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T A M Á S A N N A : ^ Z ÉLETKÉPEK (1846-48) 

(Akadémiai, 1970. — Irodalomtörténeti Füzetek, 68.) 

I roda lomtudományunk az elmúlt években sokat tett a r e f o r m k o r 
romantikusan színezett vagy sematikus erővonalakkal megrajzolt , 
de mindenképpen egyszerűsített i rodalomtörténeti képének meg-
változtatásáért. A forráskiadványok sorából példának említsük meg az 
írói levelezések közreadását, magán az Irodalomtörténeti Füzetek 
sorozatán belül pedig azokat a tanulmányokat , amelyek célkitűzésük-
ben és időrendben is közvetlen előzményei Tamás Anna munkájának. 
Fenyő István Auróra-füzete, T. Erdélyi Ilona tanulmánya Kazinczy 
Gábor köréről, Bárányi Imre megállapításai az Athenaeum és a 
fiatal Madách eszmerokonságáról eredménnyel hívták fel a f igyelmet 
a korszak irodalomszervezeti, sajtótörténeti kérdéseinek fontosságára. 
Ebben a sorozatban Tamás Anna fontos feladatot vállalt, amikor a 
forradalmat közvetlenül megelőző években, 1846 és 1848 közöt t a 
r e fo rmkor egyik legmarkánsabb arcélű lapját, az Életképeket vonta 
vizsgálódásai tárgykörébe. Témaválasztását a további kutatások 
szempontjából tehát feltétlenül időszerűnek kell neveznünk. Hasonló 
m ó d o n helyeselhető a tanulmány évkörének szűkítése a lap ötéves 
teljes történetéről, a Tízek Társaságának csatlakozásától számított 
időszakra. Az Életképek metamorfózisa Jókai szerkesztősége alatt nem 
csupán egy divatlap polgári értelemben vett folyóirattá válásának 
krónikája, hanem j ó lehetőség arra, hogy ezen keresztül a politikai és 
i rodalmi elmélet, gyakorlat főbb kérdésköreit a maguk bonyolul t -
ságában áttekintsük. 

A korszak éleződő ellentmondásokkal terhes, amelyek egyenes 
vonalban vezetnek a nemesi-liberális reformpolitika válságán át az 
1848-as forradalmi helyzethez. A Petőfi szervezte és vezette Tízek 
Társasága a fiatal radikálisoknak nem az első szervezeti kísérlete az 
1840-es években. Kazinczy Gábor lapalapítási terveihez, az egyetemi 
és kollégiumi diáktársaságok fórumaihoz képest Jókai szerkesztői 
megbízása az Életképek folytatására 1847 júniusában minőségi előre-
lépést jelent: jól kézben tartott lehetőséget, hogy a Tízek Társasága 
anyagi-irodalmi társulásból, lassú kiforrással, politikai-irodalmi 
szervezetté tisztuljon, a kiadói önkényesség elleni írói érdekvédelem 
közös platformját az érlelődő politikai rokonelvűség eszmei alapja 
váltsa fel. A nyilvánosság szervezett biztosítása, nézeteik sarkítottabb 
megfogalmazásának lehetősége a fiatal í rók számára fontos i roda lom-
történeti pillanatban következett be: a népiesség művészi forradalmá-
nak diadala után politikai nézeteikkel még az ellenzéken belül is 
t ö rpe kisebbséget a lkotnak csupán. Ezér t az Életképek megerősödő 
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filozófiai-esztétikai rovata, a politizáló hírközlés csak az egységes 
szerkesztői elvek alapján válogatott szépirodalmi anyaggal együtt 
jelentheti a tartalmi változást a megmaradó divatlap-formaságok 
közepette. 

A lap anyagának rendszerezése az irodalomtörténész számára nem 
könnyű feladat: a korabeli magyar publicisztika gyakorlatában a 
napi politika időszerűsége és a szépirodalmi megfogalmazás igénye 
gyakran nem engedi érvényesülni a tudományosság absztrakcióit, 
egybemossa a műfajokat . A rovatok szerinti áttekintés így bizonyos 
fokig szükségmegoldás, s mint ilyen vitatható lenne, ha Tamás Anna 
nem találná m e g azt a szempontot, amely köré kikristályosíthatók 
mind az elvi cikkek, mind a szépirodalmi rovat anyaga. A politika, 
az irodalom és a tudományosság hármas, bonyolult kölcsönhatása, az 
első primátusával, alkalmas arra is, hogy magyarázatot ad jon a kor-
tünetként jelentkező filozófiai eklekticizmusra. Az elvi cikkek elem-
zései alighanem a tanulmány legrangosabb fejezetei: Tamás Anna 
vérbeli filológusként ad követendő példát a hatáskutatás mikéntjére. 
Főleg Síikéi Károly, Bloch Móric pedagógiai és Vasvári Pál társa-
da lomtudományi írásainak vizsgálatával szemléltetheti az európaiság 
követelményét szem előtt tartó szerzők gyors, sokirányú, de óhatat-
lanul némileg felületes tájékozódását. így keveredhet a racionalizmus 
neveléseszménye az utópista szocialisták jobbítási törekvéseivel, a 
liberalizmus igazságvágya a francia forradalom szabadságkultuszával, 
hogy azután az egyéni filozófiák széles skálája a hazai hagyományok 
értékelésével és világos politikai feladatlátással váljon időszerűvé a 
legjobbak írásaiban. Eszmetörténeti szempontból a tanulmány fontos 
megállapításait két mozzanat gyengíti. Először: Tamás Anna Egressy-
portréját az előző elemzések fényében nem érezzük egészében valós-
nak. A jeles színész íróként túlértékelve, kiforrott filozófus-esztéta-
ként jelenik meg előttünk, szinte egy Erdélyi János szintjén. Kétség-
telen, hogy Egressy radikalizmusának külsőségei, amelyek őt koráb-
ban, az cperaháború vitáiban, Kossuth vagy Bajza ellenében jellemez-
ték, 184.7 —48-ra érettebb elmélyülésnek adnak helyet, de n e m tűnnek 
el teljesen, amit a színi hatás elve körüli vita személyeskedő hangvétele 
bizonyít. Kitekintésként ábrázolható fejlődése többet mondana róla, 
mint A művészet szabadsága című folytatólagos cikkének elemzése, 
amely éppen a hatáskutatás finomságában marad el a fentebb említett 
analízisek mögö t t . Ilyen — szükséges és jó — kitekintéssel a tanulmány 
másutt él, mint például a Pesti Divatlap szerkesztője, Vahot Imre ese-
tében, ellenpontként ábrázolva szellemi parlagiasodásának kétségbe-
vonhatatlan jegyeit Jókai és az Életképek fejlődése ellenében. Másod-
szor: sajnáljuk, hogy hiányzik az elvi cikkek tárgymutatója , enélkül 
a jó elemzések nem válhatnak egy felmérő értékelés részeivé. Holott 
az írások tárgyköreinek ismétlődése a megvalósulás különböző tehet-
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ségszintjén önmagában is beszédes, és ú jabb egybevetési lehetőségeket 
kínálna a kutatás számára. 

Adot t az alkalom, hogy az Életképek esztétikai cikkeinek és vitái-
nak gyakorlati értékeit, a megvalósulás ígéretét a szépirodalmi rovat 
szerkesztői elveiben és megjelentetett anyagában keressük. Tamás 
Anna azonban n e m esik a sematikus irodalomtörténeti szemlelet 
hibájába, amely automatikusan egyenlőségjelet húz elmélet és gyakor-
lat közé. Ennek leszögezése kivált fontos a Fiatal Magyarország eseté-
ben : a csoport teoretikusai (Sükei, Egressy) esztétikai állásfoglalásaik-
ban — nézeteik minden ellentmondásossága ellenére — messzebb 
jutottak, többet mond tak ki, mint ami t a pályájuk kezdetén álló vagy 
eleve középszerű tehetségű költő-elvbarátaik művészi hő fokon kife-
jezhettek. (A kivételek száma igen csekély: a lírikus Petőf i mellett a 
szépprózában Jókai, a drámában pedig Czakó Zs igmond számíthat 
jószerével annak.) Ezért helyeselhető, hogy a szerző — mutatis 
mutandis — fenntart ja rendszerező szempontját a szépirodalmi anyag 
vizsgálatánál, és a költői hitvallások, a politikai használni akarás szán-
dékának rokonításában keresi és találja meg a más-más indítású, 
különböző tehetségszinten dolgozó fiatal írók közös eszmei alapját. 
Innen kiindulva a tanulmány elsősorban a stílusirányzatokra és a 
műfaj i változásokra fordítja f igyelmét, középpontban a romantika és 
realizmus kérdéskörével. 

Az Életképek szépirodalmi rovata jó l szemlélteti a stílusirányzaton 
belüli, már jókorává nőtt különbségeket: a magukat „ m a g y a r roman-
t ikusok" csoportnévvel is jelölő fiatalok balladái, novellái mellett 
megférnek az idősebb költőnemzedék letűnő műfajai, Garay regéi, 
Czuczor eposzmutatványa. Mind elvi-esztétikai, mind poétái szinten 
figyelemre méltóak a romantikán tú lmuta tó jelek. A német széptan 
filozófiai és a konzervatív-nemesi szemlélet politikai talaján állva 
hadakozó Honderű mellett a színi hatás elve körül meg-megúju ló 
vitákban megjelennek a romantikacsatározások ú j szempontjai. 
Erdélyi Szépirodalmi Szemléjének fellépése a romantika felhígulása, a 
meglepetés-dramaturgia ellen más nézet, de nem egészében való 
szembenállás Sükei irányzatosság-védő cikkeivel. A foga lmak tisztá-
zásának hasznával járó , a romantikát immár balról is vi ta tó polémiák 
szépirodalmi lecsapódása szintén mérhe tő , anélkül, h o g y az Életképek-
nek dolgozó köl tői derékhad ábrázolásmódjában dön tő fordulat 
történne. Egyrészt a romantika vadhajtásait olvasói pellengérre állító 
stílusparódiákra gondolunk, másrészt éppen a legjobbak írásaiban 
megszaporodnak a realista látásmód jelei. Petőfi lírai realizmusa így 
kap 1847-ben másirányú megerősítést novelláiban (A nagyapa, 
A fakó leány s a pej legény), Jókai számára pedig a Nepean-sziget 
vadromantikája után a Sonkolyi Gergely új fejlődéstávlatokat nyit 
meg. 



1022 
Szemle 

Az egyéni írói por t rék terén természetesen ők ketten állnak az 
első helyen. Jókairól, min t az ország legfiatalabb szerkesztőjéről 
(mindössze 22 éves!) és mint az Életképek legtehetségesebb prózaíró-
járól egyaránt árnyalt képet kapunk. Petőfi csatlakozása pedig kétség-
kívül a divatlap történetének legjelentősebb irodalomtörténeti moz-
zanata, 1846 végétől a márciusi forradalomig több mint két tucat 
verse jelent meg itt és a szerzővel álh'thatjuk, hogy „az egész életmű 
ismerete ehhez képest csak mennyiségi és n e m minőségi értelemben 
változtatja Petőfiről alkotott képünket" . A tétel igazolása sajnálatos 
m ó d o n elmarad. Tévedés ne essék, n e m a költő vonatkozó pálya-
szakaszának részletes analízisét és nem verselemzések sorozatát hiá-
nyol juk , ez szétfeszítené a tanulmány kereteit. A versek agnoszkálásá-
nak lehetősége azonban jogos olvasói i gény ; Petőfi esetében a címek 
puszta közlése — akár segédlet formájában — önmagában is sokat-
m o n d ó lenne. , 

Erős érdeme Tamás Annának, hogy n e m teszi jellegtelenné, a 
Tízek Társaságának többi tagját sem. Az írócsoportot — mint már 
utal tunk rá —, nem csekély származási, világnézeti és tehetségbeli 
különbségek osztják meg . (Állítsuk Petőfi mellé gondolatban pél-
dául a középnemesi-liberális Lisznyait!) A Fiatal Magyarország 
derékhadának érdemes alkotásai megkapják a kellő teret: elemzéssel 
jelennek meg a tanulmányban, de a többiekről is vázolódik kép — 
legalább néhány soros, pregnáns jellemzés formájában. Széles kitekin-
tésünk nyílik a lap kapcsolataira, jelesül a kortárs sajtó más orgánu-
maira és a Nemzet i Színházra, amelynek 1846 óta az Életképek hiva-
talos közlönye is volt . Közönségszociológiai hiányérzetünk tú lmutat 
a tanulmány adta lehetőségeken és további kutatásokat igényel: 
n e m volna érdektelen a lap anyagi helyzetéből, előfizetőinek számá-
ból, vidéki terjesztéséből és levelezőhálózatából teljes képet fo rmál -
n u n k a reformkor i sajtótörténet egyik legfontosabb folyóiratáról. 

Végigpillantva az e lmondot takon: Tamás Anna tanulmányát a 
problémalátás élessége, a filológia alapossága és az elemzések avatják 
f igyelmet követelő szakmunkává. Már első olvasásra is kitűnik, hogy 
hosszú évek kuta tómunkájának, korismeretének megvalósulása ez az 
i rodalomtörténet i füzet , amelyet bizonnyal terjedelmesebb összege-
zések is követnek. Az Életképekről í rot t munka ezekhez nélkülöz-
hetetlen, de egyben fontos adalék az egész re formkor valósághű .meg-
ismeréséhez és majdani mél tóbb megismertetéséhez. 
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