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dékes művektől kezdve a késői nagy regényekig. Barla Gyula azon-
ban csak a Gyulai Pill eszmerendszerének kibogozásával vállalkozik 
arra, hogy a külső életrajzi körülményeket félretéve, a műre kérdez-
zen, és a műből várjon választ. (Bár elemző kedvét itt is fékezi a 
Gyulai Pálról szóló korábbi részletes és terjedelmes szakirodalom.) 

Barla Gyula tanulmányának kétségtelenül a legizgalmasabb része 
az, ahol elszakad a személyekben megtestesülő eszmeáramlatok köve -
tésétől, és szorosan a Kemény-műre koncentrál, ahol csak segítségül 
hívja a már meglevő Kemény- i rodalom gazdag anyagát, de n e m 
ezzel oldja meg felvetett kérdéseit. 

Különös f igyelmet érdemel az a sajnálatosan szűkre szabott rész, 
amelyben a szerző Kemény Zs igmond 1848-as publicisztikai tevékeny-
ségével foglalkozik. Komoly érdeklődésre tarthatna számot, ha a 
Pesti Hírlapban megjelent, névvel, álnévvel, vagy különböző jelekkel 
szignált valamennyi cikk szerzősége a további kutatásokkal pontosan 
meghatározható lenne. így megoldódna egy eddig nem teljesen fel-
derített — és a Kemény életmű megítélésében igen fontos szerepet 
játszó — kérdés: valójában melyek azok a cikkek, amelyek ez időtájt 
Kemény tollából születtek. 

A Kemény Zsigmond főbb eszméi 1849 előtt c. t anu lmány számos ú j 
filológiai adattal gyarapította a Kemény-irodalmat , s bár még sok, 
válaszra váró kérdést hagy nyitva, a további kutatáshoz komoly segít-
séget nyúj that . 

SZALAI A N N A 

T O L N A I G Á B O R : T A N U L M Á N Y O K 

(Akadémiai, 1970.) 

Az Akadémiai I rodalomtörténet VI. kötete Tolnai Gábort az esszé-
írók között tartja számon és n e m alaptalanul. A jelen tanulmány-
gyűj temény, noha az esszé-szerű megformálás kompozíciós és stílus-
beli értékeit változatlanul őrzi, Tolnai Gábor irodalomtörténész por t -
réját a rendszerező filológus és újabb irodalmunk emlékirat-szerzőjé-
nek vonásaival gazdagítja. A figyelmes olvasó ugyanis hamar fe l -
fedezi azt a szerves összefüggést, amely Tolnai Gábor 17—18. századi 
és 20. századi tanulmányait egybefogja, s ez az emlékirat műfajának 
értő kedvelése s az irodalomtörténeti tanulmány keretében lehetséges 
megvalósítása. 

A kötet mindössze tizennégy tanulmányt gyűj t össze, ezek jegyzet-
apparátusa azonban oly gazdag és ismeretlen adatokat oly bőven tar-
talmaz, hogy bizonyos témák — pl. a Radnót i -é le tmű — ismeretének 
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ms kétségkívül leggazdagabb dokumentációja. Ugyanezt mondha t j uk 
régebbi i rodalmunkkai fogla lkozó dolgozatainak minden lényegeset 
közlő, az eddig elért eredményeket mindenütt rögzí tő bibliográfiá-
járól. A rendszerező filológus és az emlékeit művészileg formáló í ró 
erényei különösen m o d e r n tanulmányaiban egyesülnek. Tolnai 
Gábor a Nyugat nagy nemzedékének fiatalabb kortársa, s emlékeinek 
megörökítése — minthogy mindenüt t a f i lológus szigora ellenőrzi 
őket — ma már irodalomtörténeti értéknek számít. A legkiemelke-
dőbb természetesen a Radnót i - tanulmány, nemcsak a személyes baráti 
kapcsolatok élményformáló heve miatt, hanem a művészi életpálya 
egyes szakaszainak elmélyedő elemzése okán is. Tolnai Gábor ké t -
ségkívül R a d n ó t i Miklós köl tői hagyatékának leg jobb értője, hiszen 
jelen tanulmánya is egy 1962-ben készültnek ú j abb adatokkal kiegé-
szített változata, s közel húsz dolgozat eredményeit összegezi. A jegy-
zetanyagban igen helyénvaló „excursus"-ok közö t t — használjuk ezt 
a régi humanista szakkifejezést! — ott találjuk Radnót i Miklós fel-
tételezhető reichenbergi sajtókapcsolataira való utalást: a szerző ú j abb 
kutatási területet jelöl ki a Radnóti-f i lológiának. -— Adatainak érde-
kessége, felidéző ereje révén kiválik a Móricz-tanulmány is („Aki 
arra született, hogy lásson"), legközelebb ez áll ahhoz a sikerült 
Kosztolányi-arcképhez, amelyet több mint egy évtizeddel ezelőtt 
kiemeltünk Tolnai Gábor írásai közül (It. 1958, 164.). Tolnai Gábor -
nak sajátosan személyes műfa j a az ilyen irodalomtörténet i célzatú 
emlékezés, és — ismételjük — azért jöhet létre ilyen színvonalon, 
mert a szerző írói alkata és a régi magyar emlékirattal való hosszú 
foglalkozás eredményei szerencsés ötvözetben érvényesülnek benne. 
Tolnai Gábor nem szépíti m e g a valóságot és i f jú önmagát („el fo-
gyasztottam az otthonról hozo t t zsíroskenyeret"), sőt állandó fö lény-
nyel nézi, bírálja, kiigazítja a hajdan-volt rajongást vagy egyoldalú-
ságot, anélkül persze, hogy megtagadná. Kinek ne jutna eszébe a 
fiatalságát ugyanígy szemlélő Bethlen Miklós, amikor pl. tánc-
tanulásáról ír? („. . . mint N o é részeg cápja, ug ro t t am, mentem elé 
s há t r a . . .") . A felidézett Móricz-portré m inden mozzanatában 
hiteles, olvastakor az én emlékezetemben is megcsendült a nagy 
regényíró bársonyos, magas tónusú, behízelgő hangja , hiszen előadá-
sait magam is többször hallgattam, s a közönségre gyakorolt szuggesz-
tív hatását tanúsíthatom. N e m hiányoznak azonban az ily emlékező 
írásokból az elvi magaslatok sem, mint itt a Móricz-értékelés súlyos 
problémája, amelynek során Bálint Györgynek a marxizmuson isko-
lázott, s mindmáig helytálló értelmezése kerül beható tárgyalásra, a 
jegyzetek soraiban pedig szemléletes bizonyító anyaggal ismerkedünk 
meg. Jel lemzőnek tartjuk azt is, hogy a Bethlen Miklós-tanulmány 
jegyzetei közöt t részletes felvilágosítást kapunk az Ardói-féle Magyar 
Századok kiadási viszonyairól és Halász Gábor szellemi fejlődéséről, 
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sőt e fejlődés lehetséges jövendő irányáról is olvasunk tömör , de 
plasztikus vázlatot. A kiadástörténeti adatok kiegészítése egyébként 
is érdekes színfoltba a tanulmánykötetnek: innen szerzünk értesülést 
a Juhász Gyula levelezésnek, a Szukits-féle Juhász Gyula-versek újra-
kiadásának, de a Teleki József naplója publikálásának viszontagságairól 
is. (Ez utóbbinak franciaországi részlete már 1943-ban, a svájci 
1936-ban, a néme t szintén 1943-ban látott napvilágot a megfelelő 
világnyelven, a magyar naplót magyarul máig sem olvashatjuk. 
A Tolnai Gábor gondozta francia kötetről magam is í r tam ismer-
tetést 1945 táján.) 

Egy kritikai kiadáshoz kapcsolódó fejtegetések szép példája a Juhász 
Gyula problémák, noha itt is jelen van az emlékező alaptónus: „A Juhász 
kritikai kiadás elvi kérdéseiről és gyakorlatban megvalósult eredmé-
nyeiről, problémáiról szerettem volna írni. A köl tőhöz fűződő if jú-
kori , személyes emlékeim, lírájának mindmáig bennem élő, eleven 
áramlása azonban három esztendő elteltével is lehetetlenné teszi, hogy 
csupán a kiadvány természetéből következő műfajú kritikát í r jak" — 
mondja maga a szerző (223.). Az elvi kérdések azért szót kérnek, 
legfeljebb itt n e m a filológia követel te rendszerben és teljességgel. 
A „Juhász vers" kialakulásáról, a kö l tő verseinek és publicisztikájának 
viszonyáról mondo t t ak igen fontos interpretációs feladatokat oldanak 
meg . E dolgozat kapcsán arról lehetne egyszer részletesen írni, mek-
kora joggal használjuk — mert valamennyien használjuk — a par-
nasszien minősítést a Nyugat köl tőinek értékelésében. Azt hiszem, 
csak „faute de m i e u x " használhatjuk. A francia Parnasse költői ugyanis 
fejlődnek a szimbolizmus felé (Baudelaire, Jean Moréas), de vajmi 
kevéssé az impresszionizmus irányában, amely viszont jórészt mindig 
jelen van Kosztolányi vagy Juhász „parnasszien" verseiben. Ezt persze 
Tolnai Gábor jól tudja, hiszen maga fejti ki nagy magyar költőink 
(Petőfi, Ady, József Attila) olasz befogadásának esetében (A magyar 
irodalom és a világirodalom c. tanulmányáról van szó), mily bonyolult 
társadalmi, kulturális, műfaji nyelvi átszűrődés megy végbe, amidőn 
egy idegen m ű (vagy stílusáramlat!) más nemzeti környezetbe próbál 
beleilleszkedni. A Nyugat lírikusai, eltekintve attól, hogy kb. 30—40 
éves késéssel adaptálják a francia Parnasse költői benyomásait , lénye-
gében mindig távol maradnak attól a kemény veretű latin pontosságtól, 
attól a szobrászi vagy camea-szerű plaszticitástól, amelyet a Parnasse 
esztétikája hivatalosan megkövetelt (Leconte de Lisle, Th . Gautier). 
— E Juhász Gvula-tanulmány egy bíráló megjegyzését ki kell még 
emelnünk, hogy a vele kapcsolatban feltétlen egyetértésünket fejez-
hessük ki. Tolnai Gábor jogosan bírálja azt a kiadási módszert, amely 
a kronológia bűvkörébe kerülve, fe lbont ja a költő által megtervezett 
ciklusok rendjét, beveszi a szerzőtől kihagyott , tehát csekélyebb érté-
kűnek minősített költeményeket, s az olvasót arra kényszeríti, hogy 

16* 



1012 Szemle 

a versek tömegéből mintegy kihalássza a remekműveket . Tolnai Gábor 
csak a népszerűsítő kiadásokról beszél, amelyek szolgailag átveszik az 
akadémiai editiók szerkezeti-időrendi beosztását, e sorok írója azonban 
mindmáig nem tud belenyugodni abba, hogy Csokonai Lí/Wjának 
vagy Ady egy-egy szigorúan megkomponál t verseskötetének rendjét 
bármilyen kritikai kiadás megbontsa. 

N e m lenne teljes egy ilyen emlékező tanulmány-sor, ha Babits 
hiányoznék belőle. A Tekintély nélkül (Az öreg Kazinczy) c. esszé 
kiegészítő jegyzete során azonban megjelenik a Nyugat köl tő-diktá-
torának törékeny, már halálosan beteg alakja is. Ez az egyetlen eset, 
amikor a jegyzetet magánál a tanulmánynál nyomatékosabbnak 
érezzük. A tekintély nélkül maradt öreg vezér, Kazinczy alakjában 
Babits magára ismer, ennek ellenére kiadatja a fiatal pályatárs őt is 
leleplező írását! Egy, a lélek mélyére világító pillanat művészi erejű 
megragadását olvashatjuk. Egyetértek azokkal a magyarázó meg-
jegyzésekkel, amelyeket Tolnai Gábor e különös babitsi önvallomás 
értelmezésére felvet, de úgy érzem, hogy Babitsban mindig tudatos 
volt írói egyéniségének a Kazinczyéval való rokonsága. Elég, ha az 
igen f inoman megformál t A literátor c. drámai játékát idézzük bizony-
ságul, amely már 1920-ban napvilágot látott a Karácsonyi Madonna c, 
kötetben, s a széphalmi vezérrel tör ténő teljes azonosulás képességét 
hirdeti. 

Az emlékirat-szerző rendesen utazó író, tanulmánykötetünk szer-
zője is az. N e m véletlen, hogy a messze földeket megjárt Tótfalusi, 
Bethlen Miklós, Teleki József, Rákóczi Ferenc köti le érdeklődését, 
tanulmányai utazásainak művészileg formál t emlékeit is tartalmazzák. 
Ady Endrét is Róma-é lményében mutat ja be, de a saját R ó m a -
élményének igazi magyarázatát is Adytól kapja a Nyárdélutáni Hold 
Rómában varázsos soraiból. Adyval dönt i el a „Párizs vagy R ó m a ? " -
di lemmát az utóbbi javára. Magyar költőink olasz recepciójáról 
készült — anyagában is rendkívül érdekes — írását szintén olasz tájak 
és műalkotások bemutatásával indítja, s közben is többször kitér úti 
emlékeire. 

Van természetesen példa az ellenkezőre is, amikor szerzőnk nem 
a nagy földrajzi és világirodalmi távlatok nézőpontjából, hanem a 
filológus aprólékos kutatómunkájával fejti ki mondanivalóját. Ilyen 
a Pest-budai ember a Szent Szövetség korában című. Meg kell vallanom, 
hogy e tanulmányt most olvastam először. Magyarázata lehet ennek 
az a körülmény, hogy az 1838-as árvíz százéves fordulójára kiadott 
alkalmi emlékkönyvben jelent meg, s hamarosan megkezdődtek a 
„végzetes esztendők", gyakran merültek feledésbe a nagy szakadék 
túlsó partján keletkezett írások. Jól tette a szerző, hogy újra az iro-
dalmi közvélemény elé bocsátotta, hiszen az 1830-as—40-es évek 
Pest-Budájára vonatkozó anyaggyűjtése nagyon szemléletes, lényegé-
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ben meghaladja az árvízi krónika nyújtotta kereteket, a biedermeier 
ízlés elemzésével pedig ismét elvi vitára nyújt lehetőséget. Kézenfekvő 
az a magyarázat, hogy a biedermeier ízlés kialakulása nálunk a Szent 
Szövetség korának nyomasztó politikai légkörében mehetett csak 
végbe; meggondolásra késztet viszont az, hogy a korabeli holland, 
dán, svéd vagy részben a francia és angol közízlés is mutat hasonló 
vonásokat, noha e területeken Metternich rendszere semmi lényeges 
befolyást nem gyakorolt ; egy bizonyos: a biedermeier létrejöttére 
mindenütt a polgári beszűkülés és a klasszicizmusnak a nagy m ű v é -
szetben már meghaladott, de a közízlésben konzervatív m ó d o n 
továbbélő jelenléte nyújtott m ó d o t . 

Örülünk az Erdély változása c. tanulmány új közzétételének is. 
Történelmi, társadalmi és szellemi tényezők gazdaságos és mégis 
gazdag szemléjével hiteles képet nyúj t a 18. századi literátus Erdély 
létrejöttéről. Egy percig sem vitat juk annak jogosságát, hogy II. 
Rákóczi Ferenc is szerepel cz i rodalmi körképen (noha jelentősebb 
ideig sohasem tartózkodott Erdélyben), hiszen a nagy fejedelem 
csakugyan a 17. századi Erdély szellemi örököse. Igaza van Tolnai 
Gábornak akkor is, ha a 18. századra vonatkoztatva egybesorolja a 
kartézianus, puritánus, coccejánus, pietista eszmei áramlatokat, abban 
az egyben m o n d o k neki ellent, hogy valamennyi Descartes filozófiá-
jára megy vissza. A puritánus eszme-rendszer már jóval Descartes 
filozóliájának kibontakozása előt t formát öltött (a legjelentősebb 
puritánus h i t t u d ó s W . Ames 1633-ban meghalt!), Cocceius újszerű 
bibliamagyarázó módszerének és ún. „szövetség-teológiájának" 
szintén nincsenek descartes-i kapcsolatai. A sajátos magyar és erdélyi 
helyzet hozta magával, hogy Hollandiát járt teológusaink egyszerre 
hallgatták Cocceius és Descartes holland tanítványait, i t thon egyszerre 
képviselték a két irányzatot. Annyi vitathatatlan, hogy ez Geleji 
Katona, Tofeus, vagy Apafi Mihály orthodoxiájával való szembefor-
dulást jelentette, noha a 18. századra valamennyi irányzat elvesztette 
újí tó jellegét, és — mint Tolnai Gábornál is olvassuk — a pietizmus 
hatását erősítette. 

A nagy Bethlen-, Tótfalusi-, Teleki József-tanulmányokat nem 
kell sem felfedezni, sem újra értékelni, régi magyar irodalmunk meg-
ismertetésének hosszú évek óta fontos dokumentumai . Ezekhez csak 
néhány apró kiegészítést fűzök. A Bethlen-portréhoz két bibliográfiai 
utalást : peréről értékes összefoglalást adott Juhász István (Kolozsvár 
1945), a bethlenszentmiklósi kastély építését új levéltári adatok alapján 
tárgyalta Nagy Margit (Kolozsvár 1957, Kelemen Lajos-emlékkönyv). 
— Tótfalusi Kis Miklós nevével kapcsolatban elismerem, hogy az egy-
korú közhasználat így emlegette, de nevének maga által is szabatosnak 
tartott Misztótfalusi alakiát saját aláírása, valamint a legtöbb nyomta t -
ványán megje lenő M. Tótfalusi változat hitelesítette. Nézetem szerint 
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nem csupán Dézsi Lajos tekintélye és rosszul értelmezett filológiai 
pontoskodás indokolta a teljesebb névalak használatát, még Zoványi 
Jenő 1940-ben megje lent egyháztörténeti lexikona is emellett döntö t t . 
Legfeljebb a Misztótfalusi egy t-jét lehetett volna kifogásolni, ennek 
használatát pedig a hivatalos helységnévtár írásmódja igazolta. A régi 
tulajdonnevek írása megállapodás kérdése (Caroli, Károli vagy 
Károlyi?) ; helyes, ha ma a Tótfalusi nevet fogad juk el, noha a másik 
alakot sem tar tom hibásnak. — Teleki József kiválóan sikerült írói 
arcképét egyetlen Kazinczy-idézettel szeretném kiegészíteni, ez 
ugyanis nem szokott szerepelni a széphalmi vezértől citált számos 
Teleki-hivatkozás között . Kazinczy nyilvánosan mindig nagy tiszte-
lettél beszélt a konzervatív grófról, egyszer azonban elárulta, mi t is 
tar tot t róla valójában : ezt pedig Szirmay Antalnak A magyar jako-
binusok története c. művéhez fűzött kéziratos megjegyzései során 
tet te: „ O t t [ti. Pest vármegye gyűlésén] Gróf Teleki Jósef ugocsai 

•fő ispán és coronae custos excellentiája declarálta, hogy ha tulajdon 
fia volna is a hirlelt bűnben [ti. a Mart inovics-mozgalomban] m e g 
egyezne megöletésén. Ez a Teleky [sic!] 1794 a mádi szüretkor, 
tályai házában világosan hagyta velem éreztetni, hogy tudja, mi fog 
velem történni, de ezt nem szánva, hanem hidegsége által. Szidta a 
jacobinusokat, s az egalitét, s persiflirozta azokat a kik nemes parasztá 
vagy a parasztot nemessé akarnák, és hiszed-e ezt olvasó! — azon 
örült , hogy ő meg vágattathatja a maga jobbágyát , de nem az ő 
jobbágya őtet. Rettenetes tudós volt ez a Gróf und Christ, min t 
Schiller nevezte egy Xeniumában Stolberg Friczet." (Benda Ká lmán: 
A magyar jakobinusok iratai, III. köt. Bp. 1952, 377—78. A kiemelések 
Kazinczytól valók.) A reakciós magatartás kemény bírálata, egyben 
Kazinczy gondolkozásának szép dokumentuma ez a pár sor. (A Szir-
may Antal művével szemben kifejtett Kazinczy-bírálatról Tolnai 
Gábor is írt a Vázlatok és tanulmányok lapjain.) 

Utol jára két összefoglaló dolgozatról kell még szólnunk. Az 
októberi forradalom és a világirodalom c. tanulmány az avantgard sokat 
vitatott kérdéséről ad újszerű értelmezést, széles világirodalmi távlat-
ban mutatva meg az októberi forradalomnak a formaújí tó mozgal-
makra gyakorolt polarizáló hatását. Igen tartalmas elemzést olvasunk 
az egyes nemzeti irodalmak és a munkásmozgalom összefüggéseiről: 

az olasz és a spanyol i rodalmi viszonyok rajza külön kiemelést érdemel. 
Az európai avantgard vagy neo-avantgard „ u t ó v é d " jellegéről (207.) 
n e m kívánunk vitázni, mer t a szerző is csak utal rá. Az bizonyos, 
h o g y a modern intellektuális kifejezésmód, formanyelv sokat hasz-
nosít az avantgard eredményeiből — és szocialista talajon is — lírában, 
drámában, regényben egyaránt . 

A Barokk problémák Tolnai Gábornak az utóbbi években írt leg-
jelentékenyebb elvi tanulmánya. E kötet jegyzeteiből tudjuk meg. 
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hogy egy készülő nagyobb munka részlete; a teljes mű megjelenését 
érdeklődéssel várjuk. A szerző vitázik azokkal a nézetekkel, amelyek 
a barokkot az ellenreformációhoz és az uralkodó osztály társadalmi-
szellemi igényeihez kötik, és lényegében a barokk népies-polgári 
kapcsolódásaira mutat rá. Nyilván egyet kell érteni vele a szellem-
történeti magyarázatok elítélésében, magunk azonban arról győződ-
tünk meg, hogy a barokk eredetében arisztokratikus művészet, de 
rendkívül hatásos (s éppen a vallás révén hatásos!) propagandája a 
mély népi rétegekig ért el, szinte először az európai kultúra tröténeté-
ben. A barokkal részben egyidejű „manierista válság" (s ez nem ki-
zárólag polgári!) számunkra nem magyarázza eléggé a barokk diadal-
útját, mert ideológiája és formanyelve inkább az elzárkózás, mint a 
hódító lendület irányába mutat . Nyilvánvaló, hogy a barokk művé-
szet és irodalom sokat tanult a meglepetésre törő, a különlegest haj-
szoló manierizmustól, hiszen mindez kiválóan alkalmazható volt a 
lenyűgöző propagandában. Az a kép azonban, amelyet Tolnai Gábor 
a magyar népi barokkról, Arany Jánosnak a barokk irodalommal 
való kapcsolatairól, a manierizmus lényegéről ad, meggyőző, művészi 
veretű. A tanulmány nagy értékének tartjuk a gonddal összeválo-
gatott, tág szemhatárú bibliográfiát is. 

Lehet, hogy értékelő szemlénk aprólékosabb, töredezettebb lett, 
mint szerettük volna. Ú g y éreztük azonban, hogy Tolnai Gábor 
tanulmánykötetének minden lényeges elvi kérdését érintenünk kell, 
másfelől kisebb kiegészítéseinket, itt-ott eltérő véleményünket sem 
akartuk elhallgatni. Bátorított bennünket erre az elénk tárt sokoldalú, 
érdekes anyag, amelynek írói megformálása leköti az olvasót, dia-
lógusra, továbbgondolásra, emlékezésre készteti. Azt hiszem, hogy 
az ilyfajta érdekkeltés egy tanulmánykötet maradandó érdeme. 

BÁN IMRB 


