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V E Z É R E R Z S É B E T 

PERÚJÍTÁS A D U K - D U K Ü G Y B E N 

A duk-duk affér úgy hagyományozódott a kortársakról 
napjainkra, mint Ady „jellcmgyöngeségének" megdönthetet-
len bizonyítéka, és szinte sablonszerűén kötelezővé vált a 
megalkuváson, áruláson egyébként soha tetten nem ért költőt 
ezen az egy ponton elmarasztalni. Ez az immár tabuvá lett 
elmarasztaló ítélet az eddig ismert tények alapján jogosnak 
látszik, de az eddig ismert tények annyira hézagosak, annyi 
bennük a homály és az irracionális elem, hogy feltétlenül 
következetesebb vizsgálatot érdemelnének. Hatvan év óta 
mégsem kísérelte meg senki a könyvtárnyi Ady irodalomban, 
hogy a duk-duk ügyben hozott ítéletnek ellentmondásos 
indoklását közelebbről szemügyre vegye, hogy a körülménye-
ket lehető teljességükben kritikusan mérlegelje. Szokás ugyan 
az enyhítő körülmények között általánosságban felsorakoztatni 
az Adyt ért egyre súlyosbodó támadásokat, a szubjektív okok 
közt Ady pénztelenségét, magányosságát, de a közvetlen előz-
mények tekintetében a rendkívül kusza kortársi emlékezéseken 
máig sem jutottunk túl. 

Elöljáróban leszögezzük, hogy ez az írás nem a felmentő 
ítélet érdekében tartandó védőbeszédnek készült, mindössze 
az eddig ismert adatok tényszerűségét kívánja ellenőrizni, és 
szigorúan filológiai módszerrel néhány új tényt sorakoztat fel 
az eddigiek mellé. Szembesíteni kívánja továbbá az egymásnak 
ellentmondó tanúvallomásokat, s kiszűrni azokból mindent, 
ami szándékos vagy szándéktalan ferdítés, torzítás vagy legenda. 
Az Ady jellemére vonatkozó ítélkezés helyett pedig azt az 
általánosabb és az Ady-életmű szempontjából is relevánsabb 
kérdést szeretné felvetni és megválaszolni, hogy mi volt a 
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duk-duk affér valódi tartalma, mi volt az értelme, a jelentősége 
a század elején zajló és a társadalmi harcoknak utat törő 
irodalmi háborúság szempontjából. 

Előbb azonban próbáljuk meg végigkísérni a duk-duk ügy 
fejleményeit a Nyugat megindulásától az ominózus cikk meg-
jelenéséig. 

Irodalmi harcok A Holnap megjelenése előtt 

Az 1908-as esztendő, a Nyugat megindulásának éve termé-
szetszerűen fellobbantotta az irodalmi modernség körüli 
vitákat. Ezek beharangozásaként fogható fel Rákosi Jenő 
újévi vezércikke a BH-ban (vö. Király István: Ady Endre. I. 
622.). De azonnal reagál a Nyugatra az Alkotmány is, éspedig 
a jan. 23-i számban Nemere, a febr. 20-i számban Görcsöni 
Dénes. És nem marad el A Hét sem, melyben Márkus László 
E föld a lelkek temetője c í m m e l h á b o r o d i k fel a Nyugat k o z m o -
politizmusán : , ,Nem igaz, hogy ez a magyar ugar a lelkek 
temetője, csupán az impotensek temetője ez a föld. . . " (1908. 
márc. 29.) Ezek a támadások névvel vagy név nélkül, de már 
nyíltan Adyt veszik célba az egész Nyugat irányáért. 

A Kisfaludy Társaság febr. 9-i ünnepélyes közgyűlésén 
csaknem minden felszólaló megkongatja a vészharangot az új 
irodalom ellen. Beöthy Zsolt elnöki megnyitójában egyebek 
közt így beszélt: 

„Harc , az eszméknek és érdekeknek harca folyik körülöttünk, 
és zúgja át viharzó hangjaival az irodalom berkeit is. ( . . . ) Az iro-
dalomban is megjelent, s napról napra élesedik az a vészes ellentét, 
melyre utaltam. Élesedik, igen sajátságosan, nem annyira a régibb 
nemzedék konzervativizmusa, mint inkább az újnak türelmetlen 
kizárólagossága által." 

A továbbiakban Beöthy Zsolt a nemzeti lélektől való elsza-
kadással vádolja a moderneket. Vargha Gyula ezzel összhang-
ban, de még élesebb hangon támad: 

„Magyar nyelven kezdik megtagadni nemzeti múltunkat, gúnyos 
kicsinyléssel rántani a porba a magyar szellem nagy alkotásait, s ma-
gyar nyelven idegen szellem mérgét oltani irodalmunkba." 
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Á b r á n y i E m i l , A d y e g y k o r i p á r t f o g ó j a v e r s b e fog la l j a a 
m o d e r n e k e l leni t á m a d á s t . í m e Levél Gyulai Pálhoz c í m ű ve r sé -
n e k ké t s t r ó f á j a : 

És fölkiáltok: Mer t nem jössz elő? 
Korbácsra-méltó, aljas verselő, 
Kánkán-poéta hejh van itt elég! 
Hazát, hitet gyalázó csőcselék! 
Egészen romlot t s félőrült csapat, 
Mely durván bőgi, hogy minden szabad, 
És cédaság a legfőbb ideál! 
Ha csapnád őket, agg Gyulai Pál ! . . . 

О hogyha jönnél, mint vén Toldi jött , 
Szétütni e visongó nép közöt t ! . . . 
Ha — dijjazván a fajtalan danát — 
Tollas botod fejükhöz sújtanád! . . . 
Ha nyolcvan-éves, üde if júságod 
Megszégyenítné ezt a féreg-rágott 
I f jonc-hadat! . . . Ha mintá t állanál 
A férfiságból, agg Gyulai Pál ! . . . 

E z e n f e l b á t o r o d v a köz l i Szabo lcska is első g ú n y v e r s é t a B H 
f e b r . i 6 - i s z á m á b a n Új költészet c í m m e l . 

R á k o s i J e n ő n e k I g n o t u s vá laszo l Hagyomány és egyéniség c. 
esszéjével ( N y 1908. j an . 16.), B e ö t h y Z s o l t n a k p e d i g u g y a n -
csak ő Utóirat (A perszekutor esztétikáról ) c. c i k k é v e l ( N y 1908. 
f e b r . 16.). E r é l y e s e b b e n v á g vissza az egész K i s f a l u d y Társaság- i 
e g y ü t t e s n e k B á l i n t A l a d á r a Szocializmus 1 9 0 7 — 9 0 8 . évf . 
8. s z á m á b a n (1908. febr . ) t ö b b e k k ö z t a k ö v e t k e z ő k k e l : 

„A vénhedt Kisfaludy Társaság nagygyűlésén történt az eset, hogy 
Vargha Gyula, a költészetben a szürke senki, aggódva muta to t t arra 
a veszedelmes jelenségre, hogy idegen szellem mérge kezdi ki iro-
dalmunkat, és Ábrányi Emil, a ' forradalmár ' unszolgatta Gyulai 
Pált, mondván : kívánná, hogy az agg kritikus néha-néha most is 
megjelennék a hazát és hitet gyalázó aljas verselők között , ha jönne, 
mint vén Toldi, hogy tollas botjával szerteüssön a fajtalan énekesek 
között . E nagygyűlésen Beöthy Zsolt díszbeszédet vágott ki az ún. 
nemzeti lélekről. Maga a tény nem éppen fontos, azonban az a szo-
katlanul támadó hang, mely a beszédét és társainak versét, beszámoló-
ját áthatotta, gondolkodóba ejt sokakat. A nem létező nemzeti lélek 
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ismeretlen és valószínűleg nem létező ellenfeleit támadták és piszkolták 
a jeles urak, holott valószínűleg nem is ismerik védencüket. Mi majd 
megismertetjük, előbb azonban ideiktat juk Beöthynek a nemzeti 
lélekre vonatkozó megállapítását: 'Egész történeti életünknek, az élet 
minden emlékének van egy uralkodó bélyege, melyből belső valónk 
legföltűnőbb tulajdonságai származni látszanak vagy legalább vele a 
legbensőbb összefüggésben vannak. Ebben a bélyegben legjellemzőb-
ben fejezi ki magát a magyar köziélek, mely itt jogos és jogtalan 
osztályokat, a nemzetnek ősi származású és beolvadt elemeit egyaránt 
és minden időben áthatotta. Ez a jel lemző bélyeg ott van tör ténetünk 
összes tetteinek (Dózsa tüzes trónja, jobbágynyúzás) és alakulatainak 
sorában' stb. M a j d : 'Itt a réginek és újnak, a hagyományos és áhított 
rendnek meg nem tisztult, egymást át nem ható zavaros keveredése. 
O t t még áthatni nem is akaró, éles, értetlen és mindent kockáztatni 
kész ellentétbe szegeződése.' Félre nem érthető, a moderneket aposzt-
rofálta ekképpen a jeles főrend. Mennyi rövidlátás, mennyi hazugság, 
mennyi rosszakarat ebben a néhány sorban. 

Hol van ma az az egység, mely a jogos és jogtalan osztályokat, az 
ősi származású (faj magyar) és bevándorol t elemeket egyaránt és minden 
időben áthatotta? Hol van ma, hol volt tegnap és hol volt tegnapelőtt? 
Volt-e egyáltalában valamikor? Beöthyről föltételezzük, hogy ezt 
tudja, azt azonban már nem, hogy ezt tisztességesen vallja is. 

Egyáltalán melyik nemzeti lelket gondol ja Beöthy? Azt, amelyik a 
gyárak tövében fakad, vagy pedig azt, amelyet a Szent-Imrések kép-
viselnek? Ezek közöt t egység nincs, az bizonyos. Melyik az igazi? 
Ezt mondja meg Beöthy! 

Hogy a múltban nem volt ugyanígy? Hát a bujdosó kuruc legé-
nyek nemzeti lelke azonos volna az általuk megénekelt kár tevő Sán-
dorokéval, azt se hiszem. ( . . . ) " 

K i rá ly I s tván j ó l lá t ja , h o g y R á k o s i J e n ő c i k k e ó t a az i r o -
d a l m i t á m a d á s o k e g y r e n y í l t a b b a n po l i t i ka i j e l l ege t ö l t ö t t e k . 
C s a k h o g y a j o b b o l d a l o n h a m a r a b b k ia laku l t az e g y s é g f r o n t 
az ú j i r o d a l o m el len, m i n t a b a l o l d a l o n a n n a k v é d e l m é -
ben . 

A K u n f i - s z e r k e s z t e t t e Szocializmus á l t a l ában a m o d e r n 
i r o d a l o m m e l l e t t f o g l a l t állást . B r e s z t o v s z k y E r n ő G a r a m i 
d r á m á j á r ó l í r v a is be leszövi c i k k é b e ( M e g v á l t á s felé 1908. 
14. sz. j ú n . ) az ú j i r o d a l m i i r á n y z a t és A d y d i c sé r e t é t : „ E z a 
k ö z ö n s é g m á r v á r j a a m a g y a r t á r s a d a l m i d r á m á t : az A d y -
poézis t a m a g y a r s z í n p a d o n . " A s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t állás-
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foglalása azonban korántsem ilyen egyértelmű. Jóval az ismert 
ún. Népszava-vita előtt, a párt 1908 áprilisában tartott kong-
resszusán már elhangzott néhány elítélő vélemény a modern 
irodalomról. Erről az Alkotmány ápr. 23-i száma siet tudósítani, 
kapva kap a kongresszuson elhangzott gyalázkodáson: „bo r -
dély irodalom". Ezt a címet adja névtelen vezércikkének is. 

A Népszava tudósításából kiderül, hogy az 1908. ápr. 19-én 
kezdődött szociáldemokrata pártkongresszuson a küldöttek 
egy része támadta a modern irodalmat. Az ápr. 21-i számban 
azt olvassuk, hogy a Pártagitáció és pártsajtó c. napirendi 
ponthoz (melynek beszámolóját Weltner Jakab tartotta) 
Forgách Dezső a többi közt ilyeneket szólt hozzá: 

„A Népszava Olvasótárát ma nem lehet a proletárcsalád szellemi 
táplálékául odaadni, mer t ez bordély- i rodalom. Ide degenerált i f jak 
irkálnak, s talán az ő polgári családjukban megjár ja az i rodalomnak 
az a fajtája, de nem való a munkásoknak ." 

(A Népszava Olvasótárába tudvalevően gyakran írt Ady, 
Kosztolányi, Révész Béla stb.) Malasits hozzászólásából 
i d é z z ü k a Népszava n y o m á n : 

„ A Népszava . . . i rodalmi része kritikán aluli. N e m alkalmazkodik 
az olvasók irányához. Tessék épkézláb mondatokat írni, magyarul , 
érthetően, hogy megérthesse a munkás és ne adjunk neki olyan va lami-
ket, ami alul tömjén , fölül villámhárító. Ez a mostani irodalma n e m 
egészséges irodalom. Ez az i rodalom nem egyéb, szógimnasztikánál. 
Ez nem reakciós vélemény. A Népszava nem arra való, hogy enervált 
fiatalemberek vagy szikkadt agyú bácsik kísérleti helye legyen, h a n e m 
tessék a munkásság értelmi színvonalára fölemelni ." 

Vágó Béla is támadja a moderneket, de Ady nevét ő sem 
mondja ki. Garami válaszában szerepel először Ady neve: 

„Vannak olvasók, akik szeretik Csizmadia Sándor tárcáit és vannak 
olyanok, akik nem szeretik; az olvasók egy részének tetszenek az 
Ady Endre versei, m íg vannak olyanok, akik el se olvassák. Már mos t 
az a kérdés, melyik elvtárs ízlése szerint szerkesszük a lapot? Ilyen 
kérdést nem lehet fölvetni. A szépirodalomban nincsen szigorúan 
megállapított mérték. A Népszavának e téren az a föladata, hogy a 
szépirodalmi részében is a haladást, a progresszivitást szolgálja . . . A 
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Népszavának, ha van rá módja, támogatnia kell ezeket az újat terem-
teni akarókat, hajlékot kell adni nek ik : ez irodalmi kötelessége a mi 
lapunknak. Az í rókat pártszempontból megítélni n e m szabad . . . " 

Vágó Béla viszontválaszában, ismét nem név szerint, de 
félreérthetetlenül Adyt támadja: 

„Garami elvtársnak minden szava igazság, ámde az irodalmi hala-
dásnak két iránya van. Az egyik az egészséges, a fe j lődő, amelyet a 
pártban Csizmadia Sándor és Garami Ernő képvisel, a másik a deka-
dens, amelyet tisztességes munkáscsaládnak nem szabad olvasnia. 
A Révész Béla iránya a legnemesebb, leggyönyörűbb irodalmi irány, 
az művészet, de amit a dekadensek írnak, az érthetetlen és undorító. 
Csak azok ellen beszélt, akik a dekadens költőket, í rókat majmol ják ." 

Az 1909 januárjában megindult Népszava-vita. tehát jóval 
korábbra nyúlik vissza, s annak nem kezdeményezője, csak 
eszköze volt Csizmadia Sándor. 

Irodalmi harcok A Holnap megjelenése után 

A Holnap megjelenését az ősz folyamán az irodalmi viták 
új hulláma követte. Nem mintha a nevetségesen kis példány-
számban megjelent kötet tömeghatást kelthetett volna. De 
Antal Sándor valóban kihívó bevezetése, Ady vezető részvé-
tele az antológiában, valamint annak lelkes fogadtatása a 
progresszió részéről alkalmas volt arra, hogy felkorbácsolja 
a szenvedélyeket. 

A kötet megjelenésére az elismerő kritikák reagáltak leg-
hamarabb. (A legjelentősebbek ezek közül időrendben: 
Várady Zsigmond: A Holnap N N . 1908. szept. 6., Lukács 
György: Új magyar költők. A Holnap. HSz. 1908. szept. és 
Hatvany Lajos: A Holnap. P N . 1908. szept. 23.) A támadások 
Apponyi levele után kezdődnek, majd a duk-duk cikk után 
egész hadjárat jelleget öltenek. Az irodalmi reakció eleinte 
főként gúnyolódásokban, csipkelődésekben éli ki magát, 
gyakran a szerkesztői üzenetekben. 
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A Pesti Futár okt. 5-i számában pl. a következő szerkesztői 
üzenet olvasható: 

„Irodalombarát. Nagyvárad. Azt, ami a A Holnap c. irodalmi 
társaságban fiatalság és szép szándék, mi is üdvözöljük. Azt pedig, 
ami benne vidékies, éretlenség, nem vesszük komolyan. Ady Endrének 
valóban van néhány gyönyörű verse, de akik köréje csoportosultak, 
azok majdnem semmit sem érnek, és amit azután Adyval és önmaguk-
kal művelnek, az ízetlen. Egyetlenegy estélyen öt felolvasást tartani 
Ady dicsőségéről, szavalni és énekelni Ady-verseket, hogy végezetül 
azután Ady is föllépjen, és dicsőítse, szavalja és énekelje magát, ez 
csakugyan sok egy kicsit a jóból. Azért nem kell mindjárt javító-
intézetet emlegetni. Maguktól is megjavulnak majd ezek, csak idejük 
legyen rá." 

A Hét, melybe a nyugatosok nagy része — élükön Ignotus — 
rendszeresen dolgozott, így gúnyolódik a „modern ízlés" 
védelmében a „lábrakapott ízléstelenségekkel szemben": 

„A kornak az ujjmutatását megértette egy fiatal költői csoport is, 
amely a főváros egyre mostohább viszonyai elől Nagyváradra mene-
kült, és ott ütötte fel bohém sátorát. Ez ellen senkinek sem lehet ki-
fogása. Tombolják ki ott magukat. A jó vidéken még lehet irodalmi 
programbeszédeket tartani és kikiáltani az irodalom forradalmát. 
Ott még szabad detronizálni Homéroszt, Shakespeare-t, Goethét és 
mindenkit, aki elmúlt huszonöt éves. O t t még lehet választani babér-
koszorús költőt, aki 'ledönti majd a múlt bálványait'. O t t írhatnak 
még fiatal költők egymáshoz magasztaló, eget ostromló költeménye-
ket. Ezért senkisem fog megharagudni. A titánok reggel úgyis arra 
ébrednek, hogy Zeüsz még mindig uralkodik. De ha már Osszát 
Pélionra fogják halmozni és komolyan megmutatják, hogy izmaik 
csakugyan megerősödtek, akkor hódítsák meg ezt az álmos, gőgös, 
közömbös fővárost." ( . . . ) „Alkony. Hatvany Lajos doktor a Társa-
dalmi Tudományok Szabad Iskolájában előadást hirdet ezzel a 
címmel: 'A gimnázium alkonya'. Ugyancsak ő más előadást is jelez, 
aminek a címe így hangzik: 'A magyar alanyi költészet Arany Já-
nostól — Ady Endréig'. Hát ez minek az alkonya?" {A Hét — 1908. 
okt. 25. Toll és Tőr.) 

A Magyar Nemzet nov. 8-i számában névtelen versikét közöl 
az Újdonságok r o v a t b a n : 
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Új irodalmi társaság 

Ember , ember mondd m i t vétett 
Ellened költészetünk 
Hogy ú j költő-társaságot 
Alapítasz minekünk? 
Te jó lélek, kérve kérlek, 
A kö l tőkön könyörülj meg . 
Nincs-e elég társaság már 
Ahol kö l tő t meg nem tűrnek . 

A Borsszem Jankó ugyancsak névtelen gúnyverse a lap nov. 
15-i számában jelent meg ; félreérthetetlenül Adyra vonatkozik, 
és tanúsítja, hogy a becsületsértéstől sem riadtak vissza vele 
szemben. 

A modern író 

Arcom simára van kaparva, 
Ylang-ylang az illatom. 
Beszélek orrhangon hadarva, 
Sétálok gumis fogaton. 
Húsz g r a m brómot szedek naponta, 
Szederjes ajkam csupa f o l t . . . 
H o z z á m képest Petőfi, T o m p a 
— É n m o n d o m néktek — senki volt. 

Én holnap jö t tem a világra 
És enyém a holnapután. 
N e k e m a pázsit lila-sárga, 
Mer t van, ki elhiszi bután . 
N e v e m az ú j gettót betölti , 
R a g y o g o k mint nappal — a hold. 
H o z z á m képest Arany, Petőfi 
Egy semmi volt, egy senki volt. 

( . . . ) 

Az i rodalom pukkadozhat , — 
Szüntelenül pereg a dob 
És hirdeti nap- s órahosszat, 
H o g y én vagyok a legnagyobb. 
Egy csomó keszeg, kósza firkász 
Csinálja a ribilliót. 
És hozzám képest Strassnoff Ignác 
E g y ügyefogyot t senki volt . 
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És n e m m a r a d h a t o t t el Szabolcska Mihá ly ve r s iké je sem, 
m e l y Fiaim, csak énekeljetek c í m m e l a B H okt . 16-i számában 
j e l en t m e g . 

A k o m o l y t ámadások nyi tánya a ho lnaposok ellen A p p o n y i 
levele v o l t B e ö t h y Zsol t j ub i l eumára ; ebben a ku l tuszmin i sz te r 
ú g y ünnep l i B e ö t h y Zso l to t , m i n t ak i i r o d a l m u n k a t a „ m o d e r n 
e lvadulások veszede lmé tő l " , a „ r ú t n a k és a pe rve rz i t á snak . . . 
t o l a k o d ó sze l lemei tő l" igyekszik m e g ó v n i . A d y Szent Albert 
levele c. c ikkével reagál t a t ámadás ra ( B N 1908. o k t . 6.). 
F igye lemre mé l tó , h o g y Laczkó Géza u g y a n a k k o r a Nyugatban 
azt a B e ö t h y Zso l to t üdvöz l i (okt . 16.), aki az „á lda t l an r ö g ű 
m a g y a r uga r t t ö rde l i " . 

Az Új Idők eleinte lelkesen p r o p a g á l t a A Holnapot és köl tő i t , 
a m i n t er re ké sőbb A d y és a Singer és W o l f n e r k i a d ó v i s zonyá -
nak megvi lág í t á sakor m é g v issza té rünk. Ez a z o n b a n n e m 
zavar ja H e r c z e g Ference t abban, h o g y m e g ne cs ipked je őket 
k r i t iká jában ( H o r k a y n é : Ellesett párbeszédek. 1908. o k t . 25.), 
s o m m á s a n íz lés te leneknek és A d y - u t á n z ó k n a k bé lyegezve 
ő k e t : 

„Van A Holnap című kötet előszavában egy jellemző passzus: 
'A mi társaságunkba pedig Balassa, Csokonai, Petőfi, Vajda János és 
Reviczky tartozik.' Ezek a társaság meghalt tagjai; az elevenek: 
Antal Sándor, Emőd Tamás és a többi. Ez szomorú perspektívát nyit 
a jövőre nézve. Mert aki vakmerő, hitetlen, önhitt, vagy őrült, az 
lehet még nagy poéta. De aki ízléstelen, az sohasem lehet az. Hiszen 
van Pesten nem egy kis politikus is, aki abból hizlalja önérzetét, hogy 
posztumusz barátságát ráerőszakolja Szilágyi Dezsőre. Ha a halottak 
ütni tudnának! 

(Pedig úgy mondják, hogy van a Holnap legényei között tehetsé-
ges ember is.) 

— Van. Ady Endre erős tehetség. Ezúttal azonban rossz társaságba 
keveredett, reá nézve a legrosszabba; az adyendréskedők társaságába. 
A Holnap irodalmi hitvallása az, hogy utánozzák Adyt. Kár, hogy ez 
a művészember mindig csak tágöblű gramofonok kíséretében hallatja 
szavát. Ezek túladyendrézik magát Ady Endrét és abba a furcsa hely-
zetbe juttatják, hogy ő, aki hadat üzen a tekintélynek és iskolának, 
tekintéllyé lesz és irodalmi zugiskolát alapít. Ady Endrének kegyetlen 
irtóháborút kellene indítani az iskolája ellen, mely abból él, hogy 
kilószámra kiméri az ő húsát. 
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(A Holnap legényei erősen hangsúlyozzák, hogy kemény magyarok.) 
— Ezt fölösleges hangsúlyozni. Csak jó magyar ember képzelheti 

el az irodalmi reformot úgy, hogy előbb fejbe kell ütni azt az egy-két 
tehetséget, mely ebben a szerencsétlen országban még lézeng." 

Herczeg cikke nem állt egyedül azzal, hogy a holnaposokat 
Ady-utánzóknak bélyegezte. Ezt tette Kemény Simon is a 
Nyugat okt . i - i számában megjelent kritikájában, és ez a fő 
mondanivalója az Egyetértés Koppány aláírású krit ikusának is 
egyébként nem rosszindulatú kritikájában (A Holnap, okt. 18.). 

Ady érthetetlensége 

Az Új versek megjelenése óta minduntalan felhangzott az 
Ady-vers érthetetlenségének vádja. Akaratlanul ezt erősítette 
Ignotus hódoló kritikája is, melyben ez a néhány sor található 
A fekete zongoráról: 

„Akasszanak fel, ha értem. De akasszanak fel, ha hat-hét irodalom-
ban, melyet nyelvtudással megközelíthetni : sok vers akad ilyen egész 
értelmű, ilyen mellet és elmét betöltően teljes kicsengésű." (MH 
1908. jan. 14.) 

Görcsöm Dénes az Alkotmány jan. 16-i számában megjelent 
kritikájában siet is „a zsidóság dédelgetett Ignotusát" idézni 
annak bizonyítására, hogy Ady „egész költészete deliráló 
félrebeszélés gyér lucidum intervallumokkal". 

Ady levélben panaszkodik Lédának: „Ignotus kritikája 
megvadította az ellenségeimet". (Belia 181.) 

Hatvany is így emlékezik vissza Ignotus kritikájára: 

„ A költő-kritikusnak ezt az odavetett — bár találó, de nem takti-
kus — aperçujét kapták fel Ady ellenségei, hogy tudatos gonoszsággal 
durván félremagyarázzák. Lám — mondták a parlagi esztéták —, Ady 
még Ignotus tanúsága szerint is értelmetlen dolgokat í r . " (Hatvany 
Lajos: Ady. I. Bp. 1959. 139.) 

Hogyne kapott volna rajta Szabolcska Mihály is, aki az 
előbb említett Új költészet című versét így fejezi be: 
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Mert nem vész el egy nép, míg költészetében 
A jövő zálogát hordozza szívében 
S ebben az új dalban annyi a jövendő: 
Hogy kell, míg megértjük vagy ezer esztendő! 

És A d y ér the te t lenségéből élnek é v e k i g nemcsak a v i cc l apok , 
h a n e m v a l a m e n n y i lap h u m o r - r o v a t a és szerkesztői üzene t e i is. 

Az Újság, m e l y b e n A d y n a k 1908 f o l y a m á n t ö b b c ikke és 
verse is meg je l en t , n o v . 8-i számában a k ö v e t k e z ő szerkesztői 
üzene te t közl i : 

„Modern költészet. Szokni kell az idézett költő gondolatjárásához, 
és akkor jobban érti az ember. íme az első értelme röviden gyalog-
prózában: 'Az emberek azt hiszik, féleszű vagyok, de ha rám néznek, 
íme mégis rendben találják a kapitóliumot. Kérdezik tehát, próféta-e 
ez vagy csak egy bárgyú zsigorás (dudás). Csak arra nem gondolnak, 
hogy ez is ember, akit gyűlölni is lehet, szeretni is. Úgy bánnak velem, 
mint valami gyerekkel vagy kóbor kutyával. (Most magához szól:) 
Tehát a kóbor kutya sorsára vagyok ítélve? Ugye tehát igaz a lélek-
vándorlás; csak évszázadok múlva (500 év) lesz az én kóbor-kutya-
lelkemből igazi prófétalélek? Milyen keserves (ostoba) sors is! Milyen 
siralmas! De azért mégis muszáj lennem!' A másikban isten-kétségek 
vannak, temetőbeli hangulattal. Az istent földben, fűben, hóban [!] 
keresi, amit maga előtt lát a temetőben. A Nem-Vagy e kor szellemére 
vonatkozik, mely az istent tagadja és istene a Nem-Vagy. Régi 
magyar néven az isten Ős-Állat, vagyis amint ma mondanák Ős-Lény 
(ad notam: asszonyi állat). Hozzá fohászkodik, hogy legalább ez az 
ismeretlen isten szeresse, ha már az emberek nem szeretik. Az utolsó 
két sorban panaszkodik istennek a kor lelki és testi nyomorúságairól." 

A ké t „ m a g y a r á z o t t " vers pedig a Lenni kell, lenni — m e l y 
Lenni, lenni, lenni c í m m e l jelent m e g Az Újság o k t . 25-i 
s z á m á b a n és a Szeress engem, Istenem — m e l y Istenem földben, 

fűben, kőben c í m m e l je lent m e g u g y a n o t t . 

Az Ady-divat 

K ö z h e l y számba m e g y már , h o g y A d y fellépése u t á n 
m i l y e n h a m a r m e g k e z d ő d ö t t v e r s m o t í v u m a i n a k , l e g e g y é n i b b 
f o r m a i , nye lv i és stiláris sajátságainak k izsákmányolása . 
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Erre a jelenségre nemcsak a kritika lesz figyelmes, Ady maga is 
gyakran szóvá teszi. 

1907. febr. 3-án jelenik meg Akiknek dajkája vagyok c. verse, 
melyben „rím-pólyás gyönge" gyermekekről beszél, akik 
az ő emlőjén nőttek. Vagy másfél évvel a duk-duk cikk előtt 
Kosztolányiról írt kritikájában panaszolja: 

„Három-négy év óta a fiatalok, sőt az idősebbek is, megbomlo t -
tak egy kicsit az ú j versektől. N e m vették észre, hogy e versek nem 
kívánják a magya r irodalom törvényes gazdagítását. Ezek egy-
szerűen egy valakinek, egy szenvedő embernek, verses s csak szük-
ségből verses panaszkodása. Ezek után, ami csak művészietlen és 
csúnya van az egészen egyéni versírásban, mindazt üdvözölhet jük 
egy sereg köl tő verseiben." ( A E Ö P M VIII. 228.) 

É s f e l b u k k a n az u t á n z ó k k é r d é s e A magyar Pimoddnhun is: 
„Szóval még csak ezután lesz igazán jó dolguk azoknak, akik 
meg tudnak enni, ha éhesek, tíz eredetit." Később pedig egy 
Dutkáról szóló kritikában írta: 

„Van egy sereg Ady-öccs, aki vígan operálhat, s egy megviselő 
érzéssel se fizet azért, hogy kifordí tot t bundájú Ady-verseket ír ." 
(A fold meg a város. N y 1908. júl. 1.) 

A Holnap költőiről az őket bekonferáló Antal Sándor maga is 
elismeri, hogy Babits kivételével mindannyian Ady követői, 
„egyetlen új ember sem tudott kitérni az Ady hatása alól"'. 
Különösen feltűnő ez a hatás Dutka Ákos és Miklós Jutka 
verseiben. De nemcsak a holnaposok utánozták Adyt, A Holnap 
társaság is követőkre talált. Az ország más vidékein is alakultak 
irodalmi társaságok a modernség jegyében, melyek Ady nevét 
tűzték zászlajukra. Gyakran dilettáns, önképzőköri szinten 
mozogtak ezek a társaságok. A temesváriak Dél nevű irodalmi 
társasága, melynek voltak ugyan érdemes tagjai is, a Temesvári 
Hírlap nov. 8-i számában 15 strófás verses zászlóbontást tart. 
A hosszú verselménynek első és utolsó két strófáját közöljük. 
Szerzője — Franyó Zoltán emlékezete szerint — dr. Szávay 
Zoltán. 



Perújítás a duk-duk i igybeit 749 

Hozzátok szólok, nó tázó legények, 
Hozzátok szólok, dalos fiúk, 
Jer tek elő mind, szóljon az ének, 
Bát ran előre, szabad az ú t ! 

Kezünkben már a bon to t t lobogó, 
Ki n e m csavarja senki belőle, 
Jer tek utánunk, lesz m a j d vezér, 
Aki elénk áll s m o n d j a : előre! 

( ) 
R a j t a fiúk, fel bor t a pohárba, 
E l ő b b egy nagy á ldomást ! 
Céltalan célhoz, nyugovás nélkül 
Haladjunk szemlátomást. 

Él jen ami szép, ami jó , ami láng, 
Hul l jon a tegnapi rendre : 
Mienk a holnap és büszke lesz ránk 
A mesterünk: Ady Endre . 

Kortársi emlékezések 

D e szó la l janak m e g a s a j t ó d o k u m e n t u m o k m e l l e t t a k o r -
tá rsak is, a zok , a k i k A d y k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é h e z t a r toz tak , 
t ehá t i l le tékesek a d u k - d u k ü g y m e g í t é l é s é b e n . 

A d y halála u t á n l ege l sőnek S z ü t s D e z s ő köz l i v i s s z a e m l é k e -
zéseit Ady mellett c í m m e l a n a g y v á r a d i Tavasz c . l apban . 
A z 1919. dec . 2 2 — 3 1 . s z á m b a n o l v a s h a t j u k e g y e b e k k ö z t 
a k ö v e t k e z ő k e t : 

„A Holnaposokat megtagadta, s m i k o r Duk-duk affér néven ismert 
levelét megírta, felolvasta, keménynek , szeretettelennek találtam a 
hozzá ragaszkodók ilyetén való eltávolítását. A megdöbben t holna-
posok megkérdezték miért cselekedte ezt, Ady szokott ravaszságá-
val rám mutatott , m i n t értelmi szerzőre. Ezt bizony sokszor megcse-
lekedte olyan esetekben is, mikor előzetesen nem is tájékozódhattam 
arról, amit a nyakamba sózott." 

U g y a n c s a k a Tavaszban, az 1 9 2 0 . j a n . 24-i s z á m b a n je lent 
m e g E m ő d T a m á s v i sszaemlékezése A Duk-duk affér c í m m e l , 
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melyben Szüts Dezső fent idézett írására is reflektál. Ebből 
idézzük a következőket: 

„Éppen mert súllyal-bfrók, sőt egész biztosan irodalomtörténeti 
jelentőségűek Szüts Dezső emlékezései, t a r tom szükségesnek, hogy 
ezt a D u k - d u k passzust kissé megkorr igál jam. Bizonyos, h o g y Szüts 
Dezső szándéktalanul, de tévesen emlékszik így, ahogy közreadta, 
Ady istenien bő és infernálisan pompás életének erre az apró, egyéb-
ként nem is nagyon lényeges, mozzanatára. De adassék m e g a régi 
Holnapnak a köteles igazság, ha több egyéb nem is. Ez az igazság 
pedig abban konkludál, hogy Ady soha, egy szóval, egy gondolattal 
sem tagadta meg a Holnaposokat, sőt végig vele harcolt, a társaság szük-
ségszerű, automatikus megszűnéséig. (. . .) 

Ady személyes elmondása szerint a H á r o m Hollóban megjelent 
Herczeg Ferenc író és képviselő, az Új Idők főszerkesztője, az el-
vonultan iddogáló köl tő asztalánál. (Először és utoljára.) A d y szíve-
sen látta előkelő vendégét , bort rendeltek újfent és tartott a torna 
reggelig. Ivás közben vette rá a Petőf i Társaság érdemes elnöke 
Adyt , hogy az Új Idők számára írja m e g nevezetes cikkét. A Singer 
és W o l f n e r cég kerti lapocskája meg is kapta a kéziratot, amit elegáns 
ágense eszközölt ki Adyból . N e m volt nehéz dolga a bor tó l hevült 
poétával. A pesti lapokban dúltak akkor az Ady-utánzók. Egész 
falanxa azóta 'ellovant* neveknek, ontot ta magából a sületlen Ady-
kópiákat versformában, és mi sem volt könnyebb , mint Ady t rávenni, 
hogy rúgja el magától zöld szatelleszeit. A cikk megíródott . A Hol -
napról név szerint nem esett szó benne. C í m e volt a cikknek: A Duk-
duk affér. Ady első és utolsó írása az Új Időkben. (. . .) 

Herczeg Ferenc az Új Idők következő számában Horkayné a kaszi-
nóban c ímű állandó rovata alatt külön, újra , elmagyarázta a nagy-
publ ikumnak az Ady-c ikk tartalmát és értelmét. Ő a fő-sámán, a 
szellem táncoltatója, szükségesnek látta, hogy a szellem szavait 
utólagosan, magyar köznyelvre, külön átfordítsa. Az Új Időkből, — az 
Új Időkbe. Ez volt az Új Idők első és utolsó irodalmi ügye. (. . .) 

Szüts Dezső idevágó reflexiói tehát tévesek. Homályosan emlékszik 
a D u k - d u k affér színfalmögötti részleteire. 

A régi Holnap élő embereinek pedig becses ennek a kérdésnek 
tisztázása. A Holnapot n e m árulta el Ady és a Holnap, komolyan nem 
fordul t el vezérétől. Egységes f ronton, együt t küzködtek, elejétől 
végig, a Duk-duk u tán is." 

Ernőd tehát megcáfolja Szüts Dezsőt, de nyilván téves 
Emőd Tamásnak az az állítása is, hogy Herczeg Ferenc az 
Új Idők következő (a duk-duk cikk utáni) számában újra 
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elmagyarázta az Ady-cikk tartalmát. Mint láttuk, Herczcg 
cikke a lap okt . 25-i számában jelent meg. 

Szüts Dezső a Tavasz következő, jan. 3 i- i számában Ernőd-
nek válaszolva a következőkkel egészíti ki emlékezéseit : 

„A Hét után Ady óvatos lett s mikor Farkas Pállal, az Új Idők 
szerkesztőjével találkozott, elbeszélte neki be- és kivonulásának tör-
ténetét a Héthez s a Héttől. Farkas Pál felajánlotta neki, hogy egy cik-
kért fizet száz koronát. Ennyit kaptak a legnagyobb novellisták 
néhányan, én legutóbb negyvenet. 

Herczeg Ferenc tudomásommal sosem volt a H á r o m Hollóban, 
ahol nem hízelgő hangon beszéltek a »gőgös sváb«-ról, akiről tör-
ténetek keringtek, hogyan néz el az Otthonban az újságírók feje felett 
s mereven föltartva fejét vonul keresztül a kártyaszobán. (. . . ) 

Farkas Pállal egy cikkben állapodott meg Ady s közben A Holnap 
manifesztációja is szóba került. A d y egyszerre exponáltán állott a 
budapesti közirigy, mindent kiveséző, lenéző s maró irodalom előtt. 
Mintha tisztes szerető, hangos vidéki rokonok jelentek volna meg, 
úgy festett az eset. Ady mérgelődött, de amikor a Meteor kávéházban, 
nappali helyünkön megtaláltam, már írta a cikket s fel is olvasta. 

— Hát ez mi? — kérdeztem — nem ismerve s nem tudva, ami tör-
tént. Míg Emőd Tamás cikkét elolvastam, nem is tudtam teljességé-
ben. 

Ady nevetett, kajánul s olyan arccal, amely kárörömet mutatott. 
— Elrúgom őket, nem vagyok én program vagy jelszó. Most 

éppen élükön vonulok majd Budapest ellen. 
— De hiszen ezek a derék fiúk magát szeretik, követik, segítik, 

propagandát csinálnak, s ha kissé hangosak is, maga se csöndes, na-
gyokat kiált. A cikk se helyén való, az a „duk-duk" gyerekes, keresett, 
a hangja az kemény és szeretettelen. ( . . . ) 

— Mindegy, így megy le. 
— Teheti. És mennyit kap érte? 
— Száz koronát, fel is vettem mindjárt. Farkas Pali kifizetett s 

még akart adni előleget is, de most elég ez is. 
— Visszafizetheti vagy küld más cikket, ne adja le erre a hétre. 

Bajok lesznek belőle, kihasználják a vének maga ellen is. 
— Nem. Ennek mennie kell. 
Le is ment, amiért este nagy vihar volt a Hollókban, Reinitz és 

Bányay külön álláspontot képviseltek, Bányay helyeselte a cikket, 
amelyről már tudott az Új Idők révén, Reinitz, bár szintén nem sze-
rette a Holnaposokat, mellém állott, mert ő is elég holnapos szeretettel 
törte az utat Ady előtt. 

Ady nem írt többet az Új Időkbe ez idő tájban, mer t látta, hogy 
dagadt meg a duk-duk affér, hogyan élezték ki a Holnaposok és 
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Ady ellen is. Pár hónap múlva Dutka Ákos s m e g néhány holnapos 
kereste fel Adyt a Meteorban. Dutka megbán to t t arccal, fá jdalmas 
hangon kérdezte Adyt : 

— Miér t tetted ezt Ady? Mit vétettünk neked? 
Ady nevetve (lásd fentebb, éppolyan nevetéssel) hirtelen rám m u t a -

to t t . " 

H a a v i sszaemlékezés n e m is viselné m a g á n i lyen l e p l e z e t -
l enü l az ö n r e k l á m b é l y e g é t , ha n e m is t u d n ó k a u t e n t i k u s a n , 
h o g y B á n y a i E l e m é r e g y á l t a l á n n e m h e l y e s e l t e a c ikke t , a k k o r 
is d e r ü l t s é g e t ke l tene , h o g y az ö r ö k k é p é n z z a v a r r a l k ü z d ő A d y 
v i sszau tas í to t ta az e lő l ege t . 

A d y L a j o s A d y - é l e t r a j z á b a n (Ady Endre. A m i c u s k i a d á s 
1923.) í g y emlékez ik (122. k k . ) : 

„A helyzet éppen ekkor tá j t az volt, hogy a hivatalos i roda lom a 
g o m b a - m ó d r a szaporodó legifjabb 'Adysták ' minden fiatalos túl-
zását, rakoncátlanságát, ízlésbeli defektusát A Holnap, illetve az Ady 
Endre számlájának terhére írta — taktikai okokból. A m á r - m á r 
hajszának nevezhető harcban Bandi, aki m á r Párizsból is betegen, 
nsrvózusan jött haza, elvesztette a contenance-ot , s a Farkas Pál 
nem teljesen jóhiszemű biztatására megír ta az Új Idők számára a 
hírhedt Duk-dtik affér c. cikket. Valami része lehetett a peches cikk 
megszületésében s az Új Időkhöz való jutásában annak is, hogy készülő 
új verseskötetét, Az Illés szekerén-1 éppen akkor tá j t a Singer és W o l f n e r 
cégnek adta el. Egy szó igaz sincs azonban abból, amit Szüts Dezső 
beszél el visszaemlékezéseiben, hogy ti. Herczeg Ferenc e lmen t a 
H á r o m hollókba s Banditól mámoros állapotban ígéretet ve t t ki a 
D u k - d u k cikk megírására, stb. — Herczeggel sohasem volt Bandinak 
találkozása sehol, annál kevésbé a Három hollókban." 

A d y L a j o s n y i l v á n v a l ó a n n e m Szü t s D e z s ő , h a n e m E m ő d 
e m l é k e z é s e i t cáfol ja , m i n t az a f en t i i d é z e t e k b ő l is k i t e t s z i k . 

R é v é s z Béla Ady Endre tragédiája c. k ö n y v é n e k I. k ö t e t é b e n 
( A t h e n a e u m é. n . [1924] 170. kk . ) a k ö v e t k e z ő k é p p e n e m l é -
k e z i k vissza : 

„Mindenekelőt t végezzünk a mendemondával , hogy Herczeg 
Ferenc, az Új Idők szerkesztője, megjelent volna a H á r o m Holló 
helyiségében és ő vette volna rá Ady E n d r é t a cikk megírására. Ez 
teljességgel fecsegés. Nemcsak azért, mer t Herczeg Ferenc ízlésének 
derogált volna az ilyen szerkesztői tevékenység, de azért is, mert 
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a magas, leereszkedő látogatásról a H á r o m Hol lóban én is feltét-
lenül tudtam volna, hiszen akkor iban napról-napra együt t voltam 
Ady Endrével ú g y a Pilvax-játszófülkében, mint egyéb lokalitások-
ban. Ady Endre futólagosan ismerte Herczeg Ferencet, a Budapesti 
Nap ló idején vizitelt egyszer nála, a szerkesztőségnek vol t irodalmi 
természetű kérnivalója az írótól. Herczeg Ferenc nevét a duk-duk 
titkai körül azért lehet emlegetni . . . H á r o m héttel az Ady-c ikk előtt 
Herczeg Ferenc az Ú j Időkben gúnyolódva szóvá teszi a holnaposok 
dolgát és élcelődései közben jól célozó komolyságokat is m o n d . (. . .) 

Éret t diszharmónia: Ady Endre állapota és Herczeg Ferenc írása 
mögö t t Farkas Pál mozgolódik, aki hozza Ady Endrének a hatalmas 
Singer és W o l f n e r könyvkiadóvállalatot, Ady E n d r e legújabb 
könyvéről is tárgyalnak már és a meg ingo t t lélek, amelyet megmu-
tatni igyekeztem: meginog . . . 

Ady Endre nagyon tudhatta, h o g y milyen jelentőségű a mozdu-
lata, mert a duk-duk cikk elkészülését mindenki előtt t i tkolta. Én sem 
tudtam róla, aki akkoriban körülbelül minden kezevonását láthattam 
és hallottam Ady E n d r e szavát is mindig , ha gondja, izgalma, válsága 
vol t . " 

R é v é s z is c á f o l j a t ehá t E m ő d ö t , akárcsak A d y La jos , de 
ú j a b b s u g a l m a z ó t is színre l é p t e t : Farkas Pál t . 

H a t v a n y az 1 9 2 6 - b a n m e g j e l e n t Ady a kortársak közt c. 
v i s szaemlékezésében (ú j ra k i a d v a : H a t v a n y L a j o s : Ady. I. 
S z é p i r o d a l m i K i a d ó 1959.) n a g y o n szűkszavúan í r a d u k - d u k 
ü g y e l ő z m é n y e i r ő l (140. ) ; de m i n d e n e s e t r e cá fo l j a R é v é s z n e k 
a z t az állí tását, h o g y senki s em t u d o t t e lőre az Új Idők c ikk rő l : 

„Mos t aztán egyszer csak híre jár, hogy Ady minden ok és cél 
nélkül, csak mert egy ilyen estén Szüts Dezsőnek, a pohárba mélyen 
betekintő cimborának így jutott eszébe, a Nyugattól el- és az Új Idők-
höz beszegődött. H í r ek jártak, hogy cikket írt a holnaposok ellen, 
meg ellenem, sőt m é g ú j anyagi egyességet is kötött az ú j kiadóval. 
Kérdeztem : 

— Igaz-e? 
— N e m — felelt, nevetett . De Farkas Pálék széltibe jártak-keltek 

a városban, és némi kárörömmel beszélték a dolgot." 

B ö l ö n i G y ö r g y a Pá r i z sban , 1 9 3 4 - b e n m e g j e l e n t Az igazi Ady 

c. k ö n y v é b e n H e r c z e g Új Idők-beli c i k k é b ő l k i i n d u l v a a k ö v e t -
k e z ő k e t í r j a ( M a g v e t ő , 1955. 158. k k . ) : 

2 Irodalomtörténet 
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„Herczeg Ferencnek is mind kel lemetlenebb kezdett lenni Ady 
felkelő napja, mely az ő irodalmukat fenyeget te . Pár sorában egyenes 
felhívás van Adyhoz, h o g y hagyja el társait, szakadjon el gyökerétől . 

Herczeg ügyesebb vol t , mint Rákosi, a ' v é n sváb', felismerte Ady 
értékét és szerette vo lna az uralkodó osztályok írói közé állítani, 
í g y történt, hogy A d y megingott : készülő ú j verses könyvé t , Az 

Illés szekerén-t Singer és Wolfnernek kö t i le, sőt rendes munkatárs-
ként leszerződik az Új Időkhöz. Három hé t múlva pedig, a november 
15-i számba, hívei megdöbbenésére, bevonu l az Új Időkbe A duk-duk 
affér c ímű szenzációt keltő cikkével. ( . . . ) " 

Majd Ady Lajossal vitázva így folytat ja: 

A Duk-duk affér A d y világnézeti harcának nevezetes állomása. 
O l y a n simulékony és alattomosan tehát, h o g y 'a már -már hajszának 
nevezhető harcban Bandi , aki Párizsból is betegen, nervózusan jött 
haza, elvesztette a contenance-ot ' m é g s e m lehet elintézni. Ismer-
j ü k mi már ezt az A d y t ! ( . . . ) 

A d y a duk-duk afférban félreismerte saját helyzetét. Eleinte 
az afférban személyes ügyét látta, m i n t ahogy barátai, Hatvany, 
A Holnap és a Nyugat írói is személyes megbántást éreztek és meg-
csalatottságuk miat t orroltak Adyra. ( . . . ) 

Akkor i feljegyzéseimből látom, h o g y a cikket szánta-bánta Ady. 
M i k o r először beszélgettem vele róla, gyerekes csínynek ve t te inkább, 
m i n t komolynak, de igen restellte már . Csúnyán bent vol t a kutya-
szorítóban. Szidta Farkas Pált, aki pénztelenségében a cikkbe beugrat-
ta, és meg akart szakítani az Ú j Időkkel minden összeköttetést." 

Bölöninek azt az állítását, hogy A d y az Új Időkhöz rendes 
munkatársnak szerződött volna, sehol semmilyen adat nem 
erősíti meg. 

Fenyő Miksa csak 1960-ban megjelent könyvében (Föl-
jegyzések a „Nyugat" folyóiratról és környékéről; N e w York) 
közli visszaemlékezését a duk-duk ügyről (72—73.): 

„Mindjár t az elején volt, a nagyváradi Holnap Rötet megjelenése 
után, 1908 vége felé, az Új Időkben cikk jelent meg Ady E n d r e tollából, 
az 'úgynevezett magya r modernek' ellen, akikről vallotta, h o g y semmi 
köze hozzájuk, s h o g y az ő — Adyé — állítólagos lázadása nem is lá-
zadás. ( . . . ) 

'Hülye cikk vol t ' — írja az afférról A d y Lédának, már néhány nap 
múlva , de ugyanakkor tetszelegve aláhúzza, hogy egy értelem 
mégis volt benne: 'egy légió ember az én élhetetlenségem révén 
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akar megélni az én zsenimből' . Hiszem, hogy Lédának ez elegendő 
magyarázat volt, de nem hiszem, hogy önmaga előtt e legendő volt ez. 
Ady barátai előtt semmiesetre, akik ha meg is gyanúsították őt 
azzal, hogy a hasonszőrű magyarok révén inkább reméli a díszthozó 
érvényesülést s a hivatalos halhatatlanságot, mégsem látták világosan 
tettének indító okait. A cikk körül nem is lett volna semmi kavarodás 
— legföljebb sértődöttség A Holnap köreiben —, ha Ady ezt az írását 
a Nyugatban közli. D e ha meggondol juk , hogy a cikk Ady barátainak 
tudta nélkül, Hcrczeg Ferenc lapjában jelent meg, akinek neve Rákosi 
Jenőével együtt úgyszólván hadi jelszava volt a Nyugattal s első sorban 
Adyval hadakozó irodalmi és politikai köröknek, meg lehet ér teni 
az izgalmat, amit ez a Nyugat táborában okozot t ." 

Sajnálatos, hogy az affér legtovább élő tanúja, Fenyő Miksa 
sem emlékszik a részletekre. Ady két levelében is céloz egy 
Fenyővel a Meteorban folytatott beszélgetésre. (Mindkettőből 
később idézünk.) Ez a beszélgetés nyilván kulcsot adna a duk-
duk ügy hátterében zajló vita tartalmához, de Fenyő nem tud 
rá visszaemlékezni. Azt a lehetőséget azonban ő is csak a meg-
szépítő messzeség távlatából írhatja le, hogy Ady a duk-duk 
cikket a Nyugatban is közölhette volna. Hiszen éppen Fenyő 
Miksa most hazatért gyűjteményéből kerültek elő további 
bizonyítékai annak, amit eddig is tudtunk, hogy hányszor 
utasította vissza a Nyugat Adynak ennél sokkal ártatlanabb 
cikkeit is. 

Az idézett visszaemlékezések egy ponton megegyeznek. 
A duk-duk ügyet minden konkrét előzmény nélkülinek tud-
ják, „ok és cél nélkül" valónak, hirtelen pálfordulásnak, ideges 
egyensúlyvesztésnek, külső sugalmazásnak (Szüts, Herczeg 
vagy Farkas Pál), és ezt látszanak bizonyítani Ady mentegetőző 
levelei is. Ezekből is idézünk néhány jellemző részletet. 

Hatvanynak írja nov. 20-án (AEVL 215—16.): 

„. . . nyilván nem szerencsés órában íródott az Új Idők cikke is. 
Mindegy : el kell hinned, hogy talán éppen csak te voltál az, akire 
nem gondol tam, s gondoltatni nem akartam. Annyira beteg és 
furcsa — sajnos — nem tudok lenni, hogy éppen Ha tvany Lajost 
válasszam ki annak a demonstrálására, hogy mindenféle morálon 
túl vagyok. H o g y miat tam nevetségessé tetted magadat? Ugye 
bánod, hogy ilyet leírtál, s talán jobban bánod, mint én azt a szen-
teltvíz cikket, különben — helyes — szamár cikket. Ha tvany Lajos-

1* 
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nak n e m szabad csupán csak azért megsértődnie, h o g y Wol fner 
Pálnak ez jólessék. Az én forradalmiságom, melyet í m e — szerin-
ted — eljátszottam és kompromi t tá l tam? N e m akartam soha csak 
azért forradalmár lenni, hogy ez a c í m e m legyen." 

Hatvanynak nov. 24. és 26. között (AEVL 223—24.): 
„Édes jó barátom, Lajosom, kérhetek-e még tőled utoljára annyi 

barátságot, hogy ments meg az ' a f fér ' újabb komplikációitól? 
Hiszen ez szörnyű, ha te már Ignotusról , Fenyőről s n e m tudom 
kikről beszélsz? Hiszen te, édesapád, érzékenységed s helyzeted 
miat t kerülhetsz fausse position-ba, de Ignotus talán n e m hiszi, 
h o g y a tengelyem az övébe akaszkodjék? N e m érzed-e Lajosom, 
a komikumát annak, hogy a nagyváradi Holnap följajdult? Hát 
azért, mert én Fenyő előtt tréfáltam, s mer t alapjában igazán el 
vo l tam keseredve az én utam megrekedése miatt, s m e r t sznobok 
vadásztak szavaimra, így kell énvelem elbánni? a bohémség tál-
cáján átnyújtot t m e n t ő körülmény n e m kell. Én nem vagyok bo-
h é m , én — jaj be fáj leírni ilyen banalitást — Ady E n d r e vagyok. 
N e k e m is van egy okos apám, akinek az okosságától én m é g többet 
szenvedek, mint te. Mer t ez az okosság a diósadi t rágyadombokon 
plántálódott el valamikor . Te csak megér te ted magadat az apáddal 
valahogy, de én sehogyan. Te csak kiheversz egy-egy ilyen affért, 
én aligha. Kijelentem, s nem fogok többé se írni, se szólni erről: 

É n védekezni és tiltakozni akar tam az intellektuális taknyosok 
egyre növő és fo lyósodóbb serege ellen. Azok ellen, akik nyakamra 
nőt tek , mielőtt a szemeiket föl tud ták nyitni. T u d t a m , hogy az 
én révemen már a hatodik g imnáz iumokban emberek készülnek 
győzni . A Nyugat is már ötödik gimnazistákat engedet t magá-
hoz. A Holnap ellen is volt már egy n a g y adag utálatom, A Holnap 
i ránt és magam iránt. De senkit, aki érték, nem á lmodtam, hogy 
kis uj jammal is érintsem. Lelkemre, é le temre kijelentem, hogy nincs 
o k o m még magyarázatokra sem. Jók , derekak vol tatok, de mégis 
csak én pusztí tottam el az életemet abban, hogy végül , no, ti is 
megtagadjatok. Istenem, nekem van egy szamár teóriám. Bizonyos 
epületű országokban csak a gerendákig lehet emelkedni. Én sajnos, 
csak a kárát élveztem, hogy a fe jemet átvertem a padlás-gerendán. 
Vágjá tok le a disznófejet, valóban nektek , Ignotusoknak, Hatvany-
aknak van hozzá legtöbb jussotok. J o b b a n is fog esni, ha ti teszitek, 
m i n t mások, szakállasabbak, akikre akármi t gondolsz, m é g döglé-
sem után se f o g o k semmit se a d n i . . . " 

Fenyőnek nov. 24-én (PIM kézirattár A 205/42): 
„Édes, jó Fenyő, nem írok csak egy pár szót, de ezt tudassa 

Ignotussal első sorban, Osváttal, Lengyel Menyhérttel , Lukáccsal, 
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s ön körülbelül tudja, kikkel. Én önnel veszett jókedvben beszél-
gettem a Meteorban, s Ö n nagyon is szórói-szóra vette az akkor 
mondot takat . Viselkedjenek ahogyan akarnak, s bízzanak engem 
vesztemre, de annyira lírai köl tő nem vagyok, hogy a beszámít-
hatatlanság köpenyébe burkolózzak. Ifjú, tehetségtelen, taknyos 
senkikre í r tam azt a rossz cikket. Szégyellem, hogy védekeznem 
kell, de megérdemlem, és megérdemel jük. Részben Önöktől , 
részben mai borzasztó testi-lelki állapotomtól f ügg , hogy ezt a 
Duk-duk affért elintézhetjük-e? Kérem: én láttam — s ez komoly 
— , hogy az én élhetetlenségem árán ötven ügyes senki törekszik a 
valamiért. Fájt, rossz helyen í r tam le, de stílszerű volt . Hanem önö-
ket kevésbé értem, mint a leghomályosabb A d y - v e r s e k e t . . . " 

V é g ü l O s v á t n a k , n o v e m b e r v é g é n ( P I M kéz i ra t t á r A 
208 /3 ) : 

„ . . . R e m é l e m sem Ignotus, sem Fenyő, sem te nem éreztek 
úgy irántam, mint Hatvany. Azt a szamár Új Idők cikket egy olyan 
privát levéllel kommentál ta , hogy igazán most is remegek a megle-
pődéstől és dühtől . Talán e lmondta nektek. Én válaszoltam neki, s 
most kiváncsi vagyok, érzi-e, hogy neki azt a levelet jóvá kell 
tennie? Én nem tudom, mi t várnak tőlem a legjobb embereim is. 
Én legyek az Isten, a tökéletesség? Pénzem nincs, aludni nem tudok, 
ingerült, beteg vagyok. D e mégse vagyok talán haszontalan senki, 
akit lehet földhöz rugdosni s fölemelni tetszés s z e r i n t . . . " 

Az Ady—Amlrus ügy 

H a t v a n y idéze t t e m l é k e z é s é b e n v a n e g y f i g y e l e m r e m é l t ó 
m o t í v u m . S z e m b e n F e n y ő v e l , a k i ú g y e m l é k s z i k , h o g y a c ikk 
„ A d y b a r á t a i n a k t ud t a n é l k ü l " j e l e n t m e g , ő e l ő r e t u d t a , h o g y 
A d y c i k k e t í r t e l lene, sőt k é r d ő r e is v o n t a ezé r t A d y t . M é g 
v i l á g o s a b b a n beszél L e n g y e l M e n y h é r t l eve le , m e l y e t n o v . 
13-i ke le t t e l H a t v a n y k ö z l é s e i r e v á l a s z k é p p e n í r t (Levelek 
Hatvany Lajoshoz B p . 1967. 53. ) . E b b ő l k ö z ö l j ü k az a lábbi 
részletet : 

„Az Ady —Ambrus ügyben én inkább az Ady párt ján állék, annál 
is inkább, mer t a dolgok t i tkos mot ívumai t jól ismerem. Ambrus 
évekig szidta Adyt , s nyíltan utálta — az ilyesmi meg szokott ma-
radni a fogékony költői lélekben, s alkalmilag k i tcr s eget kér. Más-
részt ebben a dologban — az érzésem szerint Adynak több igaza volt, 
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mint Ambrusnak, kinek cikkétől nem vol tam túlságosan elragadtatva. 
H o g y Ady éppen Ö n ellen í r jon — azt képtelenségnek és lehetetlen-
ségnek és kizártnak tar tom, nem is fog megtör ténni . Az megtör tén-
hetik, hogy Nyugatéktól elpártol, s a Petőfi Társaságba menekül — 
de ez n e m más, mint egy kétségbeesett lélek vergődése, aki érzi, 
hogy neki nem sok keresnivalója van már itt —, tehát mindent ki akar 
próbálni, s vakon veti bele magát mindenbe, ami előadódik . . . " 

Ady cs Ambrus viszonyával részletesen foglalkozik Ambrus 
visszaemlékezése, mely A legendák és a tények címmel halála 
után jelent meg a Nyugatban (1932. I. 463.). Ebben Ambrus 
Révészt korrigálva elmondja Adyval való megismerkedésének 
történetét, valamint annak a cikknek az előzményeit, melyet 
Ady részegen írt a BN-nak (A magyar nemesség AEOPM VIII. 
258.). 

„Révész Béla Adyról szóló munkájában — a Nyugat 1922. jan. i - i 
számában — így ír : 

'Összeütközése volt egyszer Adynak Ambrus Zoltánnal is. A 
régi Ösbudában, írók társaságában ismerkedett meg Ady Ambrussal, 
akinek nagy tekintélye és zárkózó lénye megnyugtalanítot ta Ady t és 
ez elég volt arra, hogy a büszkébb arcát mutassa a békés szándékú 
Ambrus felé. Adyt elsodorták az elgondolásai, a bizalmatlansága 
kicsiholta a kevélységét, és amikor Ambrus tényleg bírálni kezdte 
Ady poézisét, Ady cézári hirdetéssel felelt : 

— T u d j a meg Ambrus Zol tán, Magyarországnak még nem vol t 
olyan költője, mint én vagyok . . . 

A szólam igaz volt és szép, de ezen az estén nem erről lett volna 
szó . . 

Akárki informálta Révész Bélát: az illető rosszul emlékezett. 
Ady közt és köztem sohase volt semmiféle összeütközés, és az a 

bizonyos első találkozás n e m úgy folyt le, ahogy Révész hallotta, 
i Aki engem valamennyire ismer, nem is hiheti el, hogy a megismer-

kedés olyan jelenetre vezethetett volna, aminőt Révész mesél el. 
Velem sohase lehetett 'Tud j a m e g Ambrus Zol tán ' tónusban beszélni, 
senkinek sem; ebből csakugyan összeütközés lett volna. De én n e m 
is szoktam élőszóval bírálgatni senkit; ha kritizálni akartam, n e m a 
társas érintkezésben tet tem ezt, hanem nyomtatásban. Még annak a 
művéről se voltam hajlandó bírálatot mondani , aki maga kérte ezt ; 
és később, amikor néha hivatalos kötelesség kényszerített erre, mindig 
megmarad tam a tárgyi észrevételeknél. 

Amiko r Adyval megismerkedtem, annál kevésbé juthatott eszembe 
Ady poézisét bírálni, mer t akkortájt én Adynak csak egy-két versét 
olvastam. 
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Egy este . . . Molnár Ferenccel Ősbudába mentem vacsorálni; 
( . . . ) 

Ot t találkoztunk Adyval. Molnár Ferenc bemutatott bennünket 
egymásnak ( . . . ) . 

Vacsora közben és után Ady rengeteget ivott; nyilván azért, 
hogy megmutassa, mennyire bírja az italt. Mondta is, hogy amit ő 
meg tud inni, annak nincs határa. 

A bor beszédessé tette, de nem tette barátságtalanná. Elég sokáig 
ültünk együtt, anélkül, hogy bármi is megzavarta volna azt a szíves 
hangot, amelyen egymással beszéltünk. 

Hanem amikor — hárman egy kocsiban — hazamentünk, egyszer-
re kitört belőle a dicsekedési mánia és elkezdte magasztalni, persze 
szuperlativuszokkal a saját költészetét. ( . . . ) 

De végül is azzal állt elő, hogy Magyarországnak az ő megérkezé-
séig csak két költője vol t : Csokonai és Petőfi. Ezek is sokkal kisebbek, 
mint ő ; a többi nem költő egy sem. 

Ezt már mégsem állhattam meg szó nélkül. Berzsenyi, Vörös-
marty, Arany János és a többi irányában való tiszteletem nem en-
gedte, hogy tovább is hallgassak. Arról, aki ilyenkor is hallgat, föl 
lehet tenni, hogy teljesen egyetért azzal, amit hallott. 

N e m akartam így viselkedni. Dicsekedjünk, ha ittunk rendben 
van; de dicsekedjünk hálátlanság és kegyeletsértés nélkül. 

Azért megszólaltam: 
— Ej, magából most csak az ital beszél! Józanon nem beszélne így. 
Olyan hangon mondtam ezt, mely letompította a szavak élét, 

tehát nem lehetett bántó. 
Ady nem is sértődött meg. A .cézári kevélység' minden legkisebb 

jele nélkül, inkább bohém-hetykeséggel felel t . . ." 

Ezután Ambrus elmondja Ady mámorosan írt cikkének 
történetét, majd így folytatja: 

„ R ö v i d idő — egy vagy két hét múlva — újra találkoztam Ady-
val, aki Molnárral volt. Ugyanúgy beszélgettünk, mint megismerke-
désünk első perceiben. A cikket egyikünk se említette. Mintha semmi 
se történt volna. 

Amint hogy nem is történt semmi. 
Még vagy kétszer kerültünk össze. Mindig a legszívesebb hangon 

elbeszélgettünk. A velünk lévők észrevehették, hogy nem vonzódunk 
egymáshoz, de ezt — akár gyöngédségből, akár csak udvariasságból 
— a legkevésbé sem akarjuk mutatni. 

Azután Ady hosszabb időre vidékre utazott. 
Később, az alkalom is hiányzott ahhoz, hogy találkozhattunk 

volna." 
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Egészítsük ki ezt az elbeszélést Vészi Margit emlékeivel. 
Vészi Margit a többi között ezt írta naplójába (Irodalmi 
Múzeum I. Emlékezések. 85.): 

„Szeretem Adyban . . . azt a bámulatos tudatosságot, amellyel a 
saját nagy költővoltát ismeri. Képzelem, milyen arcot csinált Ambrus 
Zoltán, mikor Ady ezt elmagyarázta neki . Ő arra számított biztosan, 
hogy Adyt is kegyesen lovaggá üti majd , min t Ferit és többi imádóját : 
'Csokonai, Petőfi és én. Negyven éve nem volt sehol a világon olyan költő, 
mint én.' Hallom, hogy dühöngött Ambrus." 

Foglalkozott az Ambrus—Ady viszonnyal F. szignójú 
cikkíró (Fallenbüchl Zoltán?) az It 1944/1. számában Ambrus 
Zoltán és Ady Endre c. cikkben (36.). Ebben említi Ambrus 
Vér és arany c. novelláját, mely Furcsa emberek c. 1908-as 
kötetében jelent meg. A cikkíró nem találta a novella első 
közlését, és így nem tudta kiderítem a kapcsolatot Ady verse 
és a novella között. Bustya Endre, aki figyelmemet F. cikkére 
is felhívta, kikutatta, hogy a kérdéses novella Az Újság 1907. 
aug. 25-i számában jelent meg, tehát kevéssel az ismeretes 
incidensből született Ady-cikk (A magyar nemesség ) 1907. 
jól. 10-i megjelenése után. Röviddel azelőtt jelent meg Ady 
verse is, melynek eredeti címe A két halhatatlan volt, a BN 
1907. jún. 16-i számában. 

Ambrus novellája francia miliőben ugyan, de félreérthetet-
lenül Ady „önhittségén" és „különcködésén" gúnyolódik. 
Ilyen részleteket olvashatunk benne : 

„ A k k o r még nem sokat tudtam róla. T u d t a m , hogy kevéssel előbb 
egy könyvet adott ki, melyben egyebek közt azt b izonygat ta , hogy 
Goethe és Diderot üres szószátyárok vo l t ak ; sőt el is olvastam ezt a 
könyvet . Amíg csak lapozgattam, azt hit tem, hogy í rójá t csak a 
feltűnés viszketege bírhatta rá erre a különös ítéletre; de addig-addig 
lapozgattam, míg végre meggyőződ tem róla, hogy írója szentül 
hiszi, amit m o n d . " 

(...) 
„ M i k o r tavasz felé, a Riviérára készülőben, elbúcsúztam tőle, 

megajándékozot t az arcképével. 
Ráír ta az arcképre a nevét és ezt az ajánlást: 'Gál Ernő bará tomnak ' 

— az egyik betűt vörös tintával, a másikat aranyszínű festékkel. Vörös 
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betűre aranyszínű betű következett, de mindegyik e g y f o r m á n cikor-
nyás volt. 

— Vér és arany — szólt. — Csak ké t jelkép van: a vér és az arany. 
Ez a két jelkép felöleli az egész életet. A vér az, amivel a természetnek 
adózunk. Amit kiverejtékezünk, amivel a szívünket e lkoptat juk, s az 
idegeinket feléljük, amit kiontunk, ha kell, a gondolatainkért , amit 
utoljára vissza kell adnunk a természetnek: ez a vér. Az t pedig, amit 
a természet a vérünkért ad nekünk, amivel kifizet bennünke t , hogy 
kedvünk maradjon az életet leélni, mindezt az arany jelképezi. Mindent 
ami szép ; aranyat muta t a nap fölkeltében, aranyszínű a legszebb női 
haj, aranycsengés fizeti ki a kitartó m u n k á t , arany a dicsőség koronája 
is — már akinek ebből is kijut." 

A novella poénja az, hogy a népszerű írótól leghívebb 
tisztelője sem olvasott egyetlen sort sem. 

Ambrusnak Ady iránti ellenszenvéről Hatvany is említést 
tesz idézett emlékezéseiben. Ha néven nem is nevezi Ambrust, 
minden bizonnyal róla beszél a következőkben: 

, ,Ami pedig legismertebb elbeszélőnket illeti, l á t tam nevetni 
A d y versén, melynek címe: Tavasz a faluban. Azon nevetet t , hogy 
ebben a tavaszi versben 'kukacot kapar a tyúk' . Nem érezte szegény 
feje a leírás tavaszi esőillatát." (Az emlí te t t vers a N y 1908. márc. i - i 
számában jelent meg.) 

Lengyel Menyhért levele egy Ambrus-cikkre is utal, mellyel 
Ady nem értett egyet. Ez a cikk csak A felpofozott irodalom 
lehet, amely a Ny-ban 1908. nov. i -én jelent meg. Ez a Pester 
Lloyd okt. 25-i Der Informator című névtelen vezércikkére 
reagál, és egy csalási ügy kapcsán kéri számon az irodalomtól, 
hogy nem segít a társadalom olyan alantas típusainak lelep-
lezésében, mint a kijáró. Gogol, Eötvös, Petőfi, Herzen, 
Turgcnyev, Dosztojevszkij, Tolsztoj példájára hivatkozik. 
Ambrus cikke nem is annyira ezzel vitatkozik, mint inkább 
az ezzel egyetértő, sőt ezt túllicitáló magyar újságcikkel, mely 
a Pester Lloyd által az irodalomnak kiosztott „pofont" jogos-
nak és megérdemeltnek minősíti. Ez a cikk a B N okt. 27-i 
számában jelent meg Egy érdekes segélykiáltás címmel, x. y. 
szignóval. A Pester Lloyd vezércikkírója valószínűleg Mohácsi 
Jenő. A B N cikkírójáról nem tudunk bizonyosat, x. y. szignóra 
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az álnévlexikon ebben az időszakban a BN-nél nem ad fel-
világosítást. Elképzelhető, hogy Palágyi Menyhért, aki Pályi 
sógora lévén, átmenetileg dolgozott a lapba. A mi szempon-
tunkból egyébként csak az a lényeges, hogy az x. y. szignó 
nem Adyt rejti. Ady szerzőségét kizárja a cikk egész gondolat-
menete, stílusa, elvi konklúziója, valamint az a körülmény, 
hogy a B N nov. 8-i számában megjelent Ambrusnak szóló 
válaszcikk (Az irodalom védelme ) ugyancsak x. y. szignóval 
jelent meg. Márpedig Ady, ha polemikus cikket írt, azt 
mindig nevével vállalta. 

Ha Ambrus nem is Adyval vitázik, azért A felpofozott 
irodalom c. cikkben sok minden volt, ami bizonyára n e m tet-
szett Adynak. Mindenekelőtt ez volt Ambrus első cikke a 
Nyugatbán. Az, hogy A Hét, az Új Idők és az Új Szemle vezető 
munkatársa nagy tanulmánnyal, szinte ünnepélyesen vonult be 
a Nyugatba, már önmagában is irritálhatta Adyt. A cikk látszó-
lag a modern irodalom védelmében íródott. Ennek ellenére 
félreérthetetlenül támadja a holnaposokat : 

„ H a a fiatalok zászlót bontanak, nem tehetik ezt anélkül, hogy po-
fon ne vágják azoknak az irodalmát, akik előttük küszködtek." 

Ady a már elmondott előzmények után személy szerint is 
magára vehette a következő megjegyzést: 

„És ha egy írónak az első — ó, mily rövidéletű! — sikerrel megerő-
södik az önérzete, kiereszkedik a hangja, s megjön a svádája, a meg-
izmosodott önérzetnek első cselekedete n e m lehetett egyéb, csak az, 
hogy : pofon rúgja a többiek irodalmát." 

N e m tetszhetett Adynak az sem, hogy Ambrus Beöthy 
Zsoltra hivatkozott cikkében mint tekintélyre. Ambrus 
visszautasítja ugyan azt a vádat, hogy a magyar írók n e m merik 
megírni az igazságot, de példaként csak halottakat hoz fel, 
mint Thúry Zoltánt, őt is név nélkül. Cikke oda konkludál, 
hogy a magyar íróknak nincs is szükségük bátorságra ahhoz, 
hogy megírják az igazat, mert úgyse olvassa őket senki. 
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„Sőt, a magyar írónak még egy bene-je van (mert ilyen bene-i 
azok már vannak). Ha véletlenül kedvet kap leszállni arról a magas-
latról, ahonnan a filozóf vagy a moralista nézőpontjából szemlélheti a 
dolgokat s ahonnan, ha igazán író akar maradni, soha se volna szabad 
leszállnia, — ha véletlenül kedvet kap idegen területekre kalandozni, 
és irodalmi mű formájában — mondjuk : pamfletet írni, — ha vélet-
lenül kedvet kap személyeket és érdekeket támadni meg, csatározásba 
elegyedni irodalmi mezben is könnyen fölismerhető, kipécézett ala-
kokkal, csoport, párt- vagy osztályérdekekkel : még ekkor is megmarad 
az említett kellemes helyzete, még ekkor sincs szüksége semmi külö-
nös erkölcsi bátorságra ahhoz, hogy az igazat meg merje mondani. 
Hasonló esetben a francia író az ellenségek egész raját találja magával 
szemben, s minthogy nincs más fegyvere, csak az írás művészete, 
az elméssége, meg az igazságérzete s az erkölcsi bátorsága: ebben 
a háborús helyzetben bizonyára szüksége van minden fegyverére és 
főképpen az erkölcsi erejére. A magyar író még ebben az esetben se 
találna magával szemben ellenségeket. Az elképzelhető ellenségek 
ugyanis bölcsebbnek találják: egyszerűen hallgatni. Nagyon jól 
tudják, hogy azok a sújtó igazságok, amelyek csak egy magyar iro-
dalmi munkában nyilatkoznak m e g : el vannak temetve, nem árt-
hatnak senkinek, már pedig csak a bolond fújja, ami nem éget." 

V a j o n n e m A m b r u s fenti szavai h ív ták-e k i A d y pamfle t - í ró 
ingerü l t ségé t , n e m tőle kap t a - e az ötletet , h o g y „csatározásba 
e l egyed j en i r o d a l m i m e z b e n is k ö n n y e n fö l i smerhe tő , kipécé-
zet t a l akokka l , csopor t - , p á r t - v a g y osz tá lyérdekekkel"? 

A z i r o d a l m i h a r c o k egy é v e u t án , közel e g y év Nyugat és 
A Holnap k ö r ü l i v iha rok k ö z e p e t t e mindenese t r e meglepő , 
h o g y e g y k o n z e r v a t í v h í r b e n á l ló í r ó a Nyugatban ú g y véd j e 
m e g az ú j i r oda lma t , h o g y m i n d v é g i g h o m á l y b a n hagyja , 
m i t é r t ú j i r o d a l m o n , m i n t h a a Nyugat n e m is léteznék, és 
a m a g y a r i r o d a l o m egysége t ö r e t l en volna . S h o g y félreértés 
n e l egyen , m i n d e z t a főszerkesz tő teljes egyetér tésével , m i n t 
ez I g n o t u s n a k a c ikkhez f ű z ö t t l áb jegyze tébő l k i d e r ü l : „ . . .A 
t ámadás , m e l y el len Ambrus Zoltán oly tökéletes okfejtéssel védi 
meg új irodalmunkat, n e m is a Pester Lloyd c i k k é b e n fogla l -
t a to t t , m i n t i n k á b b a k o m m e n t á r o k b a n . . . " (Kiemelés tőlem. 
- V . E. ) 

D e a s a j t óban egyéb a d a t o k is e lőkerü l tek , melyek az 
A m b r u s — A d y ü g y magvá t r e j t h e t i k . A Pesti Futár nov . 10-i 
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száma sze rkesz tő i ü z e n e t e t k ö z ö l , m e l y s z e r i n t Magyar írók 

Társasága c í m m e l egyesü le t v a n a l a k u l ó b a n , m e l y n e k e l n ö k é ü l 
A m b r u s Z o l t á n , a l e l n ö k é ü l I g n o t u s és B r ó d y S á n d o r v a n 
k i s z e m e l v e . E n n é l is t ö b b e t m o n d a Temesvári Hírlap, m e l y n e k 
ú g y lá tsz ik j ó értesülései l e h e t t e k . N o v . 8 - i s z á m á b a n Forrongás 

az irodalomban és művészetben c í m ű c i k k é b e n a t öbb i k ö z ö t t 
a k ö v e t k e z ő k e t k ö z l i : 

„A múl t héten egy i rodalmi szervezkedés indul t meg a főváros-
ban. Bevallott célja, hogy az irodalmi m u n k á j u k után élő emberek 
szociális érdekeit védelmezze és fejlessze. D e ha nézzük a szervez-
kedők táborát , látjuk, h o g y itt olyan emberek adtak egymásnak 
találkozót, akik életfelfogás, erkölcsi világnézet, litteráris i rány és 
stílus dolgában közeli r o k o n o k . Ambrus Zo l t án , Bródy Sándor és 
Ignotus a vezérei ennek a mozgalomnak, vezérkarukhoz pedig Heltai 
Jenő, Molnár Ferenc, Krúdy Gyula, Szász Zo l tán , Szini Gyula és 
néhány talentumos fiatal í ró és költő tar toznak. N e m formál is 
alakulás vol t ez, inkább csak a közös kívánságok és célok megbeszélé-
se, a tulajdonképpeni szervezkedés csak ezután következik. 

Hírlapi polémiákkal fo ly ik az előcsatározás. Egyelőre óvatosan, 
nevek kerülésével, lebocsátott sisakrostélyokkal, de már érezhető 
a feszültség, a különböző szellemi csoportok elszigetelése megkezdő-
dött. Általánosságban moderneknek nevezik azokat , akik a régi várat 
a leghevesebben ostromolják. Az a jelszó — s ezt már nyíltan hangoz -
tatják, — h o g y vissza kell szorítani az öreg, elszikkadt vénájú, má r 
többnyire megtollasodott í rókat , hogy annál nagyobb piaca legyen 
az új, friss termékeknek. ( . . . ) 

Vannak azonban erősebb hangok is, amelyek már a küszöbről 
visszautasítják az új szervezkedést, mert a nemzet i szellem veszedel-
mét látják benne. Ennek az iskolának az a hitvallása, hogy a nemzet i 
irodalmat a hazai erőforrásokból kell megszilárdítani és fejleszteni 
és nem szabad teret engedni külföldieskedő irányzatnak. M i r e a 
'modernek ' szervezkedése előrehalad, talán nyí l tan is kitör a harc s 
akkor módjában lesz a közönségnek eldönteni, melyik oldalon van 
a több tehetség, a több tudás és a nemzeti szellem jobb szolgálata." 

A f e n t i c i k k b ő l az is k i d e r ü l , h o g y az A m b r u s vezet te i r o d a l m i 
s z e r v e z k e d é s a k ö z t u d a t b a n m i n t a m o d e r n e k m o z g a l m a 
szerepe l t , és h o g y A m b r u s Nyugat-heli c i k k e ennek a s z e r v e z -
k e d é s n e k a p r o g r a m c i k k e v o l t . 
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Nagyon jellemző a Borsszem Jankó nov. 15-i számában 
megjelent kroki is: 

IRODALMI SZERVEZKEDÉS A N E W YORK-KÁVÉHÁZ 
SZUTERRÉNJÉBEN 

Mottó •• 
Nyolc órai leszólás 
Nyolc órai kávéházban ülés 
Nyolc órai idegenbámulás 

(Frissen borotvált arcú, kettéválasztott f r izurájú , nyafogó, o r rhangon 
diskuráló óriások. M i n d e n második percben fölhangzik a csata-
kiáltás: Pfuj, micsoda ország! Ki kell vándorolni ! Magyar író csak 
büdös egyiptomit szívhat ! Egyszerre csend. Belép a modern vezérkar . 
Fölkiáltások: Éljenek a mesterek! (Magukban : Tehetségtelenek.) 
A főasztalon egy marék kitépett szakáll, egy ódivatú mancset ta és 
cúgos cipő.) 

Ambrus Zoltán. — Kedves barátaim, í rók és művészek! Bizalmatok 
•mélyen meghat , hogy e n g e m tiszteltetek m e g a vezetéssel. 

Bródy Sándor. — N a g y vagy, Zol tánkám, szeretlek. N o f ióká im, 
tapsoljatok! 

A. Z. Szervezkednünk kell a kiadói zsarnokság és a közönség 
közönye ellen. 

Egy kis borotvált. — M i vagyunk az óriások és kabarékban kell 
e l fonnyadnunk. 

Molnár Ferenc. — Fenét fonnyadtok! Megdögölnétek dühö tökben , 
ha mindig Heltai í rna kuplékat . 

A. Z. — A magyar pub l ikum még most is Jókainál t a r t . . . 
Egy borzas. — Mi is a keresztneve? 
Ignotus. — Nekem sincs, az mellékes. 
A. Z. — Mikszáthot is olvassák, ez tagadhatatlan, de nem szorul-é 

el a szívetek, mikor visszhangtalanul csendül bele a magyar uga rba 
az „ Ö z v e g y legények tánca" vagy a „Fekete zongora" színes a k k o r d -
ja? 

Ignotus. — N e m ér tem ugyan ma sem, de szép, oh, görcsösen szép! 
Ady André. — Fújok a dicséreteitekre, kis állatkák! (Bevesz öt 

adag brómot és elalszik. ) 
A. Z. — Tehát az legyen a programunk, hogy a közönséget rá 

kell szorítani a mi írásaink vásárlására . . . 
B. S. — Az enyimre ugyan nem kell. 
M. F. — Én se szorultam rá. 
A. Z. — Ami azt illeti, én sem, de ki olvassa el például a h a g y m a -

szagú hercegnő leköpésének gyönyörű históriáját, ha mi nem fedez-
zük a nevünkkel? 
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Egy dühöngő zseni. — A ti nevetek? Mi vagyunk a ho lnap , a hol-
napután és azután. (Tompa hasmoraj : Mi vagyunk ! ) 

B. S. — Na , jól van, f iókáim! D e ne legyetek olyan éhesek. Én se 
zabáltam még tizenötéves k o r o m b a n . 

Egy kiskorú. — Csakhogy mi csodagyerekek v a g y u n k ! 
Fölkiáltdsok. — N e m engedjük magunka t elrohasztani! 
Ignotus. — Csönd, csönd! Majd í rok rólatok is. Mindegyikőtökről . 

És ahány fiatalt fölfedezek, annyi öreget csapok agyon . 
Zajos fölkiáltdsok. — Halál az öregekre! Aki harminc éves, az haljon 

m e g ! Az utcán is csak a fiataloknak megy jól a dolga. 
A. Z. — Eszerint megalakultunk. Szívetekre k ö t ö m , hogy olvas-

sátok el olykor az egymás írásait, há tha így jobban m e g é r t j ü k egymást. 
(Általános undor. ) A két pesti i rodalmi kompániát szét f o g j u k robban-

tani. 
Egy borotvált. — Kitépni a szakállukat és idehozni diadalmi jel-

vénynek. 
A. Z. — Az értekezletet bezárom. (Rémes kavarodás, szitkozódá-

sok, kölcsönös utálat és lenézés. Végü l : megjelen a borbély.) 

M e g e m l é k e z i k az ú j i r o d a l m i társaságról a m a g a m ó d j á n 
az Alkotmány is. H a r s á n y i L a j o s í r a lap dec . 19 - i s zámában 
c ikke t Irodalmi élet. ,,Der Gralbund" und „Der Gral" c ímme l . 
E b b e n a t ö b b i k ö z ö t t í g y í r : 

„Nálunk a katolikus írók és szépírók kiszorításával az Ú j Szemlé-
ben konzervatív, a nagyközönség számára pornográf ikus irodalmat 
teremtő Ignotusok, Bródy Sándorok , Molnár Ferencek megalapít-
ják a Magyar Irodalmi Társaságot, azalatt a kül fö ldön katolikus szép-
irodalmi társaságok megalakulása és sikeres működése viszi előre és 
győzelemre a haladásra mindig hivatot t keresztény szellemű szép-
irodalom hófehér zászlaját." 

N a g y r o k o n s z e n v v e l beszé l a készü lő i r o d a l m i társaságról 
L e n g y e l M e n y h é r t n e k e g y m á s i k , d á t u m n é l k ü l i levele , m e l y e t 
B e r l i n b ő l í r t H a t v a n y n a k , f e l t e h e t ő e n o k t ó b e r v é g é n , n o v e m -
be r elején ( M T A Kéz i r a t t á r M s 385/f) : 

„Bíróval együt t roppant ö rü l tünk az esetnek s aztán vártuk az 
újabb híradásokat. Semmi. A lapokban legalább egy szó sincs róla. 
Vagy talán m é g korainak tart ják a közlést. 

Mégis roppan t érdekelne tudni , mi az új egyesület, mit szándékozik 
tenni, hogy alakult, stb. N e m kaphatnánk erről va lami rövid ér te-
sítést. 
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Mi Bíróval itt látatlanban már megcsináltuk a társaság egész 
programjá t . Tehát vannak rendes tagok, — csak hivatásos írók — 
pártoló tagok, akik fizetnek. Hivatalos lap a Nyugat. Felolvasások 
minden közegben. Talán a Royalban . Ha Heltai vagy Ignotus vagy 
Ady vagy Ambrus vagy Bródy olvas fel, rendőrökkel kell a to longó 
tömeg közt kordont vonni . S belépti díj van. S két év múlva a társaság 
vagyonnal bír. Könyveket ad ki. Minden évben m o n d j u k csak 5 
írót bocsát szárnyra. Leveri, feldönti, tönkreteszi a Petőfi , Kisfaludy 
társaságot. A magyar közönséget nagyon könnyű ám eksztázisba 
hozni ilyen egyesületi ú ton . O t t van a Természet tudományi Társaság, 
ott van a Huszadik Század. Mindket tő nagyszerűen boldogul . 

De persze a sok lelkes, tehetséges, gyenge, akaratnélküli ember k ö -
zött lenni kellene egynek, aki teljes testtel nekiáll s minden munkássá-
gát a társaságnak szenteli. Máskép ez nem megy. Magától nem megy. 
Ki lesz az az egy? Talán Osvát . Inkább Ö n lenne, — de ö n úgysem 
tenné s n e m is arravaló, hogy minden energiájával belefeküdjön 
ilyesmibe. Mi itt mindenesetre tele vagyunk bizalommal Ö n ö k i ránt ." 

És ugyancsak az M T A kézirattárában, a Lengyel Menyhért 
Hatvanynak írt leveleit tartalmazó borítékban találtunk egy 
névsort, mely ezt a címet viseli: A modern irodalmi társaság 
listája. Amennyire az írásból megállapíthattuk, a címet Hatvany, 
a listát Lengyel Menyhért írta. Feltehetően Hatvany kérésére 
Lengyel is összeírta a tagok névsorát. A felsorolt nevek a 
következők: Ambrus, Ignotus, Patthy Károly, Bródy Miksa, 
Kabos Ede, Bródy Sándor, Ady Endre, Bíró Lajos, Kupcsay 
Felícián, Kóbor Tamás, Sz. Kéri Pál, Molnár Ferenc, Bányai 
Elemér, Szini Gyula, Sz. Salgó Ernő, Telekes Béla, Kaffka 
Margit, Schöpflin Aladár, Szilágyi Géza, Szász Zoltán, Nádai 
Pál, Miklós Jenő, Lengyel Géza, Pásztor Árpád, Kunfi Zsig-
mond, Jászi Oszkár, Lengyel Menyhért, Rózsa Miklós, Hat-
vany Lajos, Osvát Ernő, Cholnoky Viktor, Révész, Koszto-
lányi Dezső, Juhász Gyula, Krúdy Gyula. 

A ránk maradt dokumentumokból az is kiviláglik, hogy 
a készülő új irodalmi társaságról nemcsak egyféle elképzelés 
volt a Nyugat berkeiben. A Hatvany—Lengyel—Bíró-féle 
elgondolás, mint láttuk, valamiféle ellen-Kisfaludy, ellen-
Petőfi társaságot tervezett, s ennek megfelelően Ambrustól 
és néhány színtelen konzervatív írótól eltekintve többségükben 
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v a l ó b a n az ú j i r o d a l o m képviselői t v e t t e számításba. V o l t 
a z o n b a n e g y hivatalos n é v s o r is, m e l y O s v á t jegyzete i k ö z ö t t 
m a r a d t f e n n . Sajnos a j egyze teke t k ö z l ő R e i c h a r d P i roska 
( N y 1933. n o v . I .) n e m tu la jdon í tva je len tőségé t az ü g y n e k , 
n e m k ö z l i a t agok névso rá t , az eredeti kéz i r a to t ped ig kéz i ra t -
t á r a i n k b a n n e m talál tuk. M i n d e n b i z o n n y a l szolgálna n é h á n y 
meglepetésse l ez a h iva ta los tagnévsor is. M á r az is e lég f r a p -
páns, h o g y O s v á t az a l e l n ö k ö k sorát H e r c z e g Ferenccel egészíti 
k i , t iszteleti t agoku l p e d i g R á k o s i J e n ő t és Mikszá th K á l m á n t 
emlí t i . D e lássuk R e i c h a r d Piroska i d e v o n a t k o z ó köz lésé t : 

„A jegyzetek egy kis csoportja a Magyar írók Egyesületének 
emlékét őrzi. Egyik lapján: »Tagok listája le van zárva. Bpest 1908 
Október 31 Éjjel 11.« Alatta három aláírás: Rózsa Miklós, Schöpflin 
Aladár, Osvát Ernő. 

A Magyar írók Egyesülete lett volna korunkban az első alkalom 
rá, hogy írók irodalmi felfogásukra és politikai pártállásukra való 
tekintet nélkül érdekeik védelmére egyesüljenek. Hogy kié volt az 
eszme, nem derül ki a jegyzetekből, de az előkészítés munkájában 
Osvát Ernőnek lehetett a legnagyobb része : az írásában maradt fenn a 
tagok két névsora (egyik ajánlóik megjelölésével) és az egyesület 
egész szervezetének terve: 

Elnök: Ambrus Zoltán. — Alelnök: Ignotus, Herczeg Ferenc, 
Bródy Sándor — Titkár: Osvát Ernő, — Ügyész: Fenyő Miksa — 
Pénztárnok: Wildner Ödön . — Könyvtárnok: Elek Artúr. 

Tiszteleti tagokul kijelölve: Rákosi Jenő, Mikszáth Kálmán. 
A leendő titkár több lapra elszórtan néhány mondatot jegyzett 

fel a egyesületre vonatkozólag: 
»A Magyar írók Egyesülete, mely tagjai erkölcsi és anyagi érdekei-

nek védelmére létesült — ekkor tartja alakuló gyűlését. 
Az a kérdés, mi szükség van ilyen közös erőfeszítésre? 
Senki sem szorul annyira rá, hogy mások intézzék az anyagi 

ügyeit, mint éppen a művész, az író. 
A pálya megkönnyítése. Kritika. Decentralisatio. írók foglalkoz-

tatása. Alkalmi dolgok. 
Névsort nem publikálni — míg a belépésre vonatkozó írott vá-

laszok együtt nincsenek.« 
S maradt egy ív зг eredeti aláírással. Ambrus Zoltán neve nyitja 

meg a sort. Az alakuló gyűlésen kicsinyes személyes ellentét támadt 
néhány tag között és az egyesület meghalt, mielőtt megszületett 
volna." 
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Az új irodalmi társaság tervének meghiúsulását ingerülten 
veszi tudomásul Lengyel Menyhért is, aki nov. 7-i levelében 
így ír Hatvanynak: 

„hogy az Isten pusztítsa el a magyar pártosságot, hogy а süly enné 
meg azt a piszok skribler tempót , mely minden jó ügyet rögtön a 
felbukkanása pillanatában pocsolyába merít . Én mindjár t gondoltam, 
hogy bajok vannak, mégis a legfőbb baj az egyetlen erős ember hiánya 
volt, aki keményen leintette volna a két pr imadonnát , s nem engedte 
volna, hogy ilyen apró okok miatt menjen veszendőbe a dolog. 
Milyen kár é r t e ! " 

Hírt ad az új irodalmi társaság tervének kútbaeséséről 
Pogány Béla az FM 1909. jan. 21-i számában megjelent Ady 
Endre és ami körülötte történik c. cikke is: 

„Egyszer elejtették a szót, hogy Ambrus Zoltán, Ignotus s még né-
hány író egyesülésre hívja fel a moderneket , hogy legyen meg a mai 
kornak a maga irodalmi társasága, ne csak a múltaknak, meg hogy 
valamiképpen az irodalmi árakat is szabályozni próbálják. Órák 
kellettek csak, hogy összeröffenjenek a többiek, akik nem érezték 
magukat idevalóknak, s szorongó félelemben lesték, amíg a föltétle-
nül hatalmasnak ígérkező egyesülés — meghiusu l t . . . " 

Minden bizonnyal része volt ebben a meghiúsulásban a 
duk-duk afférnak is, amint hogy az „Ambrus—Ady ügy" és 
,,a két primadonna" (feltehetően Ady és Ambrus) nyilván arra 
utal Lengyel Menyhért leveleiben, hogy Ady az írói egyesülés 
ellen akár személyi, akár elvi okokból tiltakozott. (Hatvany 
ellenlevelei Lengyel Menyhértnek sok mindent megmagyaráz-
nak, de ezeket egyelőre minden igyekezetünk ellenére sem 
sikerült megszerezni.) Mindenesetre valószínű, hogy elvi 
okai is lehettek, hiszen később, 1911-ben is ellenezte az írói 
szervezkedést (vö. Magyar írók szervezkedése c. cikkével a 
Világ 1911. júl. 30-i számában). De nem kevésbé nyomósak 
lehettek Ady tiltakozásának személyi motívumai sem, melyek 
végső soron ugyancsak elvi okokra vezethetők vissza. Őt soha-
sem kísértették meg a liberalizmusnak olyan illúziói, hogy 
Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő vagy akár Ambrus Zoltán 

3 Irodalomtörténet 
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bármilyen egyesülés keretében is az új irodalom érdekeit 
szolgálná. Márpedig az egész, irodalmi irányra és politikai 
pártállásra való tekintet nélküli érdekvédelem ilyen lib erális 
illúzió volt a Nyugat vezérkara részéről. De ugyan miféle 
érdekvédelmet várhatott volna egy üyen összetételű társaságtól 
az az Ady, aki zajos sikerei után is alig talált kiadót ú j kötetéhez, 
s akit még a saját elvbarátai is mellőztek egy-egy jobb lehetőség 
alkalmával, mint amilyen például a Grill Aranykönyvtár soro-
zata volt. (L. erről Ignotus levelét Adyhoz 1908. márc. 4-én 
M T A Kézirattár K/78.) Ám Lengyel idézett leveleiből és 
az újságközlésekből az is kiderül, hogy a tervezett irodalmi 
társaság nem is teljesen érdekvédelmi jellegű lett volna, s így 
érthetően bosszanthatta Adyt még az is, hogy egy konzervatív 
írókat is szép számmal befogadó társaság Ambrussal az élén 
a modernség cégére alatt szervezkedett. Ebben az összefüggés-
ben joggal írhatta le hírhedt cikkében: „Nincs közöm az 
úgynevezett magyar modernekhez, s az én állítólagos irodalmi 
lázadásom nem is lázadás." 

Még mindig problematikus azonban, hogyan lett Ady 
cikkének főszereplője éppen Hatvany, aki az írói szervezkedés-
nek csak egyik, nem is túl jelentős résztvevője volt. (Neve 
egyik tisztikar-tervezetben sem szerepel.) Az ugyanis nem 
kétséges, hogy a cikk Vaády Innre de genere Bajtsch gúnynév 
alá rejtett egyik szereplője csakugyan ő volt. Minden bizonnyal 
szerepe lehetett ebben a mecénás iránt érzett gyűlölet-szeretet 
pszichózisának is, de ésszerűbb magyarázatnak gondolom azt, 
hogy a cikkben parodizált beszélgetés valóban megtörtént 
Ady és a Nyugat két exponense között, s ezek egyike lehetett 
Hatvany. (A korabeli köztudat tudni vélte, hogy a másik 
szereplő, Kronstein A. Béla Ignotust fedi.) Ady prózai írásai, 
különösen az ilyen szubjektív indulatoktól fűtött cikkei 
sohasem nélkülözik az élményi kiindulást. Az a tény pedig, 
hogy Hatvany levelek sorában számol be Lengyel Menyhért-
nek az írói szervezkedésről és az Ambrus—Ady ügyről, 
önmagában is feltételezi, hogy Hatvanynak szívügye volt 
a dolog s valamiféle közvetítő szerepet vállalt benne, hiszen 
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az írói szervezkedés a Nyugat égisze alatt indult. Erről tanús-
kodik Lengyel levelén kívül az is, hogy a Nyugat nov . x-i 
számában Ambrus tanulmánya mellett Schöpflin A magyar író 
c. cikke, a dec. 16-i számban pedig Bresztovszky Ernő Művész-
nyomor és művészgőg c. írása is az írói érdekvédelem problémái-
val foglalkozik. 

Rejtélyesnek látszik azonban még továbbra is, h o g y a 
visszacmlékezők közül senki sem említi a duk-duk ügy okai 
között az írói szervezkedést vagy Ambrus cikkét. Ez talán 
még megmagyarázható azzal, hogy a legilletékesebb, Hatvany 
annyira megbántódott, hogy saját személyi sérelmén túl 
minden más elhomályosodott előtte. A visszaemlékezők pedig, 
— akik többségükben a Nyugat legbelsőbb köreitől elég távol 
álltak — mint láttuk, elfogadták az ő magyarázatát az ok és 
elŐ2mény nélküli, kívülről sugalmazott afférról. 

Kevésbé érthető, hogy maga Ady sem említette soha nyíltan 
ezt az előzményt. Ám az akkoriban Érmindszenten élő költő 
bizonyára nem is volt a tervek minden részletébe beavatva, 
hiszen azok, mint Osvát feljegyzéseiből tudjuk, a legnagyobb 
titokban készültek. A Herczeg—Rákosi kombinációról fel-
tehetően nem is tudott, mert ha tudott volna, akkor nyilván 
nemcsak Ambrus ellen emelt volna szót. Egyébként úgy 
vélem, hogy a Nyugattal való összes konfliktusai közül Ady 
ekkor maradt a leginkább magára, hiszen ilyen vagy olyan 
tartalommal, de mindenki magáévá tette az Ambrus elnöklete 
alatt működő irodalmi társaság tervét, s Adynak jogos volt az 
az érzése, hogy mindenki ellene fordult. 

A Nyugat nov. 16-i számában megjelent, Az éti bűnöm c. 
versében, mely nagyjából egyidejű fogantatású a duk-duk 
cikkel, még a kérdések formájában feltört döbbent sértődöttség 
az uralkodó motívum: , ,Mért dühöngnek énmiattam? — Olyan 
nagy bűn, hogy én voltam? — Hát kárhoztam, hát vétkeztem, 
I Mert másoknál külömb voltam? — Hát igazán ez a sorsa 
I Minden újnak, szépmerőnek?" És ez a sértődöttség cseng 
vissza, ugyancsak a bűn vezérszavával, de ironikusra fordulva 
a duk-duk cikkben is: 

3* 
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„ . . . én nem vétkeztem, én n e m vagyok olyan bűnös ember, 
inint önök hiszik: én csupán vagyok. Bűnnek elég bűn ez, de ez a 
bűn annyira hasonlít az eredendő bűnhöz, hogy n e m volna szabad 
érte elkárhoztatni." 

A cikkben aztán egyre kíméletlenebbé és kegyetlenebbé 
válik az irónia, — az intellektus védekezése minden értelmetlen 
bántás ellen a tehetetlen magányosság állapotában. Hatvany 
érzékeny reagálása a cikkre tehát teljesen érthető volt, s ez 
Adyt azonnal védekező, mentegetőző pozícióba kényszerítette. 
Ha a duk-duk cikk után tovább is vitázik, és a nyilvánosság 
előtt rejtett rugókat felfedi, akkor valóban bekövetkezett 
volna a szakadás a Nyugat táborában, Ady számára még sokkal 
rosszabb pozícióban, mint ahogyan három év múlva fenyege-
tett. A szervezkedés meghiúsulása után pedig már nem is volt 
célja a további vitának. És azt se feledjük el, hogy a duk-duk 
cikk nyomában azonnal felzúgott az ellenséges hallali, az üdv-
rivalgás annak örömére, hogy a Nyugat táborában marakodnak 
(pl. A Hét nov. 22-i számában), és a nyilvánosság előtt is 
hangot kapott a holnaposok sértődöttsége (Juhász Gyula 
cikkével a Független Magyarország nov. 22-i számában). Ekkor 
kísértették meg Adyt a Petőfi Társaság tagságával is. Mind-
ez nem kis mértékben határozta meg számára az egyedül 
lehetséges magatartást: megbékülni akár megalázkodás árán is. 

Mielőtt megpróbálnám a fent elmondottak alapján a duk-
duk ügy személyi ellentéteken túlmutató általánosabb jelentő-
ségét fontolóra venni, szeretnék közelebbről megvilágítani 
még egy homályosnak látszó kérdést: Ady és Wolfnerék kap-
csolatát. 

Ady és a Singer és Wolfner cég 

Hogy a kiadási viszonyok Magyarországon ez idő tájt igen 
rosszak voltak, arra nézve csak egyetlen dokumentumot 
idézünk a sajtóból. Az 1908 őszén induló Család c. folyóirat 
(szerk. Rut tkay György) nov. 16-i számában Könyvekről, 



Perújítás a duk-duk i i g y b e i t 773 

amelyek nincsenek címmel glosszát közöl, melyben többek közt 
így ír : 

„Magyarországon beütött a könyvkrach . . . A könyvkiadó urak . . . 
amennyire lehetséges, könyveket egyáltalán nem adnak k i . . . A 
közönség nem vásárol könyvet, a könyvkereskedő tehát nem sza-
porítja kiadványainak számát a raktáron lévők rovására . . . Mikszáth, 
Herczeg, Gárdonyi, Molnár Ferenc és még egyik vagy másik író 
talán nem fogja megsínyleni ezt a n y o m o r ú s á g o t . . . A többi azonban 
kénytelen aprópénzre váltani tehetségét, és . . . a napi sajtó tárcájában 
tengődni." 

Ady első nagy kötete, az Új versek a Pallas Rt-nél jelent 
meg, mely a B N nyomdája volt, mint Ady Lajos írja „e vi-
szonyra való tekintettel, s még inkább a Löwenstein-Kúthy 
Arnold igazgató jóindulatából" (i.m. 1 1 4 . ) . Ugyanezt mondja 
Ady is egy, Juhásznak 1906-ban írt levelében: „Én a Vészi 
pressziója és rábeszélése által ju tot tam volt a Pallashoz." 
(Juhász Gyula: Örökség I. 326.) A Vér és arany már a Franklinnál 
jelent meg, ahol Gárdos Alfréd igazgató volt Ady jó embere. 
Később a fővárosi koronázási díjra pályázó költőt is segítette. 
A BN-val való szakítás után, de talán még inkább azért, mert 
az Új versek első kiadása még nem kelt el, a Pallas kiadó többé 
nem jöhetett szóba; a Franklin, mely ekkor elsősorban olcsó 
sorozataival (Magyar Könyvtár, Olcsó könyvtár ) tartotta fenn 
magát, szintén nem tekinthette üzletnek Ady ú j kötetét 
(1910-ben is könnyen lemondott a Vér és arany új kiadásáról). 
Adynak tehát új kiadó után kellett néznie. 

A Singer és Wolfner cég, mely ebben a dekonjunktúrás 
időben is sikeres vállalkozás maradt (nem utolsósorban nép-
szerű folyóiratai, az Új Idők, Magyar Lányok és Az Én Újságom 

miatt), komoly üzleti fantáziát látott az ingyen reklámnak is 
beillő hangos harci zaj közepette bemutatkozó „modernek"-
ben. Nyilván ezért vállalta A Holnap első kötetének terjeszté-
sét bizományban. Mellesleg szólva a Független Magyarország-

nak is voltak üzleti szempontjai A Holnap támogatásával (1. 
Emőd Tamás levelét Pogány Bélához. Közölve Pogány Béla: 
Ady úr c. írásában B H 1933. dec. 24.). Az üzleti cél érdekében 
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közlik lapjukban, az Új Idők okt. n - i számában Antal Sándor 
előszavát A Holnap első kötetéhez, a következő meleg sorok 
kíséretében: 

„Július havában Nagyváradon egy könyv jelent meg. Címe: 
A Holnap; tartalma: lírai versek; szerkesztője: Antal Sándor. Érdekes, 
értékes és mindenekfölött hasznos könyv. Egy darab irodalomtörténet 
a jelenből. Hogy mit hirdet, miért küzd, és milyen helyet kér, azt 
rövid, tömör hitvallásban Antal Sándor eleve megírta. N e m azono-
sítjuk magunkat a kis előszóval, de mégis úgy véljük, hogy leghelye-
sebb, ha egész terjedelmében közöljük. Beszéljen helyettünk és 
önmagáért. Ha túloz is, ha téved is, jóhiszeműen túloz és becsületesen 
téved." 

Ugyanebben a számban közlik Ady Hepehupás vén Szilágy-
ban és Fölszállott a páva c. versét, valamint egy Emőd és egy 
Juhász-verset. A nov. i - i számban Balázs Béla, a nov. 8-iban 
pedig Emőd Tamás szerepel egy-egy verssel. Dutkától és 
Ernődtől ezt megelőzően is jelent meg néhány vers. Mindez 
nem akadályozza meg a lap szerkesztőjét, Herczeg Ferencet, 
hogy — mint láttuk — az okt. 25-i számban ne bírálja elegáns 
fricskák kíséretében a holnaposokat, ami tökéletesen összefért 
egy liberális lap szerkesztési elveivel. 

Remélhetőleg az eddig elmondottakkal sikerült megcáfol-
nunk a visszaemlékezők egy részének azt az állítását, hogy a 
duk-duk cikk sugalmazója Herczeg Ferenc volt. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy ne látnók : Herczegnek mégis van valami 
köze az ominózus cikkhez. Véleményünk szerint valóban 
az ő kritikája nyomán tört fel Adyból az utánzói ellen amúgyis 
régóta gyűlő indulat és vált a duk-duk cikk egyik fő motívu-
mává. Azt azonban ugyancsak látnunk kell, hogy Ady kapcso-
lata az Új Időkkel jóval megelőzte A duk-duk affér megjelenését, 
és nem a holnaposok háta mögöt t jött létre, hanem velük 
egyetértésben, hiszen együtt szerepeltek a lap hasábjain. 

Minden jel arra mutat, hogy Ady tárgyalásai a Singer és 
Wolfner kiadóval ugyanebben az időben, tehát 1908 október 
elején kezdődtek (az első előleget a szerződés szerint okt. 3-án 
vette fel!), éspedig nem is minden zökkenő nélkül. Október-
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ben írja Lédának Pestre: „Singer és Wolfnerékkel megakad-
tam. Beküldték a szerződésmintát, és én inkább ki se adom 
a könyvem. Eszerint nekik joguk van örök időkre minden 
egyes kiadáshoz 400 koronáért. ír tam nekik szigorúan, de 
a választ hasztalanul várom." (AEVL 207.) A végleges szerző-
dést nov. 9-én írta alá Érmindszenten, s ebben már némi 
engedmény található a fenti vitás pontra nézve; ui. „Abban az 
esetben. . . ha az első kiadás a megjelenés napjától számított 
három év alatt elfogyna, úgy a további kiadásokért nem 400, 
hanem 600 kor. . . fizetnek nekem kiadásonkint." (MTA 
К 18/114). Ugyanebből a szerződésből az is kiderül, hogy 
a második előleget okt. 27-én vette fel Ady Budapesten, tehát 
akkor tárgyalhatott a duk-duk cikk megjelenéséről is Wolf-
nerékkel. Az eddig ismert adatok szerint okt. 24-től okt. 
utolsó napjaiig, november elejéig tartózkodott Pesten. Való-
színűleg ez idő tájt zajlottak a cikket megelőző viták a Nyugat 
exponenseivel. 

Végül még egy figyelemreméltó körülmény a Singer és 
Wolfnerékkel kapcsolatban. Az Illés szekerén kötetben meg-
jelenhetett az a kilenc Népszava vers, mely a Vér és arany 
periódusában íródott, de abból kimaradt (Az utca éneke ciklus). 
Nagy engedményeket tehát nem tehetett Ady Wolfneréknek, 
mert ugyan mi lehetett fontosabb a magyar progresszió szem-
pontjából 1908-ban, mint hogy Ady Endre kötete forradalmi 
verseinek gyűjteményével megjelenhetett. 

• 

Összegezve a fent mondottakból adódó tanulságokat, 
mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a duk-duk affér, bár-
milyen szerencsétlen formában zajlott is le, mégsem kicsinyes, 
személyes érdekű torzsalkodás volt , nem véletlen színtere a 
szereplők egyéni jellempróbájának. De nem is az irodalmi 
reakció jól átgondolt politikai manőverezése volt abból a 
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célból, hogy Adyt leválasszák a Nyugat táborából. Akik az 
utóbbi magyarázatát adják a duk-duk ügynek, nemcsak ott 
vétik el, hogy leegyszerűsítve következtetnek vissza az okozat-
ból az okra, de túlbecsülik a reakció tudatosságát is, és anti-
cipálják a Nyugat későbbi monopolszerepét az irodalmi forra-
dalom irányításában. 

Véleményünk szerint a duk-duk affér mély belső, elvi 
ellentétek szükségszerű kirobbanása volt Ady és a Nyugat 

vezérkara között, talán a legsúlyosabbika azoknak az össze-
ütközéseknek, melyeknek hátterét Lukács György tömören 
így fogalmazta meg: „kényszerű szövetség olyanok között, 
akik alapvető kérdésekben nem értenek egyet." És ha hatását 
végeredményben mégis pozitívan értékeljük, emellett a követ-
kező indokok szólnak: 

I. Amit a Nyugat és A Holnap csak elindított, az a duk-duk 
ügy hatására befejezett tény lett: Magyarországon divatba 
jött az irodalom. És bár ennek a divatnak számos irodalmon 
kívüli és nem éppen épületes kinövése is volt, mégis csak az 
lett az eredménye, hogy széles körben vitatták a modern 
irodalom kérdéseit, ami azelőtt elképzelhetetlen lett volna. 
Ha túloz is, sok tekintetben jellemző Pogány Béla cikke a 
Független Magyarország 1909. jan. 21-i számában, melyből 
az alábbi sorokat idézzük: 

„Hozsannás, gyönyörű napjait éljük a magyar irodalomnak. A 
fiatalokról beszél m i n d e n k i . . . És csudálatos — ma ot t állunk, 
hogy irodalomról beszél még a közönség is. Csatás, kurjantásos hete-
ink voltak. Szidták, védték a fiatalokat. Káromkodtunk és csókolóz-
tunk, vért csapoltunk és aranyat szórtunk. Szép ez így, ebben a ma-
gasztos részegségben élni, marakodni és szeretkezni." 

De hivatkozhatunk Adyra is, aki ugyancsak leszögezi: 
„Jelent ez valamit, hogy az irodalom ma Magyarországon 
még azokat is izgatja, akiknek nem kell." (Irodalmi háborgás 

és szocializmus. ) Társadalmi üggyé vált tehát az irodalom. 
Ezért volt lehetséges, hogy a nehezen induló társadalmi erjedés 
átmenetileg irodalmi harc formáját ölthette, s ezzel előkészí-
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tette azt a jelenséget, amit Ady „magyar lelkek forradalmának" 
és „lelki megalomániának" nevezett. 

2. Azzal, hogy a duk-duk ügy lappangó elvi ellentéteket 
robbantott ki Ady és a Nyugat között, mindkét fél előtt 
tudatosította is azokat, az a tény pedig, hogy az összecsapás 
Ady személyes meghurcoltatása ellenére elvi kérdésekben 
mégis az ő győzelmével végződött, végső soron a kényszerű 
szövetség megszdárdításához vezetett, ami jelentős taktikai 
eredmény volt az ú j irodalom győzelméért vívott harcban. 

A Nyugatban, mely Ignotusszal az élén mindvégig inkább 
védelmi harcot folytatott a perzekútor esztétika ellen, az ú j 
irodalom jogaiért, állandóan ott kísértett a kompromisszum 
szelleme. Gondoljunk csak olyan megnyilvánulásaira, mint 
Beöthy Zsolt üdvözlése vagy Ambrus főmunkatársi státusza 
a lapban. Az Ady ellenére szervezkedő „modern" irodalmi 
társaság s abban a konzervatív elemek vezető szerepe feltehe-
tően alkalmas lett volna arra, hogy tompítsa, esetleg el is 
simítsa az egyre élesedő ellentéteket az új irodalom és a hiva-
talos irányzat között. Nem állítjuk, hogy ez szükségszerűen 
vezetett volna az irodalmi forradalom meghiúsulásához, de 
mindenesetre megnehezítette volna és esetleg évekkel el-
halasztotta volna annak győzelmét. A duk-duk affér azzal, 
hogy megakadályozta a szervezkedést, hozzásegített a frontok 
tisztázásához és polarizálásához, visszavonhatatlanná tette és 
széles körökben tudatosította a magyar irodalom két táborra 
szakadását, nemcsak úgy, hogy a reakció támadásait újra 
élesztette — mert a duk-duk után soha nem látott mértékben 
újultak meg a támadások, piszkolódások és gúnyolódások, 
Rákosi Jenő is csak ekkor lépett pástra A Holnap ellen —, 
hanem úgy is, hogy világossá tette Ady és a Nyugat egymásra 
utaltságát. Bármilyen paradoxul hangzik is, a duk-duk után 
Ady is jobban azonosította magát a Nyugattal, Fenyő találó 
kifejezésével „befelé is vállalta". A Nyugat részéről pedig 
Ignotus foglalja össze legszebben a duk-duk ügy pozitív tanul-
ságát egy Adyhoz írt levelében: 
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„Azt pedig, hogy az ember hová és kihez tartozik, nem ő maga 
határozza meg. Vagyunk most ebben az országban egypáran, akik 
akkor is összetartoznánk, ha lenéznők egymást és undorodnánk egy-
mástól ." (MTA К 7/8o) 

Másik kérdés, hogy az így megszüárdult szövetség termé-
szetesen újra csak átmeneti volt, hiszen nem szüntette meg, 
csak időlegesen elsimította az ellentéteket. A szakadás lehető-
sége Ady és a Nyugat közt ismételten felmerült, így például 
1911-ben az irodalompohtikai vitában. Es az sem lehet vélet-
len, hogy ott is személyes jelleget ölt majd a nagyon is elvi 
vita. 

3. Végül segített megérlelni az affér Adyban is két dolgot. 
Bár előtte az első perctől fogva nem volt kétséges az irodalmi 
harcok politikai háttere, mégis csak a duk-duk ügy nyomán 
felélénkült csatazajban mondja ki először határozottan, hogy 
„az új, elátkozott (ráadásul nem is politikai programmal dol-
gozó) magyar irodalom: valószínű előfutárja Magyarország 
megkésett, de most már nem sokáig halasztható, szociális 
átalakulásának". (Irodalmi háborgás és szocializmus) Az ügy 
másik tanulsága pedig Adyra nézve az, hogy új, tartósabb 
szövetségesek után kell néznie. Ekkor fordul egyre határozot-
tabban a munkásokhoz: az „úri viharból" hozzájuk menekül, 
s nekik kínál eltéphetetlen, sorsrendelte szövetséget. 
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A M B R U S Z O L T Á N D R A M A T U R G I Á J A 

Ambrus Zoltán a századforduló magyar szellemi életének 
egyik legjelentősebb képviselője. Pályájában nagy ellent-
mondás feszül. Ezt a ragyogó tollú elbeszélőt, kritikust és 
publicistát egész életében nem az elbeszélő műfaj kérdései, 
hanem a dráma és a színpad problémái foglalkoztatták. Színész-
rokon, gyermekkori színházi emlékek, melyeknek bűvölete 
kisregényében A tóparti gyilkosságban kapott költői formát, 
az első írói elhelyezkedés lehetősége, mint a Fó'városi Lapok, 

majd Verhovai Függetlenségének, s az Egyetértésnek színi-
kritikusa, a párizsi virágzó színházi élet, mely két évi tanul-
mányútja idején körülvette, benső kapcsolata Jászai Marival, 
majd különösen Márkus Emmával, melynek ugyancsak 
irodalmi formát adott a Ninive pusztulásában, második házas-
sága Benkő Etelka vidéki színésznővel, kivel a Budai Színkör-
ben ismerkedett meg, s kinek a Giroflé és Giro fiában állított 
költői emléket, dramaturgi működése a Nemzeti Színháznál, 
drámabíráló bizottsági tagsága, színikritikái, drámafordításai, 
végül a Nemzeti Színház élén eltöltött esztendők mind csak 
külső kapcsok, melyek csupán megerősítették a színházhoz, 
a drámához való belső vonzódását. Ennek ellenére sem lett 
drámaíró, mint eszménye, Lemaítre, aki kritikák, parnasszista 
költemények, nálunk is olvasott regények mellett drámák 
szerzője is volt. 

Minden műfajnál többre becsüli a drámát, ismeri a színpad 
nagy hatóerejét és rajongással veszi körül. A színház egészen 
áthatja életét, epikáját állandóan átszövik a színházi tárgyak és 
vonatkozások. Elbeszélő műveiben mások ismerik fel a drámai 
magot. Egy, a Mille novelles nouvellesben megjelent novelláját 
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Delaguis francia író Le pêcheur et le marin címen drámának 
dolgozta fel, s ez 1913-ban színre is került Párizsban.1 Ő maga 
ismételten megpróbálkozott a színműírással. A budapesti 
nagypolgári Kovács család történetéből az apa és fiú, majd 
a fiú és felesége kettős konfliktusából, mely regénynek indult, 
de csak csonka novellagyűjtemény maradt, drámát próbált 
alakítani. A türelmes Griseldisz c. novellájából Heltaival együtt 
operett librettót készült írni Szirmai Albert zenéjével, meg is 
írta az első felvonás szövegét, Heltai versbe szedte, 1910-ben 
szerződést is kötött a Bárd céggel, azután az egész abbamaradt.2 

Ambrus visszariadt a befejezéstől. A kritikus megölte benne 
a drámaírót. Túlságosan ismerte a műfaj belső nehézségeit, 
külső buktatóit, sokszor írta meg elbeszélő műveiben hol 
fölényes íróniával, hol maró gúnnyal azt az utat, amíg egy 
színmű eljut odáig, hogy a közönség elé kerüljön, s hogy 
mennyi megalkuvásra van a szerzőnek szüksége a sikerért. 
Pedig a drámaírással egyben vége lett volna anyagi gondjainak, 
hisz tisztában volt azzal, hogy a drámaírás mennyire lukrativ. 
De végtelen korrektségében összeférhetetlennek tartotta a 
drámaírást bírálói tevékenységével. N e m akarta azok példáját 
követni, akik lemészárolnak minden darabot, hogy a maguké 
előbb kerülhessen színre. Mint a drámabíráló bizottság tagja, 
hivatalból olvasott darabokat és így tisztában volt azzal is, 
hogy nálunk három-négyszer annyi előadható darabot írnak, 
mint amennyit a színházak elő tudnak adni. A komoly törek-
vésű drámaíró méghozzá súlytöbbletként cipeli a komoly-
ságához tapadó ódiumot. Ebben azonban nem volt hajlandó 
megalkuvásra. 

Pedig alapjában véve drámai tehetség. Hosszabb lélegzetű 
műveinek épp a mesebonyolítás a leggyengébb oldala és 
mesteri novelláinak legfőbb erénye a drámai tömörség és 
lüktető dinamika. Emberközpontú író. A környezet az ember-

1 GULYÁS PÁL: M a g y a r í r ó k I. 
2 Ambrus Zoltán levelezése. S a j t ó alá r e n d e z t e FALLENBÜCHL ZOLTÁN. 

B p . 1963. (a k ö v e t k e z ő k b e n : Levelezés) 
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bői sugárzik ki és leírásai nem többek, mint egy dráma színpadi 
utasításai. Mintha gyakorlatával kedves íróját, Cherbuliez-t 
idézné: „Nem a szép táj a legnevezetesebb látnivaló a világon. 
Boldog embert látni például sokkal érdekesebb." Legjobb 
példa erre a Solus eris, mely a leggyönyörűbb felvidéki tájon, 
a fenyvesekbe rejtett Lublófürdőn játszik, s mindez még csak 
jelzésekben sem szerepel. Elbeszélő műveinek gerince a drá-
maian villogó dialógus, személyeit beszédjükkel jellemzi. 
Ez a Berzsenyi-ciklusban aztán elfoglalja központi és uralkodó 
helyét, s minden más mellékessé válik. S hogy n e m kerekedik 
a pesti tónusnak ebből az irodalmi felfokozásából pergő víg-
játék, az csak azért van, mert a társadalomkritika és az ezt 
hordozó gondolati tartalom egyre szélesebb és jelentősebb 
helyet kap benne a cselekmény rovására. De ha a külső körül-
mények gátlása n e m lép közbe, belőle válhatott volna kora 
legjobb magyar, pesti gyökerű vígjátékírója.3 

2 . 

így hát Ambrus Zoltán nem lett drámaíró. De ennek fejé-
ben a színpadnak ez a fanatikus szerelmese szépirodalmi 
rangra emelte a szinibírálatot, s a színházi kérdésekkel foglalkozó 
elméleti irodalmat. Ezekből a formailag tökéletes írásokból, 
melyeknek ma még szinte áttekinthetetlen özönében egyetlen 
hevenyészett és műgond nélkül készült darab nincs, egy hatá-
rozott elvi alapokon nyugvó és széles látókörű dramaturgia 
áll össze. Ennek a dramaturgiának alapelvei már ma is tisztán 
bontakoznak ki előttünk, bár a jövő kutatás még sok részlettel 
gazdagíthatja. 

Amit eddig idevágó munkásságáról írtak, az hiányos és 
hamis, mindenekelőtt azért, mer t csupán összegyűjtve meg-
jelent színibírálatait veszi figyelembe. Ez pedig idevágó mun-
kásságának egészen elenyésző töredéke. Csupán néhány idegen 

3 GYERGYAI ALBERT: A Nyugat árnyékában. B p . 1968. 
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színműről írott bírálatát gyűjtötte egybe4 s ezeket is csonkán 
adta ki, elhagyva az előadásra vonatkozó részt. Ezért főképp 
a színháztörténet művelői részéről érte az a hamis vád, hogy 
éppen őt, a színháznak egyik legnagyobb magyar értőjét, 
nem érdekelte az előadás. Pedig a magyar drámák bírálatainak 
kötetbe való gyűjtését és a színészek játékának bírálatát csupán 
azért mellőzte, mert már az időszaki sajtóban való megjelené-
sükkor rengeteg sértődésnek lettek szülői. Ambrus Bajza 
kritikai elvét követte: „Kritika kell közöttünk, de kérlelhetet-
len, de igazságos." A napi sajtó bírálói pedig nem ehhez szok-
tatták az írókat és a színészeket. Épp így alig valami van 
kötetbe gyűjtve színházi írásai közül, amelyek lényegükben 
ugyancsak kritikák: színházi viszonyaink kérlelhetetlen bírá-
latai.5 

Ha a kötetbe gyűjtött írásokból sok minden körvonalazódik 
is Ambrus dramaturgiájából, a helyes kép kialakításához mégis 
szükséges hírlapokba, folyóiratokba szétszórt cikkeinek isme-
rete. Ezek teljes feltárása fontos feladat lenne. Az anyag össze-
gyűjtését megnehezíti, hogy nagy részük névtelenül vagy álnév 
alatt jelent meg, s még bonyolítja a helyzetet, hogy az ő ál-
neveit mások is használták. Míg ez a kritikai rostálás főképp 
a család birtokában levő kéziratok felhasználásával megtör tén-
hetik, meg kell elégednünk azzal az anyaggal, amelyet kétség-
telenül az ő művének tekinthetünk. De ezen a technikai 
nehézségen túl, még egy belső ok is erősen hátráltatta Ambrus 
dramaturgiai jelentőségének helyes megítélését. Ambrus kriti-
kus volt, sohasem személyeskedett ugyan, sohase „rántott le" 
senkit, mindig magas elvi alapon állva vitatta a maga igazát. 
De épp ez volt a baj : mert személyes sértést, igaztalan bírálatot 
könnyű visszaverni, de az objektív igazságnak világos és meg-
győző ereje, melyet Ambrus mesteri írásművészettel párosított, 

4 Színházi esték. Bp. 1910. (a következőkben: SzE) Régi és új 
színművek I. — II. Bp. 1914. 1917. (a következőkben: RUSZ. ) 

5 A kritikáról. Bp.é.n. Genius. Összegyűjtött két kötetet színházi 
írásaiból Tengeri kígyók és Örök színházi kérdések címen, de ezek 
kiadatlanok maradtak. 
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visszaverhetetlenül és gyógyíthatatlanul sebzett, bár nem 
akart sebezni és kérlelhetetlen ellenségeket szerzett, kik szívósan 
és nem sikertelenül igyekeztek Ambrust még halála után is 
az őt megillető helyről visszaszorítani. 

З. 

Bírálataiban és színházi írásaiban egyaránt a gazdag magyar 
hagyomány folytatója, s ennek jellegét az idegenből hozott 
oltás csak nemesíti és színezi, de nem változtatja meg. Kritikái-
nak épp a normatív és impresszionista bírálat színeinek keverése 
ad egyéni jelleget. 

A csúcsán áll annak a kritikai sornak, mely Bajzával és Vörös-
martyval kezdődve Salamonon, Gregusson és Gyuláin át vezet 
felfelé, amely számára a színház szent nemzeti ügy, és ennek 
megfelelő komolysággal foglalkozik vele. 

Ambrus, ki egy életet töltött az újságkritika kemény robot-
jában, találóan foglalja össze a kortárs-kritika hiányait. S ebben 
is magyar hagyományok folytatója. Mint ahogy Bajza fél 
évszázaddal előbb az elvtelenséget veti a Honművész bírálóinak 
szemére, ő újból leszögezi, hogy a kritikára csak elvi álláspont 
jogosít fel. De sajnos, a sajtó nem emeli a közönséget, hanem 
udvarol neki és dédelgeti rossz ösztöneit. Más stílusban és 
más szempontból, de felmerülnek nála azok a vádak is, amiket 
Gyulai Pál a hatvanas években a napi sajtó színi bírálatainak 
szemére vet, hogy túlontúl sokat foglalkozik a színház bel-
ügyeivel és túlontúl keveset művészi teljesítményeivel, nem 
keresi, hogy a színházak milyen szellemi irányokat követ-
nek, hogy szolgálatában állanak-e valami szellemi evolúció-
nak. 

A Bajza—Vörösmarty—Toldy triász helyébe a Gyulai — 
Greguss—Salamon hármas lépett; Ambrus kritikai indulása 
után is három név uralkodik a magyar színikritikában: 
Beöthy, Péterfy és Ambrus. De ez a három kritikus nem 
kovácsolódik triásszá. Sem egyéniségük, sem műveltségük 
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iránya, sem kritikájuk alapelvei nem alkalmasak arra, hogy 
szorosabb egységgé fűzzék őket. A két első különben is csak 
átfutó fény a magyar színikritikában, s csupán Ambrus kíséri 
egy életen át a magyar színpad ügyét. 

Mindenesetre Péterfyhez áll legközelebb, akinek azonban 
különösen dramaturgiai dolgozataiban elsősorban német 
gyökerű műveltsége érvényesül; a franciák közül Sainte-Beuve 
és Taine érdekelte, akiknek merev elméletét azonban n e m fogad-
ta el és mindkettő inkább írásművészetére hatott. Ambrus jól 
ismerte Péterfy kritikáit, hisz az ő kezéből vette át az Egyetértés-
nél a kritikusi tollat és ismerte dramaturgiai dolgozatait is, 
melyekből Péterfy irodalmi tanulmányainak egykötetes kiadá-
sában többet ki is adott. Tőle merítette a görög drámára 
vonatkozó ismereteit, s nem maradt rá hatástalanul Péterfy 
felfogása a tragikumról sem, bár nem foglalkozott a tragikum 
elméletével mint kortársai, Péterfy, Beöthy és Rákosi, akiknek 
szellemi gyökerei — a két utóbbinak minden magyarkodása 
és sokat hangoztatott germanofóbiája ellenére is — a német 
tudományba nyúlnak. 

О elsősorban a franciákhoz járt iskolába, de sokat megőrzött 
a magyar kritika hagyományaiból is. Könnyedebb, szelleme-
sebb, mint Gyulai, de tőle kapta az elvek szilárdságát és a 
polemikus kedvet. Polémiáinak nincs személyes éle, mint 
Gyulainál, de elvi kérdésekben éles és ostorozó. Ezért kemé-
nyebbek, harcosabbak színházi kérdésekkel foglalkozó írásai, 
mint egyes darabokról, előadásokról szóló kritikái. Pontosan 
ráillik az, amit egyik francia mesteréről, Taine-ről mondott : 
„kritikus, aki tanulmányaiban csak analizált és konstatált, 
s a kritikából kizárta azt, amit előtte a kritika lényegének 
tekintettek: az ítéletet".6 Ennek köszönhetjük azt, hogy bírá-
latai nem negatívumokból állnak össze, nem gáncsoskodások 
láncolatát adják, hanem kirajzolódik bennük Ambrus véle-
ménye a dráma és színjátszás lényeges kérdéseiről: az 
ambrusi dramaturgia. 

6 Vezető elmék, B p . 1913. 118. 
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Drámabírálatait a darab tartalmának elmondásával kezdi, 
de ez nem a cselekmény kivonata, hanem műalkotás: egyesül 
benne az elbeszélés művészi öröme és a kritikus íróniája; ez 
a tartalom már önmagában is kritika, amely játszi könnyedség-
gel, de találóan tapint rá a meseszövés és a jellemzés bökke-
nőire. 

Franciás, de nem franciáskodó, szellemes, de nem szelle-
meskedő. A magyar kritikának vannak ilyen irányú hagyo-
mányai is: a divatlapok „elménckedő" modora , melynek 
Saphir Móric Gottlieb volt nagyhatású atyamestere. De ez 
a stílus az önmagáért való szellemeskedést elébe helyezi az 
igazság keresésének, s lassankint elveszt minden erkölcsi 
komolyságot és minden hatást: csak bánt, de nem javít. Ezt 
a modort követik Frankenburg Adolf, a mindig személyeskedő 
Vahot Imre és a pályáját a 40-es évek végén megkezdő Jókai is. 
Tisztulást ebbe a divatba az ötvenes évek kritikai triászának, 
Gyulainak, Salamonnak és Gregussnak fellépése hoz. 

Ambrus mindenekelőtt azt tanulta meg francia mestereitől, 
hogyan lehet a szellemet, a világosságot és mélységet mulatta-
tóan könnyed formába önteni. Ha dramaturgiája főként a 
magyar hagyományok közvetítésével német elméletekbe 
bocsátja is olykor gyökereit — így a színház hivatásáról való 
felfogásának vezérfonala a schilleri „die Schaubühne als mora-
lische Anstalt betrachtet" — mintái a franciák, kik közül 
mindenek fölött Taine-t és Lemaítre-t vallja mesterének. 
Szerinte Darwin mellett Taine volt a legmélyebbre ható 
befolyással a 19. század egész irodalmára; a milieuről szóló 
doktrína megváltoztatta a kritika egész irányát, megadta 
a kegyelemdöfést a dogmatikus kritikának, s helyébe a szub-
jektív kritikát léptette, türelmesebbé, igazságosabbá tette 
a közízlést és a szépirodalomban utat nyitott az újabb reális 
irányzatoknak. Ambrus elveiben Taine követője, formájában 
főképp Lemaítre-é; nyomában járva igyekszik a kritikát 
ítélőszékből széles körök ízlését alakító iskolává tenni, és ebben 
nemcsak az Impressions de théâtre és a Contemporains darabjai 
lebegnek szeme előtt, melyeket már első megjelenésükkor 

4 Irodalomtörténet 
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figyelemmel kísért a Revue des deux Mondeshan, hanem 
Lemaître vasárnap délelőtti Conférance-ai az Odéonban, 
amikkel a klasszikusokat igyekezett a nagyközönséghez 
közelebb hozni. 

De Ambrus csak azt vette át a franciáktól, ami Arany Jánost 
idéző józan magyar szellemiségével rokon és ez épp ezért 
szervesen bele is olvad és egyénivé színezi látásmódját és írói 
modorát. Eleve elutasítja azt, ami lényétől idegen, így a francia 
pátoszt. Elutasítja Sarcey fő elvét, hogy a közönség a színház 
szuverén ura, ezt ki kell szolgálnia és ízléséhez kell igazodnia ; 
de ha Ambrus a közönség nevelését és felemelését tekintette is 
a színház elsőrendű feladatának, mégis meleg megértéssel szól 
Sarcey hétfői színházi beszélgetéseiről, költői szárnyalású 
nekrológjában, mert rokonának érezte a színház világáért való 
eredendő rajongásban.7 

Ambrus nem hozott németes műveltséget a családból, 
mint Péterfy Jenő ; nem Berlinbe megy, mint Gyulai Pál — 
útja az első Párizs-járók közt a „fény városába" vezeti. Ez 
elsősorban lelki alkatából folyt. De külső indítékot adott 
Justh Zsigmond barátsága és a millenium Budapestje, melynek 
a vidéken született Ambrus hamarosan lelkéből lelkedzett 
gyermeke és első írója lett. 

A Bécsi Magyar Merkurius 1793-ban lelkes hírt közöl arról, 
hogy milyen rohamosan fejlődik Pest, „ez a Magyarok Bétse". 
Nyolcvan esztendő múlva az immár hivatalosan Budapestté 
lett magyar főváros becsvágya távolabbra szállt és „magyarok 
Párizsa" akart lenni. Minden párizsinak tetszett az újonnan 
kiépült „világvárosban", az Andrássy út „Avenue des Champs 
Elysées"-je, a liget „Bois"-ja, s a körútak „boulevard"-jai. 
Károlyi Ede gróf valóságos „Prince Égalité", az ifjú Ballagi 
Aladár „Champollion le jeune". A jó cikk ismérve, hogy a 
Journal des Débatsban is megállná a helyét. A Népszínház 
népszínmű helyett francia operettet játszik, a Nemzeti Színház 
„Théâtre Français" akar lenni, bár a műsor zömét alkotó 

' U.o. 193-95-
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francia drámák javarésze a Boulevard-színházakból való. 
Ivánfi Jenő viszont később úgy képzelte a dolgot, hogy a 
Nemzeti Színház játsszék alexandrinus-tragédiákat és szaval-
janak itt is úgy, mint a Théâtre Français-ban, éneklő hang-
súllyal és franciásan húzzák a szavak végét. Ez azonban leg-
feljebb a Théâtre Français karikatúráját eredményezte volna. 

Ambrus Zoltánt józan ítélőképessége és műveltsége magasan 
a puszta párizsiaskodás fölé emelte. Külsőségek majmolása 
helyett magával hozta Párizsból a francia szellem és a francia 
színházi élet alapos ismeretét, ami széles látókört és magas-
rendű mércét biztosított dramaturgiai elmélete és színház-
vezetői gyakorlata számára egyaránt. 

4-

Ambrus a színházi sajtóról szólva elismeri, hogy a főváros-
ban a színházi élet bírálatával foglalkozó, mintegy kétszáz 
újságíró közt sok kitűnő erő van, akinek a színház finom 
elmélkedések és érdekes egyéni impressziók megírására ad 
alkalmat; de egészében nem áll hivatásának magaslatán, nem 
foglalkozik a színház küldetésével, amely az lenne, hogy 
kiemelkedve a puszta szórakoztató helyek sorából, a tudomány, 
a filozófia, az irodalom társaként részt vegyen abban a munká-
ban, mely új mezőket nyit a lélek számára. A schilleri tanítás-
nak ezzel a modern megfogalmazásával Ambrus a magyar 
színházi eszme legrégibb hagyományát őrzi, mely nyelvmű-
velő hivatása mellett az „erkölcsök oskoláját" látta benne. 
Abban, hogy feladatának eleget teimi nem tud, nem csupán 
a vezetőség a bűnös: bűnrészes a sajtó is, gyöngeségből és 
opportunizmusból, mikor a színháztól azt kívánja, hogy 
a közönség ízléséhez igazodjék. 

Ambrus dramaturgiájának legérdekesebb és legújszerűbb 
része, hogy minden elődjénél és utódjánál nagyobb teret 
szentel a közönség szerepének a színház és a magyar drámaírás 
alakulásában. Gyulai magas bírálói ítélőszékéből ügyet sem 

5* 
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vetett a közönségre. Ambrus nemcsak a magyar közönséget 
ismeri, közönségszociológiájához külföldi tapasztalatai adják 
meg a kellő hátteret. A kép, melyet a századforduló magyar 
közönségéről fest, rendkívül sötét. Itt nem a közönség egyszerű 
műveletlenségéről van szó. Már nincsenek Baczur Gazsik, 
akik valóságnak veszik a színpadon történteket. Sőt, sokszor 
éppen a naivság hiánya a baj. Amerikában, Angliában sikert 
aratnak olyan darabok, amik nálunk nem tudnak tetszést 
kelteni, mert hiányzik itt a közönség naiv, vidám, simplex 
lelkivilága. Nálunk nincsenek gyermekek a felnőttek között. 
Sokkal több itt a Monsieur Homais, akiben Flaubert a nagy-
képű korlátoltság szobrát alkotta meg. D e még több a Berzse-
nyi báró, a magyar századforduló civilizálatlan kapitalista 
plutokratája. De az egész képlet sokkal bonyolultabb. 

Ambrus egy Magyar Színházbeli előadásról szóló beszámoló-
jában feljegyzi, hogy egy úr, aki az első sorok egyikéből a 
színpadnak hátat fordítva a közönséget nézte, az első és második 
felvonás közt beleásított a világba. Hiábavaló volna bejárni 
a külföld színházait, hogy ennek az ásításnak mását láthassa 
az ember; ilyen ásítás csak egy budapesti színház nézőterén 
lebbenhetett el, ahol a közönség vérében van a mindenen 
felülemelkedő és mindent lekicsinylő közömbösség, a többi 
emberre való tekintetnek nyugodt fumigálása.8 

A színház közönsége mindenütt a világon alsóbbrendű, 
mint az irodalomé, mert a színház kevesebb szellemi erőfeszí-
tést kíván és több érzéki élvezetet ad. És mégis: Párizsban a 
színműírók és a színház számíthat a közönség művészi érzékére 
és ízlésére, Berlinben lelkére, Bécsben a kedélyére, Pesten 
csak az érzékiségére. A budapesti a legléhább színházi közönség 
a világon, lélektelen és ízlésben alant járó. Dekadensiil erkölcs-
telen, a szexuális élet jelenségei iránt túlzott érdeklődést 
tanúsít, szív, kedély, lelki melegség nélkül való, komolyabb 
figyelmességre, egész gondolatsorok folyamatosságának köve-
tésére, lelki kitartásra képtelen. A szükséges szellemi tréningnek 

8 Magyar Figyelő 1913. I. 79. A következőkben MF 
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híján van és ezért, értelmessége ellenére is, gyönge szellemi 
kapacitású. A művészi szép finomságaival szemben híjával 
van a kellő érzéknek, mert lelki fundusa alig van, képzettségnek 
alig mondható álműveltsége sekély és felszínes, minden hit és 
komolyság nélkül való.9 

A századforduló pesti színházi közönségének ezzel a keserűen 
sötét jellemzésével kapcsolatban mindjárt felveti azt a kérdést, 
hogy miért van ez így? Ki a bűnös benne, és vajon nem gyó-
gyítható-e ez a jelenség? Egy mindent megváltoztató nagy 
társadalmi átalakulás lehetősége még nem vetődik fel. Marad 
tehát a tüneti kezelés, a közönség nevelésének a lehetősége. 
Reményt ad erre, hogy ez a közönség nem homogén; vannak 
olyan elemek is, amelyek komolyságban, tartalmasságban, ízlés-
ben, szellemi, lelki, erkölcsi képességek dolgában fölvehetik a 
versenyt a világ legműveltebb és legkifinomultabb közönségé-
vel. De ezek nagyrészt a karzatot és a szerényebb helyeket fog-
lalják el és elvesznek a páholyok és a földszint plutokrata közön-
ségének hangoskodó soraiban. A Várszínház közönsége — mely 
akkor mint a Nemzeti Színház fiókintézete működött — 
egészen ilyen művelt elemekből áll, naiv és lelkes úgy, hogy 
a finomabb, nem rikító hatásokra épített darabokat először 
ott mutatják be. így történt ez 1911-ben Giacosa darabjával, 
a Mint a falevelekkel, mely a Várban sikert is aratott. Onnan, 
mint Ambrus mondja ,,a cselédlépcsőn" csempészték be a 
Nemzeti Színházba, de hiába: ott félig sem telt meg a ház, 
a sajtó sem állott melléje ; ugyanakkor Bataille A balga szüzenek, 

ennek az irodalomnak álcázott pornográf darabnak csaptak 
sajtóreklámot úgy, hogy előre elkapkodták a jegyeket. 

Lemaître Leconte de Liesle-ről szóló tanulmányában az 
Erynnisek előadása kapcsán azt mondatja Monsieur Homais-
val: „Leconte de Lisle-ből hiányzik minden érzés.. . láttam 
az Odéonban az Erynniseket; Klitemnesztrát Klüteimnesztrá-
nak mondják benne és az egész nagyon unalmas volt ." Mon-
sieur Homais a párizsi átlag kispolgár és saját véleményét 

0 U o . 1911. I. 188. s. к . п . 
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mondja. De nálunk akkor a kispolgárok nem színházba, és 
főképp nem a Nemzeti Színházba jártak, inkább kiskocsmákba. 
A pesti Nemzeti Színház nézőterén az Erynnisek (1913) elő-
adásakor a magyar közélet egyik kiválósága azon zúgolódik, 
hogy mért nem játsszák inkább „Euripideles"-t, aki ezt már 
sokkal jobban megírta.10 Ez a Berzsenyi báró nyilván nem 
a saját véleményét mondja, hanem a sajtóét, mely Euripidészt 
játszotta ki Leconte de Lisle-lel szemben. Mert ez az álművelt 
közönségréteg rendkívül sznob. Ezt a sznobságot Ambrus 
nem győzi eléggé ostorozni. De éppen ebben a sznobságban 
rejlik a közönség javíthatóságának kulcsa. Ezen keresztül a 
sajtó művelhetné és emelhetné ízlését. Ehelyett azonban a 
közönség rossz ösztöneit dédelgeti és távol marad a nemesebb 
törekvések támogatásától. Nem karolja fel a hazai drámaírást 
és nem nevel számára közönséget. Áradozva szól a divatos 
drámaíróknak (Wilde, Shaw) még közepes darabjairól is, 
de felsőbbséggel és lenézéssel szól a legtöbb eredeti darabról. 
Ez nagyrészt onnan van, hogy a kritikusok maguk is dráma-
í rók; Magyarország az inkompatibilitások hazája, mert itt 
nem lehet egy foglalkozásból megélni. És duplán súlyos a 
helyzete annak a drámaírónak, aki komoly mondanivalóval 
áll elő, és nem hódol a közönség ízlésének. A közönséggel 
még csak megküzdene, ha maga mellett tudná a sajtót. De ez 
csak demoralizálja a közönséget. így sodródik a pornográfia 
szélére az új drámairodalom.11 

N e m mintha Ambrus valami fiatal leányoknak való fehér 
irodalommal óhajtotta volna megtölteni a színpadot. Azt 
vallotta, mint Goethe, hogy a színpadnak az élet teljességét 
kell adnia. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy Verga 
Farkasa.t, mely egy anya küzdelmét lánya ellen saját veje 
szerelméért verista módon, de művészi tökéletességgel jeleníti 
meg, a latin szellem egyik legnagyobb alkotásának tartja.12 

10 U o . 1913. I. 2 3 1 - 3 3 . 
11A pornográfia és a színházak — U o . 1911. I. 482. s. k. 11 .A szín-

ház és szerelem problémái — U o . 569. s. k. 11. 
12 SzE. 2 6 7 - 7 0 . 
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Nem a tárgyról van itt szó, hanem az ábrázolási módról, 
mely látszat-művészettel a közönség alacsony ösztöneire épít. 
Ezt Ambrus előtt már Péterfy is megrótta, azt írva Sardou és 
Najac 1881-ben zajos sikerrel bemutatott darabjáról, a Váljunk 
el-ről, hogy „nincsen magja, csak leleményessége, nincsenek 
alakjai csak helyzetei, a szerző esprit-je főképp abban nyilvánul 
hogy finom szalonruhába bújtatja a trágárt".13 

Ambrus épp ezt a szalonruhát, ezt az irodalmi mezt látja 
veszélyesnek, főképp azért, mert a magyar drámaírást is 
zsákutcába juttatja. Tehetséges szerzők látva, hogy mennyivel 
könnyebb sikerhez jutni a szexualitás képzeteinek felkeltésével, 
mint elmélyedő embcrábrázolással, ezt az utat választják, 
melyen tehetségük elsikkad. A francia drámák immár elcsépelt 
házasságtörési bonyodalmai helyébe Wedekind és Schnitzler 
nyomán a szüzesség problémája lép. Többek közt Hajó Sándor 
darabját, a Fiúk, lányokit idézi, aki bár szerinte az új magyar 
színműírói nemzedék egyik legizmosabb tehetsége, ezzel a 
darabjával a pornográfiába tévedt, mikor a prostituáltat 
fennkölt lénynek, a tizenhét éves szüzet csirkeeszű hiszterikának 
rajzolja. S ez nem egyedülálló tünet. Egyidejűleg tíz ilyen 
darab özönli el a magyar színpadot. 

Ez ellen a kritikának fel kell emelnie szavát. De ez önmagá-
ban nem elég. Fejleszteni kell a közönség ízlését. Erre mindenek-
előtt az olyan ,,conférence"-okat ajánlja, aminőket Lemaítre 
az Odéonban tart. De még sokkal hatásosabb ellenszere, ha 
a színházvezetők nem hajolva meg a közönség ízlése előtt, jó 
műsort adnak. Ez mindenekelőtt a Nemzeti Színház feladata, 
hisz a magánszínház végül is üzlet. A Nemzeti Színházat 
magával sodorta a versengés a sikerért. De talán még mindig 
legjobban módjában állt az, hogy ne kizárólag a kasszára 
tekintsen. 

13 péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. I . sorozat . M a g y a r I roda lmi 
R i t k a s á g o k 2., 86. 
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Ambrus eszményinek az irodalmi szempontú műsort 
tartja. Szerinte az irodalom a színház jó szelleme. De ennek 
az irodalomnak a színpadon kell érvényesülnie, és épp ezért 
az irodalmi érték mellett számára a színszerűség elengedhetet-
len követelmény. Irodalom és színpad egyensúlya a jó előadás 
kulcsa. 

Épp ezért nem tartja színházba valónak a könyvdrámát, 
így Márkus László Attila-drámájában elismeri a lírai érzések 
kifejezésének nem közönséges művészetét, de ettől nem lesz 
dráma és méltatásának ideje nem az előadás után van, hanem 
majd akkor érkezik el, amikor a szerző könyvalakban ki-
adja.14 

Sikerre a pusztán irodalmi mű a színpadon nem számíthat, 
de mégis rokonszenvesebb a színpadi ügyeskedésnél. Ezért 
a nagy kasszasiker ellenére sem tartja Knoblauch Faunját 
méltónak arra, hogy a Nemzeti Színház színpadán szerepeljen. 
Kusza mese, olcsó szentimentalizmus, sablonos alakok ellenére 
a jó előadás, főképp Rajnai Gábor virtuóz játéka segítette 
sikerre.16 A puszta játéknak is van létjogosultsága, ha szellem-
mel párosul. De elítéli a mesterségbeli ügyeskedéssel készített 
színpadi ácsmunkát, amely nálunk sikerre számíthat, főképp 
ha külföldi bélyegzővel jön, mint Zangwill Marjorie nénikéje. 
Az ilyen portékát igazán nem érdemes importálni.16 

Tudja, hogy költészet és színszerűség ritkán találkozik és 
felújjong, ha együtt van a kettő, mint Csehov Cseresznyéskert-
jében: „végre végre megint igazi költő szól hozzánk. . . aki 
igazán az életet láttatja a maga száz színű szomorúságában és 
igazi embereket vezet elénk."17 A legtisztább költészetet a 
legmélyebb igazság adja és ezért a szépség forrása a realizmus. 

14 MF 1911. 266 — 67. 
15 SzE. 3 8 6 - 9 1 . 
16 Uo . 3 7 8 - 8 5 . 
17 Pesti Napló 1924. 191. sz. 
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Épp ezért a drámának legyen cselekménye éspedig való-
szerű cselekménye. Bírálataiban mélyrehatóan elemzi a törté-
néseket és kegyetlenül kibogozza a következetlenségeket és 
valószerűtlenségeket. Ennek a valószerű cselekménynek élő 
emberek legyenek a hordozói és ne figurák. Épp ezért nem 
tartja jó drámaírónak Shaw-t, annak ellenére, hogy mint 
elismeri 

„eredetien gondolkodó és nagyon tehetséges í ró: de mindaz, amit a 
néző lát és hall, mindaz, amit a szereplők cselekszenek vagy mondanak , 
csupa képtelenség, mer t nem azt teszik és mondják, amit a helyze-
tükhöz — s min thogy jellemzésről n e m is beszélhetünk — a színházi 
maszkjukhoz képest tenniök és mondaniok kellene. Bábfigurák, 
amelyek a hopszaszázó következetlenségek balettjét ugrándozzák el 
e lő t tünk." 1 8 

A drámának az élet megjelenítésén kívül legyen mondani-
valója. Az ifjabbik Dumas-t nemcsak drámaírói bravúrjáért 
szereti, hanem mert mélyen morális írónak tartja, aki azonban 
drámai alapgondolatát mindig páratlan elmésséggel fejezi ki. 
„Az ő szelleme nem szikrázik, hanem sugárkévékben özön-
lik."19 Amit mond, az mindig világos. Ez a józan világosság 
Ambrus számára fontos követelmény, és ezt a francia szellem-
ben látta legjobban megtestesülve. Ezért helyezi a franciákat 
az északi írók elé, akik az ő korában vették birtokukba a 
színpadot. De ha nem osztja is Péterfy fenntartásnélküli 
elismerését Ibsennel szemben, mégis megbecsüli benne az 
igazi írót, lefordítja a Rosmersholmot, és igazgató korában 
felújítja a Nórát és Hedda Gabiért. Ok mindenesetre nagyobb 
problémákat firtatnak, mint Dumas fils, akire nézve Lemaítre 
véleményét osztja: „. . . qui fait beaucoup penser sans que 
rien y tourne à la »thèse«".20 De alakjaik komplex lelkének 
mélyén legtöbbször csak homályosságot látni.21 Shaw filo-
zofálgatása pedig csak játék a szavakkal s hatásának titka 

18 SzE. 369—77. 
19 U o . 112. 
20Impressions de théâtre IV., Paris, 1892. 1. (A következőkben: 

Impressions) 
21 SzE. 121. 
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az átlagembernek az öröme azon, ha rosszat mondanak azokról 
az eszmékről, amelyekhez még nem tudott felemelkedni. 

A tágabb értelemben vett „klasszikus" drámákat,22 melyek 
a színvonalas műsornak, elsősorban a Nemzeti Színházénak 
fontos alkotóelemei, nem lehet válogatatlanul a közönség elé 
vinni, nehogy ahelyett, hogy művelnék és felemelnék a 
közönséget, elriasszák a színháztól. A másik veszély a klasszikus 
műsorral kapcsolatban az, hogy könnyen a sznobizmus 
veszedelmébe tévedhet a pesti közönség, melynek ez úgyis 
egyik rákfenéje, félműveltségének alapja. 

Ezekkel szemben a védekezés egyik fontos eszköze a darabok 
helyes megválogatása, a színházvezetők kezében van; a másik 
a közönség kellő felvilágosítása a színibírálat feladata. Ebben 
a vonatkozásban a kritikusnak nem bírálatot kell adnia, hanem 
mintegy közvetítenie a szerző és a közönség közt, magyaráznia 
és értelmeznie. Itt nagy a bíráló felelőssége. Arra kell a közön-
séget elsősorban megtanítani — mondja Taine magyar tanít-
ványa —, hogy a darabot az egykori néző szemével tekintse, 
amelynek számára írták: az Oedipus királyt úgy szemlélje, 
mintha az Isten szabad ege alatt a görög tengerparton tízezer 
néző közt ülne, akik hitték a Végzetet. Ezzel szemben a kom-
mentátorok hamis útra vezetik a közönséget, tudni vélnek 
Oedipus bűnéről és shakespearei hőst csinálnak belőle. De 
Shakespeare sem jár jobban: a Velencei kalmárt például annyi 
szőrszálhasogatással elemezték, hogy Shakespeare maga csodál-
kozna legjobban, hogy mi mindent tudtak kisütni erről a 
kitűnő komédiáról, amely nem elemezhető, hanem egyszerűen 
gyönyörű. De a túlkommentálás folytán a közönség nem a 
Rialtót látja, hanem a Dunapartot és a Lloyd kávéházat. N e m 
szabad a közönségben nagyra növelni az esztétikai hipokrízist, 
remekműként tálalni a középszerűt csak azért, mert régi. így 
ütötte az idő klasszikussá Lope de Vega-t, aki maga a meg-
testesült középszerűség, s akit nem lehet egy kalap alá venni 
Calderonnal. 

22 A klasszikus drámákról, uo. i —101. 
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A klasszikusokból valóban a javát kell adni, s olyan darabo-
kat válogatni, amelyeknek a mai néző számára is van mondani-
valója. Oedipus azzal találja meg az utat szívünkhöz, hogy 
a szenvedése épp olyan, mint a mienk. Aki ezt nem látja meg 
benne, az unalmasnak találja panaszait és átkait, így Lemaítre is 
Oedipus bírálatában. A mai korhoz szóló remekmű Calderon 
Zalameai bírója, a nép önvédelmének drámája, csak nem 
szabad a szerelmi történetet túlhangsúlyozni, mert inkább 
Teli Vilmos, mint Emília Galotti rokona, alapjában a feudalizmus 
követeléseinek megtagadása. 

Óvakodni kell a klasszikus műsorban az egyoldalúságtól. 
A Nemzeti Színháznak úgyszólván egy klasszikusa van : 
Shakespeare. Mélyen elítéli a franciák magatartását Shakes-
peare-rel szemben,23 akinek értője és bámulója, s akinek 
színrehozását igazgatása egyik legfőbb feladatának tekintette, 
és elmarasztalja Sarcey-t, aki előadásmódjának minden kedves-
sége ellenére megmaradt M. Homais rokonának, szűk látókörű 
kispolgárnak és szinte büszkélkedik vele, hogy únja Hamletet. 
De a másik véglet, hogy a mi színészeink mindent átshakes-
peareizálnak. Alexandrinust egyáltalán nem tudnak mondani. 
Jellemző, hogy Corneille Cí'J-jének 1853-i előadásakor 
Greguss Ágost fordítását ötödfeles jambusokban dolgoztatták 
át Hegedűs Lajossal.24 Ambrus védelmébe veszi a francia 
klasszikus drámát a Britannicus 1900-i előadásai alkalmával 
kitört sajtóviharban, amikor is a sajtó ezért az előadásért olyan 
hangon vonta kérdőre a Nemzeti Színházat, hogy a darab 
fordítója és Néró alakítója, Ivánfi Jenő volt kénytelen védel-
mébe venni. Ambrus a támadásokban a magyar színházi 
kritika színvonalának süllyedését, a „commis voyageur" 
ízlés terjedését látja, mely érzéketlen a pszichológia gazdag-
ságával szemben. Ugyanígy szembeszáll a kritika támadásaival 
Victor Hugo Angelo'jínak. 1892-i előadása alkalmával, bár 

гз Shakespeare és a mai franciák — A kr i t ikáról , Bp.é .n . 
24 NAGY PÉTER: A francia klasszikus dráma fogadtatása Magyar-

országon, B p . 1943. 55. 
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világosan látja a darab hibáit. Előadják a francia vaudeville-eket 
és bohózatokat, melyekben minden, még az elméncség is 
konvenció, előadják a német familia-vígjátékokat, amelyekben 
már elméncség sincsen csak konvenció, előadják minden 
magyar tollpróbálgató diákos színi tréfáit, melyekben sem 
elméncség, sem konvenció, se semmi a világon, legfeljebb 
a drámaírásban való járatlanság és rokonszenves gyámoltalan-
ság; előadnak mindent és csak éppen H u g o Victort ne adják 
elő?! Különös kívánság. 

De a múlt idők irodalmi értékű darabjai közül nemcsak 
franciákkal akarja tarkítani az egyoldalú Shakespeare-műsort. 
Szembeszáll azzal az előítélettel, mely Lessinget hidegnek 
bélyegzi, mintha az örökké éber ész nem tűrné meg a báj t ; 
és a Bölcs Náthán parabolája a tolerancia e fényes szava egy-
általában nem múlta idejét. S ha a magyar kritika felbőszült 
az Ármány és szerelem 1900-i felújítása mia t t : ő észreveszi 
Schillerben avult formái ellenére is a drámai erőt, a ragyogó 
meseszövést és a markáns alakokat. Örömmel üdvözli Hebbel 

Juditjának reprízét, méltatva drámaiságát, a lélekelemzés 
erejét, és nemes veretű mondatait.25 

A kortárs drámaírók közül kétségtelenül a francia „társa-
dalmi drámának" nevezett szalondrámát26 becsüli legtöbbre, 
elsősorban azokat a szerzőket, akik Dumas fils nyomába 
lépnek, Pailleront, Lavedant, Brieuxt, Pinerot, Barriet, bár 
a pesti közönség tetszése elfordult tőlük: ma divatos mindennél 
többre becsühii a cikázó ötletességet és a komolyságot a szellemi 
nehézkesség szimbólumának tekinteni, s az a törekvés, hogy 
a moralizáló hajlamot kirekesszék az irodalomból. Ambrus 
látja, hogy a francia dráma elvesztette színpadi hegemóniáját. 
S azt, ami a közönségnél mégis tetszést arat, könnyű portéká-
nak találja: Flers és Caillavet darabjai színpadi árucikkek, ha 
a szerző kézügyessége a híres sebészprofesszorok biztos kezére 
emlékeztet is, színpadi ügyeskedések Bernstein darabjai, 

25 M F . 1912. I. 258. 
20 SzE. 1 0 2 - 2 5 2 . RUSZ I —II . 
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hasonló ravasz színházi mesterember Bataille és a Pesten olyan 
nagy sikert elért Balga szűz csak elegáns színpadi iparcikk. 
Nem ért egyet Faguet-val, aki szerint Rostand Cyrano de 
Bergeracja ú j dicsőséget és korszakot nyit a francia irodalomban : 
páratlan sikere és minden ragyogó ügyeskedése ellenére is 
epigon darab, nem is Victor Hugo-é, hanem Dumas père-é. 

Mindezek után azt hihetnők, hogy Ambrus megrekedt 
a századvég francia szalondrámájánál. De ha Ibsent homályos-
nak tartja is, Schnitzler darabjait27 nem emberek életét tükröző 
színdaraboknak, csak dialogizált tárcacikkeknek, Wedekind 
drámáit irodalmi blöffnek,28 és Shawt szó-zsonglőrnek,29 

ez nem maradiságot, hanem igényességet jelent. A modern 
drámákban is talál örök értékeket. így tartja a latin szellem 
egyik legtökéletesebb alkotásának Verga verista Farkasat.30  

Gerhard Hauptmann Hannelejában a legtisztább poézist látja,31 

Csehov Cseresznyéskertjét „négyfelvonásos gyönyörű regény-
nek" nevezi.32 A legnagyobb elragadtatással Tolsztoj Élő 
h о Itt Mijének az igazi életet művészien tükröző szépségéről szól, 
melynek szűk volt a modern színpadtechnika szűk kis kalitkája. 
De neki azt is elnézi, hogy túltette magát rajta.33 

A színpadi tucatárú importálásának azért is ellensége, mert 
benne látja a magyar drámai termés érvényesülésének egyik 
fő akadályát. Okolja érte a közönséget, mely mindent nagyobb-
ra értékel, ha külföldi vignettával érkezik hozzánk és felelőssé 
teszi a kritikusokat is. Ezért száll vitába Alexander Bernáttal is, 
aki Knoblauch Faunjába, mélységeket próbál belemagyarázni. 
A hazai terméssel szemben enyhébb mércét alkalmaz. Nem 
mintha elhallgatná gyengéit. Ehhez túlságosan kritikusi 
beállítottságú. De a mérleg másik serpenyőjébe igyekszik 

27 SzE. 3 3 1 - 5 0 . RUSZ I. 6 3 - 6 7 . 
28 RUSZ I. 6 8 - 1 0 3 . 
29 SzE. 3 6 9 - 7 8 . 
30 SzE. 2 6 7 - 7 1 . 
3 1 Pest i N a p l ó , 1897. 316. 
32 U o . 1929. 191. 
33 SzE. 392 — 400. 
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belerakni minden csepp értéket, melyet ki tud belőle bányászni, 
így Hajó Sándor Démonok c. komédiájáról megállapítja ugyan, 
hogy nem az élet színeit kereste, hanem a színpadiasságot; 
de ötletes, kellemesen szórakoztató és sohsem ízléstelen3,1. 
Lenkei Henrik és Szilágyi Géza Májusi fagy c. darabjukban 
viszont nagyon kevéssé mutatkoznak otthonosnak a színpadon : 
de kellemes tónusú és választékos dialógusaik szépen megírt 
gondolatok hordozói. Ha Földes Imre Nincs tovább c. szín-
játékában nem annyira a baccarat veszélyeire hívja fel a figyel-
met, hanem valóságos bengáli fényt ad neki, mégis kitűnő, 
fotografikus hűségű riport a bakk-szobáról. Liptay Imre 
Rossz pénz nem vész el c. vígjátéka nagyon kevéssé valószerű, 
de csupa vidám, élettel és elevenséggel teli jellemző móka; 
és mint Gárdonyi, Tömörkény és Móricz, kitűnően ismeri 
és még náluk is jobban szereti a népet.35 

Bár Ambrus városi ember és urbánus író, a magyar színpad 
nagy értékének tartja a népszínművet, a régit és az újat egy-
aránt. A Vén bakancsos reprízét örömmel üdvözli, mert vele 
a Nemzeti Színház olyan jó előadást mutatott be, aminőt 
mostanság csak magyar darabokban látni. Ez a kitűnő színpad-
ismeretről tanúskodó darab meggyőzhette a régi népszínmű 
kritikusait, hogy a „vasárnapi nótázó paraszt"-nak még nem 
kell végképp kiköltözködnie a Nemzeti Színházból. A nép-
színmű védelmében A falu a színházban címen külön tanul-
mányt ír. Ebben örömmel üdvözli a magyar népszínmű 
újraélesztését a „fényes tehetségű" Móricz Zsigmond által, 
a Falu címen összefoglalt finom művészi munkájú három 
egyfelvonásosban; ez jobban megnyeri tetszését, mint a Sári 

bíró, melynek pompás megfigyelései szerinte túlságosan szati-
rikus éllel ítélik meg a magyar parasztot. A kritika, mely a 
legjobb magyar drámák egyikét, Gárdonyi Borát azzal üdvö-
zölte, hogy „végre elhozta az igazi parasztot", most Móricz 
Zsigmondnak tulajdonítja ezt az érdemet. De ezek a kritikusok 

34 Nyuga t 1917. I. 186—91. 
35 MF. 1911. II. 82., 1912. I. 8 4 - 8 5 . 
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a jelent csak a múlt rovására tudják dicsérni, s ebben nincs 
igazuk. Mert Szigligeti, Szigeti, Abonyi, Tóth Ede darabjaiban 
vannak becses megfigyelések, találó vonások, régi és még ma 
is meglevő magyarországi típusok, még kitűnően megrajzolt 
emberek is. De temérdek utánzójuk lejáratta őket. Örök 
törvény, hogy minden tehetséget a paraziták ölnek meg. 
Igaz, hogy az ingerlő bokorugró szoknya, meg a hófehér 
borjúszájú ing sohasem mozgott ebben a szegény országban 
olyan seregesen, mint egy időben a színpadon láttuk, az is, 
hogy a régi szerzők nem voltak olyan erős egyéniségek, mint 
a népélet néhány újabb rajzolója. De ha a népszínmű fel-
támaszthatatlan is hajdani formájában, értékes képviselőit nem 
lehet onnan mindenestül száműzni.36 

De míg a jóakaratú szárnypróbálgatókkal szemben is a 
biztatás álláspontján van, ,,az, akinek több adatott, több fog 
tőle követeltetni" elv alapján a tehetséges írókkal szemben 
szigorú mértéket alkalmaz; főképp akkor, ha úgy látja, hogy 
a közönség emelése helyett meghódolnak a közízlésnek. Ez az 
eset Hevesi Sándor első drámájával, az Apja fia megítélésénél.37 

Hevesit, mint rendezőt és elméleti írót rendkívül nagyra 
becsülte. Tudta, hogy mint színpadi szerző is akkor ír értékes 
munkát, amikor akar; s azt veszi rossznéven tőle, hogy ezúttal 
nem akart. Nem akart, mert sokkal jobban ismeri a budapesti 
közönséget, semhogy ne tudná, hogy ennek a nagy tömegében 
szkeptikusan közömbös, a magasabbrendű dolgok irányában 
nem fogékony és az artisztikus finomságokkal szemben nem 
különösen hálás közönségnek az érdeklődését nem könnyű 
felébreszteni azokkal az értékekkel, melyeket a szerző jól ismer, 
s alighanem legtöbbre becsül. így nagy színpad- és közönség-
ismerettel és sok szellemmel megírt Shaw-utánzatot adott, 
ami csekély értékű foglalata a szerző értékes gondolatainak. 

A drámáknak nemcsak irodalmi értéke és színpadszerűsége 
fontos, hanem a nyelve is. Semmi sem vénül olyan hamar, 

36 Uo . 1911. II., III. 55. I . 
37 Uo . 1912. I. 79. 
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mint a színpadi nyelv. A hazai klasszikusok nyelve sérthetetlen 
(bár Madáchot maga Arany János javította). Más a helyzet 
idegen daraboknál, melyeket újabb fordításban lehet színre-
hozni. Ezeknek a nyelve a város népnyelvével, az utca nyelvé-
vel tartson rokonságot, amely a közönség számára a legtermé-
szetesebb beszéd és magát a darabot is közelebb hozza hozzá.38 

Ebben a szellemben fordíttatta újra Rákosi Jenővel az igazga-
tása alatt színrehozott Ahogy tetsziket. 

Ezt a gyakorlatot követte Ambrus fordításaiban és színi-
bírálataiban egyaránt. A legmagasabb művészettel tudta a 
pesti utca nyelvét úgy kezelni, hogy stílusa megfrissüljön és 
színesedjék fordulataitól és mégis választékosnak hasson. Épp 
ezért nem avult el mint kortársaié, s olyan eleven még mindig, 
mintha a mának írták volna. 

6. 

A darabok színrevitelénél legfőbb követelmény a szöveg 
iránti tisztelet. Mint sok éven át a Nemzeti Színház dramaturgja 
és később igazgatója, nagyon jól tudja, hogy igen kevés dráma 
adható elő teljesén változtatások nélkül, és olyan eset is van, 
amikor épp ő hibáztatja, hogy törléseket nem alkalmaztak. így 
Victor Hugo Tudor Máriaíjának 1893-i Nemzeti Színházi 
reprízénél a hébe-hóba kitörő derültséget mérsékelni lehetett 
volna, ha kihúzzák azt a félezer angol nevet, mely Victor 
Hugónál megannyi nagyság kifejezése akart lenni; ezeknek 
a jó angolsággal kiejtett furcsa neveknek, kivált a szenvedélyes 
beszédben, például a dühöngő királynő ajkán, komikusan 
kellett hatniok, mert a magyar beszédben az idegen szavak és 
nevek kiejtésének pontos betartása csak mesterkélt lehet.39 

De a törlések még akkor is, ha szükségesek, zavaróan hatnak, 
mert megbontják az eredeti ritmust; így volt ez Márkus 

38 SzE. 233. 
39 SzE. 102. 
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László Attila-dtimijin.il, ahol azonban egyes részek hosszadal-
massága feltétlen kurtításra szorult. Néha azonban épp a rövi-
dítés teszi csak lehetővé bizonyos örök értékek közvetítését, 
így mikor a Nemzeti Színház egy lélegzetre adatta elő az egész 
Oedipus-trüógiát, minthogy az antik mondavilágban járatlan 
mai néző előtt az egyik darab magyarázza a másikat; a vállal-
kozás mégis indokolt volt, bár ennek az ára rövidíteni, húzni 
és kihagyni a lehetőség végső határáig. Mindez azonban sok 
ízlést és feltétlen hozzáértést igényel. 

De ha a húzásra van is bűnbocsánat, nincs az önkényes 
átalakításra és betoldásra, s a szerző elgondolásának meghami-
sítására. így nem győz eléggé szigorú szavakat használni az 
Élő holttest 191 i - i előadása kapcsán, amikoris a Magyar Színház 
„Élő halott" címen a felismerhetetlenségig elnyomorított 
alakban hozta színre Tolsztoj remekét. 

„Amit a Magyar Színházban csináltak Tolsztoj darabjával, azt 
csak vandalizmusnak lehet nevezni. Hogy megcsonkították, jelene-
teit össze-vissza hányták-vetették, megnyirbálták, vagy kihagyták, 
az még hagyján; de ezenkívül mondhatni : megfejelték, megtalpalták, 
együvé nem tartozó jeleneteket összecsirizeltek, s ahol horpadást 
találtak az átdolgozáson, egy kicsit kitömögették a házi költészet 
szalmájával."40 

Pedig hogy a darabot nagy hatással lehet adni, ezt meg-
mutatta a bécsi Burgszínház, mely eredeti alakjában, a szerzőt 
megillető tisztelettel vitte színre. 

De a remekművek, főképp Shakespeare drámáinak külföldi 
önkényes átalakítása is felháborodást kelt benne, s a francia 
átdolgozó sem kap kegyelmet. ,,Egy hülye gallus csúffá tette 
az öreg Shakyt." — írja Jászainak Párizsból Auguste Dorchain 
Conte d'avril с. darabja kapcsán, mely Shakespeare Vízkereszt-

jének szabad átdolgozása és részletesen kifejti elítélő véleményét 
a Nemzetnek írott kritikájában is. Általában elítéli a francia 

« MF. 1911. IV. 533. 

5 Irodalomtörténet 
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Shakespeare-átdolgozásokat, melyekre maga a szerző sem 
ismerne rá.41 

Ha már a dramaturgot kötelezi a szerző iránti tisztelet, 
méginkább vonatkozik ez a rendező munkájára. A modern 
felfogás a színpadi siker kulcsát a rendező kezébe tette le. 
Az író alkotását a színpad nyelvére nem a színész, hanem a 
rendező fordítja le, de a rendezés közvetítés és nem öncélú, 
sohasem szabad a mű és a közönség közé tolakodnia. Csak 
a blöffök és nagyképű rosszhiszeműségek nélkül, láthatatlanul 
dolgozó természetes rendezés az egyetlen, amely igazán művé-
szi, mint a Moszkvai Művész Színház valóban mintaszerű 
rendezései. Egy színház kultúrája a rendezés tradíciójától 
függ ; ez tette naggyá a Comédie Française-t, ahol évszázadokra 
nyúlik vissza, s az orosz balettet is az öntudatos, következetes 
fejlesztés juttatta mai magaslatára. 

Épp ezért aggasztó, hogy nálunk a rendező-kérdés teljesen 
rendezetlen. Irodalmunk van, színészi tehetségeink is vannak, 
rendező is akad olykor, de csak ha a véletlen is úgy akarja. 
Fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha a rendezői törekvések 
állandó, tervszerű gondozásban részesülnek, ha az egyszer 
megkezdett munkát mások veszik fel és ugyanabban a szellem-
ben tovább fejlesztik; de ki van zárva, ha a munkásokat a 
véletlen szállítja, ha előd és utód közt nincs kontaktus, ha 
nem egy színház, egy tradíció köré csoportosulva dolgoznak 
a tehetségek, hanem ki-ki úgy, amint olvasmányai vagy 
külföldi tanulmányútjai véletlenül diktálják. Ez okozza, hogy 
a rendkívül tehetséges nyersanyag ellenére a második sorban 
állunk.42 

A legnagyobb művészi élményt a jó színészi játék jelenti 
számára. S ennek az élménynek a keresésénél nem sznobság 
vezeti, ami mint mindenben, itt is távol állt egyéniségétől. 
N e m nagy nevek után indul, hanem maga megy felfedező 
útra. „A kis színházakban aránylag sokkal több kitűnő színész 

41Levelezés. 19. sz. — Shakespeare és a mai franciák. A kri t ikáról 
89— 101. 1. 

42 Л rendezőkérdés rendezetlensége — MF 1912. II. 
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van, mint a Français-ban" — írja 1885-ben Párizsból Jászai 
Marinak. így fedez fel egy Pierre Berton nevű színészt Orsino 
szerepében. Hangja, mely neki N a g y Imre hangját idézi, 
csupa poézis és még késő éjjel is kíséri. „El vagyok ragadtatva, 
mint nem tudom, mióta nem, lázban vagyok az artisztikus 
gyönyör miatt. . ."4 3 

Ilyen „artisztikus gyönyört" kell nyújtania a színész játéká-
nak. Elsősorban nem külső eszközökkel, hanem belső átéléssel. 
A színész játékával szemben a drámához hasonlóan az igazság 
követelményét állítja. Ez az igazság nem fotografikus hűség, 
hanem művészi újrateremtés, a valóság jellegzetes sűrítése 
a szépség jegyében. Ehhez a színésznek nem elég megérteni 
az írót, hanem hinnie kell benne. 

Az igazán nagy színész fő jellemzője a művészi mérték-
tartás, mely éppúgy kerüli beszédben a pátoszt, mint mozdu-
latokban a torzot és groteszket. A színész ne szavaljon: a 
szépség régióiba emelt természetes beszédet hallasson, amit 
f inom árnyalással emel „art de dire"-ré. Minden egyes szerep 
egy emberi jellem újraélése. Az igazán teremtő színész nem 
veheti át másnak a modorát és fogásait, mert akkor hamis, 
és nem ismételheti a sajátjait sem, mert akkor művészet helyett 
rutint ad. Olykor egészen új értelmezést tud adni a darabnak, 
világot gyújt a homályos helyeken és egységgé ötvözi, ami 
a darabban töredékes. Es ilyenkor Ambrus meghajol a színész 
értelmezése előtt. így változtatja meg véleményét Sudcrmann 
Otthonával szemben Jászai Mari Magda-alakításának hatása 
alatt. Gombaszögi Frida megjelenésének vonzerejével érdekes-
séget ad Theodora szegényesen vázolt alakjának Hajó Sándor 
komédiájában, a Démonok ban, s ugyanott Gombaszögi Ella 
kedvességével enyhít a pesti „démon" ordénáréságán. De a 
színész teremtő hatalmánál fogva ugyanígy tönkreteheti 
a legnagyobb remekművet, ha egy alakját félrejátssza. 

Eszménye Duse volt, aki pátoszmentesen, a legegyszerűbb 
eszközökkel, de lélektanilag hitelesen tudta megtestesíteni 

43 Levelezés 19. sz. 

5 * 
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a szépet, mert nem játszotta, hanem élte szerepeit. Ambrus 
fedezte fel a magyar közönség számára, mikor mások csak 
félvállról kezelték; „olyan színésznő — írja —, amilyen még 
nem volt és nem is lesz soha többé".4 4 Es Duse megítélésében 
mutatkozik meg, hogy Ambrus véleményeiben mennyire 
a saját útját járja. N e m osztja Lemaítre véleményét, aki szerint 
Duse játékában a fájdalom és kétségbeesés kifejezése túlságosan 
szerény és dícsérően állítja vele szembe Sarah Bernhardt 
szerinte hatalmasabb, összetettebb és színpadiasabb ábrázolását. 
És ennek kapcsán elvként szegezi le, hogy a színpadi ábrázolás-
nak még a legőszintébb játékban is követelménye némi túlzó 
felfokozás, „exagération".45 De Ambrus nem a franciák, 
hanem a saját útját járja, mikor Duse művészetével szemben 
Sarah Bernhardt-ban csak virtuozitást lát, akinek magyar 
utánzói karikatúráját adják, merész fogásait és különcségét, 
az ő finomsága nélkül. 

Mint a drámai műfajokban, itt sem ismer szerepkörök 
szerinti hierarchiát. Lelkes szavai vannak Judic francia operett-
primadonna játékára még akkor is, mikor jóval túl delelőjén 
1892-ben Pestre látogat. Nem az időközben kolosszálissá vált 
termetet látja, hanem légiesen f inom művészetének filigrán 
remekléseit, amiket, mint a kivételes művészek, a legegysze-
rűbb eszközökkel ér el, s így az ebben a műfajban képzelhető 
legnagyobb tökéletességet tudja elérni. „Elefánt, kiben dalos-
madár rejtőzik."46 

Külföldi színészek hosszú sorát látta itthon és idegenben, 
nagy átéléssel, hozzáértéssel, és a szépíró stílusművészetével 
elevenítette meg írásaiban játékukat. Ezek sajnos ma is szét-
szórva hevernek régi hírlapok hasábjain. A külföldi művészek 
játéka adta meg a távlatot a hazai színészek megítéléséhez. 
Itt sem kábította el a nagy siker és nem befolyásolta a köz-
vélemény. Példa erre Jászai Elektrájának megítélése legnagyobb 

<4FALLENBÜCHLNÉ AMBRUS GIZELLA: Ambrus Zoltán, a színikritikus 
- I t . 1958. 

15 Impressions X . 159. s. к. п . 
16 A H é t 1892. 4 6 - 4 7 . 
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diadalai idején. Az Elektra-alakításban elismeri ugyan Jászai 
erőteljes tehetségét és hatalmas színészi temperamentumát, de 
hanyatlást lát az Antigone-val szemben, ahol a művészi 
szépre törekedett, magatartása nyugodt volt és méltóságos, 
szavalata érthető és világos, hangja még az indulatok kitörései-
ben is csengő és tiszta, mozdulatai plasztikusak, arca egy 
Niobe fájdalmának kifejezője. Elektrában eltért saját művészi 
hagyományaitól, kevés benne az egyszerűség és Sarah Bern-
hardt hatására sok az extravagancia. Mozdulatai túlzottak, 
hangja a szenvedélyek magas skáláin rikácsoló, és szavalata 
érthetetlen hangzavarrá tolul össze.47 Mintha Bajza Egressyről 
írt bírálatának hagyományai élednének újra. 

Az a távlat, melyet számára a külföld színművészetének 
ismerete ad, nem a hazai színészet lekicsinylését szüli nála, 
hanem nagyobb megbecsülését; Párizsban Maubant színészetét 
méltatva, kit nem adna valamennyi tragikusért, Nagy Imre 
hatalmas alakítására emlékszik Calderon Állhatatos fejedelmé-
ben,48 De nemcsak tragikus színészeknek és klasszikus szerepek-
nek jut ki elismerése : részletesen elemzi Márkus Emília játékát 
A nők barátjában; Hegedűs Gyula beszélő művészetét, mely 
úgy sugározza az eszességet, megértést, éplelkűséget, bon-
homiát olyannak tartja, amit olasz és francia színészek is meg-
irigyelhetnének. És épp így európai távlatból mondja első-
rangúnak a Vígszínház együttesét a századforduló idején.49 

Még a könnyű műfajok alakítóit is méltatja, ha a saját keretei-
ken belül kiválót alkotnak, gondosan kerülve a magyar színi-
bírálatnak azt a tőle annyira ostorozott szokását, amely a 
színész teljesítménye helyett személyével foglalkozik. így 
elemzi részletesen Küry Klára játékát Hervé L/7/jénck előadása 
kapcsán.50 Blahánét a népszínművekben oly nagynak tartja, 
mint előadóművész csak lehet. „Benne a magyar géniusz 

47 Budapesti Szemle 1891.1. 318 — 20. 
48 Levelezés 18. sz. 
49 Nyugat 1917. I. 191. 
50 Magyar Hírlap 1894. 208. 
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legelbűvölőbb formáját öltötte magára." 5 1 De vaudeville-ben 
és operettben nem jó. A közönségnél ezekben is ugyanolyan 
a sikere, mert elsősorban a személyes megjelenés varázsa és 
nem a művészet jelenti számára az élményt. 

7-

Műsort, rendezést és színészi művészetet a színházvezetés 
formál eggyé, s ez teremt és nevel közönséget is. Ambrust 
kezdettől fogva élénken foglalkoztatták a színházvezetés 
kérdései. Ebbe, mint a drámabíráló bizottság tagjának, mint 
dramaturgnak és színikritikusnak bő betekintése volt. A szín-
házi adminisztráció nem kezelhető félvállról, mert láthatat-
lanul ott van minden előadás mögött és a színházvezetés nagy 
képességet igényel: nemcsak tárgyi hozzáértést, hanem tehet-
séget az élet eleven lüktetésének biztos, hidegszemű irányításá-
hoz, a cél tudatos látását, a henye kerekek kicserélését és főképp 
a magánérdekek könyörtelen leköszörülését a közérdek 
köszörűkövén.52 Mindez nemcsak tehetséget, de kemény 
küzdelmet is követel. 

Gyakran és keményen, de hozzáértéssel és tárgyilagosan 
bírálta a színházak vezetését úgy, hogy sokszor a szerkesztők 
nem merték vállalni a felelősséget bátor szókimondásáért. 
De nemcsak támadni tudott, hanem védeni is az igazságtalanul, 
magánérdekből támadott színigazgatókat. 

A színház vezetésében egy szempár látásának, egy ízlésnek, 
egy akaratnak kell érvényesülnie. A jó igazgató maga választja 
meg darabjait, színészeit, rendezőit, föltéve, hogy van hozzá 
tehetsége, kifinomult jó ízlése, kellő energiája, hogy öntudat-
lanul se engedjen semmiféle befolyásnak és illetéktelen be-
avatkozásnak és legyen érzéke az iránt, hogy hogyan és hová 
kell vezetnie a közönséget; ezenkívül magának kell elintéznie 

5 1 A Hét 189a. 47. 
" É l e t 1917. ix. sz. 
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a személyzet minden rendű színházi ügyét, az egyszerű munká-
sokét éppúgy, mint a művészekét.53 

Egyszer alkalma lett volna arra, hogy teljesen új és romlatlan 
közönséget neveljen a színház számára. A magyarországi 
építőmunkások színházat akartak létesíteni, s igazgatóul a 
közismerten haladó gondolkodású Ambrust megnyerni. 
Garbai Sándor, akkor az Építőmunkások Szövetségének 
titkára (1919-ben a Kormányzótanács elnöke) tárgyalt vele. 
Meg is állapodtak, de a Belügyminisztérium azzal az indokolás-
sal, hogy a szövetség tagjai nem olyan intelligensek, hogy 
ilyen irányú színjátszásra szükségük volna, megtagadta az 
engedélyt.54 

1917-ben, az első világháború kellős közepén Ambrus 
vette át a Nemzeti Színház igazgatását és egész energiáját 
belefektette abba, hogy amit elméletben hirdetett, a gyakorlat-
ban is megvalósítsa; s ez a szinte leküzdhetetlennek látszó 
nehézségek ellenére sikerült is neki.55 

Amit legkövetkezetesebben keresztülvitt, az a magánérdekek 
leköszörülése volt a közérdek köszörűkövén. Puritánsága és 
meg nem alkuvása Szigligetit idézi. A műsoralkotásban európai 
látókört egyesít a Nemzeti Színház legnemesebb hagyományai-
val. Erős Shakespeare-kultusz, azonban anélkül, hogy egy-
oldalúságba tévedne. Az Ahogy tetszik bemutatója, a Rómeó és 
Júlia, IV. Henrik, A vihar, Coriolanus, Szentivánéji álom, III. 
Richard új betanulása, az első évad 52 Shakespeare estéje mellett 
négy Molière repríz szerepel, Faust előadása, Elektra és Stuart 
Mária felújítása Márkus Emíliával Mária és Jászai Marival 
Erzsébet szerepében. De a legnagyobb esemény magyar 
darab, Vörösmarty Csongor és Tündéjének felújítása, Jászaival 
Mirigy szerepében, s a legsanyarúbb időben is ú j díszletekkel 

53 A kritikáról 59. 
54Levelezés 213. sz. 
55 Igazgatásáról részletesen PUKÁNSZXYNÉ KÁDÁR JOLÁN: A Nem-

zeti Színház százéves története I., B p . 1941. 441—60. és Levelezés 
297—421. sz. 
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és jelmezekkel. Most elsősorban a magyar klasszikusok öltöz-
nek új ruhába. 

Megnyitó előadása Gárdonyi népszínműve A bor, ami kissé 
programadás is. Felújítja a Falu rosszát, s amiért tollal küzdött, 
most megvalósul: a magyar falu újra bevonul a színpadra. 
Első eredeti bemutatója Móricz Zsigmond Pacsirtaszója, 
Kodály zenéjével. Az eredeti magyar műsor kialakításnáál 
szándékai korlátokba ütköznek. Az egyik a magyar közvéle-
mény sajnálatos kettészakadása. Ami a jobboldalnak jó, azt 
a baloldal kifogásolja és fordítva. De ennél is nagyobb csapás 
a Színművészeti Tanács, mely 1920 februárjától vaskalapos-
ságával és vétójogával a műsoralkotás kerékkötője volt. Hevesi 
1314 c. nagysikerű drámáját Ambrus csak saját felelősségére 
viheti színre. Az egyetlen darab, amelyet egyértelmű örömmel 
fogad igazgató, Tanács, színészek, kritika és közönség, Voino-
vich Géza 1922 januárjában bemutatott Mohácsa., mely válasz-
tékos ízlésével távolmarad a hazafias szólamoktól. 

De ha a Színművészeti Tanács már az eredeti újdonságoknak 
is kerékkötője volt, a modern külföldi műsort lehetetlenné 
tette. A háború folytán szellemi vámsorompó, utóbb valutáris 
nehézségek amúgy is akadályozták ú j külföldi darabok le-
kötését. A Színművészeti Tanács nem engedélyezi Andrejev 
Leonid Anathemáját, amit még Tóth Imre Ambrus dicsérő 
bírálata alapján kötött le, Tolsztoj: A sötétség országát túlsá-
gosan komornak találja, minden külön indokolás nélkül 
utasítja vissza Strindberg Húsvétját, D'Annunzio Gioconddját, 
Hauptmann Peter Braueret, Sommerset Maugham Az ígéret 
földjét, Trarieux Megtérésé t. Maurice Donnay Amants с. 
darabjával szemben erkölcsi aggályok merülnek fel éppúgy, 
mint Wildgans Liebe-jévcl szemben, másik darabjától, az 
Armuttól viszont nem várnak különösebb sikert éppúgy, mint 
Tor Hedberg Apa és fiú c. drámájától. A legnagyobb sajtó-
vihart Claudel Angyali üdvözletének visszautasítása kelti, 
melyet Ambrus Bajor Gizivel és Odryval akart előadatni, 
de amelyről a Tanács lesújtó ítéletet mond. Egészen különös 
indokolással utasítják vissza Galsworthy két eredetiben be-
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nyújtott darabját a Justice-t, és a The Pigeon-t: a Tanács nem 
minden tagja tud annyira angolul, hogy a darabot érdemben 
megbírálhassa. Ambrusnak végre sikerül elérnie egy alap-
szabály-módosítást, mely szerint a Tanács határozatával 
szemben felfolyamodással élhet. Eimek nyomai már mutat-
koznak Ambrus utolsó műsortervében, melyben hét külföldi 
újdonság szerepelt: Bataille: Soeur d'amour, Galsworthy: Joy, 

D'Anunzio: Gioconda, Tolsztoj : A sötétség országa, Hauptmann: 
Az elsüllyedt harang, Ibsen : Solness építőmester és Fabre : Matignon 

ház. De ezt a tervet már nem valósíthatta meg. 
Az első külföldi bemutató, amit a Tanács nem ellenez, 

Shaw: Man and Supermanje 1921 áprdisában került színre 
Tanner John házassága címen. Még Tóth Imre kötötte le, 
s Ambrus nem szívesen adta elő, hisz mindig élesen bírálta 
Shaw-t. De már két és fél esztendeje nem került színre a 
Nemzeti Színházban modern külföldi darab, nem akarta 
elmulasztani a kínálkozó alkalmat. A sors különös iróniája, 
hogy épp egy Shaw-darab előadása miatt érték Ambrust 
a leghevesebb sajtótámadások a jobboldali lapok részéről. 
De azt mindenkinek el kellett ismernie, hogy az előadás 
kitűnő: Ódry káprázatos beszédtempója olyan elevenen 
pörgette a hosszadalmas darabot, hogy senki sem érezte fárasz-
tónak. 

Mert az előadás mikéntje Ambrus kezében volt. Szerződ-
tetéseibe senki sem avatkozott, vagy ha igen, visszaverte. így 
el kellett volna bocsátania Kiss Ferencet, mert a Tanácsköztár-
saság idején szerződött a színházhoz, de vállalta érte a felelős-
séget, mert nagy nyereségnek tartotta a népszínmű és a klasszi-
kus dráma számára. Kitűnő szeme volt a tehetségek felismeré-
sére. Nemcsak Kiss Ferencet fedezte fel, hanem Urayt is. 
Ő szerződtette a színházhoz Abonyi Gézát, aki az Ambrus 
akarata ellenére elüldözött Beregi Oszkár klasszikus szerepeit 
átvette, Nagy Adorjánt, a szép magyar beszéd mesterét és 
Sugár Károlvt, a legnagyobb magyar epizodistát, aki mint 
Caliban remekelt a Vihar felújításánál. A régi tagok közül ő 
adott teret Bajor Gizi fejlődésének, amiért rengeteg támadás 
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érte, s alatta érte utóvirágzását Jászai monumentális művészete, 
aki 60 évén túl is átall a rutin készletkamrájába nyúlni. Ambrus 
maga nem rendezett, csak az utolsó próbákon jelent meg és 
tette meg megjegyzéseit; egyébként teljesen szabad kezet 
engedett rendezőinek, Hevesinek, Csathónak, Ivánfinak művé-
szi meggyőződésükben, s ennek részletes kivitelezésében, 
melyet azonban nem sikerült összehangolnia. 

És a körülmények mostohasága folytán nem sikerült elgon-
dolásait mély műveltsége, széles látóköre, ügyszeretete és 
puritán becsületessége ellenére sem maradéktalanul meg-
valósítani. Igazgatói működése torzó maradt, mert Klebelsberg 
kultuszminiszter szeszélye épp akkor tolta félre, mikor nyugod-
tabb idők beálltával megnyílt volna a lehetőség, hogy kény-
telenségből halogatott terveit megvalósíthassa, s elütötte attól, 
hogy megmutassa, mit tud, ha nyugodtan hagyják dolgozni. 
És igazat kell adnunk panaszának: „azért támadtak és intrikál-
tak ellenem, mert nem voltam hajlandó kielégíteni a jogosulat-
lan magánérdekeket a Nemzeti Színház érdekeinek rovására". 



NÉMETH G. BÉLA 

RIEDL FRIGYES 

SZÜLETÉSÉNEK ioo. É V F O R D U L Ó J Á R A 

I. AZ ARANY-ESSZÉ 

1. Az esszé Riedlnél: az egyeztetés műfaja 

Egy irodalmi siker kulcsát keressük a következő tanulmány-
ban. Riedl Arany-könyvének sikeréét. Sikeres könyv volt ez ; 
egyik legsikeresebb munka a magyar literatúrában. Hét ki-
adást ért meg eddig, s mindannyiszor önként és önállóan jelen-
tették meg. N e m a Hivatal unszolására, nem a Rang előjogán 
s nem is valamely sorozat feltöltése, teljessége kedvéért. Csak 
Beöthy Kistükörjét bocsátották nála többször közre; de az 
lényegében már tankönyvnek, tanári segédkönyvnek számí-
tott. 

Sikerének kulcsát műfaja nyújtja. Műfajának létrejöttében 
viszont nemcsak egy messzesugárzó egyéniség és egy ellent-
mondásaival jellegzetes szemlélet, hanem egy nehezen meg-
ragadható korszak és egy bizonytalan arculatú réteg is oly erős 
körvonalakkal mutatja meg magát, mint a szakasz szépirodalmi 
művei közül is kevésben. Könyve az esszé magyar változatá-
nak egyik fő megtestesítője; ő maga pedig a századvég tudomá-
nyosságának egyik vezérképviselője, a magyar értelmiségi 
polgárság egyik alaprétegének szószólója. Azénak, amely be-
illeszkedett a dzsentri rendezte rendbe, de ösztönös kifejezését 
adta feltörő rossz közérzetének — főleg megnyilatkozásainak 
módjában. Tüzetes vizsgálatára mindez magában is elég ok. 
De fokozza mindezt a mű különleges tárgyi érdeke : a magyar 
irodalomtörténet egyik központi témacsoportjának fölfogását 
határozta meg a közönség körében hosszú időre, s befolyásolja 
máig. 

Az irodalmi siker fölötte összetett kérdés. Vizsgálatába az 
irodalom szociológusa, pszichológusa, műfajtörténésze, stílus-
kutatója, tudománvhistorikusa (stb.) egyaránt érdekelt. Az 
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irodalomtörténésznek, persze, magának kell mind e feladato-
kat vállalnia; mestersége eleve magába foglalja őket. Egzakt, 
viszonylag egzakt irodalomszociológiai feleletet, természetesen, 
csak megfelelő kutató apparátus birtokában nyújthatnánk. 
Ennek hiányában föltételezésekkel kell beérnünk ; olyan fölté-
telezésekkel, miket az elmondandók logikája valószínűsíthet. 

Az esszét Retorikájában í g y határozta meg Riedl: ,,Ha az 
értekezés nagyobb közönségnek szól, anélkül hogy új kutatá-
sokon alapulna, ha tehát csak a feldolgozás és a megvilágítás 
új benne, esszének mondjuk." Előbb azonban már megjegyez-
te: „Az utókorra az értekező prózának csak ama művei marad-
nak, melyek nemcsak tartalmukkal, hanem nyelvbeli előadá-
sukkal is kitűnnek. A csupán tartalmilag kiváló értekező mű 
eredményeit átveszi ugyan a tudomány, de a művet magát az 
utókor nem olvassa." Még előbb pedig azt mondta: az esszé 
„nem múló jelenségeket jegyez föl, hanem örök igazságokat 
tárgyal". (18975; 51—52) 

Definícióját, elmondhatjuk, a maga törekvéseiből is le-
szűrhette. Kitűzött követelményeinek azonban csak részben 
felelt meg: a megvilágítás csak részben az övé. A földolgozás 
viszont egészen sajátja. Széthúzó, diffúz erők jelenlétéről tanús-
kodik ez eleve. S csakugyan: emlékbeszédében már Horváth 
János utalt arra, hogy Riedl könyvének nincs valódi gondolati 
összetartása. Széthúzó erőit s ezek gócait azonban nem jelölte 
meg. Elfedőikről pedig csak annyit mondott, retorikai termé-
szetűek azok. 

Riedl könyve kettős szemléletű könyv; széthúzó erői két 
pontra redukálhatok. Az eszközök pedig, amelyek egység-
hiányát elfödik, nem általában retorikaiak, hanem az esszé mű-
faja által kínáltak és megengedettek. Az esszé Riedl kezében 
az egyeztetés, az ötvözés eszközéül szolgált. Oly eszmék és 
magatartások egyeztetésének eszközéül, melyek csak az esszé 
személyességének, alanyiságának, szépirodalmiasságának, főleg 
lírizmusának kohójában nyerhettek ötvözést. A szorosabban 
vett tudományos tanulmány logikai s érvelési követelményeit 
nem állták volna ki. Esszé, logika és érvelés, persze, jól összefér, 



Riedl Frigyes 8 1 3 

s nem is nélkülözheti egymást. Az esszé érvelési módja azon-
ban nem követeli meg a formális logika valamely alakzatának 
teljes lépcsősorát. Megtűri, sőt, meg is kívánja a szépirodalom, 
főleg a líra logikájának kihagyásos, utalásos, szabad társítású 
eljárásmódját, hol a nyelvi fölfokozottság csillagtávokat hidal-
hat át, s kinyilvánító kijelentéseknek szerezhet axiómaszerű 
hitelt. Riedl is a maga esszéváltozatát a szépirodalmiasság mér-
tékének és minőségének egyéni megválasztásával formálta 
meg. Líraisága több is, kevesebb is a szokásosnál; látszatra 
kevesebb, a valóságban azonban jóval több és más. Líraisága 
vallomás-elemét axiomatikus színezet, tételkijelentő modor 
fedi és védi. Szépirodalmiasságának minőségét, ötvöző alap-
anyagát pedig a magyar 19. század egyik legjellemzőbb mű-
faja, az életkép kölcsönzi. 

2. Szemléletének első góca: Gyulai öröksége 

Kettős szemléletének egyik góca Gyulainak ama sokszor 
kifejtett nézetében jelölhető ki, amely szerint a magyar ember 
egyéniségének legteljesebb kifejezője Arany János. Mégpedig 
eszményi egyéniségének, eszményi típusának. Ezzel azonban 
Arany egyik magyar költőből a rang szerinti első magyar 
költővé lépett elő. Akárcsak Gyulainál. A művészet legfőbb 
feladata ugyanis a nemzeti embereszményt megtalálni és meg-
rajzolni. Gyulai a herdcri örökségből vette ezt a célt és követel-
ményt; részint a maga tanultsága révén, részint Arany és 
Kemény, Erdélyi és Salamon meg a századközép európai köz-
szellemének közvetítésével. Riedl hozzátette ehhez az alapo-
záshoz Taine-ét; a költő egyes hőseinek is, nemzetének is alap-
tulajdonságát, faculté maitresse-ét fejezi ki — kell hogy ki-
fejezze. Taine nézetei azonban mindenkor alá vannak rendelve 
könyvében Gyulai eszményállítási követelményének. „Arany 
— így szólt Riedl — a költészet leglényegesebb problémájáról, 
az eszményítésről világosít fel bennünket." „Ha valamely költő 
jellemeit elemezzük — így folytatta másutt —, a legfontosabb, 
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hogyan eszményíti őket?" S azért tartozik Arany a legnagyobb 
eszményítők és jellemzők, azaz a legnagyobb írók sorába, mert 
„ő nem keres idegen fajsajátságokat, hogy ezekkel eszményítse 
hőseit, hanem sajátlagos fajsajátságaikat emeli költői szférába" 
(60, 108—109). 

Ritka dolog, hogy egy oly nagy tehetségű s kiváló tanultságu 
értekező, mint Riedl, ilyen maradéktalanul alávesse magát egy 
másik kritikai gondolkodó felfogásának. Mert Riedl Gyulai-
nak nemcsak általános irodalmi célkijelölését vette át; a nem-
zeti eszményállítás kívánalmának tartalma is egészen azonos 
nála Gyulaiéval. A magyar nemzeti embereszményt mindkette-
jük szerint Deák közelítette meg leginkább a történeti szerep-
vivők közül. Arany ezt az embereszményt rajzolja alakjaiban, 
ezt fejezi ki lírai helyzetei által akár „a török hódoltság kora-
beli gentryről", akár „a nép névtelen egyszerű fiáról" beszél. 

Ez az embereszmény voltaképp a századközép, a forradalom 
utáni évtized polgárosító nemzeti liberalizmusának általános 
embcrideálja. De abban a változatban immár, amelyet a 60-as, 
70-es évek formáltak ki s kritikai írásaiban Gyulai fogalmazott 
meg leghatásosabban. Kiválóan értelmes, a passzivitásig józan, 
racionális és tapasztalati emberfajta ez. Erkölcsisége a fajszeretet, 
a hazaszeretet, a nemzetfönntartás érvényesítésében összponto-
sul. Indulatos, de indulatát nem képzelgések, hanem motivált 
érzelmi föllobbanások hevítik. Utópiák és szellemi rajongások 
távol állnak tőle. Bölcseleteknek, történetmagyarázó elméletek-
nek mindenkor elébe helyezte a nemzet védelmének gyakor-
latát. Par excellence epikus alkat : józansága s amaz igénye teszik 
azzá, mely a múlt folytonosságának megtartására irányul. 

Arany azonban, hangoztatja, folyvást Riedl, nemcsak hősei-
ben, hanem a maga személyében is éppúgy eszményi megtes-
tesítője e fajnak, mint Deák. 

„Nála a képzelet játékában is mindig az ész az úr. Míg Petőfi t 
véralkatának tüze, izgatott fantáziája retorikai lendülete és forradalmi 
radikalizmusa inkább Kossuthhoz teszi hasonlóvá, Arany művészi 
öntudatossága és nemes mérséklete, eszközeinek egyszerűsége a ki-
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egyező és alkotó Deákhoz talál. Az előbbinek exaltációja inkább a 
szláv fajra emlékeztet bennünket . . . ellenben Deáknak meg Arany-
nak realitás-érzéke a józanságnak és a mégis emelkedett fantáziának 
egyensúlya a legmagyarabb sajátságokból való." (27) 

Ez az erkölcsi, lélektani, politikai elemek keverékéből föl-
épített nemzeti jellemkép, bármennyire igyekeztek is megal-
kotói „a bölcselet ködváraitól" megőrizni, határozott történet-
felfogáson, ha tetszik, történetfilozófián nyugodott ; a polgáro-
sító nemesi liberalizmus történetfelfogásán. Ez a történetföl-
fogás olyan következéseket rejtett méhében, melyeknek ki-
mondásától Gyulait a 48 táján, a nagy nemzedék körében 
magába szívott demokratizmusa még megóvta, de utódait 
már nem. Beöthyt szoktuk vádpadra ültetni ,,a falusi Magyar-
ország", ,,a földművelő Magyarország" eszménnyé magasz-
tosítása miatt. Beöthy rá is szolgált e vádra alaposan. De a 
patriarchalis falusi embernek (vélt) paraszti, földművelői 
(azaz a birtokosi hierarchiába beilleszkedő) jellemét a nem-
zeti jellem megtestesüléseként már egy egész értelmiségi nem-
zedék magasztalta, Beöthyvel együtt — s nem Beöthy után 
és nyomában. Mégpedig javarészt a polgárságból indult értel-
miségiek. A történetkutatónak szinte derülni volna kedve, 
látva, mint dicsőítik versengve ezek a Frigyesek, Gusztávok, 
Henrikek, Vilmosok és Keresztélyek, akik városban, polgári 
környezetben és műveltségben nőttek föl, a patriarchális falusi 
népjellemben „nemzetünk igazi jellemét". Arany is, Riedl 
szerint, egyszerre volt eszményi jelképalakja a magyar ember-
nek és a falusi embernek. „Midőn Aranyt fejedelmi ünnepléssel 
kísérik utolsó nyugalomra, voltaképp egyszerű magyar falusi 
embert temetnek", — így zárta s összegezte döntő első feje-
zetét, melynek a többiek jórészt csak variációi. 

Riedl könyve a 80-as évtized közepén készült, s 1887-ben 
jelent meg. Szerzője harmincesztendős volt ekkor. Egyik 
kitűnő tagja annak az első tudós nemzedéknek, melyet már a 
67 után megszervezett közművelődés nevelt föl. S egyik ki-
tűnő tagja annak a polgári tudós nemzedéknek, amely 75 után 



8t4 Németh G. Béla 

alávetette magát a jól prosperáló birtokosi rend nemzet-, 
közösség-, és történelemeszményének. A hetvenes évek pol-
gári értelmiségi nemzedéke, Toldy István és Keleti Károly 
nemzedéke még elhatárolta magát ettől az eszménytől, lega-
lábbis az évtized elején. 

Riedl könyvének ez azonban csak az egyik góca. Egyetlen 
munkájában sem volt ő azonos Beöthyvel. De elsősorban nem 
az különböztette meg őket, hogy Riedl „a falusi ember" ideál-
típusává nyilvánított Aranyt nem állította szembe a várossal. 
Bármi fontos volt is e különbség, csak következmény volt, 
következménye általános szellemi, lelki magatartásának. 

3. Szemléletének második góca: ,,a század pesszimizmusa" 

Könyvének második gócát, ha gondolkodásától n e m állt 
volna oly távol a bölcseleti szellem, az embert és a létet egye-
temesen értelmezőnek mondhatnánk; ontológiainak és antro-
pológiainak. Könyve olyan könyv, melynek megírására — 
legalább ifjú esztendeiben — rendesen mindenki készül, aki 
nem puszta kenyérkeresetből forgatja tollát. Könyv, melyhez 
szerzőjének minden más munkája csak előkészület. A könyv, 
a biblosz. Szerzőjének embereszménye és létmegítélése épp-
úgy belé van foglalva, mint értékrendszere és élethangulata. 
Riedlnél főleg ez utóbbi : könyvének alanyi fogantatása szinte 
kiáltóan, szinte kihívóan élethangulati. 

Elethangulatát pedig az a mondata összegzi legmegfoghatób-
ban, amely szerint „a 19. század legnagyobb bölcsésze Schopen-
hauer", a század maga pedig a legpesszimistább valamennyi 
lepergett társa között. S Aranynak a korszak általános-emberi 
élményeiben való osztozása, általános korszerűsége is éppen 
abban áll, hogy az ő élményvilága is ezt a pesszimizmust hordja 
méhében. 

Schopenhauer bölcselete mélyen ellentétes azzal a világ-
szemlélettel, melyen a Gyulaitól átvállalt nemzeti emberesz-
mény nyugodott. A történelem e világszemlélet értelmében 
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olyan folyamatos haladás, amely a nemzeti embereszmény 
kibontakoztatásában valósul meg. A Gondviselés bölcsessége 
ölt benne testet. Mérsékelten reformeri, mérsékelten konzer-
vatív liberális történetfogalom ez, amelyben azonban a fej lő-
dés okvetlenül haladást is jelent az összesség számára. Az er-
kölcsi magatartás mércéje tehát az, szolgálja-e az ember tevé-
kenyen ezt a haladást, még ha pusztán figyelő alkalmazkodás-
ban merül is ki ez a szolgálat, ez a tevékenység. Közösségre, 
történelemre tekintő, az egyed célját, a közösség, a történelem 
iránti kötelességben kijelölő, teleologikus erkölcs ez. „Az élet 
Arany szerint, — visszhangozza Riedl hősére alkalmazva e 
szemléletet — alkalom kötelességünk teljesítésére." (55) 

Schopenhauer szerint viszont fejlődésről, haladásról beszélni 
merő képtelenség; az emberi lét nyomorúsága más-más alak-
ban, de mindig azonosan teljes. A történelem, amennyiben 
a változások sorát ennek nevezzük, nem több, mint egy őrült 
vérgőzös álma. A lét értéknélküliségén semmi sem változtat-
hat; legföljebb a művészi szemlélődés sztoicizmusa zsibbaszt-
hatja semlegessé tudatának kínjait. Az erkölcsiség egyetlen 
alapja a részvét; parancsa pedig —, ha egyáltalán van parancsa 
— a szemlélődésig való eljutás és elsegítés. Ha erkölcs ez, s 
nyilván az, pusztán az egyedre tekintő, csupán az egyed egy-
szeri időpillanatát számbavevő erkölcs. 

Az az élethangulat, amely Schopenhauer kultuszával jelöl-
hető, a korban nem volt Riedl egyedi sajátsága. Reviczky év-
tizede ez a magyar irodalomban. S a korszak európai polgári 
közérzésének két fő lírai megnyilvánítója s költői befolyásolója 
számtalan szállal fűződött hozzá: Baudelaire a korszak elején, 
Nietzsche pedig a végén. Helytelen volna mégis életérzését 
közvetlenül a korszakéból, a nagy európai kortársakéból szár-
maztatni. S egyéni eredetét nyomozva, rétegének életérzésé-
hez is szolgáltathatunk adalékokat. Vállalnunk kell azonban, 
hogy — néhány bekezdésre legalább — biográfikus, érzelmi, 
sőt, érzelmes anyaggal dolgozunk. 

6 Irodalomtörténet 
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4. Egy kitérő: néhány adalék Riedl élethangulatához 

és egyéniségéhez 

Tanítványai rajongással szólnak róla máig. De többnyire 
már egy legendát szőnek tovább. Kevés magyar tanárt vett 
körül több tanítványi lelkesedés. Ha a tárgy szeretetének, 
fontossága hitének beoltása ismérve a jó nevelőnek, nagyobb 
magyar nevelő valóban kevés lehetett nála. 

Tanítványainak emlékezései azonban többnyire túlságosan is 
egyneműnek és összhangosnak festik jellemét, melyben esz-
tétikai lelkességen és humanizáló jóságon kívül alig van 
más. 

Maradtak azonban dokumentumok, amelyek másnak, más-
nak is mutatják. Egyensúly nélküli kettős léleknek, aki gyer-
mekien naiv lelkességből, szentferenci derűből, ember- és 
világszeretetből minduntalan nehéz mélabúba váltott át. Ellen-
állhatatlanul vonzotta ilyenkor az öngyilkosság sötét varázsa. 
Följegyezték róla barátai körében, újságokból rendre kivágta 
a suicidiumok híreit, s újra meg újra fölkereste azt a lépcső-
ablakot, ahonnan esztendőkön át elszántak sora vetette magát 
a mélybe. 

S közvetlen emberi kapcsolataiban is erős kettősségek 
mutatkoztak. Sérült, sőt sértett lélekre vallók. Azt mondják, 
bálványozásig szerette anyját. Utolsó kívánsága mégis az 
volt, hogy ne anyja mellé, ne anyja családjának sírboltjába, 
hanem apja mellé tegyék le végső nyugovóra. Apja mellé, 
az iszákosságban elhullt, megvetett ember mellé, akit anyjának 
családja temetkezési helyére sem engedett be. Tizenhét éves 
volt, amidőn elvesztette apját; már sérthette hát az a tüntető 
hallgatás, mely apja emlékét rögtön körülzárta. Anyja ugyan 
szerette férjét, de a szlovákságból a németségen át a magyar-
ságba átlépő Szumrák család friss úriságának öntudata nem 
viselhette el a bélyeges ember emlékét. S ez az öntudat, látható-
lag, anyjában is ott munkált. Egy német levelében például arra 
kérte unokatestvérét, készíttetné el a Szumrákok családfáját, 
mint az nemesi famíliáknál szokás. 
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A fiatal Riedlnek azonban apja írásait forgatva, tapasztalnia 
kellett, hogy apját nemcsak a család részéről, s nem is csak az 
alkohol miatt övezi hallgatás. Az alkohol is, az ellenszenv is 
következmény volt inkább, mint ok. Hogy az önkényuralom 
Thun-féle minisztériuma helyezte állásba apját, s vitte ügyét 
buzgón előre, az kevésbé esett a latba, mint az, hogy kínos 
összeütközések sorakoztak útján a magyar szellemi élet elismert 
vezetőivel. Gyulait odáig ragadta ingerültsége, hogy kíméletlen 
célzást tett a pesti egyetem germanista professzorának jövevény 
és Bécsből pártfogolt voltára. Arany pedig szinte nyersen uta-
sította vissza a lehetőséget, hogy olyannal vitázzék a magyar 
grammatika kérdéséről, aki csak könyvből tanulta a magyar 
nyelvet. 

De azt is érzékelnie kellett apja munkáiból a fiatal egyete-
mistának, hogy a korszak egyik legerősebb, legkorszerűbb 
gondolkodású tudósegyéniségével áll szemben, aki félreszorí-
tott helyzetében is az addigi legjobb hazai nyelvtankönyvet 
alkotta meg, s oly kritikai programot hirdetett meg, amely sok 
pontján demokratikusabb és időszerűbb volt, mint a vezető 
irodalmi csoporté. S hogy valóban érzékelte mindezt, mutatja, 
hogy élete végéig visszatérnek szorosabban vett tudományos 
és művelődési cikkeiben apja vezéreszméi. 

S anyagi viszonyai is csupa feszültséget és kettősséget szül-
tek. Anyja özvegyi nyugdíjából ugyan jól megéltek, de külföldi 
utazásait és szemesztereit anyja családja fedezte s az az ösztön-
díj, amelyet az öreg Toldyra és Gregussra hivatkozással Gyulai-
nál anyja instanciázott ki. Kettősségeihez bizonytalanság, ha-
tározatlanság társult. A kíméletlen szavú, de élesszemű Hein-
rich Gusztáv, aki ifjú éveiben tanára volt, bizonytalansága, 
határozatlansága meg túlzott érzelmisége miatt alkalmatlannak 
vélte tudósi pályára. S még egyetemi kinevezését is váltig elle-
nezte. Mondják, félt egyedül maradni Riedl; a beszédhez, a 
beszélgetéshez, mint létformához szorongva ragaszkodott; 
egyik ismerőse szerint, munkái száma azért is lehet oly csekély, 
mert a kutatáshoz, s a kidolgozáshoz való egyedüllétet n e m bírta 
elviselni. Bizonytalansága és határozatlansága társadalmi von-

6 * 
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zódásaira is rányomta bélyegét. Bár előadásaiból, főleg műve-
lődéstörténeti részeikből minduntalan kihangzott apjának 
erős polgáröntudata, gyermekes büszkeséggel nyugtázta fel-
tűnő hasonlóságát az ifjabb Andrássyval, s meghívását is rejtet-
len örömmel vette, hogy művészeti előadásokat tartson s be-
szélgetéseket irányítson főrangú társasági körében. 

Es ezeket az adalékokat, amelyek bizonytalanságait, kettőssé-
geit tanúsítják, sokáig lehetne tovább sorolni. Elgondolkodtató 
például, az a följegyzés, amely szerint, mint az öngyilkosságok 
formáit, a megaláztatások megtorlásának fajtáit is éppoly 
szorgosan gyűjtötte és osztályozta. S mit véljünk kicsit papos, 
kicsit szalonias, de mindenképpen kórtünetes agglegénységéről, 
melynek ellensúlyozására hagyta, hogy lakását tanítványai való-
sággal megszállják, s egy felsőfokú önképzőkör émelyes lel-
kesedésének lázában tartsák. 

Az ilyen adalékokat azonban sokkal inkább a regényíró és 
a pszichológus tiszte kombinálni és megszólaltatni, mintsem 
a tanulmányszerzőé. Célunkhoz a kortársi emlékekből ele-
gendő azt a tényt rögzíteni, hogy bőven megvoltak azok a 
mozzanatok hősünk életében és egyéniségében, amelyeken át 
a maga egyéni útján is eljuthatott a kornak ahhoz az életérzésé-
hez, amelyet Schopenhauer kultuszával jelölhetünk. Ezeknek 
a mozzanatoknak önmagukban, persze, nem kellett szükség-
szerűen ehhez az életérzéshez elvinniök. Ezeket a mozzanato-
kat a rétegére, az évtizedére jellemző történeti-lelki atmoszfé-
ra változtatta át s kristályosította ki életérzésének okaivá és 
bizonyítékaivá. 

5. Pesszimizmus és pozitivizmus 

Ez az életérzés, természetesen, csak védjegyét találta meg 
Schopenhauer nevében. Más körülmények hozták létre mint 
a frankfurti pesszimistáét s mások voltak tartalmai is. Annak 
az európai értelmiségnek életérzése volt ez, amely elszakadni 
se m tudott a szabadelvű polgárságtól s mégis szemben állt vele. 
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Ez a polgárság, mely 48 és 71 után egészen hátat fordított min-
denféle forradalmiságnak és radikalizmusnak, a pozitivizmus-
ban újraformálta liberalizmusát, evolucionizmusát. Ez az értel-
miség viszolygó döbbenettel ismerte föl ennek az újraformált 
eszmevilágnak embertelen konklúzióit és mérhetetlen lapossá-
gát. Különösen az rendítette meg, hogy a történelem, a haladás 
eszméje a bonyolultan szervezett, a technicizált életvitel, a Civi-
lizáció szintjére bukott le. Olyan civilizációéra, mely a termé-
szeti létharc őserdei zűrzavarának és gépies meghatározottságá-
nak jegyében alakul anélkül, hogy humanizálná az embert. 

,,Mi képtelenebb, mint a Haladás, mikor az ember, ahogy a min-
dennapi tények bizonyítják, mindig egyformán és ugyanúgy ember, 
azaz vad állapotban marad. Mit számítanak az erdőségek és a puszták 
veszedelmei a civilizáció mindennapi összeütközéseihez és megráz-
kódásaihoz képest? Akár a Körúton fonja be balekját, akár ismeretlen 
erdőkben ejti el zsákmányát, nem az örök ember, vagyis a legtökéle-
tesebb állat-e az ember", 

— vettette ellen a pozitivisták evolúciós lelkesedésének Baude-
laire (Röppentyűk, 14. sz.). Az ember kiszolgáltatottsága, tehe-
tetlensége, személyiségalkotásának lehetetlensége áttörhetetlen 
természeti ténnyé merevedett. A lét olyan tenyészetté süllyedt 
le, amelynek egyedüli célja és értelme maga a tenyészés. 

Ez az értelmiség nem tudott történeti, társadalmi, filozófiai 
eszmét ellene vetni a létharc ilyen fölfogásának. Sőt, a természet-
tudomány, a lélektan, a szociológia új, pozitivista módszerei 
fölfokozták benne e felfogás reális voltának érzetét. S magát 
eleve a gyöngébb fél, a legyőzöttek oldalán tudta. Ne feledjük, 
Nietzsche is, a Schopenhauer-tanítvány a legyőzöttseg tragiku-
mának átélése nyomán és szorításában lendült át a hatalom 
akarásának hisztériájába. A művészet maradt az egyetlen 
terület, ahol a csupán természeti lényegűnek hirdetett világ-
ban a csupán természetin túlmutató, sajátos emberi értékek al-
kothatók. A művész azonban nem azért képes ily értékek te-
remtésére, mert erősebb a létharc többi küzdőjénél. Éppen for-
dítva : azért érzi ő leginkább a létharc rettenetét, a világ érték-
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hiányát, mert ő a leggyengébb, a legvédetlenebb. Albatrosz 
a röhögő matrózok között. 

Riedl osztozott a létharc okozta sokkban. Egykor, úgymond, 
a vallás kijelölte az értékeket. A vallás értékei iránt azonban a 
létharc meghatározó szerepének fölismerése nyomán kétkedő, 
közömbös lett az ember, s közömbös lett minden metafizika 
iránt. 

„A francia forradalom nagy csalódásai, a nagyvárosi és a nyilvános 
élet izgalmai, a fokozódott szenzibilitás, a vallásos szellem hanyatlása, 
a létért való harcnak a civilizációval növő veszedelmei, régebbi kedves 
illúziók eloszlása a természettudomány haladásával, az emberiség 
láthatárának prózai tisztulása — mind e körülmények táplálták a 
kétkedést, az elégedetlenséget, a meghasonlást, mely szívünk leg-
fenekén [eleve] található." Mindezek következtében jött létre az a 
19. századra „jellemző tendencia, . . . az a világnézet, mely abban 
tetőzik, hogy a nemlét jobb a létnél" (64 — 65). 

A művész érzi legjobban e helyzet bénító súlyát. Mert a 
művész, a költő a legérzékenyebb az emberek között. A költő 
legalapvetőbb ismérve, az esztétikai alkotás és befogadás elő-
feltétele az érzékenység. így tehát a legérzékenyebb ember a 
legértékesebb ember is. De egyben a legszerencsétlenebb is. 
Ilyen Arany is; eleve a gyengébb félhez, eleve a legyőzöttekhez 
tartozó. 

6. Védekezés és beilleszkedés 

Riedl tehát két ideál képét rajzolta Arany egyéniségébe. 
Az egyik erkölcsi: a nemzeti Történelemben megtestesülő 
Gondviselés iránti föltétlen bizalmat érző kötelességteljesítő 
ember. „Mi az élet? . . . Az élet Arany szerint alkalom köte-
lességünk teljesítésére". (55) A másik lélektani: a maximális ér-
zékenységű ember, aki a lét eredendő nyomorúságát legmélyeb-
ben érzi át, de vele a művészi szemlélődés sztoicizmusát tudja 
szembeállítani. N e m ugyanannak az ideálnak erkölcsi és lélek-
tani szempontú rajzairól van itten szó. Ebből a lélektanból és 
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léttanból nem következhet ez az erkölcsi ideál, s ez az erkölcsi 
ideál nem fér össze ezzel a lélektannal és létfelfogással. S nem fér 
össze a két ideál az esztétika síkján sem: mindkettőből másfajta 
művészetfelfogás következik. Az egyik eszményítést követel egy 
történeti célképzet jegyében, a másik kevés dolgot vetett meg 
inkább, mint ezt a fajta eszményítést, s mint a történeti célkép-
zetet. A lét semmisségének beláttatását kívánta a művészettől. 

Az egyik ideállal Riedl beilleszkedett a birtokosi osztály 
rendjébe és ideológiájába, a másikkal ellene mondot t neki, s 
igyekezett fölébe kerülni azáltal, hogy saját életérzésében a 
legnagyobbal mutatta magát rokonnak, azonosnak. Az első 
vállalás eredménye, a második az ellenállhatatlanul feltörő ön-
kifejezésé és önvédelemé. De a vállalás nem kevésbé őszinte, 
mint az önkifejezés. A vállalásra őt is az indíthatta, ami annyi 
osztályos társát: a magyar uralkodóosztály a létharc tételét 
a maga nacionalizmusához hasonította át, s a történelmet mint 
a nemzetek létharcának történetét fogta föl, melyben terrné-
szeti-erkölcsi kötelessége mindenkinek résztvenni. Riedl újra 
meg újra hangoztatta ezt a kötelességet s voltaképp hősét ré-
szesévé s példájává tette. A másik ok pedig ezúttal is a 75 utáni 
prosperitás lehetett. Riedl könyvében ismét és ismét kifejezte 
elismerését a kiegyezés s a kiegyezéssel elindult fejlődés iránt. 
Rétegének viszonya a birtokosi uralkodó osztályhoz hasonló 
volt nyugati testvérének a tőkés polgársághoz való viszo-
nyához: ideológiájában nem tudott tőle elszakadni, bár ér-
zületében már eltávolodott tőle, s szemben annak önelégült-
ségével csalódottnak és kiábrándultnak érezte magát. Érzületé-
nek eredetét a prosperitás láttán s a prosperitás ellenében társa-
dalmiak helyett Riedl is egyedi, lélektani s egyetemes léttani 
okokra vezette vissza, mint Reviczky, mint Komjáthy, mint a 
többi Schopenhauer-rajongó, egészen Baudelaire- és Nietzsche-
ig: az érzékeny, az értékes ember mindig szerencsétlen ; a lét meg 
mennél jobban megismerjük, annál inkább eszményi értékek 
nélkülinek, csupán természeti lényegűnek bizonyul. „Az embe-
riség láthatára prózaivá tisztul", s arra a belátásra jut, hogy „a 
nemlét jobb a létnél" (64—65). 
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A két ideál együttes vállalása teszi Riedlet egy meglehetősen 
széles értelmiségi réteg képviselőjévé. D e ez választja is egyben 
el a 8o-as évek irodalmi értelmiségének ama képviselőitől, akik 
kívül álltak, mert kívül rekedtek vagy kívül maradtak a jól 
prosperáló dzsentri rendezte renden. S ez adja meg lelkiségé-
nek s magatartásának sajátos változatjellegét a Schopenhauer-
rel jelzett életérzésűek között. Hogy ő, aki folyvást világiroda-
lomra hivatkozott, éppen Baudelaire és Nietzsche nevét nem 
vette ajkára kortársai közül, annak oka talán éppen itt rejlik. 
1887-ben Byront, Heinét, Leopardit, Musset hozta föl a kor „fő-
irányának", a pesszimizmusnak jelképalakjaiként. Olyanokat 
tehát, akik telve voltak ugyan fájdalommal és kétségbeeséssel, 
de baudelairei s nietzschei visszavonhatatlansággal még nem 
képviselték s nem vállalták a kor polgári kiábrándultságát, tra-
gikus hangulatát. Őket még Gyulai is tisztelhette; számukra 
még volt visszaút a Világrend kebelébe ; tragikum-érzetük nem 
léttani. 

A kérdés az, milyen müvet s milyen tudományt lehetett e 
kettősség jegyében létrehozni? 

П. AZ EGYSÉG SUGALMANAK ESZKÖZLŐI 

Riedl maga is érezte szemlélete két gócának ellentmondását. 
Azzal kísérelte meg hatását kiiktatni, hogy minduntalan han-
goztatta, Arany, a mérték embere, a pesszimizmusban is, a 
Schopenhauer-féle életérzésben is mértéktartó. Nem a pesszi-
mizmusnak, de még melancholiájának sem adja át magát 
annyira, hogy megfeledkeznék a nemzetszolgálatban összpon-
tosuló erkölcs parancsáról, hogy megfeledkeznék a Gondvise-
lésről. Ez azonban nem lehet feloldás, nyilvánvaló. Ha valóban 
Schopenhauer a század legnagyobb bölcselője, ha valóban 
a pesszimizmus a kor igazsághordozó vezériránya, akkor egy 
mélyen ellentétes fölfogás oldaláról vele szemben mérsékletet 
tanúsítani nem a nagyság jele. Schopenhauert sokfelől érheti 
gáncs méltán; azt azonban nem lehet szemére vetni, hogy a 
maga fölfogása logikájában következetlen lett volna. Az ember 
nem lehet bizonyos mértékig állapotos, vetette egy alkalommal 
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Marx szokott gúnyorosságával oda. Schopenhauer pesszimiz-
musát sem lehet a mérséklet tetszőleges fokáig vállalni. Vagy-
vagyot követelő szemlélet. 

Riedl azonban nem is gondolatilag oldotta fel az ellentétet, 
hanem művészileg, műfaja művészetével. 

1. Egy közbevetés: Riedl és Taine viszonyáról 

Műve műfaji elemeinek megvilágításához szükséges Taine-
hez való viszonyáról szólnunk. Kezdettől Taine tanítványának 
vallotta magát. Valójában inkább csak módszert és modort 
tanult tőle, mint szemléletet. 

Előhangjában Aranynak, „e rendkívüli szellemnek termé-
szetrajzát" ígéri. Jellegzetes tainei célkitűzés és megfogalmazás 
ez. S valóban: az angol irodalom történetében Taine adott 
néhány szép egyéniségrajzot is, pl. a Dr. Johnsonét. Gépies 
meghatározottságtana azonban csak egy szűkre korlátozott 
egyéniségrajznak kedvezett. Az egyéniség számára termék volt, 
nem pedig a hatásokat tudatosan magához hasonító, magát 
személyiséggé formáló önelvű létező. Statikus jellemképet 
festett s nem fejlődésrajzot. Csak eredete van nála az egyéniség-
nek, „természetrajza", nem pedig emberi történelme. Az egyé-
niségre ható külső tényezőket mozaikszerűen sorakoztatta 
egymáshoz. Mozaikjait történeti, művelődéstörténeti kép-
sorokból állította össze. Képsorai életképszerűek. A liberális 
romantikus történetbölcseletben finális teleológiát látott a 
pozitivizmus ; a finális jelleggel azonban elvetette magát a cél-
képzetet, a teleológiát is. Történetbölcseleti szintig emelkedő 
ábrázolást enélkül pedig nehéz adni. Szükségszerűen maradt 
meg tehát Taine a kortörténeti tabló s az illusztratív, jellem-
festő életkép szintjén. 

Riedl követte mesterét. Jól érezte meg, hogy a miliő-fel-
fogás a francia gondolkodó leghasználhatóbb módszerelve. 
Magáévá téve Gyulai Arany-képét, nem sok lehetősége volt 
azonban a környezet-elmélet alapján indukció útján vezetni 
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le hőse jellemét. A jellemkép kész volt, ő csak igazolta. Hason-
lóképp állt a dolog Riedl magyarságképével is. A századközép-
től, a polgárosító liberalizmustól örökölte; környezet-szóla-
maival csupán „korszerűsítette", „tudományosította". Kérdés, 
persze, maguk a francia mesterek is nem így jártak-e el. Végre 
is Taine „az angol jellemnek" a francia polgárban élő képét 
írta le, Renan pedig a zsidóságról kialakult karakterképletet 
bástyázta körül érveivel. A miliő-elv Montesquieu óta tapint-
hatóan volt jelen az európai tudomány tudatában. Alkalma-
zására Riedl ösztönzést kaphatott Tainetől is, másoktól is. 
Nem is a forrás a fontos, hanem a szükséglet, amelyet általa 
kielégített. S ez szélesebb értelemben a népies-romantikus 
nemzet-jellemtan korszerűsítése volt, szűkebb értelemben 
pedig a Gyulai-féle Arany-kép igazolása. Ha tehát Taine 
gépies meghatározottságtanánál fogva maradt meg a statikus 
jellemkép s a jellemfestő életkép szintjén, Riedl azért is, mert 
a jellemkép, melyhez el kellett jutnia, már eleve adva volt. 
Ezért is mondottuk, hogy inkább módszert és modort tanult 
Tainetől, mint szemléletet. 

2. Életképszerűség és axiómatikusság, stllkei'erés 

és összehasonlítás 

Eljárása az elbeszélés. Első fejezetében — amelynek címe: 
[Arany] Egyénisége —, lényegében hősének teljes életrajzát 
elbeszéli úgy, hogy apró egyéniségfestő életképeket formál 
és fűz fonálra belőle. A többi fejezet lényegében ugyanezt 
teszi, csakhogy az életrajzi anyag bennük inkább színezőelem; 
helyette a művek keletkezéstörténetét, főleg pedig tartalmát 
alakítja át életképszerűvé. Hősük gyakran közvetlenül a költő, 
többször csak közvetetten ; a művek hősei és a költő között 
többnyire lelki azonosságot tételez föl és sugall. 

Az elbeszélt életrajzi részletek, keletkezéstörténetek és tar-
talmak élén rendesen egy-egy axiómaszerű tételt helyez el. 
Lélektaniak ezek vagy erkölcsiek s egyben létértelmezést is 
hordanak magukban. 
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„Nagyon érzékeny emberek rendesen nem alkalmasak a cselek-
vésre" (23); „Nagyon érzékenynek és gyöngédnek lenni annyi, mint 
szerencsétlennek lenni" (24); „A magyar nép fő jellemvonása a jó-
zanság, a nyugodt értelmesség, mely néha közönyösségig süllyed" (18) ; 
„A magyar értelmessége mellett fölötte érzékeny is" (19); „Van a 
magyar népnek két erénye, mely egy nyugati népnél sincs ennyire 
kifejlődve: vendég- és hazaszeretete" (121) stb., stb. 

Ezek a tételek a feldolgozott anyagot többnyire a rajzolt két 
embereszmény valamelyikének rendelik alá. Az előadásnak 
erősen intellektuális jelleget kölcsönöznek, szentenciózus, 
kinyilvánító hanghordozást. Az egység sugalmát keltik fel; 
csak ha egybe gyűjti őket, látja az olvasó kettősségüket. Több-
ségük a mindent pszichológiává átformáló Taine tolla alól is 
kikerülhetett volna. Az intellektuálison belül így megkülön-
böztető pozitivista színt is kölcsönöznek stíljának és maga-
tartásának. 

Műve egység-sugalmának másik eszközlője Riedl stílus-
keverése. Életképei gyakran közelednek az anekdotához, de 
sohasem anekdoták. Még gyakrabban lépnek közel az érzel-
mes miniatűrhöz, de egészen szentimentálisak sem lesznek 
soha. Egyiktől is, másiktól is stílkeverése óvja meg. Stílus-
felvevő és stíluskeverő készsége szinte páratlan. Előadásán 
gyakran üt át egy-egy nagy értekező vagy egy-egy irányzat 
ihletése, mégis alig egy-két részletét lehetne stílmásolásnak 
minősíteni. Keverése egyénivé alakítja valamennyit. Olyan 
vegyítés ez, melyet maga Arany a stílteremtés egyik lehetséges 
módjának mondott. Retorikusán emelkedett szövegbe köz-
napi szókat ékel egészen az argóig. Reformkoriasan pateti-
kusba klórízű természettudományost, szinte az affektáltságig. 
Népiest városias hasoldattal ellensúlyoz, impresszionisztikus, 
érzelmes leírást szkeptikus aforizmával, frivol kommentárral, 
íme néhány példa. 

„Petőfi és Arany a költészetet a népköltészetből ifjították meg. 
Mindkettejük legfogékonyabb életkorukat vidéken töltötte és ott 
nem szorulva a műköltészet vízvezetékének szivattyúira, a népdal 
üde forrásaiból ivott . . . A műköltészet rózsafáját a népköltészet 
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vadvirág tőkéjébe ol tot ták" (36); „Mint a természettudós, ha külön-
böző gáznemekkel telt üvegharangok alá helyez egy madarat, ismerve, 
hogy melyik légkörben hogy érzi . . . " (31); „Legelső helyen áll 
Arany női közt Toldi édesanyja . . . Hogy szeret takarítani, hogy tud 
főzni! Az embernek kedve támad felkerekedni, fárasztó gyalogutat 
tenni, hogy kezet csókolhasson neki és — megebédelhessen nála." 
(151); „Minden nagy költő olvasója lelkében oltárt emel, melyen a 
szép áldozati tüze lángol. Áhítatot és ihletet önt lelkünkbe, melyet a 
kétely istenétől, a tapasztalás meg eszményétől fosztott meg . " (295) 

Néha köznapibb, olcsóbb hatásoktól sem tartózkodik. Arany 
Klárcsi-epizódjának előadását pl. így zárja le: 

„ ,Késő van instálom' szólt nagy zavarában Arany abban a meg-
győződésben, hogy igen talpraesett kifogással élt. (így jár a diák 
idealizmus a szubrett-realizmussal szemben.) Arany még hallhatta, ho-
gyan csapta be maga után a színpadi naiva mélyen megsértődve a 
sósbolt ajtaját, ő pedig, az élet naivja, künn maradt mélyebben meg-
sértve . . ." (7). 

Stílelemei közt négy uralkodik: a Gyulai-féle emelkedett 
ünnepiesség, Taine természettudományos modora, a szenti-
mentális romantika meghatott érzelmessége, a Heine—Sainte-
Beuve—Renan-féle irónia. E négy közül is az utóbbi kettő 
vezet. Egy-egy érzelmes gesztus, egy-egy szkeptikus fintor 
szinte minden bekezdésben akad. Közülük az utóbbi fokozza 
magatartásának, stílusának intellektuális benyomását, s fokozza 
magatartásának, munkájának egység-sugalmát is. Tisztelet és 
fölény, átélő odaadás és tudós tárgyiasság, szorongó vágyódás 
és sebzett kiábrándultság, élvező gyönyörködés és lehangolt 
kétkedés — ezeknek a magatartásfajtáknak mozaikját vetíti 
elénk stílkeverése. Ha axiomatikus nyitásai Taine-rc utalnak, 
stílkeverése viszont a pozitivizmusnak impresszionisztikus 
elemével rokonítja; a tapasztalatot eleve alanyinak és pillanat-
nyinak tekintő Renanhoz, akit fölötte kedvelt is. 

Egységsugalmának további fontos eszköze elbeszélésének, 
életképeinek összehasonlító eleme. Voltaképp plutarchosi 
elemről kellene szólnunk. Mert Riedl komparatisztikája egé-
szen önkényes. Majd esztétikai, majd lélektani, majd nyelvi, 
majd műfaji összevetéseket eszközöl. Mégpedig bármely 
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korból s bárkivel. Összevetéseinek történeti jogosultságát 
sohasem keresi. Az összevetés az ő kezében a fokozás eszköze. 
Hősét általa mintegy az egész magyar irodalomnak, sőt, a 
világirodalomnak is centrumába állítja. A fölhozott hivatko-
zás többnyire Arany egy-egy tulajdonságának megvilágító, 
kiemelő, növesztő hátteret szolgáltat. 

Az olvasóban összevetései azt a benyomást keltik, hogy egy 
nagyarányú sűrű hálójú rendszerezés szemlélője. S azt, hogy 
az, aki ezt a rendszerezést végzi, szakmája teljes ismeretét 
kezében tartja. Különösen fokozza ezt a benyomást az a távo-
lító gesztus, hogy hősével szemben is (ha gyöngéden is) gyak-
ran ironikus. Átélőkészségének, elbeszélő eljárásának kitűnő 
érvényesülési alkalmat nyúj t ez a plutarchosi vonás. Egy sor 
szép idegen verssel és vershangulattal díszíti föl szövegét, s 
dúsítja meg általa hőse életművét. Kitűnő példa erre az Oszi 

harmat után elbeszélése, majd recitálása hőse „bujdosásának" 
festése kapcsán. Amidőn Arany színészéletéről szól, akkor meg 
az elődök vándorútjaiból ad elő érzelmes miniatűrökben, apró 
életképekben, néhány nevezetest. 

„Kisfaludy Károly, — így villantja elénk Csokonai és Petőfi 
históriája között a győri ifjúét, — mint ecsete után élő vándorfestő 
szeretetreméltó könnyelműséggel nyakába veszi 1812-ben Olasz-
országot és üres erszénnyel, de telt szívvel próbálgat — mint később 
Petőfi és Arany oly művészetben jeleskedni, melyhez nincs tehetsége. 
,Sötét vágyás hajtott ki a széles világba', írja egy barátjának." (11) 

Telt szív és üres erszény, széles világ és szűk önismeret, 
szeretetreméltó könnyelműség és sötét kivágyódás: íme, egy 
csepp mutatóba az érzelmes iróniából s az ironikus érzelmesség-
ből. Legszebb példát azonban nem ugyan iróniájára, hanem 
magára összehasonlító eljárására talán az a részlete mutatja, 
ahol különböző költők képzelőerejéről szól. Telt visszhangú 
átéléssel festi mint szabadul el, mint tombol és csillapodik meg 
Vörösmartynál romantikus szópompával és lírai gyöngéd-
séggel a vihar dühe (72—73). Ezek az összevetések szintén 
viselnek magukon pozitivista színezetet. De inkább taineit 
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ismét: az emberek, az írók alaptulajdonságok hordozói és 
megtestesítői, s ez megbízhatóbb szembesítési alap számára 
minden történetiségnél. 

j . Jellemrajz és műelemzés 

Taine megszállottja volt az elemzés követelményének-
S Riedl könyvében hűségesen visszhangozta követelményét. 
De mint Taine, ő is lélektani s egyéniscg-elemzést adott első-
sorban. A 18. század klasszicista átlagkritikája főleg a műre 
tekintett; szerzőjére alig. A liberális romantika a szerző lélek-
tanának s műve esztétikájának együttes vizsgálatát igyekezett 
megteremteni. Nemcsak egyéniség-tisztelete, nemcsak lélek-
tani érdeklődése folytán s nem is csak azért, mert a művet 
személyiségformáló, történeti cselekvésként fogta föl. A világ 
bonyolultabb lett, s az ellentmondások megragadása s meg-
értése több sikerrel biztatott az egyén sorsában, lélektanában 
mint általános esztétikai, filozófiai, etikai (stb.) síkon. Végül 
azonban az egyéniség rajza szinte kiszorította a művet . Macaulay 
nyíltan be is vallotta, hogy nem érdeklik különösebben a mű-
vek, s nem is igen ért hozzájuk. Azt az egységet és egyensúlyt, 
amelyet Goethének s néhány kortársának sikerült elérnie, 
hiába keressük a 30-as, 40-es évek értekezőinél. A pozitivis-
ták kezén aztán a mű nemcsak hogy mellékessé szoridt vissza, 
hanem szerzője lélekrajzának dokumentumává fokozódott le. 
Tainenél is, Ricdlnél is. Riedl ebben követte legszorosabban 
választott mesterét. De a hazai, a saját szükséglet itt is nyilván-
való : a fölidézett egyéniség, az elbeszélt élet síkján lehetett leg-
inkább megvalósítani a Gyulai-féle embereszménynek s a 
Riedl-féle életérzésnek a teória, a logika síkján meg nem te-
remthető egységét. 

Műelemzései tekintélyes részükben nem esztétikai, hanem 
lélektani célúak. Többnyire tartalmakat ad elő valamely lélek-
tani mozzanatot kiemelő hangsúlyokkal és kommentárokkal. 
A walesi bárdokat például az egyik „magyar alaptulajdonság", 
a szabadságszeretet illusztrációjaként így mutatja be: 
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„Edward angol hódítót a leigázott walesi tar tomány bárdjai 
büszkén és merészen átokkal sújtják. A király dühében máglyára 
hurcoltatja mind az ötszázat: danolva szállnak a lángsírba és egy se 
bírja mondani, hogy : Éljen Eduard! D e az ének hatalma nem engedi 
többé nyugodni a zsarnokot; testőreinek lándzsáin keresztül, záros 
vasajtón át, kürtöt, dobot túlbúgva hatol a vértanúk dala megrázó 
fenségében az álmatlan királyhoz" (63). 

Az epikus és félepikus művek hasonlíthatatlan előnyben 
részesültek így a líraiakkal szemben. Könyvének háromszáz 
lapjából mindössze hat-nyolcat szánt Arany lírájára. S ezeken 
is elsősorban az életrajzi vonatkozású, az allegorikus magvú 
és történésű, az elbeszélhető darabokról szólt (pl. Télben, 
A rab gólya, Ősszel ). Azaz még a negatív taine-i vonás, a mű 
művészisége iránti érdektelenség is Gyulai felfogását erősí-
tette nála. Gyulaiét, aki a lírikus Arany iránt alig volt érzékeny, 
s epikusságában vélte Aranyt a nemzeti géniusz megtestesítő-
jének. 

Egyszóval: a Tainetől vett modor és módszer kitűnően 
szolgálta könyve egységének sugalmát, de tárgyának felfogá-
sát, megítélését nem Taine elmélete határozta meg. S a Gyuláin 
túllépő esztétikai-irodalomtörténeti megfigyelései sem a 
Taine — hanem inkább a Scherer-féle pozitivizmus módszer-
elvéhez kapcsolódnak; midőn azt vizsgálja, mit örökölt a költő 
elődeitől, mit tanult a maga korától, s mit adott a saját élmény-
világából. Poétikai megfigyelései ilyenkor kitűnőek, máig 
revelálóak. De többnyire részletmegfigyelések, és nem illesz-
kednek egy egységes értelmezés funkcionális rendjébe. 

4. Az Arany-irodalom és Riedl; a közönség és Riedl 

Riedl könyvével az Arany-kutatás többnyire tartózkodó 
volt. A konzervatív oldal biztosabb alapnak tekintette Gyulai 
emlékbeszédét. Az új áramlatok képviselői meg viszont sokkal 
messzebb tartották szükségesnek Gyulai felfogásától eltávo-
lodni. Hogy Riedl sokkal mélyebben érzékelte a kötelesség-
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vállaló Arany és a kétségbeesés meredélyeit járó Arany belső 
feszültségét, azt elismerték: ám művéből éppen azt hiányolták, 
hogy sem e feszültség összetevőit, sem következményeit nem 
elemezte bátran és elégségesen. Főleg a totális bizonytalanság-
ban élő ember lelkiségét nem látták föltárva Riedlnél. 

Mivel azonban maguk is erősen pszichologikus szemléletűek 
voltak, e lelkiség művészi velejáróinak hiányát ők sem érzé-
kelték kellőképp Riedl könyvében. Márpedig Riedl könyvé-
nek ez a döntő hiánya; hiányzik belőle a művekbe foglalt 
tudatrétegek jelenségeinek szembesítése és megfeleltetése. 
Lélektan és poétika, poétika és esztétika, esztétika és filozófia, 
filozófia és etika, etika és történetfilozófia, történetfilozófia és 
szociológia: ezeken és a hozzájuk hasonló szembesítéseken és 
láncokon nem vitte keresztül sem a műveket, sem a fogalom-
kincset, melyekkel a műveket meg kívánta ragadni. Támadás 
azonban nem érte ; tisztelgő gesztussal inkább kitértek, inkább 
elmentek mellette. Mint Fenyő Miksa cikke tanúsítja, meg-
érezték: legalább annyira önmegnyilvánítás szemszögéből kell 
ezt a könyvet nézni, mint amennyire a tudományos tárgyias-
ságéból. Egy-egy „érzékeny megfigyeléséért", „ f inom észre-
vételéért", „találó megjegyzéséért" dicsérték mindkét oldalról. 

A művelt közönség azonban szinte máig hűséges maradt 
hozzá. Riedl modernebb eszközeivel Gyulai Arany-képét, 
a birtokosi rend, a polgárosító nemesi liberalizmus Arany-
képét igazolta. S vele igazolta ennek az ideológiának irodalom-
felfogását, író-, ember-, és nemzet-eszményét is. Ez utolsó 
mozzanata különösen fontos ; hiszen korszakunkig az a magyar-
ságkép élt az értelmiség nagy részének tudatában, amelyet a 
nemesi liberalizmus s a dzsentri patriarchalizmus alakított ki. 
Különösen a hivatalnok értelmiségre, például pedagógusokra 
áll ez. S ennek a rétegnek a jelentősége egy agrártöbbségű 
társadalomban szerfölött nagy. 

De igazolta Riedl könyve annak a polgári értelmiségnek 
magatartását is, amely bár rossz közérzettel, szorongó élet-
érzéssel, de beilleszkedett ebbe a rendbe. Rajza az érzékeny 
ember szükségszerű szerencsétlenségéről és vitathatatlan érté-
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kéről fölmentette és fölmagasztosította e réteg megadó, nem te-
vékenyen ellenzéki, de magát határozottan elkülönítő maga-
tartását. S fejlődésük archaizmusa következtében az értelmi-
ség egy igen jelentős rétegének volt ez a magatartása, lényegé-
ben 1945-ig. Egyetlen példát említsünk erre: e réteg legkitű-
nőbbjét, Babitsét. Irodalomtörténetében csupán egyetlen 
filozófust tárgyalt részletesen : Schopenhauert. S nemcsak rész-
letesen, hanem mély egyetértéssel is. S ami fontosabb: szám-
talan, az önmegnyilvánítás szempontjából különösen jelentős 
fejezetében kerülnek elő itt elmondott általános értelmű, élet-
értelmező megállapításai: a Sophokles-, a Szent Ágoston-, 
a Calderon-, a Goethe- (stb.) fejezetekben. A Goethe- és 
Arany-eszmény hódolója életérzését, úgy látszik, nagyon is 
rokonnak érezhette a frankfurti bölcselőével, vagy azzal, amit 
az ő nevével szokás jelölni. 

Az igazán fontos azonban e két magatartásnak nem egymás 
mellé állítása, hanem ötvöző, kiegyenlítő egymásbaolvasztása 

volt. A magyar értelmiség nem ellenzéki részének az 50-es évek 
óta legfőbb gondolati törekvése a különböző gondolati irá-
nyok „egyezménye", „súlyegyene", „harmonisztikája", öt-
vözése volt. Az esszé, főleg az (eszményi) egyéniséget bemutató 
esszé, amely ettől az időtől lett irodalmunkban népszerű, ennek 
az egyezménynek, ennek a súlyegyennek, ennek a harmonisz-
tikának volt egyik fő eszköze. 

Volt, lehetett e rétegéhez közvetlenül kötöt t mellett egy 
általánosabb eszmei indoka is egyeztető törekvése népszerűségé-
nek. A felvilágosodott deizmus bukása óta, a romantika óta 
egymás ellen ható szemléletek feszültségében élt a polgári 
Európa. Ezt a feszültséget a magyar közönség, sőt, többségé-
ben a magyar irodalom is csak az ötvenes évektől, főleg pedig 
ebben a századvégi szakaszban érzékelte. Megszabadulni tőle 
természetes törekvése volt a kornak. Megszabadulni tőle pe-
dig egyik vagy másik szemléletnek teljessé telítésén s kizáróla-
gosként való vállalásán át vezetett az út. S Gyulai szemlélete 
éppúgy egy teljessé telített szemlélet volt, mint ahogy az volt 
Schopenhaueré is. Riedl esszéstílja, egyebek közt, azért is jól 

7 Irodalomtörténet 



834 Ncmeth G . Béla 

vághatott egybe a közönség ízlésével, mer t nem összeférhe-
tetlenségüket hozta előtérbe, hanem egyszerre-vállalhatóságu-
kat sugalmazta. Aranyt, Ш. rajta át önmagát olvasója adott 
lélekállapotának megfelelően érezhette egyszer bevégzett 
pesszimistának, másszor a Világrend föltétlen hívőjének. 

Ezzel azonban népszerűségének második okcsoportjához 
jutottunk. Mert az egyeztető ötvözés legfőbb eszköze Riedl -
nél is, mint elődeinél és utódainál az esszé szépirodalmias 
eleme volt . Ez a szépirodalmiasság nála az egyéniségjellemzés 
életképszerű elemében összpontosul. A bizalmasan bensőséges, 
a gyöngéden ironikus, a lelkesen érzelmes életképszerű elem 
Petőfitől Jókain át Mikszáthig (és tovább) a magyar elbeszélés 
egyik fő jelleghatározója volt. Helyet engedett a szerző sze-
mélyes lírai jelenlétének, sőt, előtérbe is állította azt. A miliő 
hangsúlyával s az axiomatikus mozzanattal ez az életképszerű 
elem intellektuális, s ezen belül pozitivista színezetet nyert . 
Azok ízlését is kielégítette, akik a századközép életképszerű 
elemét már avultnak érezték. 

De mint kedveltsége ideológiai—szociológiai okcsoportjá-
nak, lehetett egy általánosabb vonatkozása a műfajinak is. Az 
olvasó hamar megérzi, hogy a tárgyias rajz egyszerre személyes 
vallomás is. Arany egyéniségének bemutatása mögött kiraj-
zolódik bemutatójáé is. Riedl könyve, utaltunk rá, a könyv, 
a biblosz, melybe szerzőjének embereszménye éppúgy belé 
van foglalva mint értékrendszere, létszemlélete és élethangulata. 
Oly tulajdonságok, melyek mindenkor vonzóvá tesznek egy 
könyvet az irodalomszerető olvasó számára. 

Könyvének népszerűsége mégis — n e m kell hozzá jóstehet-
ség — erősen csökkenhet hamarosan. Fordítani sohasem lehe-
tett : nemzeti önjellemzése csak mosolyt vagy unalmat hívha-
tott volna a külföldi olvasó arcára. Amit a magyarság meg-
különböztető értékes vonásaiként fölsorol, aminek megteste-
sítőjéül tekinti hősét, azt minden nemzet fia hasonlóképpen 
fölsorolhatná jótulajdonságai között; nincs jellemképének 
reális megkülönböztető ereje. S ez a nemzetjellemtan immár 
nemcsak a külföldiek nyelvére, de a felnövő hazai nemzedékek 
gondolkodására is egyre inkább lefordíthatatlan. 
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5. Kitekintés az Arany-könyvből a pálya egészére 

Riedl, úgy látszik, vágyott megismételni esszésikerét. Előbb 
egy Madách, majd egy Petőfi-esszét vett tervbe. Az előbbi 
vázlatos torzó maradt, az utóbbi, melyen hosszú évekig, lé-
nyegében haláláig dolgozott, talán legsikerületlenebb műve. 
Belőlük hiányzott személyes jelenléte, ezek nem voltak tárgyi-
asságuk mellett egyben önmegnyilvánításának eszközei is; 
műfajuk nem töltött be ötvöző, az egyéniség egységébe fogó 
funkciót. N e m volt személyes szükségletű ideájuk. A két 
vázolt magatartás egyeztetése az Arany-könyvben, ha kifej-
tett, ha gondolatilag végig vitt eszme nem volt is, a személyes 
érdekeltségű idea jelenlétét, dominanciáját mindenképp sugallta. 
Ilyen eszme híján ezekben Taine elméletét igyekezett követ-
kezetesen keresztülvinni. Az eredmény többnyire sivár illuszt-
ráció lett. S még ha a race képletét reálisabban rajzolta volna is 
föl, mint amennyire a nemzetjellemtan öröksége ezt meg-
engedte, akkor is kérdéses lett volna eredménye. Hisz utal-
tunk rá, Taine angol irodalomtörténete is ott igazán jó, 
ahol mintegy megfeledkezik saját elméletéről. Negyedik 
esszévállalkozása, A magyar irodalom fő irányai sokat magasztalt 
írás. Valójában gondolati mag nélküli, dekoratív korfestés, 
az angol és német művelődéstörténeti iskola, kivált Buckhardt 
modorában és rekonstrukciós eszközeivel. Egy magyar mese-
reneszánsz Mátyás udvarában, melyhez hasonlót még a Mediciek 
sem produkáltak az Arno partjain. Amit Ábel Jenő és társai 
szorgos filológiai munkával felszínre hoztak, azt foglalta a 
millenniumi nemzeti igényeknek megfelelően csillogó képbe. 
Hogy a nemzeti múlt ily túlzó fölmagasztalása a Habsburg-
birodalom civilizáló jelszava ellen is irányult, valószínű. 
Tudományos erényein, tudománytörténeti jelentőségén ez 
azonban semmit sem emel. 

Riedl irodalomtörténeti, tudománytörténeti jelentőségét 
Arany könyve mellett nem is ezek az esszék, hanem azok a ki-
váló tanulmányok határozzák meg, melyek egy-egy hazai 
irodalomtörténeti problémát kultúrhistóriai oldalról világítot-

6* 
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tak meg. A művelődéstörténeti iskola sokrétű, alapos tanult1 

sága egyesült ezekben a Scherer-iskola ténytisztelő logikájá-
val. Thaly-cikke, a ballada-hamisítás fölfedése a koronája e 
tanulmányainak. S kérdés, a nemzeti tudatformálás tekinteté-
ben is nem ezek voltak-e a leghasznosabbak a sovén, önámító 
közgondolkodás számára? Leghevesebb ellenkezést e közgon-
dolkodásból, mindenesetre, a Szekfű-féle Rákóczi-botrány-
ban elfoglalt igen pozitív álláspontja váltotta ki. 

Jelentőségét azonban mindenekelőtt tanári működése köl-
csönözte. Azok a megjegyzései, amelyek a hivatalostól eltérő, 
szabad és bátor, hierarchia-ellenes és demokrata gondolkodásra 
serkentettek, Arany könyvében többnyire mellékmondatokká 
szorultak le. Előadásaiban és szemináriumain viszont, tanít-
ványainak fönnmaradt jegyzetei szerint, rendesen ezek vitték 
a fő szólamot. Komjáthyról, Vajdáról, Reviczkyről, majd 
Adyról ő beszélt elsőnek az egyetemen. S ha tudományos kül-
földi olvasmányainak summáját nem bírta is saját rendszerré 
olvasztva átadni, képzelet-gyújtó elemüket többnyire köz-
vetíteni tudta. 

Helyét e századharmad három legjelentősebb irodalmárá-
nak, Péterfynek, Heinrichnek és Beöthynek háromszögében 
középen lehet kijelölni. Volt benne sok Péterfy sorsérzékeny-
ségéből és esztétikai éhségéből, de hiányzott belőle az ő ítéleti 
biztonsága, történeti távlatossága, gondolati fölénye. Volt 
benne Heinrich általános kíváncsiságából is, részlet- és tény-
becsülő érdeklődéséből is, de hiányzott belőle Heinrich prog-
ram-kijelölő határozottsága, körülményeket fölmérő okossága, 
kivitelező szilárdsága. Volt benne Beöthy közösség-igényéből 
is és közönségvágyából is, de hiányzott belőle ennek világos 
osztálytudatos célratörése, széleshálójú ismerethasznosítása. 

Péterfy szembeszállt a nemzetjellemtan béklyózó örökségé-
vel, az egyetemes emberi fejlődés hegelies fölfogása oldaláról. 
Szembefordulását azonban bénító magányával kellett meg-
fizetnie. Heinrich nem szállt vele szembe, de nem is törődött 
vele; mintegy kitért előle; lehetőségeit ez a kitérés azonban 
oly szűkre korlátozta a magyar közgondolkodásban, hogy 
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nagytávlatú kezdeti útját, a hettneri—brandesi evolúciós mű-
velődéstörténeti—szociologikus utat nem folytathatta; a sche-
reri filologizmussal, s a schereri komparatizmussal váltotta föl. 
Toldyval s Sziládyval együtt így is neki köszön legtöbbet a 
magyar irodalomtörténetírás a szövegföltárás és a szöveg-
megőrzés területén is meg a tárgytörténetén is, s a művelődés-
történeti elhelyezésén is. Beöthy, a kiválóan tehetséges Beöthy 
egész pályáját a nemesi, nemzetjellemtan igazolása jegyében 
alkotta meg. S ezáltal alkotta meg a legnagyobb közönség-
sikerű és közéleti sikerű magyar tudós pályák egyikét. 

Péterfy úgyszólván semmiféle réteget sem képviselt. Szét-
szórt magánosokat, akik kívül maradtak a dzsentri rend gon-
dolkodásmódján és hierarchiáján. Barátainak többsége nyilván 
ezért került ki a zsidó kispolgári értelmiség köréből. Heinrich 
azt a kispolgári lateiner réteget képviselte, mely tudomásul 
vette a dzsentri rend hierarchiáját, de kölcsönös méltánylást 
tételezett fel; a maga műveltség-közlő, humanizáló, társadal-
masító szerepét nélkülözhetetlennek tudta, s jegyében bele-
szólási jogot várt el. Ez a réteg, mely a reformkor honorácior 
rétegének utóda volt, egyre vékonyodott. Nagyobb része a 
dzsentri szellemiséghez alkalmazkodó ún. úri középosztály 
felé áramlott át, hasonlíthatatlanul kisebb része viszont a radi-
kalizálódó szabadfoglalkozásúak felé. Beöthy rétegkapcsolata 
volt a legvilágosabb s a legszilárdabb: a nemesi tudatú értel-
miséghez, az értelmiségi tudatszintű birtokossághoz kapcsoló-
dott mindvégig. Riedl rétegkapcsolódása szociálisan is, 
művelődéstörténeti tekintetben is nehezebben határozható 
meg. Ahhoz a bizonytalan határú, erősen változó létszámú 
réteghez kapcsolódott, mely a nacionalista dzscntriszellemiség 
és a nyugati liberális demokrata mentalitás vonzása között 
ingadozott. Arany könyve esetében a rétegkapcsolódáson 
Veiül, sőt azon felül igen fontos vonzásában a típus- és élet-
kori elem. Esztétikai érzékenységű, melancholikus érzelmessé-
gű fiatalok rendesen éppúgy átmennek varázskörén, mint 
Reviczkyén vagy Gárdonyién. Szemléleti alapelveinek elavu-
lása ellenére is vonzza őket szemléleti személyessége, lélektani 
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részletmegfigyeléscinek gazdagsága, kétkedő hangulatisága, 
érzelmes axiomatikussága, bensőséges lelkessége és gyöngét ' 
sége, ironikus stílkeverése, diszkrét életképszerűsége. Reviczky 
testvére mindebben Riedl. Tételei, akárcsak az értekező R e -
viczkyéi, gondolat előtti tételek, nem gondolat utániak; föl-
kapott eszmék, nem gondolatösszegzések. Hangulatok frap-
pírozó megfogalmazásai, a végiggondolás, a szembesítés, a 
lényegre csökkentés képessége, elvégzése nélkül. A fiatal em-
bert, aki gomolygó érzelmeit gondolatnak nézi, aki asszo-
ciációi szünetlen áradását eszmebőségnek véli, aki dagályos 
lélektani közhelyeit filozófiának hiszi, még sarkalják, mép 
ösztönzik. Riedl is, mint Reviczky, serkentő előiskola annak 
aki hamar túljut rajta. Hogy utódai, hogy a magyar irodalmi 
értekezés gyakran nem jutott túl rajta, hogy megmaradt en-
nél az egyéniség-rajzoló s hangulatkifejező esszénél, annak 
nyilván nem csak a műfa j vonzása, nem csak a könnyebb út 
keresése volt az oka, hanem mindenek előtt az, hogy a Ried 
művére jellemző társadalmi-szellemi helyzet történelmünkbe 
anakronisztikusan sokáig fönnmaradt. 

& 



WÉRER ANTAL 

A M A G Y A R R O M A N T I K A JELLEGÉRŐL* 

A magyar romantika irodalmunk fejlődésének egyik leg-
jelentősebb korszaka. A „korszak" megjelölés természetesen 
nem kizárólagos érvényű, és semmiképpen sem jelenti azt, 
mintha a romantikus stílus ismérveiből e kor magyar irodal-
mának sajátosságai levezethetők lennének. Á m mégis bizo-
nyos egységként kell kezelnünk, s c követelményt több tény, 
körülmény is indokolja. Az egyik ilyen körülmény az európai 
irodalom fejlődésével kialakuló kapcsolat és párhuzamosság, 
a stílusjegyek, az ábrázolás-technika elemeinek, motívumai-
nak a nemzeti irodalmi nyelvi—geográfiai határain túl történő 
vándorlása. A másik: a történelmi meghatározottságoknak a 
lokális kereteken túli érvényesülése, a világnézet, az eszmék 
osztályjellcgének mindinkább nemzetközi szintű megfogal-
mazódása. Ezek objektív körülmények, amelyek figyelmen 
kívül hagyása óhatatlanul leszűkítené látókörünket. 

Az objektív körülmények hatásának, érvényesülésének 
módja azonban nagymértékben függ a nemzeti társadalom 
viszonyaitól. A magyar romantika leglényegesebb meghatá-
rozottsága: kötődése a sajátos, a maga módján hosszú időn át 
progresszív funkciót betöltő középnemesseg eszmevilágához. 
Ebben az eszmevilágban megtalálhatók a polgári fejlődés 
•gényci csakúgy, mint az ennek megfelelő önálló nemzeti 
lét fele való törekvésnek a korban lehetséges foka, s ugyan-
i k o r j nemesi életfeltételek és kötöttségek sajátosan színezik 
ezt az alapbeállítottságot. A progresszív középnemességnek a 

* Vitaindító cl6adi*. 
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tizenkilencedik század negyvenes éveiig egy, a körülmények-
hez képest folyton változó eszme- és nézetrendszere nem kris-
tályosodik határozott, tételszerűen megfogalmazható prog-
rammá. Ezért ennek a gondolkodásnak a jegyeit, eszmei össze-
tevőit — amelyek hordozója jórészt a m o d e m nemzeti iro-
dalom —, nem kereshetjük pusztán belső viszonyainkra való 
reagálásokban, hanem azokban a kapcsolatokban is keresnünk 
kell őket, amelyek a lényeges fontosságú európai eszmeáram-
latok (s az irodalomban az ezekből fakadó stílus- és ízlésirá-
nyok) magyarországi befogadását és nemzeti kultúrában való 
alkalmazását jellemzik. 

Külön, s módszertanilag is bonyolult problémát okoz a 
kelet-európai nemzeti irodalmak néhány sajátossága. Az ugyan-
is ma már egyre természetesebb, magától értetődő igazságnak 
tetszik, hogy olyanfajta stílusok, mint a romantika inkább egy 
jellegzetes történeti konstelláció, mintsem kifejezetten egy-
nemű társadalmi törekvések, eszmék következményei. E 
konstelláció elemei a felvilágosodásra, a francia forradalomra 
reagáló külön nemQ, de hangulatilag mégis rokonságot tartó 
érzések csakúgy, mint a formálódó új erkölcsök s a személyiség 
mindinkább individuális jegyeket hordozó felfogása, a mfivé-
szetszemlélet új, az alkotói egyéniségnek alárendelt kívánalmai 
— egyszóval a csalódott, majd újra dinamikussá váló polgár-
ság markáns osztálykarakterének a helyi körülményektől 
színezett, de nagyobb történeti távlatban összefüggő jegyei. 
A kelet-európai országokban azonban számos körülmény 
a romantika alapvonásait érinti. Az egyik ilyen történelmi 
tény a polgárság hiánya, illetőleg az ennek funkcióit részben 
átvállaló nemesi rétegek tradicionális-feudális kötöttségei. 
A másik: a szabadságeszménynek s a nemzetiségnek részben 
a feudális körülményekből, részben pedig az állami önállóság 
korlátozottságából fakadó sajátosságai. Egy harmadik ilyen 
vonás: az urbanizáltság kezdetlegessége, s ennek következté-
ben a népi-plebejus elemek falusias-paraszti jellege. 

# 
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A felvilágosodás nálunk úgyszólván minden progresszív 
nézet alapja, jellemző gondolatai és érvei, különböző formák-
ban és más-más típusú megfogalmazásokban egészen a szabad-
ságharcig, a reform-eszméket is átszőve, felbukkannak. E szel-
lemi mozgalom leghatékonyabb közvetítője nálunk az iroda-
lom, s ezért a felvilágosodás legfőbb gondolatai irodalmi té-
mák is, amelyek egyúttal valamely stílus köntösében jelennek 
meg. Persze pl. a francia klasszicizmus ars poeticája s a fel-
világosodás eszméinek e sajátos találkozása nem valami ki-
zárólagos és szigorú következetességgel érvényesülő tör-
vényszerűség eredménye, hanem a belső, viszonylagosan füg-
getlen művészi irányok és stílusok idomulása az új tartalmak-
hoz (ami változást is jelent, hiszen Voltaire klasszicizmusa nem 
azonos a Racine-, Corneille-féle változattal). Az új tartalmak 
előbb-utóbb döntő változáshoz vezetnek a művészi formák 
világában. A m í g azonban fejlett társadalmi viszonyok s az 
irodalmi fejlődés magas fokán és folyamatossága esetén az új 
eszmék kapcsolódhatnak létező művészi törekvésekhez, s ezek-
ben előfutáraikat láthatják, olyan országokban, mint Magyar-
ország, az idegenből való átvétel teljes, s az új eszmék közvet-
len és szuggesztív hatására némileg kritikátlan is, s ennek követ-
keztében, pl. Bessenyei számára a gondolat és az ízlés egynemű-
nek tetszik, függetlenül attól, hogy ez a franciás irány beilleszt-
hető-e a magyar irodalom természetének megfelelő lehetősé-
gek közé. 

A klasszicizmus és a felvilágosodás között persze van számos 
lényeges rokonvonás. Az egyik ilyen a polgárság meghatározó 
szerepe, s ami ennek következménye: egy erőteljesen racioná-
lis, kiegyensúlyozott magatartás, arányos és harmonikus világ-
kép. A kedvvel ábrázolt nagy szenvedélyek mögött , még a szél-
sőséges, kiélezett helyzetekben is ott lappangott a morális 
tanulság, amelynek révén a megsértett világrend helyrezök-
kent, áttekinthető formákat öltött. Jellemzőek ezek a vonások 
a francia klasszicizmusra csakúgy, mint — még nagyobb mér-
tékben — az angolra, ahol is a felvilágosult gondolkozás már 
korábban jelentkezik. N e m véletlen Popé közkedveltsége a 
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felvilágosodás íróinál (még nálunk is). Az e lvont gondolkodás , 
a f i lozofikus hajlam érvényesülése az irodalomban n e m e lőz-
m é n y nélküli, gondoljunk az erudíció fontosságára, a klasszi-
cizáló alkotásokban. Természetes ezek után, h o g y Magyar-
országon a felvilágosult klasszicizmus i lyen e lőzmények híján 
n e m fejlődhetett ki, s az átvételnek, bár megvo l t a maga fontos 
funkciója, n e m lehetett meggyökeresedő folytatása. Ennek 
a stílusnak nálunk az európaitól sok vonatkozásban eltérő sajá-
tosságai alakultak ki. 

A latinos műveltség s a feudális—vidékies életforma m e g -
határozta az antik örökség felhasználásának módját. Ennek 
következtében a hagyományos iskolázottság nyújtotta ó k o n 
irodalmi ismeretek a magyar nye lvű költészet formai megúju-

' lásának eszközei lettek. Az antik metrumok meghonosodásá-
nak számos jeles alkotásunkat köszönhetjük, n e m utolsó sor-
ban Berzsenyi és Vörösmarty költészetét. Á m az antik h a g y o -
mány közvetlenül — ebben az esetben — m é g s e m szolgálja 
annak a vi lágképnek a kialakulását, amelyet az európai klasszi-
c izmus akármelyik válfajával is azonosíthatnánk. B izonyos 
tradicionális tartalmak, de a felvilágosodás, sőt a nemzeti ro-
mantika jellegzetes mondandói is összeférnek az antik remi-
niszcenciák s a belőlük f o l y ó műfaji—formai megoldásokkal , 
s miután a hagyományos , némi leg elmaradott művelődéssel 
is összefüggenek, a nemesi—provinciális életforma sajátos 
bélyegeivel , hangulati e lemeivel látják cl a kor irodalmát, 
mindenekelőtt a verses alkotásokat. 

Ha erős a kor parancsa, s a körülmények szabják m e g a m ű -
vésznek a fontos témákat: a maga módján minden törekvés, 
stílus, program — tudva vagy n e m tudva — végül is e g y irány-
ba tart. Tehát végeredményben a 18. század utolsó negyedének 
s a 19. század elejének minden f igyelemre mél tó kísérlete cs 
törekvése akarva-akaratlanul az újkori magyar irodalomnak 
a romantikában való kiteljesedését készíti elő. Az a problema-
tika jelentkezik ugyanis, amely a hazai művelődési törekvések, 
az originális és európai szintű magyar nye lvű szépirodalom. 
4 társadalmi hasznosság cs progresszió, valamint a nemze t i 
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múlt megismeréséből táplálkozó nemzeti öntudat vonatkozá-
sában találkozott a napóleoni háborúkra (s közvetve a fel-
világosodásra és a francia forradalomra) reagáló történelmi 
tendenciákkal. Ez a találkozás (szükséges hangsúlyozni), a 
maga konkrét történelmi viszonyai és meghatározottságai 
következtében, megszabja romantikánk sajátosságait. 

A magyar irodalomban a romantika n e m tudatos művészi 
törekvésként jelentkezett. Érett, s a stílus minden ismérvével 
rendelkező alkotások sora után Kölcsey A nemzeti hagyomá-
nyok c. tanulmányában a romantikát m é g a régi értelemben 
a középkori keresztény művészet megfelelőjének tartja, annak 
a terminológiai sorozatnak értelmében, amely a latinból le-
származó „román" nyelveken alapuló sajátos kultúra külön-
böző műfajainak (egyebek közt verses és prózai elbeszélő m ű -
fajok) elnevezésének gyökere volt . A terminusnak ilyen értel-
mű használatát nyilvánvalóan elősegítette az a tény, hogy a 
korai német romantika, amely a Schlegcl fivérek révén eredeti 
elméleti irodalommal rendelkezett, történelmi nosztalgiáival, 
középkor-kultuszával, s az ennek megfele lő rekvizituinokkal 
e régi felfogást táplálni cs megerősíteni látszott. 

Romantikánk kezdeti szakasza kétségkívül történelmi szí-
nezetű. A történeti érdeklődés e korszakban, Herder után, az 
organikus fejlődéselmélet megjelenésével, a nemzeti állammá 
alakulás polgári törekvésével, a nacionalizmus éledésével, 
törvényszerű jelenség. A historizmus, mint a romantika egyik 
alapvonása tehát találkozik a társadalmi fejlődés irányival. 
Sajátos, s a nyugat-európai fejlődéstől némileg elütő vonás, az 
az elszánt erőfeszítés, amellyel íróink a honfoglalásig, tehát 
a történelmi államalapításig akarják visszavezetni a históriai 
témákat. Az ősi. a múlt homályába merült események felidé-
zése az Osszián óta európai divat, s ugyanígy a különböző 
eposzok világa. Nálunk azonban az Árpádiászok sorozata 
egészen a Zalán futásáig, nemcsak ebből a forrásból táplálko-
zik. A honfoglalás idejéből származó, feltételezett naiv epika 
rekonstrukciójára való igyekezet egyrészt irodalmi népiessé-
Rűnk egyik elméleti pillére, másrészt viszont a nemesi nemzet-
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foga lom egyik alaptétele, a folytonosság igazolása, a vérrel 
szerzett haza képzetének bizonyítéka. A nemesi náció s a 
polgári nemzetkoncepció funkcióinak ez a keveredése volta-
képpen a tizenkilencedik század első évtizedeinek magyar 
viszonyai közepette egyáltalán nem meglepő. 

A történetszemlélet e vonásainak vázlatos felsorolása után 
megkísérelhetjük a történelmi témák tipológiáját felrajzolni. 
A 18. században, a szentimentalizmusba ágyazottan (Ányos, 
Szentjóbi Szabó Mária királynője. Kármán Fejvesztesége), majd 
a Herder-féle régi-népi kultúra-koncepció hatásaként két vona-
lon is (nyelvemlékek, történeti dokumentumok gyűjtése, 
illetőleg az Árpádok korába visszanyúló hősi epika rekonst-
ruálásának Dugonics-féle anakronisztikus-naiv s az e naivság-
tól nem teljesen mentes Csokonai Árpádiász-kísérlete) meg-
nyilvánul egyfajta, egyelőre még történetfilozófiailag kevéssé 
megalapozott történelmi érdeklődés. Indirekt formában persze 
még a kifejezetten Voltaire-re visszamenő aufklárista példakép-
kereső historizmus Mátyás-, illetőleg Hunyadi-felfogásában 
is benne rejlik egy ilyenfajta igény, ám Bessenyeinek ezek a 
kísérletei meg inkább csak témájukkal jelzik a későbbi fejlő-
dést. A történelmi tematika funkcionálisan a romantikához 
kötődik, ám megjelenése a stilárisan immár megállapíthatóan 
romantikus kezdeti művekben még sok vonatkozásban erősen 
átmeneti jellegű. A külsőségek (történelmi környezet), a múlt 
jeleseinek idézgetése (Kölcsey fiatalkori hazafias lírája) mutat-
ják az átmenet lehetőségeit. A nemesi reformmozgalomnak 
az a fordulata, amely Széchenyi nevéhez és programjához 
kapcsolódik, az irodalomban sem marad n y o m nélkül. Á ter-
mészetszerű tematikai változásokon kívül, az irodalmi intéz-
mények erőteljesen fo lyó kialakulása, s általában az irodalom 
organizmusának differenciálódása új témákat, formákat, tár-
sadalmi igényeket helyez előtérbe. Az eredetileg ismérvével 
immáron rendelkező történelmi regények — Jósika művei 

ezért o ly módon kapcsolódnak a múlthoz, hogy ebben az 
írói gesztusban mindinkább a jelennek szóló tanulság kap hang-
súlyt. Ezért oly erős a történelmi regény. * éppen a legjobban 



A magyar romantika jelleghői «45 

sikerült alkotások példázat-jellege. Az Abafintk a reformkori 
nemesi ifjúsághoz szóló célzata világos példája ennek a folya-
matnak, s logikusan következik e folyamat végpontján egy-
fajta privatizálódás, a kollektív tanulságok helyébe lépő morá-
lis-lélektani jelenségek fokozódó szerepe. Ezért a harci dicső-
ség, erényeivel és a tragikumával egyaránt inkább csak igazol 
egy meglevő és hatékony, mert soha meg nem kérdőjelezett, 
társadalmi automatizmust, mintsem hogy ennek mozgató-
rugóit keresné. E körülmények esztétikailag könnyen vezet-
hetnek öncélú, „gyönyörködtető", hangulatilag imponáló 
jelenetekhez és eseménysorozatokhoz, ahol is a dekorativitás, 
az ösztönös érzelmek táplálása olyan funkciót töltenek be, 
mint a fantázia és az álmok világának ettől a témakörtől látszó-
lag igen messze cső elemei. 

A népköltészet és romantika viszonya akár külön tanul-
mány tárgya lehetne. Ehhez a kérdéshez c helyütt csak annyit, 
hogy a népiesség kibontakozása az újkori irodalmakban köz-
vetve cs közvetlenül a romantikához kapcsolódik. Vizsgáló-
dási szempontjainkból tehát eleve kirekeszthetők a régi iro-
dalmak irodalmon kívüli, íratlan vagy ponyvaszerű alkotásai, 
a latin mellett, azzal szemben keletkezett nemzeti nyelvű alko-
tások, továbbá az a folyamat, amelynek révén a vemakuláris, 
a vulgáris, mintegy öntudatlanul a „fennkölt" művészetbe be-
szivárog, beáramlik, majd annak természetet átalakítja, m ó d o -
sítja. E folyamat ugyanis, hatékonysága s óriási eredményei 
mellett elsősorban azt a társadalmi fejlődést fejezi ki, amelynek 
eredményeként a polgárság, nemzeti piacokat szervezve, prak-
tikus okokból elismeri a nemzeti nyelvet államszervezeti és 
ideológiai, de kereskedelmi és egyéb tevékenység eszközeként, 
s ennek logikus következménye a művészet, nevezetesen az 
irodalom, de általában az egész kultúra nemzeti nyelvűvé 
válása. E társadalmi folyamat e o ipso, a következmények lán-
colatában, az íratlan, népi hagyományok, továbbá a populáris 
gondolkozás és kifejezésmód felértékelődéséhez vezet. Á m 
népiességnek mégsem nevelhető, mert a népművészetnek, 
mint sajátos esztétikumnak, s a népi elemnek mint társadalmi 
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tényezőnek tudatos felismerése s alkalmazása, irodalmi törek-
vésként való megfogalmazása ezekből a folyamatokból hiány-
zik. 

Köztudomású, hogy pl. Vörösmarty is érdeklődött a keleti 
költészet, mesék, mítoszok iránt, mint korábban Csokonai, 
s a korban sokan mások, irodalmi, nyelvi, de egyéb, tudomá-
nyos vonatkozásban nagy figyelmet szentelnek az orientális 
országok, kultúrák problémáinak. Nyilván vannak ennek az 
érdeklődésnek kifejezetten politikai okai is (a gyarmatosítás, 
felfedezések, világpolitikai jelenségek stb.), de az is kétségtelen, 
hogy az egzotizmus, a természet iránti nosztalgia, a primitív 
népek életének idealizálása, s egyéb ilyen mozzanatok bele-
tartoznak abba a világképbe, amelyet a kor müveit világpol-
gára a maga számára kialakított, s amelynek érdeklődésbeli 
és ízlésbeli lecsapódása romantikus motívumok formájában 
jelentkezik. A nomadizáló, elmaradott vagy ősi társadalmak 
civilizációs—gazdasági fejletlensége s a hozzájuk fűződő — héza-
gos tájékozottságból eredő — illúziók, mítoszok és ábránd-
képek ködében elvesző elképzelések teszik alkalmassá c mond-
hatnók „térbeli" egzotizmust a folklór s a hagyományos, 
nemzetközi mese- és mondakincs „időbeli" motívumaival 
való összekapcsolásra. E sajátos törvényszerűség szem előtt 
tartása nélkül a Zalán futása, s még sokkal inkább a Tündér-
völgy, Délsziget, Rom vagy akár a Csongor és Tünde számos 
lényeges vonása nehezen érthető lenne. Annyi azonban min-
denképpen bizonyos, hogy a ncpi, illetőleg ősi kulturál is-
költészeti jelenségek adaptációjában már a felvilágosodás 
korától kezdve jelen van egy jellegzetes internacionális aspek-
tus is. Az Osszián, a skót ballada, a szerb népdal, a német mese, 
az orientális költészet egyként jelzi a saját nemzeti irodalom 
hazai, anyanyelvi forrásokból merített népi-folklorisztikus 
anyagát körülvevő gondolati cs esztétikai, egymással sokszor 
csak közvetetten érintkező erővonalakat. 

A magyar romantika egyik sajátságos vonása abból ered, 
hogy egyes műfajok, így elsősorban a regény, a fejlettebb 
európai irodalmaktól cltcrő funkcióval rendelkezik a román 
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tikus művészet kibontakozási folyamatában. Az európai ro-
mantika egész arculata elmosódottabb lenne a regény nélkül, 
sőt bizonyos vonásai éppen ebben a műfajban fejeződnek ki. 
Chateaubriand és Benjámin Constant, Musset és Victor H u g ó 
s a többiek egy vonulatot jeleznek a francia irodalomban, s 
Walter Scott-tal a történelmi tematika a lehetőségek teljessége 
felé közelít, a német romantika Novalis és E. T. A. Hoffmann 
prózája nélkül csonka csakúgy, mint az orosz Puskin i lynemű 
művei híján. A korszerű 19. századi epika olyan teljesítményei, 
mint a Bronte nővéreké, s az a cselekményes, fordulatos, ki-
élezett elbeszélő technika, amely Dickensnél és Balzacnál e g y -
aránt feltétele a romantikán túlnövő ábrázolásnak — fejlődés-
történetileg is döntő fontosságú állomások az európai iroda-
lomban. Az egyenértékű prózai epikai művek hiánya Magyar-
országon romantikánk első, a harmincas évek elejéig terjedő 
szakaszának egyik, érdekes következményekkel járó sajátos-
sága. 

Azok a körülmények, amelyek sajátosan befolyásolták re-
gényirodalmunk fejlődését, a magyar drámának is meglehető-
sen egyedi karaktert adtak. Modern drámairodalmunk s általá-
ban színi kultúránk felvilágosodás- és reformkori fejlődését 
végigkísérte egy különös, bár a körülményekből érthető 
illúzió. A magyar nyelvű, nemzeti irodalom elterjesztése 
ugyanis, kulturális viszonyaink közepette, nemcsak művészeti-
esztétikai probléma, sőt bizonyos időszakokban elsősorban 
nem az. A színházat — Bessenyeitől Vörösmartyig — olyan 
intézménynek tekintették, amely a magyar kultúra meghono-
sításának propagatív fóruma, s ennek következtében színhá-
zak és színi társulatok szervezése és felállítása közügy, s a re-
formkorban kifejezetten politikai kérdés. S mivel a keveset, 
s magyarul különösképpen kismértékben olvasgató közönséget 
befolyásolandónak, s műveltségi szintjét tekintve naivnak tar-
tották, a színház a maga különleges varázsával, a látvány erejé-
vel o lyan érzelmi effektusokra képes, hogy ezáltal a nemzeti 
kultúrának általában, s a nemzeti szellemű eszméknek külö-
nösen, híveket toboroz. A színház tehát direkt hatásával felül-
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múlja az olvasmányélmények intenzitását, s ezért a dráma első-
rangú fontosságú. 

N a g y o n valószínű, hogy az adott kor tényei, a társadalmi rea-
litástól a politikai eszméken át az életmódig, az ízlésig, az egyes 
rétegek lelki alkatáig, egy összefüggő, ható és visszaható k o m p -
lexumot alkotnak, amelynek minden elemét nem lehetséges, 
de nem is szükséges felkutatni, formulákba foglalni. Amit ál-
talában ízlésnek (a befogadó felől nézve), vagy stílusnak (az 
alkotás felől nézve) nevezünk, voltaképpen nem más, mint 
bizonyos feltételek között az említett tényezőknek a művészet-
ben való tükröződése. Ilyen fogalmakkal, mint stílus, ízlés, 
a művészi alkotások egyes vonásai értelmezhetők csak. Aligha 
tagadható, hogy pl. Petőfi költészetében, gondolataiban, témái-
ban, stílusfordulataiban, képalkotási módszerében nagy szere-
pet. játszik a romantika, s az az eszmevilág, amely romantika 
egyes változatait táplálja. Á m ez a költészet mégsem ragadható 
meg pusztán a romantikából kiindulva, s ha a népiesség irányá-
ba találunk is átvezető szálakat, költői pályájának dinamiz-
musa elsősorban a forradalom felé vezető társadalmi folyama-
tokból ered, s így ezeknek válik adekvát kifejezőjévé. 

Reformkori líránknak egyéb vonatkozásban is vannak 
hasonló összefüggései. Amennyire bizonyos például, hogy az 
eposzíró, a drámaíró Vörösmartyt romantikusnak kell tarta-
nunk, annyira nem elegendő ez az elnevezés lírája esetében. 
N e m pusztán az egyes stiláris elemekről, s még csak nem is a 
költői nyelv egészének sajátos színezetéről, jellegéről van itt 
szó. Azok a sajátosságok a lényegesek, amelyek Vörösmarty 
költészetében, az életmű kibontakozásának folyamatában, 
egyedi, s elsősorban a magyar viszonyoktól meghatározott 
jelenségekként fejlődnek ki. Az antik eposzi hagyományok, 
s azok hexameteres versformájának egybeötvöződése az euró-
pai kultúrkörtől ugyancsak különböző nemzeti témával a 
ZaUn jutásdban olyannyira sajátos produktum, hogy aligha 
mérhető valamely stílus, vagy stílusirány egyetemes művészi 
normáival. Az egzotizimis és a tündcriciscg közös m o t í v u m 
az európai romantikában, specifikus azonban minden esetben 
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az a képzeletvilág, ami ezekben a témákban megnyilvánul* 
S ahogy az eredeti gondolatok, témák szaporodnak, úgy nö-
vekszik a specifikus jegyek száma, ami egyúttal azt is jelenti, 
hogy egy differenciálódási folyamat eredményeként végül 
maga a stílus válik meghaladottá, újabb törekvések kezde-
tévé. 

A mi irodalmunkban két lényeges mozzanat van, ami a ro-
mantikus irány időszakában az ábrázolás valósághűségét és 
társadalmi érvényességét növeli. Az egyik a népiesség fokoza-
tos kibontakozása, amely a némileg pásztori—rokokó idilliz-
mustól (ez a vonás minden rusztikus magyarosság ellenére 
Orczytól és Gvadányitól sem idegen) a romantikus egzotiz-
muson és a tündéries—fantasztikus elemeken át egy újfajta 
egyszerűség és realitás-igény felé vezet (nem függetlenül 
persze az egyszerű élet „felfedezésének", szépségeinek, poézisé-
nek romantikus izgalmától), s mindinkább demokratikus-
plebejus tartalmakkal telítődve mind irányzatosabbá, politikai 
színezetűvé s egyfajta nemzeti—társadalmi problematika ki-
fejezőjévé lesz. A másik mozzanat éppen az, ami az előző folya-
mat végpontja, tehát az irányzatosság. A tendencia hang-
súlyozása éppenséggel nem idegen a romantikától, sőt prog-
resszív ágainak egyik megkülönböztető jegye. A magyar 
romantikát a reformkor társadalmi céljai teszik alkalmassá 
általánosabb érvényű igazságok, s a konkrét társadalmi jelen-
ségek megfogalmazására, akár a történelmi témákban (haza-
fiasság, nemzeti önismeret), akár pedig az egykorú témák tár-
sadalombíráló, haladást sürgető, majd radikális—forradalmi 
felfogásában és ábrázolásában. Kisfaludy szelíd humorától a 
hazafias költészet pátosszal teli vallomásain át Petőfi forradalmi-
ságáig terjed ez a skála. 

Az irányzatosság persze kétértelmű, s nem egyszer gyanús 
fogalom. Korábbi és későbbi „tendenz" irodalmak, a művésze-
ten kívüli célok érdekében való felhasználása az irodalmi alko-
tásoknak, az esztétikum vonzóerejének propagandisztikus 
aMcalnuzása s egyéb ilyen tények és veszedelmek valóban jelent-
keztek az irodalom történetében nálunk is, külföldön is. A ro-

^ Irodai omiörWnn 
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ftiantikus irányzatosság azonban nem hasonlítható az említett 
jelenségekhez. A nemzeti—népi, társadalmi problematika 
a romantika legjobb alkotásaiban, Byron, Shelley, Heine, 
Puskin, Lenau stb. . . . munkáiban egy újfajta valóságigény-
ből fakad, az állásfoglalás a progresszió általános elvei mellett, 
s a beleszólás a konkrét (nemzeti, helyi) viszonyokba a roman-
tikus művészi attitűd, a művészet küldetéséről szóló romantikus 
felfogás következménye. Szó sincs tehát a progresszív roman-
tika alkotásaiban irodalmon kívüli célok propagálásáról, ellen-
kezőleg: a kor nagy eszményeinek hirdetése, s a társadalmi 
harcokban való részvétel ,,par exccllence" velejárója a művészi, 
írói—költői küldetésnek. Még a bevallott „irányregények" 
s egyéb célzatos alkotások sem mondanak ellent az említett 
sajátosságoknak. 

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket még lehetne sorolni, ám 
ebben az előadásban ezektől eltekintünk. Annyit az egész 
fejlődési folyamat summázataként le kell szögeznünk, hogy 
a magyar romantika e stílus egyik sajátos változata, amelynek 
társadalmi talaja sok vonatkozásban hasonlatos a kelet-európai 
viszonyok okából c társadalmi és földrajzi régió irodalmainak 
problematikájához. Ám ezt a hasonlatosságot nem szabad 
túlbecsülnünk, mint ahogy az előrehaladottabb országok 
irodalma sem vonható valamiféle egységbe. A magyar ro-
mantikából sok helyütt hiányzik a polgári elem, illetve csak 
igényként, megvalósítandó célként van jelen. Tehát az erő-
teljesebb polgári átalakulást illetve forradalmat megelőző álla-
potok dominálnak. Társadalomtörténeti szempontból tehát 
jórészt a feudális keretekben érvényesülő, sőt feudális színe-
zetű rétegektől képviselt polgári törekvések, amelyek 1848 
európai szintű felzárkózásához vezetnek, jelentik a magyar 
romantika történelmi hátterét, s egyúttal biztosítják e folyamat 
történelmi tipikusságát, s adnak egyetemes távlatot a reform-
kori irodalom jeles alkotásainak. A forradalom előtti progresz-
» í v , nemzeti romantika, s annak specifikus vonásai ezért nem 
merő provincializmus termékei, mert a provinciális élet- cs 
gondolkodásmód felfedezése, ábrázolása, bírálata s helyébe 
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átfogóbb politikai —művészi program alapján mai célok, 
eszmék állítása: meghatározó tendenciája ennek a komák. 

Persze az ily módon „progresszív"-nek nevezhető nemzeti 
romantikánknak minden szakaszában megtalálhatók a stílus 
egyéb jellemzői is. A tündéries—mesés mot ívumok például 
a történelmi témák szomszédságában, vagy éppenséggel azok-
kal összefonódva jelennek meg. Az úgynevezett vadromantika 
szertelenségei sem ismeretlenek nálunk, ám történetesen rit-
kábbak, jelentékenyebb alkotásokban. Tény az is, hogy a 
„spleen" és a világfájdalom, miután sem társadalmi jelenségek, 
sem irodalmunk fejlődésmenete nem adott okot a nyugati iro-
dalmakban jelentkező változatának elterjedéséhez, irodalmunk-
ban ebben a formában említésre méltó alkotásokban nem buk-
kan elő (Vörösmarty is szatirikus hangnemben idézi fel). N e m 
jelenti ez a körülmény persze a válság irodalmi élményének 
hiányát. Ellenkezőleg. Csakhogy ezek a történelem váltásai-
hoz kapcsolódnak, s az egyéni válság meghatározott történelmi 
lehetőségekben, eszményekben való csalódás következménye 
volt, s mindig a továbblépés nagyon is áhított, bár időlegesen 
az érzelmi szférába szorult lehetőségei motiválják. A mi irodal-
munkban tehát a szelídebb—meditatív, s a keserű—ironikus 
változat viszonylag későn, a harmincas évek végén s a negyve-
nes derekán jelenik meg Eötvös A karthausi c. vallomásregé-
nyében. S Petőfi Felltók-ciktusában. Ám mindkét esetben tevé-
keny pályaszakasz követi a válságos periódust, az „önösség" 
elutasítása az előbbi, s a Sors, nyiss nekem tért. . . cselekvő 
akarata az utóbbi esetben. Az ilyen típusú válságjelenségekben 
eleve benne rejlik a magasabb szintű cselekvés lehetősége, át-
élésük és kifejezésük a fájdalmak közt születő új eszméket 
szolgálja. 

Elkerülte volna tehát a magyar romantika e korstílus és 
magatartás negatívumait, s benne csak előnyös, progresszív 
vonásai jelentkeznek? E kérdésre egyszerű választ aligha lehet 
adni. Kétségtelen, hogy a reformkori magyar irodalom, mint 
^virágkor" elsősorban azzal a sajátos szereppel értelmezhető, 
amelyet — megfelelő politikai intézmények éi mozgalmak 
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híján — magára vállalt. Tehát mint történelmileg időszerű 
társadalmi—politikai eszmék hirdetője alapjában véve prog-
resszív tartalmakkal telítődött, s így a dolgok természeténél 
fogva nem a romantika általános lehetőségeiből, hanem kora 
valóságából merítette anyagát. Ez a tény persze természetes, 
csakúgy mint az is, hogy a kor meghatározó európai stílusá-
val találkozván, azt befogadva a maga társadalmi feladataihoz 
idomította, s a művészi gyakorlatban kiszűrte felhasználható 
elemeit. Mint ahogy nincsenek egymással megegyező nemzeti 
romantikák, éppen úgy nem létezik a művészeti alkotás minden 
összetevőjét meghatározó általános romantika sem, csak az 
alkotási elvek, az alkotói magatartás, a művészi technika sajá-
tosságainak valamiféle, a művészet belső fejlődéséből eredő, 
zárt rendszerré sohasem alakuló konglomerátuma, amelynek 
konkrét tartalmát és konkrét formáját a kor valóságával köz-
vetlenül érintkező egyedi műalkotás adja meg. A magyar 
romantikáról szólva nem árt ismét felhívni a figyelmet az 
irodalomtól vállalt társadalmi—közéleti feladatokra. Ezeknek 
ugyanis az a rendkívül figyelemre méltó következménye, hogy 
a reformkori magyar irodalomnak nincs jelentékeny reakciós 
szemléletű alkotója, következésképpen ilyennek minősíthető 
romantikus írója—költője sem. 

Ha ilyeneket keresnénk, akkor legfeljebb az öreg Kisfaludyra 
vagy az irodalom második—harmadik vonalának jelenték-
telen műveire bukkannánk, hiszen ez idő tájt még a később 
gyanúsan viselkedő, a szabadságharcot megtagadó írók (mint 
pl. Kuthy Lajos) is a progresszív vonulatba illeszkednek bele a 
maguk módján. A magyar romantikus irodalom hátrányos 
vonásai sajátos történelmi körülményekből származnak, s így 
elsősorban abból, hogy romantikánk, az úgynevezett poszt-
ronuntika formájában túlélte önmagát. Ilyeténképpen még 
Jókai varázslatos és rendkívül népszerű művészete is, noha 
érthető okokból, de végeredményben a magyar próza ekkor 
már korszerűtlen változatát erősítette, s közvetett módon az 
egéw műfaj lehetőségeit korlátozta népszerűségével s ezért 
objektíve példaadó erejével. Kemény Zsigmond fatalizmusa 
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a romantikus világlátás másik, az ő regényeivel lezáruló, a 
progresszív, s minden kétségével együtt is bizakodó romantikát 
tagadó változatát képviseli. A századvégen, a millennium táján 
feléledő konzervatív nacionalizmus jelképei és jelszavai, a 
„volgai lovas", majd a „harminc millió magyar" reakciós 
ábrándjai, a szabadságharchoz és a reformkorhoz, s tágabban 
az egész magyar történelemhez (a kuruckort is beleértve) 
fűződő kultuszok rikító hamisítvány-jellege a világosan látó 
kortársak előtt is teljesen nyilvánvaló volt. Gondolkodásban, 
világnézetben, irodalmi ízlésben a legegyszerűbb liberális 
reformer is toronymagasan állt a kisajátítók felett, s munkái-
ból, tetteiből, hazafiságából alig-alig lehetett kiolvasni bármit 
is, ami e talmi eszméket igazolhatta volna. A régi idők néhány 
elaggott tanúja még díszletnek sem volt különösen meggyőző. 
Ezért a tömeget megvető zseni (a romantikus zseni-felfogással 
rokonságot tartó), s a faj, a felsőbbrendűség mítoszát kerülő-
útón, közvetlenül Nietzschéhez fordulva (még itt sem jószán-
dékú tévedés nélkül) volt lehetséges csak a hazai gondolko-
zásba beleplántálni. 

Mármost a romantika milyen szerepet töltött be a valóság 
lényegének művészi kifejezésében, táplálta-e vagy akadályozta 
a realista törekvések kibontakozását? Általánosságban c kérdés 
oly módon oldható fel, hogy az európai irodalom stílusai, 
stílusirányai, irodalmi mozgalmai és divatjai önmagukban 
véve kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb lehetőségeket biztosí-
tanak a valóság lényeges összefüggéseinek feltárására, olykor 
sajátos ars poetica-jukkal egyenest gátolják, vagy a bennük 
megtestesülő ideológiával éppenséggel elkendőzik ezeket, de 
végső fokon és végérvényesen nem determinálják a művészet 
és valóság viszonyát. A művészi alkotásokban — a legmaga-
sabb szinten mindenképpen — van valami többlet, a művészi 
látásnak, a lényeges emberi—történelmi kérdések felismerésé-
nek és megjelenítésének az a képessége, amelynek révén felűl-
puilja az adott irodalmi -művészeti stílus vagy törekvés sajá-
tosságaiból adódó lehetőségeket. Ezért Shakespeare művésze-
tének igazit éppúgy nem fejezi ki az a tény, hogy irodalom-
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történetileg az angol reneszánsz drámák soraiban emlegethető, 
mint ahogy Moliére a francia klasszicizmus, vagy Goethe a 
német klasszika révén nem jellemezhető életművük legfőbb 
érdemeit tekintve. A romantikával sem vagyunk másképpen, 
hiszen Dickens vagy Balzac romantikus cselekményszövése 
és jellemábrázoló technikája, stílusuk romantikus jellegzetes-
ségei mellett társadalomábrázolásuk és társadalomkritikájuk 
szélessége s történelmi hitelessége domborodik ki, műveik 
világa és a koruk valósága között egy sokkal elemibb erejű s 
tartósabb kölcsönviszonyt teremtve, mintsem ahogy ez a mű-
vészi eszközök s az írói látás korabeli jellegzetességeiből magá-
tól értetődően adódna. A náluk korábbi Walter Scott, aki kor-
társai szemében a legjellegzetesebben romantikus írónak szá-
mított, történelmi regényeinek sorában sikeresen ragadott 
meg egy jellegzetes társadalmi folyamatot. H o g y ez mennyire 
nem pusztán a tőle alkalmazott eszközökön múlott (noha 
a „középszerű hős" alkalmazása szerkezetileg is jelentős ábrá-
zolásbeli előnyöket biztosított), azt követőinek éppen a tör-
ténelmi hitelesség terén elért csekély eredményei bizonyítják. 

A stílus és a művészi technika, valamely jellegzetes témakör 
tehát nem minősíti mindenre kiterjedő érvénnyel az adott mfl 
vagy életmű értékeit, jellegét. így tehát valamely mű roman-
tikus jegyei nem feltétlenül érintik az alkotás lényegét, mint 
ahogy a köznapibb jelenségeket rajzoló, valósághű részletek 
vagy éppenséggel ilyen témájú irodalmi munkák sem feltétle-
nül tanúskodnak realista írói szemléletről, legfeljebb a stílus, 
az ábrázolásmód, a téma elemeinek erőteljesebb és direktebb 
valóságtükröző jellegénél fogva a szó szűkebb értelmében 
realisztikusnak nevezhetők. A magvar irodalom is bőven szol-
gálhat példákkal erre vonatkozólag, ám befejezésképpen cél-
szerűbb egy jellegzetes fejlődési vonulatra felhívni a f igyelmet, 
amelyben — főként az egyéniség újszerű felfogása miatt a 
romantikinak is szerepe van. Köztudomású, hogy a líra régeb-
ben. noha a személyesség igényével szólt, inkább helyzeteket, 
érzéstípusokat jelenített meg. Nálunk Csokonai Lilla-ciklusa, 
minden költői erénye mellett is, erre bizonyíték. A i „én" 
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közvetlen, a gátló konvencióktól mentes, autobiografikus ele-
meket is érvényesülni engedő jelentkezése, az önkifejezés 
m o d e m követelménye, túl a romantikus eposzok és drámák 
során, Vörösmarty negyvenes évekbeli lírájában mutatkozik 
meg. Petőfinél az áttörés már természetes költői magatartás-
ban ölt testet. Á m azzal, hogy az új stílus e területen elvégezte 
a maga felszabadító küldetését, egyúttal el is veszítette több 
évtizedes egyeduralmát. A népiesben rejlő „egyszerűség" 
esztétikai forradalma, az új erkölcs, s a sűrűsödő társadalmi-
politikai feladatok a művészi gyakorlatban — függetlenül a 
továbbélő stílushagyomány időtartamától — megnyitották a 
fejlődés romantikán túli távlatait. 
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S O K 

A MAGYAR ROMANTIKA JELLEGÉRŐL 
R E N D E Z E T T V I T Á N 

KULIN F E R E N C : 

„ A roman t ika" terminológiát a művészeteken kívüli jelenségekre 
;s alkalmazzuk: beszélünk romant ikus világnézetről, filozófiáról, 
romantikus politikai koncepcióról és történelemszemléletről, sőt 
romantikus ember i magatartásról is. A fogalomnak az esztétikai szfé-

1 kívüli jelentéstartalma pedig azt indokolja, h o g y benne ne csak 
I .'onyos tör ténelmi feltételek által meghatározott i rodalmi irányzatot 
/agy stíluskorszakot értsünk, hanem az emberi tudat öntörvényű 
'•jjlődésének „éle tkor i" sajátosságát, meghatározott történelmi körű i -
m é n e k közöt t kibontakozó tudat i képességek p roduk tumát is. A 
romantikát ezért olyan — tör ténelmi és pszichikai tényezők által 
kialakított — tudatminőségnek t a r tom, amelynek meghatározó jegyeit 
a művészeteken kívül : lét és tudat kölcsönhatásának, kapcsolatinak 
I ódjában, a tuda t sajátos magatar tás-formáiban kell keresnünk. 
Lzeket vizsgálva a legfel tűnőbbnek a különböző élménytartalmak, 
1 -íkiállapotok öngerjesztés-szerű felfokozását, felerősítését érzem. Az 

légikus hangulat öntépő vi lágfájdalommá mélyül, a pátosz extatikus 
lelkesültséggé hevül . Már ez az igen közismert sajátosság is arra f i -
gyelmeztet, h o g y — ellentétes érzelmi-hangulati tartalmakról lévén 

' ó — a romant ika lényege n e m bizonyos é lményformákban illetve 
Ikiállapotokban ragadható m e g , hanem abban a tevékenységben, 

cselekvésben (felfokozás, felerősítés), amelyet a tudat önnön lelki-szel-
K mi tartalmai fölöt t végrehajt. Ezzel tökéletesen egyező eredményre 
jutunk, ha a többi romantikus tudat-sajátosságot vizsgáljuk. Hadd 
emlékeztessek az én-kultuszra. Az én-tudat felfokozása, a személyiség 

I szerepének apostoli-prófétai rangra való emelése is csak az egyik vég-
let: vele szemben ott van a társadalmiságát tagadó, a hírnév, a nagy-

-g, a hivatás terhétől szabadulni akaró tudat, s romantikusnak ne -
vezzük mindket tő t . Holot t n e m az én-kultusz, s n e m is az ellentéte a 
romantikus, h a n e m a tudatnak az a törekvése, h o g y védje a személyi-
ség autonómiáját — akkor is, ha szerepet vállal a világban, akkor is, 
* a tagadja azt. Mind az élmény-intenzitást fokozó jelleg, mindpedig 

személyiség öntörvényűségét védő mechanizmus abból a tudat-
osságból fakad, amit — j o b b szó híján — abszolutizáló hajlamnak. 

veznék. Arra a sokfajta magatartás-árnyalatot muta tó és sokféle 
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helyzetben megnyilvánuló attitűdre gondolok, amelynek következ-
ményeképpen az individuumnak csaknem minden érzelmi, értelmi 
és akarati képessége egyetlen, abszolút értékűnek tekintett valóság-
mozzanat megragadására irányul. Hangsúlyozni kívánom: a romanti-
kus jelleg itt sem a kiválasztott valóságmozzanat természetéből fa-
kad, tehát nem bizonyos természeti jelenségekben és nem a nemzetben 
a népben, a történelmi múltban vagy intim emberi kapcsolatokba 
stb. keresendők a romantika ismérvei, hanem abban a világképben, 
amelyiknek egy-egy ilyen kiragadott valóságtartalom kerül a centre 
mába. 

Amikor tehát a romantikát mint esztétikai jelenséget vizsgáljuk, 
feladatunk már nem az, hogy a romantikus tudatra jellemző jegyekc f 

tárjuk fel — az a filozófia és különböző határtudományok feladat 
lenne —, hanem az, hogy meghatározzuk: a már esztétikán kívü1 

létrejött tudatminőség milyen specifikus esztétikai minőségeket teremt 

FENYŐ ISTVÁN: 

Wéber Antal problémaérzékeny előadásával maradéktalanul 
egyetértek, csupán azért jelentkezem hozzászólásra, hogy a mai refe-
rátum révén létrejött vagy létrehozható konszenzust próbáljuk közö-
sen továbbépíteni. Fontosnak tartom a romantika társadalmi-törté-
nelmi alapjának pontos körülhatárolását, mert szerintem a francia 
forradalom és a megelőző s párhuzamosan lejátszódó ipari forradalom 
tényei nélkül a romantikát nem lehet megérteni, még kevésbé siker-
rel elemezni. 1789 után minden lényeges mozzanat megváltozott az 
európai világképben, új értelmezést nyertek az egyén és a közösség, 
a nemzet és a társadalom alapkérdései. A romantika hazai fejlődésének 
nem kevéssé fontos problémája a klasszicizmussal való sajátos kapcso-
lódás. Nálunk a romantika akként alakult ki, hogy a klasszicizmus 
voltaképp nem ért teljesen véget. Klasszicizmus és felvilágosodás 
nálunk folytatódik a romantikában, a megelőző irodalmi hagyomány 
számos eleme beépül az új, nemzeti irodalmi áramlatba. 

A magyar romantika jelentőségét emeli, hogy irodalmunkban ez 
az első olyan irányzat, amely széles körben figyelmet fordít az alu' 
levő rétegek problémáira. S a tömegek nem is csupán mint probléma 
világ vannak már itt jelen, hanem mint olvasók, mint közönség, ső' 
utóbb mint írók is. Ezek a tények eleve eldöntik azt a kérdést is, vajt 
alapvetően progresszív irányzat volt-e a magyar romantika. UgyanaV -
kor azonban arra is fel kell figyelnünk, hogy az egység, amelyet . 
romantika nálunk megvalósított, csakis az ellentétek, a kollízi*'* 
lehető kerülése, a szélsőségek mellőzése jegyében volt létrehozhat 



Vita 859 

A „józanság", az éles konfl iktusoktól idegenkedő harmadikutasság a 
romant ika korszakában válnak nálunk nemzeti karakter jegyekké. 
Ehhez kapcsolódik az előadásnak az a problémája, hogy a romant ika 
táplálta vagy akadályozta-e a realizmus kibontakozását Magyaro r -
szágon? Szerintem táplálta is, akadályozta is. Táplálta azzal, hogy kö-
zönséget teremtett , és ennek a közönségnek folyamatosan adoti egy 

'bizonyos fajta i rodalmat . De csak egy bizonyos fajta i rodalmat adott, 
, a t tól eltérő témáktól , ihletektől tar tózkodot t , ezzel pedig bizonyos 
-mértékben eleve korlátozta e közönség érdeklődésének körét . 

С KERESZTURY D E Z S Ő : 
Í 

Az európai romant ika általános jellemzőiről eléggé árnyalt és 
meggyőző képet ad az i roda lomtudomány . Wéber Antal előadásának 
fő érdeme, hogy ezt a képet kellő tágassággal idézte fel, m ó d o t adva 
így a termékeny eszmecserére. О is szólt a magyar romant ika sajátos 
vonásairól. Én ezeket szeretném részben erősebben aláhúzni, részben 
kiegészíteni. 

A magyar nemzeti romantika kialakítója és hordozója a 19. sz. 
fo lyamán — nem utolsósorban éppen e romantika szellemében 
öntudatosodó magyar értelmiség. Ez igen sokféle elemből szerveződik 
egybe: magába foglalja az ország minden osztályának fiait, a jobbágy-
ságból jöttéktől a főnemességből jö t ték ig ; de a nemzetiségeknek a 
magyar elemhez csatlakozó fiait is. Története, sajnos, máig sincs, 
még fő mozzanataiban sem, feltárva. Elszakíthatatlan osztálybázisaitól ; 
nem önálló osztály, mint nyugaton a polgárság, amelynek szerepét 
Magyarországon — legalábbis a tudatformálásban — neki kell be-
töltenie. Ezért is fejezi ki az egykorú, roppant átalakulásokon munkál -
kodó hazai világ sajátos, mély ellentmondásait, tépettségét és hősies-
ségét, halálos aggodalmait és reménytelenül is vállalt küzdelmeit . 

O l y korban, amelyben egyszerre fo ly ik a harc a nemzet i függet -
lenségért meg a társadalmi igazságosságért: a reform szolgálatában 
álló értelmiség eszmevilágát érthetően a „nemzeti érdekegyesítés" 
igen sok változatban megjelenő (idegengyűlölet, a nemzet i vissza-

-1 vonás ostorozása, a „Talpra magyar" szövetségi politikája, a súlyegyen 
őrzése, ápolása stb.), de mindvégig ura lkodó gondolata határozza meg. 

I Jelképes értelmű, h o g y 1848 — 49 társadalmi, politikai forradalma 
n<nemzeti szabadságharcba torkollik; i lyenként is verik le. 

A re formkor eszmevilágának legfontosabb közérzületalakító, él-
' ményközvet í tő eszköze a magyar nyelvű szépirodalom. A magyar 
irnyelv elismertetéséért és megújításáért vívott harcok a szépirodalom 
.^műveiben és művei által nyerik el a „nemzet i jellem" megújításának 
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célképzeteit. Ezen a területen formálódnak ki a „sajátos magyar 
egyéniség" mintaképei. Ezért is van annyira áthatva a nemzetpeda-
gógia ihletével. A magyar nemzeti romantika kialakulásának egyik 
legfontosabb irodalmi intézménye a Kisfaludy Társaság „szépirodalmi 
intézet"-nek nevezi magát. Benne az új értelmiség építi ki a maga 
fellegvárát, kapcsolatban ugyan a főnemesi befolyás alatt álló Tudós 
Társasággal, de attól egyre inkább függetlenedve. 

A nemzeti függetlenség érzésvilágának, a nemzeti egyéniség alakí-
tásának, tudatosításának egyik legfontosabb támasztéka a történelmi 
tárgyak világa (a „régi dicsőség" idézése, a magyar birodalmi gondo-
lat igénye, a honfoglaláskori epika, az elveszett naiv eposz megterem-
tése stb.). A reformkor mégiscsak egy nemesi Magyarországot kíván 
megújítani, s ennek a nemességnek főérve az elsőségre, a nemzeti 
reprezentációra, hogy „történelmi osztály". A nemzeti reprezentáció 
azonban a fejlődés radikalizálódásával áttolódik a „nép"-re , amely a 
kor legfontosabb idevágó áramlatában, a népiességben igen sok tör-
ténelmi elemet hordoz s csak a forradalmi áramlatokban válik első-
rangúan aktuális társadalompolitikai tényezővé. 

A történelmi tárgy világ, a „régi dicsőség" visszaálmodása, tételezése 
kiegészül azonban egy erősen aktuális irányultságú irodalommal. Szé-
chenyi jelszava, Magyarország nem volt, hanem lesz: a magyar szép-
irodalomban is a hazai valóság felmérésének, bírálatának s a változás 
szükségességének szolgálatát vállaló törekvésekkel, művekkel válik 
gyakorlati valósággá. A magyar nemzeti romantika teljes képéhez 
hozzátartozik ez az aktuális valóságot ábrázoló, ha úgy tetszik: 
dokumentarista, riporteri, célzatos, irányzatos irodalom is. 

A romantikát Európa-szerte jellemzi a gondolati, világnézeti 
elemek előtérbe nyomulása; a felvilágosodás észelvű bölcselete kie-
gészül az erősen irracionalista színezetű filozófiákkal; nemegyszer 
ezek mögé is szorul. Szokás volt a magyar irodalmat, nemzeti roman-
tikánkat is, a „filozófiátlan" jelzővel illetni. Ez a tétel is igen komolyan 
felülvizsgálandó. Egyebek közt tudni kell, hogy az igen erőteljes 
gondolatiságú Kölcsey hatása végigvonul egész nemzeti romantik ink 
fejlődésén; a magyar Hegel-vita, Herder igen jelentős hatása s annyi 
nemzetbölcseleti, filozófiai áramlat hatása: mind azt bizonyítja, hogy 
nemzeti romantikánk történetének vizsgálatához hozzátartozik 
bölcseleti hátterének, mozgatóerőinek vizsgálata is. 

M E Z E I M A R T A : 

Kulin Ferenc hozzászólásához kapcsolódnék, annál is inkább, mert 
magam is a romantika általános ismérveit kerestem és valahol ott, 
ahol ő is, hadd mondjam ki: Hegel körül. A hegel-i alapelvet a szub-
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jektív értékek objektiválásáról, a szellem abszolutumra törekvéséről, 
önmagához felemelkedési vágyáról nemcsak azért érzem érdekesnek, 
kérdésfeltevő, elméletet kihívó koncepciónak, mert esztétikailag 
zárt és kidolgozott, hanem azért is, mert érzésem szerint ennek az 
elvnek alapján talán a magyar romantika (különösen a kezdeti szakasz) 
sajátságait a biztosabb módon, történetileg is definiálhatjuk. E lhang-
zott Wéber referátumában sok helyen, hogy a romantika kezdeti 
korszakaiban az átvétel-rendszer, a külföldi irodalmak példája korán t -
sem a maguk romantikus tudatosságával hatottak. Másként alakultak 
Magyarországon azok a történeti tények is, amelyek Európa-szerte 
meghatározták a romantikát. A francia forradalom, a napóleoni 
háborúk élménye erősen másodlagos volt, eszmei szinten felfogott , 
eszmei szinten közvetített, és a reagálás — különösen ebben az első 
szakaszban leginkább hitben, eszmékben, konfliktusokban, ú tkere-
sésben, erkölcsi állásfoglalás kialakításában konkretizálódott. Ennek 
a szubjektív reagálásnak a tényét azzal tudjuk leginkább magyarázni, 
hogy bizonyos társadalmi alapok, helyzetek kevésbé kiélezett, tisztá-
zatlan volta, a polgári fejlődés kezdeti fázisa épp a szubjektív reagá-
lásnak, a maga értékei felé tekintő, a maga körében abszolutat kereső 
törekvésnek adtak nagyon jó alapot. S talán ez a lényegében szubjek-
tív reagálás az alapja a határozatlanságnak, a hagyományos és ú j 
elemek rendszertelen, együttes jelentkezésének — vagyis a korai 
magyar romantikára jellemző sajátságoknak. Később, amikor a tör té-
nelmi adottságok, s azután az irodalmi és eszmei kapcsolatok az eu-
rópai áramlatokkal konkrétabbá lesznek, tehát akkor, amikor ez a 
szubjektív koncepció konkrétabb alapokat, határozottabb célokat 
nyer, ekkor kivirágzik a hazai romantika, sőt, már jelentkeznek a 
romantikán túlmutató elemek is. 

Még szeretném hozzátenni azt is, hogy a szubjektív elv érvényre-
jutását az irodalomban a kezdeteknél, sőt, még tovább élő változatá-
ban is talán egy kicsit jobban hangsúlyoznám; ti. a romantikus iro-
dalom korszakos jelentősége — továbbélő jelentősége — volt az egyén, 
az egyéniség irodalmi polgárjogának végső kivívása; a személyiség, 
az egyedi eszmevilág, erkölcsi érzék, akarat, vágy, érzelem művészi 
jogait a romantikus művek emelték be az irodalomba. 

HORVÁTH KÁROLY: 

Wéber Antal referátuma a magyar romantika legfontosabb kérdé-
seit igen alaposan és meggyőzően tárgyalja: állásfoglalásaival általában 
egyet lehet érteni. Összefoglalja mindazokat az eredményeket, 
amelyeket az 1954. évi akadémiai vita óta elértünk, előadása nagyjá-
ban az irodalomtörténészek konszenzusát tükrözi. Néhány megálla-
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pítását aláhúznám. Először azt, h o g y szervesen összekapcsolja az eu-
rópai es a magyar romantika fejlődését. Inkább csak utal a romantika 
és a „ roman t ikák" sokat vi tatott kérdésére, mely m i n d a marxista, 
mind a nyugat i i roda lomtudományban újabban többször előtérbe 
került (Lovejoy és Wellek, R e j z o v és Vánszlov vi tá ján és az említett 
akadémiai vitaülésen is). Szerintem a romantika f o g a l m a használ-
ható mind általános európai, m ind nemzeti irodalmi vonatkozásban, 
feltéve, hogy összefoglaló terminusnak, komplexitásnak fogjuk fel, 
különben a nemzet i i rodalmakban is problematikus. A francia 
romantikában pl. oly eltérő jelenségek vannak együt t , mint Victor 
Hugo, Musset és Gérard de Nerval . A romantika va lóban történetileg 
reagálás a francia forradalomra és az ipari átalakulásra, ennek megfe-
lelően a személyiség sajátos átformálódását hozza és ilyen módon 
új művészetet. A referátum helyesen bontotta ki kialakulását a felvi-
lágosodásból, amelyben már megfogalmazódnak azok az elvek, 
amelyeket a romant ika mond ki teljes bátorsággal, és valósít meg m ű -
vészi alkotásokban. Igaz az is, h o g y egy irányzathoz va ló tartozás még 
nem minősít egy írót, csak alkotásainak esztétikai értéke. A nagy 
alkotók nem egyszer több stílusirányzat vonásait is egyesíthetik élet-
művükben, már azért is, mert egy perióduson belül t ö b b irányzat is 
élhet — vitában egymással vagy „békés egymás mellet t élésben". 
(Első esetre példa általában a klasszicizmus és a romant ika , a másodikra 
romantika és kritikai realizmus a 30-as 40-es években.) Mindkét eset-
ben fennáll a kölcsönhatás lehetősége. így a r e fe rá tum helyesen 
emelte ki a klasszicista hatások jelenlétét a magyar romant ika korai 
szakaszában. N e m hiszem azonban, hogy az 1849 — 1850 utáni 
romantikus jelenségeket már posztromantikusoknak lehetne nevezni, 
főleg nálunk n e m . Bár ekkor a romantika már nem veze tő irányzat, 
de jelenléte az ötvenes —hatvanas években még tör ténelmileg indo-
kolt, nem korszerűtlen. Ná lunk Arany egyes műveiben , Jókainál, 
Madáchnál, Vajda Jánosnál, egyéb irodalmi pé ldák: Victor H u g o 
költészete a száműzetésben, b izonyos értelemben Tennyson , a prera-
faeliták is stb. N e m értek egyet azzal, hogy a m a g y a r romantika a 
maga egészében idegen a társadalmi konfliktusok ábrázolásától, mert 
eszmevilága a reformkor i érdekegyesítő, nemzetegyesítő politikával 
van kapcsolatban (ezt Fenyő István felszólalásában hallot tuk). Vajda 
Péter, valamint Petőfi és a Fiatal Magyarország egy korszaka is része 
a magyar romant ikának, és ez éppen egy különféle társadalmi osztá-
lyokból rekrutálódott értelmiségi réteg lázadásának i rodalmi tükrö-
ződése. 
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MARTINKÓ ANDRÁS: 

Nagyon szerencsésnek tartom azt a megoldást, hogy a felvilágoso-
dás és a romantika témáját egybekapcsolva vitatjuk meg. Ez lehetővé 
teszi, hogy csökönyös periodizálási szándék nélkül egész sor olyan 
irodalmi jelenséget számba vegyünk, mely egyrészt a felvilágosodás 
örökségeként végigvonul a romantika korszakán és azon túl, másrészt 
mint romantikus jellegű kezdemény jelen van már a felvilágosodás-
ban is. 

Szerencsésnek tartom azt is, hogy már a vita elején két megköze-
lítési mód polarizálódott. Egyiket Fenyő István képviselte a társadalmi 
tényezők, elsősorban a francia forradalom determináló hatásának 
hangsúlyozásával, a másikat Kulin Ferenc, aki a tudat-minőségek 
kialakulásának immanens törvényszerűségeit emelte ki. A két fel-
fogás egyike sem lebecsülendő, különösen a Kulin Ferencé érdemel 
figyelmet, minthogy azt kevésbé szoktuk emlegetni. Van pedig a 
művészeteknek, mint tudatformáknak belső, autonóm törvényszerű-
ségük, melyek nem elhanyagolható szerepet játszanak a művészi 
korszakok, irányzatok, áramlatok létrejöttében és változásaiban. 
Ugyanakkor az oksági elv a szellemi világra is éppenúgy érvényes, 
mint az anyagi, fizikai, biológiai világra. Ha a romantika mint új 
tudat-minőség jelentkezik, az oksági láncolat egészén végig kell 
mennünk, s akkor tekintetbe kell vennünk a másik, a külső, társa-
dalmi-gazdasági determinánsokat is. A belső törvényszerűségek ugyan-
is szoros kapcsolatban állnak az ember társadalmi létével. De megint-
csak nem kizárólagosan. Természetes, hogy a francia forradalom 
hatása alól senki sem vonhatta ki magát, de azért a romantika nem 
mindenestül a francia forradalom „lereagálása". E felfogásban egy 
hamis „post hoc ergo propter hoc" logika érvényesül, mely így szük-
ségszerűen tagadja meg a romantikus („preromantikus"?) jelleget 
minden olyan irodalmi megnyilatkozástól, kezdeménytől (népiesség, 
nemzetiség, új történelemszemlélet, érzelmesség stb.), mely a francia 
forradalom előtt is kimutatható. Ha meghökkentően hangzik is, a 
magam részéről bizonyosra veszem, hogy a romantika megszületett 
(volna) a francia forradalom nélkül is. Nem lett volna persze ugyanaz 
a romantika, elsősorban eszméiben nem. De formai rendszerének 
lényeges vonásai ugyanazok lettek volna. A 17 — 18. századi klasszi-
cizmus ugyanis közvetlenül, a romantikus fokozat nélkül nem 
fejlődhetett volna át a — történelmi értelemben vett — realizmusba. 
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HERMANN ISTVÁN: 

A romantikát úgy fognám fel, mint olyan áramlatot, mely érzés-
ben, életfelfogásban, művészi stílusban stb. a francia felvilágosodás 
bizonyos tartalmaihoz való sajátos ellentmondásos és igen sokszor 
problematikus viszonyt jelent. A felvilágosodás egyik legérdekesebb 
és legfontosabb vonása az volt, hogy nem csupán a gondolkodás 
emancipációjának igényével lépett fel, hanem a legértékesebb és 
leggazdagabb emberi érzelmek egyenlőségének meghirdetésével is. 
Elmondható tehát, hogy a szentimentalizmus, mely ez utóbbit ki-
fejezi, a felvilágosodás elidegeníthetetlen része. A romantika viszont 
szembetalálja magát a francia forradalom teremtette helyzettel, vagyis 
a burzsoázia világával, a polgári világgal. Ebben a szituációban a 
szentimentalizmus által teremtett érték tagadhatatlan. A romantika 
egész problémája abban a kérdésben csúcsosodik ki, hogy vajon mint 
értéket őrzi-e meg a szentimentalizmust, vagy pedig csak formálisan 
reagál a szentimentalizmus egyes motívumaira. 

Ugyancsak először a felvilágosodásban jöt t létre és nyert formát 
teljes határozottsággal az a gondolat, hogy a művészet függetlenedjen 
a politikától. Ennek akkoriban a történelmi alapja a reakciós és kis-
stílű politikától való függetlenedési törekvés volt , ezt fejezte ki az 
úgynevezett Kunstperiode, a Goethe — Schiller-korszak és ugyanezt 
fejezte ki a kanti esztétikában az érdeknélküliség követelése. A német 
felvilágosodásban sánctábor alakult ki a német fejedelmek politikai 
taktikázásával és ármányvilágával szemben. Megvoltak ennek bizo-
nyos analógiái Franciaországban és Angliában is. Ez a gondolat azután 
ismét helyet kap a romantikában (legpregnánsabban Gautier mondja 
ki, de kétségtelen, hogy Gautier programja a romantikus nemzedék 
programja, és a jelszó benső ellentmondásosságát jelzi az: nemcsak a 
romantika, hanem Baudelaire is magáévá teszi). 

A harmadik probléma pedig — s erről szó esett az előző hozzá-
szólásban — különösen fontos és jellegzetes a magyar romantika 
megítélése szempontjából. Nagyon egyszerűen megcáfolható törté-
nelemhamisítás az, mely szerint a felvilágosodásnak nem volt törté-
nelmi szemlélete és ezt a szemléletet pusztán a romantika alakította ki. 
A legegyszerűbb dolog, amire itt utalni szeretnék, az az, hogy a fel-
világosodás fedezi fel a jó vadembert és Voltairenél, Diderotnál állan-
dóan előbukkanó törekvés — nem beszélve Rousseau teoretikus 
megfogalmazásairól — a primitív társadalmak szinte szociológiai 
feltérképezése és összevetése a modern társadalmakkal. S ekkor még 
nem is említettem Voltaire híres történelmi tanulmányait, melyek 
drámáinál maradandóbbaknak bizonyultak. N e m említettem meg 
Vicot és a Vico nyomán járó Herdert stb. S m é g az sem igaz, hogy a 
romantika fedezte volna fel az úgynevezett Európa-centrizmus költői 
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túlhaladási lehetőséget. Elég lesz itt Goethere emlékeztetni, akinél 
a Nyugat-keleti áiWnban vagy Kalidásza iránti érdeklődésében ezek 
a tendenciák nyilvánvalóak. A népköltészetet sem a romant ika fe-
dezi fel, hanem a felvilágosító Herder indít ja meg a népköltészet 
kutatását. S mindez nálunk Kölcseyn keresztül egészen Erdélyi ig és 
Krizáig sugárzik és a herderi indíttatásokhoz sokkal közvet lenebb 
kapcsolata van a magyar népköltészet-kutatásnak, mint a romant ikus 
mot ívumokhoz . 

Tehát itt mindenüt t a felvilágosodás teremtet te értékek p rob lema-
tikus megőrzéséről és továbbfejlesztéséről van szó. 

Ezzel kapcsolatosan szeretnék néhány szót szólni a romant ika 
filozófiai hátteréről. A m i a német romantikát illeti és b izonyos mér -
tékig a francia romantika egy jelentős tendenciáját is, az vé leményem 
szerint Fichte filozófiájában gyökerezik. Az a gondolat ugyanis 
minden romantika alapja, melyet Fichte mondo t t ki, hogy a világ 
mozgatója nem más, m i n t az én és az én min t látszólagos objektivitást 
tételezi a nem-ént. Most már az én és a nem-én között feszülő ellentétek 
jelentik a dialektika lényegét. 

A m i a magyar romant iká t illeti, véleményem szerint itt f igye lembe 
kell venni a magyar fejlődés elkésettségének érdekes pozitív követ -
kezményét . Az elkésettséget legtöbbször mint puszta negativitást 
szoktuk felfogni. Ho lo t t az elkésettségnek bizonyos szempontból 
vannak nagyon pozitív oldalai is. Ez szerintem a magyar romant ika 
egyik sajátságára derít fényt . Ha a romant iká t úgy jellemezzük, 
mint a felvilágosodás által megteremtett értékeknek sajátos po lgár i 
körülmények között létrejövő és felettébb problematikus t ovább-
fejlődését, akkor a magyar romantikában az elkésettségnek igen fon -
tos eredménye van. A magyar romantika ugyanis sokkal hangsúlyo-
zottabban a felvilágosodáshoz kapcsolódik és annak hagyománya i t 
viszi tovább, mint pl. a francia vagy a néme t romantika. 

Utalnék arra, hogy milyen óriási hatást gyakorol t nálunk éppen a 
romantika korában — n e m Tieck vagy Novalis , hanem — Herder . 
A népköltészet értékeinek feltárása herderi nyomon indul meg, 
Kölcseyre éppen úgy Herde r gyakorol nagy benyomást, min t ahogy 
Erdélyire Herder és Hegel . S ez nálunk töretlenül fejlődik át a nép-
költészetbe. 

Következtetésként tehát azt szeretném levonni, hogy a magya r 
romant ika tartalma nem az én és nem-én dialektikája, hanem a nemzet i 
i rodalom megteremtése. Ebben teljesen egyetértek Kereszturyval. 
Ennek érdekében, vagyis a nemzeti i rodalom megteremtéséért v ívot t 
harcban emelte át a magyar kultúra a romantikából elsősorban a fel-
világosodáshoz kötődő vonásokat, illetve értelmezte át a romant iká t 
a felvilágosodás szellemében. így a korszak alapkérdése nem a r o m a n -
tika és nem is valamiféle irodalmi rétegprobléma. Az igazi kérdés a 

9 Irodalomtól ténet 
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nemzeti i rodalom megteremtése és ezen belül kell tárgyalni a roman-
tikát, mely nálunk úgy jelenik meg — mint ahogy n y u g a t o n nem — 
mint a felvilágosodás szinte töretlen továbbfejlődése, a felvilágosodás 
gondolatvilágának felhasználása a nemzet i irodalom — esetleg roman-
tikus stílusjegyekkel telített — megteremtésében. 

B . MÉSZÁROS V I L M A : 

A romant ika lényege: a valósághoz való viszony, a m i t egy adott 
történelmi szituáció determinál. A csalódást, amit a francia forradalom 
elmúlása, a modern polgári élet prózaisága vált ki, nemcsak a romant i -
kusok érzik, a kérdés csak az: h o g y a n reagálnak rá. A romant ikus 
megoldás abban különbözik a balzacitól vagy a puskini tól , hogy a 
világot prózainak érezve, a szépséget valahol a valóságon kívül, 
szubjektivisztikusan, egy általa te remte t t külön vi lágban próbálja 
megtalálni. Ez magyarázza, hogy a romant ika első korszaka, amikor a 
megrendülés történelmileg indokolt , nagy kérdéseket, n a g y típusokat, 
érdekes mo t ívumoka t hoz létre, amivel minden akkor é lő alkotónak 
számolnia kell. Nemcsak Vörösmar ty t nem lehet ilyen találkozások, 
stílusjegyek alapján egy „ r o m a n t i k u s " kategóriába beszorítani. 
Balzacnál, Stendhalnál, Puskinnál is számtalan romantikus mot ívumot , 
szituációt találunk, amelyeket például Balzac számtalanszor szinte 
ironikusan anti-romantikus m ó d o n old meg. Flaubert vagy Zola 
egész életében harcol a romantika esztétikája ellen, b izonyos értelem-
ben mégis romant ikus műveke t h o z létre. 

A 20. században két másodvirágzása is van a romant ikának; 
az egyik napjainkban (válságtünetként), a másik az ú n . forradalmi 
romantika. H a végignézünk a húszas évek szovjet i rodalmán, kiderül, 
hogy a legjelentősebb alkotók gyakorlatukkal akkor is a romantikus 
megoldások ellen tiltakoznak, ha elméletben el is fogad ják . Ez össze-
függ a „ tendencia- i rodalom" kérdésével is: ha az í ró didaktikusán 
vagy patetikusan külön közli ve lünk, amit a mű valóságából nem 
tudunk kihámozni , romantikus megoldással állunk szemben, amit 
például Engels nagyon nem szeretett. 

Sajátos magyar probléma a tör ténelmi regény, ami a W a l t e r Scott-i 
értelemben nálunk nem születik m e g . W . Scott ti. n e m romantikus, 
művét nem az egyénre építi (mint pl . Vigny) hanem a tömegek moz-
gására, a jelennel való kapcsolatra. A magyar tör téne lmi regény — 
Eötvöst kivéve — inkább etikai példázat, még Mór i cz ragyogó 
Erdélye is. 

Költői epikánk viszont r agyogó eredményeket ér el a 19. század-
ban. Formája : a mese. Ez jelenti a csúcsot Vörösmartynál a felvilá-
gosodás értékeit a Varázsfuvola m ó d j á n átmentő Csongor és Tündével, 
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Aranynál a Toldival, Petőfinél a János vitézzé], de m é g Az apostolban. 
is van valami népmesei elem. Érdekes lenne egyszer a magyar i roda-
lomnak ezt a sajátságát külön is kifejteni annál inkább, mert a kicsit 
hasonló tör ténelmi körü lmények között alakuló, tehát még nem kapi-
talizálódott és ugyanakkor fo r rada lmi előkészítő hangulatban élő orosz 
irodalomban a mesének ugyanezt a rendkívül jelentős szerepét látjuk 
azzal a különbséggel, hogy Puskin novellájában, kisregényében m e g -
születik emellett , ettől függetlenül a történelmi regény is. 

KERÉNYI FERENC: 

A magyar romantika kutatásában két irányban lehet — vélemé-
nyem szerint — továbblépni. Először: fokoznunk kell az együtthala-
dást, a komplex módszer kialakításának végső igényével, a történetírás-
sal, annak társ- és rokontudományaival . Nálunk 1848-ig sem válik 
szét egyértelműen a literatúra a tudományos irodalomtól és más írás-
beli megnyilvánulásoktól. A 19. századelő irodalmi és közgazdasági 
párhuzamosságait az 1830-as évektől egyre inkább a politika és az 
irodalom egysége váltja föl. Ez a differenciálatlanság sok problémát 
vet fel. így a magyar értelmiség kialakulásának Keresztury Dezső 
által érintett kérdését; a mecénási és közönségbázis osztályjellegének 
tárgykörét, amely gyakran nem esik egybe a reformküzdelmekben 
elfoglalt politikai frontokkal, ezért hadd használjam rá a kulturális 
érdekegyesítés megjelölést. Hasonlóképpen bonyolul t a hatások 
érvényesülése is. A francia hatás például folyamatosan érkezik hozzánk, 
nemcsak 1789 és 1793 kategóriáiban, hanem a 19. század, így 1830 
forradalmi gyakorlatából is. A politika és i rodalom olyan egységét 
tekintve v i ta tkozom Kulin Ferenc megközelítésével, módszerével, 
amely túlságosan nagy szerepet szán a szubjektumnak. 

Másodszor : a romantika-szintézis igényei mellett az i rodalomtör té-
neti kutatás analízis-mozzanatokkal is adós még. Ilyen a „második 
vonal" íróinak és műveinek vizsgálata, akik és amelyek kísérleteikben, 
gyors válaszadásukban gyakran megválaszolnak a legjobbakná! 
nem vagy sajátosan jelentkező korproblémákat . Ehhez járul, hogy a 
romantika n e m kizárólagos stílusirányzat, hanem keveredik a szenti-
mentalizmussal, a népiességgel, az ezen át törő realizmussal vagy 
- Eötvösnél például — egyenesen a kritikai realizmus tartalmi: 
és stílusjegyeivel. E folyamat arányainak pontosabb meghatározását 
érzem itt fő feladatnak. A magyar romantika évtizedeiről nem maradt 
korabeli összegezés, sem enciklopédistán természettudományos-
filozófiai, sem pozitivistán történetírói. Szépirodalmunkban is inkább 
csak jelei vannak e törekvésnek, Jókai és Kemény regényeinek egy-

9 * 
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másutánjában, Bajza, ma jd Erdélyi esztétikai cikkeiben, Az ember 
tragédiája reformkori rétegében. Ezért a nézetek szélsőséges polari-
zálása helyett a kutatási módszerek együttes, arányos alkalmazása 
látszik célszerűnek. 

TAMÁS A N N A : 

Roman t ika és valóság viszonyával s ennek kapcsán a magyar 
romant ikán belüli periodizációval k ívánok röviden foglalkozni. 
Figyelemreméltó tanulságokat kínál e kérdésekhez a romantikus drá-
ma és színjátszás kortársi megítélésének vizsgálata. Az 1830-as évek 
politikai fellendülése a bázisa annak a — kritikusoknál és közönségnél 
egyaránt észrevehető — ízlésbeli, szemléleti elmozdulásnak, amely az 
érzelmes német drámáktól a francia ú j - romant ikus iskola szenvedélyes, 
lázadó alkotásai felé muta t . Az irányváltás kezdetét bizonyítja a M a -
gyar Tudós Társaság Játékszíni Küldöttségének 1833 és 36 között vég-
zett színdarab-kiválasztó tevékenysége, melyről Toldy Ferenc „ t i tok -
n o k " számol be, és e változást jelzik a 30-as évek közepén a Honmíí-
vészbea a francia romant ikus drámáról meginduló még oly kezdetle-
ges polémiák is, az 1840-es években kibontakozó színi hatás — művészi 
hatás vita előhírnökei. — A másik kérdés, amiről szólni szeretnék, 
ugyancsak a romantikus drámával összefüggő kortársi véleményekkel 
f ügg össze. Amikor az 1840-es években a művészet és irodalom körül i 
viták fellángolnak, egyes, nem is feltétlenül élvonalbeli írók, kr i t iku-
sok, akik az öncélú művészet és irányzatosság kérdésében a l 'art pour 
l 'art ellen lépnek fel, a francia romant ika ábrázolási eszközeinek a 
valósággal való szoros összefüggését bizonyít ják. Két folyóirat-cikket 
emelnék ki az Életképek 1846-, illetve 1847-es évfolyamából, „Silves-
ter" -é t és Ábrányi Emilét . Részletekbemenően keresik a párhuza-
mo t a francia forradalom történelmi valósága és a regényesség, álta-
lában a romantikus ábrázolási eszközök kialakulása között. Silvester 
— inai kifejezéssel élve — történelmi kategóriának tartja a romantikát , 
amely szerinte élethű képét adja Franciaország „társasági lázának", de 
elképzelhetetlen volna egy olyan társadalomban, amelyet ő az u tó -
pista szocializmus jellemző vonásaival rajzol fel. — Az ilyen és hasonló 
cikkek érvelése, romantika-értelmezése ma is rokonszenves és bár 
nyilvánvaló, hogy a valóság adekvát tükrözése semmilyen romant ikus 
műben nem jöhet létre, az érzelmes néme t romantikához képest a 
francia új iskola kétségtelenül közelebb vitte a művészetet a valósághoz. 
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SZATHMÁRI ISTVXN: 

Ma a tudományokat nagyfokú differenciálódás és ugyanakkor 
a komplexitás föltétlen igénye és szükségessége jellemzi. Magam arra 
mutatnék rá, hogy a nyelvtudomány, illetőleg egyes részterületei 
mennyiben segíthetik a romantikának és az általa jellemzett egész 
korszak irodalmának a kutatását. 

1. A tárgyalt korban igen fontos jelenség a nyelvújítás. Nagy szük-
ség volna rá, hogy közösen — nyelvészek és irodalmárok — újból 
megvizsgáljuk minden vonatkozásában, mégpedig elmélyülten és 
körültekintéssel. Össze kellene hasonlítanunk mindenekelőtt a mi 
nyelvújításunkat a szomszédos és távolabbi népek nyelvújításával. 
Feleletet kellene keresnünk a következőkre: honnan indult el, s miért 
alakult olyan szerencsésen, hogy lényegében belülről oldotta meg 
nyelvünk európai szintre való emelését ; mi volt az oka, hogy viszony-
lag oly hamar diadalmaskodni tudott; mi köszönhető e tekintetben az 
íróknak, költőknek; és: mi vol ta szerepe mindebben a romantikának? 

2. Az előbbivel is összefügg a nyelvtudomány föllendülése: 
nyelvtanok, szótárak, az első helyesírási szabályzat megjelentetése; 
az Akadémiának és tagjai között olyanoknak a szinte lázas munkál-
kodása, mint Vörösmarty stb. Föl kellene kutatni azokat a szálakat, 
amelyek ezektől a romantikához vezetnek. 

3. Ismeretes, hogy ebben a korban terjed el és erősödik meg a 
formailag jóval korábban rendszerré kristályosodott magyar irodalmi 
nyelv (Dugonics például már hiába áll elő az ö-ző változattal stb.). 
Hogyan függ össze mindez a romantikával? 

4. És mit segíthetne a stilisztika? Ú g y gondolom — amint tan-
székünk kollektív munkaként tervbe is vette — elsősorban azzal, 
hogy a romantikát (más korstílusokkal együtt) a nyelvi—stiláris 
eszközök felől világítaná meg, mégpedig minőségi és mennyiségi 
(az arányok a fontosak!) tekintetben egyaránt. 

5. Végül — ez önmagában is komplex feladat! — jó volna kutatni 
a korabeli ízlést (ebben benne van a nyelvi és stílusigény stb.), azt 
és úgy, ahogy Szauder professzor például a Kazinczyról szóló dolgo-
zataiban tette. 

GERGELY GERGELY: 

A romantika a magyar irodalomban többet jelent annál a szerepnél, 
mint amit a 48 előtti két évtizedben betöltött. Gyökerei messzebbről 
erednek. A szálai jóval előbbre nyúlnak. Egész irodalmunkat tekintve, 
az elkötelezettség vállalásával már a régebbi korokban is nemzeti 
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célokat szolgált. A tudomány, a kultúra, a nyelv stb. művelésével 
közvetlenül a nemzet i lét kialakítása felé tendált, s küzdelmei a re form-
kor i nemzetté alakulásnak pátoszát már régen előlegezték. A kései, 
a posztromantikának nevezett időszak pedig szinte a 20. sz. első évti-
zedeiig tart. 

A romantika a legsokoldalúbb és legtöbb dimenziójú kategória. 
A dimenzió a megvalósulási lehetőségeket foglalja magába . Hiba, 
hogy a romant ikát legtöbbször a még ismeretlenebb, m é g tisztázat-
lanabb realizmussal helyezzük szembe, annak szemszögéből marasz-
taljuk el, holott egyáltalán nem ellentétes, hanem egymást kiegészítő 
kategóriák. A j ö v ő felé mutat ; a ma realitásai, a tegnap romant ikáján 
nyugszanak, minden ma reális valóság a múl t romant ikájából fakad. 

Ezért tisztázatlan a haladás-ellenes, a reakciós stb. romant ika fo-
galma. Azok a körülmények, amelyekben egy eszme n e m valósulhat 
meg, nem válhat valósággá, tehát romant ikus — idővel megvál toz-
nak, konkrét helyzethez kötődését az eszme elveszti, illetve más relá-
ciót kap, s végül valósággá válik. Ezen az alapon pl. Jókai nemesség-
hez fűződő illúzióit n e m sorolhatjuk a negatív romant ika körébe, 
mer t már lefoszlott róla a konkrét kötődés (osztályhoz) s a hősök 
emberi magatartásukkal hatnak. 

Ezeket a gondolatokat is f igyelembe kellene venni a romant ika 
kérdéseinek vizsgálatánál. 

NACSÁDY JÓZSEF: 

A romantika szétágazó problémaköréből csupán egy részletkér-
désnek látszó dolgot említenék meg, a romantika és a népiesség kér-
dését. A közép- és kelet-európai népek irodalmában, romantikájában 
a népiességnek különös és hangsúlyozott funkciója van, hiszen itt és 
ekkor a polgári nemzetállam megteremtésének ideológiájába épül bele 
a népköltészetre és a népies irodalomra vonatkozó, egyébként nem a 
romant ikában gyökerező elmélet. Arra a mozzanatra utalnék most 
elsősorban, h o g y a 19. századi jobbágyfölszabadítások, forradalmak 
előtti évtizedekben ezeknek a népeknek az irodalmában, népies irány-
zataiban jellegzetes hangsúlyáttevődés figyelhető meg. A m í g koráb-
ban a folklór—műköltészet viszony volt a népiesség középpont i kérdése, 
ebben az időszakban nép és nemzet viszonyára helyeződik át a hangsúly, 
a „népies i rodalmi" program „nemzeti polit ikai" p r o g r a m m á alakul át. 
Ezt a mi viszonyaink között jól megfigyelhet jük Erdélyi János m u n -
kásságában is. A jellemzett hangsúlyáttevődést i rodalomtörténet í rá-
sunk mint a népiesség demokratizálódását, realizmusba való á tha j -
lását tartotta számon. Nép és nemzet viszonya azonban a korszak 
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ideológiájában jellegzetesen romantikus történetszemléleti alapon 
áll, a korszak népköltészet-rajongása, folklór-mitizálása szükségképpen 
nép- és paraszteszményítésbe, sőt nemzeti paraszt-mitizálásba vált 
át. Ezen belül — természetesen — nagy szemléleti változatosság, ár-
nyalatosság jelentkezik. A legtipikusabbak egyike: a parasztság az 
ősi nemzeti karakter igazi letéteményese és leghívebb megőrzője, 
tehát ki kell emelni elmaradottságából, rá kell ébreszteni latens nem-
zeti erényeinek tudatára, és akkor nemcsak hogy nem fordul szembe a 
nemzet más rétegeivel, hanem az új , megszülető nemzeti egységen 
belül az idegen befolyások leghatékonyabb ellensúlyozója lesz. A 
másik „programváltozat" : a néptömegekben, a parasztságban ma is 
virulensek a nemzeti erények, bátran támaszkodhatunk rá, alkalmas 
arra, hogy akár egy radikális átalakulás tömegerejévé váljék. 

A nép, a paraszt, amely ekkor megjelenik irodalmunkban, sokkal 
inkább egy haladó nemesi liberális, illetve polgári radikális erkölcsi-
hazafiúi eszmény elképzelt, rávetített vonásait hordozza, mint a job-
bágysors (akkoriban, a 40-es években a közvéleményben jól ismert) 
nyomait. Ez a népiesség kikerül bizonyos konfliktus-típusokat. 
Éppen történelmi szerepe miatt, a polgári nemzetállam megvalósí-
tására irányuló tendenciozitása miatt furcsa kísérletet tesz: egymással 
harcban álló osztályok egymásra utaltságának történelmi paradoxonát 
igyekszik taktikailag realizálni. Ez a fölfogás határozza meg az 1850-es 
években is népiessegünket, s egészen ritka kivételektől eltekintve nem 
is kapunk tőle olyan hiteles képet a parasztságról, amelyet realistának 
minősíthetnénk. 

Természetesen a népies költők és írók — ide értem Petőfi és Arany 
népies műveit is — megpróbálják a valóságos társadalmi konfliktu-
sokat a folklór-formanyelv segítségével érzékeltetni, mesékbe, mon-
dákba átvetíteni, illetve ha közvetlenül megmutatják is azokat, morá-
lis síkra terelve oldják föl mindegyiküket, a hazafias nemzeti program-
változatok valamelyikének jegyében. 

Végül meg egy dolgot szeretnék megemlíteni. Ú g y tudjuk és így 
olvassuk számos tanulmányban, hogy az irodalmi népiességnek, amely 
tehát szerintem az 1840 — 50-es években nálunk nem szakad el a 
romantika talajáról, forradalmat előkészítő funkciója volt ugyan, 
hordozott plebejus lázadáselemeket is, forradalmivá már nem tudott 
lenni. A magam részéről úgy vélem, hogy a népiesség romantikus 
talajon is jelentékeny szerepet töltött be a forradalom és szabadságharc 
alatt, s hordozott forradalmi eszméket is. Elég talán Arany szabadság-
harc alatti költeményeire utalnunk, s arra, hogy Petőfi költészetében 
új „népies hullám"-ot figyelhetünk meg az európai forradalmak 
első híreitől kezdve. Ezekben a népies dalokban és a 48—49-es élet-
képekben a korábbi derék, becsületes „népfi" helyén körvonalazódik 
a nemzeti hőssé magasuló magyar paraszt új, nemes egyszerűségében 
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is heroikus, romantikus alakja. Azt se feledjük el, hogy ekkor szü-
letik meg a népiességen belül egy új „műfa j " , a népies publicisztika, 
amely (ha eszmeileg rendkívül ellentmondásos volt is, min t egész 
publicisztikánk ekkor) a forradalmi idők legszélesebb tömegeihez 
juttatta el a legkorszerűbb politikai eszméket. 

BARÓTI DEZSŐ: 

A vitaindító előadás sokoldalúan közelítette meg a problémát 
és ugyanakkor eléggé nyitott volt a kerekasztal-megbeszélés alkal-
mához. így többek között azt a problémát is nyitva hagyta, hogy a 
romantika pusztán stílusirány vagy egy általánosabb és bonyolultabb 
történeti jelenség? Jómagam az utóbbi felfogáshoz állnék közel és 
azt hiszem, hogy a magyar művelődés történetén belül is beszélhetünk 
például romantikus politikáról, életsorsokról vagy érzelemvilágról. 
Kár, hogy ezeket alig ismerjük, hiszen a kor gazdag levelezésanyagát, 
a kisebb jelentőségű emberek naplóit s általában mindazt, amiben az 
élet romantikája megnyilatkozott még alig dolgozták fel. D e pusztán 
az irodalmon belül maradva is adósságunk van: még a legnagyobb 
romantikus íróink stílusáról is alig van korszerű feldolgozásunk, a 
kor folyóirataiban és átlagirodalmában megnyilatkozó „triviálroman-
tika" problémájáról nem is beszélve. A magyar romantika osztály-
bázisa is az eddiginél árnyaltabb megvizsgálást kíván. Romantikánk 
kétségtelenül erősen összefügg a haladó középnemesi törekvésekkel, a 
nagy romantikusok mint ismeretes, ugyanakkor problematikusoknak 
is érzik ezeket, amiből egy gyötrő konfliktus-érzés született meg, az 
optimizmusnak és a pesszimizmusnak végül a hazáért való tevékeny-
ség moráljában feloldódó harca. Ez a sajátos érzelmi dialektika-féle 
különben a magyar romantika stílusát is erősen alakította. O t t van 
továbbá a magyar múl t felfedezésének folyamatában, általában mind-
abban, amit Keresztury Dezső „magyar birodalmi gondolat"-nak 
nevezett. Nagyon fontosnak tartom továbbá, hogy romantikánkkal 
kapcsolatban a felvilágosodás örökségének jelenlétét hangsúlyozzuk. 
Azt is mondhatnánk, hogy a magyar romantika nálunk egyben a 
felvilágosodás örökségének beteljesedését jelenti. 

Ez a problémafelvetés különben az európai romantika-kutatás 
újabb érdeklődésével is egybeesik. Külön probléma a romantika 
korának közízlése. Ez úgy látszik sokkal kevésbé volt romantikus; 
még a nagy romantikus íróink környezetére is egy biedermeierei 
klasszicizmus nyomta rá bélyegét. 
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LENGYEL DÉNES: 

A referátum ki tűnő kiindulópontokat adott , a vita pedig már eddig 
is jó eredményeket ért el, ezekhez csak néhány kiegészítéssel járul-
hatok hozzá. 

A romant ikus köl tők fő forrásait, a krónikákat, a felvilágosodás 
korában adják ki. 1799-ben Anonymust már magyarra fordí t ják, de a 
19. századi költők, í rók általában az eredeti, latin nyelvű példányokat 
használják. Jókai latin nyelvű Bécsi képes krónikája ma a Petőf i Irodalmi 
Múzeumban van, s nyilván számos mű , többek között A magyar nem-
zet története regényes rajzokban forrása. Itt f igyelembe kell venni , hogy 
mind a felvilágosodás korában, mind a re formkorban h á r o m honfog-
lalást tartanak számon: Attila, az avarok és Árpád honfoglalását. Erre 
a hún —magyar rokonságot hirdető m o n d a k ö r ad lehetőséget. A 
honfoglalás szellemi magatartást, nemzeti megújulást is jelent, ezt 
hirdeti a romantikus költészet; egészen nyilvánvalóan Vörösmar ty : 
Árpád ébredése című darabja. 

A felvilágosodás „vadember" ábrázolása és a romantikus egzotikum 
között feltétlenül rokonság mutatkozik. D e a groteszk, az ellentétes 
ábrázolás, a qui pro quo gyakorisága, állandó használata a romantiká-
ban olyan sajátosság, amelyet külön kellene megvizsgálnunk. Mindez 
azt jelenti, hogy a felvilágosodás kora jellegzetes ember-ábrázolását, 
a művek szerkezetét, stílusát össze kell ve tnünk a romant ikus alkotá-
sokkal, mert a problematika teljes megoldásához csak így ju tunk el. 

OLTVÁNYT AMBRUS : 

Elismeréssel szólok "Weber Antal referátumának tárgyszerűségéről, 
elegáns és nagyvonalú felépítéséről, egyszersmind azonban szóvá teszem, 
hogy a referátum nem volt eléggé prob léma- és feladatcentrikus, főleg 
a már kellőképpen tisztázott vonatkozásokat helyezte előtérbe, ahe-
lyett, hogy a megoldatlan kérdésekre, a további kutatás előtt álló 
teendőkre irányította volna a figyelmet. Hangsúlyozta, h o g y a magyar 
romantika kibontakozása és fejlődése csak a liberalizmus és naciona-
lizmus ideológiáinak egyidejű térhódításával való összefüggésében 
vizsgálható és értelmezhető helyesen. A romantika vitathatatlanul a 
francia forradalom és az ipari forradalom reflexe volt, de amikor ez az 
irányzat Magyarországra is eljutott, itt az alapjául szolgáló gazdasági 
és társadalmi átalakulás m é g úgyszólván m e g sem kezdődöt t (azaz a 
visszahatás megelőzte magát a hatást, a reakció az akciót), s emiatt 
a romantika gondolat- és érzésvilágának jellegzetes mot ívumai szük-
ségképpen funkció- és jelentésmódosuláson mentek át. Lehetőség és 
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valóság, szabadság és szükségszerűség ant inómiái t a magyar re formkor 
közgondolkozása és művészete nem az e g y é n sorsára, hanem — Herder 
inspirációja nyomán — elsősorban a nemze t r e , a magyarság felemel-
kedésének vagy hanyatlásának perspektívájára vonatkoztat ja, s 
értékrendszerében is a „nemzet i" foga lma nyer i el a központ i helyet. 
E n n e k a gondolatkörnek a szerkezetét és belső ellentmondásait alapos 
eszmetörténeti kutatások révén kellene tisztázni, s ezt a munká t tör-
ténészeknek és irodalomtörténészeknek (ahelyett, hogy kölcsönösen 
egymásra hárítanák át a feladatot) közös erővel kellene elvégezniük. 
Keresztury Dezső és Baró t i Dezső hozzászólásaihoz kapcsolódva em-
lékeztetek a korszakból fennmaradt rendkívü l gazdag, sokezer darabra 
r ú g ó levelezésanyag különleges t udományos értékére. A hasonló jel-
legű külföldi kutatások eredményei n y o m á n az a határozot t meg-
győződésem, hogy ennek az anyagnak korszerű módszerekkel tör-
ténő, a modern szociológia vívmányait is hasznosító feldolgozása 
fon tos tanulságokkal szolgálhat a m a g y a r romantika szűkebb bá-
zisát, voltaképpeni társadalmi közegét je len tő értelmiségi réteg ki-
alakulásának és öntudat ra ébredésének állomásait illetően, s egyszer-
smind segítséget nyú j tha t a hazai r o m a n t i k a fejlődési folyamatát 
tagoló belső periódushatárok és c somópon tok szabatosabb kijelölésé-
hez is. 

SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: 

I . Keresztury Dezső hozzászólásában kifejtette, hogy a honfoglalási 
és hun-eposz ideológiai alapjai közé ta r toz ik a német, illetve osztrák 
b i rodalmi gondolattal szemben a ha jdanvol t hun , illetve magya r biro-
da lom dicsőségének feltámasztása. Ezzel szemben az a véleményem, 
h o g y a hexameteres h u n - és honfoglalási epika eredetileg egyáltalán 
n e m oppozícióból f a k a d : első művelői , a — latinul í ró — jezsuita 
Repszel i László, A d á n y i András, vagy a disztichonban író Schez 
Péter a 18. sz. első fe lében a krónikából ve t t őstörténetet a R e g n u m 
M a r i a n u m ideológiájával ötvözték össze, ugyanolyan nemzeti ön-
elégültséggel, mint amennyi elszánt Habsburg-királyhűséggel. A 
romant ikus — immár magyar nyelvű — „ ő s i " hősepika megkülönböz-
te tő jegye a herderi jóslatra reagáló, a nemzethalál látomásával küszkö-
d ő tartás. Oppozíciós éle nemcsak az e l n y o m ó osztrák u ra lom ellen 
i rányul , hanem egyre inkább a nemzethalál „realizálására" törekedni 
látszó nemzetiségek ellen is. (Fordított i r ányban is érvényes: a szlovák 
romant ika hasonló tendenciáival aknázza ki Szvatopluk alakját.) 
A herderi nemzetfelfogás és a herderi fenyegetettség ihletében magya-
rázható a hozzászóló szerint Arany epikusi pályája, Az elveszett alkot-
mánytól a Buda haláláig. 
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2. A magyar romant ika teljes megértéséhez és pontos művelődés-
történeti helyének megállapításához feltétlenül szükséges a „bieder-
meier" néven összefoglalt jelenségek vizsgálata. Nálunk v a g y har-
minc éve felhagytak vele : a német i rodalom rokonjelenségeit Fried-
rich Sengle megjelenés alatt álló háromkötetes monográf iá ja kísérli 
meg tisztázni. 

AGÁRDI PÉTER: 

A korszaknak nem vagyok jó ismerője s ezért „ k ö n n y e b b e n " 
megengedhetem magamnak a sarkított, provokáló v é l e m é n y m o n -
dást: az eddigi vitában nem sikerült termékenyen konf ron tá ln i a 
romantikáról i roda lomtudományunkban vallott különböző felfogá-
sokat. A vitában egyrészt volt egy színvonalas és izgalmas filozófiai-
esztétikai megközelítés (Kulin Ferencé, H e r m a n n Istváné, Mészáros 
Vilmáé), másrészt egy — talán aprólékosságig konkrét — m o z g a l o m -
történeti, filológiai, stilisztikai stb. szempont. Ezek azonban n e m üt-
köztek, nem járták át egymást s így a romant ika számos alapproblé-
mája körül sajnos nem éleződtek ki a későbbi megnyugta tó e redmé-
nyekhez szükséges álláspontok. N e m használjuk-e túl tágan a r o m a n -
tika stíluskategóriáját? Mennyiben illeszthető be a romantika foga lma 
a magyar re formkor (s a 19. századi európai irodalom) történetébe? 
Milyen a viszonya az esztétikai realizmus-kategóriával? Szerepelhet-e 
periodizációs fogalomként? Milyen belső irányzatai, eltérő módszerei 
voltak? Közvetlenül genetikus kapcsolatba hozható-e a nemzet i 
i rodalom és a népiesség eszméje a romantikával? Iskolás és fölényes 
kérdések ezek, de megválaszolásuk csak élesebb vitától várható. 

LUKÁCS GÖRGY: A romantikáról (interjú; 1970. okt. Kérdező : 
Eörsi István). 

1. Mik a romantika létrejöttének társadalmi alapjai? 

— Amikor a francia forradalom átment a directoire-ba és N a p ó -
leon idejére, kifejlődött egy oppozíció, amely a fo r rada lom előtti 
időre akart visszamenni . . . a polgári átalakulás ellenében a megelőző 
korszak vívmányait , emberiességét játszották ki. Ezt a „visszamenési" 
mozgalmat lehet általánosságban romantikának nevezni. 
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2. Vannak-e a romantikának általánosan érvényes, jellegzetes témakörei 
vagy stílusjegyei? 

— Ezt így nem lehetne mondani . . . Volt idő, amikor az iroda-
lomtörténet a középkor minden ábrázolását romantikusnak vette, 
holott például, hogy a leghíresebbet említsem, Walter Scottot egyál-
talában nem lehetett romantikusnak tekintem. О a 13. századot, vagy 
más régi kort, mint fejlődési etapot ábrázolta, és nem mint olyan érté-
ket, amelyet szembe kell állítani a kapitalizmus társadalmával. így 
hát még a középkort sem lehet tisztán romantikus tematikának tekin-
teni. Hasonló a helyzet a népiességgel. Lehet ábrázolni a plebejus 
áramlatokat, ahogy harcban állottak a feudalizmussal, másrészt van 
olyan romantikus felfogás, amely a középkort valamilyen idillnek 
tekinti. A romantika egy bizonyos álláspont, amely az ökonómiától a 
szépirodalomig terjed, mondjuk például a Sismondi kapitalizmus-
kritikájában nagyon sok romantikus elem van, ellenben, mint mon-
dom, Walter Scott nem romantikus. 

3. Mondhatjuk-e, hogy a népdalkutatás a romantika ellenére vált a 
soron következő fejlődés pozitív tényezőjévé ? 

— Igen. Nekünk magyaroknak például nagyon világosan kell 
látnunk, hogy sem a Petőfi-korszakbeli népdalgyűjtésben, sem Bar-
tókék népdalgyűjtésében nincs romantikus elem. 

4. A különböző országok romantikus irodalmában miként nyilvánultak 
meg a nemzeti vonások? 

— Speciális az olyan népek helyzete, amelyek a nemzeti el-
nyomás állapotában éltek. A magyar kultúrában fordulópontot jelent 
az 1790-es országgyűlés, amely tiltakozott а II. József nemzetiséget 
megsemmisíteni akaró felvilágosító reformjai ellen. Ahogy kiját-
szották a magyar múlt autentikus jellegét ezzel a helyzettel szemben, 
abban benne rejlik az a felismerés, hogy a nemzeti fejlődés nemcsak 
tény, hanem sajátos érték is. Csak az a kérdés, hogy ez a múlt-idézés, 
a példakép-keresés a Walter Scott-i vagy a német romantikus formá-
ban nyilvánult-e meg? Kétségkívül a reform-korszakban mind a 
két forma szerepelt, mindaddig, míg Vörösmarty és azután főként 
Petőfi és Arany nem annyira a múltat játszotta ki a jelen ellen, mint a 
múltban megnyilvánuló paraszti-plebejus áramlatokat a nemesi 
kultúra ellenében. Véleményem szerint ezt a két múltbanézést nagyon 
élesen meg kell különböztetni egymástól. 
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5. Elképzelhető-e, hogy Shelleynek vagy Byronnak a müvében roman-
tikus vonások vegyülnek utópisztikus szocialisztikus vonásokkal? 

— Byron ideálja egyáltalában nem az volt, ami a későbbi angol 
romantikusoknak. Carlyle például a kapitalizmus embertelen ellent-
mondásaival szemben mindig fölidézi a középkor emberiességét. Ez 
Byronból teljesen hiányzik. Még sokkal kevésbé romantikus Shelley, 
akinél a plebejus forradalmi vonás még sokkal erősebb, mint Byron-
nál. Shelleynél nyoma sincsen a Carlyle-féle irányzatnak, amely a 
középkort ideálnak akarná beállítani a kapitalizmussal szemben. 

6. Mi a véleménye a stilromantikáról ? 

— Az úgynevezett stil-realizmusnál butább halandzsát elképzelni 
sem tudok, és a stilromantika természetesen ugyanilyen halandzsa. 

7. Mi а véleménye а preromantika kifejezésről? 

— Ez, mint reális irodalomtörténeti probléma, főképp a német 
irodalomban jelentkezik. A német irodalomnak a felvilágosodás és a 
forradalom korszaka között van egy közbeeső korszaka, az ún. Sturm 
und Drang. Szerintem azonban ennek a preromantikához az égvilágon 
semmi köze nincsen . . . . Az egész Sturm und Drang-ot (a Lessing 
utáni és Goethe weimari periódusa közötti időt számítom ide) egy-
szerűen a felvilágosodás korszakába kell besorolni. A Sturm und 
Drang éppen ellentéte a romantikának, folytatása azoknak a tendenci-
áknak, amelyek a késői Diderotnál és a késői Rousseaunál a francia 
felvilágosodásban fölmerülnek. így hát én ezt a preromantikát egysze-
rű irodalomtörténeti ostobaságnak tekintem. Ez ugyanúgy érvényes 
a magyar fejlődésre, mert preromantika, vagyis a kapitalizmus ellent-
mondásainak megnyilvánulása előtti romantika nem létezhetik. 

T A X N E R E R N Ő : 

Az idő előrehaladottságára való tekintettel egészen röviden szeret-
nék néhány kérdést fölvetni. Egyetértek a Kulin Ferenc fölszólalásá-
bau megfogalmazott igényességgel. Azt hiszem, a romantika rendkívül 
bonyolult kérdéseit csak filozófiai áttételeken, az egyéni és társadalmi 
létezés művészi visszatükrözésének dialektikus vizsgálatán keresztül 
közelíthetjük meg. Gondoljunk csak arra, milyen alapvető gondja 
volt a romantikus költőknek, hogy a tudatukban élő, a társadalmi 
valóságban létező, újfajta egyéni és társadalmi mondanivalójukat 
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nem tudták a meglevő lírai, drámai és epikai struktúrákban kifejezni. 
Könnyen érzékelhető Vörösmarty izgalma, amikor a drámai kifejezés 
új lehetőségeit véli felfedezni az Ausland-ban talált, és azonnal lefor-
dított hindu drámában. Ezen a réven került kapcsolatba a keleti filo-
zófiákkal; de miközben irracionális gondolatrendszerekkel ismerke-
dett, a hazai politika realitásában már fontos — sok tekintetben felde-
rítetlen — szerepet játszott. Személyének és tevékenységének társadal-
mi jelentőségét így ítélte meg a politikai vezetőszerepre készülő 
Széchenyi István is, amikor 1828 őszén Pestre jött, hogy — többek 
között — az írókkal személyes kapcsolatot létesítsen, és Vörösmartyval 
két nappal előbb ismerkedett meg, mint Kisfaludy Károllyal vagy 
Fáy Andrással. S a reform-eszmékről vitatkozó baráti körében keres-
hetjük annak magyarázatát is, miért adja mesedrámájában — a ro-
mantikus költő — Csongor szájába az emberek közti egyenlőség 
bátor gondolatát. 

Néhány összefüggés vázlatos megemlítésével a romantika, külö-
nösen a magyar romantika párhuzamos jelenségeire kívántam utalni, 
hogy ezzel azokhoz csatlakozzam, akik fölszólalásukban a kérdés össze-
tettségét hangsúlyozták. 

M A R T I N K Ó A N D R Á S : 

Az elhangzott Lukács György-interjú több tételével — mélységes 
tiszteletünk kifejezése mellett is — föltétlenül vitáznunk kell. Ha az 
interjúban elhangzottakat maradék nélkül elfogadnánk, valójában a 
romantika létezését kérdőjeleznénk meg — akár művelődéstörténeti 
irányzatnak, akár társadalmi tudat-jelenségnek, akár stílusnak tekint-
jük is. A hozzászólásokból is az derült ki, hogy van — többek között 
— romantikus stílus, romantikus emberábrázolás, vannak romantikus 
témák, eszmék stb. Összefoglalva: van egy romantikus művészi, 
kifejező formarendszer. De, és ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, 
azok az eszmék, magatartás-, érzés- és tudatformák, melyeket világ-
szerte a tudományos gondolkodás ,,romantikus"-nak minősít, más-
részt az a művészi, kifejező forma-rendszer, melyet megintcsak eléggé 
univerzális konszenzussal „romantikus" néven emlegetnek — nem 
szükségképpen halad párhuzamosan; más szóval a (legtágabb értelem-
ben vett) tartalmi romantika csak ritkán esik egybe a (legtágabb ér-
telemben vett) formai romantikával. Hirdethet valaki romantikus 
ideológiát klasszicista nyelven —stílusban, mutathat romantikus 
jegyeket tárgyválasztásban, emberábrázolásban, s lehet formai eszkö-
zeiben teljesen hagyományos vagy teljesen új. Erre minden nemzet 
irodalma rendkívül széles skálájú változatokat tud felmutatni. A tarta-
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lom és f o r m a egysége ugyanis mindig az egyes művekre, s n e m az 
irányzatokra érvényes. 

Egy másik, alapvető, kérdés a magyar romant ika megkéset tségé-
nek s m é g inkább provinciális jellegének — téves — koncepciója. 
Csak éppen érintve azt, h o g y Vörösmarty vagy a romantikus Pe tő f i 
európai kortársaiknak kortársai voltak, nagyon szeretném hangsú -
lyozni az olyan studiumok fontosságát, melyek a magyar és az egy-
korú európai romantikát — a tartalom és a f o r m a síkján egyaránt — 
szervesen egybekötik. E tekintetben nagyon fontos lenne í ró ink ol-
vasmányainak, tanulmányainak, könyvtárainak, az utazásoknak, leve-
lezéseknek európai kitekintésű vizsgálata. A h o g y elkerülhetetlen szük-
ség a semmi tudományos babért nem igérő életrajzok és kritikai ki-
adások munkálatainak megszervezése is. 

P Á N D I P Á L : 

A romant ika ú j értékelése 1957 után indul t meg energikusan. 
Egyidőben a forradalmi romantikával szemben növekvő szkep-
szissel, nő t t a 19. századi romantika parttalanná tételére i r ányu ló 
tendencia. A 19. századi romantikának ez a „par t ta lan" értelmezése, 
illetve a 19. századi romant ika parttalan kitágítása jelen van Ernst 
Fischernek a koncepciójában, aki ugyanakkor a forradalmi romant iká t 
mint a szocialista realizmus vélt ismérvét megkérdőjelezi. A z t hi-
szem hogy e kérdőjelnek — amely a forradalmi romantikát m i n t 
külön esztétikai kategóriát illeti — a kitételében igaza van. De abból , 
hogy a forradalmi romant ikát mint esztétikai kategóriát szkept iku-
san kezeljük, nem következik az filozófiailag, elméletileg, h o g y a 19. 
századi romant ikát mérhetetlenül kitágíthatjuk, hogy visszavetíthet-
jük a 18. századba, és hogy egy egész sor o lyan jelenséget a hatálya 
alá vonhatunk, amely tulajdonképpen nem tartozik oda. E b b e n az 
„egyenlőtlen fejlődésben", a romantika-értelmezés egyenlőtlen fej-
lődésében, úgy gondolom, szerepet játszott az, hogy egy i dőben a 
romantika nagyon sommás elítélésben részesült. Mint feudális osztály-
termék szerepelt a tudatban és voltaképpen minden t igazolni kellet t a 
realizmus ítélőszéke előtt ahhoz, hogy legalizáljuk mint értéket. így 
hát minden, ami a romant ikához tartozott, valamiképpen g y a n ú -
árnyékba került . Egy ilyen leegyszerűsítő szemlélettel szemben va ló-
ban szükség volt a romantika kategóriájának k o m o l y felülvizsgálatára, 
ami az 1954-es romantika-vitában már megkezdődöt t , s h o z o t t is 
jó eredményeket . Emlékeztetek itt Sőtér István tanulmányára és 
kötetére. D e óvást emelnék az olyan szemlélettel szemben, amely 
most már a romantikát túlemeli a maga konkré t történeti he lyén . 
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Lukácsnak az a fordulata, hogy a romantika a francia forradalomra és 
az angol ipari forradalomra való reagálás, sokakban ellenkezést kelt 
és ahogy itt délelőtt megfogalmazódot t : abból, h o g y a francia forra-
dalom előbb volt, mint a romant ika , nem következik az, hogy a 
romantika válasz a francia forradalomra. Ha absztrakt m ó d o n , mecha-
nikusan fölállítanak egy olyan tételt, hogy ami később van, az feltét-
lenül és szükségszerűen következménye annak, ami e lőbb volt, akkor 
nyilvánvalóan azt kell mondani, h o g y igaza van a délelőtt i felszólaló-
nak. Konkrétan azonban, ha a műveket , a kü lönböző magatartás-
típusokat elemezzük, amelyeket a romantika keretében tartunk szá-
mon, azt kell mondani , hogy ez a reagálás-típus n e m érthető meg, 
ha figyelmen kívül hagyjuk a francia forradalmat. 

A romantikában a polgárság reagálása is kifejeződik, meghatározó 
erővel, a francia forradalomra, s a polgári érzelemvilág dinamikus 
előretörése fo rmálódo t t meg annak idején, a fo r rada lom előtt a szen-
timentalizmusban. Ez a közös vonás azonban n e m tüntetheti el a 
lényeges különbséget: a fo r rada lom előtti és a for rada lom utáni 
magatartástípusok művészi realizálódásainak különbségét . A ,,pre-
romant ika" kategória a különbségek elmosásának irányában hat, 
voltaképpen történelmietlen m ó d o n antedatálja a romant iká t , figyel-
men kívül hagyva létrejöttének feltételeit. 

Nyilvánvalóan vannak különbségek a hazai — és nemcsak a hazai 
irodalomtörténészek között a romantika értelmezésében. 

Biztos vagyok abban, hogy e különbségeket — n e m máról holnap-
ra, hanem — viták szisztematikus sorozata eredményeként egyszer 
majd kiküszöbölhetjük, most azonban éppen csak jelezhetem a diffe-
renciát. Ha a realizmust nem egy stílusnak vagy irányzatnak te-
kintjük a többi művészi stílus és irányzat között, h a n e m a marxista 
esztétika központ i értékkategóriájának, amely nem az alkotói szán-
dékot, nem is az ábrázolt témát, hanem az ábrázolást magát, mint 
megvalósulást, min t eredményt minősíti a valóságos összefüggések 
között, akkor nyilvánvaló, hogy a realizmusnak hierarchikus érték-
nyomatékot tulajdonítok a művészetek fejlődésében. A romantikát 
nem tekinthetem pusztán művészi — módszerbeli kategóriának. 
A probléma megközelítésében nélkülözhetetlen Lukács György 
megállapítása, miszerint „a romant ika semmiképpen sem pusztán 
irodalmi irányzat. A romantikus világnézetben spontán és mély 
lázadás fejeződik ki a gyors ü t emben kibontakozó tőkés termelési 
rend ellen, természetesen igen ellentmondásos f o r m á b a n . A szélső-
séges romant ikusokból éppenséggel feudális reakciósok és a vallásos 
szellemi elsötétülés előharcosai lettek. Az egész m o z g a l o m hátterében 
azonban mégis ez a spontán, kapitalizmus elleni lázadás húzódik 
meg . " (Balzac és Stendhal vitája. 1935.) Egy újabb tanulmányában a 
romantikát a 19. század „fontos, általános i rányzatá"-nak nevezi, 
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„amelye t politikailag és irodalmilag a francia forradalom, gazdaságilag 
és társadalmilag az ezzel párhuzamos ipari forradalom váltott ki, 
min t ellenzéki áramlatot" . (Előszó — m ű v e i németnyelvű kiadásának 
6. kötetéhez.) Ehhez, m i n t megjegyzést, hadd tegyem hozzá azt is, 
hogy jól tudom, nemcsak a Byront köve tő osztrák r e n d ő r k é m jelen-
tette urának, hogy egy Habsburg-ház elleni összeesküvés készül Euró-
pában, amelyet a részvevők „romant ikus mozga lomnak" neveznek, 
hanem Petőfi is „romant ikai iskolának" akarta elnevezni a tízek 
szervezkedését, továbbá, hogy a francia romantikus i roda lom jellem-
zéséből a lényeg sérelme nélkül kihagyhatatlan az utópista szocializ-
mus jelentkezése ebben az irodalomban. A m i nem „kivéte l" , mint a 
kérdéssel egyébként é rdemben foglalkozó Plehanov állítja. 

A romantika ellentmondásos jellegét m á r Mehring is kitapintotta. 
A Heine életéről írott tanulmányában u g y a n a romantika osztálytar-
talmát leegyszerűsítve, redukálva jelenti ki, hogy a „ romant ikus iskola 
— kifejezése annak a feudális reakciónak, amellyel a keleti Európa 
védi ki Franciaország előretörését", de ugyanitt állítja azt is, hogy 
„természetesen a romant ikus iskola azért nem volt egész egyszerűen 
feudális-reakciós szülemény; ugyanolyan kettős jelleggel bírt , mint 
az a népmozgalom, amely Napóleon megdöntésére vezetet t ; bár-
mennyire korlátozott értelemben, bármi lyen elferdült v iszonyok kö-
zött is, mégiscsak nemzeti újjászületést testesített meg és ennyiben 
jelentős haladás volt a klasszikus i rodalomhoz képest. N a g y érdemei 
vannak például a néme t nyelv terén . . . " 

A meghatározások és tények e vázlatosan jelzett csoportjából 
— ú g y gondolom — elsősorban nem arra következtethetünk, hogy a 
romantikus művészi formálóelvek egyaránt alkalmasak a szélsőséges 
feudális tendenciák és a korai szocialisztikus, sőt forradalmi irányzatok 
művészi érvényesítésére, hanem arra, h o g y a romantika, m i n t születésé-
től fogva ellentmondásos szellemi áramlat — amely szembefordul a 
kapitalizálódó élettel, de nem a kapitalizmussal következetesen szem-
beforduló történelmi e rőkbe ágyazottan — az ellentmondás pólusai 
által közrefogott igen tág térben, rendkívül elasztikusan alkalmazhatta 
művészi metódusait. Ezek a formálóelvek az alapvető ellentmondás 
konstruktív vagy reakciós felszámolásának irányában is érvényesültek, 
anélkül, hogy e tendálások teljesen eltüntették volna az alapvető 
ellentmondás művészi konzekvenciáit . Ehhez természetesen hozzá 
kell t ennünk azt, hogy egyrészt az ellentmondás szellemi-világnézeti 
feloldása utáni művészi ábrázolásban is részt vehetnek romantikus 
elemek, csak megvál tozot t funkcióval, másrészt a világnézetileg 
még fel nem oldott el lentmondás is visszaszorulhat magában a művészi 
ábrázolásban a „realizmus diadala" eredményeként . U t a l n u n k kell 
arra, hogy a romantika, mint születésétől fogva ellentmondásos szelle-
mi áramlat, ennek az ellentmondásnak a jegyében is képes volt fej-
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leszteni a művészet eszköztárát, s e fejlesztés számos eredménye gazda-
gította—tágította a különböző m ű f a j o k lehetőségeit—kereteit. 
Ez n e m azt jelenti, h o g y a romantikus művészet indifferens világ-
szemléleti alapjai iránt, hanem azt, h o g y ezen az ellentmondásos 
alapon gazdagodhatott a művésziség. E gazdagodás azonban n e m kor-
látlan, a romantika e lehetősége nem abszolút. 

A művészi konzekvenciák, a romant ikus művészi sajátosságok is a 
valóság tükröződései, s az alapmagatartás ellentmondásos vol tá t fejezik 
ki — in concreto — a műalkotás-minőségben is. Amikor Plehanov 
azt írja, hogy miután a polgárság ura lomra jutot t a társadalomban s 
„életét nem hevítette t öbbé a szabadságharc lángja, az ú j művészet 
számára egyetlen lehetőség marad: a polgári életmód tagadásának idea-
lizálása. Ez az idealizálás volt a romantikus művészet." — akkor meg-
állapításának érezzük némiképp leegyszerűsítő alapvetését, de tagad-
hatatlanul f inom találata a „polgári é le tmód tagadásának idealizálásá-
r ó l " belevilágít a romant ika művésziségének, érték-problémáinak 
lényegébe is. A művészet belső fejlődése nincs lépésről-lépésre mecha-
nikus kapcsolatban a művész valóságértelmezésével, egy bizonyos 
p o n t o n túl azonban a művészi fejlődés csak a jelentős valóság-kife-
jezés irányában tör ténhet , esetleg a művész világszemléletétől eltérően 
is. H o g y mikor, hol jelentkezik az a „b izonyos pont" , arra csak konk-
rét elemzésekkel lehet válaszolni. 

Alighanem téves ú t o n járnak azonban azok, akik a művészi 
magatartás, megformálás, stílus némely jegyei t , mint például a lírai-
ság, életintenzitás-igény, a vallomásos jelleg, a romantika jellegzetes-
ségeiként mutatják fel. A gondolatmenet it t abban szorul korrekcióra, 
hogy az életintenzitás művészi igényét, a vallomásos jelleget, a fel-
fokozot t líraiságot megtalál juk nem-romant ikus alkotásokban is, 
és mi sem lenne elhibázottabb lépés, m i n t h o g y e vonások lát tán tüs-
tént romantikusnak minősítenénk az alkotást. Alighanem helyesebb, 
ha arról beszélünk, h o g y van líraiság és vallomásos jelleg, amely jelleg-
zetesen romantikus, és van líraiság és vallomásos jelleg, amely a való-
ság lényegének a kifejezéséig nyomul előre, s éppenséggel n e m tekint-
hető romantikusnak. Ki tagadná Vörösmar ty líraiságának romant ikus 
jegyeit? S ki állíthatja költészete felfokozott líraisága és életintenzitás-
igénye alapján, hogy József Attila romant ikus költő. Még a közhely-
szerűen romantikus rekvizí tumokként emlegetet t középkor-tematikát , 
népdal iránti érdeklődést, eredetiség-követelést sem tekinthet jük eo 
ipso romantikus megnyilvánulásnak, amin t erre Lukács György 
figyelmeztet egy romant ikáról folytatott beszélgetésben. 

A másik megjegyzésünk arra vonatkozik, hogy ezt az egész kor-
művészetet leegyszerűsítenénk, ha romant ika és realizmus zárt irány-
zatainak ellentétében ábrázolnánk, f ognánk fel. Egyrészt a realizmus 
és a romantika fentjelzett értelmezései szerint itt nem e g y n e m ű kate-
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góriákról van szó, tehát nem beszélhetünk egyszerűen ellentétpár-
ról. Másrészt a romantika, min t történetileg meghatározott „általá-
nos irányzat", éppen ellentmondásos jellegénét fogva , továbbá külön-
böző szakaszainak és különböző jelentkezési körülményeinek sajátossága-
ként több-kevesebb művészi érvényesülési teret nyithatott a realista 
formáló-elveknek is. Itt folyamatról van szó, amelynek művészi 
struktúráját, minőségét nem foghat juk fel sem egy redukáltan ér te l -
mezett romantikára épülő ítélet alapján, sem a romant ika hatályának 
végnélküli, kritikátlan kiterjesztése által. Csakis a művekből kiindulva 
minősíthetünk, s éppen a művészi közeg sajátosságainak f igyelembe-
vételével ju thatunk ahhoz a megállapításhoz, hogy a romantika esz-
tétikai szférájának speciális természete mélyen összefügg a romant ikus 
világszemlélet, szellemi irány eredendően ellentmondásos jellegével. 

A romantikus művészetben és a kritikai realizmusban érvényesülő 
valóságlátás között minőségi különbség van a tekintetben, h o g y a 
kritikai realizmus annak a valóságot értelmező ellentétnek a művészi 
feloldása, amelyet a romant ikus művészet, min t olyan, nem oldhat fel. 
S itt ju tunk vissza a már érintett kérdéshez: jellegzetesen realista a lkotá-
sokban is találkozunk romantikus mot ívumokkal , gondol junk 
Balzac reprezentatív kritikai realista regényeire, vagy Eötvös József 
műveire. E művekben azonban, bármily sok rész-elemben muta tha tó 
ki a romantikus háttér, előzmény, az alapvető tendencia, a művészisé-
get meghatározó centrális formálóelvek a realizmus szintjén ta r t ják 
az alkotást. 

W É B E R ANTAL v á l a s z a : 

E vitának nem volt és n e m is lehetett az a célja, hogy a romant ika 
kérdésköréhez kapcsolódó szerteágazó problémákat megoldja. M é g -
csak az sem, hogy valamiféle hivatalos szakmai fórumként nyi la t -
kozatokat, elképzeléseket, terveket, javaslatokat terjesszen elő. T a n -
székünk eszmecsere szervezésére vállalkozott, abban a reményben, 
hogy ez — miként be is bizonyosodott — termékeny és hasznos lesz. 
A szélesebb szakmai körök számára, a tudományos kutatás és a felső-
oktatás szempontjából egyaránt, mindig tanulsággal kecsegtető a 
különböző nézetek szembesítése, az évek során felgyűlt e redmények 
mérlegelése. 

Romant ika-v i tánk meglehetős pontossággal felrajzolta a k ü l ö n -
böző koncepciók körvonalait , s mintegy mellékesen több tucatnyi 
érdekes megfigyeléssel, gondolatébresztő megállapítással szolgált. 
I roda lomtudományunk közös érdeke, hogy az itt megnyi lvánuló 
szellemi energiákat a romant ika problémaköréhez hasonló tudományos 
témák megoldására a lehetséges eszközökkel mozgósítsa. Feladat 
van bőven. Mindenekelőt t — miként ezt Pándi Pál hangsúlyozta 
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— az a fontos, hogy magát a tárgyat jól ragadjuk meg, kizárva a ter-
méketlen szélsőségeket, jelen esetben a romantika „parttalan" felfogá-
sát csakúgy, mint a szűkkeblű, csak néhány tartalmi mozzanatra kor-
látozódó vizsgálódási módszert. 

E cél eléréséhez mellőzhetetlen az olyan típusú filozófiai-történelmi 
távlatok szem előtt tartása, mint aminőkkel Lukács György munkái-
ban találkozunk. Hermann István ebben a szellemben figyelmeztetett 
a romantika filozófiai gyökereire, továbbá arra a fontos kapcsolatra, 
amely a magyar romantikát a felvilágosodáshoz fűzi. Mészáros Vilma 
a romantika és a valóság sajátos kapcsolatára muta to t t rá, egyebek 
közt arra, hogy egyes romantikusok a maguk korának kiábrándító 
realitásaitól szabadulni vágyva miképpen fedezik fel a mesét. 

A vita egyes részleteire csak vázlatosan utalva említhetném azt az 
igényt, amely a társadalmi-történeti alapok behatóbb vizsgálatát sür-
gette. Ennek szükségességét emelte ki Fenyő István, s még hangsúlyo-
sabban Keresztury Dezső, aki a magyar értelmiség pontosabb, társa-
dalomtörténetileg megalapozott vizsgálatának fontosságára hívta fel 
a figyelmet. De történeti szempontokat igényel olyanfajta irányok 
vizsgálata is, mint a népiesség, amelynek például Nacsády József a 
romantikától el nem választható, jelentős progresszív funkciót tulaj-
donít Kelet-Európában. Nem kevésbé lényeges az egyes műfajok és 
művészeti intézmények történetének a felderítése, min t a drámáé és a 
színházé, amelyről Tamás Anna szólt, vagy — mint ezt Oltványi 
Ambrus taglalta — a romantika funkció- és jelentésváltozatainak 
történeti elemzése. 

A romantika karakterének megragadásához számos elméleti kérdés 
megoldása is szükségeltetik. Vizsgálódásainkban hosszú időn át meg-
lehetősen háttérbe szorult a szubjektív faktor jelentősege, talán ezért 
beszélt Kulin Ferenc a tudatminőségekről ilyen á t fogó értelemben, s 
húzta alá a szubjektivitás-elv jelenlétét a romantikában Mezei Márta. 
Persze nyilvánvaló, hogy az általánosabb érdekű teoretikus problémák 
mellett még számos más jellegű is tisztázandó, így például a stílus-
kategóriák kérdése, s ezen belül például az, amiről Martinkó András 
is szólt, a romantika helyét a klasszicizmus és a realizmus között je-
lölve meg. 

A vita résztvevői általában egyetértettek abban, hogy a romantika 
komplex fogalom, s így az irodalom és a művészetek körén túl is 
érvényesülő magatartás és szemlélet is egyúttal. Ennek a komplexitás-
nak az összetevői és mibenléte persze már korántsem mondhatók 
egyértelműnek, evidensnek. A különböző irodalmi-művészeti, szem-
léleti, ideológiai tényezőknek sajátos történeti körülmények között 
kialakult s különböző változatokat eredményező összefüggéseit ezért 
sokak véleménye szerint csak kiterjedt és alapos komplex kutatások 
segítségével lehet feltérképezni. Á m a komplex módszerek éppen 
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azért komplexek, hogy minél több tudományszak tevékenységére 
támaszkodhassanak, mégpedig a speciális kutatási célok természeté-
nek megfelelően. Ez utóbbi tulajdonságuk azonban többnyire külön 
viták tárgya lehet, meghatározásukhoz néha nem kevesebb erőfeszí-
tésre van szükség, mint a kutatási feladat megoldásához. Talán ezért 
valósul meg e kívánatos követelmény oly nehezen. Ezért több a komp-
lex módszert sürgető óhaj, mint a például szolgáló kezdeményezés. 

Kétségtelen persze, hogy a romantika maga is egy egész sor szellemi 
jelenséget egyesítő komplexus, ahogy ezt Horváth Károly megfogal-
mazta. A módszertani jellegű fejtegetések között, amelyek a vita 
során elhangzottak, akadtak olyanok, amelyek a kutatások egy-egy 
mozzanatára (a komplex módszer egyik-másik összetevőjére) hívják 
fel a figyelmet. Kerényi Ferenc például az úgynevezett „második 
vonal", tehát az egy-egy irányzat csúcsteljesítményeinek szintje 
alatti, de kiterjedt s nem csekély ízlésformáló jelentőségű átlagiroda-
lom beható vizsgálatának fontosságát emlegette, ezáltal az összfolya-
mat tanulságait hangsúlyozva. A vita úgy alakult, hogy éppen a mód-
szertani kérdések körében viszonylag kevés említés történt az össze-
hasonlító irodalomtörténet alkalmazásáról, illetőleg többnyire a vi-
lágirodalmi távlatok általánosabb követelményének keretében kapott 
szerepet. Az európai és magyar irodalom összevetésének a vitában 
talán a leggyümölcsözőbb gondolata irodalmunk „elkésettségének" 
problémája volt, s a kibontakozó polémia érdekesen fejtegette e körül-
mény hátrányait, sajátosságait, utalva az ebből a helyzetből származó 
értékekre is, s különbözőképpen értelmezve ennek az elkésettségnek a 
mértékét. 

Az eszmecserében az általánosabb, elméleti jellegű, s a konkrétebb 
filológiai jellegű kérdések mellett csak dicséretes kivételként kaptak 
hangot az ilyenfajta jelenségek, mint a romantika szempontjából 
mellőzhetetlen stilisztikai vizsgálódások. Szathmári István felszólalása 
pedig éppen arra volt bizonyság, hogy e tudományág nem lényegtelen 
eleme az egyébként sokszor emlegetett komplexitásnak. 

Romantika-vitánkból aligha lenne célszerű valamiféle összegező 
végső tanulságot levonni. A romantika fogalmának tisztázása az e 
szakterületekkel foglalkozó kutatók további sokoldalú tevékenysége 
révén közeledhet a megoldáshoz. A tudomány azonban fejlődése 
során új kérdéseket vet fel, ezért semmiféle megoldás nem lehet vég-
leges és abszolút érvényű. E tény azonban nem mentesít jelenlegi tudo-
mányos feladataink megalapozott, marxista szellemű megoldása alól. 
Szeretnők remélni, hogy ez a vita, eszmecsere lehetőségei szerint hoz-
zájárult a további munkálkodáshoz, ha másként nem, továbbfejleszt-
hető gondolatokat, vagy éppenséggel termékeny kételyeket ébresztve. 



M A D Á C H ÉS K I E R K E G A A R D 

Az Irodalomtörténet 1970/4. számában jelent meg Gelencsér Géza 
tanulmánya a Tragédiáról, melynek nagy értéke, hogy fontos kérdést 
vetett fö l : Madáchnak és az egzisztencializmusnak a kapcsolatát igye-
kezett megvilágítani. Szerintünk ezt az új szempontot nem tudta 
következetesen és eredményesen alkalmazni, „kiaknázni". Tévedései-
nek fő okát abban látjuk, hogy nem ismerte föl Madách és Kierke-
gaard rokonságát, és helyette Madách és Camus világának eredendő 
közösségét próbálta bizonyítani. Ebben az alapvetésben el lentmondá-
sokra bukkantunk. Koncepciónk lényege az, hogy a Camus- i világot 
Madáchétól teljesen eltérőnek ítéljük. Ugyanakkor egyetér tünk azzal 
a gondolattal, hogy a Tragédia sok elemében fölmutatható az egzisz-
tencialista filozófiához hasonló látás. De Gelencsértől eltérően mi nem 
Camus, hanem Kierkegaard és Madách között látunk belső kapcsola-
tot, filozófiai rokonságot . Camus-ből csak annyi van Madáchban, 
amennyit az Kierkegaardtól átvett. 

Camus materialista alapról elindulva végül szubjektív idealista 
konklúzióhoz érkezik. Ezzel szemben Madách gondolkodásában, 
filozófiájában Kierkegaardhoz hasonlóan már kiindulásában is idealista 
és mindvégig az is marad. Ugyanakkor Madách művészete gondol-
kodását mintegy cáfolva—kiigazítva materialista konklúzióba, etikai 
végcélba érkezik. Ennek oka az, hogy a Tragédiában a metafizikus 
Ú r —Lucifer-viszonynak nincs folytatása, mert Ádám és Éva viszonya, 
mely szintézissé engesztelődő tézis —antitézis viszony, dialektikus 
kapcsolat. Ugyanígy dialektikus Ádámnak és Lucifernek, és ezáltal 
Ádámnak az Úrral való kapcsolata is. (Elemzem majd, hogy Lucifer 
egy formái-logikai igen —nem kapcsolatot létesít az Úrral , tehát Ádám 
kapcsolata vele — már kapcsolat az Úrral is.) 

Madách művészi alkotásában nincsen meg annak a metafizikus 
kiindulásnak következetes végig vitele, mellyel Kierkegaardnál talál-
kozunk. Emberábrázolása, a végső kérdésre adott pozitív válasza 
művészetét így közelviszi a helyes filozófiai állásfoglaláshoz. Ahhoz, 
hogy ennél a bizonyítéknál megállapodhassunk, arra van szükség, 
hogy egy művészi alkotás esetében, ha filozófiai kérdésekről, a mű 
elméleti „hátországáról" vi tatkozunk, a válaszadásban ne csak a 



Vita 8 8 7 

nehezen n y o m o n követhető elméleti konstrukciókat fejtegessük ki 
burkaikból, hanem forduljunk magához a műhöz, melynek valóság-
tükrözése komplex válasz a lét kérdéseire és így immanensen filozófiai 
állásfoglalás is. 

1. A Tragédia filozófiai alapvetése 

Madách filozófiai rendszerének két abszolútuma az Úrnak és 
Lucifernek az alakja. Két szimbólumot , jelzést kell bennük látnunk. 
Ket tőjük együttlétezése, koegzisztenciája lét-szubsztancia. Lucifer 
tagadása abszolút minden tekintetben, ö az, aki Sartre „en soi"-jával 
egyenlő, tehát mindig az, ami. Fejlődésképtelen, n e m szabad és magá-
banvaló. Mivel az Úrral való viszonya antitetikus, az Úr is „en soi" 
lényeg, mert ez az antitetikus viszony egyértelműen metafizikus 
szembenállás. Ezt a kiindulást sokoldalúan megerősí t i Sőtér István 
„három-szféra-elmélete". Az ő koncepciójában Lucifer az anyag 
képviselője, és így azonosítható Sartre „en soi"-jával. Ádám és Eva 
alakja merőben különbözik ettől a képlettől. Világuknak lényege 
az, hogy a kétféle szubsztanciát képviselteti; bennük az igen és a nem 
megvívhatja harcát. Ő k szabadok, mert választhatnak. A Tragédia 
egyik alapgondolata az, hogy az isteni személy mindig önmagával 
azonos, következésképpen n e m választhatja önmagát . A sátáni, 
Lucifer-i lényeg egyetlen küldetése, hogy abszolút tagadásával a 
megtagadottat képviseltesse, „léteztesse". Nem- je utal, figyelmeztet az 
igen-re. Mintha benne lenne ez a gondolat a névbe rejtett ősi meta -
forában: a fény hordozója. 

Ádám és Éva szabad, cselekvő szubjektum, és így Sartre „ p o u r 
soi"-jának, a magáértvalónak képviselője. Alapvető különbség az ő 
út juk és Luciferé között, hogy ők valamilyen külső sugallat, sátáni 
intrika hatására kiszakítódtak a magábanvaló lét személytelenségéből, 
ezzel szemben Lucifer örökre rabja annak a posztnak, melyet egy 
szellemi, logikai konstrukcióban a matematikai mínuszhoz hasonlóan 
képvisel. 

Sőtér elemzésében Ádám a szellemi, Éva a természeti szféra kép-
viselője. A természeti szféra anyagi és szellemi szintézise. így Éva 
kétféle törekvést jelképez, hol a „rombolásét" , hol a „menekvését". 
Ú g y is mondhatnánk, hogy benne passzív érték mindaz, ami Á d á m -
ban aktív erény. Az Éva-i kétarcúság lényege az, hogy amikor választ, 
akkor a szellemi, az aktív felé tör és maga is aktivizálódik. (Azonosul-
va az önmaga létét öntörvényűén megépítő Sartre-i „pour soi"-val.) 
Amikor passzív marad, az anyagi lényeggel („en soi"), a rombolás 
anyagával (Lucifer) társul. (Prágai szín például.) 

Mivel Ádámra is érvényesek a természet törvényei , benne is m e g -
van a kétségbeesés passzív tendenciája. (Öngyilkosság.) Éva, m i n t 
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természeti lény, ugyanúgy képviselője a kanti természeti szépnek, 
mint ahogyan egy egészen újszerű, leginkább a Kierkegaardéhoz 
hasonló aktív, az abszolútum vonzásában m e g n ö v ő szépség-ideál-
nak is megtestesítője. 

2. A Kierkegaard-i három stádium elmélete és a Tragédia 

Kierkegaard filozófiája emberközpontú . Ezér t szentel kü lönös 
f igyelmet az etikai kérdések elemzésének. Műve i t olvasva az az 
érzésünk támad, hogy ezt a robusztus magányost egész életében csak 
egyetlen kérdés foglalkoztatta. A magány pokoljárása és a szabadulás; 
a megváltás és megváltódás kínzó dilemmája. Híres önvallomás-
rajza szerencsétlen szerelméről (A csábító naplója ) és a Madách- i 
életút váza szinte egymásra illeszthető. A figyelmes olvasót m á r 
pusztán az életrajzi tények, rokonvonások egyre bővülő sora is 
elvezetheti a munka-hipotézishez, mely a két életmű belső r o k o n -
ságát sejti. 

Kierkegaard szerint az embernek egyetlen földi küldetése az 
önformálás, önmegvalósítás. Ez a beteljesedés végső, megbon tha -
tatlan egyesülés Istennel; a kitaszított, a tékozló találkozása ősforrásá-
val, az abszolútummal. Az ember születésétől magában hordozza a 
kárhozatot , annak lehetőségét. Az eredeti b ű n vallásos, misztikus 
fogalma így kulcsszerephez ju t rendszerében. Madáchot nem hason-
líthatjuk össze Camus-vel, akinél egészen más természetű kiindulással 
találkozunk. A Tragédia középpontjában a kárhozat felé elindult, 
kitaszított ember áll. Ez ténykérdés. A Sziszüphosz-mítosz közpon t -
jában olyan hős áll, aki egy objektív végzet szükségszerű létezésével 
szemben a tagadás attitűdjének szabad választásával veszi föl a harcot . 
Ez az att i tűd valóban Dosztojevszkij Kiril lovjához hasonlítható 
isten-embert föltételez, melynek önmegvalósítása az Istentől t ávo lodó 
úton bontakozik ki. Ezzel szemben a Tragédia Ádámja az Isten felé 
vezető ú ton valósítja meg önmagá t . Ő ismer egy édent, melyet e lve-
szített. Sziszüphosz nem ismer édent, egy „ le lk i" éden felé halad 
csak, mely nem más, mint az objektív győzelem-tudat , áthasonulás 
hús-vér létezésből valami abszolúttá, szubsztanciálissá, „ is ten-emberi" 
lényeggé. Sziszüphosz így végső beteljesülésként „Luciferré" válhat , 
tovább már nem kitagadott önmagával, h a n e m lénye foga lmi 
absztrakciójával azonos. Alapvető különbség a Tragédia Luciferje és 
Sziszüphosz között , hogy Lucifer kezdettől fogva az, ami; Sziszüphosz 
ugyanakkor egy utat jár be — az egzisztencialista tartalmú ö n m e g -
valósításét. Lucifer nem érezheti győztesnek vagy vesztesnek magá t . 
Sziszüphosz útja ezzel szemben emberi út, melynek végállomása a 
tudati megdicsőülés, az egzisztenciális győzelem boldogsága. Lucifer-
nek nincs egzisztenciája. Lucifer része az esszenciának. 
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A Kierkegaard-i filozófia ér telmében az önmegvalósításnak három 
szakasza van. Az önformálásnak mindhárom fázisát nem járja be 
mindenki. Az emberek aszerint különböznek, hogy melyik fejlődési 
szakasznál rekednek meg. A szubjektum önmegvalósításának három 
stádiuma: az esztétikai, az etikai és a vallási. 

3. Az esztétikai stádium 

Az esztétikai ember lassan kiválasztódik környezetéből; fölébe 
kerekedik és ugyanakkor mélyen alája süllyed. Világa állandó vergő-
dés a valódi nagyság lelkesült érzése és a megválthatatlanság szorongó 
nihil-tudata közöt t . N e m ismer igazi küldetést, n e m ismer társakat, 
mert minduntalan megcsalják, és így mindújra önmagában csalatkozik. 
Képtelen arra, hogy önmagát szervesen a világba oltsa, ezért képtelen 
a valódi megismerésre, értékteremtésre és értékhordozásra is. Az indi-
v iduum ebben a stádiumban kerül legmesszebbre az abszolútumtól, 
ennek a stádiumnak lényege az állandó, ámokfutó távolodás az igazi 
céltól. A fejlődésnek, én-kibontakozásnak ez a szakasza az individuu-
m o t elvezeti a kétségbeeséshez. Ho l tpon t ez, melyen megtorpan az 
akarnok indulat. A kétségbeesés azonos a nihillel, m e r t a szubjektum 
magában érzi teljesnek azt, de több is nála, mert a szemlélő, megélő 
megismerés a befogadója. A kétségbeesés az a semmi, amit a kiürült 
lelkesedés helyébe tuszkol valami fatális szándék, akarat. A kétségbeesés 
a semmi hallgatása, a semmit hallgató én világa. Maga a csend. 

A kísértésnek engedelmeskedő ember , az édenből kitaszított szo-
rongó magányos tudatállapota vezeti be ezt a s tádiumot. A teljes-
ségből kizuhant embert elveszettség-érzés, diszharmónia tölti el ; 
keresi a rendet, de meg nem találhatja, sóvárogja a t i tkot , de meg nem 
fejtheti azt. A kitaszított első válasza a dacos szembeszegülés, mely 
nem valódi tiltakozás, inkább é le tmentő ösztön, egy riasztó menekülés 
szorongató erőpróbája. Kísérlet a felejtésre, melynek végállomása 
valamilyen Sziszüphosz-i, Lucifer-i tudatállapot lehet. (Az öncsalás 
elszemélytelenülése illetve fiktív elszemélytelenítés.) Az esztétikai e m -
ber önmagában szeretné megtalálni az édenben elveszített teljességet. 
N e m veszi észre, nem láthatja be : próbálkozása csak annak bizonysága, 
hogy valahol őrzi magában az abszolútum egy részét, töredék-világát, 
mely a szembeszegülőt rohanó futással sodorja a végső katasztrófa 
felé. Csodálja önmagát és önmagában a titáninak t ű n ő erőt. 

Á d á m esztétikai ember. Mindenüt t , minden színben, minden 
törekvésében egészen az öngyilkosság pillanatáig. Az öngyilkosság 
Kierkegaard rendszerében a végső kétségbeesés, elveszettség-tudat 
következménye. Ádám is hosszú utat jár be, míg eljut szakadékához. 
Rendkívül művészi Madách művében az, hogy a kiábrándulásnak, 
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csalódásnak, kétségbeesésnek szinte minden fokozatát ábrázolni 
tudja a IV. színtől a XIV.- ig . Éppen a Kierkegaard- i képlet tanulsága 
bizonyít ja, hogy a IV. —XIV. szín a nagy e m b e r (a romantikus, titáni 
én) sorsát nem Madách „történelemszemléletének és természetfilo-
zóf iá jának", hanem etikájának megfelelően ábrázolja. A természet 
pusztulását valóban Madách mechanikus materialista ismereteinek 
megfelelő leírásban olvashatjuk, ez a kö rü lmény éppen azért nem lehet 
érv abban a vitában, hogy optimista vagy pesszimista mű-e a Tragédia . 
Ebben a kérdésben a természet tudományos hitelességre tö rekvő 
Madáchot nem szubjektív hangoltsága, meggyőződése , hanem olyan 
tudományos tények halmaza vezette félre, me lyeknek igazsága azóta 
valóban megkérdőjeleződött , illetőleg e lve tődöt t . Madách művészete 
a lélektani ábrázolásban bontakozik ki elsősorban, filozófiája pedig az 
etikában. Mi a Tragédiát n e m filozófiai tanköl teménynek, hanem 
irodalmi műnek, a művész, a költő alkotásának tartjuk. Az pedig 
régi törvényszerűség, hogy a filozófiai tételek közvetítését magára 
vállaló rangos művészi alkotás valahol m i n d i g belefut az etikába. 
A művészi ábrázolás igénye ebben a k ö z e g b e n talál szépen szóló 
szócsövet a száraz, tételszerű igazságok izgalmas interpretálásához. 
Dosztojevszkij , Camus, Kafka , Thomas M a n n , Sartre szépírói 
tevékenysége egyértelműen igazolja ezt. 

Ezért nem érthetünk egyet Gelencsérrel, amikor megvádol ja 
Sőtért azzal, hogy a Tragédia költőiségét és gondolatiságát szétválaszt-
ja, m a j d főleg a „költőiség" varázsára figyel a későbbiekben. Sőtér 
nem azért hangsúlyozza a d r áma költőiségét, h o g y azt mintegy elvá-
lassza a m ű gondolatiságától, hanem azért, mer t meggyőződése, 
hogy egy költői mű „költőiségéhez" a gondola t i ság szerves elválaszt-
hatatlansággal hozzátartozik. H a Madáchban valami nagyon költői , 
akkor elsősorban gondolatisága az. 

Az etikai stádium 

Az esztétikai stádiumból ki lehet lépni, v a n mód a továbbhala-
dásra. A kétségbeesés önmegismerés, u g y a n a k k o r találkozás az elve-
szített édennel, visszatérés egy pillanat t a r t amára . Ádámot ez az ú j ra 
megszólaló hang, fölvillanó kép nem váltja m e g egészen a XIV. szí-
nig. Végső elveszettség-érzésében a hívó hang m é g nem valami m i n ő -
ségi ér te lemben másnak, h a n e m csak korábbi, elveszettnek hitt én-jének 
adja vissza. Ádám kálváriája így lesz a visszaeső bűnös magakereső — 
magaelveszítő pokoljárása. N e tévesszen m e g senkit a szóhasználat, 
nem valami vallásos vezeklésről van itt szó. Kierkegaard abszolútum-
fogalma éppoly távol áll a kereszténység Isten-képzetétől, m i n t 
Madách Úr-absztrakciója. Az esztétikai e m b e r vétke önmagával 
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szemben elkövetett bűn, teljesen azonos a Raszkolnyikov-i vétséggel. 
Figyeljük csak meg egyetlen kiragadott példán Dosztojevszkij 
és Madách Kierkegaard-elvű gondolkodásának párhuzamosságát. 
A Bűn és bűnhődés tu la jdonképpen Dosztojevszkij végső leszámolása 
a szentimentális illúzióval. Raszkolnyikov meg akarja semmisíteni 
Wer ther- i minőségiségét, mer t látja, hogy a puszta jóság nem ele-
gendő a kiemelkedésre; a földi dicsőség útja más. El kell követnie a 
szörnyű tettet, hogy elpusztuljon benne az a minőségi többlet, mely 
passzív kiválósággal ajándékozta meg. El akarja pusztítani tisztaságát, 
mely a földi megdicsőülés, a „beérkezés" kerékkötője. I lyenformán 
Raszkolnyikov gyilkossága és Ádám tette végső eredményét tekintve 
teljesen azonos. Mindket ten a szabadságukat akarják megszerezni, 
mindket ten a tagadás végigélésében látják az önmegvalósítás egyetlen 
emberi lehetőségét. Kierkegaard, Dosztojevszkij és Madách miszti-
cizmusának lényege az, hogy elismernek egy felsőbb akaratot, egy 
abszolút igen-t, mellyel szemben már csak a nem-nek szorult hely. 
Olyan logikai non-nak, mely eleve függő létezés. A tagadás útja n e m 
mutathat föl pozitív értéket, mert a pozitív szülte a tagadást. így a 
pozitív lényeghez, az abszolútumhoz csak a tagadás tagadása vezethet 
el. A tagadás tagadása hol tpont . A tagadás tagadása a kétségbeesés. 
Más szavakkal: a tagadás tagadása dilemma, mely csak pozitív vagy 
negatív irányban dönthető el. Ez a dilemma belefuthat az önkényes 
megoldásba, az öngyilkosságba is, mely végső elveszés, hiszen kate-
gorikusan megszünteti a di lemmát , ami az emberi én-tudattal azonos. 

Az etikai stádiumban élő én teljesen magába vonul , zárkózott , 
magamardosó élettel, aszkézissel vezekli le vétkeit. Tovább nem érez-
heti azt a szorongást, ami az esztétikai embert jellemezte. (Később 
részletesen is kifejtjük, hogy a szorongástól mégsem szabadulhat m e g 
teljesen, az „Angst" , mint f o r m a állandó, bár tartalmai a s tádiumokban 
eltérőek.) A mindennapok hiábavalósága már nem a nihilt, hanem a 
megváltódás lehetőségét idézi meg benne. Ez a stádium Kierkegaard-
nál az igazi humanizmus felé vezető út nagy állomása. A szubjektívvé 
válás nem zár el senkit hermetikusan a közösségtől, nemétől, az e m b e -
riségtől; ellenkezőleg, egyetlen módja a kettő közötti értékes kapcso-
latnak. Ádámot a Tragédiában Éva menti meg a megsemmisüléstől, 
Éva anyasága az a hatalmas erő, mely Ádámot az életnek visszahívja. 
Kierkegaard etikai emberének valóban sok rokonvonása van a keresz-
tény misztikusokkal, és általában azzal az emberideállal, melyet a 
bibliai éposz megformál t . így azzal az Ádámmal is, akit a keletkező 
folytatás, a születő új élet fölsejlő valósága visszaad önmagának . 
Madách ebben a jelenetben az emberi nem fönnmaradásának etikai 
felelősségét, a szabad akarat veszélyeire is figyelmeztetve átadja az 
embereknek, mint legfőbb küldetést és esetleg föloldozhatatlan 
vétek forrását. 
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5. A vallási stádium. Optimista mű-e a Tragédia? 

A teljes élet záróakkordja, a végső beteljesülés révje a harmadik 
stádium. Ebben a s tádiumban az ind iv iduum már nem önmagával 
azonos, hanem a szabadon beléje áramló külső akarattal, melynek 
kételkedés nélkül engedelmeskedik. Kierkegaard tanulmánya Ábra-
hámról és Izsákról ennek a stádiumnak adja belső rajzát. A Tragédiá-
ban is jelen van a vallási s tádium. A mű alapkonfliktusa az isteni aka-
rattal szembeszegülő ember individuális boldogságának, harmóniá-
jának kérdése volt. A tagadás attitűdje m i n d ú j r a kétségbeesésbe űzte 
a dacos lázadót, Ádámot , akit az esztétikai életvitelből, a romant ikus 
én parttalan individualizmusából végül egy ismeretlen érték-küldetés, 
az emberi nem általános érdeke előtt meghajló engedelmesség vezetett 
ki. Az öngyilkossági kísérlet után Ádám d ö n t ö t t : az életet választja. 
De az élet élésének a Tragédia kategorikus vagy-vagy rendszerében 
csak egyetlen módja van: az Úrral történő kibékülés. Ha feltétlen volt 
a tagadás, feltétel nélküli kell legyen a vállalás is. A feltétel nélküli válla-
lás eszméje fejeződik ki a zárószínben, me lynek nem az a funkciója, 
hogy bizonyos kérdéseket újraemlítsen, rendszerezzen, hanem az, hogy 
a Tragédia végső mondandójá t , katarzisét megfogalmazza, közvetítse. 

Mi a Tragédia végső konklúziója? Az ember i élet fönnmaradásának 
biztos tudata, bizonyosság az emberi élet értelmességében, reménység, 
hogy a küzdés mindig magához képes szelídíteni a bízást. Az indivi-
d u u m mindennél értékesebb kincset fedez föl önmagában : szabad-
ságát. Szabadságát, mely azonos ember-létével , szabadságát, mely 
bűnhöz, erényhez egyfo rmán kötheti. Küldetése az állandó választás, 
mely önformálás, önmegvalósítás is. A szabadság jelentése egyenlő 
az én-ével, de önmagában semmitmondó, üres ta r tomány, még csak 
formájában valóság, tar talmában egyelőre csak lehetőség. A tartalom 
megépítése, „megfogalmazása" az a priori e m b e r i cél és a priori 
emberi érdek is. 

Erdélyi, Révai és Lukács pesszimistának ta r t ják Madáchot és a 
Tragédiát. Mi ezzel szemben ahhoz a vonalhoz kötődünk, mely a 
Tragédiát optimista műnek látja. Gelencsér e g y i k fő érve az, hogy 
Madáchnál állandó a szándék és az eredmény ellentmondásossága, 
következésképpen a Tragédia pesszimista m ű . Ezzel sem ér thetünk 
egyet. A Tragédiában Madácho t egyetlen fő kérdés foglalkoztatja, 
ez pedig a ra jongó esztétikai ember, a romant ikus individuum prob-
lémája. Madách az egyes színekben ezt az alapszituációt bont ja ki 
megannyi példázat kulcstörténetébe burkol tan . így nem tízféle 
szándék tízféle kudarcát m o n d j a el, hanem egyetlen szándéknak 
és alkatminőségének (az ábrándos-romantikus énközpontúságnak) 
szükségszerű kudarcát ábrázolja tíz példázatban, h o g y olvasóját igazá-
ról tökéletesen meggyőzze. Bizonyítási módszere indukciós elvű. 
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A példázat-színek kudarc-élménye végigkíséri a romant ikus á lmo-
dozást, hogy a leszámolással megváltsa azt. A romantikus ábrándozás 
lényege az én-totalitás hamis illúziója, me ly Kierkegaard és Madách 
számára egyformán ellenséges. A kiegyenlítődés-elmélet, mely rá-
illeszthető arra az értékelésre, amit a h á r o m stádiumról a Tragédiával 
kapcsolatban e lmondtunk , nem tartalmaz illúziókat, sőt, gondolati 
magja az illúziók tagadása! A Tragédia olyannyira optimista mű, 
hogy egy illúzióitól megfosztott , a kétségbeesésbe űzött hős föltá-
madásában, emberi újjászületésében is bizonyos, mert ennek nem a 
lehetőségére utal, hanem a valóságát fogalmazza meg. Ugyan így opti-
mista a Kierkegaard-i filozófia is, melynek cél-perspektívája az értel-
messé élt élet megjutalmazása. Gelencsér egész tanulmányában kiemelt 
fontosságot tulajdonít Lucifer alakjának, talán ez okozza, hogy a 
végső kérdések megválaszolásakor időnként , például a pesszimizmus — 
opt imizmus vitában is, ú g y foglal állást, mintha a Tragédiában végül 
Lucifer győzne. Pedig a m ű katartikus kulcsmondata, az „Ember : 
küzdj és bízva bízzál!", a Lucifer-i közöny és szkepszis antinómiája 
mindenféle értelemben. 

Valóban tragikomikus m ű lehetne a Tragédia, ha tartalma nem az 
lenne, ami . Lukács pontosan látja ezt, ezért említi, hogy a t ragikomi-
kus megformálás adekvátabb lenne. Ugyanis hibás alapról elindulva a 
továbbiakban abszolút következetességgel gondolkozik. Mer t , ha a 
Tragédia tizenegy színen keresztül csak azt hirdetné, hogy a küzdelem 
mindig magával hozza a bukást, és ezután egy külön színt szentelne 
annak, hogy a vesztest mégis küzdelemre sarkallja — ez valóban tra-
gikomikus hangulatot teremtene. Ezért l á tnunk kell, hogy a Tragédia 
nem minden küzdelem hiábavalóságáról, h a n e m csak egyfajta küzde-
lem értelmetlenségéről szól. Ez az elítélendő, kudarcra ítélt harc az 
esztétikai, romantikus én lázadása Kierkegaard és Madách szerint az 
abszolútum, szerintünk a társadalmi-történelmi objektivitás ellen. 

Á d á m a IV. színtől egészen a XIV.-ig a magányos szembeszegülés 
útját jár ja . A pozitív etikai választás u tán azonban már n e m topog 
tovább Sziszüphoszként önkörében, h a n e m kiszabadul a szubjek-
tivizmus passzivitásából és előretör az aktív individualizmus felé, mely 
a közösségi élet élésének forrása lesz. A „ n a g y ember", nagy indivi-
d u u m fékevesztett önbizalma, Barta János terminusával „én-ti ta-
n izmusa" csak önnönmagával számolt; akamoksága, küzdelme ezért 
eredményezett fájdalmas kudarc-sorozatot. Az akarnok individualiz-
mus, az önközpontú esztétikai életszemlélet és magatartás az ered-
mények oldaláról nézve passzív attitűd. Aktivitása csupán pszichikai 
természetű és ez a pszichikai aktivitás is összezúzódik a kétségbeesés-
ben. A z etikai választásban a kifelé eddig passzív individualizmus 
éppen kifelé, egy kivezető, külső, én-en kívül i és az én-nel mégis mé-
lyen, szervesen közös, tehát társadalmi igény vonzásában aktivi-
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zálódik. (Éva anyasága.) Az emberi én- t mintegy megteremtő, 
szubsztanciálisan képviseltető, de azt egy kínzó önőrlésben el is pusz-
tító passzív esztétikai individualizmus így minőségileg átalakul meg-
szüntetve-megőrizve önmagát a cselekvő, az önmagát a társadalomért 
megvalósító aktív individualizmus humánus alkateszményében. 
Madách „nagy ember"-ideálja azonos a megtért Ádámmal , aki egyre 
bővülő közössége majdani aktív szolgálatában talál megvál tó külde-
tésre. 

Részletesen elemeztem, hogy az Ú r n a k és Lucifernek a viszonya 
metafizikus. Ugyanakkor rámuta t tam arra, hogy Ádám és Éva kap-
csolata, valamint ezen belül Ádám lelki fejlődése (így az Úr ra l való 
kapcsolata is) dialektikus. Mi okozza ezt a szakadást? Az, h o g y Madách 
kiindulása, akárcsak Kierkegaardé vagy Dosztojevszkijé, hamis, irra-
cionalista. Kierkegaard az abszolutumban, Dosztojevszkij Istenben, 
Madách az Ú r misztikus alakjában idealista módon egy eredendő cél-
képzetben, valamilyen minőséghordozó végső lényegben jelöli meg 
azt, ami szerintünk az emberi tudat tör ténelmi fejlődésének változó, 
de koronként állandósuló objektív értékképzete. Ugyanakkor Madách 
is, Dosztojevszkij is nagy művész, és ezért képes arra, h o g y a folya-
matban, melyben a művészi ábrázolás segítségével hibás kiindulását 
igazolni igyekszik, végül olyan ön tö rvényű rendszert teremtsen meg, 
mely elidegenedik a tézisektől és művészi erejével a helyes irányt is 
megmutat ja , arra mintegy önkénytelenül, a „nem tudják, de teszik" 
dialektikáját igazolón ráakadva. 

6. A beteljesülés ambivalenciája. Az őrző-szorongás 

Ádám fölérkezett a csúcsra, megtalál ta újra a forrást, visszanyerte 
a küldetést és a célt. Ugyanazt a beteljesülést érzi, amit Raszkolnyikov 
magáénak hódít a vallomással és Szónya visszanyert tisztaságával. 
Á d á m a teljes boldogság birtokosa. D e ez a boldogság n e m azonos 
a misztikus álom öncsaló hitével, nem azonos azzal a megdicsőültség-
állapottal, melyet a vallás és a misztika a transzcendens világtól re-
mél. Ádám boldogsága földi érzés, m e r t része egy elem, a szorongás, 
melynek kérdőjelei a beteljesülés nagy harmóniáját min tegy megmé-
rik, tudatosítják, hordozhatóvá, ember i m ó d o n befogadhatóvá teszik. 
A szorongás, mely a „Csak az a vég! — csak azt tudnám feledni!" — 
kiáltásában meg is szólal. Másfajta érzés és belső állapot ez, mint ami 
Kierkegaard esztétikai, etikai vagy vallási stádiumában kíséri a 
magányos én-t. A Kierkegaard-i ember szorongása abból fakad, hogy 
a teljes beteljesülés lelki igénye nem elégítődhet ki az életben. Az 
esztétikai stádium szorongása cél-képzet nélküli. Az etikai és a vallási 
stádiumban megjelenő szorongás már egy meghatározot t cél felé 



Vita 8 9 5 

vezető útnak az állandó kísérője. Nevezzük az „Angst"-uak ezt 
a fajtáját „kereső-szorongásnak", hiszen forrása az emberi esendőség-
ben, bizonytalanságban, gyarlóságban rejtőzik, ami esetleg eltérít-
heti az ind iv iduumot a helyes, a választott i rányból . A kételkedés és 
magány misztikus földi ego- jának izgalmas, feszült lélekállapota, 
belső élménye ez. (És mégsem a pesszimizmus forrása, inert az vissza-
vetné az indiv iduumot a kétségbeesés állapotába, aki így nem járhat -
ná végig a Kierkegaard-i hármasságot. A kereső-szorongás oka az, 
hogy az e m b e r szabadsága az esztétikai s tádiumból kivezető első 
választás u tán is megmarad, és a más irányú szándék jelenléte már a 
másik, a negat ív választásnak is objektív lehetősége. Ezért fon tos 
Kierkegaardnál az aszkézis, melynek szerepe az, h o g y a negatív válasz-
tás lehetőségét kísértő forrásainak — ösztönélet, becsvágy, rajongás 
stb. — megszüntetésével küszöbölje ki.) 

Alapvető különbség Kierkegaard és Madách közöt t , hogy a dán 
filozófus rendszerében elérhetetlen a földi beteljesülés. Madáchnál 
ezzel szemben találkozunk a földi boldogság valóságával, melynek 
a megtalált, megszerzett teljeset féltő, annak elveszítéséért aggódó 
őrző-szorongás a kísérője. (Vörösmarty A merengőhöz című köl te -
ménye egy másfajta lírai szituációban bontja ki az őrző-szorongás 
hasonló élményét.) A Kierkegaard-i műben n e m találkozunk ilyen 
csúccsal, célbaérkezéssel. Á b r a h á m o t a hivő ember megszállott i ndu -
lata, érzelmi meggyőződése és annak adekvát kísérője, a kereső-
szorongás vezeti Mórija hegyére Izsákkal, és aki a próbatétel után 
visszatér, továbbra is egy misztikus cél vonzásában magányos, relatív 
győztes. Ezzel teljes ellentétben Ádám a céljához végül elérkező, 
azzal egyesülő hős, akinek győzelme nem lehet viszonylagos. 

7. A szerkezet válasza 

N e m szabad megrekednünk Madách hibás filozófiai kiindulásánál, 
ne azzal t ö rőd jünk elsősorban, ami egy költő-fi lozófus esetében eg-
zakt m ó d o n a legkevésbé igazolható (hogy ti. m i is volt a szándéka?), 
hanem fordí tsuk f igyelmünket arra, ami egyértelműen bizonyítható; 
elemezzük azt, amit a m ű különvilága sugároz fe lénk! Márpedig cá-
folhatatlanul igaz, hogy a X V . szín Ádámot a beteljesülés földi (és 
nem transzcendens!) boldogságának állapotában mutat ja az e lőbb 
elemzett tar talmak harmonikus egységrendjét te remtve meg alakjá-
ban. Vitathatatlan, hogy egészen a XIV. színig (azzal bezárólag) 
mindegyik példázat-történet Ádám megsemmisülésével végződik. 
Ennek a megsemmisülésnek különböző szintjeivel találkozunk, m e -
lyek a dráma belső rendjének dinamizmusához igazodó ütemben lé-
pésről lépésre fokozzák a katarzist. A „pesszimizmus" vonala 
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elemzésemmel egyezően а X I V . színig fut, m a j d az öngyilkossági 
kísérlettel elérkezik a te tőpontra , mely hol tpont is egyben, ahonnan 
már csak az ellenkező irányba lehet elmozdulni. D e ez a másik irány a 
pesszimizmussal ellentétes ta r ta lom tetőpontja felé vezet, tehát az 
opt imizmushoz! A szerkezet szabályossága, dialektikus önmozgása 
megköveteli az egyensúlyt. А X V . szín, a szirt-jelenettől, annak az 
útnak a rajza, mely kristályszilárddá építi a Tragéd ia mesteri szer-
kezetét. Beérkezés a célba, aminek függvénye az volt , hogy Á d á m 
rátaláljon a helyes irányra és ugyanazon az úton ne visszafelé, de előre 
haladjon. Ez a fölemelkedés n e m „csoda" révén következik be, és 
nem előzi m e g „csodavárás". É p p e n a csodavilággal ellentétes t e rmé-
szeti szférának, Évának hívása a visszaszólító hang és erő, mely az 
asszonyból fakad és az asszonyé, de vonzásának igazi hatalma valami 
maggá fogant ébredés, alvó t i tok, melynek megfej tése: a születés; 
ajándéka: az elnyert folytathatóság, egy emberi győzelem lehetősége 
az elmúlás fölöt t . 

B E L O H O R S Z K Y P Á L 
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CERUZAVÁZLAT VÁCI MIHÁLY LÍRÁJÁRÓL 

Idő kell még ahhoz, nem is kevés, hogy elfogulatlan, értő, 
tudományos hitelességű és objektív képet rajzoljunk Váci 
Mihály életművéről. Nemes embersége, tragikus, hirtelen 
halála, a köréje nem is alaptalanul szőtt jó legendák most mé^, 
úgy érezzük, akadályozzák ezt. Tűnődjünk hát együtt, :ni is 
történt. Hiszen görcsösen ökölbe szorított kéz lett végül a 
szelíden simogató tenyérből, majdnem-széthulló abból, aki 
hitte hajdan, hogy egyedül is képes összetartani a világot. S ami 
a messzi pólusok között van, az tizenöt esztendő a szocializmust 
építő Magyarország, a halálos ellentétektől barázdált arculatú 
huszadik század és Váci Mihály életéből. Mitől, miért , s 
hogyan változott a nem rég, és nagyon fiatalon ëù 'ínyt Váci 
Mihály lírája esztendők múlásával? A magyarázat — hang-
súlyozzuk, elfogódottak s némileg bizonytalanok vagyunk 
— ott van a válogatott versekben, a Százhúszat verő szívben 

(Magvető, 1971), de keresnünk kell másutt is. Jól ismerjük a 
bölcsen összegző sorokat: „ ím itt a szenvedés belül, / á m ott 
kívül a magyarázat." 

Mielőtt azonban megkísérelnénk feltárni azt a különös 
kapcsolatot, a kommunista alkotóművész és az objektív, vál-
tozó társadalmi valóság viszonyát, amelyből végül is megterem-
tődik a művészet, az alkotás, szóljunk néhány szót arról, vajon 
kik az „ősök", elődök—társak abban a kegyetlen birkózás-
ban, amelynek szép keserűségét ekként fogalmazta meg Váci 
Mihály: „A sorsod ez: — a szenvedéseket / széppé tenyészteni 
a szíveden, / hogy ami szétmar, felfal tégedet, / másoknak édes 
gyógyszere legyen" ( A sorsod e z ) . Ha a megfogalmazott 
tragikus paradoxon volna a mérce, sorolhatnánk a világ- s a 

11 Irodalomtörténet 
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magyar irodalom mindazon alkotóit, akik nem az öncélú szép 
választott emberei voltak, hanem küzdőtársak, toronyőrök, 
elkötelezettjei az alul levőknek, szenvedőknek, akik sajátjuk-
ként élték át tragikusan a közösség gondjait, s ebből formál-
tak — van-e bizarabb ellentmondás ennél — szépet, esztétiku-
mot. Mert hatni akartak, s hitték, ha feltárják a bajokat, mutat-
ják vagy mutatni vélik a kivezető utat, megváltozik a világ. 
Közülük, ebből a nemes kasztból való Váci Mihály. Azok 
közül, akik a maguk lázaként szenvedték a világ sebeit. 

Költészetének forrásvidéke, úgy véljük, ott van valahol 
Illyés Gyula lírája körül. (Félre értés ne essék, nem epigon, 
s nem is sorolható valamiféle,.iskolába" Vácipoézise.) Magyar-
ságélménye, -tudata, a történelmi folytonosságit feladatok 
vállalása, az erős parasztsághoz-kötődés, amely soha nem volt 
provinciális, és nem múlt el értelmiségi sorba emelkedve sem, 
a „százados szelíd szegénységgel" való, nem kritikátlan vagy 
mitizáló közösségvállalás, úgy tűnik fel, annak az áramlatnak 
a tagjává sorolja, amelynek magaslatán az illyési életmű áll. 
Soha nem volt epigon Váci Mihály, hadd hangsúlyozzuk, 
szuverén, saját világot teremtett, s bőséggel akad vonás, amely 
el is választja az említett példaadótól. Nem csupán a tehetség 
kisebbsége, a szükségszerűen más életút, élményanyag, forma-
kultúra, nem csak az, hogy hol a rezignált Juhász Gyula, hol 
az elárult forradalmat őrző Vajda János, hol a reneszánsz örö-
mös hangú Balassija bújik meg egy-egy Váci-vers mögött. 
Hanem — saját, teremtett világa mellett — főként az, hogy 
forradalmiságban, kommunistaságban, a hit „hőfokában" 
számára a másik nagy példa, századunk Ady mellett legnagyobb 
magyar lírikusa, József Attila jelöli az utat. (A felszínen talán 
kevésbé szembeötlő a József Attila-hatás, hisz Váci költészeté-
ből hiányzik — például, s többek között — a kétségbeesetten 
fegyelmezett, hihetetlen mélyre és messze látó, jellegzetesen 
József Attila-i racionalizmus, mégis érvényesnek hisszük a le-
írottakat.) Némileg meghökkentő lehet, hogy a „mesterek-
rő l" szólunk, s nem a sokban rokon kortársakról, hiszen a Váci-
életmű különböző szakaszaiban kínálják magukat a párhuza-
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mok, főként a „tűztáncosoknál", Ladányival, Garaival és a 
többiekkel, és lelünk, erőltetés nélkül, rokonító vonásokat 
Nagy László, Simon István vagy akár Csanádi Imre lírájával is. 
De a hatalmas tömbökből, kisebb sziklákból, és — bőséggel 
— kavicsokból épülő magyar költészet, amelyet méltán te-
kintünk irodalmunk „vezető" ágának, nem apró filologizál-
gató hasonlóságkeresések nyomán mutatja meg szerkezete 
lényegét. Fontosabb a szerkezet egészében keresni az egy 
helyét, mint párhuzamosságokat fedni fel részek között. Még 
akkor is, ha hevenyészett és alkalmasint pontatlan, vagy akár 
helytelen az, amit eddig írtunk. 

De térjünk vissza most már Váci Mihály okosan, értőn, 
kissé azonban indokolatlanul bőkezűen válogatott verseinek 
kötetéhez, a Százhúszat verő szívhez, próbáljuk megfaggatni, 
mit mondanak a versek a költőről, a világról, kettejük viszo-
nyáról. Ha nem koptattuk volna el vétkesen, hosszú esztendők 
során, számos értékes szavunkat, azzal kezdenénk, de kezdjük 
is azzal, hogy hasznos költészet Váci Mihályé. Tudjuk, keve-
sebbet mond ez a mai olvasónak, mint az, hogy „esztétikai 
értékekkel telített", „szépségekben gazdag" stb. — mellesleg 
ezek is érvényesek Váci lírájára —, mégis a hasznosságot hang-
súlyozzuk elsősorban. Hasznos poézis volt ez, több értelem-
ben is. Nekünk, olvasóknak azért, mert többet tudtunk meg 
a világról, melyebben ismertük meg magunkat, társadalmun-
kat általa, mint annak előtte. De az volt azért is, mert Váci 
Mihály akarta. Hitt abban, hogy amit mond, az részévé válik 
befogadói tudatának, érzelemvilágának, másként cselekednek 
az emberek, versei olvastán, arrafelé segítik fordítani a világot, 
amerre a költő is szeretné. Még kései, s bizony már keserű 
versében is így fogalmaz: „Országot hirdetek, mert vágyom 
/ az idők folyam mentiben / tudni: / — egy túlsóparti tájon 
lesz egy világ, mely nem ilyen." 

Számára lényegtelen volt, ha fájt is néha — sokszor? — a kis 
acsarkodók harapása, s talán az értők jogos bírálata is, hogy hová 
sorolják, mit tartanak róla a kritikusok, esztéták, irodalom-
történészek. Úgy hitte, egyetlen dolgon méretik a művész 

i l * 
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elete, életműve, azon, hogy részévé válik-e a közösség, a nép 
életének az, amit tett, amire buzdított, vagy nem. Ahogy a 
Legenda ban írja: „Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt, / 
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt, / akit a nép szívébe 
zár, nem hal meg soha az / . . . Hordják foguk között, mint 
tavaszi füvet, / diákok élesztegetik, mint pásztor a tüzet, / hol-
tukban is őt éltetik, mint sírok a füzet ." Mielőtt komor arcú 
szoborrá merevítenénk azonban — egyszerű ember volt —, 
írjuk ide mindjárt, hogy szeretett és tudot t homo ludens lenni, 
ha kedves táj, jó érzelem, könnyű, simogató élmény ihlette 
versírásra, hogy tudott játszani is a szavakkal. Elég tán fel-
idézni ez utóbbi bizonyítására — ha Dzsida, Weöres árnya 
ott sejlik is a háttérben — a Toronyiránt néhány sorát: „Síró 
susogás / sír, susog a sás, / síró szellő zúgó szél száll, / hajlik 
a hosszú hajló nádszál, / barna bársony bóbita tolla / puha 
pihe havazik róla." D e ennek a költészetnek a legsúlyosabb 
részét elsődlegesen a nemes pátoszú, komoly vagy fogcsikor-
gatva ironizáló gondolati—politikai versek jelentik. Ezek 
vonulatát mondhatjuk a betegségtől és sok minden mástól 
töretett-hányatott, életét, költészetét az ország és a szocializ-
mus sorsára feltevő ember főművének, lírai önéletrajzának, 
ha mindehhez elválaszthatatlanul hozzátartoznak többi al-
kotásai is. 

A teljes — az életmű lezáratlanságának figyelembevételével 
teljes — Váci-portré n e m hirtelen alakult ki, s vált véglegessé, 
hanem fokról fokra bontakozott ki, gazdagodott az esztendők 
múlásával. Pályája, úgy véljük, az előjátékot jelentő Ereszalja 
után lényegében két nagyobb periódusra bontható. Az első 
határa a Szegények hatalmával, a második, szükségszerűen, A 
sokaság fiával húzható meg talán. Az 1956-ig terjedő időszak, 
az „előjáték", amelynek legkorábban napvilágra került versei 
a jelen kötet szíves-szép előszavát író Illyés Gyula segítségé-
vel tudatták, hogy létezik valahol a Nyírségben egy Váci 
Mihály nevű költő, inkább egy lehetséges jelentős költészetet 
előlegez. így látjuk ma már, ha a kortársi közvélemény lelke-
sen reagált is, és nem késett az első kötet (Ereszalja, 1955) 
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hivatalos elismerése sem (József Attila-díj, 1956). A szegénység 
szépségei, szenvedései, a nyírségi táj, a halálos betegség szorítá-
sából menekvő ember öröme transzponálódik itt, hol sikere-
sen, hol kevésbé sikeresen, művészi síkra, kötődés és elvágyó-
dás vitázik, nem is vitázik, csak él szelíden egymás mellett 
a versekben. A forma híven követi a többnyire csöndesen 
mondani kívántakat, halk zeneiség, lassú, harmonikus ritmus, 
lágy alliterációk, világos, áttekinthető versszerkezet, jobbára 
tiszta, érzékletes képek — néhol képzavar, „irodalmiaskodás" 
— , röviden: ígéretes, tehetséges, de kialakulatlan, sokfelé foly-
tatható nyitány ez. Kevés jele van annak, hogy korával köz-
vetlen kontaktusban él a költő, hogy iparkodik lassan rátenni 
kezét az élet ütőerére. Az Emberi közelségből vall arról, hogy 
a művészet felszíni jelenségei mögött a lényeget érzi a költő, 
s talán a Fiatok mindenkit ölel ! is azt kívánja érzékeltetni, hogy 
kifelé lábal már az ország a korábbi esztendők mélypontot 
jelentő helyzetéből. Egyetlen dolognál érdemes itt elidőzni, 
Váci pályakezdő kötetének harmonikus világképénél. Ha 
ugyan világképnek mondhatjuk ezt a későbbiekhez mérten 
csekély rendszerezett tapasztalati és gondolati anyagot. Vajon 
miért van nyugalom — 1955-ben — ebben a lírában? Hiszen 
tört szavú már az ének ekkortájt a kor legjobbjainál, „fejbe-
lőtt mének szédületével" élnek sokan, s úgy hiszik, „kezükben 
a rózsa, lefejezve". Hogyan szólhatnak — hitelesen — a Bontja 
zászlóit szülőföldem! zárósorai ekként: „Nagy feszültségű 
vezetékek idegein már felremeg / az áram, ez az új eszmélet, 
/ a jövőbe villant képzelet, / mely falvak villanylámpájában 
felgyúl, felizzik, mint a táj / ragyogó-szép fantáziája: / — a 
kommunizmust látja már ." Ha maradéktalan választ n e m is 
tudunk adni, annyit mondjunk azért el, hogy Váci Mihály, 
betegsége miatti, szerencsés—szerencsétlen kései indulása 
révén ment maradt a korábbi felemelő és embertörő élmények 
sodrásban, közvetlenül, résztvevőként megélésétől. A csaló-
dottság, bűntudat szükségszerűen kisebb hát nála sokakénál, s 
1953 után az ország már valóban kifelé lábalna — ha lassan is 

— a súlyos bajokból. És Váci Mihály — „Vitálok unokája"! , 



902 Forum 

gondoljunk csak a Nincsen számodra hely ! soraira — a vant, a 
leszt a volthoz, a nyírségi szegénység 1945 előtti állati szintre 
kényszerített életéhez méri. N e m mesterkélt optimizmus, nem 
csinált harmónia az, amely az Ereszaljában helyet kap, akkorsem, 
ha a korról hitelesebben, művészibben Nagy László és a töb-
biek versei vallanak. 

A rosszul formált, túlbeszélt, érzelgős Nincsen számodra 

hely ! és az inkább részletszépségci, mint egésze miatt figye-
lemre méltó A lámpagyújtás ihlete, tehát a két „hosszú ének" 
s az ellenforradalom után kezd lassan szuverénné, sajátossá 
válni Váci versvilága. Néhány év múlva pedig már első csúcsai-
ra érkezik ez a poézis (Mindenütt otthon, 1961 ; Szegények ha-

talma, 1964), a felszabadulás utáni magyar politikai költészet 
legjavához tartozó versekkel (Kelet felől; Ezt! itt! most!; 

Staccato; Szegények hatalma; Miránk hasonlíts, kommunizmus ! ). 

Az esztendők a kort és a magyar irodalmat ismerők számára 
nem kívánnak részletes elemzést. Illyés, Benjámin, Juhász, 
Nagy László, Zelk Zoltán és jó néhány társuk lírájában a vívó-
dás kap centrális helyet, az eltelt időkkel s önmagukkal való 
számot vetés, tépettség, káosz gyakorta; vergődés, bizonyta-
lanság, szkepszis Déry, Sarkadi, mások prózájában, az ellen-
forradalom, a korábbi évek társadalmi problémáinak szenve-
délyes elemzése Darvas, Mesterházi, Dobozi műveiben, és 
folytathatnánk a felsorolást. 

Kevesebb súlyos teherrel bontakozhat ki az Emberavatás 

prózaíróinak s a hozzájuk csatlakozóknak, csapódóknak 
a pályája, s főként a Tííztáncosoké. Ez utóbbiak közé 
sorolódik, okkal, Váci Mihály is. Számukra egyértelmű a 
társadalmi—művészi feladat, cél: alkotásokkal hasznosat 
cselekedni, hogy mihamarább megvalósuljon a konszolidáció 
az országban és a lelkekben, megerősödjék újra a szocializmus. 
Disszidensek ezrei sodródnak szét a világban, s hullnak súlyos 
válaszként a Váci-szavak: „Kit bármilyen szál eltéphet a tőtől 
/ s amelyen lombja kivirult — a földtől, / — csak lenge gyom 
/ mely az avarból nőtt föl." Újrafogalmazódik, mert újra kell, 
hogy fogalmazódjék, a fiatal kommunista költő tollán Veres 
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Péter megrendítő hitvallása : én nem mehetek el i n n e n . . . 
Megint akadnak, bőséggel, akik azt hiszik, hogy nékik minden 
társadalmi rendszer, idő, változás konjunktúrát jelent, s vádolja, 
gúnyolja őket farkasdühvei a Váci-vers (Bitangok ). De szól-
nak a céltudatos költő szelíd énekei is, tud szeretni, örülni ön-
feledten, bízik a ráció erejében, hisz az élet értelmében. És 
versek sorát — igaz, jobbára sikerületleneket — szakítja ki 
belőle az újra és újra támadó betegség, birkózik a rá-rá törő 
magánnyal. Fájdalmas énekekben, de az értelem szavára fi-
gyelve búcsúzik attól a falutól, amely szép emlékekkel is 
telített, de ebben a formájában elmúlásra ítélte az idő, s várja, 
köszönti a megváltozott, az új falut. Kiszakadva a felnevelő 
környezetből, a kassáki monotont idéző hangon tudósít arról, 
hogy rátalált ú j közösségére: „Azok közül való vagyok, kik 
reggelenként / kiássák magukat a fáradtság homokjából, / s 
a villamoslépcsőn érzik az elkésett szél / iramát s kezük között 
a rézfogantyú / szelíd aranynak álmodja magát" — olvassuk 
az Azokhoz tartozom szép sorait. Az immár költőként, versei-
ben, azok világképében is kommunistává érlelődött ember, ha 
birkózik is kételyekkel, biztosan tudja, hol a helye: „Énnekem 
ezt a homloknyi országot, / ezt a kitépett szívnél nem nagyobb 
hazát, / e népet és e kor meredekjeit / adta sorsomul a lét"; 
nincs kétsége afelől, mi az, ami reá méretett: „A kőre hullt 
magnak kőbe kell marni! / A rozs futóhomoknak könyörög! 
I Barázdával nem vitázhat a mag! / Csírázni kell: rövid az egy 
tavasz!" 

Kész költő kérdez, s felel már a Mindenütt otthon, a Szegények 
hatalma verseiben, ha művészete gazdagszik is még majd, s 
hibátlan soha nem is lesz. Világképe kiforrott, hite rendíthe-
tetlen, sorsa bonthatatlan összeforrt a szegényekével, az alul-
ievőkével. így, a paraszti kötöttségeket őrző kommunista 
szemével, s innen méri a világot. Gondot nem okoz már néki 
a költői mesterség, a nagy, azonos szófajtákat, szintaktikai alak-
zatokat görgető—hömpölygető Váci-versek immár össze-
téveszthetetlenül egyéniek, akárcsak azok, amelyek nyelvi— 
szintaktikai antiparalellek sorával fejezik ki az ambivalens 
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élményeket. Ahogy a mondandó kívánja, kényszeríti, úgy él 
a költő biztosan a hosszú, zaklatott szabad- vagy jambusvers-
sel, a különböző rímelhelyezésű két-, négy- meg ötsoros stró-
fákkal, a szonettel, tud — ha épp akar — „míves" is lenni ez 
a „szemtelen hangú, pimasz paraszt". Rajztehetségét, vizuá-
lis ábrázolóképességét elismerően említi Illyés Gyula, s való 
igaz, Vácinál tisztábban, szebben szerkesztő költő kevés akadt 
a felszabadulás után indult lírikusok között. De ne legyen 
megtévesztő a felsorolás. A jó versek mellett, ugyanebben az 
időben, bőséggel akad gyengébben sikerült is, a szó rossz ér-
telmében véve alkalmi alkotás. A döbbenetes erejű Kelet felől 
mellett is állnak ilyenek, a Staccato, a Miránk hasonlíts, kommu-
nizmus !, az jÉdes hazáin olyan társakat kap, mint a jelenték-
telen Állatkerti képek, a csak tartalma miatt figyelmet érdemlő 
Hatszáz forint, és sorolhatnánk tovább. Hogy mégis „kész 
költőként" említjük a hatvanas évek Váciját, arra teljes értékű 
politikai költészete mozdít bennünket. Egyik darabjáról — tér 
híján arról sem részletesen — szóljunk azért külön is. Sokak sze-
mében absztrakció lett az ötvenes évek első felében a kommu-
nizmus, bűvszó, amelynek hallatán el kellett némulni az „apró" 
bajoknak. Személyes hitelű szép verset írni hozzá, nem is olyan 
sokkal az ellenforradalom után, szkeptikusnak, cinikusnak, 
rezignáltnak nevezett századunkban? Váci ódát — micsoda 
„ósdi" forma! — írt a kommunizmushoz. És milyen ódát! 
Kér, parancsol, kíván, könyörög, és élettel telik meg ez az 
„absztrakció". Valósulj meg, légy a miénk, a szegényeké, fo-
hászkodik. Lélegzetvételnyi szünetet nem hagyó sodrású ver-
sében (Miránk hasonlíts, kommunizmus ! ) a magyar lírában 
eddig soha nem hallott, szokatlan szókapcsolatokkal varázsol-
ja élővé-érzékletessé a megszólítottat: „Terjedj, te hajnali 
madárdal; / te fűről ivott harmat-ízű, / szikes földeknek eső-
hírű ; / égi réten terített széna / . . . Te szalmazsákban cirpelő, / 
szegény csókoknak tercelő, / tarisznyamélyek fekete, / madár-
látta hűs kenyere . . . " De ott a hatalmas zsoltár, szimfónia 
végén a birtokos-szegény, a kommunista költő intése is 
— sokszor és sokan visszaéltek már a hittel —: „Gyökereddel 
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mi szívünket fogd, ne ereszd el! / Mert széthullunk, kiszárad 
ágad, / s leszel tövis—rács a világnak." 

A hatvanas évek első felében kiteljesedő költészetben azon-
ban sokasodnak az árulkodó jelek, érezhető, hogy változás 
készül ebben a lírában. Váci magabiztos indulattal — akárcsak 
tűztáncosságban, szélsőséges szenvedélyességben, kommunista 
hitben „hü rokona", Ladányi Mihály — írja kegyetlen gúnyú, 
haragos verseit a szélkakas-lelkűek ellen (Péteri had ), söpri 
félre, ha furcsa is itt ez a kifejezés, az undorító polgárokat, a 
„népiescheket", az ország sorsára válluk sem rándítókat (Al-
föld — nohát ! ), de bizonytalanság bújik a düh mögött már ott, 
ahol arról szól, hogy „szegények hátán ki magasba mászott, 
/ hány! — úrnak érzi magát, a koszos. / Levedlik, bújik az 
újszőrű nyájhoz", és a soha meg nem elégedés egyfajta husza-
dik századi kommunista megfogalmazása — „nekem sza-
badságnak az nem elég, / ha a nyomorúság leveszi népem / 
szájáról fojtogató tenyerét. / Azért csupán, mert már nem 
szolga régen, / — még nem szabad a nép!" — mögött ott sej-
lik már valamiféle elbizonytalanodás, félelemérzet. 

Még mindig harmonikus a Váci-líra világképe. S nem csi-
nált harmónia ez sem. A költő ösztönösen—tudatosan érzi, 
hiszi, jófelé megy a világ, ha perel, egy konkrét jövőkép tuda-
tában teszi, de ott érezzük — vagy a későbbi versek ismereté-
ben érezni véljük — az elbizonytalanodás hangjait. Szaporodik 
a disszonáns jelek száma. Árulkodik a versstruktúra — mind 
több az állandó, vagy verstest és lezárás közötti ambivalenciát 
hordozó szerkezet — és, természetesen, ennél erősebben egy-
egy vers tartalma. Jöjj vissza, híí betegség ! — fohászkodik a 
magát igazán csak az egészséges, férfias küzdelemben jól érző 
ember, s űzöttnek, hajszoltnak rajzolt madár a költő, mind 
magasabbra kényszerül, semmi nem számít, mert kell a látvány 
a közönségnek, ha bemutatója belepusztul is (Pacsirta ). Igen, 
erősödik a disszonancia, mind érdesebb a verszene, mind több 
a lelki és a versbéli enjambement. Mintha a katedrálisépítőnek 
kezdene elmenni a kedve a téglarakástól. Értelmetlennek vélné 
munkáját, s készülne félreállni Váci Mihály? Az Eső a homokra 
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című kötet előtt itt-ott megjelenő versek ilyesmivel is ijeszt-
gettek bennünket, A sokaság fia azonban végül is egyértelműen 
más választ adott. 

Mi is történt voltaképpen? Meg kellene keresni erre a vá-
laszt. Nem csupán azért, mert e sorok írója, korábbi, Váciról 
szóló kritikája után elmarasztaltatott — kérdés, jogosan-e 
— a válaszadás hiánya miatt, hanem elsősorban azért, mert 
Váci életművének és a hatvanas évek magyar irodalmának 
egyik kulcskérdése ez. Ha válaszunk igazságában nem is va-
gyunk bizonyosak, néhány gondolatot megkísérlünk kifej-
teni. A felszabadulást követő történelmi periódusban a szegény-
ség százados álmai váltak, ha nem is maradéktalanul, súlyos 
problémáktól mentesen, valósággá. Történelmi nagyságrend-
ben gondolkodva, mondhatni máról holnapra, pillanatok 
alatt. Az ellenforradalmat, lett légyen bármilyen kegyetlenül 
pusztító, lélekromboló epizódja szocializmusunk történetének, 
félresöpörte a magunk ereje, a mások segítsége. Esztendők 
alatt végbement a konszolidáció. A küzdelem nyüt volt, 
a f rontok tisztázottak. Váci s a véle korban, hitben rokon alko-
tók sodró lendületű, a szó jó értelmében mondva látványos 
időkben nevelődtek, értek művésszé, felnőtté. Nem könnyű, 
sőt sokszor hihetetlen nehéz, de lázas, küzdelmes években. 
A konszolidáció permanenssé válása, a forradalom jelleg-
(de nem lényeg-) váltása megzavarta a másban felnőtteket, 
hiszen a súlypont áttevődött a hétköznapi, „szürke aprómun-
kára", nincs belső ellenség, akivel harcolni lehetne, kellene, 
„csak" rengeteg megoldható és feltétlenül megoldandó fel-
adat, probléma. Kétségkívül kommunistaként, de tévesen, 
kezdték elveszettnek, elárultnak hinni keserű pillanataikban 
a forradalmat. Nem véletlen, hogy egyre többször vetődött 
szemük, Vácié, Ladányié, másoké is nosztalgiával Latin-
Amerikára, az imperializmus elleni nyílt, fegyveres harc szín-
tereire. Nem véletlen az sem, hogy Váci ekként idézi posztumusz 
kötetében Vajda Jánost: „Csak ő virrasztott egyedül. / Fel nem 
kent hondoka verte a koporsót. / Világnyi zokogással ébresz-
tette a halottat, / akinek nem voltak már siratói. / Ordított 
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neveletlen a hallgatag klasszikusok között. / Virrasztott, mert 
ő nem felejtette el / húsz év múlva, harminc év után / a férjhez 
adott, »tisztessé lett« forradalmat." 

Könnyű lenne fölényesen megállapítani, hogy Váci vagy 
mások tévesen ítélték—ítélik meg itt és most létünk lényegét. 
Lenne is benne igazság. De ostoba felületesség az, amelyik 
Váciék szenvedő, vívódó, keserű, esztétikai értékkel bíró ver-
seit ennek alapján elutasítja. Egyfelől azért, mert értünk szóló 
énekek ezek, ha alkotóik alkalmasint tévesen ítélik is meg 
szocialista fejlődésünk újabb szakaszát. Másfelől azért, mert 
elégséges számú, a lényeget nem érintő, de torz, keserítő, a 
szocializmustól idegen jelenség zavarta a közelmúltban, s aka-
dályozza ma is fejlődésünket. Nem alaptalanul vált tehát meg-
hasonlottá, diszharmonikussá többek poézise a hatvanas évek 
magyar lírájában. Nem alaptalanul, akkor sem, ha a jelenséget 
tévesen azonosították a lényeggel. A művész, a kommunista 
alkotó egyik fő célja, feladata, hivatása éppen az, hogy „tiszta 
szigorúsággal" őrizze a rendet. Hogy pereljen mindennel, ami 
akadályozhatja emberi kiteljesedésünket, s azt, hogy előbbre 
menjen a világ. Soroljuk-e azokat a valóságos keserítő-
kedvetlenítő mozzanatokat, amelyek személyes lírai élmény-
ként való megélése bevitte majd kiteljesítette a hatvanas évek-
ben Váci lírájában a disszonanciát? Az anyagi érdekeltség jogos, 
kényszerű funkcionáltatásának torz mellékhajtásait, a szocia-
lista demokrácia nem kellő ütemű, mértékű kibontakozását, 
sőt helyenkénti visszafejlődését, a volt szegénysorok lassú, 
nehézkes felszámolását, az onnan jöttek ma is meglevő, fájó, 
elevenbe vágó hátrányait, az „éljünk jól és a mának" térhódí-
tását, a küzdésre felesküdöttek egy részének csendesebb vizekre 
történt elvonulását? Szükségtelen. A lényeg az, hogy mindkét 
komponens, az objektív és a szubjektív is közrejátszott abban, 
hogy megváltozott a tárgyalt lírai életmű jellege, s ami még 
fontosabb — szólunk még erről —, hogy Váci Mihály, a tör-
ténelemben élő, a küldetéses ember végül is úrrá lett válságán. 

Pedig éppen utolsó esztendeiben tágult ki költői világa, 
bővült olyan mozzanatokkal, amelyek méltán felfokozhatták 
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keserűségét. Ekkor élte át a legmélyebben a civilizációs folya-
mat, a tudományos—technikai forradalom tragikus ellentmon-
dásait, lett valóban személyes élménye immár túl a szűkebb 
hazán, a nagyobb pátria, a világ s az emberiség létállapota. 
Hit és hitetlenség, lemondás és újrakezdés, halálvágy és élni-
akarás között vergődik, csapong az utolsó években ez a kom-
munista költészet. A küzdelmet látszólag félbeszakította a fizi-
kai pusztulás, tudjuk azonban, hogy Váci Mihály győzött. 
A művészi válságot jelentő intermezzo, az Eső a homokra után 
A sokaság fia már úgy teljesítette ki a disszonanciát, hogy abban 
ott volt egy új, kiküzdött, megszenvedett harmónia ígérete, 
alapja. Ennek a kötetnek a verseiben már egy olyan egyetemes 
érvényű kommunista költészet készülődött, amely, ha folyta-
tódik, a legnagyobbak közé emelhette volna alkotóját. Erről 
a pályazáró kötetről értéke, jelentősége miatt külön s részlete-
sen kellene szólni. (De megtettük már másutt — A LXXIX. 
zsoltár; Kortárs, 1971/7. sz. 1110—14. —.s h t csak önmagunkat 
tudnánk ismételni.) Ebben szólal meg a legnagyobb erővel, a de 
profundis clamavi keserűsége: „Csontomat összetörték, / meg-
taposták az arcom, / gázoltak a szemembe, / kioltották a hom-
lokom, / letérdeltettek engem"; itt nyer megrendítő versek 
sorában kifejezést az az élmény, hogy százezrek halnak éhen 
naponta a földön, miközben dúskál egy szűk, kiválasztott 
réteg; hogy nem csupán előre lép, de pusztítja is önmagát az 
emberiség. Itt kap — igaz, a Százhúszat verő szívben nem, csak 
a posztumusz A sokaság fiában — külön ciklust a halálvágy (Só-
várgom a halált ), öntépő, keserű megfogalmazást a kétkedés 
a küzdelem, a küldetés értelmében (Mire volt jó ? ), s még egy 
sor tragikus élmény. 

De itt teljesedik ki Váci — politikai lírájának szintjét ugyan 
soha cl nem érő — táj- és szerelmi költészete, itt kapja meg 
esztétikailag a legmagasabb szinten internacionalista magyar-
ságtudata a megfogalmazást (Kell lenni valahol egy őshazának ), 
s ezekben az esztendőkben születnek a már-már reménytelen-
ségben a remény versei, erősödik újra a szegénység, a nép. 
az emberiség kommunista költőjének rendteremtő igénye, 
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szándeka: „kristálykupolát szerkesztek én / e szembenálló / két 
világ fölé, / mely ketté tépett". Régtől rendelkezett már Váci 
azzal a tehetséggel, amellyel megépíthető egy nagy lírai élet-
mű. Ot t volt ennek részbeni megvalósulása, s még inkább az 
ígérete a Szegények hatalmában. Most, tovább gazdagodva, 
szenvedések terhe alatt, mind több ellentétet, vélt és valóságos 
igazságot megismerve annál is magasabbra és tovább léphetett 
volna. Túljutott a rövid ideig tartó művészi—emberi válságon. 
Elkezdte hát téglából, hasznos anyagból s használni akarón 
újra építeni a katedrálist. „Újra kell kezdeni mindent, / 
minden szót újra kimondani. / Újra kezdeni minden ölelést, 
I — minden szerelmet újra kibontani. / Újra kezdeni minden 

művet és minden életet, / kezünket mindenkinek újra odanyúj-• »> 
tani. 

Elkezdte, az idő azonban megelőzte őt, s befejezetlen maradt 
a mű. Lesz-e, aki folytatja? Elment, nagyon korán, Váci Mihály, 
a nyírségi parasztság s az emberiség jobbik — szegényebb 
— felének kommunista költője. Életművének értéke, úgy 
véljük, nem éri el felszabadulásunk utáni irodalmunk csekély 
számú szintézisteremtőiét. Hazug, hamis kegyelet volna az, 
amelynek nevében elhallgatnánk ezt. De emberségben, hitben, 
használni akarásban méltó, egyenrangú társa Váci Mihály a 
magyar irodalom legnagyobbjainak. 

H A J D Ú R Á F I S 



VALLOMÁS 

FRANÇOIS G A C H O T * 

EGY ELMÚLT O R S Z Á G EMLÉKEI — I. 

Egy országot éppúgy el lehet veszíteni, mint egy kedves 
hozzátartozót, brutális és abszurd, végül is érthetetlen módon. 
Huszonöt esztendei szenvedélyes ragaszkodás és hűség után 
szembefordulhat az emberrel a sorsa, amelyet ő maga tudato-
san választott magának — s anélkül, hogy bárki másra hara-
gudhatnék, mint arra a vak gépezetre, mely őt a száműzöttek 
sorába iktatja, ha éppen el nem tiporja, mint annyi mást. Egy 
évembe telt, amíg úgy-ahogy kigyógyultam az ország s a 
barátok elvesztéséből, akiket kénytelen voltam elhagyni. S 
igazi gyógyulás volt-e ez? N e m egészen bizonyos. 

1924 novembere. Mit jelentett számomra az a szó, hogy 
Magyarország abban a pillanatban, amikor a Quai d 'Orsay ama 
szerve, melyet akkor ,,A külföldi francia intézmények igaz-
gatóságának" neveztek, állást ajánlott Budapesten? Előzőleg 
néhány hónapon át Jean Cocteau mellett az önkéntes titkár 
szerepét játszottam, s akkor én adtam át neki azt a franciául 
fogalmazott kérést, melyet az általam Párizsban elsőként ismert 
magyar, Tihanyi Lajos írt, illetve egy francia barátjával íra-
tott : hogy el akarja készíteni Cocteau portréját. Még első-
kötetes szerző sem voltam, hiszen Jeux de dames című vékonyka 
novelláskötetem éppen nyomás alatt volt a Nouvelle Revue 

Française kiadásában, amikor távozásomat Jacques Rivière-nek 

* A szerző 1924 és 1949 között különböző hivatalos francia kultu-
rális funkciókban 25 esztendőt töltött Magyarországon, ahonnan a 
koncepciós perek kapcsán, koholt vádak alapján, kiutasították. A 
haladó magyar művészet legtöbb jelentékeny képviselőjének szemé-
lyes barátja, itt következő és hasábjainkon folytatandó emlékezései-
ben e kapcsolatokról számol be. 
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és Jean Paulhan-nak bejelentve először hallottam a nevét Gide, 
Claudel, Proust magyar tolmácsolójának: Gyergyai Albert-
nek, akinek üdvözletüket küldték. Az ő meleg, baráti fogadása 
és szüntelen lángú barátsága nyitották előttem tágra a magyar 
irodalom kapuját, még mielőtt a nyelvet megtanultam volna. 
Elsősorban a Nyugat kapuját. Akadhattam volna-e jobb mes-
terre, felkészültebb szellemre, nagylelkűbben megértő kriti-
kusra és fordítóra, aki egyformán otthonos a két ország szellemi 
életében és irodalmi folyamataiban? Ha most itt kifejezem 
hálámat neki, annak a szellemi kalauznak, akire kivételes szük-
sége volt az én fiatalságomnak, s egyben annak a magas kul-
túrájú, pedantéria nélküli tudományú, országa határain túl 
is elismert tehetségű embernek, aki minden képességét ama 
nagy ügynek szentelte, hogy idegen írók legjelentősebb műveit 
propagálja, tulajdonképpen az iránta való elismerésemnek csak 
igen kis részét fejezhetem ki. 

Az ő révén ismertem meg Osvátot, a kompromisszum nél-
küli irodalom-vallás laikus pápáját, akinek bölcs ítélkezése 
a tömegtől távol, egy kávéház félhomályában működött , 
mint egy remete barlangjában, az Operához közel, az akkori 
Andrássy úton. 

A Centrál kávéház heti összejövetelei Babits körül mindig 
emlékezetembe idézték párizsi létezésem utolsó hónapjainak 
összejöveteléit, a Boulard utcában Jacques és Isabelle Rivière 
lakásán, Gide körül, ahol a Nouvelle Revue Française törzs-
gárdája szokott összegyűlni, s ahová engem is befogadtak. 
De e két összejövetel hangulati különbsége jól megmutatta 
e két szellemi elit különbségeit is számomra: mindkettő egy-
aránt egy-egy folyóirat körül csoportosult, de közülök a 
francia tökéletes magabiztossággal, nemzetközi sugárzására 
támaszkodva működött , míg a magyar, európai hivatása 
ellenére, elsősorban önmagára hajolva; hiszen ekkor még a 
francia kiadók közül úgyszólván senki nem törődött azzal, bogy 
léteznek magyar szerzők is a világon. 

Milyen csoda révén tudta Babits leküzdeni azt az örök aka-
dályt, amelyet veleszületett félénkségén kívül az is jelentett 
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számára, hogy egy olyan nyelven kellett kifejeznie magát, 
melynek ugyan minden árnyalatát ismerte, akár az olaszét 
vagy az angolét, de amelyet szinte soha azelőtt n e m beszélt? 
Engem e nyelven mégis be tudott fogadni bizalmasai körébe. 
Prózai műveinek egy részét német fordítások segítségével 
(a Gólyakalifát, a Kártyavárt) előbb ismertem meg, mint költé-
szetét. És el kell mondanom, hogy ha bizonyos idővel később, 
Rónai Pál segítségével némely költeményét át tudtam tenni 
franciára az Europe folyóirat számára úgy, hogy ez Babits 
tetszését is megnyerte, akkor ez csak a szellemi ozmózis egy 
fajtája révén sikerült. Azáltal, hogy a Nemzeti Múzeum köze-
lében levő lakásán gyakran láthattam Török Sophie társaságá-
ban, hogy egyre jobban leigázott nemes alakja, mely emberi 
természetével tökéletes harmóniában volt — költői lényegé-
ből hatolt át valami belém, s ez nyitotta meg az utat ahhoz, 
hogy megértsem azt a szómágiát, mely verseiből áradt. 

Talán tíz esztendeje is lehet, hogy a Seuil kiadónál megjelent 
Magyar Költői Antológia számára lefordítottam a Danaidák at. 
Annak az antológiának, amelynek a szerencsétlen Gara László 
barátom élete utolsó éveit áldozta. E fordítás közben előttem 
volt az a csontra soványodott arc, az a lázas szem, az a szinte 
zengés nélküli hang, amelyen felolvasta nekem Esztergomban 
a Balázsolás szívszaggató versét. Mily messze hangzik ma s 
mily különös előérzet fejeződik ki nagy regénye címében: 
A halálfiai ! Van-e még egy országa Európának, amelynek ily 
véresen, ily korán amputálták le legjobb költőit? 

Kosztolányit éppoly szenvedélyesen érdekelték a morfológia 
és a szintaxis kérdései, mint a művek tartalma, éppoly barátja 
volt a nyelvi különösségeknek, mint a grammatikai problé-
máknak, magatartásában mégsem volt semmi professzoros. 
Szeretett játszani a szavakkal, mint a gondolatokkal. A krónikás 
tehetsége abban nyilatkozott meg, hogyan tudott kiemelni 
apró tényeket, melyek különben elkerülték volna a figyelmün-
ket, vagy amelyeknek igazi horderejét nélküle sose fogtuk 
volna fel. S talán a költőnél is jobban feltárta magát a prózai 
tehetség a szavaiban, hiszen mestere volt annak a művészetnek, 
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hogyan lehet szavakba foglalni egy alakot, akinek sajátos moz-
gását, gesztusait a műélvezők raffinált örömével fejezte ki. 
Humora — mely egyaránt távol vol t Karinthy bohóckodásai-
tól és Móricz maró megjegyzéseitől — gyakran zamatos idé-
zetekben nyilatkozott meg, melyekkel nemcsak ismeretei 
széles körét tárta fel, de annak a csodálatos képességének is 
kifejezése volt, hogyan tudta asszimilálni a francia, német, 
angol és spanyol kultúrát. De a nyugati kultúrákat élvező 
irodalmár lelkének mélyebb rétegeiben ott éltek azok a ma-
gok, amelyekből kihajtott az eleven Édes Anna. N e m bízott 
a jövőben; egyszer budai házáról beszélt nekünk, a kedves 
otthonról, hol oly gyakran találkoztunk, s azt mondta fele-
ségemnek és nekem: „Ez hamarosan üres grund lesz." Tíz év 
sem telt el, s hogy kijöttünk a Deák téri pincéből az ostrom 
után, a bombázások után, első sétánkon láttuk, hogy jóslata 
beteljesedett. 

Mit meséljek Karinthyról? Talán csak egy szellemességét 
a sok közül. Hatvany Lajos vacsorát adott a Budapesten át-
utazó Louis Martin-Chauffier tiszteletére, aki akkor éppen 
Gide összes műveit rendezte sajtó alá a Pléiade kiadás számára. 
Gyergyai és Martin-Chauffier beszélgetésében természetesen 
újra meg újra előfordult Gide neve. Ekkor Karinthy, aki foly-
ton hallgatott, hirtelen felkiáltott: „Gide! Gide! Mit zsidóztok 
(Gide-óztok) állandóan ! ' ' 

Sokat köszönhetek Déry Tibornak. Többet is, mint azt 
a csodálatot, amelyet a még nyomdába nem került Befejezetlen 

mondat kézirata azonnal felkeltett bennem, s amelyet az újra 
olvasás csak megerősített, nem is olyan régen. E regényt ma 
is igen magas helyre teszem az utolsó ötven év világirodalmá-
ban. Az írott mű által fölkeltett érzelem természetesen találko-
zott barátságunk megtermékenyítő légkörével. Ez utóbbit 
éreztem akkor, amikor együtt fordítottuk Kassák, Illyés és 
mások verseit, amikor a Német Kommunista Párt nácik elleni 
utolsó berlini harcairól mesélt és megmutatta azokat a lapokat, 
amelyeket с harcoknak szentelt. Emlékemben maradt az utazó 
Déry képe, ahogy ő maga mesélte el megérkezését egy kis 

12 Irodalomtörténet 
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olasz városba. Az egyetlen idegen volt, aki kijött a pályaud-
varról, kezében nehéz bőrönddel, s már a konfliskocsisok fal-
kája vette körül, akik kiáltozva kísérték kocsijukkal szállodája 
ajtajáig, remélve, hogy a hőség és a fáradtság végül is leküzdi 
takarékosságát. A Horthy-rendszer undorító és abszurd pört 
indított ellene, mert magyarra fordította Gide Retour de 

l'URRSS című könyvét ; börtönből szabadulása másnapján 
Déry, a nagy dohányos, legalább annyira élvezte, hogy ciga-
rettáról cigarettára gyújthat nálunk, mint azt, hogy újra meg-
találta a szabadságot. Börtönélményeit elmondva állandóan 
vissza-visszatért a dohány gyötrő szomjúságára, amitől job-
ban szenvedett, mint a rákényszerített szüzességtől. 

Hogyan feledhetném el azt az estét, amely során bemutatott 
Füst Milánnak? Füst akkor még nem volt a Feleségein története 

szerzője, csak az első kötetek csodálatos költője, s rögtön meg-
éreztem benne, hogy a gúny révén próbál fölé emelkedni a 
keserűségnek, amelyet az olvasók hiánya vált ki belőle. Nem 
a védekezés egy formája volt-e, amikor elmesélte az arcát 
gyötrő ideggörcs történetét? Ezt az ideggörcsöt éppen hogy 
le tudta küzdeni az 1914-es háború kezdetére, amikor újra 
sorozóbizottság elé kellett mennie. Mivel nem érzett magában 
harci szellemet, egész napon át gyakorolta saját korábbi arc-
rángását. A katonaorvos, amint látta a rángó arcot, meg volt 
győződve arról, hogy szimuláns, és ceruzájával Füst szeme felé 
szúrt. О büszkén folytatta arcrángásait. — Szolgálatra alkal-
matlan! — Újra szép az élet, gondolta a költő, midőn e veszé-
lyes helyről kiment. N e m kell lemészároltassam magam a 
f ronton és a görcsömnek is vége. Jól beugrattam őket. S ekkor 
egy áruház nagy üvegablaka elé érve meglátta önmagát. 
Lehetséges ez? Ideggörcse újra szabályosan rángatta az arcát 
és soha többé el nem hagyta, bármivel próbálkozott is. Vala-
hányszor a továbbiakban találkoztam Füsttel, és idegen irodal-
makról beszélgettünk — akkor még a Feleségem története nem 
jelent meg franciául —, minden íróbarát közül nála éreztem 
legerősebben egyfelől a büszkeséget, hogy olyan néphez tar-
tozhatik, melyet lényegi különösségei elválasztanak minden 
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mástól, de azt az elfojtott haragot is, hogy olyan nyelvi el-
szigeteltségre kényszerül így a magyar költészet, amely el-
vágja költőit a világ áramaitól. 

És Déry nélkül megszerezhettem volna-e Kassák Lajos 
barátságát, aki azután később felkért, hogy legyek a munka-
társa a Munka c. folyóiratnak, és így lehetővé tette számomra, 
hogy korunk két legnagyobb zeneszerzőjével, Sztravinszkijjal 
és Bartókkal személyes kapcsolatba kerüljek? Kassák — akinek 
szép önéletrajza, az Egy ember élete egy olyan világba, olyan 
tapasztalatokhoz vezetett el, amelyekhez különben sose jutot-
tam volna, amely szinte teljesen ismeretlen volt előttem — 
olyan jelenség volt, mint amilyennek eleve elképzeltem: 
kompromisszum nélküli lélek, aki a költészet új avantgard-
koncepcióját dolgozta ki éppen ebben az időben, egy olyan 
költészetét, mely különböző, látszólag ellentétes világok elemei-
nek összeolvasztásán dolgozik. 

Sajnálom, de nem nagyon ismertem József Attilát. Pedig 
meglátogatott, és elhozta Medvetánc c. kötetét. Eleven beszél-
getésbe bonyolódtunk, sok mindenről szó esett, a francia köl -
tészetről, különösen Villonról meg egyetemi tanulmányairól, 
de ennek az első érintkezésnek nem lett másnapja, ha nem szá-
mítok néhány véletlen találkozást, melyekből igazi kapcsolat 
sosem lett. Bizonyára az én hibám volt, ha a nélkülözhetetlen 
érzelmi áram nem indult meg közöttünk. Ezzel kapcsolatban 
hadd említem meg, hogy bár különböző korszakokban újra 
meg újra kísérletet tettem rá, sosem sikerült lefordítanom 
József Attila egyetlen versét sem. Ez az anyag számomra még 
ellenállóbbnak bizonyult, mint Ady versei, amelyekkel szintén 
többször kísérleteztem, talán egy próbálkozásomat kivéve 
mindig siker nélkül, és akinek eddig őszintén szólva még 
egyetlen fordítása vagy átköltése sem elégített ki, bárki vol t 
is az alkotója. De hogy visszatérjek József Attilához ; a döntő 
nehézség szerintem abban volt, hogy bár általában első olva-
sásra megértem, minden újabb olvasás, minden kísérlet, hogy 
visszaadjam, egyre mélyebbre vezet egy különös tükörjátékú 
labirintusba. így az, ami nála zsenije révén a kristály áttetsző 

1 2 * 



922 
Vallomás 

tisztaságával és fényével ragyog, francia szavakba ültetve 
vastag és tompa lesz, mint a csiszolatlan üveg. 

Hozzátenném, hogy József Attila — és talán ez magyarázza 
találkozásaink ritkaságát — sosem vett részt azokon a vidám 
szombat délutáni sétákon Ignotus Pál, Szerb Antal, Halász 
Gábor, Komlós Aladár és Komor András oldalán, mely egy 
időben számunkra élvezetes kötelezettség volt, s amelyeket min-
dig Buda számos bájos kiskocsmáinak egyikében fejeztünk be. 

Illyés Gyula, ha nem csalódom, frissen érkezett Párizsból, 
amikor először találkoztunk. Ismerte Eluard-t és Crevelt, aki 
barátom volt. A szürrealizmus már elég alap volt, hogy meg-
teremtse köztünk a kapcsolatot. De azon túl, amit néhány év-
vel korábban magam mögött hagytam, a költészetnek, a költői 
és emberi magatartásnak olyan perspektíváit nyitotta meg 
kíváncsiságom előtt, mely közvetlenül vezetett be egy szá-
momra ismeretlen világba, a vidéki, sajátos módon hagyomá-
nyos Magyarország világába, mely az 1848-as elvek örököse, 
s mely legautentikusabb kifejezésében rendkívül fejlett volt. 
Mi sem fejezhette volna ki jobban azt a sűrű, egymásra épülő 
szerkezetekben végtelenül gazdag anyagot, amelyet Illyés 
költeményei sodortak, mint a cím, amelyet első kötetének 
adott: Nehéz föld. A „magyar hivatás" fogalma öltött testet 
benne, ahogy fejlődésében kísértem, nemcsak költészetében, 
de gondolatai és érzelmei szóbeli kifejezésében, sőt legspontá-
nabb magatartásában is. Tekintete a komolyság s a mosolygó 
irónia keveréke; mintegy ugrásra készen álló szemek, annak 
a szeme, aki nem hagyja magát becsapni. És egész intellektuális 
pályafutásában, mely egyszerre volt merész és makacs, mely 
kerülte a céltalan agresszivitást, s amely mégis egyszer bíróság 
elé állította — megbámultan azt a különös keveréket, amellyel 
egy személyiségben oly ritkán találkozni: a paraszti lázadások 
visszhangját, amelyet Dózsa György neve szimbolizál, és a 
szabadság és nemzetköziség nagylelkűségét, amit Petőfi je-
lent. És mindez a társadalmi és politikai nézetek bölcsességé-
vel társult egy olyan emberben, aki különlegesen alkalmas 
volt arra, hogy megragadja és összeegyeztetni próbálja a meg-
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levő ellentéteket, aki mindenekelőtt a szó legszélesebb értelmé-
ben költő akart és tudott lenni. Amidőn feleségemmel megláto-
gattuk őt Ozorán, mindaz, amit olvasmányaim, elsősorban a 
csodálatos Puszták népe, meg baráti beszélgetéseink adtak szá-
momra az ő szívének legkedvesebb témákról, mondom, mindez 
itt, Ozorán, mintegy testet öltött, itt, azon a földön, mely mint-
egy az emberi szolidaritás nagy lélegzetét párologtatta ki magá-
ból, közvetlenül érinthettem meg ihlete örökké friss forrásait. 

Amikor Radnóti Miklóssal először találkoztam, rögtön 
az volt az érzésem: íme egy költő, aki teljesen a költészet 
igájában él. És bizonyos vagyok benne, hogy ma is így tűnne 
föl előttem, ha találkozásaink nem váltak volna lehetetlenné 
még jóval azelőtt, hogy el kellett hagynom Magyarországot. 
Sietve hozzáteszem, hogy ez egyáltalán nem azt jelenti, mintha 
érzéketlen lett volna a kor társadalmi és politikai problémái 
iránt, hiszen a maga módján harcos költészete ennek perdöntő 
bizonyítéka. De benne éppen a költő legmélyebb lényegét 
érintette mindaz, ami igazságtalanság, hazugság, árulás, jog-
fosztás volt a világban, és erre költőként reagált; valahányszor 
ez sebet ejtett rajta, mindig tollat ragadott s így küzdött a 
reménytelenség, az undor ellen, mert tudta, hogy végső fokon 
csak a költők menthetik meg a világot. Tiszta lélek volt, meg-
alkuvás és sértődés nélküli, ami nem azt jelenti, hogy ne lett 
volna képes haragra és megvetésre, ha jogosnak érezte, de 
egyaránt képes volt arra, hogy megértse, sőt csodálja azt, ami 
látszólag tőle távoli, neki idegen volt, ha abban igazi értéket 
lelt. Bizonyára ez a nagylelkűség, melynek annyi szép példáját 
láttam, ez a mások iránti nemes megértés függenek össze azzal 
a képességével, hogy tehetségét oly magas fokon tudta idegen 
költők szolgálatába állítani, akiket ragyogóan fordított. Még 
ma is fülemben a hangja, ahogy végtelen megértéssel és költői 
érzékenységgel beszél Apollinaire-ről, akit valójában ő fede-
zett fel a magyar közönség előtt. Sokkal többet tett, mint hogy 
az Apollinaire-versek egyenértékét adta volna magyarul, 
hiszen valami különös és csodálatos verbális átlényegülés útján 
oly mértékig tudta magát azonosítani a másik költő alkotó 
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zsenijével, hogy saját nyelvében azt hűen és mégis eredetien 
teremtette újra. És ha megvalósulhatott volna az, amiről 
mindig álmodott : hogy egy évet tölt Franciaországban — 
micsoda gazdagodás lett volna ez mindkét költészet szá-
mára! Ahogy beszélgetés közben szavakban tudta felkelteni 
a párizsi utcák légkörét, épp azokét az utcákét, amelyeket 
Apollinaire például a Saint Merry muzsikusa című versében 
énekelt meg, az tökéletesen megfelelt egyénisége gazdag-
ságának, mely mindent költészete aranyává volt képes vál-
toztatni. 

És mellette, szinte minden lépését követve, férfibarátságban 
és alkotói tevékenységben párhuzamosan haladva vele látom 
Vas István sziluettjét, akinek az eltűnt barát iránti hűsége és 
közös találkozásaink emléke még nem is olyan régen feleleve-
nedhetett számomra. 

És ha az, akit mi Málinak hívtunk, vagyis Lesznai Anna 
kiemelkedő helyet foglal el ebben az emlék-galériában, annak 
elsősorban nem az az oka, hogy egyaránt tehetséges költő és 
festő volt; sokkal inkább az a rendkívüli sugárzás, mely egyé-
niségéből áradt, bárhol jelent is meg. Hogy miből állott az a 
különös holdudvar, mely körülvette őt, s melybe a hozzá köze-
lítő menthetetlenül belemerült, nem lenne könnyű megha-
tározni, oly mértékig része volt ez jelenléte szuggesztív lénye-
gének — abban az értelemben használva a szót, ahogy azt a 
színházi zsargonban használják bizonyos színészek színpadi fel-
tűnésekor. Mégis azt hiszem, hogy Lesznai Anna esetében első-
sorban arról volt szó: mindenki rögtön tudatára ébredt, hogy 
emberi nagysággal találkozott. Lelki nagysággal, egy olyan 
lény nagylelkűségével, akinél az érzelmi és az intellektuális 
mozzanat harmonikus egységet alkot, akinél egyaránt lehetett 
érezni a föld és a föld minden teremtményének veleszületett 
szeretetét; az állatokét, a növényekét, a tájkép változataiét 
— s nem utolsósorban az emberek szeretetét, akiket egyenlő 
lelkesedéssel növelt meg tollával és ecsetjével. 

* 
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Párizsi ifjúságomban ugyanolyan lelkesedéssel látogattam 
a képzőművészeti köröket, mint az irodalmiakat; ez a szeren-
cse Magyarországon is osztályrészem maradt. Rózsaffy Dezső, 
aki egyaránt kiváló múzeológus és festő volt s a francia művé-
szet avatott ismerője, bemutatott Marakovszky doktornak, aki-
nél naponként nézegethettem csodálatos tizenkilencedik szá-
zadi rajz- és akvarellgyűjteményét, mely ma a Szépművészeti 
Múzeum egyik nagy kincse. Raj ta keresztül kerültem kap-
csolatba a múzeum akkori igazgatójával, Petrovics Elekkel. 
Életem során számos olyan emberrel találkoztam, akiket egy-
szerre szerettem és csodáltam több okból is. De nem tudom, 
találkoztam-e még eggyel, aki nagyobb tiszteletet ébresztett 
volna jelleme nemessége, szelleme emelkedettsége, nyílt 
egyenessége és egész életvitele által, mint Petrovics. A maga 
kissé zavart, dadogó módján felkért, hogy adjak neki francia 
órákat ; mintha valami különös kegyet kért volna tőlem. Hogy 
eljussak lakásába, melynek ablakai a Városligetnek az Állat-
kerttel érintkező szögletére nyíltak, a kora reggeli órákban 
végig kellett mennem a Múzeumon, a szoboröntvények között, 
melyek a reggeli félhomályban szinte kísértetalakokká változ-
tak. Nem tudom, mit ért az én oktatásom, de sosem fogom el-
felejteni mindazt, amit tőle tanultam, nem is beszélve arról a 
nagyszerű lehetőségről, hogy egyedül vagy az ő társaságában 
elidőzhettem kedvenceim alkotásai előtt a Múzeumban a hi-
vatalos látogatási órákon kívül. 

Festő barátaim közül — akárcsak a költők közül — vajon 
hány él még? Bernáth Aurél, a csendes pikturális meditáció 
embere, a kitűnő elméleti író és a nem kevésbé kitűnő szépíró, 
akinek egyik vászna máig is elevenen él az emlékezetemben: 
a havas táj felett óriási holló lebeg. Kmetty János, aki Cézanne 
motívumait a végtelenig variálja, Domanovszky, Szentiványi, 
Hincz, Bartha. És legnagyobb örömömre az, akinek nemrég 
ünnepelték' nyolcvanadik születésnapját, Czóbel Béla, akinek 
vidám hangja ma is a fülemben cseng; elég ha lakásom egyik 
szobájából átlépek a másikba, hogy festmény, akvarell, pasz-
tell, rajz hozzon közvetlen kapcsolatba alkotójukkal. E közvet-
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len kapcsolat egyébként, úgy rémlik nekem, nagyon hamar 
megszületett közöttünk Budapestre érkezésem után, oly mér-
tékig vonzottak művei, melyeket Fruchter doktor gyűjte-
ményében láttam, mielőtt még a festő maga újra letelepedett 
volna Magyarországon. Összebarátkozni, szinte azt mondhat-
nám: beleszeretni egy művész alkotásaiba, mielőtt személyesen 
találkoznánk vele, talán a legjobb fölkészülés arra, hogy az-
után az alkotóval azonos szinten emberi kapcsolatban találjuk 
magunkat. Ez tette lehetővé, hogy amikor találkoztunk, azon-
nal teljes egyetértésben voltunk, nem volt szükségünk az is-
merkedés lassú tapogatódzásaira, mindketten úgy éreztük, 
hogy hosszú elválás után valami csoda folytán újra látjuk egy-
mást, más utakon érkezve egy olyan vüágból, melynek iro-
dalmi és művészi értékei — Mallarmé, Matisse, Braque — mind 
kettőnk számára azonosak. Hol Budapesten, hol Szentendrén 
kertje virágai és gyümölcsfái között, Modok Mária oldalán, 
hol Párizsban újabb művei vernisszázsán — hányszor részesül-
tem abban a kivételes szerencsében, hogy egy csendélet, egy női 
portré, egy tájkép előtt tőle magától hallottam fejtegetni 
művészete titkait, szemem és szellemem együttes élvezetére. 

S ezután hadd jöjjön a halottak hosszú menete. Berény Róber t 
azok közé az emberek közé tartozott, akiknek az egyénisége 
— melyben egyenlő arányban keveredett az érzékeny in-
telligencia, a kultúra, az emberi bátorság és a vélemény szilárd-
sága — olyan mértékig befolyása alá kerített, hogy hajlandók 
lettünk volna az embert a művész fölé helyezni, a festő vitat-
hatatlan sikerei ellenére. Egy szellemi és erkölcsi értékei révén 
egyaránt figyelemreméltó asszony, Hámos Margit révén is-
merkedtem meg Ady volt feleségével, Csinszkával és férjével, 
Márf fy Ödönnel. Számomra mindig rejtély volt, hogy a 
magyar kritikusok és nyilván pályatársai is, miért nem becsül-
ték Márffy művészetét igazi értékén. Valószínűleg azért, mert 
ahelyett, hogy az általa választott mot ívumot súlyosan tárgyal-
ná, ez a ragyogó kolorista jobban szerette biztos és könnyed 
vonással, f inom ecsettel megőrizni az érzelem frissességét, a 
látvány gyönyörűségét, melyet a világ benne keltett. Olyan 
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mértékig, hogy ha a Svábhegy oldalán levő szép kertjéből be-
léptünk műtermébe, az volt az érzésünk, hogy valami csodá-
latos áttétel révén mindaz, amit a természet mint kincset és 
finomságot felmutatott formában és színben, lebegő pillangó-
ként ült le vásznaira, hogy ott megnövekedjék és örökéletűvé 
váljék. 

Szőnyi István sosem fáradt bele a Duna és partjai látványába, 
mint ahogy mások mindig ú j ihletet nyernek a tenger változó 
képében. Egy virágcsokor, egy női portré, melyet mintha 
könnyű harmat irizálna, felidézik előttem Diener-Dénes 
mosolygó arcát, akinek, akárcsak Renoir-nak, minden lát-
vány jó űrügy volt a festés örömére. Nemcsak beszélni tudot t 
Párizsról oly árnyalatos részletességgel, mely elárulta, hogy 
e város szinte második hazája, de valamiképpen sikerült laká-
sába áthelyezni azt a híres fényt, mely minden évszakban gaz-
dagítja Párizs szépségét, s e fénnyel tudta átitatni vásznait; 
méltán mondhatni, hogy ő volt a legfranciább magyar festő. 

Farkas Istvánról nem hiszem, hogy igaz képet lehetne alkot-
ni annak, aki nem ismerte őt mindkét oldaláról: mint kiadót, 
szinte azt mondanám, mint botcsinálta kiadót, apja utódját 
a Singer és Wolfner élén, és mint festőt. É n először az elsővel 
ismerkedtem meg egy fordítás okán, amely miatt az Andrássy 
úton volt irodájában fogadott, ahol a szigorú külsejű szobát 
papagájok csivitelése vidította. Annak ellenére, hogy André 
Salmon barátja és munkatársa volt a Correspondances című szép 
albumban, hogy Jean Follain barátja volt, aki egyik vásznán 
anyja mellett tűnik fel, angolos eleganciája, mely élesen el-
ütött a francia művészek könnyedebb viseletétől, távolivá 
és tartózkodóvá tették. De ez csak felvett magatartás, szinte 
önvédelmi módszere volt, mert nemcsak az a kultusz, amellyel 
első mesterének, Mednyánszkynak áldozott, de az a mód, aho-
gyan számos fiatal festővel viselkedett, bőven bizonyította, 
hogy milyen nagylelkű ember rejtezett a külső hűvösség alatt. 
A festő pedig, aki maga készítette színeit, és palettaként egy 
guruló asztalka fehér felsőlapját használta, úgy dolgozott, mint 
egy tudós, aki laboratóriumában kísérleteket végez. Vagy 
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még inkább, mint egy alkimista, mint egy varázsló, aki az anya-
got magát akarja megszólaltatni. Nagyon hamar összehangolta 
festői nyelvezetét különös látásmódjával, mely ugyanolyan 
erővel hatolt a mélyére egy arcképnek, egy látomásos tájnak 
vagy egy pusztán csak tengert és homokot ábrázoló nagy 
kompozíciónak vagy éppen utolsó periódusa valamelyik 
csendéletének. Elég sokszor beszélgethettem vele erről Buda-
pesten és Szigligeten is, hogy tudjam, miről nyilatkozom, ami-
kor fenntartom mindazt, amit a háború után a Nemzeti 
Szalonban emlékére rendezett kiállítás katalógusának előszavá-
ban írtam életműve kísértetjárta vízionáriusságáról. Együtt 
alakítottuk ki annak a kis, kétnyelvű sorozatnak a tervét, amely-
nek szerkesztésével megbízott. Legnagyobb sajnálatomra a 
L'Art Hongrois megjelenését kétszer is megszakították az esemé-
nyek, így a tervezettek közül csak öt kötet láthatott napvdágot. 

Az első ismerősök között egyetlen szobrász volt: Ferenczy 
Béni. S ez nem volt véletlen, hiszen egész életműve, finomsága, 
ereje és merészsége beleilleszkedett a szememben abba a sorba, 
amelyet nagy francia elődei alkottak, akiket ő is csodált. Nagy-
szerű grafikus volt, aki n e m ok nélkül választotta az érem-
művészetet. E területen különös sikerrel tudta a kis térbe szorí-
tani egy arc lényegét. Ha bronzai méretben szerények is, f iú-
és női aktjai, torzói belső lényegükben monumentálisak. 
Mindegyikben megvan az a kvalitás, amelyet Baudelaire az 
Invitation au Voyage két verssorában tűz a művész elé : ordre et 
beauté, luxe calme et volupté. Ahhoz, hogy meggyőződjünk 
róla, milyen mértékig fejezi ki ez az öt szó Ferenczy Béni 
művészi lényegét, elég volt őt élni és dolgozni látni felesége, 
Erzsi oldalán, akinek az arca és teste harmonikus vonalai meg-
testesítették e fogalmakat, s Béni oly sok gyönyörű szobrának 
voltak ihletői. Szerény, választékos szellemű és modorú ember 
volt Ferenczy Béni, az utolsó hetven esztendő újító mozgalmai-
ból, melyekről oly bölcs ítélettel beszélt, csak azt hasonította 
magához, ami teljesen megfelelt művészi alkatának. Inkább 
hajlott arra, hogy művészete lényegi elvei fölött meditáljon, 
minthogy kalandos kísérletekbe bocsátkozzék: életében sosem 
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foglalta el azt a helyet, amely megillette. Talán ez az ár, ame-
lyet meg kellett fizetnie azért a művészi létért, melynek során 
gondosan vigyázott, hogy sose hazudjék önmagának és ne 
hízelegjen azok ízlésének, akik az ál-dicsőségek heroldjai, s 
így élete utolsó percéig távol tudja tartani magát mindenféle 
kompromisszumtól. 

Béni ikertestvére, Ferenczy Noémi számos éven át szomszé-
dunk volt a Deák téri lakásban, és így feleségemmel együtt 
szinte napról napra tanúi voltunk számos szőnyege születésé-
nek. Ha jelzőt keresek a művészet e különös szolgálóleánya 
jellemzésére, csak az jut eszembe: laikus apáca volt. Műterme 
mint egy szerzetes cellája. Az áhítatnak egyetlen tárgya — de 
micsoda szigorú, igényes állítat tárgya! — a nagy szövőszék, 
mely előtt ülve lehetett őt találni, amint az első napsugarak be-
hatoltak a szobába, egészen késő alkonyatig; mögötte, a falra 
tűzve a végleges vázlat, mely számos megelőző végeredménye 
volt, s mellette a tükör, melyből ellenőrizte a munkát. Es mi-
csoda választékosság a fonalak árnyalataiban, melyeket néha 
feleségemmel hozatott Párizsból, az egyetlen városból, ahol 
megtalálta pontosan azt, amire szüksége volt. Hivatása nem 
volt olyan azonnali, mint hinni lehetne, fiatalságában négy 
esztendőn át egy vonást sem rajzolt vagy festett, csak Európa 
múzeumait látogatta. De amikor elhatározta magát, gyorsan 
rátalált saját stílusára, erre a puritán, tiszta stílusra, mely töké-
letes összhangban volt témáival: egy város perspektívaképe, 
munkások stilizált gesztusai, virágos mezőn legelésző juhnyáj. 

Hosszú római esztendők után a jó Vedres Márk Budapestre 
költözött; még volt időm felkeresni műtermében. Mosolygó 
szeme, kócos szakálla, naiv lelkendezése az antik mitológia 
valamely alakját idézte, egy félistent, akit hosszú álmából a 
háború vége ébresztett fel, hogy ú j szobornépet teremtsen. 
Szinte magától értetődő, hogy egyike volt az elsőknek, aki 
csatlakozott a kérészéletű Francia—Magyar Társasághoz, 
melyet a felszabadult boldogság с napjaiban alapítottam. 

Egészen más ember volt Pátzay Pál már akkor is ezüst fejé-
vel, gúnyoros mosollyal ajka szögletében, amint meséli egyik 
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párizsi kalandját. Az első vendéglőben, melybe betért, képtelen 
volt kiismerni magát az étlap litániáján, hát megkérdezte a pin-
cért, mit eszik asztalszomszédja. — La spécialité de la maison 
(A vendéglő specialitását) — volt a felelet. — Hadd jöjjön 
a spécialité de la maison! — de mekkora volt a meglepetése, 
amikor más vendéglőkben megismételte a végre megtanult 
kifejezést, és minden alkalommal más ételt kapott. így aztán 
kénytelen volt megbarátkozni a francia konyha legkülönösebb 
fogásaival anélkül, hogy nyelvtudása túllépte volna e pár szó 
határát. 

Ma már mindenki tudja, mit veszített a magyar költészet 
Radnóti halálával. De hányan tudják, mit veszített a magyar 
festészet Ámos Imrével?! Egy különös tündérvilág emlékét 
őrzöm az első látogatásról, amelyet Arnos és Anna Margit 
alkalmi műtermében tettünk feleségemmel, a hajdan „Hímzés" 
néven ismert nagy ház legfelső emeletén. E két fiatal művész, 
akiknek nevét hamarosan minden kiállításlátogatónak meg 
kellett tanulnia, mintegy a világtól visszahúzódva dolgozott 
itt, szerelmes vetélkedésben, mely lehetővé tette, hogy egy-
szerre legyenek nagyon közel egymáshoz és mégis nagyon 
különbözők, hisz mindegyik már kialakult művészegyéniség 
volt saját területén. A mi számunkra e látogatás villámszerű 
felismerés volt : egyiktől egy vásznat, másiktól egy tempera-
képet vettünk, és megkezdődött lelkes barátságunk. S ahogy 
évről évre kísértük útjukat, hány izgalmas órát élhetett át 
velük a művészet barátja ; ezeknek emléke hatja át műveiket, 
melyeket nézni sosem fáradok el: az Eperevő s a két Interieur, 

melyeken az eltávozott művésznek oly kedves kék, barna és 
okker tompa harmóniája diszkrét intenzitással játszik, s mellet-
tük Anna Margit képe, a Kalitkas nő. Ámos Imre ihlete mintha 
az idők mélyéből emelkedett volna ki, annyira áthatották a 
vidéki gyermekkor emlékei, az ősi zsidó kultúra elemei, aho-
gyan azt csak a legegyszerűbb tárggyal: egy vázával, egy leve-
les ággal is közvetlen kapcsolatot teremteni képes hívő lélek 
tudta festőileg felnagyítani. Figuratív festő, de minden alko-
tása azt a benyomást keltette, hogy mindaz, amit a világban 
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lát, a lelke mélyéről felpárázó álmon át jelenik meg neki a tuda-
tosságnak, az alázatnak, a melankóliával áthatott ragaszkodás-
nak azzal az elevenségével a környező világ iránt, amely csak 
azokat jellemzi, akik előre tudják, hogy napjaik meg vannak 
számlálva. 

Sok író, művész, férfi és nő, Magyarországon élő vagy a 
világ más tájain dolgozó neve szaporíthatná ezt a már így is 
az olvasó türelmét próbára tevő listát, barátaim listáját, akik 
nagyobbik része már eltűnt közülünk. De éppoly kevéssé 
felejthetem el őket, mint ahogy nem felejthetem el, milyen 
mértékig meghatározott engem az a huszonöt esztendő, ame-
lyet Magyarországon töltöttem. De ha ezeket az emlékeket 
éppen az Ámos Imre emléke előtti főhajtással akartam zárni, 
ezt elsősorban azért teszem, mert az ő alakja szimbolizálja 
számomra azoknak a különösen tragikus sorsát, akiket abban 
a pillanatban mészároltak le, amikor tehetségük teljesen m e g -
érett, és akik, bármily tehetségesek legyenek is utódaik, mind-
máig pótolhatatlanok. 

Párizs, 1971. április. 

TALPASSY TIBOR 

KÉT NAGY - KÉT VÉGLET 

Éppen csak lezajlott 1935 tavaszának nagy eseménye, a 
Gömbös-féle választás, a Tarpán eltiport Bajcsy-Zsilinszky 
még lapjában, a Szabadságban folytatta lázas utóvédharcát, 
amikor május második felében a lapot akkor lelkesedésből, 
ellenszolgáltatás nélkül szerkesztő Kodolányi János felhívott 
telefonon, hogy délután menjek el érte a Magyarország szer-
kesztőségébe. О akkor Az Esf-lapok délutáni orgánumánál 
kereste a napi betévő falatot, s egy éve múlt, hogy a baranyai 
utazás során mélven összebarátkoztunk. Többször vár tam 
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meg lapzárta után és kísértem el szerdánként a Centrál kávéház-
béli Válasz-asztalhoz, máskor pedig a szerkesztőséghez közel 
fekvő Simplon vagy N e w - Y o r k kávéházba, ahol a környező 
szerkesztőségek író-újságírói lebzseltek. Kodolányinak már 
ekkor nehéz volt mozogni , botot használt, de szívesebben 
vette, ha egy-egy baráti karba kapaszkodhatik. A telefonhívás 
után azt h i t tem, megint az ismerős kávéházak valamelyikébe 
tart, s engem támogató társ, magány-megosztó barát gyanánt 
kíván igénybe venni. A szerkesztőségben aztán kiviláglott, 
hogy ezúttal n e m a Simplon, nem a N e w York , hanem az 
Andrássy úti Japán van műsoron. Abban az időben József 
Attila tanyázgatott itt, feltételeztem, vele beszélt meg talál-
kozót Kodolányi. О azonban leintett és jelezte, hogy egészen 
más elintéznivalója van ott. 

Magamban végigfutot tam a lehetőségeken, s mivel a Szabad-

ságban javában folyt a mandátum-bitorló Kenyeres Miklós 
leleplezése, önkéntelenül arra gondoltam, Jánosnak valaki 
új adatot ígért, s annak begyűjtésére m e g y ü n k a távolabbi 
kávéházba. Kicsit szokatlannak találtam ugyan a magam 
részvételét, mivel a lapban a kalandor-képviselő leleplezését 
Vér Andor és Patkós György intézte, ám Kodolányi mellett 
annyit megtanultam, sosem kell őt okvetetlenkedő kérdéssel 
zavarni. Magától megszólalt akkor, amikor elérkezettnek érezte 
az időt és pontosan elmondotta, amennyi az ü g y megértéséhez 
szükséges volt . 

Az Aradi utcáig, ahol akkor a Nyugat i felé közlekedő 
villanyos megállt , szó sem esett közöttünk u tunk céljáról. 
Gömbös és a népi írók Zilahy-villabeli nemrég lezajlott talál-
kozójának kiszivárgott intimitásairól csámcsogtunk, Kodo-
lányi elégtétellel közölte, milyen keményen a miniszterelnök 
orra alá dörgöl t Tamási és Illyés, és hiányolta a többiek ki-
állását. Mihelyst azonban lekászálódtunk és Kodolányi karomba 
kapaszkodott, hirtelen fordí tot t a témán: 

— Mi a véleményed N a g y Lajos naplósorozatáról? 
Ahogy megnyomta a szót, abból tudtam, n e m lehet mellé-

beszélni, határozottan állást kell foglalni. Megvallottam, 
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bennem vegyes érzelmeket ébresztett az írás. A szocializmus-
ellenes propaganda hatásait akkor már sikerült levetkőznöm 
— sokban éppen Kodolányi látókörtágító felvilágosításai 
nyomán —, de úgy találtam, Nagy Lajos észrevételei sok 
kedvezőtlen elképzelést újra feltámasztanak bennem, s jóllehet 
apró jelenségeket villant fel, ezekből arra lehet következtetni, 
hogy a személyes szabadság korlátozását meglehetős draszti-
kusan hajtják végre. Egyszóval a naplósorozat éleszti az ember-
ben a kritikai hajlamot. 

— Ez az pontosan! — csapott le János. — Emiatt semmi 
szükség erre az útinaplóra. 

Megállapítása nem volt számomra elég világos. Megkérdez-
tem, mire céloz. 

— Befejezzük Lajos nyavalygását, cimborám. Nem foly-
tatjuk az oroszországi beszámolót. 

Személyesen akkor még nem ismertem Nagy Lajost, kis 
művi remeklései alapján azonban kiemelkedő írónak tartottam. 
Szinte még a kezemben forrósodott az alig pár hónappal előbb 
olvasott Kiskunhalom, amelyben úgy bontott elénk egy sze-
gény- és gazdagparaszti ellentétek között hánykolódó falut, 
mint a legkiválóbb törvényszéki bonenok, akinek kése nyo -
mán titkolt és takart bűnök tárulnak az ítélő törvényszék 
elé. Annak idején Kodolányival ki is cseréltük a könyvről 
alkotott véleményünket, ő nevezte remekműnek, amelyet 
még a kelletlcnkedők is csak a műfaji meghatározatlanság 
bűnében tudnak elmarasztalni. János még azt is hozzátette, 
hogy Nagy Lajos ebben az apró prózai mozaikokból össze-
tevődő rajzsorozatban különb keresztmetszetet produkált, 
mint ő több regényben és novellában együttvéve. Arra gon-
doltam rögtön, szabad ilyen rangos írót egy sorozatmeg-
szakítással megsérteni? Ehhez még hozzáadtam magamban azt 
az értesülésemet is, hogy naplótervezetével számos kiadó el-
utasította már, s a Szabadságban való megjelenést János kí-
nálta fel neki. 

— Hogy érted azt, hogy nem folytatjuk a beszámolót? 
— meresztettem szemeimet Kodolányira. — Ha jól tudom, 
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múlt év október eleje óta folyik a közlés, és huszonhárom 
folytatás már lement. 

Kodolányi nem tudta elviselni még beszéd közben sem 
a durva magyartalanságokat, először hát kellő kioktatásban 
részesített, hogy az írásfolytatások nem emelet között szalad-
gáló felvonók, amelyek „le-felmennek" az aknákban. Aztán 
oldalvást megnézett magának. 

— Pontosan október 7-én kezdtük a közlést, s van valami 
részem abban, hogy ez megtörténhetett. Én beszéltem meg 
Bandival (Zsilinszky), ha egyetlen cikkírónak sem fizetünk, 
Lajos akkor is tisztességes honoráriumot kapjon. Ámde mást 
vártam tőle és mást várt Bandi is. A legócskább kispolgári 
szemlélet bukik ki ítéleteiből. Azzal méri egy gigászi ország, 
egy hatalmas építés értékét, van-e kényelmes kávéház a főút-
vonalakon, meg hogy milyen a kávé minősége. Bandi piszli-
csár látásmódnak nevezte ezt a vacakolást. Az is. Attól még 
nagyszerűen épülhet az emberiség jövője, amiért egy pesti 
kávéház töltelék nem talál magának henyélőhelyet, nem 
nyújtózhat naphosszat kedvére. Erről van szó, kiskomám. 

— És a botrány nem számít? 
— Nem lesz botrány. Simán abbahagyjuk a közlést, nem 

jelentünk be semmit. Eddig is előfordult, hogy anyagtorlódás 
miatt egy-két számból ki kellett hagynunk a közleményt, 
az olvasók azt hiszik majd, újból ilyesmiről van szó, s nűre 
felocsúdnának, már el is feledkeznek mindenről. 

Túlságosan leegyszerűsítettnek találtam ezt az elintézést. Véle-
ményem szerint az eddigi részletek olvasóinak kíváncsiságát nem 
lehet elaltatni, kérdező levelek tömegével fognak elárasztani. 

— Ebben nekem nagyobb gyakorlatom van — legyintett 
Kodolányi. — Az emberek majd dohognak, de eredendően 
lusták, következésképpen tíz százalék elégedetlenkedő sem szán-
ja el magát, hogy tollat ragadjon. Ezeknek pedig te válaszolsz 
— tette hozzá csúfondárosan. — A lapban nem közlünk semmit. 

— Nagy Lajos reagálásával nem számolsz? Hiszen így is 
háttérbe szorítottnak érzi magát. Illyés írását könyvként 
kiadták, neki be kellett érnie egy hetilappal. 
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— Illyés okosan fogalmazott. Úgy írt meg mindent, hogy 
abban senkisem találhatott semmi kivetnivalót. Nem vádolom 
Lajost, hogy titokban Schweinitzer kedvét keresi, de olyan 
látszatot ébreszt. Ehhez pedig nem adhatja oda magát Bandi, 
aki „vitézi rangját letette", végleg összerúgta a patkót a mai 
rendszerrel, az októbristákkal kötött szövetség révén mutat-
ványosán bizonyította, hogy balra tart, és Baranyában tényle-
gesen rádöbbent a valóságra. Sajnálom Lajost, de politikai 
érzéket nem tudok neki kölcsönadni. 

Túljutottunk már az Oktogonon, közeledtünk a Jókai 
térhez, a Japán portálja már integetett felénk. Nem kötött 
semmi akkor még Nagy Lajoshoz, mégis feszegetett a kényel-
metlenség, szerettem volna valahogy kereket oldani. Kodo-
lányinak rám sem kellett néznie, hogy felismerje szándékomat. 

— Ismered a legcsapnivalóbb magyar regényt? Szabó Dezső 
írta. 

— Nincs menekvés? 
— Úgy van, cimborám. Légy szíves, vésd ezt a kobakodba. 

Velem tartasz, tanú leszel, tanúsítani fogsz egy kegyes hazug-
ságot. Vedd tudomásul: ezzel a céllal cipeltelek magammal. 

— Hazudni is kell? 
— Szemrebbenés nélkül. Lajosnak nem mondhatjuk meg 

az igazat. Ha ezt tenném, sirámaival bejárná az egész Nagy-
körutat, hogy a bolsevista ágens bújt ki belőlem. Erre nincs 
szükségem, a rendőrség politikai osztályánál éppen elég van 
a rovásomon. De Lajosnak sem akarok ártani. Mert magának 
ártana, ha ellenem mint bolsevista ellen kelne ki. Politikai 
barátai már most is csavargatják orrukat a megjelent részletek 
miatt. Gondold meg, mennyivel rosszabbodna helyzete, ha 
kitudódna, hogy jobbos túlzásait sokallta meg a lap. Az ellen-
kezőjét mondjuk tehát az igazságnak. így majd becsülettel 
kerül ki az ügyből, akármilyen balkezesen írta is meg beszá-
molóját. Azt lódítjuk neki, hogy a sajtófőnökség kifogásolta 
a cikkben fellelhető kommunista propagandát, hívattak engem, 
te kísértél el és a te jelenlétedben adták tudtomra, hogyha 
a bolsi agitációt nem szüntetjük meg, betiltják a Szabadságot. 

13 Irodalomtörténet 
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Ezzel megvilágosodott szerepem, de még egy utolsót 
megpróbáltam. Kértem, hivatkozzon inkább olyan munka-
társra, akit Nagy Lajos ismer és akiben'mcg is bízik. 

— Ne okoskodj ! — intett le Kodolányi. — Lajos amúgysem 
téged fog okolni mindenért, hanem engem. Sajnos, ezzel 
a kellemetlenséggel szembe kell néznem. 

Nagy Lajost a kávéház Liszt Ferenc téri frontján találtuk 
meg. Feleségével, Szegedi Borissal és Sándor Kálmánnal ült 
együtt. Sándor hamarost elköszönt és ekkor Kodolányi, 
köntörfalazás nélkül, rátért a lényegre. Hivatkozott a lap 
rendkívül nehéz helyzetére, hogy a Kenyeres—Kaufmannt 
leleplező cikkek amúgyis végsőkig ingerelték Gömböst, 
keresik az ürügyet, hogy a lappal elbánjanak, az oroszországi 
cikksorozat tehát a sors kihívását jelenti. Kényszerhelyzet 
parancsolja, hogy abbamaradjon az útinapló folytatólagos 
közlése. Persze úgy, hogy az író ezáltal anyagilag ne károsod-
jék. És feltette a kérdést Nagy Lajosnak, hány folytatásra 
gondolt még a továbbiakban? 

Nagyon megkeseredett embernek találtam első pillanattól 
fogva az írót, hosszan előrenyúló orrhegye, kissé duzzadt alsó-
ajkának unott biggyesztése lehangolóan fanyarrá tették tetején 
kopasz fejét. Ráadásul szája állandó jelleggel, rezgésszerűen 
mozgott is, ami az öregség benyomását keltette az emberben. 
Holott akkor még Nagy Lajost nem lehetett öregnek mondani, 
tudtommal alig hagyta el az ötvenedik esztendőt. Az öreges, 
kiábrándult arc most mindenesetre jó volt arra, hogy rejtse 
igazi érzelmeit. Szinte szenvtelenül hallgatta végig Jánost. 

A kérdésre sem válaszolt tüstént. Mindössze szája felgyorsuló 
rezgésének gondos megfigyelése alapján lehetett észlelni, hogy 
azért valami zajlik benne. Hosszúnak tetsző másodpercek 
múltán dőlt hátra, mint aki elhatározta a szólást. 

— Köszönöm, ne verd a lapot fölösleges kiadásokba! N e m 
tartok igényt semmire. N e m akartam több folytatást írní. 

Kodolányi kizökkent szerepéből, mint később kint be-
vallotta, az anyagiasnak ismert író részéről nem számított 
visszautasításra. 
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— Meg vagy sértődve, Lajos? — pislogott csodálkozva. 
Az asszony szólt közbe: 
— Miért? Ezt nem tartja természetesnek? 
Szemlátomást nem volt ínyére Nagy Lajosnak felesége 

beavatkozása, pillantásával hallgatást kért tőle. Szegedi Boris 
azonban maga is írt, s ennek során megtanulta, milyen öldöklő 
kenyérharc folyik az irodalom csendes berkeiben, s ennek szem-
szögéből nézett mindent. Makacsul megfeszítette derekát, 
mint aki nem hajlandó törődni ura kívánságával. Kodolányi 
hát feléje fordult. Újra ecsetelte, miről van szó, kérte, vegyék 
tekintetbe a lap nehéz helyzetét. 

Nagy Lajos ekkor végre rászánta magát, hogy ő is meg-
szólaljon. 

— Nem hiszek neked, János. Mese, amit előadtál. Más 
okból vagyok kényelmetlen nektek. 

— Ugyan mi más okból lehetnél kényelmetlen? Hiszen én 
kezdeményeztem írásod közlését, s eddig tartottam is a hátam. 
Gondold meg, az is valami, amit már elmondtál! Sajnos, nem 
tudhattam előre, hogy Zsilinszky Bandi és Gömbös között 
teljesen elmérgesedik a helyzet. — R á m mutatott. — Itt van 
az én fiatal barátom, ő kísért fel a miniszterelnökségre, hallott 
mindent. Fordulj hozzá, ha nekem nem hiszel. 

— Neki sem hiszek — jelentette ki komoran Nagy Lajos. 
Nyeltem, dehát én nem \ o i t a m érdekes ebben az ügyben. 

Kíváncsian vártam, mit tud még János előráncigálni? Tudott. 
Felszólította írótársát, forduljon a lap főszerkesztőjéhez. 

— Zsilinszky Endre mégiscsak valaki. Neki talán hiszel. 
Nagy Lajos szemével megkereste feleségét, tűnődött, majd 

kisvártatva rábólintott. 
— Rendben van. Felmegyek hozzá, vagy telefonálok neki. 

О nem író, hanem politikus, bizonyára nem ködösít. 
Körülbelül tízperces nyekergő szócséplés folyt még köztünk, 

kevés ilyen kínos tíz percet éltem meg addig. Kodolányi meg-
ígérte, hogy a naplóra felhívja az Athenaeum irodalmi vezető-
jének, Sárközi Györgynek figyelmét, igyekszik őt a kiadásra 
rábeszélni, ám Nagy Lajos mintha nem is hallotta volna. 

1 5 * 
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A bizalmatlanság légköre, mint köd a novemberi Ligetet, 
megülte az asztal környékét. Szinte megkönnyebbülés volt 
kiszakadni belőle. 

— Örök ellenségemmé tettem Lajost — állapította meg 
az utcán Kodolányi. — Ráadásul szurkolhatok is, csakugyan 
megkeresi-e Bandit. Mer t akkor hiába erőlködtem, ment-
hetetlenül lelepleződünk. Zsilinszky semmilyen ügy érdekében 
nem vállalja a hazugságot, megmondja az igazat. 

Bevallottam, engem is megszállt a nyugtalanság, amikor 
János Zsilinszkyhez utasította barátját. Zsilinszky alkalmatlan 
volt minden félrevezető játékra. 

— Abban bizakodom, hogy Lajos nehézkes, irtózik a köz-
életi emberektől s végül is elhanyagolja a dolgot — keresett 
mégis valami kapaszkodót Kodolányi. 

N e m nagy meggyőződéssel felvetettem, hogy próbáljuk 
meg a lehetetlent, igyekezzünk cinkostársul megnyerni 
Zsilinszkyt, Kodolányi azonban jobb módszernek találta 
a lapítást. így aztán valóban csendesen abbamaradt az útinapló 
közlése, mi pedig vártuk, beüt-e a mennykő? Múltak a hetek, 
anélkül, hogy Nagy Lajos megkereste volna Zsilinszkyt. 
A kivárási taktika tehát helyesnek bizonyult. Úgy tetszett, 
Nagy Lajos megemésztette a nehéz falatot. Csak a későbbiek 
során sült ki, hogy ez azért nem egészen volt így. 

Mielőtt tovább mennék, ki kell térnem arra, hogy Kodolányi 
a Kortársak Bajcsy-Zsilinszky Endréről c. kötet 79. oldalán 
foglalkozik a Nagy Lajos-útinapló Szabadságbeli közlésének 
ügyével. Eszerint Vér Andor t küldte az íróhoz, és semmilyen 
közvetlen tárgyalást n e m említ. A ket tőnk emlékezetében 
mutatkozó különbség magyarázataként nem tudok mást 
elképzelni, mint hogy ő a kezdő lépést tartotta lényegesnek, 
a személyes beszélgetést mint kiegészítő mozzanatot nem 
találta hangsúlyozandónak. Minden valószínűség szerint ugyan-
is látogatásunk a Japánban Vér Andor missziója után történ-
hetett. Mégpedig azért, mert Kodolányi, a mindig működés-
ben levő hírcsatornákon keresztül gyorsan értesülhetett N a g y 
Lajos duzzogó nehezteléséről, és személyes meggyőzéssel igye-
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kezett barátját megbékíteni. Bennem viszont azért maradtak 
meg élénken a találkozás részletei, mert ennek az alkalomnak 
köszönhettem megismerkedésemet Nagy Lajossal, s már akkor 
tudatában voltam annak, hogy ezt életem komoly nyereségé-
nek kell tekintenem. Egyetlen körülmény van, ami feltevésem-
ben zavar : a Japánban szó sem esett Vér Andor küldetéséről. 
E tényt azzal tudom magyarázni, hogy Kodolányi utólag 
belátta, ilyen kényes ügy elintézését nem lett volna szabad 
közvetítőre bízni. 

* 

Kuszálná a helyzetet Lázár Vilmos Egy emlékirat lapjaiból II. 

című, Valóságbeli cikke (1971/8. sz.), de csak kuszálná, mert 
Lázár beállítása merőben torz és súlyos emlékezetkisiklás 
eredménye. Szerinte Kodolányi „fűt-fát ígérve", „komoly 
honorárium-előleggel" nyomatékosítva csikarta ki a kéziratot, 
amelyet később Nagy Lajos, Lázárék ösztönzésére, visszaköve-
telt. Állítása szerint Kodolányi az előleg visszaperlésével 
fenyegette Nagy Lajost, aki végül is ádáz harc árán tudta vissza-
kaparintani a kéziratot, melyet aztán Lázárék lakásán közösen 
elégettek. 

Nehezemre esik Lázár Vilmossal vitába szállni, hiszen ő 
az idézett cikkben elismerőleg említ engem, és az elemi udva-
riasság azt parancsolná, hogy az elismerést legalábbis viszonoz-
zam. Sajnos, magam részéről még az udvariasságnál is fonto-
sabbnak tartom az igazságot — kivált két ilyen kitűnőség 
esetében —, s az igazság bizony, ebben az esetben nem Lázárt 
támogatja. 

Az igazság az, hogy Nagy Lajos írásáért fityingnyi előleget 
sem kapott, erre bizonyság a Szabadság akkori kiadóhivatali 
igazgatója, Kertész Dániel által megőrzött pénztárkönyv. 
Eszerint Nagy Lajos folytatásonként mindössze 20 pengő 
fizetséget kapott, ami abban az időben még egy kezdő tárca-
író honoráriumánál is kisebbnek számított. (Következésképp 
semminek visszaperlésével sem lehetett fenyegetni őt.) T u d -
tommal Nagy Lajos könyv alakban szerette volna megjelen-
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tetni művét, miként azt Szovjetunióbeli útitársa, Illyés Gyula 
tette, de a kiadóknál hiába házalt. Valamelyik kisebb vállalat 
biztatta meg, hogy esetleg foglalkozik a kérdéssel, ha az író 
szedést tud biztosítani nekik. így jutott el Nagy Lajos Vér 
Andorhoz mint a Szabadság belső munkatársához. Nagy Lajos 
tehát elsősorban azért kezdte el a hetilapban naplója közre-
adását, mert ígéretet kapott, hogy a szedést, szaknyelven 
szólva, „állva kapja meg". Ez volt tehát a „fű-fa" , amit 
ígértek neki, s teljes komolytalanság a dolgot úgy beállítani, 
mintha Kodolányi valami ördögi praktikát alkalmazott volna. 

Cáfolja egyébként Lázár Vilmos állítását a Szabadság akkori 
anyagi helyzete is. Hónapokon át a lap legfontosabb munka-
társait is csak 2—3 pengős juttatásokkal „táplálta", s például 
Kodolányi mint tényleges szerkesztő egyetlen fillért sem 
kapott, ahogy én is „szerelemből" dolgoztam, és polgári 
foglalkozásomból éltem. A Szabadság katasztrofális anyagi 
helyzetét tükrözi különben az a tény is, hogy a naplóközlés 
idején heteken át nem tudott megjelenni, s már-már ott állt, 
hogy végleg meg kell szüntetni megjelenését. Hogy Lázár 
mennyire zavarba került idő és tény tekintetében, egyik 
fontos állítása bizonyítja legjobban. Eszerint Nagy Lajos 
1935 telén, ami nyilván csak január-február lehet, döbben-
tette meg őket azzal, hogy a kéziratot olvasásra átadta nekik, 
pedig akkor már a Szabadság javában közölte a naplót. 1934 
október első hetében jelent meg az első rész. Hol maradt hát 
a megdöbbenés 3—4 hónapon keresztül? Nagy Lajos talán 
hónapokon át titokban tudta tartani barátai előtt, hogy írása 
lát napvilágot folytatólagosan egy nyilvánosan megjelenő 
hetilapban? Es ha a megdöbbenés már januárban vagy feb-
ruárban bekövetkezett, miért folytatódott a napló május má-
sodik feléig? Hónapokig vártak az elégetéssel? 

A kézirat visszakövetelésének Lázár Vilmos szerinti változata 
minősülhet tetszetős sztorinak, de sztori csupán. Fenntartom, 
hogy a naplóközlés abbahagyását Kodolányi jeleidétemben 
közölte Nagy Lajossal, és akkor egyetlen papírlapot sem adott 
át a szemlátomást kedvetlen írónak. Tudtommal ilyesmi 
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nem történt Vér Andor útján sem. N e m is történhetett, mert 
mint a szerkesztőségben mindenki tudta, kész kézirat nem is 
létezett, a részeket Nagy Lajos folytatásról folytatásra írta, 
mint abban az időben a sajtóban regényt vagy hosszabb művet 
közlő írók tették. Például Móricz Zsigmond, Bibó Lajos, 
Komáromi János, Karinthy, Földi. Nem vonom kétségbe, hogy 
a naplóközlés abbahagyása után csakugyan történt Lázár Vilmos 
lakásán valami elégetés, ám ez legfeljebb a napló alapjait 
képező jegyzetanyag lehetett. 

Lázár emlékezésrészlete görcsös erővel bizonygatja, hogy 
Nagy Lajos „megtévedt", és csak azután könnyebbült meg, 
hogy Lázárék szemnyitogató tevékenysége következménye-
ként a meg sem írt kéziratot verejtékesen visszaszerezte. Szép 
adaléka ez a tetszetős sztorinak, sajnos, tapasztalatom alapján, 
meg kell kontráznom. Nagy Lajost lesújtotta a visszautasítás, 
s mint a továbbiakban kitűnik, bizony ez az intermezzo lett 
kezdete annak a cseppet sem áldott viszonynak, ami közötte 
és Kodolányi között a harmincas évek második felében kiala-
kult. 

Azt hiszem, nem kell különösebb lélekbúvári mutatvány 
ahhoz, hogy valamit megállapítsunk. Lázár Vilmost emlék-
irata megírásánál két körülmény befolyásolta : gyűlöli Kodolá-
nyit és mentegetni igyekszik Nagy Lajost. Csodálkozom az 
elsőn, fölöslegesnek tartom a másodikat. Lázár Vilmos van 
olyan intellektus, hogy tudja, kárbaveszett erőlködés kavicsok-
kal dobálni olyan művész koporsóját, akinek halhatatlansága 
művekben fénylik; s árt a mentegetés aimak, aki bűntelen. 
Ami Nagy Lajosnál a naplóügy kapcsán homályos, pontosan 
és nagyszerűen kitisztázta Kardos Pál Nagy Lajos élete és müvei 

című remek monográfiájában, ebben mindenki megnyugod-
hat. Szerencsére Nagy Lajos van olyan nagy író, hogy még egy 
melléfogásos mentegetés sem árthat neki. 

* 

Abban az időben vált szokássá, hogy vasárnap délutánonként 
többen összegyülekezzünk Kodolányi házánál és estig vitáz-
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gassunk. Az összeverődött társaságnak állandó tagja lett velem 
együtt Nagy András, a f inom költő is, akivel a házigazda 
közös munkahelyükön, a Magyarország szerkesztőségében 
testvérkedett össze. Én is összemelegedtem vele, úgyhogy 
Kodolányitól távoztunkban továbbra is együtt maradtunk. 
Eleinte budai kávéházakba, az Ősbudavárába, a Seiffertbe, 
a Stambulba tértünk be, később azonban ezek a „levezető" 
közös kóborlások külön vasárnap esti rangot kaptak, s ekkor 
már át-átrándulgattunk a Nagykörútra. így tértünk be egy 
esetben az Oktogon téri Abbáziába is, ahol elmaradhatatlan 
feleségével ott gubbasztott Nagy Lajos. András igen jó kap-
csolatban volt vele, természetszerűleg kanyarította feléjük 
az irányt. Pedig én szerettem volna megkérni, hogy ne vigyen 
az oroszlánbarlangba. 

A Japán-eset után ilyennek éreztem Nagy Lajos környezetét. 
Fenntartásom jogossága igazolódott is. Éppen csak meg-

közelítettük a házaspár asztalát, már hallatszott is Nagy Lajos 
kérdése: 

— Kodolányitól jönnek, doktor úr? 
Nem tudom, honnan értesült vasárnap délutáni elidőzésünk-

ről, de értesült, s hangjából könnyű volt megállapítani, hogy 
ez nem tetszik neki. Nem volt értelme kertelni, Nagy András 
nem is tagadott. 

— Csak azért érdeklődöm — közölte fanyarul Nagy 
Lajos —, hogyha azt akarják, hogy kezet fogjak magukkal, 
menjenek előbb a mosdóba. N e m akarom tenyerükön az ő 
keze melegét érezni. 

Meghőköltem, de Nagy András nem engedte, hogy valami 
nagyobb szamárságot elkövessek. Kint aztán felvilágosított. 

— Rettentően fú j Jánosra az oroszországi napló miatt. 
El kell néznünk, mint egy rigolyát. Hiszen ő sem kisebb a 
maga nemében. 

Én ugyan Kodolányihoz húztam, mint aki ismeri a tény-
állást, ám Nagy András érve is hatott. О legalább annyira 
vonzódott Kodolányihoz, mégis eltűrte névrokona „rigolyá-
ját", mert egyenértékűnek ismerte el amazzal. Beláttam, 
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részemről is ez a leghelyesebb követnivaló. Tiltakozásom 
meglehetős passzív formában fejeztem ki. N e m mostam 
kezet. 

Akkoriban kezdte Nagy Lajos magában kialakítani Budapest 
Nagykávéház c. regénye koncepcióját, András igyekezett erre 
terelni a beszélgetést. Az író azonban nem tartozott a témáiról 
szívesen locsogok közé, nála a megülepedett anyag vált 
formálandó anyaggá, nem volt szüksége azokra az apró rá-
találásokra, amelyeket egy-egy beszélgetés villant fel a más 
típusú alkotókban. ímmel-ámmal felelgetett, s csakhamar 
át is tért a gyomorproblémára, hogy mennyivel ízletesebb 
vacsorát kapott az elmúlt napon a szemben levő Savoyban. 
Amilyen részletességgel elemezte az ízeket, azt hittem, meg is 
feneklünk ennél a témánál. Szegedi Boris azonban felborított 
minden ilyen irányú számítást. Szinte felelősségre vont, milyen 
rétegeződésű barátságom Kodolányival, miért vállaltam sze-
kundánsságot mellette egy „piszkos ügyben"? 

Állnom kellett a sarat, s ez bizony, ha Nagy András nincs 
jelen, nehezen sikerült volna. О még engemet is meghaladó 
buzgalommal bizonygatta, hogy a „piszkos" jelző a sajtó-
főnökséget illeti, amellyel János nem akaszthatott tengelyt. 
Nagy Lajos sokáig csak hallgatta, hogy András is milyen 
tájékozott a dolgok felől, aztán a maga csendes hangnemében, 
a maga majdnem motyogós dünnyögésével valósággal szét-
freccsentett bennünket. 

— Kár kamuflálniok, doktor úr, úgysem ettem meg a kefét. 
Kodolányi nem tudja megbocsájtani, hogy nem őt, hanem 
engem hívtak meg a moszkvai írókongresszusra, mint ahogy 
Attila is orrol emiatt Illyésre. Csakhogy Attila nem bosszúálló, 
mint Kodolányi úr. Sziszegő viperának mondják, az is. Mégis 
rosszul eszelte ki hazugságát. Az én írásomat semmilyen sajtó-
főnökség nem kifogásolta. Egyszerűen nem tudta elviselni, 
hogy nem lelkendezek. N e m lelkendezhetek a kifogásolni-
valóért. Ennyivel tartozom írói lelkiismeretemnek, a legfőbb 
bírónak. Mindössze kritikus szemmel néztem széjjel, ez min-
den. Nem lettem áruló, erről a későbbiek folyamán bizony-
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ságot tettem volna, ha az a sánta ördög nem fojtja belém a 
szót. Kodolányinak nem kell védenie ellenem a kommuniz-
must. 

— írja csak ő a maga sivár ormánsági történeteit — tette 
hozzá fullánkosan Szegedi Boris. 

Már az is szokatlan volt, hogy Nagy Lajos egy szuszra ennyit 
mondott, haragos asszonyra-röffenésével azonban még ezen is 
túlment. 

— Simfelni azért nem kell! A tehetségét nem bántom. 
Jó író lehetne, ha megtanulna racionálisan írni. 

Nagy András tüstént észrevette, hogy ezzel érdemlegesebb 
hangba lehet zökkenni, és élt is az alkalommal. Én statisztáltam 
neki. Próbáltam kielemezni kettőjük írói sajátságait, azokat 
egyeztetni, összevetni úgy, hogy nagyságukat egyaránt el-
ismertem. Nagy nekibuzdulásomban észre sem vettem, hogy 
letegezem a tekintélyes írót, aki pedig hangsúlyozottan ragasz-
kodott a harmadik személyes megszólításhoz. Csak akkor 
ocsúdtam „merészségemre", amikor hallottam, hogy nem 
utasítja vissza bizalmaskodásom. Nagy András rámhunyorított , 
s ebből megértettem, hogy a visszategezést biztatásnak kell 
tekintenem. 

— Nagy dolog ez — hangoztatta András élőszóval is, 
amikor már kettesben ballagdáltunk a Nyugati pu. felé. 
— Közel két éve ismerem s hallod, milyen következetességgel 
doktoruraz. N e m merem a tegezést kezdeményezni, ő meg 
megmarad az erzsébetvárosi polgárok hangneménél. 

— Tegezd le te is! — javasoltam. 
— Szó sem lehet erről — rázta fejét Nagy András. — Neked 

spontán jött, az más. 
— Gondolod, hogy közben sikerült valamelyest jobb 

belátásra bírnunk őt? 
— Erről szó sincs. Benne van a tüske, ennek fejét nem 

tudjuk megragadni, meg kell várnunk, míg magától kidobja 
a vérkeringés. De vetted észre, hogy leintette az asszonyt? 
János tehetségét nem vitatja, ha gúnyos volt is az elismerés, 
s ez már valami. 
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Igazat adtam Andrásnak, bár a későbbiek folyamán akadtak 
Nagy Lajosnak ellentétes megnyilatkozásai is. Ám ahogy 
jobban átgondolta az ember ezeket, vitatermékeknek kellett 
tekinteni. A mindenáron való szembehelyezkedés szülte. 

Vitát említek s ez talán furcsán hangozhat, hiszen a Japán-beli 
eset után jelenlétemben sohasem találkoztak, s csak a család-
tagok elbeszéléséből tudom, hogy 1940-ig még összeköttetés-
ben maradtak. Azt hiszem, nem nagyon térek el az igazságtól, 
ha azt állítom, hogy Nagy Lajos részéről jobbadán a régi 
barátság színleges vállalásáról lehet beszélni, s ha mégis meleg-
séget mutatott, valódi érzelmeit gondosan palástolta. Igazi 
indulatai azonban a vitákban robbantak ki, amelyek nem 
közvetlenül folytak közöttük, hanem rajtunk keresztül. 
A „rajtunk" alatt Nagy Andrást, jómagamat és részint Simándy 
Pált kell érteni, aki szintén közeli barátja volt mindkét írónak. 
Mi voltunk a hírvivők, mi vettük át egymás elleni érveiket, 
hogy megfelelő hangtompítással ismételjük a másik félnek. 
Nagy Lajosnak elmondtuk a munkásságára vonatkozó Kodo-
lányi-megjegyzéseket, Kodolányival szember viszont azzal 
érveltünk, amit benne Nagy Lajos kifogásolt, к ~an ügyelve 
persze, nehogy a bajkeverés bűnébe essünk. Minu^cttőjükkel 
szemben képviseltünk egy álláspontot, amely nem a mienk, 
hanem a tényleges vitatkozó partneré volt. Mindig a jelen 
nem levő mellé álltunk, annak érveit tettük magunkévá és 
hangoztattuk, hogy a másik reakcióját kikényszerítsük. 
Csodálatos bújócskának nevezhetem ezt a játékot. Sem Nagy 
Lajos, sem Kodolányi nem olvasta fejünkre soha, hogy más 
nevében beszélünk, de válaszaikat következetesen úgy fogal-
mazták, hogy azokat az igazi címzettnek szánták. Természe-
tesen a vita így nem lehetett olyan forró, mint közvetlen 
hadakozás formájában lett volna. Ahhoz ugyanis fogyatékosak 
voltak erőink, hogy Kodolányi sziporkázását, Nagy Lajos 
bágyadt kiábrándultságát, éppencsak foszforeszkáló rossz-
májúságát megfelelő intenzitással fel tudjuk keleszteni. 

Milyen természetűek voltak ezek a közvetett viták? Az elsőt 
és igazit Kodolányi A vas fiai című regénye váltotta ki. Nagy 
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Lajos, aki korábban még védte az ormánsági írásokat Szegedi 
Borissal szemben, fitymálóan húzta el a száját a hírre, hogy 
Kodolányi történelmi regényt ír. Egyszerűen a bezápulás 
tünetének nevezte Kodolányi új irányú érdeklődését. Mi aztán 
kérdés formájában megpendítettük Kodolányinak Nagy 
Lajos kifogásait, mintha saját aggályaink volnának azok. 
Kodolányi harcosan védte igazát, s eközben remek érveléssel 
fejtette ki a történelmi regényről mint hivatásról vallott 
nézeteit. Elhatárolta magát az „álomkergető" irányzatú törté-
nelmi regények művelőitől; gondosan, szemetnyitogatóan 
mutatott rá, hol, milyen időszerű célzásokat csempészett 
tatárjárás kori történetébe. Valóban, ebből a munkából hiány-
zott minden illúziókeltési szándék, nem a nemzeti nagyság 
mákonyával bódította el az olvasót, nem a hibák eltúlozásával 
ostorozott, hanem cselekvőleg azt igyekezett az olvasóban 
tudatosítani, ami nemzeti ébrenléthez vezethette az utódokat. 
A fajelmélet megszállottságát közvetítő nácizmussal szemben 
a céltudatos védelem megszervezésének fontosságára igye-
kezett felhívni a figyelmet úgy, hogy megmutatta, hová 
vezet a fejvesztett kapkodás. Bizonyította, hogy a legkövet-
kezetesebb eltipró politika is csak akkor lehet sikeres, ha a 
védelembe szorított nem fogja össze erőit, belső meghasonlás-
ban, ziláltságban várja meg a beteljesedő végzetet. 

Ragyogó okfejtése elbűvölt bennünket, s amennyire képes-
ségeinkből futotta, iparkodtunk azt a maga csorbítatlanságában 
vonultatni fel Nagy Lajos ellenében. Sőt, én a Szabadság 1936 
pünkösdi számában a regényről írt ismertetésemben papírra is 
vetettem mindezt. Nagy Lajosné Szegedi Boris ezért fullán-
kosan vont felelősségre, s bár férje ezúttal is óvta a szenvedélyes-
ségtől, abban egyetértett asszonyával, hogy olyan dolgokat 
magyarázok bele a regénybe, amelyek hiányzanak abból. 
N e m volt hajlandó elismerni, hogy Kodolányi regénye a 
cselekvő hazafiasság igényéből fogant s időszerűbb kérdéseket 
bolygat, mint a korszak bármely más irodalmi terméke. 

Ugyanebben az évben jelent meg Nagy Lajos Budapest 
Nagykávéháza., ezt viszont Kodolányi marasztalta el. Az indu-
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latok hevében benne is elolvadt a Kiskunhalomról táplált jó 
vélemény, s sehogy sem akarta észrevenni, hogy társa itt azonos 
törekvéssel és módszerekkel ugyancsak egy való-világ pontos 
keresztmetszetét adja. Kispolgáriságot emlegetett, azzal vádolta 
Nagy Lajost, hogy a kicsinyeskedés posványába süllyedt, csak 
apró bibelődésekre képes, regénye mozaiktömeg, semmi 
köze a nagyívű és a valóságot a maga teljességében megmutatni 
tudó igazi epikához. ,,A világ nem a Berlini tértől a Rákóczi 
térig terjed!" — vágta oda ádáz kérlelhetetlenséggel. Nem 
akarta elismerni, hogy az alakuló polgári világban az elkis-
polgáriasodás természetes folyamat s ugyanolyan dezorgani-
záltság jele, mint a céltudatos hatalom által fenyegetett kisebb 
nemzet belső széthúzása. A más megjelenési mód más világgá 
is vált szemléletében. 

Mi, akik arra kényszerültünk, hogy mindkettőjükkel szem-
ben a mindig ellentéteset valljuk, bizony sokszor belegabalyod-
tunk a beszédbe. Végtére is, a maga módján, mindkettőnek 
igaza volt. Igaza volt Kodolányinak, amikor a kis miniatűröket, 
még ha regényben fűzte is egybe azokat a szerző, puszta bajt 
rögzítő röntgenfelvételnek bélyegezte, amely csak sebészi 
beavatkozás révén eredményezhetett beteg góc eltávolítást, és 
igaza volt Nagy Lajosnak is, hogy kizárólag a történelmen 
belül maradni hiányosságokhoz vezet s kérdéses az is, hogy 
a ráeszméltetés elérhető-e általa. Abban is igaza volt , hogy 
az embereket a maguk teremtette helyzetben kell inkább 
bemutatni, mert így ismerik fel, hogyan kell elkerülni a hibák 
megismétlését. És talán abban is igaza volt, hogy a kismívesség 
a jövő műfaja, az ideges kor türelméből nem futja a nagy 
tablókra, többé tehát hivatásukat sem tölthetik be. Á m azért 
egyiknek sem volt annyira igaza, hogy az apró fonákságok 
felvillantását „meddő vakarózásnak", „öncélú mütyürkézés-
nek" ; illetőleg a történelmi analógiák példamutató meg-
jelenítését „árnyék-boxolásnak" minősítse. Ha az egymás ellen 
bennük gerjedt düh nem homályosította volna el tisztán-
látásukat, alkalmasint eljutottak volna odáig, hogy egyikük 
elismerje a történelem örök időszerűségét, amennyiben abban 
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a jelenre utaló mozzanatok tisztán fellelhetők; a másik meg 
belássa, hogy a „mütyürkézés" éppolyan helyzettérképezés, 
mint a történelmi analógia kivetítése. És akkor minden bizony-
nyal más lett volna egymásról alkotott véleményük is. 

így azonban lassan rá kellett döbbennünk, hogy a két ember 
között kibékíthetetlenebb ellentét van, mint amilyent a szeren-
csétlen naplóközlési ügy kirobbantott. Ez az ügy csak fel-
szította a parazsat, amely amúgy is izzott bennük. Látásmódjuk 
merőben különbözött : Kodolányi mindent a nemzet, az emberi-
ség nagy sorsproblémáinak szemszögéből vizsgált, mérlegelt 
és alakító tényezőként igyekezett befolyásolni; N a g y Lajos 
ellenben megőrizte a hűvös megfigyelő látszólagos pártatlan-
ságát s azzal, hogy mindent pontosan, hibátlanul lejegyzett és 
visszaadott, már betöltöttnek tekintette szerepét. Kodolányi 
vászonra vetítette megrázó vízióit, Nagy Lajos egyszerűen 
lefényképezte a látott világot. Azzal a tökéllyel, amivel egy 
kiválóan csiszolt lencse rendelkezik. 

Mégsem ez a különbözőség jelentette a bajt. Hanem az, 
hogy mindegyikük kisebb értékű teljesítménynek minősítette, 
amit a másik végzett. Ez nehezítette meg, tette leküzdhetet-
lenné a mi vitaközvetítő szerepünket is. Sokszor véltük úgy, 
hogy szélmalomharcot folytatunk. Maró pocskondiázásokat, 
rideg lekicsinyléseket, amivel N a g y Lajos a Suomi-könyveket, 
Kodolányi pedig az 1938-as Baumgarten-díjat fogadta, igazán 
nem közvetíthettünk. 

Egyszer Nagy Lajos odáig ment , hogy önmagát meg-
hazudtolva Kodolányi ormánsági regényeinek, novelláinak 
hitelességét is kétségbe vonta már. Apostagi tapasztalataira 
hivatkozott, azt mondta, ott minden fekélyt látott, annál 
riasztóbb kelevényeket csak a képzelet fakaszthat. Hadakoztunk 
Kodolányi mellett, bár nehéz helyzetben voltunk, hiszen a 
támadó fél olyan hiteles képre hivatkozhatott, mint a Kiskun-
halom. Nem sokkal a Földindulás bemutatója előtt történt 
mindez. Az elsöprő sikerű Kodolányi-darab váratlan érvvel 
látott el bennünket. Kértük Nagy Lajost, hogy az ormánsági 
történetek végső megítélését függessze fel a darab megtekin-



Vallomás 943 

téséig. Szegedi Boris nyomban tdtakozott annak még a gondo-
lata ellen is, hogy a színpadi művet ura megtekintse. Nagy 
Lajos sem hagyott kétséget az irányban, hogy ilyen „lealacso-
nyodásra" ő bizony sohasem vetemedik. Kurtán és egyértel-
műen jelentette ki, hogy Kodolányi úr „nem írhatott" jó 
darabot, ergo, nincs megnéznivalója. Egy hónap pereghetett le 
ezután a kijelentés után, a darab túljutott első, huszonötös jubi-
leumán, amikor kibukott, hogy az író, egy házi perpatvar terhét 
is vállalva, mégiscsak elmerészkedett a Belvárosi Színházba. 

— Tévedtem — ismerte be, minden előzetes acsarkodást 
feledve. — Nagyobb író Kodolányi úr, mintsem gondoltam. 
Hátborzongatóan hiteles, amit ezzel a Págerrel eljátszat. 
Ugylátszik az ő Ormánsága mégiscsak poklosabb, mint az én 
Kiskunságom. 

Tárgyilagossága ekkor kerekedett felül először. És elismeré-
sét fenntartotta felesége meg nem szűnő áskálódásával szem-
ben is. 

Elfogultsága leküzdésének képességéről más vonatkozásban 
is tanúságot tett. A szabadverset ugyanis nem ismerte el költői 
teljesítménynek, azzal a megokolással utasította el, hogy nem 
kíváncsi olyan zenekarra, amely vastag üvegfal mögött játszik, 
s kívülről legfeljebb látható, de nem hallható. Akarnokok 
erőlködésének nevezte az ilyen költeményeket, művelőiket 
lapos közhelyek felsorakoztatóinak, akik képtelenek minden 
poétái témamegformálásra. „A rím, vagy régebben az idő-
mérték volt a vers zenéje, azzal szárnyalt, bűvölt el; ezek 
nélkül üres puffogás minden — ebben foglalta össze vélemé-
nyét. — Nekem a vers ne csikorogjon, hanem muzsikáljon!" 
Ezzel kicsit Nagy Andrást is figyelmeztetni akarta, aki ugyan-
csak „eresztett el" néhány szabadverset. Nos, egyszer megint 
jött egy ilyen Nagy András-vers, ha jól emlékszem, a Pesti 
Napló ban. Az ezt követő vasárnap este barátom leszólásra 
felkészülten jött velem a Bucsinszkybe, ahová Nagy Lajos 
szinte kizárólagos érvénnyel áthelyezte nappali, esti tanya-
helyét. Volt némi szorongás, míg Nagy Lajos sort kerített a 
témára : 
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— Miért nem írta meg ezt doktor úr, rímesen, a maga 
tehetségéből futná erre is. 

— Rossznak találja így Nagy úr a versemet? — kérdezte 
András. 

— Rossznak éppen nem — mondta szemrebbenés nélkül 
az író —, de képei olyan szépek, hogy rímmel égbe ragadnák 
az embert. Higyje el, a maga gondolatai elbírják a rímet. 

Ezt követőleg hamarost átzökkentünk a háborús korszakba. 
Ennek kimenetele lett fő vasárnapi témánk, mind Kodolányinál 
a Hidegkúti-úton, mind Nagy Lajos körében a Bucsinszkyben. 
A két író néma marakodása, raj tunk keresztüli vitája is meg-
halkult, letompult. Egyformán bíztak a náci-vereségben, 
egyöntetűen óhajtották az új világot, amely vérben, dörgések 
és haláltusák végső vonaglásában közeledett felénk. Az egybe-
hangzó várakozás is segítette, hogy az ellentétek lassan le-
köszörülődjenek. Aztán bekövetkezett, amire mindketten 
számítottak, amit egyaránt vártak: a felszabadulás. Nagy 
Lajost mint megtalált gyermekét ölelte keblére az új rend, 
Kodolányit azonban eltaszította az a perzekútori szellem, amely 
az irodalmi világot már első pillanattól kezdve elöntötte, s 
amely félremagyarázható, eltorzított tünetek alapján hozta 
meg kellőleg át nem gondolt verdiktjeit. 

Abban az időben Vatai László ma Tanács körúti lakásán 
gyűltünk össze néhányan, köztünk a debreceni kommunista 
Juhász Géza is, hogy meghányjuk-vessük, miként szabadít-
hatnánk ki barátunkat a szellemi karanténból, ahová zárták. 
N e m sokra mentünk. Senki sem merte saját bőrét kockáztatni, 
jóllehet mindannyian potenciális ellenfelei voltunk néhány 
hónap előtt a náciknak, vaj nem volt a fejünkön, többen 
közülünk jelentős szerepet vállaltunk az újjáépítésben. Csak 
a reményt hangoztattuk, hogy az irodalom frontján uralkodó 
szellem lassan majd fellazul. Kodolányit természetszerűleg 
va jmi kevéssé nyugtathatta meg bölcs várakozásunk, elégedet-
len volt velünk. Eljövet néhány percre így maradtunk kettes-
ben, miközben a lakásból jöttünk le a lépcsőházban. Akkor-
jában vettek fel az újsütetű írószövetségbe, s János ezt kicsit 
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epésen hozta szóba. Mintha rossz néven vette volna, hogy 
beléptem oda, ahol neki nincsen helye. Ismertettem a tényállást. 
Megvallottam, hogy eszem ágában sem volt jelentkezni, de 
Nagy Lajossal találkoztam a Nagykörút és Király utca sarkán, 
félóráig „agitált", hogy álljak kötélnek. Arra hivatkozott, 
hogy a Szövetség irodalmi niellékhadak vadászterülete pillanat-
nyilag, mindjobban ellepik az egyesületet az irodalmon kívüli 
elemek, ezeknek tűrhetetlen diktatúráját pedig csak úgy lehet 
megszüntetni, ha az írók bevonulnak saját érdekképviseletükbe. 
Őszintén elmondtam Kodolányinak azt is, hogy ugyanekkor 
Nagy Lajos arra kért, igyekezzem a hozzám közelállókat is 
rábírni a belépésre. 

— Az persze n e m jutott eszedbe, hogy engem is szóba 
hozzál, mi? — lobbantotta szememre azonnal Kodolányi. 
— Rühes birka lennék a fénylő szőrű bárányok között . Csak-
hogy a rühes birkaságomat is könnyebben vethetném le, ha 
karámon belül kerülnék. 

Szemrehányása jogos volt, de ismertem az erővonalakat 
s nem mertem azzal megbiztatni, hogy igyekszem pótolni 
mulasztásomat. N a g y András sem volt akkor már az élők 
sorában, aki talán bátrabb lett volna. A bolha azonban fülem-
ben maradt és csiklandozta a járatokat. Mindinkább arra 
a meggyőződésre lyukadtam ki, hogy tartozom lelkiismeretem-
nek valaminő próbával. Néhány napos tusakodás után aztán 
nyakamba vettem lábaimat s beállítottam Nagy Lajoshoz 
a kávéházba. Egyenesen feltettem a kérdést, milyen támogatást 
kapna tőle Kodolányi, ha jelentkezne az írószövetségnél? 
Vázoltam helyzetét és megjegyeztem, hogy a mutatkozó 
bizalmatlanság eloszlatása egzisztenciális kérdés számára. 
Megint munkához láthatna és művekkel igazolhatná, hogy 
megokolatlanul nézik görbe szemmel. 

Nagy Lajos alsó állkapcsának rezegtetős csikicsukija ekkorra 
már állandó jelenséggé vált, de ehhez most még protézisét is 
hozzácsikorintotta. 

— Segítségemet kívánja Kodolányi úr, aki annakidején 
eltanácsolt az oroszországi naplómmal? Hogy képzelitek ti ezt? 

1 4 Irodalomtörténet 
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Elszomorodva állapítottam meg, hogy Nagy Lajosban 
több mint tíz év múltán sem csitult el véglegesen a sértődöttség. 
És ha már az ügyre sort kerített, nem hallgathattam többé 
az igazsággal. Kapóra is jött a dolog, érvül forgathattam meg. 
Megkérdeztem Nagy Lajost, nem kell-e utólag hálát adnia 
Kodolányinak, amiért megakadályozta a szovjet állapotok 
kipellengérezését. Ellenségei most esetleg őt szorítanák abba 
a helyzetbe, amelybe Kodolányi vétlenül jutott. És melyik 
írónak nincsenek esküdt ellenségei a tehetségtelenek nagyszámú 
hadában? 

Leperegtek szavaim. Nagy Lajos képtelen volt belátni 
igazamat. Rekedten felkacagott és emlékeztetett arra, hogy 
annakidején a sajtófőnökség alázatos kiszolgálójaként nyomta 
el őt Kodolányi. Hiába hirdette akkor ő, hogy nem hisz ennek 
a beállításnak, s Kodolányi őt mint kommunista szimpatizánst 
tanácsolta el, fordított a dolgon, s most meg az igazról nem 
akarta elhinni, hogy az a való. Afelől sem tudtam meggyőzni, 
hogy felkéretlenül buzgólkodok, Kodolányi mit sem tud 
akciómról. Kijelentette, nem hajlandó olyan ember érdekében 
egyetlen lépést sem tenni, aki tíz év előtt mint kommunista 
ügynököt akarta eláztatni. Hiába emlékeztettem, hogyha 
utólag megváltoztatott feltevése lenne helyes, nyilván kellemet-
lenségei lettek volna a rendőrséggel. Mereven értésemre adta, 
ne próbálkozzék Kodolányi tagfelvételi kérelemmel. 

— Legalább az önérzetét őrizze meg — tette hozzá zordan. 
N e m fűztem sok reményt vállalkozásomhoz, mégis lesújtott 

a visszautasítás. Legalább annyit reméltem, hogy N a g y Lajos 
tapogatózik, s kétségtelen tekintélyét latbavetve igyekszik 
valami mellékösvényt találni. Nyers kikosarazásomat Nagy 
Lajoshoz méltatlan magatartásnak ítéltem. 

Emlékezetem rövid volt, elfelejtettem a Földindulás-esetet. 
Tudniillik, most is az történt, mint akkor. Nagy Lajos színleg 
elhárított, valójában megtett minden tőle telhetőt. Megpró-
bálta az írószövetség akkori fő hangadóival megértetni, hogy 
Kodolányi befogadása csak a Szövetségnek lenne nyeresége. 
Ámde Gergely Sándort akkor még nem tudta jobb belátásra 
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bírni. Horváth Zoltántól tudtam meg, hogy Nagy Lajos nem 
maradt tétlen. Horváth méltatlankodott, amiért Nagy Lajos 
„exponálta magát" Kodolányi érdekében. 

Nagy Lajos szinte szégyenkezett, hogy értesültem akció-
járól. О úgy tervezte, csak eredményesség esetén vall színt. 
Bosszús volt. 

— Nem tehetek róla, hogy némelyek szabadon garázdál-
kodhatnak a Szövetségben — tárta szét karjait elkeseredetten. 
— Mélységesen szégyenkeztem. 

Kodolányi akaratereje azonban csodát müveit. Ilyen viszo-
nyok között is megírta a Vízöntőt. A regény megjelenését 
Nagy Lajos is megérte még, s őszintén örült, hogy akadt 
a könyvnek kiadója. El is olvasta. Immár nem beszélt „árnyék-
boxolás"-ról, mindössze annyit jegyzett meg, hogy a pillanat-
nyi helyzetben talán okosabb lett volna más művel letenni 
a garast. 

— így csak azt bizonyította, hogy van érzéke a monumen-
talitásokhoz, s ezzel még jobban maga ellen ingerelt egyeseket 
— jegyezte meg sajnálkozva. — Persze ez nem változtat a 
lényegen. Azt hiszem, korunkból az ő művei maradnak meg 
leginkább a jövő számára. 

Halála után kötelességemnek éreztem, hogy Kodolányinak 
feltárjam a balul végződött közbenjárás történetét. Akkor 
már az ő feje felett is oszlóban voltak a fellegek, s elfeledte azt 
a keserű megjegyzést is, amit Vataitól eljövet a lépcsőházban 
még mondot t : „Lajos megbosszúlta magát azért, amit nem 
követtem el ellene." Olvasta A lázadó ember és A menekülő 
ember önéletrajzi köteteit és csettintett. Tetszéskifejezéséhez 
még csak annyit tett hozzá, hogy utólag bánja a Tízezer 
kilométer Szovjetoroszország földjén című sorozat megszakítását. 

— N e m volt az szocializmusellenes írás — jegyezte meg 
erős nyomatékkal —, csak mi láttuk annak. Elvakultak voltunk 
és bántott bennünket, hogy a képzeletünkben idealizált világot 
valaki kritizálni meri. így taszították el a franciák a mozgalom-
tól André Gide-et és mi majdnem Nagy Lajost. Pedig neki 
volt igaza. Sasszemei észrevették a személyi kultusz káros 

15* 
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kinövéseit és csak azokat tette szóvá. Ne sajnáld, újra kezedbe 
venni a Szabadság régi számait, meg fogsz lepődni. Lajosnak 
csakugyan röntgenszemei voltak, ablak mögül , falakon keresz-
tül is meglátta a világ visszásságait. Óriási képesség ez. Téved-
tem, amikor a röntgenológus munkáját másodrendűnek 
minősítettem. Önálló tudományág ez. Lajos tudósi szinten 
művelte. Hiba volt kérődzésnek mondani az ő nagyvárosi kis 
történeteit. Az embert adta vissza mindegyikben. 

Sajnos, ezt a kijelentést már nem közvetíthettem a másik 
félnek. Pedig nyilván jól esett volna neki ez, mint ahogy 
Kodolányinak is jól esett a Vízöntőről kapot t elismerő véle-
mény. 

ÍZES MIHÁLY 

„MÍG ÖSSZE N E M R O G Y S Z — " 

„Mindennek kifejezésére olyan 
formákat kerestem, amelyek a leg-
kézenfekvőbbek voltak, ahogy — 
ne tűnjön szerénytelenségnek — 
Tolsztoj m o n d t a : — »Minden f o r m a 
nélkül szeretnék írni, nem cikket, 
fejtegetéseket, nem is szépirodalmat, 
hanem m i n d e n t együtt e lmondani , 
ahogyan tudom.« — " 

(Váci Mihá ly : A zsezse madár-ról) 

J Ó Z S E F A T T I L A (KARÓVAL JÖTTÉL . . . ) 

ÉS VACI MIHÁLY T E BOLOND CÍMŰ VERSÉNEK 
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE 

József Attila és Váci Mihály versének nyilvánvaló kapcsolata 
a vérszerintinél is erősebb közösségre utal : sorsuk azonosságai, 
az egyedüliség tünetei s a mindent átélni-megérteni szenve-
délye rokonítja őket. Váci érzi, vallja is ezt : 
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„. . . A szenvedésekben megérteni őt nekem is adatott jog. A ma-
gány, a félelmek, a megrugdosottság szorongásait, a szenvedések 
nem ember szívébe való késeit ismerem, és tudom, hogy József Attilára 
azért is szüksége van a millióknak, hogy olykor még valóban megne-
vezhetetlen szenvedéseiket véle enyhítsék, magyarázzák. Imádom 
benne a század minden kereszten megfeszített szellemét, és szívet 
szorító szédülést érzek kutyavonításokat idéző, szomorú arckép : 
előtt." 

És József Att i la is m o n d h a t t a vo lna , ami t a szüleihez l á toga tó 
Váci M i h á l y érzet t és va l lo t t m e g Út — a hóba írva c ímű e m l é -
kezésében : 

„Panaszoltam a hajszát, melynek hámját magamra vettem. M a -
gyaráztam az értetlenség körszínházát, ahol a körben ülő nézők mind 
csak félreértenek, mert mind máshonnan, másképpen látnak: egyik 
csak fentről, másik csak lentről, megint mások csak balról, ismét 
mások meg csak jobbról. . . . Új ra kezdtem. Könyörögve, haraggal, 
magyarázva és segítséget kérve. Mint húsz éve annyiszor. Legalább 
ő értené, hogy érte, értük öldösi magát távol is a lélek, csak az tartja 
már meg, hogy róluk, eltűnő nyomorult életükről hírt adjon, 
kirajzolja az ő tétován megvalósuló világukat. Csak az a vélt feladat 
tartja épen az elmét, hogy őnekik még szükségük van ránk, akik sokan 
képtelen útra indultunk, mert hozzájuk hűek maradtunk . . . " 

S r á r í m e l er re az 1968-as Költészet N a p j á r a , a K ö n y v t á j é k o z -
t a tónak ír t va l lomásának József Att i lát idéző szakasza, m é r h e t ő 
b i zonyságáu l ú j ra : 

„Az igaz, a természetes ember küldetését akarta megvalósítani 
— a mítoszok, a mesék és a modern ember szabadságeszményét, 
emberi ideálját. Ám ez a törekvés még a XX. században is életet köve-
telt . . . N e m minden kor követeli, hogy pusztulj el az igazságért, de 
minden időben követelmény ezekért a célokért a halál vállalásával 
élni . . . " 

— és í g y él t ő, m í g össze n e m r o g y o t t , ú j r a t e r e m t v e sorsban, 
ve rsben , e s zményben a József Att i la- i t . 

A m ű v e k e t vizsgálva l e l jük m e g er re a t o v á b b i b i z o n y í t é -
k o k a t : a f i lológiai , vers tani , szóhasználati , képalkotás i és — az 
o b j e k t í v e n csak a m ű v e k b e n m é r h e t ő — magatar tásbel i h a -
son lóságoka t , a ve rsmaga ta r tás azonosságát . M i n d e z n e m a T e 
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bolonddal jelentkezik először Váci költészetében. Sokkal ko-
rábbi kezdetű. Váci Betlehemes c. versének például három 
József Attila-költeményben is (Betlehem, Betlehemi királyok, 
Tiszazug ) megtalálhatjuk nyilvánvaló előzményeit. A Te 
bolond mégis a legalkalmasabb kutatolódásunkhoz, méréseink 
elvégzéséhez. 

A (Karóval jöttél. . .) és a Te bolond egyaránt a költői életút 
számbavétele, és mindkettőben a magáramaradás panasza 
jajdul fel. A (Karóval jöttél. . . ) közéletisége múltidejű, szemre-
hányásként jelentkező, míg a Te bolond cselekményessége a 
múltidejűségből átlép a jelenbe s elér a jövőig, a „míg össze 
nem rogysz" pillanatáig. A tudott vagy csak megérzett pilla-
natig? — nehéz volna eldönteni. Pesszimisták ezek a versek? 
Jobbért kiáltók. Illyés írta egy 1954-es esszéjében1 a „pesszi-
mista versekről", hogy jobbért kiált az mindegyik, minden 
jajkiáltás a kín megszűntéért kiált. 

A költői egyedülvalóság közéletivé forrósuló szubjektív-
élménye emeli az egyetemes költészet szintjére József Attila 
és Váci Mihály költeményét. Az, amiről így ír Lukács György.2 

„József Attila és Illyés Gyula írásaiban nyilvánul meg először Ady 
óta a m a g y a r élet igazi egyetemessége. Mert ellentétben az epigon 
esztéták felfogásával, igazi egyetemesség csak ot t jön létre, ahol a 
költőnek m é g a legszubjektívebb élményei is mé lyen át vannak hatva 
a nemzeti sors, a közélet nagy problémáitól, ahol a legegyénibb él-
mény is ezeket a kérdéseket emeli költői és világnézeti magaslatokra." 

Mindkét költemény kulcsszava a számonkérő-önvizsgáló 
jelentéstartalmat hordozó ,,te bolond" szókapcsolat, s mindkét 
vers a meghasadt költői énből csak a felhívottat, a ,,te"-t 
őrző formát használja. A meghasadt költői én két oldala között 
folyó párbeszéd, mely valahol a középkorban a test és lélek 
dialógusával kezdődött3, éppen századunkban vált jellegzetes 

1 ILLYÉS GY. : A pesszimista versekről (Ingyen l akoma II. kötet, 96 — 
102.). 

2 Valóság — 1965/3. 
8 VILLON : A szív és a test vitája. (Ford. : Szabó Lőrinc. François 

Villon összes versei, Európa, Bp . 1963. 137 — 39.) 
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versmagatartássá. Csakhogy Váci Mihály szinte kizárólagosan 
a vallomásos, az ,,én"-t őrző formát használja költészetében, 
alig néhány verse őrzi-teremti újjá a felhívásos formát,4 így 
ennek alkalmazása a Te bolond esetében bizonyító erejű : a József 
Attila-hatás vallott-vállalt megnyilvánulása. 

A két vers egész sorai is azonosíthatók, a visszacsengés nem 
korlátozódik a szóhasználatra: 

Végre mi kellett volna, mondd? 

S hány hét a világ? T e bolond. 
(József Attila) 

Már összeroskadsz — végre m o n d d : 
mit is akarsz hát, te bolond? 

(Váci Mihály) 

Szerettél? Magához ki fűzött? 
Bujdokoltál? Vájjon ki űzött? 

Mért nem éjszaka álmodtál? 
(József Attila) 

Ki kérte forró haragod, 
szeretni ki bujtogatott? 
s h o g y felgyújtsd magas éjjelek 
csúcsán lobogó életed, . . . 

(Váci Mihály) 

A József Attila-i egyszerű kérdőmondat („Mért nem éjszaka 
álmodtál?") Váci Mihály versében képpé tágul már és meta-
forává sűrűi, az éjszaka alkotó költő, aki nappal álmodik, a Téli 
éjszaka és a Külvárosi éj költőjével rokon. 

A Váci-vers egy másik képe: 

Ki bíztatott e sorsra itt, 
hogy szívedet rohamra vidd, . . . 

József Attila az üzemek—gyárak fölé emelt szívét, az anyag 
gyermekeinek tárggyá—fegyverré vált, birtokolható—hasz-

4 Ezek a versek: Kiváltság, Szimfónia, Távolodó, Mi maraszt? 



» á l h a t ó sz ívé t a l k o t j a ú j r a . 5 S a h a d d á sze rveze t t e r ő , a k ö l t ő 
sz ívén á t v e z é n y e l t h a d s e r e g n y i i n d u l a t , a József A t t i l a - i ars p o e -
tica a v e r s e k r í m é t s z e r t e d ü b ö r g ő tes tvér i t a n k o k h a d s e r e g e . 6 S 
e zek a s o r o k : 

Látod, már azok, éppen ők, 
kikért elszórtad szép erőd, 
megvannak n y u g t o n nélküled, 
kivívják győztes ügyüket , 
sorsukat bizton terelik 
cél felé időnk medrei . 

Rádszólnak, lásd, leintenek, 
mosolyognak, legyintenek, 
hagyják, hogy haragod kiöntsd, 
— nem árt, ha magában dühöng; — 
S halálos indulataid 
nem érti, kire tartozik. 
De mondd, kiáltsd, terjeszd, dadogd 
jogos igazad, igaz jogod . 

n e m a z o n o s a k - e József A t t i l a (Ős patkány terjeszt kórt... ) 

c í m ű v e r s é n e k sora ival a t a r t a l o m fe lsorolásos l i t án ia m ö g é b ú j -
t a t o t t m o n d a n d ó j á v a l ? : 

S mint a sakál, mely csillagoknak 
fordul kihányni hangjait , 
egünkre, hol k ínok ragyognak, 
a költő hasztalan v o n í t . . . 

® JÓZSEF A . : A város peremén : 
ím itt vagyunk, gyanakvón s együtt, 
az anyag gyermekei, 
Emeljétek föl szívünket I Azé, 
aki fölemeli. 
Ilyen erős csak az lehet, 
ki velünk van teli. 

6JÓZSEF A . : Ars poetica: 

S hol táborokba gyűlt bitangok 
verseim rendjét üldözik, 
fölindulnak testvéri tankok 
szertedübörgni rímeit. 
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S mégis b ízom. Könnyezve intlek, 
szép jövőnk , ne légy ily sivár! . . . 
Bízom, hisz, mint elődeinket, 
karóba n e m húznak ma m á r . 

s a Váci Mihály versében kimondott költői program jelszavai, 
a: 

— Járda, villany, gyár, iskola! 

is rárímel a Flóra-szerelemtől várt József Attila-i igények való 
világban mérhető mértékére: 

Ú g y kellesz nekem, Flóra, min t falun 
villanyfény, kőház, iskolák, kutak; 

Vizsgáljuk meg most a két vers képeinek művön belül mér-
hető értékét, jelentéstartalmát s az állítmányok időbeliségét. 
A „karó" kétféle funkciója köz- és népnyelvünkben egyaránt 
ismert, feltételezhetjük, hogy József Attila is a szőlőt, paradi-
csomot, paprikát, de babot, virágot is támasztó bot és a falusi 
verekedések fegyverére utaló jelentéstartalmakat, sőt a karó 
szó a kóróéhoz hasonló hangtani—hangulati hatását, a csu-
paszság, kopárság virággal szembesített jelképiségét egyaránt 
ismeri. A virág a szelídség—szépség, de a cicomázottság hor-
dozója is, a József Attila-i mondatból még a kimondatlan jelző 
is kihallik: vágott virág, hisz élővirággal „jönni" nemigen 
lehet. A szó jelentésértéke a mondatban körülbelül a „halott, 
élettelen, természetből kiszakított szelídség—szépség" fogalom-
mal egyértékű. A két szó, a két metafóraértékű szó tagadó-
szóval kötött egymásmellettisége már önmagában meghatá-
rozza a vers hangulatát. A „másvilág" is két jelentéstartalmú, 
egyidőben jelent nemlétezőt és mindenekfelettit, hisz a (Karó-

val jöttél...), a Bukj föl az árból és a Le vagyok győzve hívő— 
hitetlen számadása után íródott már . 7 Ugyanígy az ígért 

7 JÓZSEF A . : Bukj föl az árból : 

Ijessz meg engem, istenem, 
szükségem van a haragodra. 
Le vagyok győzve, (győzelem ha van), 
de nincs, akinek megadjam magam. 
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„arany" is önmagában hordja az érték-mégsem-kenyér : 
haszontalan érték feszültségét. A cselekvő igéket (jöttél, fele-
seltél, ígértél) követő „csücsülsz" már-már csak állapotot, 
történést jelöl, az igék egymásutániságával csökkenő cselekvés-
érték, múltból a jelenig, a nullapontig ér itt. A „bolondgomba" 
a következő hasonlat állítmánya (hasonlója) is becsapott s be-
csapó kinek-kinek. Aki nem ismeri, annak méreg, aki ismeri, 
annak elhagyandó—kerülendő. Állapot. Ami történeti—tár-
sadalmi vetületben a Hét-Toronyba-zártsággal egy. A „soha-
sem menekülsz" szókapcsolat időtleníti ezt az állapotot. A fe-
szültség a következő sorokban oldottabbá, más minőségűvé 
válik: már nem egy-egy metafóraértékű szó hordja önmagán 
és önmagában, de tárgyak, cselekvések, érzelmek szembesített 
ellentéte: tejfog és kő, sietés—elmaradás, nem-éjszaka-álmodás. 
Az egyminőségű ellentétpárok keverednek aztán: személy és 
tárgy a cselekvéssel, a hozzá nem illő cselekvéssel kerül szembe, 
hogy végül a cselekvések, az egymással nem támogatott cse-
lekvések szembesüljenek. S ez a sajátos nyelvi fokozás a vege-
tációra biztatásig ér el, mint következményig és következőkig 
s a teljes hiányig: 

se késed nincs, se kenyered. 

Mért hordhatja a kép a teljes hiány jelentéstartalmát? Nem 
csak azért, mert kés és kenyér együtt kellenek az étkezéshez és 
az azt előző, ahhoz kellő kenyérszegénységhez, de mert egyőjük 
is elég volna a másik megszerzéséhez : kenyérrel szerzett erővel 
elérhetővé válik a kés, a kés birtokosa megszerezheti a kenyeret. 

A (Karóval jöttél. . . ) első versszakának múltidejűsége a 
második versszak jelenével szembesül, a harmadik—negyedik 
—ötödik versszakban a szakaszokon belül történik már ez a 
szembesülés, hogy a versvégi, az utolsó versszak feloldja az idő-
beliség változásának fokozásával gyorsuló ritmust a — mond-
juk újra: kilátástalan — jelenben. A vers így végül egy vég-
telenbe csengő gitár-akkord dallamát idéző. 

Hasonló Váci Mihály költeményének időbelisége is, a Te 
bolond végső struktúrája pedig azonos a (Karóval jö t t é l . . .)-
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ével. A Váci-vers a jelen rövid ténymegállapítása után a múltat 
kutatja hosszan, mígnem újra a jelenig ér, azt vizsgálja tüzete-
sen, s egy sornyi múltra-utalás után folytatja a jelen vizsgá-
latát, a múltba-érő jelenét („Cselédek fia: — drága szép / ügy-
höz szegődött hű cseléd / Kamaszként már a tanító / eljegyzett 
sorsát álmodó; / — tanya ügyvédje, mérnöke, / történelmünk 
vad ügynöke . . . "), hogy ez a jelen a jövőig érjen, a jelennel 
szembesülő („magad értük halálra rontsd"), már a múlt és 
jelen vizsgálatakor fölcsillanó (kivívják győztes ügyüket '" 
„—, Járda, villany, gyár, iskola!,") jövőig érjen el a végtelenbe 
csengetve így e vers gitárzenéjét is. Ha a József Attila-vers 
dallama basszusgitáron hangzott, ez a szólógitár szólama. 

A vers indítása az „összeroskadsz" — „mit is akarsz" cselek-
ménypár ellentéte, s a , ,bolond"-ot szólásra ösztökélő felszó-
lításé: „ m o n d d " — hiszen a bolondtól még nevét se kérdez-
zük soha, nem hogy szándékait és akaratát. Az összeroskadás 
a fokozódó súly alatti elerőtlenedés igéje, s párjával, a versvégi, 
azonnali elerőtlenedést jelentő „össze nem rogysz"-szal, mint-
egy keretbe fogja a verset. Egy a József Attila-versben a „jöttél"— 
tői a „hajtsd le szépen a fejedet"-ig érő ívhez hasonló, a „ m á r " 
és a „míg" határozókkal folyamatosított-vízszintesített, az 
„összeroskadsz — Mi űz hát mégis? — míg össze nem rogysz" 
pontokkal felrajzolható ívet mutat föl. A József Attila-vers 
ívének csúcsa, ahogy Vácinál a „Mi űz hát mégis?" számon-
kérése, a „híres vagy, hogyha ezt akartad. / S hány hét a világ? 
Te bolond." szembesítés. A József Attila-versben a kulcsszó-
ként számontartható szókapcsolat itt, a csúcson hangzik elő-
ször, Váci evvel indít; már verse második sorában szerepel a 
„te bolond", s ezt adta, már-már vallomásértékűen verse cí-
mének is. Elkerülhetetlen, hogy Csokonai Tempefőijének 
keserű szavaira gondoljunk: „Az is bolond, aki poétává lesz 
Magyarországon!" — seza hajdanvolt kifakadás a két versben 
szereplő szókapcsolat kulcsa s őse is. 

Váci Mihály versének első része aztán az összeroskasztó 
súlyt, a biztatás nélküli „sorsot" mondja-részletezi, a leg-
gyöngébb fegyverrel, a szívvel rohamozó s kitárt mellel védő-
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védekező, a jog s felhatalmazás nélkül szóló-szájaló, megbízók 
nélküli, választók-jelölők-nélküli, kéretlen haragú, kéretlen 
szeretetű, magas éjjeleken lobogó, erőtlenül is hadseregnyi 
szervezésű — hadseregnyi indulatú költőt, költősorsot te-
remti újra és újjá tapasztalataiból. Szembetűnő a versben a 
harcászati szakkifejezések nagy száma (roham, haderő, had-
sereg, — később: besoroz, toboroz, sorkatona, szuronyos, 
gyalogos, homokzsáknak szánt baka, hadjárat). Ennek ma-
gyarázatát e szavak történelmileg determinált jelentéstartal-
mában leljük: az alkatilag szelíd, ölelőn-lírai költő ezekben 
véli meglelni „a költészet = háború, harc" képlet költői föl-
mutatásához szükséges nyelvi eszköztárat. Min t korábbi vizs-
gálódásunk során láttuk, József Attila is — s éppen zt. Ars poeti-
cában — használta ezt a nyelvi—formai lehetőséget. 

A harcászati szakkifejezések sorolása aztán hirtelen lágy és 
szelíd emberi világ szavaira cserélődik: 

Cselédek fia: — drága szép 
ügyhöz szegődött hű cseléd. 

Hogy aztán az ifjúságot újraélve fölforrósuljon, áthevüljön 
újra a vers szóközege ilyen ellentétképekig : 

Nyilvános összeesküvő — 
— biztat cinkosod : a jövő. 
Eszpresszók és tanyák között 
bujkáló, mindig körözött, 
népszerűsített lázadó, 

A vers ellentétes kötőszóval induló szakasza a jelen idejű 
egyszerű kérdésekre adott végtelenülő, fokozott harcra biztató 
válaszaival hozza közelebb a versvég halálig tartó hűséggé érő 
csakazértisát : 

Kiáltsz — s n e m hallgatnak oda? 
Te nem hallgathatsz el soha! 
Elhallgatnak? — Légy hangosabb! 
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— Verd magad, mint a szív, zuhog j , 
ne éltessen már csak e gond: 
magad ér tük halálra rontsd, 
míg össze n e m rogysz — te b o l o n d ! 

Többszörös a visszarímelés itt a vers indító képeire, soraira, 
nem csak az „összeroskadsz" változik ,,összerogysz"-ra, de 
a rohamozó szív is a magát verő, magát halálra rontó költő 
jelképévé vált át, s a „mit is akarsz"? kérdésére itt már az életút, 
az elődök, az adott kor kényszere s a költő belső parancsa felel: 

T e nem hallgathatsz el soha! 

Nincs jogod, hogy hangot ne adj 

Mintha a József Attiláról mondott prózai vallomás parancsa 
ismétlődne. „ N e m feltétlenül kell meghalni másokért, — de 
élni másokért, ez a költői lét legelemibb feltétele . . . minden 
időben követelmény ezekért a célokért a halál vállalásával 
élni." Van még egy, magyarázat értékű előzménye Váci 
Mihály versének, József Attila utolsó költeménye : 

Egyedül vo l tam én sokáig. 
Majd eljöttek hozzám sokan. 
Magad vagy, mond ták : bár velük 
vol tam volna én boldogan. 

(íme, hát megleltem hazámat. . . ) 

De ez már Váci Mihály utolsó költői korszakának verseihez 
vezet el bennünket, a még néha harcra vágyó—harcot akaró, 
de már a természetbemenekülést is megfogalmazó, a halálig 
érő társtalanságot kimondó versekig. Azokhoz, melyek vers-
magatartása oly annyira hasonlít a legvégső József Attila-i 
magatartáshoz : 

Talán el tűnök hirtelen, 
akár az erdőben a vadnyom. 
Elpazaroltam mindenem, 
amiről számot kéne adnom. 

(Talán eltűnök hirtelen...) 
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M i n t h a u g y a n e z t m o n d a n á a Mint a példabeszédben: 

Én úgy szeretnék népem 
mesélő emlékezetében 
pár szóban megmaradni , 
ahogy ma a beszédben 
példa s bölcsesség képpen 
közmondást szoktak bólogatni 

— bá r e z k o r a i b b , az u t o l s ó k o r s z a k o t m é g csak c s í r á j á b a n 
h o r d ó V á c i - v e r s . D e e l e v e n b i z o n y í t é k m á r Sárkány-szülő 

c í m ű v e r s e : 

Voltam vacogva, kényszerítve — bátor ; 
két tűz vert : — csak előre volt i rány . 
Akit osztozni n e m fogad be tábor , 
fut, messze — s győzni egyedül k íván. 

Amitől én a megváltást remél tem, 
eltakar, amíg felfal engemet. 
Sárkányt szültem — s most tűzleheletében 
nem vehetek tiszta lélegzetet. 

A hír letépte, — lobogtatja a r com, 
mint zászlócímer — torzulva r a g y o g ; 
képmásom az — a kor tépi v iha rzón ; 
— vállalom is — de nem csak az v a g y o k ! 

A k ö l t e m é n y tel jességgel a Józse f At t i la- i s z á m o n k é r é s t m o n d j a 
ú j r a : „ h í r e s v a g y , h o g y h a e z t akar tad . / S h á n y hé t a v i l á g ? " 
— de ő é p p e n n e m h í r é r t - n é v é r t vállalta ez t a sorso t : 

Mert éltem én már minden e m b e r módján . 
Szolgálni akar tam és áldozódni, 
s ezért föladtam boldogságomat. 

Talán elég lesz, 
ha megőrzöm 
mindazt, amit az emberről hiszek, 
és önmagamban, mint egy szigeten, 
tovább mentem, amit tízezer éve 
magából tűzzel vassal, hittel a lko to t t . 8 

8 VÀci M . : Szigeten (Kortárs, 1968/7.). 
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„Szolgálni", „áldozódni" a Váci Mihály-i költészet és sors kulcs-
szavai, a Te bolond kulcsszavai is, mégis milyen keserűségek 
és bántalmak tették fáradttá és szomorúvá a javakorabeli férfit, 
sikerei teljében a költőt, hogy elkívánkozzon innen, ne lelje 
helyét : 

Valami szürke köd közeleg, 
benne egy varjú károg. 
N e m látok jól — jöjj közelebb; 
vezess, magyarázd, merre járok.9 

s hogy a „lakatlan" Földet énekelje és dicsérje10 — általunk 
utolsónak ismert versében? Egy másik versében megleljük a 
Te bolondban már részletezett választ, az egyedülséget : 

Még nem hiszem, hogy ne lehetett volna 
élni: — a lehetetlent ostromolva, 
hát próbálom önvesztő szerelemben 
mi e g y ü t t — nem lett volna lehetetlen. 

(Eső а homokra) 

S ezek a sorok, egy könyörgő fohász (Vigyél el innen — 1969) 
sorai elmondják az okokat is: 

Csontomat összetörték, 
megtaposták az arcom, 
gázoltak a szemembe, 
kioltották a h o m l o k o m , 
letérdeltettek engem, 
kaján dereseikre húztak, 
kötöztek kalodákba, 
kutyámat elzavarták, 
tereltek a terekre, 
és legelték a lelkem. 

Pedig: „Hatott , olvasták, szavalták. Nemzedéktársai közt tán 
a legtöbbet. Utolsó verseskötetének, az 1968-ban megjelent 
Eső a homokra címűnek a példányszáma 16 000. Siker várta 

9 VÁCI M.: Vakvezető (Kortárs, 1969/10.). 
10 VÁCI M. : Mintha lakatlan lenne.... (Élet és Irodalom, 1970. 

április 25.). 
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különben is. Jó kiállású, jóarcú, jóbeszédű férfi vo l t ; megnyerő 
lmének, szemnek, szívnek egyaránt. Képviselhette otthon-

maradottjait a szó betű szerinti értelmében is. Országgyűlési 
képviselő is volt ."1 1 — mond ja róla fölfedező pályatársa, 
mestere: Illyés Gyula, s hozzátehetjük ehhez még, hogy József 
Attila-díjas, Kossuth-díjas is volt . De nem erre, n e m csak erre 
vágyott. Arra, hogy vele legyünk, hogy társai legyünk harcá-
ban, minden pillanatában, s éppen neki nem jutot t ideje ránk 
mindig égő élete folyamán. S hagyatéka, a Che Guevaráról 
írt verse is (Új írás — 1970/ 5. sz.) mintha róla szólna: 

„A Yuro fo lyó kanyonja fö lö t t , ahol hadseregünk katonái le-
fegyverezték a hírhedt társadalom-ellenes csoport vezetőjét — isme-
retlen tettesek jelet állítottak az alábbi szöveggel: 

Itt esett el, akit mi m a g á r a hagytunk, 
M e r t még nem tud tuk — kicsoda ő. 
N e m ölték meg: re j teget jük a hegyekben. 
Felismerjük már, ha közénk visszajön újra . — 

De ő nem a rendszer ellen, hanem csak annak bajai ellen fogott 
fegyvert, írt verseket, s a rendért áldozta életét, hisz az szíve 
szerint való volt. S már szívünkben őrizzük, akit „magára 
hagytunk": 

Akit a nép ajkára vesz, vállára veszi azt, 
akit a nép vállára vesz, szívébe zárja azt, 
akit a nép szívébe zár, n e m hal meg soha az. 

írta Legenda című, az Új írásban legutóbb (1970/9. sz.) meg-
jelent s halálon túl érő s élő versében. És legendák kelnek már 
róla is, mint nagy verse hőséről, Guevaráról, akinek nevét így 
mondják ma Bolíviában a parasztok, akik magára hagyták: 
San Erneste de la Higuera ; Higuera-i Szent Ernő. Azt mesélik, 
Váci Mihály bombatámadás áldozata lett Hanoiban. Azt 
mesélik, József Attila halálhírét a falu bolondja hordta szét 

11 ILLYÉS GY. : Váci Mihály világa és költészete (Népszabadság, 
1970. október 4.). 
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Balatonszárszón, s azt mesélik, holttestét Magyarország térké-
pével takarták le a vasutasok. így őrzi őket „mesélő emlékeze-
tében" a nép, így őrzi József Attilát és Váci Mihályt , aki a 
József Attila-i sorsot teremtette újjá Te bolond c ímű versében, 
s aki ezt a sorsot élte minden pillanatában, bár megváltozott , 
emberibb körülmények között, — és: 

kazlak alatt a csók után majd legénynek a lány, 
fiú apának, apa a családnak vacsora után, 
róla beszél : — Volt valami, valami lesz talán. 

(Legenda ) 

Váci Mihállyal 1961-ben találkoztam először Sopronban. 
Utoljára 1970. március 18-án az Új írás szerkesztőségi szobá-
jában. Ot t és akkor loptam el tőle egy feljegyzését, melyet 
testamentumaként őrzök azóta: 

„Ezt a gyereket támogatni kell. . . Életét, sorsát, a mai szegény 
embereket igaz, eredeti költészettel fejezi ki. Nem kiforrott még, 
naiv néhol, de tehetséges, költő. Segíteni ke l l . . . " 

— bocsássanak m e g hát, ha írásomban néhol elfogult s naiv 
vagyok . 

A N G Y A L E N D R E 

EMLÉKEZÉS A VAJDA J Á N O S T Á R S A S Á G R A 

Kőháti Zsolt cikke ( A Vajda János Társaság értékeléséhez — 

It. 1970/4) adott ösztönzést arra, hogy írógéphez üljek és 
papírra vessem saját emlékeimet a Társaságról. M á r régóta 
készültem erre, most azonban itt a kínálkozó alkalom. Meg is 
kell tennem ezt, mer t az emlékek, harminc-harmincöt év 
távlatából, egyre halványulnak. Kőhát i cikkét ezért örömmel 
üdvözöl tem: szorgalmas és értékes kutatómunkát végzett. 
Mégis látszik, hogy forrásait kénytelen volt másod-harmad-
kézből meríteni. Ezért talán n e m árt, ha a szemtanú néhány 
kiegészítéssel és korrekcióval áll elő. 

15 Irodalomtörténet 
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1935 és 1943 közt mint bölcsészhallgató, majd mint fiatal 
tanár, több-kevesebb rendszerességgel látogattam a Társaság 
üléseit, először az Andrássy úti helyiségben, majd a Teréz 
körúton, ahol tágasabb volt a hely. Tudomásom szerint 
mindkét helyet csak bérelte a Társaság. Leggyakrabban az 
1935 —1939 közti években jártam el a Társaság előadásaira, 
irodalmi estjeire. Először 1935 végén — vagy talán csak 1936 
elején? — v o l t a m a Társaságban. A termimis ante quem ; 1936. 
június 23, Surányi Miklós halála. 

Tudjuk, hogy Surányi körül — bár ő a „hivatalos" irodalom 
képviselőjének számított — nagy botrányt kavartak, amikor 
kiadta Széchenyi-regényét (Egyedül vagyunk ). Surányi fel-
vette az elébe dobott kesztyűt, és éppen a Vajda János Társaság-
ban védte meg regényét. Nagy előadásában kifejtette: az 
„intimitásokat", amelyeket regényének szemére hánynak, 
Széchenyi naplóiból merítette, s ezek a naplók az Akadémia 
kiadásában bárki számára hozzáférhetőek. 

Ezt az előadást hallottam, de már előtte — vagy talán mégis 
csak utána? — részt vettem azon a Szabó Lőrinc-esten, ahol 
a költő nemrég befejezett „repülő-verseit", egy Budapest— 
Zürich közti repülőút emlékeit mutatta be Ascher Oszkár. 
Maga Szabó Lőrinc is szavalt verseiből és műfordításaiból 
— emlékszem egy litván népdaltolmácsolására —, s Turóczi-
Trostler József tartotta az igen tartalmas bevezetőt. Turóczi-
Trostler németre is lefordította a repülő-ciklust: ezt a fordítást 
is bemutatták a Társaságban. 

Nemcsak az Andrássy úton, majd a Teréz körúton ülésezett 
a Társaság, hanem több alkalommal rendezett irodalmi estet 
a Zeneakadémia kistermében is. Pontos dátumot most sem 
tudok megadni: 1936—37 telén lehetett. Itt is van azonban 
terminus ante quem ; 1937. április 3, Juhász Gyula , illetve 
1937. december 3, József Attila halála. A konferanszié — emlé-
kezetem szerint Platz Rudolf — sajnálattal jelentette be: 
a két költő betegsége miatt nem jelenhetett meg személyesen, 
verseik azonban szerepelnek. (Ekkor tehát mind Juhász, mind 
József életben volt még.) Szinte az egész akkori költőgárda 
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felvonult; egyesek maguk szavalták verseiket, másokat kitűnő 
előadóművészek tolmácsoltak. Emlékszem Sík Sándor lobogó 
piarista reverendájára, emlékszem az egyik Erdélyi József-vers 
(Örök élet ) k i tűnő megzenésítésére. Legnagyobb hatással 

mégis három fiatal költő volt r ám: Radnóti Miklós, Vas 
István és Zelk Zoltán. Nevükkel, verseikkel később is gyakran 
találkoztam a Társaságban. 

Különösen nagy élményt jelentettek a prózaírók és kritiku-
sok. Szerb Antal, Turóczi-Trostler József, Halász Gábor, 
Hont Rezső, Bálint György előadásaira mindig szívesen 
mentem el. Igaz, Bálint György gondolatmenetét kissé bonyo-
lultnak éreztem, ma azonban — tragikus életpályájának és 
impozáns életművének ismeretében — tudom, hogy ez a 
látszólagos „bonyolultság" nem volt más, mint a kortól 
rákényszerített „aiszóposzi nyelv". 

Szerbbel, Turóczi-Trostlerrel, Halásszal, Honttal személye-
sen is megismerkedhettem. Büszke vagyok arra, hogy Szerb 
Antalt barátomnak nevezhettem. Jártam lakásán, megismer-
kedtem feleségével, kedves könyveivel és kedves macskáival, 
s nemegyszer hosszú sétákat tettünk a budai hegyekben: 
utoljára 1943—44 telén. Szerb Antal ekkor tele volt bizakodás-
sal. Sajnos, ma már tudjuk: alaptalanul. 

Érdekesen alakult a Honttal való kapcsolat is. Ő t is többször 
felkerestem lakásán, az ő feleségét — Hont Erzsi színművész-
nőt — is megismertem, s találkoztam azokkal a baloldali 
fiatalokkal, akik ott , a baráti körben, nem titkolták szocialista 
érzelmeiket. Számos baloldali könyv is Hont lakásán került 
először kezembe. 

Hont rendezte a Zeneakadémia kistermében 1941 tavaszán 
— kevéssel a szovjetellenes háború kirobbanása előtt — azt 
az irodalmi—művészi estet, amely ezt a körülményes címet 
viselte: Színház és tánc a Kárpátoktól a Csendes-óceánig. Persze 
mindnyájan sejtettük, hogy a Szovjetunió művészetéről van 
szó. . . 

!939—41 közt, az akkori politikai helyzetben, alkalom nyílt 
a Szovjetunió gazdaságának, kultúrájának, irodalmának „legá-

1 5 * 
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lis" ismertetésére is. Igaz, a Horthy-rendszer urai óvatosak 
voltak. Sokáig ígérték a Nagy Péter-film bemutatását, végül 
azonban visszarettentek tőle, és „kárpótlásul" egy harmad-
rangú francia író regényét (Nagy Péter, a cárok cárja ) dobták 
piacra. 

Óvatosan kellett tehát Hontnak is eljárnia, annál is inkább, 
mert — emlékezetem szerint — az est egyik szervezője a Vajda 
János Társaság volt. Mégis, sokat hallottunk, láttunk, tanultunk. 
Az egyik szovjet indulónak olyan frenetikus sikere volt, hogy 
a közelemben ülő egyenruhás rendőrtiszt is ütemesen verte 
lábával a taktust. . . Elmondhatom: ez az est, majd a rövidesen 
ezután megnyílt szovjet kiállítás a Nemzetközi Vásáron 
sokunkat immúnissá tett az 1941—1944 közti évek ocsmány-
ságaival, rágalmaival szemben. 

Halász Gábor — ugyancsak gyakori előadója a Társaság-
nak — zárkózottabb természet volt, mint Szerb vagy Hont . 
Vele többnyire csak a Széchenyi könyvtárban találkoztam, 
rövid beszélgetésre. Ezek a rövid percek is tartalmasak voltak: 
az imponáló tudású Halász gyakran hívta fel fontos könyvekre 
a figyelmemet, s így mint kezdő kutató, nagyon sokat köszön-
hettem neki. Az ő környezetében — talán éppen a Társaság 
valamelyik előadóestjén — ismerkedtem meg Tolnai Gáborral, 
akitől ugyancsak igen sokat lehetett tanulni. 

Voltak aztán „szenzációs" események a Társaságban, így 
az az est, amikor Kornis Gyula tartotta székfoglalóját. A Hor-
thy-korszak államtitkára és a világias életű szerzetes-professzor 
akkor már szinte „baloldali" jelenségnek számított, hiszen 
a politikai porondon már Imrédy és Szálasi ágáltak, mégis 
Kornis megválasztása nyilván a „felsőbb körök" felé tett 
gesztus volt. Egy kultúrfilozófiai témáról tartotta székfoglaló-
ját, előtte azonban meleg szavakkal hálálkodott, és elmondta: 
fiatal korában író szeretett volna lenni. Most, úgy érzi, elérte 
célját : a Vajda János Társaságba való felvétellel „íróvá avatták". 

Érdekes volt az is, amikor — már a negyvenes évek elején — 
Bóka László főhadnagyi egyenruhában jelent meg a pódiumon, 
s tartotta meg előadását, a modern magyar irodalomról. 
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Az előadás csöppet sem volt „militarista" jellegű, sőt Bóka 
elnézést is kért a meglepődött közönségtől. Katonai szolgálatot 
teljesít — mondta —, a laktanyából jött, s már nem volt ideje 
polgári ruhát felvenni. 

Megjegyeztem magamnak Féja Géza Ady-előadását. Szokott 
temperamentumával beszélt, felesége, a feltűnően szép Féja 
Magdolna pedig talán még több temperamentummal adta elő 
az Ady-verseket. „A népi írók és a falukutató mozgalom 
képviselete" tehát nem szorítkozott csak Sértő Kálmánra és 
Szabó Zoltánra. Kőháti maga említi Németh László és Kodo-
lányi János szereplését a Társaságban: én azonban csak a fel-
szabadulás után ismerkedtem meg velük. 

Amikor a Társaságba jártam, belépőjegy nem volt — kivéve 
a zeneakadémiai esteket. A bejáratnál, illetve az irodában be 
kellett azonban iratkozni a Társaság tagjának. Ez bizonyos 
egyesületjelleget adott a Társaságnak, hiszen az így beirat-
kozott tagok nem voltak egyúttal az előadói gárdának is része-
sei, inkább csak az anyagi fedezetet biztosították. Viszonylag 
csekély összegű volt a negyedévi, félévi vagy évi tagsági díj: 
a nyugta felmutatása pótolta a belépőjegyet. Igaz, pontosnak 
kellett lenni, mert — kissé ellentétben Kárpáti Aurél szavai-
val — az előadóesteket nagyon sokan látogatták. Mind az 
Andrássy úti, mind a Teréz körúti helyiségben ajánlatos volt 
20—30 perccel előbb megérkezni, hogy ülőhelyet kapjunk. 

Akkor, 1935 után, a Társaságnak már határozott baloldali 
arculata volt, ha — mint mondottuk — tett is a „rendszer" felé 
bizonyos gesztusokat. A nézők sorában azonban ifjúmunkások, 
diákok, kishivatalnokok ültek: sokuknak gomblyukában a 
„kalapácsos ember" ismert emblémája. 

Az egykori látogatók, hallgatók közül még biztosan sokan 
élnek. Ha Kőháti cikke és ez a kis írás kezükbe jut, talán ők is 
kedvet kapnak arra, hogy megszólaljanak, elmondják emlé-
keiket a Társaságról. Én sajnos valóban csak emlékeimre 
hagyatkozhattam: feljegyzéseket nem készítettem, a könyvek, 
amelyek a tagsági díj fejében jártak — emlékszem például 
Kárpáti Aurél tanulmánykötetére —, a háború során elpusztul-
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tak. Remélem azonban, hogy mások is visszaemlékeznek, 
hogy sikerül újabb forrásokat is feltárni, s így majd sor kerülhet 
egyszer összefoglaló szintézis és értékelés megírására a Vajda 
János Társaságról, arról a Társaságról, amely sokunk számára 
ifjúságunk egyik szép szakaszát jelentette. 



DOKUMENTUM 

P O P P E R LEÓ ELFELEJTETT LUKÁCS-ISMERTETÉSE 

Lukács György 1965-ben megjelent Esztétikájában egy fiatalon 
elhunyt, méltatlanul elfeledett esztétára, Popper Leóra hívta fel a 
figyelmet. Lexikonokban, kézikönyvekben hiába keressük nevét, 
pedig tevékenysége szorosan kapcsolódik kora mozgalmaihoz, alakja 
méltó arra, hogy a századforduló tehetségekben rendkívül gazdag 
„második reformnemzedékéhez" soroljuk. 

Popper Leó (1886—1911) Budapesten született, atyja Popper Dá -
vid, a Zeneakadémia kiváló csellótanára volt. Az ifjú rendkívüli tehet-
sége, művész-érzékenysége már nagyon korán megmutatkozott, mind 
a zene, mind a képzőművészet területén. Már 1903-ban sikeresen fel-
vételizett a Képzőművészeti Főiskolán, festőként azonban nem alkot-
hatott maradandót, a korán rátört betegség hamarosan lehetetlenné 
tette, hogy aktív művészi tevékenységet folytasson; — néhány rajz 
maradt tőle csupán, s egy művészettörténeti adat: 1906 nyarán N a g y -
bányán is járt. 

Rövid pályafutása utolsó éveiben ideje nagy részét szanatóriumok-
ban kellett töltenie, de művészeti érdeklődését, mélyre hatoló kutató, 
elemző képességét nem béníthatta meg a betegség, tehetsége utat tört 
magának, a képzőművészeti alkotásról való kényszerű lemondásért 
esszék írásával kárpótolta magát. Nem tudhatjuk, vajon művészként 
képes lett volna-e arra, hogy a legkorszerűbb festői törekvéseket foly-
tassa, a gondolkodó esztéta azonban bebizonyította, hogy éberen f i -
gyelő, érzékenyen reagáló kortársa azoknak a művészetben lejátszó-
dó változásoknak, amelyek a képzőművészet sorsát olyannyira meg-
határozták a 20. század elején. Á naturalizmus és az impresszioniz-
mus kompozícióellenes — a formátlanság és a felbomlás felé vivő — 
tendenciáival a szigorú, zárt formát, a végleges, a szükségszerűség 
igényével fellépő megformáltságot szegezte szembe. Bírálta Rodint és 
az impresszionizmust, Maillol és Cézanne művészetének tanulságait 
megértve, elfogadva — és örök érvényű normává emelve. Kritériumait 
— a végiggondolt gondolat szükségképpeni egyoldalúságait vállalva — 
szigorú következetességgel alkalmazta a régi művészetre is, bátran 
szembeszállt az előítéletekkel és a hagyományokkal, így jutott el a 
giccs fogalmának és „műfajainak" kidolgozásához, nagyra értékelt 
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művészek tekintélyes sorát utasítva ki ezzel az igazi művészet birodal-
mából. Ugyanakkor felfigyelt mindarra, ami a művészi megformáltság 
szigorú kritériumainak megfelelt, nagyra értékelte a népművészet vív-
mányait, a középkori kézművesség megbízhatóságát, de felismerte azt 
is, hogy mi a cirkusz jelentősége a modern életben, s hogy miként 
fonódik össze a modern giccs, a cirkusz és a modern művészetszem-
lélet. 

Bár cikkeinek többsége németül, német folyóiratokban jelent meg, 
családja, neveltetése s nem utolsósorban Lukács Györgyhöz fűződő 
szoros barátsága Magyarországhoz, a magyar kultúrához köti munkás-
ságát. Lukács már ifjúkorában is többször hivatkozott Popper írásaira, 
a művészi formáról való felfogásukban kétségtelenül kimutathatóak 
közös vonások. Popper Brueghel-tanulmánya pedig — melyben a 
festészet egyik alapproblémáját elemezve a mindent kifejezni képes 
univerzális festői anyag elméletét dolgozta ki — Lukács György 
Esztétikájában a „homogén közeg" kategóriájának inspirálója lett. 

* 

L U K Á C S G Y Ö R G Y : A LÉLEK ÉS A F O R M Á K 

- A MAGYAR H IRLAP EREDETI TARCZÁJA* -

Ha az értékelő és összemérő kritika oldaláról nézzük őket, 
nem is kritikák a Lukács György írásai, hanem tárgyalások 
az életről. Mert őnála nem az a kérdés, hogy vájjon a darab 
élet, ami az egészből kivált, hogy művészetté legyen, egészen 
és egyenletesen azzá lesz-e és nincs-e többé semmiféle szüksége 
az anyaéletre; hanem éppen az, hogy merre van a köldökpont, 
ahol az anyaélettel megint össze lehetne fűzni és milyen az az 
élet a maga többi, a véletlen műtől elvált lehetőségeiben. Van 
egy második faja a kritikusnak, akinek ez nem fontos, aki-
nek az egész élet csak holt anyaga a forma munkájának és aki 
számára az „élet" csak a formán túl kezdődik. Az elsőnek a 
művészet azért kell, mert benn ütközött ki a legtöbb benső 
történés; mert itt, a formák sötét gyóntatószékében mondták 
el legkönnyebben a maguk dolgát a szégyellős nagyemberek. 

* 1910. április 27. 1 — 2. 
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Csak szekér itt a forma, amely az „emberi" végczéljához el-
visz és feleslegessé vált, ha odaértünk. Csak az érvényes itt, 
ami a formán innen fekszik és a forma csak annyiban érték, 
amennyiben ezt az idegent kifejezni képes, a többi része, ame-
lyet az elménkkel egyenes kapcsolatba hozni már nem lehet, 
elesik az értékletben. És mindazok a különös és mély élmények, 
amelyek éppen itt szállanak fel: a képérzésen, a formán túli 
lélek, a szó lelke és a véletlen mondat lelke, nem ezt a kritikát 
érintik, hanem a másikat. 

Ha a formák és az élmény egymásba nőnek, akkor mindig 
marad úgyszólván egy darab élmény, ami nincs benne a formá-
ban és egy darab forma, amiben nincsen élmény. De amíg a 
künnrekedt élménydarabnak végleg el kell száradnia, addig 
a formadarab virágzásnak indulhat és megtelhet a maga erejéből 
ú j és hallatlan élményekkel. Azokkal, amelyek a művészet 
külön, idegen érzésvilágát alkotják, és amelyek mindig egyenlő 
biztos távolban maradnak az emberélet megérzéseitől. Mert 
közöttük és az élet között ott áll, örök fülként és örök vezető-
ként a forma és alkotja és másítja őket. A forma, amely arra 
lett, hogy az élethez testvért alkosson, hogy újon és örökre 
megcsinálja ugyanazt, amit a természet egy-egy pillanatra 
megcsinált : a forma megveti ezt a pleonasmust és maga alkot 
életet, véletlen és másistenű életet, olyan furcsát és véletlent, 
olyan alaptalant és rejtélyeset, hogy nem is lehet megérteni 
sohasem, vájjon abban mi vonzhatja a földbőllett embereket. 
Mert olyan nagyon véletlen az, ahogyan a színben egymás 
mellé kerülnek a szók, hogy szinte hihetetlen az összevalósá-
guk: és összevalók, összeforrtak mégis; és olyan minden jó rím, 
hogy a szavak lelke is csak olyan erősen egy, mint a testük és 
többé alig tudni, melyik volt előbb, melyik utóbb. És hogyan 
rejthet magában az alliteratió valamit a mi vérünk titkaiból; és 
a ritmusnak, a sorrendnek, az ismert és a ritka szavak váltakozó 
léptének, a csendnek és a ritka szavak váltakozó léptének, a 
csendnek és a kopogásnak, a gondolatvilágnak és a periódus-
nak hogyan lehet lelke és élőbb élete az egész valóságnál, amit 
kimond? Ezt sem foghatjuk meg egyszerű ésszel ; és mégis át 
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kell éreznünk és hitünkké kell tennünk. Az a kritikus pedig, 
aki ebbe a világba való és ért a formák emberentúli nyelvén, 
mást fog látni, mást fog nézni minden írásban, mint ami annak 
eredeti története és tartalma. Látni fogja ugyan azt is, hogy mi 
van az írás „mögöt t" , látni fog valamit a művész szándékából; 
de a másik, a forma szándéka (amely vad és önálló szándék) 
el fogja mosni, meg fogja hamisítani az elsőt, a szülőszándékot. 
És így ez a kritikus kevesebb „igazságot" fog mondhatni és 
kevesebbet a tárgyhoz. De amit adni fog, az, ha más is lesz, 
mint szándékok felfedezése, ha máshonnan is jövend, de az 
igazságba fog belefolyni: egy nagyobb, nem ellenőrizhető, ab-
szolút igaznak a szuggesztióját fogja adni. Mint ahogy az arcz-
képfestők — mondja Lukács — „minden más művészi szen-
zácziójuk mellett még ezt is hozzák : egy valamikor élő ember 
életét és ránk kényszerítik azt a hitet, hogy ez az élet olyan volt, 
amilyennek az ő színei és vonalai láttatják". 

A másik, akit a tartalmak kritikusának neveztünk el, magát 
az életet keresi ezer alakban. Emberek sorsát, emberek viszo-
nyát a sorshoz, egymáshoz és önmagukhoz, viszonyok hangját 
és lyrikus lángját, egyedüllétet, párosságot és meghalást; 
helyzetek lelkét és jelképes erejét és gondolatok hatalmát és 
tettek néma szentségét. Azt nézi ő is, ami mély a dolgokban: 
de csak a dolgokban látja meg a mélyet, (míg a másik ott is 
érzi, ahol csak egy hangot fog meg a dolgok helyett) misztikus 
ő is, de tárgyilagos az ő misztikája. És nem olyan, mint a 
zenéé. 

Melyik a kettő közül fogja meg az életet? Az első azért nem, 
mert a forma lázában túlfog rajta, mert mindig csak a világot 
fogja meg, de nem az életet (az írásaiban benne van ugyan az 
egyes élet, de nem tudja kiragadni, mert a határai belefolynak 
a másik életbe, a formáéba). A második azért nem fogja meg, 
mert nem bízik a formában és annak hamisításaitól menten 
akarja látni és kivágni az életet. De mert mégsem veheti azt 
máshonnan mint a formából, mindig csak egy legkisebb 
darabját fogja onnan kivágni — azt, amelyiket minden kétsé-
gen felül romlatlannak hisz — és a legnagyobb és talán éppen 
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a legvalódibb darab megint csak úgy rejtve marad, mint az 
elsőnél. Az első túlért az életen, a második n e m ért el addig. 
Egyik sem hozza ki az egyes konkrét életdarabot, amelyet a mű 
magába vett. De mind a ket tő többet tesz. Mert míg az első 
felfedi a forma minden szándéktalan és titkos mélységeit, 
addig a második, a kritikus nézés nyugalmában rátalálhat ezer 
útra, melyet a kétszerkötött és egyirányú költészet szükség-
szerűen elmulasztott; megfoghatja és a mot ívumok egységei-
ből kiépítheti az összes meg nem történt lehetőségeket; egé-
szen kénye-kedve szerint indulván előre vagy hátrafelé, az 
emberekből vagy a czélból, hangulatokból vagy társadalmi 
determinánsokból; és így létrehozhat valamit, ami az életet 
úgyszólván vakon meglátja; amiben benne lesz, mint egy 
mély tervben, hogy akármikor életre válhat. Mert a kritikus 
elméleteinek az az erejük: hogy a konstrukcziójának ember-
ösmerete van és a mathematikájának véres tapasztalata. 

Tudom, túlélésén választottam el a kétféle kritikust. De a 
Lukács György írásai megkívánják ezt a kettéválasztást. Mert 
bennük ritka tisztán széjjel válik a forma kritikusa és az életé. 
Ez az út, amelyet az ő fejlődése leír, az élet-kritikától megy 
a forma-kritika felé. Hogy már most is látja csodálatban és 
tisztán a forma életvilágát, azt mutatja nem egy gondolata. 
Ahogyan például az írott embert látja, azt a titokzatos, konk-
rét és ismeretlen embert, akiről nem tudja, hogy a költő-e, 
vagy egy tényleges harmadik, vagy én magam vagyok-e az; 
ahogyan meglátja azt a végtelenül komplikált folyamatot, 
amelyben egymást változtatják költő és téma és forma és 
amelyben végül a forma úgy módosítja az olvasót, hogy az 
önmagát vetíti az írás mögé, mint annak (fel nem ismert) 
hősét: mindez tisztán mutatja, hogy a forma mágiáját érzi 
Lukács György és hogy képes lesz nemcsak azt a formaszülte 
embert, hanem minden más dolgot és hangulatszínt is, amit 
a forma adott, elválasztani a többitől. Mert csak ha elválasztja 
őket, tudja össze is kötni őket és megcsinálni — minden eset-
ben — azt a szintézist, amelynek mély szükségét régen érzi: 
„a belső és a külső, a lélek és a forma, a tartalom és a kifejezés 
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egyesülésének misztikus pillanata ez, mely éppen olyan misz-
tikus, mint a tragédia sorspillanata, mikor a hős és a sors, vagy 
a novelláé, mikor a véletlen és a világtörvényszerűség, vagy 
a versé, mikor a lélek és a tájék érnek össze és nőnek össze új , 
egymástól múltban és jövőben többé elválaszthatatlan egy-

/ * » 
segge. 

A Lukács György írásai, melyek ma élettárgyalások és a 
lélek dolgairól mondanak hírt, szomorú szigetelt tudással, 
formakritikák lesznek egykoron és akkor mélyebben fognak 
az alkotások titkaiba nyúlni, mint akármilyen más írás: az 
életben bolygó tartalmak megerősödnek, a formák ellenállásán 
vonzódnak feléjük, végül megváltódnak a forma utolsó nyu -
galmában és megszületik minden szomorúság és izoláltság 
hamvából egy legnagyobb forma, amely megérti magában az 
egész életet és minden túlzó hangot. Popper Leó 

K ö z l i : TÍMÁR Á R P Á D 

GELLÉRI A N D O R E N D R E LEVELE 

Bárhogy szeretném Gellérivel való kapcsolatunkat — e levelének 
publikálása okán — „hiteles", pontos adatokkal dokumentálva rész-
leteiben feltárni, nem sikerül. A részleteket elmosta az idő. Be 
kell érnem azzal, hogy annak csak tartalmi részét körvonalazzam. 

Emlékezetem szerint vele való közelebbi kapcsolatunk a harmincas 
évek második felére tehető. A nem túl gyakori együttléteket részünk-
ről bűbájos személyiségének szóló meleg szeretet és tehetségének 
teljes elfogadása motiválták. 

A meghívásunkhoz mellékelt kis térkép magyarázata annyi csak, 
hogy egy előző alkalommal történt meghívásunkra óriási késéssel 
érkezett, s azt azzal mentegette, hogy eltévedt a hozzánk vezető 
úton. Hogy az „ölellek két v idám novellával" mire utal, ma már nem 
tudnám megmondani. A bir tokomban levő levelet egyébként kézzel, 
ceruzával írta, s az aláírás nagy G betűjének felső karikájába apró, 
szemüveges, gyermekrajzokhoz hasonló, játékos ,,önportré"-t rajzolt. 

E levelének legfigyelemreméltóbb tanulsága az, hogy mennyire 
egy a hangja a Gelléri-művekével. Apró novellának is olvashatjuk; 5 



Dokumentum 973 

benne legszemélyesebb ars poeticája: „én a valóságot megvetem; az 
éles rajzokat mindenhonnan eltörülném; tudod, a N a p a riporter; s 
alkonyatnál kezdődik a köl tő". 

Érdekes és fontos feladat lesz megvizsgálni, hogy — e levele szerint 
— kedves írójának, Leszkovnak van-e kimutatható hatása írásaiban. 

* 

Péntek 

Budapest 
május 

Kedves barátom 

meghívásodat köszönöm; és el is jöttem volna szívesen mert 
a kis útmutatód különösen ínyemre való. Szeretek tévelyegni; 
s nagyon kedvelem, ha a lehető legkomplikáltabban jutok el 
ahhoz, aki vár rám. De mégse jöhetek barátom mert nem en-
gednek. Bemutattam ugyan az express levelet, de mégse en-
gednek. Kétszer aláhúztam a leveledben „a feketét"; előadtam, 
hogy s mint készül nálatok az ilyesmi; leírtalak mind a kettő-
töket; felajánlottam, hogy sötét álszakállban és világosabb 
bajusszal mennék el — de ezek mégse engednek. — 

Mert a Rókus Kórházban ilyenek az alorvosok; úgy tesznek 
mintha a beteg javára akarnának lenni s közben mégcsak ki 
sem engedik éjfélkor feketézni. 

S ha azt kérdezed, hogy mit keresek én a Rókusban? talán 
szerelmi bánat miatt egy vödör enyvet ittam — hát bizony 
Antal én a szívem miatt vagyok itt, azt hoztam ide mint egy 
beteg hollót, ápolni, frissíteni, csinosítani. Azonban kár, hogy 
ez a hasonlat nem elég valóságos ; vagyis, hogy az ember nem 
emelheti ki, (pld. a szívét) mint egy madarat s nem adhatja 
be a kórházba, egy kis kalitkába, míg ő maga szív nélkül (de 
azért telefonon érdeklődve utána) sétál, feketézik s nem kevere-
dik ilyen bonyodalomba, hogy kedvére való meghívást kap, 
kis labirinti útmutatót hozzá, vidám órák ígéretét — s az al-
orvos mégsem engedi el az embert (pedig azt mondtam neki, 
hogy az if jú Puskinra hasonlít!). 
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Antal! én nem a Rókus kórház titkai végett jöttem ide; én 
a valóságot megvetem; az éles rajzokat mindenhonnan eltö-
rülném; tudod, a Nap, a riporter; s alkonyainál kezdődik a 
költő. — 
Kedves barátom — ha eljöttem volna Lyeszkovról beszéltem 
volna; ismered-e, te, aki oly sokat ismersz? „Lyeszkov: El-
varázsolt szerzetese" a Tolnai Könyvtár sárga fedelű füzetei-
ben jelent meg és olyan munka, hogy az ember a szívére teszi 
a kezét. De a könyvkereskedők nem tartják mert 12 fillérbe 
kerül, viszont az újságárusoknál kifogyott mert minden pél-
dányt felvásároltam. 

Ha kiengednek a Rókusból (15-e körül) akkor jelentkezem 
és hozok egy Lyeszkovot, hogy te is a szívedre tehesd egy 
kicsit a kezed. — 

E bő levél, pedig engem pótol. — 
Feleséged sötét szemeinek tiszteletem; kezeinek kézcsókom. — 
Téged pedig ölellek két vidám novellával. — 
A Hidegkúti utacskának pedig ne felejtsd el megmondani 

a nevembe, hogy sajnálom, hogy nem tévedhettem el rajta 
vasárnap éjjel. 

Egyszer Rómából, a Kapitóliumról két élő hangyát küld-
tem a feleségemnek repülő postával. Akkor még nem volt a 
feleségem, de ez döntött — elhatározta, hogy hozzám jön. 
Mit szólsz hozzá? A viszontlátásig, 

fiad 
Gelléri Andor Endre 

Címzés: 
Nagyságos 

dr Szerb Antal egyet. m . 
tanár Úrnak 
Budapest 

Hidegkúti út 47 
Postabélyegző kelte: 

42 V. —8 18 
K ö z l i : SZERB A N T A L N É 
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H O R V Á T H J Á N O S T A N Á C S A I S Á R K Á N Y O S Z K Á R N A K 
D O K T O R I D I S S Z E R T Á C I Ó J A ELKÉSZÍTÉSÉHEZ* 

Sárkány Oszkár irodalomtörténész hagyatékának átnézésekor 
tanárának, Horváth Jánosnak egy értékes kéziratára bukkan tam. Sár-
kány Oszkár (1912 — 1943) tanítványa vol t Horváth professzornak a 
Pázmány Péter Tudományegye tem Bölcsészeti Karán 1930—1934-ig. 
Sárkány Karácsony Sándor körében kezdte el írói tevékenységét, 
abban a társaságban, amely többek közö t t Bóka Lászlót, Gunda 
Bélát, Képes Gézát, L ü k ő Gábort, Mátrai Lászlót, Szobotka T ibor t és 
W e ö r e s Sándort tudhat ta tagjának. M á r diákkorában a földrajz, 
tör ténelem és i rodalom összefüggései és egymásra hatásai izgatták. 
Ez az érdeklődése vezette Horváth Jánost arra, hogy tanítványának 
doktor i disszertációjául a következő t émá t jelölje ki: A tájeszmény 
változásai a magyar költészetben Petőfiig. Sárkány hatalmas anyagot 
gyű j tö t t össze nemcsak a magyar i rodalom ismert műfajaiból, hanem 
az első magyar folyóiratokból is. A roppan t anyag azzal fenyegetet t , 
hogy túllépi az ilyen értekezés megszabott terjedelmét. Kedvel t ta-
ní tványa az anyagrendezés és fölhasználás ügyében fordul t Horvá th 
Jánoshoz, aki nyári szabadságát töl töt te sógora, az a n g o l - m a g y a r 
i rodalmi kapcsolatok megalapítójának és eddig legnagyobb művelő-
jének, Fest Sándornak gráci villájában. Horvá th szokása szerint M ú -
zeum krt . 6 —8. alatti II. emeleti tanári szobájában szokta hallgatói-
val megbeszélni készülő dolgozataikat. Eddig tudtommal hasonló 
természetű írása, tanítványához intézett tanácsadása nem kerül t elő; 
bepillantást enged ez Horvá th határozott körvonalú elképzelésébe a 
hozzá írandó disszertáció szerkezetéről, és érdekes és hasznos álta-
lános gyakorlati tanácsokkal is szolgál a kezdő irodalomtörténész 
számára. Hasonló közvetlen hangú útmutatása Horvá th Jánosnak 
kevés van, tud tommal csak egyetlen ilyen írását adta ki, c íme : Kezdő 
hallgatóimhoz. Egyetemi előadás a tanév elején. (Napkelet; 1928. 503 —9.) 

Horvá th János Sárkány Oszkárhoz intézett levele a köve tkező : 

* E dokumentum közlésével egyben Horvá th János halálának 10. 
évfordulójára is emlékezünk. 
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Schloss Reinthal 
St. Peter bei Graz, 1934. júl. 15. 

Kedves Sárkány Úr ! 

Dolgozatát elolvastam s jobb elrendezésén gondolkozva, 
végül is ezt ajánlhatnám leginkább: 

1. Bevezetés. A kérdés irodalmának ismertetése. Tájékoz-
tatás a tanulmány céljáról s elrendezéséről. 

2. Rokokó táj-eszmény. A Dunántúl. Előzmények: Faludi 
és a kisebb költők. Csokonai. Kazinczy. Kisfaludy S. 
s részben Berzsenyi. A Balaton és költői. (Esetleg a Sajó 
völgye is ide vehető). 

3. A preromantika és a szentimentalizmus táj-eszménye. Ányos. 
Dayka; részben Berzsenyi. De idevaló a többiektől is 
mindaz, ami a szörnyűben, borzasztóban, kísértetiesben, 
enyészetes hangulatban, melancholiában kedvét leli. 

4. A romantikus táj-eszmény. Felvidék. Alföld. 
Természetesen mindenik fejezetben lesznek nemcsak quali-

tativ, hanem fokozati különbségek is (elképzelt, óhajtott, látott, 
szeretett, otthonos, kizárólagosságra emelt táj). Mindenik 
fejezet más-más líraiságon sarkallik. Rokokó: a kellem, szelíd 
báj táj-szükséglete, könnyű, semmi erőfeszítést, önmegtagadást 
nem kívánó egyetértés a szemlélettel: léleknek és a táj sugal-
mainak egyensúlya. Preromantika: nyugtalanság, egyensúly 
bontó kölcsönhatás a két tényező közt : a táj borzasztó, méla-
búval önt el, ríkat; vagy megfordítva, az így hangolt költő 
nézi bele a maga hangulatát bármiféle tájba. Ezért nincs itt 
véglegesen kiszemelt táji megfelelő a magyar tájak között. 
Romantika: a fenséges, nagyszerű táj kultusza, de nem pre-
romant. nyugtalansággal, hanem vagy önként való hódolattal a 
fenséges előtt, vagy hozzávaló felmagasztosulással. 

NB. a szentimentálishoz Szigvárt klastromi történetében 
találhatna pompás példákat. Szigvártot sokan olvasták, 
költők is! 

Természetesen ezzel a taglalással is járnának árnyoldalak. 
Volna költő, aki több fejezetben is megszólalna (Csokonai is), 
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de mégis a főhelye mindeniknek ki volna jelölve. Viszont, ha 
egyszer a tanulmánynak valóban kétféle a tárgya: költők és 
tájak: akkor lehetetlen egyetlen szempontot engedmények 
nélkül érvényesíteni. A kivitel ügyességétől, szerkesztés és 
gondolatvitel tapintatától igen sok függ. 

Megmaradhatna azonban némi javítással az eredeti rend is, 
de akkor az I. rész (Költők szerint) volna a fő, s a II. rész (A 
magyar költészet megszentelt tájai) csak függelék lenne, más 
szempontú, vázlatos átrendezése az I. rész felhasználható ada-
tainak. 

Gondolkozzék tehát s ha ezeknél jobbat talál, csinálja a 
szerint. 

De még egy-két apróságra figyelmeztetem: 
1. Nem kell minden adatát (céduláját) felhasználni. A sok és 

szüntelen idézés elnyomja a gondolatmenetet, sőt olykor 
tisztaságát, világosságát is zavarja. 

2. Egyes adatok értékelésében minden túlzástól tartózkodni 
kell. Egy-egy alkalmi nyilatkozatból nem kell a költőre 
jellemző megállapítást levonni (pl. Csokonai „Dunántúl-
ellenessége" a 60—61. lapon). Általában mindig jobb a mel-
lékes megállapításokat csak sejtetőleg közbeszőni, mintsem 
a túlélés határozottsággal kategorice kiemelni, mert az 
zavarja az elsőrendű, fő-megállapítások érvényesülését. 

3. Fogalmazásban folyvást gondoljon az olvasójára is. Ön, ak 
tárgyában otthonos, célzásokkal, odavetett utalásokkal is 
beéri. A tájékozatlan olvasója minden részletben világos 
beszédeket óhajt. 

Szíves üdvözlettel 
Horváth János 

* 

Sárkány Oszkár fenti című disszertációja 1935-ben jelent meg 
Budapesten 96 oldalon. Következő munkája bécsi ösztöndíjas k o -
rában írt és a Bécsi Magyar Tör ténetkuta tó Intézet Evkönyvében 
kiadott terjedelmes tanulmánya, a Magyar kultiírhatások Csehországban 
1790—1848. A magyar—cseh irodalmi kapcsolatok történetéről 
több eredeti kutatáson alapuló tanulmánya jelent meg az Apollo с. 
folyóiratban. Számos portrét írt klasszikus és modern magyar írókról, 

16 Irodalomtörténet 
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foglalkoztatta az ifjúság olvasmány-szociológiája és a klasszikusok 
ponyván való kiadása is. Tanulmányutat te t t Csehszlovákiában 
többször, azonkívül Jugoszláviában és R o m á n i á b a n . Közép-európai 
összehasonlító i rodalomtörténeti értekezései és különösen magyar — 
cseh kapcsolattörténeti tanulmányai révén kül fö ld i szlavisták m a is 
idézik és nagyra becsülik. Az Országos Széchényi Könyvtár tisztvise-
lője volt , m a j d a r imaszombati és nagykállói főgimnázium m a g y a r -
francia szakos tanára. Rész t vett a Hont —Ortutay-féle Magyar M u n -
kaközösség megszervezésében, egyik alapítója volt a Közép-európai 
Történészek Munkaközösségének. A baloldali mozgalmakban va ló 
részvétele és kommunista meggyőződése mia t t 1942-ben b ü n t e t ő -
századba küldték Ukrajnába, ahol 1943. f eb ruá r 7-én munkaszolgá-
latosok megvédése miatt német SS-katonák agyonverték. T ö b b 
kötetre r ú g ó kézirati hagyatékából az Akadémiai Kiadó most készít 
elő egy reprezentatív kö te t e t . * 

GÁL ISTVAN 

NÉPSZAVA-NAPTÁRAK A M Á S O D I K V I L Á G H Á B O R Ú 
I D E J É N 

Ott menj, hol üldözött társaid mennek , 
hiszen a láncnak te is része v a g y . . . 

(Vészi Endre: Értelem ) 

Horat ius és Ovidius tolmácsolása, tör ténelmi visszaemlékezések, 
Petőfi idézése — a háború t megelőző években általában megenge-
dett do log volt Magyarországon. De humanizmusról beszélni, a 
történelem dicső korszakaira emlékezni — más megvilágításba 
kerül a h á b o r ú idején. Az allegorikus írások, a történelmi analógiák 
ekkor a szellemi-morális ellenállás tényezőivé válnak. 

Az i roda lom, a művészet nyelvén megnyi lvánuló tiltakozás a 
fennálló rend , az erősödő fasizmus, a készülő háború ellen m á r az 
előző években is mint egy rejtett , de egységes alaptendencia b ú v i k 
meg a naptárak szabványszövegei között. A z 1935 — 1938 közö t t i 
évek naptáraiból néhány t é m a : A magyar munkásmozgalom múl t j a , 
a kapitalizmus válsága, 1848. A négy év naptárainak magyar kö l tő i : 
Bakó József, Forgács Antal, Földeák János, Hár s László, Illyés Gyula , 
József Attila, Radnót i Miklós, Vas István, Veres Péter, Zelk Zo l t án , 
s a kül földiek: Hristo Botev , Erich Kästner, Christian Morgenstern, 
R i m b a u d , Carl Sandburg, Shakespeare, Vil lon. Az 1938. évi nap t á r 

* GÁL I. : Sárkány Oszkár, a cseh — magyar irodalmi kapcsolatok történésze — Irodalmi 
Szemle 1968. 148 — 50. Vö. U ő . : Sárkány Oszkár. „S két szó között a hallgatás . . . " 
Magyar Mártír írók Antológiája — Bp. 1970. II. к. 349 — 61. 
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háborúellenes versciklust közölt (A gárda dala című ó-kínai vers, 
Bertolt Brecht: Ballada a katonáról, Johannes R . Becher: A halott stb.). 
A négy év elbeszéléseinek szerzői: Darvas József, Kassák Lajos, Pap 
Károly, R ideg Sándor, Vámbéry Rusz tem. Az 1938-as naptár 
közölte első ízben Gelléri Andor Endre A félszem című elbeszélését. 
A művészeti cikkek közül egyet emlí tünk, Bartók Béla írását A 
népzenéről címmel. 

A Népszava naptárait általában Mónus szerkesztette, Justus Pál 
segítségével, még 1939 után is, amikor már hivatalosan nem vol t a 
Népszava szerkesztőségében. Az első „háborús" naptár, az 1939. évi 
(természetesen mindig az előző évben készítették elő) rejtett nyelven 
bár, hiszen a sajtóellenőrzéssel szüntelen számolni kellett, s az ö n -
cenzúra, a letompítás, az elszürkülés már az 1939 őszi háborús saj tó-
törvény és az 1940-es totális cenzúra bevezetése előtt is érezhető vol t 
— az értő olvasóhoz, a faji törvényeket, a háborút , a fasizmust gyűlölő 
olvasóhoz szólt. Két cikk foglalkozik az aktuális kérdésekkel. Akik 
a világ sorsát intézik — Ciano, Churchill , Eden, Ribben t rop és más 
politikusok jól felvázolt, illusztrált portréi . A másik jelentős cikket 
Szimonidesz Lajos írta (1932-ben József Attilával és Illyés Gyulával 
együt t állott bíróság előtt a statáriumellenes röplap miatt) Sötét lapok 
a történelemből c ímmel. A régi vallásüldözések, az inkvizíció min t 
történelmi téma — általában elfogadott dolog volt. Erről írni azonban 
a korabeli Magyarországon, a faji törvények bevezetésekor félre-
érthetetlen tiltakozást és erőteljes figyelmeztetést jelentett. Hasonlóan 
jelentős közleménye a naptárnak Mónus Illés megemlékezése Jean 
Jaurés-ről, a nacionalista merénylő által meggyilkolt nagy francia 
szocialistáról. 

Az 1939. évi naptár há rom verset közölt József Attilától: Munkások, 
Halálos szerelem és Meghalt Juhász Gyula. Ez utóbbit a jegyzet értel-
mében első ízben a Népszava-naptár tette közzé. Kis Ferenc őszi 
sorok című versét József Attila emlékének ajánlja, Szélpál Árpád 
pedig József Attila emlékezete címmel írt tanulmányt . A többi vers 
szerzői: Benjámin László, Földeák János, Lukács Imre, Mátyás Fe-
renc, Vészi Endre. A naptárt Daumier és Dési-Huber István m ű v e i -
nek facsimiléi tették még vonzóbbá. 

Az 1940. évi naptár tematikájában egyre jobban dominál az egész 
országra mindinkább ránehezedő súlyos nyomás: a háború. M ó n u s 
Illés már nem írhat igazi nevén, cikkei Ács Tamás aláírással jelennek 
meg. Levél formában jelenik meg vezető cikke a háborúról Ami 
bennünket foglalkoztat címmel. A bonyolul t helyzet elemzése után 
így foglalja össze alapgondolatát : „ . . . minden lépésért, amit előre 
teszünk, keményen kell küzdeni, s ha azt akarjuk, hogy az emberiség föl-

16* 
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szabaduljon, ha azt akarjuk, hogy ne legyen többé háború, akkor juttas-
suk győzelemre a szocializmust!" Gergely Győző, a párt lapjának 
kitűnő tollú külpolitikai rovatvezetője Egy sorsdöntő év világpolitikai 
eseményeiről számol be; Gárdos Mariska, a Magyarországi Munkásnő 
Egylet alapítója, aki mozgalmi munkájáért emigrációt, üldöztetést, 
többszörös, letartóztatást vállalt, Asszonyok a szabadságharc tűzvonalá-
ban című írásában szól a kor asszonyaihoz; Révész Mihály, a munkás-
mozgalom kiváló történésze az első májusokról emlékezik meg. A 
Háború, forradalmak, lázadások (1900 — 1938) — a tények puszta fel-
sorolásával — intő jel 1940-ben. Szakasits Árpád Emberek és gépek 
című írásának alapgondolata a kollektivitás, az emberek közötti 
szolidaritásérzés szükségszerű kifejlődése, az ember majdani győzelme 
a gép felett. 

Értékes az 1940. évi naptár szépirodalmi anyaga is. Zsigmond 
Ede tanulmánya, Magyar költők a munkásságról Ady Endre, József 
Attila és Kassák Lajos életművével foglalkozik. 

Ebben a naptárban megtaláljuk Berkó Sándor, Földeák János, 
Gyagyovszky Emil, Kis Ferenc, Nyugati László, Tuba Károly verseit, 
és Heine 1849 október havában című költeményét; Farkas Antal, 
Földeák János és Földes Mihály elbeszéléseit; az illusztrációk között 
pedig Derkovits Dózsa lázadása című művét, mely annyi gondot 
okozott a politikai rendőrségnek (több bizalmas, a munkásmozga-
lommal foglalkozó jelentésben szerepelt). 

A Népszava 1941. évi naptárát és az azt követőket Szakasits Árpád 
Nehéz idők című vezető cikke jellemzi. Ebbe a gondolatkörbe illesz-
kedik Mónus Illésnek Ács Tamás álnéven közölt írása — A munkás-
mozgalom bukásáról, a marxizmus csődjéről és a szocializmusról —, 
melyben a szerző kifejti azt a meggyőződését, hogy a jövő mindenek 
ellenére a szocializmusé. Kovai Lőrinc — akinek cikkeit a háborús 
években már sorra-rendre törli a cenzúra a Szociáldemokrata Párt 
lapjából — A szocialista ember erkölcsi eszményéről ír, Buchinger Manó 
a párt félévszázados t örténetéről ad számot, Gosztonyi Lajos oszto-
szignóval jelzi Erdély és az erdélyi szellem című cikkét. A naptár ki-
emelkedő közleménye Braun Soma tudós tanulmánya, a Néhány 
szó a ponyvairodalomról. 

Ebben a naptárban bújt meg több mint három évtizeden keresztül 
az elsüllyedt szocialista irodalom egy rendkívül értékes darabja, 
Gelléri Andor Endre Orgonaág című elbeszélése a félárva kisfiúról. 
Sorain „úgy csillog a szegény emberek nyomorúsága, mint az arany" 
(Füst Milán — Gellériről). Erdődy Elek Kósza Bence álnéven írt 
verssel, fia, Erdődy János (a Népszava művészeti rovatvezetője, majd 
1943-tól kezdve éjszakai szerkesztője) és Keszthelyi Zoltán versekkel, 
Hárs László mesével, Andreánszky István és Várnai Dániel elbeszélé-
sekkel szerepelnek a naptárban, Bálint Endre Képekről munkásoknak 
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címmel írt cikket. Az illusztrációk közül megemlí t jük Kasitzky 
Ilonkának A népkonyháról című művét . A műfordítást Wil l iam Blake 
A nyárhoz című költeménye képviseli, Somlyó György fordításában. 

1942. Már nem lehet írni a munkásmozgalomról , nem lehet há-
borúellenes versciklust közölni, n e m lehet a forradalmak és szabad-
ságharcok emlékét idézni. Lehet írni a háztartási tennivalókról, a 
konzerválásról, munkajogi kérdésekről, szabad hirdetéseket közzé-
tenni a legális munkáspárt ügyészség által engedélyezett naptárában. 

A naptár szerkesztői azonban megtalálták a módot , hogy képle-
tesen szóljanak az elnyomott tömeghez. Petőfi, Ady („Vagyunk 
ú j Táncsicsok . . . " , „Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak 
voltak, akik mertek / S ha százszor tudtak bátrak lenni, / Százszor 
bátrak és viharvertek."); a Magyarországból kitiltott Heine 

Bár tudtam: a győzelmet meg nem érem, 
s utolsó cseppig el fog folyni vérem, 
s a matrac-sírban ősz lesz a hajam: 
szabadságharcok elhagyott állását 
huszonhat évig védtem egymagam . . . 

és Victor H u g o költői sorai lázítottak; harcra és békére 

Lágy pára száll az égre fel, 
s hajnal árad, mint a tenger, 
s azt kérdi, hogy tudsz ölni, ember, 
ha a pacsirta énekel? 

Az emberiség legnagyobb gondolkodóinak mondásai húzódtak 
meg szerényen, alig észrevehető m ó d o n a lapok alján. Egy a Marx-
idézetek közül: „ N e m vezet széles út a tudományhoz és csak azoknak 
szabad elvárni, hogy elérhetik fényes csúcsait, akik nem rettennek 
vissza meredek ösvényeinek megmászásától." 

„Ha egyszer egy nép elkezd gondolkodni , lehetetlen abban meg-
gátolni . . ." (Voltaire). „A művész és a gondolkodó egy hárfához 
hasonlítanak, amely végtelenül f inom és dallamos melódiákat ad. 
És a rezgések, amelyeket a korok szelleme kicsal belőlük, az összes 
haladóknál visszhangra találnak" (Rodin) . „ N e m kívánok újraszü-
letni, de ha újraszületek, kivánom, hogy a páriák közt szülessem, hogy 
osztozhassan az őket ért sérelmekben és dolgozhassam felszabadulá-
sukon" (Mahatma Gandhi). „ S e m m i sem igazabb ama megállapí-
tásnál, hogy minden emberi erény kapcsolatban van a szabadsággal. 
Ezek az erények a szabadság termékeny talajában erős gyökereket 
eresztenek, megerősödnek és megérnek" (Schiller). 

Az 1942-es naptár vezető cikkét Mónus írta, álnevén, Új világot a 
régi helyére ! címmel. Alapgondolata : meg kell szüntetni az emberi-
ség két alapvető baját : a háborút és a szegénységet. A verseket a kö -
vetkező köl tők í r ták: Salamon Ferenc, akit huszonnégy éves korában 
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megöl tek , Berkó Sándor, Erdődy János, Keszthelyi Zoltán, Vészi 
Endre és Zsigmond Ede. Elbeszélésekkel szerepelnek: Hárs László, 
Illés Péter, Kis Ferenc, Kovai Lőrinc és a fiatalon a fasizmus áldozatává 
lett tehetséges költő, Ve tő Miklós (A folyó című elbeszélése — mely 
köte tben nem jelent m e g — található a naptárban). Műfordí tások: 
Anatole France, Thomas Hardy, Francis Ledwige és Harold M o n r o 
versei, Faludy György és Keszthelyi Zo l t án fordításában. írói élet-
rajzokat találunk Révész Ferenc összeállításában A magyar irodalom 
kis tükre címmel. Jemni tz Sándor A táncos némajátékról, Kertes Pál 
A filmről, a nagy tömegek művészetéről í r t . A naptárt Kasitzky Ilona 
illusztrációi díszítik. 

A kör egyre inkább bezárul a baloldali publicisták és írók számára. 
Erről a tendenciáról tanúskodik az 1943. évi Népszava-naptír is. 
Adatokat találunk A magyar belpolitika egy esztendeje című összefogla-
lóban ; Szakasits Árpád A kultúra jelentősége és a munkásság kultúr-
szomja címmel ír, hisz a legégetőbb kérdésekről már nem írhat, W . 
N á n d o r n é A mai nő helyzetét taglalja. Leszűkül a szépirodalom is, 
mindössze ennyi: egy műfordítás E r d ő d y János tollából (Ovidius 
Levél a számkivetésből ) és néhány lírikus hangvételű vers: Keszthelyi 
Zo l tán : Nyári reggel, Lukács Imre: Névtelen, Vészi Endre: Az évek 
hónapjai és Vető Miklóstól a Halász-dal. 

Ezzel elérkeztünk az utolsó háborús naptárhoz, az 1944. évihez, 
melynek anyagát az előző év nyarán állították össze, Munkásnaptár 
címen jelent meg. Hang ja visszafojtott. Mindössze két köl temény árul-
kodik a korszakról, melyben született. Az egyik Vető Miklósé a 
„Vol t lelkek hónáró l" [ahol] 

érzik, hogy szüntelen 
kínjuk hiába már, 
nekik nincs kegyelem, 
számukra nincs halál. . . 

(Alom a pokolról ) 

A m á s i k : Justus Pál Adj jelet ! című megrendí tő verse. 
Szakasits Árpád a cenzúra korlátai közö t t írta Küzdelmes esztendők 

című vezércikkét, mégis, a sorok közöt t érezhető a szocializmus 
jövőjébe vetett mély meggyőződés. E g y - e g y cikk foglalkozik az 
írói műhely munkájával (Vészi Endre), a dramaturgia, a színház-
történet (Erdődy János, Major Dezső), a fi lmművészet, a spiritizmus 
kérdéseivel (Szerdahelyi Sándor). 

A naptárban szereplő elbeszélések szerzői a következők: Balázs 
Anna, Jungwir th Jolán, Kopta Károly, Zs igmond Ede. A zöldszemü 
lány c ímű névtelenül megjelent novella jó tol lú íróra vall. Verseket a 
következő költőktől találunk : Brichta Cézár (első recenzense József 
Attila vol t ; verseit hosszú éveken át szavalták munkáselőadásokon), 
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Édes István, Justus Pál, Ka tkó István, Keszthelyi Zoltán, László 
Gyula, Lukács László, Sziidi György , Tuba Károly és Vető Miklós. 
A műfordítások a következők: John Black: Rabszolga éneke a XIX. 
században Keszthelyi Zoltán és Horatius: A paraszti élet dicsérete Erdődy 
János tolmácsolásában. Egy munkdsmüvész elindul c ímű írásában sz. s. 
— feltehetően Szerdahelyi Sándor — Klie Anna fiatal szobrászt 
(Klie Antal, régi szakszervezeti vezető lánya) muta t ja be, s Käthe 
Kollwitz-cal r o k o n művészi szemléletét támasztja alá. A bemutatot t 
szobrok — Légitámadás, Óvóhelyen — erőteljesen jelenítik meg a ko r -
szak rettenetét. 

S látjátok, épp ezek jár ták meg a poklot, 
nem száz ölnyi mélyben, de itt látva poklot. 
Meggyötörték őket oly földi ördögök, 
h o g y felsikoltottak karmuk-kezük között . 
D e egy se tagadta m e g a bátor istent, 
nem azt a mennyeit , de azt, ki van itt lent. 
Egy Judás-hangot nem ejtett ki az ajkuk. 
Krisztusé árny-gödrös, szőrkoszorús arcuk . . . 

— írta társairól s önmagáról is az 1944-es Népszava-naptár egyik 
mártírrá lett költője, Lukács László Halotti beszéd c ímű költeményében. 

S ha á t fu t juk a névsort, és becsukjuk szemünket, fejfák közöt t 
járunk. Fiatalon s már nem fiatalon megölt magyar írók, köl tők, 
publicisták fejfái között. Be rkó Sándor, Édes István, Gelléri Andor 
Endre, Gergely Győző, Gosztonyi Lajos, Mónus Illés, Pásztor Béla, 
Salamon Ferenc, Vető Miklós, Zsigmond Ede — a magyar márt ír 
í rók új antológiája őrzi életük, alkotó munkásságuk, harcaik és m e g -
gyilkoltatásuk emlékét. 

Akik túlélték a gyilkos k o r t — Benjámin László, Erdődy János, 
László Gyula, Lukács Imre és a többiek — bizonyára egyetértenek az-
zal, amit Kassák Lajos írt a felszabadulás utáni első Népszava-naptárban, 
az 1946-osban — szinte válaszolva a Halotti beszédre — Búcsúzó c ímű 
ódai zengésű köl teményében: 

A gyilkosok, akik ránktörnek, 
millió eleven tüskébe akadnak, 
minket ölnek és ők pusztulnak bele. 
Ó , barátom, te lehulltál, mint levél az ágról, 
de a törzs itt maradt és tavaszra újból virágzik. 
Miért is siratnánk hát , m i értelme lenne, 
hogy bánatunkban vesztegeljenek azok. akiknek küldetésük van. 
Lehet, hogy ismét el kell hagynunk szülőinket és testvéreinket, 
az útnak, amin já runk , talán sosem lesz vége 
és te és mindazok, akiket erőszakkal elszakítottak tőlünk 
velünk maradtok örökre. 

MARKOVITS GYÖRGYI 
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K A R D O S PÁL 
1900 —1971* 

Kérlelhetetlen közönnyel pusztít közö t tünk ősi ellenségünk, a 
halál. Az élet mindent kibír, de az élő megdöbbenten áll a s írhalmok 
szélén, egyik után a másikhoz vonulva, mérlegelve a nem mérhe tő 
veszteséget, az újból t ámad t űrt, amelyet be kell tölteni. Ha csak 
Debrecenre gondolunk is, Juhász Géza és Pákozdy Ferenc, a nagyon 
fiatal Bárányi Imre és Kertész László után most Kardos Páltól kell 
búcsúznunk. Kardos Páltól, a fiatalabbak Pali bácsijától, akinek 
nyugtalan, kereső, az ember i dolgokra, a kul túra értékeire, a haladó 
gondolatra mindig érzékeny szellemét semmiféle urna nem zárhatja 
magába, nem tépheti ki megőrző emlékezetünkből. Itt marad k ö -
zöt tünk láthatatlanul is jelenvaló intő mozdulataival, kedvesen cso-
szogó lépteivel, fejének hirtelen fölkapott lendületével, nevezetes 
fölszólalásaival, műalkotásként kikerekedő elbeszéléseivel, k i fogy-
hatatlan anekdotáival, a fiatalok, tanítványok gondjai t szívére vevő 
melegségével, szerénységével és játékosan derűs szellemével. Itt marad 
a professzor munkájának nyomaival , az irodalomtörténész, a kritikus 
és a műford í tó eredményeivel, egyéniségének és sorsának üzenetével. 

Különös sors volt az övé. N a g y lehetőségeket kapott és nagy m e g -
próbáltatások sújtották, irigylésre méltó helyzeti előnnyel indult és 
„helyzet i" hátrányok felhőzték majdnem végzetesre életét. Szerelme 
volt az irodalom, a művészet, rajongását szinte örökül kapta apjától, 
Kardos Alberttől, az i rodalom kiváló búvárától , az akkori Debrecen 
szellemi életének egyik vezető alakjától. A családban találta meg első 
iskoláját, de gimnazistaként is példátlanul tehetséges társak közé 
került . A versre alig fölülmúlhatóan fogékony és semmit el nem hullaj-
tó memóriájával hivalkodás nélkül is felhívta magára a f igyelmet ; 
a társaságban „Kardos Pali költőkkel remekel t" — ahogy a Tücsök-
zenében olvashatjuk. D e később is, az Eötvös Kollégiumban vagy 
Debrecenben az Ady Társaságban, mindig meglel te maga körül a 
legkülönbeket . Az Ady Társaságban, az 1920-as évek végétől D e b -
recen szellemi életének jelentékeny és progresszív központjában m á r 
fontos szerepet vállalt, erjesztője volt a jóra felinduló energiáknak. 

* E szavakkal és gondolatokkal búcsúztak Kardos Páltól tanítványai — sírjánál. 
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A fasizmus a szenvedések és megpróbáltatások pokol i idejét hozta el 
számára, de férfias keménységgel állta a próbát, és ha a kegyetlen vesz-
teségek szinte megrokkantot ták is, volt ereje talpra állni. Nem pusz-
tult el hite az emberben és a jövőben , csak bizalmát szigorította. Ú j r a -
szervezte életét, még szélesebb k ö r ű tevékenységbe fogo t t , még hatá-
rozottabban m o n d o t t igent és nemet , még tudatosabban kereste a 
személyes cselekvés társadalmi hatékonyságát, a progresszió kollektív 
erőit. 

Mindenütt o t t volt, ahol tenni lehetett valamit. Fél évszázadon át 
volt Debrecen kulturális életének egyik mozgatója, a felszabadulás 
után is lelkes, avatott mindenese. Az egyetemi katedrán, az Alföld 
című folyóirat körül , de kritikai és tudományos munkásságával is a 
szocialista kul túra ügyét szolgálta. Példát adott a fiatalabbaknak, 
nekünk, hogyan lehet összekapcsolni a tájhoz, városunkhoz, annak 
hagyományaihoz és jelenéhez f ű z ő d ő intenzív kapcsolatunkat, a te-
vékeny és nyíltszívű lokálpatriotizmust az országos, az egyetemes 
gondolatokkal és távlatokkal. E g y ü t t volt benne a hely szelleme és a 
teljességben gondolkodás igénye, a kötöttség és a szabadság. 

Mélyen ismerte és szerette i rodalmunk régi klasszikusait, de igazi 
szellemi bölcsőhelyét Ady és a N y u g a t körül találjuk meg. Ez az 
indíttatás, ez a szellemiség határozta meg a két világháború között i 
egész tevékenységét, a későbbi irodalomtörténész számára pedig szinte 
állandó tematikát nyújtot t . Erről tanúskodik A d y - , Móricz-, T ó t h 
Árpád-tanulmányai mellett az életműve legrangosabb teljesítményé-
nek ígérkező, a nyomdából m é g ki sem került Babits-monográfiája. 

Irodalomtörténetírói érdemei közöt t kell számon tartanunk bátor 
témaválasztását. N e m rettent m e g a kockázatoktól : Nagy Lajos 
halála után n y o m b a n hozzákezdett az író életművének feldolgozásá-
hoz, pályaképének megrajzolásához, és út törő érdemeket szerzett 
marxista igényű monográfiájával. Hasonlóképpen Fagyejevről í ro t t 
könyvecskéjével is. Szívesen foglalkozott a szocialista i rodalom 
különböző eredményeivel, miközben feltáró -megismerő ambíciója 
nem szorította háttérbe a nevelőit . Elsősorban a tudós által megraga-
dott tényekkel, de szubjektív meggyőződésével is hatni akart. J ó 
eszközök segítették ebben, például elegáns, tiszta, a klasszikus re tor i -
kán is iskolázott stílusa. Tam'tványait a nyelv különös szeretetére, tisz-
taságának óvására és ápolására, hajlékonyságának, pontosságának, 
érzékletességének minél teljesebb meghódítására ösztönözte. Saját 
példájával és kézirataink fáradhatatlanul türelmes nyesegetésével 
egyaránt. 

A halál váratlanul támadt rá, munkás, a lkotó szellemet béní tot t 
meg. Kardos Pál távozásával a szűkebb és tágabb pátriát, a szaktudo-
mányt és az irodalmi életet egyaránt jelentékeny veszteség érte. 

JUHÁSZ B É L A 
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M E Z Ő S I K Á R O L Y 
1907 —1971 

Kiskunfélegyházán találkoztam először Mezősi Károllyal, amikor 
— mintegy jó évtizeddel ezelőtt — tanulmányi kiránduláson 
voltunk magyarszakos egyetemi hallgatókkal „Petőfi nyomában" . 
Mint a Kiskun Múzeum igazgatója kalauzolt bennünket az emlék-
helyek, emléktárgyak birodalmában. Az ügyszeretetnek a megszál-
lottsággal határos intenzitása nyilvánult meg ebben az idegenveze-
tésben, melynek középpontjában az a kérdés állt: hogyan függ össze 
Petőfi születése, élete a várossal, Kiskunfélegyházával. 

Mezősi Károly azok közé a rokonszenves lokálpatrióták közé 
tartozott, akik meggyőződésüket elmélyült, lankadatlan szorgalmú 
kutatásokkal hitelesítették. Történésznek indult , településtörténeti 
tanulmányokkal jelentkezett a tudományos életben (Félegyházi 
krónika — 1935; Bihar vármegye а török uralom megszűnése idejében 1692 
— 1943), majd az Alföld iránti szeretete annak nagy szülöttei felé fo r -
dította figyelmét. A félegyházi születésű Móra Ferenc gyermekkorá-
ról, iskolai éveiről, szülővárosához fűződő kapcsolatáról, hűségéről 
tárt fel levéltári és sajtótörténeti búvárkodással ú j anyagot, de a Móra -
emlékek számbavételénél is külön hangsúlyozta a Móra-családnak 
Petőfihez való eszmei közelségét. 

Munkássága utolsó tíz esztendejét már teljesen a Petőfi-kutatásnak 
szentelte. A Szülőföldemen című versre hivatkozva perújrafelvételt 
indított a tankönyvekben kodifikált kiskőrösi születés ügyében. 
Maga a bizonyítási eljárás kitágította a szűkebbnek tervezett keretet, 
és rendkívül alapos helytörténeti-levéltári kutatásai az eredeti szán-
dékon jóval túlmutató eredményeket hoztak. Gazdag, mindaddig 
ismeretlen anyag vált közkinccsé családtörténeti tanulmányaiban: 
Petőfi családja a Kiskunságban (1961), Petőfi családja Dömsödön (1965), 
Petőfi vitatott szülőhelye (1969). Az elmúlt évben megjelent Petőfi 
megbuktatása a szabadszállási követválasztáson című, kisebb k ö n y v 
terjedelmével felérő kitűnő tanulmánya a helytörténeti-életrajzi 
kutatásokat az életmű közelébe hozta. Ugyanez mondható el arról a 
kisebb írásáról is, amely Petőfi lefoglalt könyvtára és irományai címen 
alig valamivel halála előtt jelent meg. A Pest megyei Múzeumok 
nyugalmazott igazgatója fiatalos lendülettel, teljes aktivitással dolgo-
zott új adatok, új összefüggések feltárásában, és bár a magyar olvasó-
közönség kézhez kapja még Mezősi Károly utolsó kutatásainak 
eredményeit posztumusz kiadványban, a veszteség fájdalmas. A 
Petőfi-kutatásnak ezt az ágát tiszteletreméltóan áldozatos munkával 
e g y m a g a k é p v i s e l t e . TAMÁS A N N A 
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A M A G Y A R I R O D A L O M T Ö R T É N E T I T Á R S A S Á G 
TAGJAINAK N É V S O R A : 

Ádám Károlyné, Agárdi Péter, Alexa Károly, Almási Miklós, Al-
szeghy Zsoltné, Angyal Endre, Arató Jánosné, Ardó Mária, 

Bácskai Mihály, Báder Dezső, Bajomi Lázár Endre, Bali Ferenc, 
Ballai Mihály, Balogh Ferencné, Balogh László, Balogh László (szer-
vező, Magyar Hajó- és Darugyár), Balogh Lászlóné, Banadics Már-
tonná, Bán Imre, Bárányi Ferenc, Baróti Dezső, Barta András, Barta 
János, Bartos Tibor, Bata Imre, Bauer Tiborné, Beck Zoltán, Bécsy 
Tamás, Béládi Miklós, Belia György, Bellyei László, Benda Kálmán, 
Bessenyei György, Bikácsi László, Bistey András, Bitskey István, 
Blunár Tiborné, B. Mészáros Vilma, B. Nagy Ernő, B. Nagy László, 
Bod Andor, Bod Andorné, Bodnár György, Bodolay Géza, Bódor 
Sándor, Bodrogligeti András, Bognár Tas, Bohus Magda, Bojtár 
Endre, Bongor János, Bor Kálmán, Borbás Mária, Bóta László, 
Botka Ferenc, 

Csanda Sándor, Csányi László, Csapláros István, Csillik Bertalan, 
Csongor Barnabás, Csontos Sándor, Csorba Sándor, Csorba Zoltán, 
Csukás István, Cynolter Károly, Czine Mihály, Czúth Béláné, 

Dankó Imre, Darvas Tibor, Debreczeni Árpád, Demeter Tibor, 
Dezsényi Béla, Dezsényiné Szemző Piroska, Diószegi András, Do-
bossy László, Domokos Péter, Domokos Sámuel, Dorogi Zsigmond, 
Dümmerth Dezső, 

Ebergényi Tibor, Ecsedy Ildikó, Egeli Józsefné, Egri Péter, E. Ko-
vács Kálmán, Elbert János, Elek István, Elek László, Eörsi Gyuláné, 
Erdődi József, Esze Tamás, 

Fazekas László, Fehér Géza, Fekete Ivánné, Fényi András, Ferenczi 
László, Fodor István, Fodor Lajosné, Főidényi Lászlóné, Földes Anna, 
Fried István, Fülöp Géza, Fülöp László, 

Gábor György, Gábor Ernő, Gál István, Gál Zsuzsa, Gáldi László, 
Galla Endre, Gallai Erzsébet, Gálos Tibor, Garamvölgyi József, 
Geréb Béláné, Gergely Gergely, Gergely Pál, Gerskovics Alexandr, 
Gesztenyés Etelka, Gordon Etel, Göblyös György, Görömbei András, 
Graf Rezső, Gregor Ferenc, Gyárfás Ágnes, Gyárfás Imre, Gyenis 
Vilmos, Gyergyai Albert, Győri Erzsébet, 

Hajzer Lajos, Halápi Lászlóné, Halász Előd, Hallók Gyuláné, 
Hamar Péter, Hanák Péterné, Hankiss Elemér, Haraszti Lajos, Har-
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Társasági hírek 9 8 9 

Péter, Scheiber Sándor, Scher Tiborné, Schwalm Pál, Seres József, 
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990 Társasági hírek 

R E N D E Z V É N Y E K 

Petőfi— Jókai-ankét Pápán 

Petőfi és Jókai találkozásának 130. évfordulója alkalmából két-
napos ankétot tar tot tunk Pápán. 

A vendéglátó Városi Tanács nagyszerűen szervezett programja 
(ünnepélyes fogadás, Petőfi kiállítás megtekintése, Petőfi—Jókai 
szobor koszorúzása, irodalmi klubest, városnézés) keretezte a hat 
előadásból álló értekezletet. 

Október 29-én délután Fekete Sándor, Csapó Gyula és Kiss 
József olvasták fel dolgozataikat, 30-án délelőtt pedig Solt Andor, 
Balázs János és N a g y Miklós előadásaira került sor. 

Fekete Sándor Petőfi romantikájának forrásait kuta tva egy konk-
rét példán, Petőf i és Dumas kapcsolatának vizsgálatával azt bizo-
nyította, milyen sokoldalú hatást tett a francia romant ika az if jú 
Petőfire. Kimutat ta , hogy az e lbukó erény és a diadalmaskodó 
gonoszság összeütközéseit, a gyűlö l t rend ellen lázadó „ítélkező 
hősök" típusait Petőfi jórészt a francia romant ikusok befolyása 
alatt ábrázolta. 

Csapó Gyula Pápán voltunk, diákok voltunk c ímű dolgozata 
Petőfi költői pályájának első szakaszát vizsgálta, — érdekes észre-
vételekkel gazdagítva a költő korai népdalainak stilisztikai érté-
kelését. 

Kiss József eddig javarészt ismeretlen történeti adatok birtokában 
Petőfi színészi ambícióiról szólt. A döntő elhatározás —, hogy a 
vándorszínészettel cseréli fel az iskolát — közvetlen indítékát Egressy 
Gábor 1842 júniusában történt pápai fellépésével hozta összefüggésbe. 

Solt Andor Jókai drámaírói pályafutásának első szakaszát vizs-
gálta, Balázs János Petőfi Az év végén című versének stilisztikai 
elemzésével keresett választ a kérdésre: „Miért szép a lírai költe-
mény?" 

Az utolsó előadást Nagy Miklós tartotta a Jókai-novellák kez-
déséről és befejezéséről. Finom észrevételei módosították azt a képet, 
amelyet a „ ru t inos" író romantikus regényei alapján alkothattunk 
magunknak. K. F. 

It-est a Kossuth Klubban 

A TIT Budapesti szervezetének irodalmi és nyelvi választmánya, 
valamint a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1971. november 
12-én vitát rendezett Társaságunk folyóiratáról, az Irodalomtörté-
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/ifiről. A mintegy hatvan érdeklődő jelenlétében N a g y Péter főszer-
kesztő mondot t bevezetőt, amit élénk vita követett. A vitát vezető 
Bodnár György, továbbá Baróti Dezső, Miklós Pál, Szablyár Ferenc, 
Fényi András, Ol tványi Ambrus és Szakolczay (Varga) Lajos magas 
színvonalú hozzászólásai különböző szemszögből érintették a folyó-
irat tartalmi—lényegi kérdéseit. 

Szomory emléktábla-avatás 

November 30-án Szomory Dezső egykori lakhelyén, a Budapest 
V. ker. Sütő utca 2. számú házon avatta fel a Magya r Irodalom-
történeti Társaság nevében N a g y Péter a Fővárosi Tanács által 
állított emléktáblát, amely az í ró halálának 27. évfordulójára készült 
el. Az emléktáblán Társaságunkon kívül koszorút helyezett el a 
Magyar írók Szövetsége, a Pe tőf i Irodalmi M ú z e u m , a Színház-
tudományi Intézet és a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága. (Az 
avatáskor m o n d o t t emlékezés szövege az Élet és Irodalomban jelent 
meg, december n - é n . ) 

Előadás-sorozat tanároknak 

Társaságunk tanári tagozata, a Pedagógusok szakszervezetének 
„Fáklya" Klubja és a Fővárosi Pedagógiai Intézet a 'fővárosi magyar 
tanárok részére előadás-sorozatot indított, amelynek első rendezvé-
nyére deaember 14-én került sor, a „Fáklya" Klubban : Ady Endré-
ről Király István tartott előadást. 

P. R . 

Hibaigazítás. — Előző számunk 543. oldalán, B. Mészáros Vilma 
Egy év regénye c. tanulmányában sajnálatos névelírás történt. N e m 
Oláh Gáborról , hanem természetesen Oláh Györgyről van szó. 
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T A R T A L O M 

Tanulmányok 

Bán Imre : A magyar ba rokk próza változatai 473 
Baróti Dezső: Irodalom az iskolában 279 
B. Mészáros Vilma: Egy év regénye 529 
Egri Péter : A „mai" és a „ m o d e r n " szintézisének lehetőségéről 3 
Erdei Ferenc: Németh László hetven éves 130 
Fenyő István: A „mozgalomli tera túra" koncepciója Kazinczy 

Gábor írói körében 501 
Ha jdú Ráf i s : Jegyzetek drámaolvasás közben 225 
Kolozsvári Grandpierre E m i l : Pázmány 41 
Mályuszné Császár Edit: Katona pesti jogásztársasága 170 
Mezey László: Leuveni jegyzetek az Ómagyar Mária-siralomról 356 
N é m e t h G. Béla: Riedl Frigyes — születésének 100. évfordu-

lójára 811 
Pálmai Ká lmán: Magyar líra 1970-ben 560 
Pukánszkyné Kádár Jo lán : Ambrus Zoltán dramaturgiája 779 
R é z Pál : Németh Andor 307 
R ó n a y László: Mit akar ez az egy ember? — Jegyzetek Vas 

István költészetéről 76 
Szigethy Gábor : Tóték — Epika és dráma 244 
Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében 104 
Tó th Lajos—Udvarhelyi Dénes : Szabó Lőrinc versváltozatainak 

néhány jellemző vonásáról 683 
Vadas József: Mítoszok holdfényben 260 
Vezér Erzsébet: Perújítás a duk-duk ügyben 737 
W é b e r Anta l : A magyar romant ika jellegéről 839 

Cikkek, közlemények, dokumentumok 

Angyal Endre : Emlékezés a Vajda János Társaságra 961 
Belohorszky Pál: Madách és Kierkegaard 886 
Feuermann László: Babits: A Danaidák 155 
Gachot, François: Egy e lmúl t ország emlékei — I. 910 
Gál István : Horváth János tanácsai Sárkány Oszkárhoz doktori 

disszertációja elkészítéséhez 975 
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Hajdú R á f i s : Váciról szólva 897 
Hangay Zo l t án : Egy vonás a reformkori i roda lom Dózsa-

képéhez 185 
Hegedűs Géza: Kassák Lajos halhatatlansága 343 
ízes Mihá ly : „Míg össze n e m rogysz —" 948 
Kerényi Ferenc: Bérczy Káro ly írói hagyatéka 668 
Kovács József: Alpári Gyula írása Komját Aladárról 296 
Kulin Ferenc: Beöthy Z s i g m o n d novellája a Dózsa-féle paraszt-

háborúról 181 
Markovits Györgyi : Népszava-naptárak a második világháború 

idején 978 
Mezei Már t a : A lírai személyesség jelentkezése Batsányi János 

költészetében 597 
Nagy Pé te r : A szocialista realizmusról 146 
Pándi Pál : A szűkszavúság jelentése —Jegyze tek Lengyel József 

Igéző]é rő l 585 
Pikay Is tván: Ismeretlen dokumentumok Mikszáth Kálmán 

válságos esztendeiből 370 
Révay József: Babits-emlékek (Révay Ágnes) 395 
Romant ika-vi ta . A magyar romantika jellegéről tartott bevezető 

előadáshoz hozzászóltak: 

Agárdi Péter 875 
Baróti Dezső 872 
B. Mészáros Vilma 866 
Fenyő István 858-
Gergely Gergely 869 
H e r m a n n István 864 
Horvá th Károly 861 
Keresztury Dezső 859 
Kerényi Ferenc 867 
Kul in Ferenc 857 
Lengyel Dénes 873 
Lukács György-inter jú 875 
Mar t inkó András 863, 878 
Mezei Márta 860 
Nacsády József 870 
Ol tvány i Ambrus 873 
Pándi Pál 879 
Szathmári István 869 
Szörényi László 874 
Tamás Anna 868 
Taxner Ernő 877 
W é b e r Antal zárszava 883 

17 Irodalomtörténet 
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Scheiber Sándor: Kiss József-reminiszcencia József Attilánál 167 
Sipos Lajos: Adalékok Weöres Sándor pályakezdéséhez 663 
Somlyó Zsuzsa: Kiss József ismeretlen kéziratai 633 
Szalai Imre: Lakatos Péter Pálról 382 
Szerb Antalné: Gelléri Andor Endre levele 972 
Talpassy Tibor : Két nagy — két véglet 925 
Timár Árpád: Popper Leó elfelejtett Lukács-ismertetése 967 
Tóth Lajos—Udvarhelyi Dénes: Krúdy — Lázár? 354 
Vezér Erzsébet: Ismeretlen József Attila-kéziratok 620 
Zsoldos Jenő : Szóvisszhangok A franciaországi változásokra című 

Batsányi-versben 703 

Szemle 

Ady új arca — Király István könyvéről (Kardos László ) 409 
Ady Endre Összes Versei I. (Rejtő István) 425 
Ady — Háromszázötven Ady-vers angolul (Korcsmáros Anna ) 202 
A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében — 1849-től 

1945-ig (Stenczer Ferenc) 728 
Barta Lajos: Árnyak a hídon (Marx József) 711 
Egri Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében 

(B. Mészáros Vilma) 214 
Franyó Zoltán: A pokol tornácán (Szűcs Éva) 198 
Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede (Steinert Ágota) 209 
Kántor Lajos: Alapozás (Kulin Ferenc) 446 
Kispéter András: Gárdonyi Géza (E. Nagy Sánáor) 206 
Mácza János: Esztétika és forradalom (Kovács József) 443 
Nélkülözhetetlen műfaj — Három esszékötet (Szabó B. István) 451 
Petőfi és kora (Orosz László) 456 
Simon István: Gyalogúiról a világba (Marafkó László) 725 
Somlyó György válogatott műveiről — „Ez" és „az" (Vadas 

József) 190 
Szabó Ede: Krúdy Gyula (Széky Péter) 434 
Szombatos énekek (Tarnóc Márton ) 220 
Tersánszky Józsi Jenőről (Bessenyei György) 438 
Tezla, Albert: Hungarian Authors (Kovács József) 733 
Tóth Árpád Összes művei 3—4. (Margócsy József) 708 
Varga József tanulmánykötetéről — Adytól máig (Zappe 

László) 717 
Vekerdi László: Németh László — alkotásai és vallomásai 

tükrében (Szigethy Gábor) 721 
Vezér Erzsébet: Ady Endre (Szabó Richárd) 430 
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Kardos Pál — 1900—1971 (Juhász Béla) 984 
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Abraham, Pierre 470 
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868 
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Adamov, Arthur 258 
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Alpári Gyula 296—307 
Alszeghy Zsoltné 987 
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Marmontel , Jean-François 602 
Marosi Gyula 555 
Marosvölgyi Ö d ö n n é 988 
M a r ó d Lajos 550 
Marsall László 561 
Martin-Chauffier , Louis 913 
Már t inké András 184, 459, 863, 

878—79, 884, 988 
Martinovics Ignác 174 
Marwel l , Andrew 89 
M a r x József 711—17 
M a r x , Kari 147, 148, 263, 329, 

455. 502, 720, 825, 981 
M á t é Iván 988 
Matisse, Henri 920 
M a t k ó István 490 
Mátra i Ernő 376 
Mátra i László 975 
Mat te r 523 
Mátyás Ferenc 978 
Mátyás király 50 
Mauban t 805 
Maugham, Sommerset 808 
Mauks Kornélia 370 
Mauks Mátyás 371, 374 
M a y István 498, 988 
M e Luhan 467 
Medgyesi Pál 492—93 
Mednyánszky László 29, 921 
Megyer Szabolcs 988 
Mehr ing , Franz 147, 148, 881 
Méliusz József 198 
Menne r Magdolna 471, 988 
Menzel , Wolfgang 526 
Merényi László 988 



1013 

Merényi Oszkár 704, 988 
Mesterházi Lajos 547—48, 902 
Meszerics István 988 
Mészöly Miklós 553—54 
Metternich, Klemens 460 
Mezei András 530, 534 
Mezei József 988 
Mezei Márta 597—619, 660— 

61, 705—706, 884, 988 
Mezey László 356—70, 561 
Mézes Lajos 470 
Mezősi Károly 462, 986 
Michelangelo, BuonarrotÍ45,475, 

497 
Mickiewicz, Adam 503, 504, 519, 

526, 528 
Mignet, François Auguste 505 
Mihályi Gábor 988 
Mikes Kelemen 72, 495, 498 
Mikes Lajos 372 
Mikes Mihály 483 
Miklós Jenő 767 
Miklós Jutka 748 
Miklós Pál 280—81, 291, 466, 

988, 991 
Miklóssy János 471, 988 
Miklósvári Sándor 471, 988 
Mikszáth Kálmán 186, 208, 370— 

381, 435. 467. 635. 734. 768, 
773, 834, 835 

Mikszáth Kálmánné 370, 372, 379 
Miller, Arthur 40, 226 
Mitterpacher Dániel 173 
Mód Aladár 138, 139 
Modok Mária 920 
Módos Péter 555 
Moesch Lukács 482 
Mohácsi Jenő 761 
Mohácsy Károly 471, 988 
Moho ly -Nagy 320 
Moldova György534,552,557.734 
Molière 807, 854 
Molnár Ferenc (1878—1952) 351. 

759,760,764,765,766,767,773 

Molnár Ferenc 988 
Molnár János 471, 988 
Molnár János apát 638 
Monet , Claude 421 
Monro , Harold 982 
Montesquieu, Charles 486, 826 
Mónus Illés 979, 980, 981, 983 
Móra Ferenc 986 
Moravánszky Ákos 209 
Morgenstern, Ch . 978 
Móricz Zs igmond 92, 131, 208, 

24З. 290, 321, 329, 406, 435, 
438, 447. 448, 546, 558, 641— 
42, 711, 712, 798, 808, 866, 
913, 935, 985 

M o ó r Anna 171 
Mozart , Wol fgang Amadeus 33 

—34 
Mündt , Theodor 504, 523, 524, 

525 
Munkácsy Mihály 23—25, 27 
Muráth Istvánná 471, 988 
Musset, 824, 847, 862 
Münch, Ernst 502 

Nacsády József 379, 870—72, 884, 
988 

Nádai Pál 767 
Nádasdy Ferenc 493 
Nádass József 320 
Nádas Péter 555 
Nagy Ador ján 809 
Nagy Andor 469 
Nagy András 936—39, 943, 944, 

945 
Nagy Géza 988 
Nagy Géza intézeti docens 988 
Nagy Imre 471, -988 
Nagy Imre színész 803, 805 
Nagy István 534 
Nagy István festőművész 24 
Nagy János 285 
Nagy Kálmán 470, 988 
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Nagy Lajos 132, 324, 325 ,327, 
ЗЗб, 338, 925—48, 985 

Nagy Lajosné, 1. Szegedi Boris 
Nagy László 350, 899, 902 
Nagy Miklós 470, 668, 988, 990 
Nagy Péter 146—154, 223, 795, 

988, 991 
Nagy Sándor 206—8, 988 
Nagy Szabó Ferenc 220 
Nagy Zoltán 308, 988 
Nagyajtósi István 988 
Nagypál Teréz 988 
Najac, Emile 791 
Nansen, Fridtjof 441 
I. Napoleon 521, 881 
Nectarius 50 
Négyesy László 170, 179 
Némedi Lajos 988 
Némedi Lajosné 988 
Neményi Kázmér 988 
Nemere 738 
Nemes Nagy Ágnes 336, 350 
Nemeskürty István 988 
Németh Andor 307—42, 623 
Németh Andorné 334 
Németh Antal 178 
Németh G. Béla 448, 811—38, 

988 
Németh Károly 471, 988 
Németh Lajos 26, 229, 232 
Németh László 83, 92, 104—129, 

130—145, 240, 243, 267, 453, 
545, 549, 702, 719, 72X—25, 
965 

Neruda, Pablo 194 
Nerval, Gérard de 276, 862 
Nezval, Vitczslav 323 
Nietzsche, Friedrich 210, 212, 

817, 821, 823, 824, 853 
Niklai Ádám 561, 579 
Noailles, Mme, de 432 
Novalis 847, 865 
Nyáry Pál 461 
Nyéki Vörös Mátyás463, 473,705 

Nyerges András 540—41 
Nyerges, Anton N. 202—5 
Nyeverov, A. Sz. 386, 392 
Nyírő Lajos 988 
Nyugati László 980 

Obernyik Károly 506 
Ódry Árpád 427, 808, 809 
Oláh Gábor 709, 710, 991 
Oláh György [543] -V 991 
Oláh József 988 
Olt Károly 388 
Oltványi Ambrus 873—74, 884, 

988, 991 
Oltyán Béla 988 
VIII. Orbán pápa 476 
Orczy Lőrinc 612, 613, 849 
Orlay Petrich Soma 181, 182, 

185, 186, 188, 189 
Ormós László 502, 506, 527 
Orosz József 517 
Orosz László 456—62, 988 
Orovitz Kálmán 388 
Ortutay Gyula 92, 978, 988 
Osborne, John James 531 
Ostade, Isaac van 490 
Osvát Ernő 200, 308, 330, 387, 

439, 663, 756, 757, 767, 768 
771, 911 

IV. Ot tó császár 50 
II. Ot tokár 364, 366 
Ovidius, Publius O. Naso 81, 

164, 602, 978, 982 
Owen, Robe r t 148 
Örkény István 238, 244—59, 336 

Paál Gyula 988 
Paál László 24 
Paál Rózsa 470—71, 990—1023 
Padányi Bíró Márton 477, 486 
Páger Antal 943 
Paieleron, Édouard 796 
Pais Dezső 369, 495, 988 
Pákozdy Ferenc 984 
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Palasovszky Ödön 347 
Palágyi Lajos 372, 419 
Palágyi Menyhért 762 
Pál András 221 
V. Pál pápa 478 
Pálffy Albert 674 
Pálffy Endre 988 
Pálffy János 506, 528 
Pálmai Kálmán 286—87, 464, 

469, 470, 560—84, 988 
Pándi Pál 92, 102, 256, 257, 528, 

585—97, 879—83, 884, 988 
Pankotai Tamás 221 
Pápay Sándor 988 
Pap Endre 502, 506 
Pap Gyula, 1. Steindl Gyula 
Pap Károly 979 
Papp János 470, 988 
Papp Sándorné 988 
Papp Zol tán 638 
Parányi József 988 
Pásztor Árpád 767 
Pásztor Béla 983 
Pataky László 988 
Patkós György 926 
Patthy Károly 768 
Patyi Sándor 988 
Paulhan, Jean 330, 911 
Paulinyi Zoltán 988 
Pátzay Pál 923 
Pázmán lovag 42 
Pázmány Péter 41—75, 475,476, 

477, 479, 480, 489, 491, 492 
Péchy I m r e 176 
Péchi S imon 220, 221 
Péczely László 470, 988 
Perkátai László 437 
Pernesz Gyula 466 
Perse, Saint-John 103, 452 
Perneczky Géza 25 
Pessoa 191 
Petelei István 447 
Péter Jenő 405 
Péter László 988 

Péterfy Jenő 784, 786, 791, 793, 
836 

Petőfi Sándor 6—10, 11, 12, 13, 
14, 16, 17, 20, 21—22, 23, 24 
83, 131, 173, 179, 180, 186, 
188, 189, 299, 308, 319, 346, 
350, 353, 456—62, 463, 467 
488, 501, 507, 510, 513, 515— 
516, 518, 519, 527, 569, 668, 
671, 673, 674, 704, 707, 721, 
727, 744, 745, 759, 760, 761, 
814, 827, 829, 834, 835, 848, 
851, 855, 862, 867, 871, 876, 
879, 881, 916, 978, 981, 986, 990 

Petrich Ilona 186 
Petrik Géza 171, 174 
Petrovics Elek 919 
Picasso, Pablo 5, 89, 228, 229 
Pikay István 370—81 
Pilinszky János 561, 580—83 
Pinero, Ar thur 796 
Pinter, Harold 230 
Pirnát Antal 988 
Piscator, Erwin 245 
Platón 9Г 
Platz Rudol f 962 
Plehanov, Georgij Valentyino-

vics 149, 881, 882 
Podhradszky György 988 
Poe, Edgar Allan 276, 353 
Poelitz 504 
Pogány Béla 769, 773, 776 
Pogány József 149, 719 
Pók Lajos 164, 988 
Pokorny Jenő 371, 381 
Pompéry János 731 
Pope, Alexander 841 
Popper Dávid 967 
Popper Leó 967—72 
Pósa Péter 988 
Pósaházy János 490 
Póth István 988 
Pound, Ezra 5 
Prepelitzay Sámuel 171 
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Proeis, Johannes 528 
Proudhon, Pierre Joseph 502 
Proust, Marcel 214—19, 268, 315, 

318, 331, 911 
Pukánszkyné Kádár Jolán 779— 

810 
Pulszky Ferenc 503, j i i , 528 
Purcell, Henry 33 
Puskin, Alekszander Szergejevics 

682, 847, 850, 866, 867, 973 
Püski Imre 988 

Quinet, Edgar 521, 522 

Rába György 164, 988 
Rabelais, François 454 
Racine, Jean 193, 194, 348, 351, 

841 
Ráday Gedeon 612 
Ráday Pál 493 
Radichevich, Karl Franz 170 
Radnóti Miklós 23, 86, 89, 90, 

91, 132, 268, 269, 323, 349, 
351, 386, 702, 735, 917,924. 
963, 978 

Radnóti Róber t 988 
Radnóti Sándor 343, 350, 352 
Radó György 988 
Raffai Sarolta 232, 236, 253 
Raimondi, E. 477 
Rajk László 132 
Rajnai Gábor 792 
Rákóczi Ferenc 484, 493, 494 
I. Rákóczi György 61, 62, 221, 

492 
Rákóczi Zsigmond 492 
Rakodczay Pál 528 
Rákosi Jenő 738, 739, 740, 754, 

755. 768, 769, 771, 777, 784, 
800 

Rákosi Mátyás 306 
Rappaport Samu 622 
Ráth Mór 731 
Ratkó József 561, 569—70 

Raupach, Ernst Salomon Benja-
min 458 

Rayman Katalin 988 
Rédey Tivadar 188, 189 
Rehák József 171 
Reichard Piroska 768 
Reinitz Béla 414, 416, 420, 751 
Rejtő István 425—29, 988 
Rejzov 862 
Remenyik Zsigmond 332 
Renan, Ernst 826, 828 
Renoir, Pierre Auguste 921 
Rényi Péter 444 
Repszeli László 874 
Réthei Prikkel Marián 484, 489 
Réti István 29 
Reverdy, Pierre 323 
Rév Mária 988 
Révai József 9, 14, 412, 432, 892 
Révai Mór János 371 
Révay Ágnes 395—408 
Révay Ferenc Frigyes 527 
Révay József 395—408 
Révész Béla 420, 741, 742, 752— 
53. 758, 707 

Révész Ferenc 982 
Révész Imre 24, 528 
Révész Mihály 980 
Reviczky Gyula 745, 817, 823, 

836, 837 
Réz Pál 307—42 
Rézműves János 471, 988 
Ribbentrop, Joachim von 979 
Richepin, Jean 168 
Rideg Sándor 979 
Riedl Frigyes 57, 811—38 
Rilke, Rainer Maria 210, 329 
Rill Imre 376 
Rimay János 72, 486 
Rimbaud, Arthur 287, 978 
Rippl-Rónai József 422 
Riskó Ignác 506 
Rivière, Isabelle 911 
Rivière, Jacques 9 1 0 — и 
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R . Kocsis Rózsa 988 
Rodin, Auguste 967, 981 
Rolland, Romain 148, 399, 400 
Róna Éva 988 
Rónai Mihály András 988 
Rónai Pál 912 
Rónay György 41,43—44, 223, 

266, 988 
Rónay László 76—103, 471,988 
Roosevelt, Franklin Delano 709 
Rosnyai Dávid 72 
Rostand, Emond 430, 797 
Rousseau, Jean-Jacques 548, 864, 

877 
Rózsa Endre 561 
Rózsa Miklós 767, 768 
Rózsa Zoltán 988 
Rózsaffy Dezső 919 
Rubinyi Mózes 370, 371, 377, 
378, 379 

Rudnyánszky Gyula 373, 377 
R u m y Károly 497 
Russ István 173 
Rut tkay György 772 
Rut tkay Kálmán 988 

Sachs, Nelly 452, 455 
Sáfrán Györgyi 988 
Saint-Simon, Claude Henr i de 

147. 510, 514—15. 522 
Sainte-Beuve, Charles Augus-

tin de 784, 828 
Salamon Ferenc 783, 785, 813, 

981, 983 
Salamon József Vazul 172, 173 
Salamon Pál 551—52 
Sallay Géza 988 
Salmon, André 921 
Salyámossy Miklós 988 
Samaran, Ch. 361 
Sámbár Mátyás 490 
Sandburg, Carl 978 
Sándor Dénes 729 
Sándor János 221 

Sándor Jenőné 988 
Sándor Kálmán 930 
Sándor László 988 
Sánta Ferenc 450, 537 
Saphir, Móric Gottlieb 785 
Sára Péter 988 
Sarcey, Francisque 786, 795 
Sárdi Béla 988 
Sardou, Victorien 791 
Sarkadi Imre 195—96, 231, 902 
Sárkány Ernőné 988—89 
Sárkány Oszkár 975—78 
Sárközi György 130, 931 
Sárközy Péter 988—89 
Sárosi Gyula 517 
Sartre, Jean-Paul 538, 887, 890 
Sásdi Sándor 549 
Schaff, Adam 265 
Schefer, Leopold 504 
Scheiber Sándor 167—69, 378, 

989 
Schelling, Friedrich Wi lhe lm 510 
Scher Tiborné 471, 989 
Scherer, Wilhelm 831, 836, 837 
Schez Péter 874 
Schickele, René 212 
Schiller, Friedrich 40, 112, 209, 

346, 458, 796, 864, 981 
Schlegel, Friedrich 510 
Schlegel fivérek 843 
Schmitt, Nicolaus 365 
Schnitzler, Arthur 791, 797 
Schopenhauer, Arthur 210, 816— 

817, 820, 821, 823, 824, 825, 833 
Schönberg, Arnold 35, 37, 38 
Schönstein Sándor 387 
Schöpflin Aladár 329, 404—5, 

406, 712, 767, 768, 771 
Schubert, Franz Peter 34 
Schwalm Pál 471, 989 
Schweinitzer rendőrkapitány 929 
Scott, Walter 847, 854, 866, 876 
Segneri, Paolo 481 
Semprun, Jorge 238, 539 
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Sengle, Friedrich 875 
Seregélyi László 377 
Seregélyi Péter 377 
Seres József 989 
Serfőző Simon 561 
Sértő Kálmán 965 
Shakespeare, Wi l l i am 89—90, 

193. 194. 230, 252, 351, 454, 
458—59, 637, 743, 794, 795, 
796, 801, 802, 807, 853, 978 

Shaw, George Bemard 5, 148, 
790, 793. 797. 799, 809 

Shelley, Percy Bysshe 10, 518, 
850, 877 

Sidó Etelka 989 
Sieroszewski, Andrzej 989 
Sík Sándor 41, 46, 62, 64, 65, 

66, 67, 68, 70, 93, 963 
Simái Ö d ö n 179, 484 
Simándy Pál 939 
Simon István 725—28, 899 
Simonyi Zs igmond 706 
Simor András 561, 565, 567, 568 
Singer Sándor 772—75 
Sinkó Ervin 539 
Sipka Sándor 989 
Sipos Gyula 532—33 
Sipos Lajos 663—67 989 
Siqueiros, David Alfaro 150 
Sismondi, Jean Charles 876 
Slaski, Jan 989 
Soarius 482 

Solohov, Mihai l Alekszandro-
vics 218 

Solt Andor 989, 990 
Somlyó György 190—98, 561, 

580, 981 
Somlyó Zol tán 308, 327 
Somlyó Zsuzsa 633—62 
Sommer János 220 
Somogyi Tó th Sándor 547 
Soós Levente 989 
Sőtér István 448, 703, 879, 887, 

890, 989 

Spender, Stephen 3—6, 24 
Spira György 460 
Soulié, Frédéric 523 
Souvestre, Emile 504, 523, 669 
Staël, Mme de 520 
Stead, Will iam 710 
Steen, Jan 490 
Steinert Ágota 209—13 
Steindl Gyula 376 
Stendhal 401, 866, 880 
Stenczer Ferenc 714, 717, 728— 

732 
Sterne, Laurence 454 
Stevens, Halsey 38 
Stoll Béla 989 
Stratomirovics Vazu l 174 
Strauss, Richard 37, 210 
Strindberg, August 210, 329, 808 
Stuckenschmidt, Hans Heinz 

246—47 
Stuller Ferenc 506 
Sudermann, H e r m a n n 803 
Sugár Károly 809 
Surányi Ibolya 989 
Surányi Miklós 962 
Sükösd Mihály 260, 262, 989 
Süpek Ottó 989 
Süveges Mihályné 471, 989 
Sütő András 537 
Swinburne, Charles Algernon 

163, 164 
Sylvester János 488 
Szablyár Ferenc 468, 989, 991 
Szabolcsi Bence 38, 39, 356 
Szabolcsi Éva 989 
Szabolcsi József 471, 989 
Szabolcsi Miklós 30, 92, 157, 465, 

469, 470, 581, 989 
Szabolcska Mihály 739, 745, 746 
Szabó Árpád 91, 93 
Szabó B. István 451—56 
Szabó Dezső 49, 131, 138, 720, 

929 
Szabó Dénes 356, 360 
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Szabó Ede 434—37 
Szabó Endre 373, 374 
Szabó Ervin 149 
Szabó György 231, 232, 989 
Szabó Gyula 989 
Szabó Imréné 471, 989 
Szabó Lőrinc 99, 192, 195, 197, 

209—13, 264, 576, 683—703, 
725, 950, 962 

Szabó Magda 546, 548 
Szabó Mihály 989 
Szabó Pál 132, 336, 734 
Szabó Richárd 430—34 
Szabó Zoltán 965 
Szabédi László 447 
Szakasits Árpád 980, 982 
Szakolczay (Varga) Lajos 471, 

989, 991 
Szakonyi Károly 241—42 
Szalai Imre 382—94 
Szalai Sándorné 989 
Szalatnay Rezső 989 
Szálasi Ferenc 964 
Szántó István 42 
Szántó Judit 621, 624 
Szappanos Balázs 286, 290 
Szarvas Gábor 706 
Szász Zoltán 764, 767 
Szathmári István 869, 885, 989 
Szauder József 175, 194 434— 

35. 437, 498, 499, 869, 989 
Szávai Nándor 989 
Szávay Zoltán dr. 748—49 
Szeberényi Lajos 186 
Szeberényi Lehel 539—40 
Széchenyi György 705 
Széchenyi István 131, 177, 188, 

513, 522, 668, 670, 673, 674, 
844, 860, 878, 962 

Szederkényi Ervin 989 
Szegedi Boris 930, 931,937,938, 

940, 943 
Szekér Endre 989 
Székely Sándorné 989 

Szekfű Gyula 41, 43, 44, 57, 61, 
62, 131, 720, 836 

Széky Péter 434—37 
Szélpál Árpád 979 
Szemere Bertalan 502 
Szemere Miklós 502 
Szemlér Ferenc 545 
Szenczi A. Pál 491 
Szenczi Molnár Albert 44, 486 
Szenczy Miklós 989 
Szenes Erzsi 167 
Szent Erzsébet 369 
Szent Johanna 45 
Szent Margi t 366 
Szenteleky Kornél 711 
Szentiványi Lajos 919 
Szentjóbi Szabó László 600, 601, 

844 
Szentkirályi László 176, 177, 178 
Szentkuthy Miklós 168, 451, 452, 

453—55 
Szentpéteri István 491 
Szepesi Attila 561 
Szép Ernő 199, 200, 3x5, 440 
Széppataky Róza, 1. Déryné 
Szerb Antal 64, 70, 87, 270, 453, 

458, 916, 963, 964, 973 — 
974 

Szerb Antalné 972—74 
Szerdahelyi Sándor 982, 983 
Szerényi Antalné 471, 989 
Szigethy Gábor 244—59, 721— 

25 
Szigeti György 561 
Szigeti József 989 
Szigeti József színész 799 
Szigligeti Ede 506, 669, 799 
Szíjártó István 471, 989 
Sziklay László 989 
Szilády Áron 837 
Szilágyi Dezső 745 
Szilágyi Géza 767, 798 
Szilágyi János 173 
Szilágyi Sándor 506, 528, 678 



1020 

Szili József 5, 989 
Szimonidesz Lajos 979 
Szimonov, Konsztantyin Mihaj-

lovics 194, 238 
Színi Gyula 420, 636, 764, 767 
Szinyei Merse Pál 29, 422 
Szinnyei Ferenc 181, 182, 185, 

188, 668 
Szinnyei József 170 
Szirmai Albert 780 
Sz. Kéri Pál 767 
Szobotka Tibor 975, 989 
Szókratész 50 
Szomory Dezső 991 
Szophoklész 833 
Szőke György 989 
Szőnyi István 921 
Szörényi László 464, 874—75, 

989 
Sz. Salgó Ernő 767 
Sztálin, J. V. 303, 551 
Sztravinszkij, Igor Fjodorovics 5, 

37, 246, 915 
Sztrókay Kálmán 168 
Szuromi Lajos 470, 471, 989 
Szűcs Andor 468 
Szűcs Éva 198—201, 989 
Szüdi György 983 
Szüts Dezső 749, 750, 751, 752, 
753, 755 

Szvatopluk 874 

Taar Ferenc 232, 237, 238 
Tacitus, Publius Cornelius 500 
Tagore, Rabindranath 538 
Taine, Hyppolite 270, 784, 785, 
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A KRITIKA című folyóirat eddigi 

formájában 1971 decemberi számával jelenik 
meg utoljára. A folyóirat új folyamának első 
száma 1972 februárjában lát napvilágot. Az új 
művelődéspolitikai és kr i t ikai lap a kulturális 
politika gyakorlat i és elvi kérdéseivel foglal-
kozó írásokat, a kultúra kérdéseit megvilá-
gító interjúkat, riportokat, dokumentumokat 
közöl. Ismerteti a lap szellemi életünk külföl-
di kapcsolatait, elsősorban a szocialista or -
szágok közti kulturális kapcsolatokat. Az új 
szerkesztőség eleven szellemű, vitákat kezde-
ményező, a kulturális élet jelenségeire gyor-
san és marxista igénnyel reagáló lapot kíván 
átnyújtani az olvasónak. 




