
VITA 

AZ I R O D A L M I M Ű OBJEKTIVITÁSA LUKÁCS G Y Ö R G Y 
K O N C E P C I Ó J Á B A N 

Az esztétikai gondolkodás történetében a 18. századtól, az angol 
szenzualisták — J. Priestley, J. Beattie, A. Alison — okfejtése nyo-
mán hódított teret az az elképzelés, hogy az esztétikai minőségek vol-
taképpen nem objektív tulajdonságai a tudatunktól független valóság 
dolgainak, hanem az emberi tudat — s mindenekelőtt az asszociáci-
ós tevékenység — termékei. E tétel természetesen nemcsak a mű-
vészeten kívüli jelenségek szépségeire vagy rútságára stb. vonatkoz-
tatható, hanem a műalkotásokra is: ilyen felfogásban a művészi mű 
nem azzal a tárggyal azonos, amelynek befogadása a művészi élményt 
kiváltja bennünk, hanem azzal a tárggyal, amely az élményben jele-
nik meg; a m ű tehát annyiféle, ahány élményt az adott tárgy kivált, 
és sajátosságait nem a tárgy, hanem a befogadói tudat pillanatnyi 
állapota határozza meg. 

Hogy e felfogás leginkább az irodalomelméletben terjedt el, en-
nek nyilvánvaló oka, hogy az irodalmi műről valóban kimutatható: 
nem azonos sem az írott-nyomtatott betűk látványával, sem a hall-
gatott szöveg akusztikai formájával, hanem a maga igazi mivoltában 
azok a belső érzékelésbeli képzetek állítják elénk, amelyek a betűk-
hangok nyomán fantáziánkban keletkeznek.1 Ezt a vitathatatlan 
tényt főként a strukturalizmus gyűjtőfogalmába sorolt irányzatok 
egyes képviselői — mint I. A. Richards, J. Mukarovsky — használ-
ták fel olyan, igencsak vitatható végkövetkeztetések levonására, me-
lyek szerint az irodalmi mű a szubjektív élménnyel, illetve az élmé-
nyek közös nevezőjével stb. azonos.2 Bár e következtetések kritiká-
jával itt nem foglalkozhatunk, annyit mindenképpen jeleznénk, hogy 
könnyen bizonyítható: az irodalmi mű szövege — ha nem is abszo-

1 L. SZIGETI JÓZSEF: Bevezetés a marxista-leninista esztétikába. Bp. 1971. 314 — 316., 
340-342. — SZERDAHELYI ISTVAN: Költészetesztétika. Bp. 1972. 184-195., 198-199. 

'Bővebben 1. HENRYK MARKIEWICZ: AZ irodalomtudomány fő kérdései Bp. 1968. 
51 — 54. — R E N É WELLEK—AUSTIN W A R R E N : AZ irodalom elmélete. B p . 1972 . 2 0 7 — 2 3 0 . 
E koncepcióból logikusan következik az is, hogy az irodalmi mű voltaképpen megfog-
hatatlan, objektív értékeléséhez semmiféle támpontunk nincsen, hiszen az egyes élmé-
nyek összehasonlítása gyakorlatilag megoldhatatlan feladat: 1. BOJTÁR ENDRE: AZ iro-
dalmi mü értéke és értékelése. Valóság. 1970. 12. sz. 
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lut módon , de a lényegi vonások tekintetében mindig — meghatároz-
za az élmény tárgyi oldalát, a befogadás során „fe lbur jánzó" merő-
ben szubjektív, a szövegtől függet len képzetek ilyen szempontból 
elhanyagolhatók,3 a m ű objektivitásának kétségbevonásához tehát 
a fent vázolt tények n e m nyúj thatnak alapot. 

Az utóbbi években megjelent hazai kézikönyvek közül nem egy-
ben megtalálható egy olyan gondolatmenet , amelyik az objektivi-
tás kérdésében Lukács György felfogását a fent vázolt struktura-
lista elgondolásokkal rokonítja.4 Ezeknek közös forrása legelterjed-
tebb esztétikatankönyvünk egyik fejezete, melynek szerzője, Barna 
József ezt ír ja: 

„ A szép objektivitásának második kérdése körül a marxista esz-
tétikai i rodalomban m é g ma sem teljesen lezárt vita folyik. A vitá-
ban három álláspont, nevezetesen az előbb tárgyalt naturalista, az 
uralkodó, ún. »objektivista-szubjektivista« és a »társadalmi« koncepciók 
állanak szemben egymással. 

Az objektivista-szubjektivista felfogás legjelentősebb, legnagyobb 
hatású képviselője Lukács György. Szerinte a művészi alkotás »esz-
tétikai sajátossága éppen abban áll, hogy . . . a befogadó szubjektum-
ban bizonyos élményeket idéz fel. H a ettől eltekintünk, az esztétikai 
képződmény mint olyan megszűnik; marad egy kő tömb, egy da-
rab vászon, egy tárgy, amely olyan, mint a többi, s mint ilyen tárgy 
természetesen minden tudattól, minden szubjektumtól függetlenül 
létezik.« [Jegyzetben: Lukács G y ö r g y : Az esztétikum sajátossága. 
1. köt . Budapest 1965. 515. old.] 

Amennyiben a műalkotás művészi minősége megszűnik a be-
fogadó tudata, é lménye nélkül, akkor ez a művészi minőség nyilván-
valóan csak a befogadó tudatában van és semmiképpen sem e tuda-
ton kívül, attól viszonylag függetlenül, magában a műalkotás-tárgy-
ban . Ezzel kapcsolatban kérdéses először is az, hogy hogyan kelthet 
egy művészi minőséget teljességgel nélkülöző külső tárgy, egy kő-
tömb , egy darab vászon stb. művészi é lményt a befogadó tudatában? 
Másodszor messzemenően kérdésessé válik így a műalkotásokról szó-
ló esztétikai ítéletek igazságának kr i tér iuma: ha ugyanis a tárgy m ű -
vészi minőségének léte éppen abban és csakis abban áll, hogy a 
befogadó szubjektumban bizonyos élményeket idéz fel, akkor mi-

S L . LEV VIGOTSZKIJ: Művészetpszichológia. Bp. 1968. 52. 
* LD. Esztétikai Kislexikon. Főszerk. SZIGETI JÓZSEF. Bp. 1969. 88 - 89. — Világirodalmi 

lexikon. Főszerk. KIRÁLY ISTVÁN. 2. köt. Bp. 1972. 1257. — Esztétikai Kislexikon, 
2. k i a d . S z e r k . SZERDAHELYI ISTVÁN — ZOLTAI DÉNES. B p . 1972 . 186 . — E 
sorok szerzője mindhárom kézikönyvnek szerkesztője volt, s ennyiben e tanulmány 
saját korábbi — téves információkra épített — elképzeléseinek korrekciója is. Hogy a 
kézikönyvekben is szereplő Lukács-értelmezés behatóbb vizsgálatot igényelne, erre 
korábban is utaltam, 1. SZERDAHELYI ISTVÁN: Vita a strukturalizmusról a magyar irodalom-
tudományban. Valóság, 1974. 3. sz. 
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lyen módon különböztethető meg valaha is egy, esetleg a befogadók 
többsége szerint bennük »művészi« é lményt keltő giccs valamely 
nagy művészi alkotástól? Mint később látni fogjuk, a tárgy esztétikai, 
művészi minősége, értéke valóban f ü g g a szubjektumtól, csakhogy 
nem a befogadótól, hanem az alkotótól. A tárgyak n e m attól nyer-
nek esztétikai, művészi minőséget, h o g y hatnak az emberre , hogy 
az alany befogadja őket , hanem alapvetően attól, hogy az ember 
hat rá juk, hogy ők fogadják be az ember t , a valóságos természetát-
alakító tevékenység, a művészi a lkotómunka során bennük eltárgyia-
sult s érzékileg meg is jelenő emberi-társadalmi lényeget. Ha pedig a 
do lgok esztétikai, művészi minőségeit n e m a befogadás aktusa, a 
befogadói élmény teremti, akkor természetesen meg sem szüntetheti 
őket . Végül, harmadszor, Lukács G y ö r g y ugyanezen művének egy 
más helyén, az esztétikum kezdeteit vizsgálva, a történelmi valóság-
nak és a marxizmus szellemének megfelelően a következőket szögezi 
le: »Az esztétikum tehát objektíve úgy is elválhat a pusztán hasznos-
tól és ezért kellemestől, hogy az alkotóban és a befogadóban nem ébreszt 
esztétikai élményeket«. [Jegyzetben: U o . 294 — 295. old. (A szerző 
kiemelése.)] Ez más szóval annyit jelent, hogy az esztétikai tárgy tör-
ténelmileg előbb létezett, mint az esztétikai tudat. H o g y a n előzheti 
meg azonban az esztétikai tárgy az esztétikai tudatot, ha igaz Lukács 
előbbi tétele, mely szerint a tárgy »esztétikai sajátossága éppen abban 
áll, hogy . . . a befogadó szubjektumban bizonyos élményeket idéz 
fel«. E két tétel nyilvánvalóan kizárja egymást, ha az egyik igaz, ak-
kor a másik feltétlenül hamis, s megfordí tva ." 5 

Ezt követően Barna a szovjet „társadalmi iskola", V. V. Vanszlov 
és L. N . Sztolovics álláspontját fogadja el (némi módosítással), mely 
szerint a tárgyak esztétikai minőségei az egyes befogadók tudatától 
függetlenül, azon kívül is objektíve léteznek, de nem léteznek az em-
beri társadalom létén, gyakorlatán k ívül : az esztétikai minőségek tár-
sadalmi értelemben véve objektívek, s n e m természeti értelemben, az 
ember i társadalom megszűnése — pl. az emberiség kipusztulása vagy 
állati sorba való visszafejlődése — esetén minden esztétikum megszű-
nik tehát.6 

' Marxista-leninista esztétika. A Marxizmus - Leninizmus Esti Egyetem tankönyve. 
Szerk. Kis TAMAS. Bp. 1969. 314 — 315. — E szöveg változatlanul jelent meg a tankönyv 
1973-as, egyébként nagymértékben átdolgozott kiadásában is (1- 299 — 301). 

• E koncepció vonásait itt csak az általunk kiemelt kérdés összefüggésében érint-
hetjük, bővebben 1. V. V. VANSZLOV: A szép problémája Bp. 1958. — GARAI LÁSZLÓ: 
A szovjet esztéták vitája a szépségről. Valóság, 1962. 2. sz. — GARAI LÁSZLÓ : A szép pszi-
chológiája. Magy. Filoz. Szemle, 1962. 4. sz. — L. N . SZTOLOVICS: A szép kategóriája 
és a társadalmi eszmény. Bp. 1974. — M. KAGAN: Ismerkedés az esztétikával Bp. 1974. — 
Lényegében ugyanezt a felfogást képviseli korábban hivatkozott munkájában SZIGETI 
JÓZSEF is . 
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Barna kritikai észrevételei így, önmagukban véve igen meggyő-
zőek, nem véletlen hát, hogy a szakközvélemény egy része Luká-
csot a „szubjektivista-objektivista" nézetek képviselőjeként tartja szá-
mon. Egészen más megvilágítást nyernek viszont Lukács nézetei ak-
kor, ha művének más helyeit is f igyelembe vesszük, s n e m szorítko-
zunk a Barna által kiemelt mondatokra . Mindenekelőtt az alábbi 
szövegrész tanulságos ilyen szempontból : 

„ A műalkotások oly bonyolult vonatkozási és tárgyhssági rend-
szerét átható szigorú törvényszerűség mindegyikből sajátos tárgyat 
alkot, amely megszüntethetetlen magánvalóságában szemben áll min-
den szubjektummal, és amelynek — esztétikai — létezése e szubjektumtól 
teljesen függetlenül érvényben marad. Ez a műalkotásnak mint saját 
világnak további oldala. Azonban — esztétikai — létezése maradék-
talanul antropomorfizáló jellegű. Ezt a képződményt a valóság em-
beri-érzéki ( . . . ) visszatükrözése alkotta meg, és — esztétikai — 
létezése kizárólag azon a hatalmán alapul, amellyel a felvevő szubjek-
tumban egy világot tud felidézni. Tehát nemcsak magáértvaló saját 
világ ez, hanem egyúttal és ettől elválaszthatatlanul az embereké is. 
Itt teljesedik be igazán mindaz, amit az esztétikai szféra an t ropomor-
fizmusáról mond tunk . ( . . . ) Az esztétikumnak ezt az alapvető, ter-
mékeny és mozgalmas ellentmondásosságát pregnánsan fejezi ki a 
művészet saját világának ez a kettős ér te lme: egyrészt saját, mint 
zárt, szubjektumtól független objektivitás, másrészt a legmélyebben fel-
tárja azt, ami a szubjektumban valóban lényeges".7 

Felmerülhet itt az a gyanú, hogy ezek szerint mégis megalapozott 
az a vélemény — melyet e sorok szerzője is elutasít pedig —, hogy 
Lukács műveiben minden és mindennek az ellenkezője is megtalál-
ha tó : 8 ugyanabból a Lukács-műből idézheti Barna, hogy az esztéti-
kai tárgy csak a szubjektum függvényeként létezhet, amelyik műből 
a fenti, a szubjektummal szembeni függetlenség gondolatát hangsú-
lyozó passzust is kiemelhettük. Valójában azonban egészen másról 
van szó: arról, hogy ebben a vonatkozásban a szubjektum fogalma 
kétértelmű, egyfelől jelentheti az emberiség egészét, az emberi tár-
sadalmat, másfelől pedig az egyes embert , a konkrét befogadót . Lu-
kács megfogalmazásai valóban nem a legpontosabbak, a szubjektum 
e kétféle értelmének megkülönböztetését elmulasztva a szerző alapot 
adott a félreértésre — félremagyarázásra. H a a Barna által kiragadott 
szövegrészben az „egy szubjektum" kifejezés mellett ott állna, hogy 
„nevezetesen az ember i társadalom", akkor a gondolatmenet teljesen 
egyértelműen egybevágna a „társadalmi iskola" — Barna által is 

' LUKACS GYÖRGY: AZ esztétikum sajátossága. Bp. 1965. 1. köt. 468-469. Kiemelések 
tőlem, Sz. I. 

• L . MAKAI MÁRIA: „Egyet egy csapásra !" és ZOLTAI DÉNES-SZERDAHELYI ISTVÁN ; 

Válasz Makai Máriának. Kritika, 1975. 7. sz. 
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elfogadott — felfogásával, hiszen a műalkotások e felfogás szerint 
is minden esztétikai minőség nélküli, közömbös természeti objektu-
mokká válnak, ha nincsen az emberiség. S ha az utóbbi idézetben 
szereplő „szubjektum" szó helyén mindenüt t „az egyes e m b e r " ki-
fejezés állna, a két idézet közötti — látszólagos — ellentmondás is 
nyomban megszűnne, hiszen az esztétikai tárgyak, művészi alkotások 
minőségei, értékei az emberiség társadalmi gyakorlatától függenek 
ugyan, de az egyes ember tudatától nem. 

S hogy e szövegeket önellentmondóaknak vagy egy ellentmondás-
mentes koncepció logikusan összeillő részeinek tekintjük-e, ez nem 
csupán attól függ, hogy milyen indulattal közelítünk a szöveghez. 
Az itt valóban kétértelműén, félreérthetően megfogalmazott tételek 
ugyanis másutt, Lukács korábbi műveiben félreérthetetlen egyértel-
műséggel hangzanak, s ez minden kétséget kizáró bizonyítékot nyúj t -
hat azok számára, akik nem mindenáron cáfolni, hanem mindenek-
előtt megérteni akarják Lukácsot. E korábbi művek tanulmányozása 
egyébként arra is rávilágíthat, hogy a „társadalmi iskola" objektivi-
táskoncepciója n e m h o g y szembeszegezhető lenne Lukáccsal — mint 
ahogyan ezt Barna is véli — hanem az esztétikum társadalmi értelem-
ben felfogott objektivitásának tételét Lukács már évtizedekkel a 
„társadalmi iskola" fellépése, az 50-es évek közepe előtt lefektette: 
a vele most szembeállított tétel tehát valójában saját szellemi úttörésé-
nek eredménye. 

Lukács már 1938-as, Marx és az ideológiai hanyatlás problémája cí-
m ű tanulmányában kifejtette, hogy — szemben minden relativista-
szubjektivista felfogással — a komikumnak, tragikumnak, fenségnek 
és a többi hasonló minőségnek objektív kritériumai vannak, s a 
nagy alkotók, a realista í rók egyik ismérve éppen az, hogy a valóság 
dolgait ilyen szempontból az objektivitásnak megfelelően látják és 
értékelik.8 Részletesen és pontosan — a mai kutatások legelőrehala-
dot tabb eredményeit előlegezve — elemzi azután ezt a problémát 
1952-es Csernisevszkij-tanulmányában : 

„ . . . mindazok a kategóriák, amelyek, bár számos történelmi vál-
tozáson keresztül, az esztétika évezredes fejlődésében állandóan visz-
szatérnek, így a szép, a fenséges, a komikus, a tragikus stb., az emberi 
élet, az emberek egymásközötti érintkezésének, társadalmi kölcsön-
hatásaiknak, a természethez való viszonyuknak alapvető mozzanatai. 

Ebből egyrészt az következik, hogy amit az életben, a természet-
ben, a valóságban szépnek élünk át, annak szép voltát az élményt 
kiváltó tárgy objektív (tudatunktól függetlenül létező) mivol ta , 
tulajdonságai határozzák ugyan meg, de ezek csak bizonyos, az e m -

* L. LUKÁCS GYÖRGY: A realizmus problémái. Bp. 1948. 177-178. Külön felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy LUKÁCS már itt is a „társadalmi iskola" által később kulcsfogalommá 
emelt „társadalmilag objektív mértékekről" beszél. 
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ber közvetlenül szubjektív (a valóságban társadalmi) szükségletei 
által megszabott körü lmények között érvényesülhetnek. Tehá t a ter-
mészeti széphez való viszonyunk objektív, illetve szubjektív jellege 
— nagy általánosságban —' olyan szerkezetet mutat, amilyent Marx 
a gazdaság és a természeti jelenségek közöt t feltárt. ( . . . ) És nagyon 
érdekes, hogy Marx ebben az összefüggésben néhány röv id célzással 
még arra is kitér, hogyan hoznak létre az arany és az ezüst fizikai 
(vagyis tudatunktól függetlenül létező) tulajdonságai esztétikai él-
ményeket az emberekben, természetesen ebben a gazdaságilag, tár-
sadalmilag meghatározot t összefüggésben. Ily módon a természeti 
szép elválaszthatatlan ugyan a jelenségek objektív mivoltától , de 
ugyanakkor az ember szükségletei szabják meg, mi lesz számára 
szép, fenséges stb."1 0 

Ez az okfejtés az 50-es évek első felében nem is maradt visszhang-
talan, s ha szakirodalmunk 1956 után mégsem támaszkodott rá, ha-
nem a „társadalmi iskola" koncepciójaként üdvözölte az esztétikum 
objektivitásának tételét, úgy ennek fő oka minden bizonnyal a Lu-
kács-probléma ekkori megoldatlansága volt .1 1 

A m i végezetül a „szubjektivista-objektivista" álláspontot illeti, ez 
szerintünk éppenséggel a Lukácsot bíráló tankönyvfejezet végkövet-
keztetését jellemzi, amikor Vanszlov formulájá t — s amint kimutat tuk, 
Lukácsét — úgy igyekszik „továbbfejleszteni", hogy azt mondja : 
min thogy a színek és hangok pszichofizikai minőségek, így az esz-
té t ikum mégis f ügg az egyes ember tudatától, csak nem az esztétikai, 
hanem az „egyszerű érzékelő tudat tó l" ; ha a művet éppen senki nem 
látja, hallja, akkor annak esztétikuma aktuálisan nem is létezik.12 

Ez az érv jól ismert a szubjektivista polgári esztétikából, s a pszicho-
fizikai minőségek kérdésének nagy mér tékű tisztázatlansága13 két-

U LUKÁCS GYÖRGY: Adalékok az esztétika történetéhez. Bp. 1953. 141. 
1 1 A LuKÁcs-tanítványok közül főként MÍSZÁROS ISTVÁN szentelt igen beható elem-

zést a társadalmi objektivitás problémájának (1. MÉSZÁROS ISTVÁN : Szatíra és valóság. 
Bp. 1955. 52 —75.), a LuxÁcs-körön kívül pedig POGÁNY FRIGYES építette erre a tételre 
építészeti esztétikai koncepcióját (1. POGÁNY FRIGYES: Belső terek művészete. Bp. 195s. 
9.), sőt, az addig csak deklarative rögzített megoldást a természetelvű és szubjektivista 
koncepciók logikai kizárásával elsőként bizonyította is a ma — VANSZLOV nyomán is-
meretessé vált — indirekt eljárással 0. POGÁNY FRIGYES : Az esztétikai normák és a mű-
vészeti nevelés. Építészettörténeti és Elméleti Közlemények, 1953. 2. sz. 22.). A teljes 
igazság kedvéért megjegyzendő, hogy LUKÁCS 1956 után az objektivitás tételét csak az 
esztétikum egészével — vitatható módon — azonosított művészeti szférára vonatkoz-
tatta, s a művészeten kívüli szépséget a szubjektív kellemesség körébe utalta, ami — 
szerintünk — nem vált koncepciójának előnyére (1. LUKÁCS: Az esztétikum sajátossága. 
I . k ö t . 4 7 0 . , 2 . k ö t . 4 8 4 - 6 2 Ő . ) 

11L. Marxista —leninista esztétika. 316. 
" L . MÁRKUS GYÖRGY: AZ észlelés és A pszichofiziológiai probléma Magy. Filoz. 

Szemle, 1968. 2. sz. — ALTRICHTER FERENC: Megjegyzések az észlelés filozófiai fogalmáról. 
Magy. Filoz. Szemle, 1972. 1. sz. 
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ségtelenül alapot is nyúj t ahhoz, hogy e rendkívül képlékeny foga -
lomra való hivatkozással tetszőleges konklúziókhoz jussunk. Szerin-
tünk azonban ahhoz, hogy egy jelenség esztétikai minőségekkel 
rendelkezzék, azaz esztétikai tárgy legyen, n e m szükséges az, h o g y 
fizikai tulajdonságai az észlelésben aktuálisan is pszichofizikai m i n ő -
séggel tükröződjenek, hanem elegendő az is, hogy e jelenség tulaj-
donságai alapot adjanak e lehetőség realizálásához, s létezzék — más-
felől — az emberiség, amely e lehetőséget realizálni tudja. Ezek a 
feltételek a dolgokat már eleve esztétikai tárgyakká teszik, a m i n t h o g y 
az emberi világ dolgai általában attól azok, amik, hogy anyagi s truk-
túrájuk lehetőséget nyúj t arra, hogy betöltsenek valamilyen ember i 
funkciót . Magyarán: a köl tők sosem publikált , kézirattárakban vagy 
padlásokon heverő, olvasatlan költeményei n e m akkor és attól válnak 
„igazi" költeményekké, hogy felfedezik, kinyomtatják és olvassák 
őket, hanem olvasatlanul, „használaton k ívü l" is objektíve azok 
mindaddig, amíg a lehetőség fennáll, hogy valaha valaki m a j d elol-
vassa őket. Ezt a gondolatot hangsúlyozza Lukács is, m o n d v á n , 
hogy „egy még meg nem vásárolt szerszám éppúgy szerszám, mint 
az, amelyet már használnak",14 ismét tanúskodva arról, mi lyen távol 
áll gondolatrendszerétől mindenféle „szubjektivista-objektivista" el-
képzelés.15 

SZERDAHELYI ISTVÁN 

A Z „ Ö S S Z E S M Ű V E K " DILEMMÁJA 

I . 

Vagy tíz éve panaszolta Zolnai Béla levelében, hogy az 1959-ben 
megjelent Juhász Gyula Összes Versei kö te tbő l „barbár m ó d o n hiá-
nyoznak a kötetek határai. Ezt Adyval, József Attilával n e m mer t ék 
megcsinálni. Nincs a kötetnek felelőse, csak hátul egy kiadói j egy-
zet . . . " 

N o hiszen, jó helyt panaszolta! Elkerülte figyelmét, h o g y ama 
kiadói jegyzet legvégén éppen az én nevem áll a kötet gondozójaként . 

11 LUKÁCS: AZ esztétikum sajátossága. 1. köt. 51S. 
15 E tanulmány keretei nem teszik lehetővé, h o g y a „szubjektivista — obje tk iv is ta" 

koncepció másik reprezentánsaként emlegetett M. KAGAN nézeteivel behatóbban fog-
lalkozzunk, meg kell jegyeznünk azonban, hogy összefoglaló kézikönyvének e problé-
mát tárgyaló fejezete (1. KAGAN: Ismerkedés az esztétikával 27 -30. ) arról tanúskodik, 
hogy őt éppoly kevés joggal sorolhatjuk ebbe az irányzatba, mint LuKÁcsot. 

1 0 Irodalomtörténet 
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S az is, hogy a József Attila Összes Versei, ugyanabban a Parnasszus-
sorozatban, szintén a korábbi köte tek rendjének mellőzésével, a szi-
go rú és egységes időrend fonalán közl i az egész é le tművet . Abban 
viszont igaza volt , hogy Ady összes verseinek valamennyi eddigi 
kiadása megőrizte a költő életében, sőt a halála után megjelent köte-
tek rendjét, s a Magyar Klasszikusok 1962-i kétkötetes gyűjteménye 
is csak a kötetekben közölt versek után, külön adja a kötetekből 
— különféle okok miat t — kimaradt alkotásokat. 

Juhász Gyula összes verseinek 1963-ban megjelent háromkötetes 
kritikai kiadásáról Tolnai Gábor f r t az Irodalomtörténeti Közlemé-
nyekben 1967-ben tanulmány értékű bírálatot. Ennek végén hasonló 
gondokat vet föl . Megérdemelt visszhangja mindedd ig elmaradt, 
pedig dolgozatát ú j ra lenyomatta Tanulmányok (1970) c ímű gyűjte-
ményes kötetében. Mivel mind a kritikai kiadás szerkesztőjeként, 
m i n d az azóta többször is megjelent Juhász-összesek összeállítójaként 
— a legutóbbi 1974-ben jelent m e g a Helikon Klasszikusok 
sorozatában — érdekelt fél vagyok, illőnek tar tom a nyilvánosság 
előtt való állásfoglalást. Akár vitaindítóul is. 

Tolnai Gábor először ugyan n e m vonja kétségbe a kritikai kiadá-
sok szabályzatának a szigorú időrendre vonatkozó követelményét, 
a tudományos vizsgálódás számára nélkülözhetetlen fejlődésvonal 
fölvázolását. Később azonban itt is kételyeinek ad hango t . A nép-
szerű, nagy példányszámú kiadások esetében határozottan megkérdőjelezi 
az azonos fölépítésű, a verseket szintén időrendben közlő kötetek célszerű-
ségét, jogosságát. Az olvasóhoz a szöveget közelebb hozó néhány mó-
dosítás (a helyesírás modernizálása, az ékezeteknek a r í m - és ritmus-
követe lményeknek megfelelőbb kiigazítása s hasonló) n e m elégíti ki : 
„Öszvér megoldás ez — írja —. Formálisan népszerű kiadás, de 
lényegileg a kritikai szöveg jegyzetektől megcsonkított , a cél érde-
mé t tekintve alig módosított mása ." 

M i t kifogásol voltaképpen Tolnai Gábor? Kettőt. A z egyik, hogy 
az időrendi közlésmód elmossa a kötetek és a ciklusok határait. Holott, 
nemcsak Ady, hanem Juhász is „rendkívül i tudatossággal szerkesz-
tet te köteteit". „Meggyőződ tem arról, hogy Juhásznak azok a verskö-
tetei, amelyeket ő rendezett sajtó alá — és a köteteken belül a ciklu-
sok — nem kevésbé önálló műalkotások, mint a m a g u k külön egy-
ségében egyes versei." 

„ H a a kötet és a ciklus — folytatja kissé később — m a g a is alkotás, 
a kritikai kiadási szabályzatnak nem kellene-é a sajtó alá rendezéskor 
ugyanúgy tiszteletben tartania azt, mikén t tiszteletben tar t ja az egyes 
versek szövegeit, azok hűséges közreadását?! Azt hiszem, a válasz 
csak igen lehet." 

Ő tehát még a kritikai kiadásokban is ragaszkodnék a kötetek és 
ciklusok korábbi rendjéhez. De hogyan lehet e kétféle nézőpontot 
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— az időrendet és a kötet- meg ciklus-rendet— egyesíteni? „Meg-
nyugató javaslatot magam sem tudnék tenni" — írja maga Tolnai Gábor , 
s a problémára való rámutatásban teljesen igazat adok neki. De a két -
féle közlésmód összeegyeztetését, sajnos, megoldhatatlannak l á tom. 
Megoldhatatlan, mert a ciklusrend és az időrend keresztezi, parali-
zálja egymást. 

Sőt, tovább menve, éppen Juhász művében elégséges példa van 
arra, hogy maga a költő sem tekintette véglegesnek egy-egy ciklu-
sát vagy egy-egy versének ciklusbeli helyét. Nem egy versét közölte 
új ciklusban, új változatként, s némelyik éppen ezzel teljesen új értel-
met is nyert. Csak egyetlen példát: a Júlia, bús virág című verse 1918-
ban a menyasszonyának nevezett Eörsi Júliához szól; 1922-ben — a 
Petőfi és a Zoltánka című versekkel együtt közölve — Szendrey Júliára 
érthető. Hasonló bőséggel van ilyen köteteiben is. Ezeket tehát cik-
lusbeli helyükre megnyugtatóan nem is tudnánk tenni ! Ezért ad tunk 
a kritikai kiadásban Ciklusváltozások c ímmel muta tó t ezekről az ösz-
szefüggésekről, s ezért utaltunk a változásokra minden vers jegyzeté-
ben. Bár Ady ciklusai Juhászéinál sokkal tudatosabb kompozíc ió 
eredményei, az ő verseinek kritikai kiadását sem tudom másként el-
képzelni, mint időrendben és a ciklusok táblázatos mutatójával. 

S nincs különben a népszerű kiadásokban sem. Az időrend mégis-
csak a legfőbb értelmezési lehetőséget nyújt ja , s hozzá képest a köte-
tek és ciklusok másodrendűek. Elsikkasztani valóban kár ugyan, de a 
ciklusok mutatója a keresőnek, böngészőnek elégséges útbaigazítást 
nyúj that . 

Ady és Juhász életműve között még egy nagy formai különbség is 
van. Ady verseinek zöme bekerült életében megjelent köteteibe, 
Juhász verseinek csak mintegy harmada! S ha a kívülrekedt kéthar-
madnak mennyiség szerinti java alkalmi vers is, néhány nagyon je-
lentős, éppen világnézeti jellegük miatt annak idején a köte tekbe 
fö l nem vehetett köl temény is közöttük van. (Csak hirtelenjében: 
A Munkásotthon homlokára, Szegény katona, A vén cigánynak, Őszirózsa, 
A munka, Hiszek, Középkor, Petőfi-centenárium, Magyar mezítlábas, 
Új kurucnóta, Munkások a hídon, Vérmező, Dózsa után, Az alsóvárosi 
temetőben stb.) Ezeket kiszakítani a többi, velük egyidőben született 
köl temények közül a korabeli viszonyokat tükröző, kényszerű kö -
tetbeli keretek, tehát külső, alaki tényezők miatt , sokkalta inkább el-
torzítja az életmű fejlődésvonalát, mint a — mégiscsak utólag k o m -
ponált, tehát másodlagos — kötetek és ciklusok rendjének f igyelmen 
kívül hagyása. 

Volt már kísérlet — a fölszabadulás előtti szegedi Szukits-kiadvá-
nyoké — a két szempont összeegyeztetésére. Az első kötet adta a kö -
tetek anyagát, a második — jellemzően : sokkal terjedelmesebb, noha 
még mindig nagyon-nagyon hiányos — a korábban kötetben meg 

1 0 * 
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n e m jelent verseket. Ez a kettős időrend nagyon zavaró, a költői fej-
lődés képét összekuszáló, a aligha hihetem, hogy ehhez kellene visz-
szatérnünk. 

Tolnai Gábor másik kifogása, h o g y az összes versek anyagában 
fölhígul az életmű minőségi java, a legszebb versek gyűj teménye. Az a 
benyomása, hogy a mai fiatal olvasó az összes versekből „aligha is-
merhet fel benne jelentősebbet, min t egy középszerű kö l tő" . „Ilyen 
m ó d o n — mond ja — a remekművek bujkálásra vannak ítélve; csak-
n e m eltűnnek a megháromszorozódot t versanyagban: szinte keresni-
kutatni kell őket ." 

Igaza van-e? Jórészt megint igen. Lehet, hogy arányát tekintve a 
Juhász-életműben több az érdektelen, a hordalékos elem, de minden 
köl tői oeuvre óhatatlanul tartalmaz ilyet, Petőfié is, Adyé is, József 
Attiláé is. Maga Tolnai is írja: 

„A Juhász, 'népszerű' kiadás egy példa a sok közül. N a g y példányszám-
ban megjelenő, népszerű célokat szolgáló, de az akadémiai tudomá-
nyos kiadások szempontjainak, rendszerének lényegét .átmentő' Ju-
hász-kiadás mellé felsorakoztathatnánk más klasszikusaink hasonló 
jellegű .népszerűsítését'. Sajnos, ez a gyakorlat aligha mozdíthatja 
elő azt a szép törekvésünket, hogy klasszikusaink eleven áramként 
jár ják át s növeljék a közgondolkodást . Ellenkezőleg, akarva nem 
akarva táplálják azt a régi rossz .hagyományt ' , h o g y a klasszikus 
egyenlő a beporosodottal, az unalmassal; régen — a mi if júságunkban 
emlegetni szokott — kötelező olvasmánnyal." 

Az összes versek azonban szükségképpen elárasztják az olvasót a 
gyöngébb alkotásokkal is. Ha ezektől teljesen meg akarnánk a költőt 
is, a verskedvelőt is kímélni, le kellene mondanunk az összes versek 
kiadásáról általában. De hiszen erre a tehermentesítésre valók a válo-
gatások : belőlük az utókor csak a színe-javát ismeri meg egy-egy 
köl tői életműnek, n e m terheli agyát, esztétikai befogadókészségét a 
sok melléktermék, alkalmi vers, rossz órában született költői selejt. 

Számos más mód ja lehet még a köl tő megszerettetésének: a rá-
dión, televízión, versmondó esteken kívül a könyvkiadás is tehet érte 
valamit . Mint a sikeres tematikus válogatás, az Anna-verseket külön 
kiemelő Anna örök c ímű Juhász-kötet példája mutat ja , így is lehet. 
Ez java verseket nyúj t , a szerelmi líra legszebb darabjait, mél tó a költő 
leg jobb színvonalához. Válogatásokkal is elérhető ez. Ám az összes 
verseket egyik sem teszi fölöslegessé. 

T ö b b évtizedes tapasztalat, hogy az olvasók széles táborának szük-
sége van az összesek re, válogatás helyett ezt keresi, s még a nyomós 
okkal kimaradt versekért is zúgolódik, mert teljesség-igénye minden-
re kiterjed; szívesen lapoz a töredékek, a költőileg jelentéktelen, leg-
fö l jebb életrajzi szempontból érdekes rögtönzések, apróságok, sőt a 
zsengék között is. Ezt az óhajt sem szövegkiadó filológiánk, sem 
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könyvkiadásunk nem hagyhatja f igyelmen kívül. S az összes versek 
közlésmódjául más, mint az időrend, nem látszik megvalósíthatónak. 
Tolnai Gábor figyelmeztetése azonban rávehetné a kiadókat , hogy 
még a népszerű összesekben is adjanak a költő egykorú köteteiről 
és ciklusainak rendjéről mutatót. 

Az összes versek forgatóit pedig arra kell ránevelnünk, hogy a 
földuzzadt életműből ki tudják szemelni a javát. A m ű nagyságát 
a legszebb versek adják; ahogyan Néme th László találó hasonlata 
mondja : a hegyek nagyságát a csúcsaikkal mérjük. 

Sajnálom, hogy a több szerkesztőséget megjárt kéziratom csak 
most jut nyilvánossághoz. Érdemes lesz az időközben az Élet és 
Irodalom hasábjain kezdődött párhuzamos vitát (Lengyel Balázs, 
1975. szept. 27., Vargha Balázs, nov . 8.) is bekepcsolni a további 
eszmecserékben. 

P É T E R LÁSZLÓ 

II. 

Ki látja jobban a költőt, önmaga vagy a világ? 
Az irodalom megválaszolhatatlan kérdései közül való ez is. Pedig 

mielőtt a kritikai vagy gyűjteményes kiadások pőrében tanúvallo-
mást tennénk, előbb erre a kérdésre kellene feleletet keresnünk. 

Egy nagy köl tő műveinek kiadása csak másodsorban textológiai 
gond. Baudelaire óta mindenki előtt világos, hogy az újkori költők 
ars poeticájához szervesen tartozik kötetük kompozíciója is, az az 
itinerarium mentis, mely az egyes versek összegénél is hívebb szám-
adás szemléletükről. Elgondolni is nehéz, milyen képet kapnánk Ady 
költészetéről ciklusainak rendszerezése nélkül. Aligha lenne olyan 
éles rajzú az a mikrokozmosz, melynek alkotója a tematikát a teljes 
élet változatossága szerint széttagolta és könyv formájában újra egész-
szé komponálta . 

A megjelentetett életmű a kötetek számadásából k ibontakozó ön-
arckép. A költő nemcsak akkor alkot, amikor verset ír, hanem akkor 
is, amikor átír és akkor is, amikor a papírkosárba hajít. „Gyűlöl lek: 
ez az első szó Babits Mihály Összes Verseinek kötetében, az utolsó 
pedig: halál. Egyik sem olyan embernek a szava, aki jó l érezte ma-
gát a fö ldön." Gyűjteményes kötetről szól s egy nagy köl tő tárnái-
ba világít Szabó Lőrincnek ez a jellemzése. Hová lenne a költői élet-
műnek ez a beszédes alfája és ómegája, ha nem az á tgondol t közlési 
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rendnek egy életnyi tudatát tükrözné, kereken, befejezetten, ahogy 
a halál az utolsó simítást végezte a szobron. 

N e m mondha tunk le az egyes köte tek szerkezetének fejlődés-
rajzi bizonyságáról sem. Ismerünk példát mely a megvalósulatlan 
szerzői kompozíció miatt most már tartósan kétes hitelességűvé teszi 
szemünkben az utolsó arcképet, és i smerünk olyat, amelynek meg-
valósult kompozíciója fényesen világít m e g egy fejlődési szakaszt. 

T u d j u k , hogy A halottak élént Hatvany a költő makacs ellenállását 
meg tö rve válogatta, s hozott létre egy füst alatt egy posztumusz kö-
tetet is. A költő ugyanezt az anyagot másképp akarta két kötetre 
osztani. Hatvany a benne kialakult képzetek szerint a legjobbnak 
tar tot t , mert a régieket viszonylag leginkább folytató Adyt mutatot t 
föl A halottak élénben, és egy Hatvany nézete szerint gyengébb 
versanyag teszi ki Az utolsó hajókit. De ha Ady válogat, vajon nincs-e 
mos t n e m csak két egyenlő értékű, hanem a készülő költői fordulatot 
is érzékeltető kötete a magyar irodalomnak? 

Ezzel szemben Babits Recitatív')^ (1916) a költő alkotói válságának 
és a kibontakozás kezdetének is kifejező képe. A Recitatív hat cik-
lusából kettő, és m é g másik kettő részben, olyan korai versekből 
áll, melyek a már fölöt tébb karakteres ars poeticájú első kötetébe 
(Levelek írisz koszorújából, 1909) nem kerülhettek, mivel a porond-
ra lépés tudatlírájával szemben még jobbára spontán lírai vallomások, 
ezen a helyen, a Recitatívben viszont beszédesen jelzik Babits vissza-
térését egy intim, noha magasabb funkció jú lírához. Ugyanakkor 
a Recitatív sorrendben első, fogarasi ciklusa a költő tudatlírája fo rma-
szervező eljárásait tükrözi és a személyiség á t fogóbb kifejezésének alá-
rendel t , de azért tapasztalati élmény ihletéről tanúskodik. A Recitatív 
utolsó ciklusát már Babits legkorábbi pacifista versei alkotják, a vi-
lághoz forduló tevékeny erkölcsiség és a párbeszédes versmagatartás 
ú j fej leményeként. Ha a kötet költeményeit időrendbe sorolva szét-
dob juk , eltűnik Babits költői válságának egyszersmind alkotó önfor -
málásának ez a páratlan dokumentuma. Ki farag bennünket valaha 
egészre, / ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésse, / ha nincs kala-
pácsunk, szüntelenül dúló, / legfájóbb mélyünkbe belefúró furó ? — írja 
Babits, s bár az önalakítás elve az idézetben a személyiségre irányul, 
h o g y n e értenénk azonnal a költői életműre, mely a legszemélyesebb 
élet hasonmása. 

D e mai tudásunk szerint mennyi elfelejtett emlék, tudat alá szorí-
to t t vágy, torzónak maradt terv él egy emberben, ami életének szer-
ves része! Ugyanebben a fent idézett versben mondja a kö l tő : Mi-
csoda ős szirtről vágták ki lelkünket, / hogy bus darabjai még érdesen 
csüngnek, I érdesen, szennyesen s félig születetten, / hova nem süt a nap, 
hova nem fér a szem? (Psychoanalysis christiana.) Érdes, félig születet-
len, de olykor értékes, máskor meg épp kulcsot adó a köl tő kiadat-
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lan lírája, még ha fogalmazványokból vagy töredékekből áll is. 
Akit megszerettünk, arról minden t akarunk tudni : gyermekkori bal-
eseteit, felnőtt szeszélyeit vagy ki nem hordot t titkos gondolatait is. 
így vagyunk a klasszikusok kiadatlan műveivel. 

Ezzel vissza is érkeztünk Péter László di lemmájához: mi legyen 
a kiadás mércéje, a kritikai kiadásokban leggyakoribb időrend vagy 
a költő életében kiadott kötetek rendje, a függelékben közölt kia-
datlanokkal kiegészítve? 

Nyi lván mind a kettő. Szükségünk van a költői életmű önarckép-
tudatára, ami csak az érintetlen kötetek rendjéből bontakozik ki, de 
nem mondha tunk le a pontos időrendről sem ami egyértelművé tesz, 
új összefüggésbe állít. Az előbbi a szépirodalmi kiadások, az utóbbi 
az Akadémia által gondozott , tudományos kiadványok feladata. 

De akad égetőbb gondunk is annál, amit Péter László kifejt. Attól 
fő a fejünk, hogy a népszerű kiadványként vagy folyóiratokban közre-
adott szövegek és kiváltképpen a versek közlése pontatlan, hibás és 
különösen akkor szeplősítő, ha megelőzi — n e m egyszer kényszerű-
ségből — a szövegkritikai kiadást. A szövegkritikai kiadás legnagyobb 
hibája, hogy nem valósul meg, mert szegény az eklézsia és nem ü tő-
képes a sereg. Szegény Babitsnak példának okáért nemcsak kritikai, 
de hosszú ideje népszerű kiadása sincs, — az Olcsó Könyvtár egyéb-
ként hasznos válogatásával n e m érhetjük be. 

Két változatról beszélek, a kritikai és a népszerű kiadásról. De ha 
munkahipotézisként e l fogadom Péter Lászlónak azt a nézetét, hogy 
„az olvasók széles táborának szüksége van az összesekre," akkor n e m 
adhatok korlátlan bizalmat az olvasói ösztönösségnek. A „széles 
k ö r ű " olvasó közönség kezébe jutó, valódi ,,összes"-ben a nevelés 
súlyos szempontját csak a világosan elkülönített kötetek rendje, és 
az utánuk besorolt kiadatlanok viszonyításon alapuló kompozíciója 
valósíthatja meg, ilyen sorrend nyújthat értékelő útmutatást. A tu -
dományos „összes" viszont n e m lehet azonos a népszerű „összes"-
sel! Az olvasó közönség épp oly kevéssé növekedik spontánul a ter-
mészet kegyelméből, mint maga a társadalom. A tudományos követ -
keztetésnek meg pontos, személytelen adatokra van szüksége. 

R Á B A G Y Ö R G Y 

' Ш . 

Miután elolvastam Péter László vitaindító tanulmányát „Az összes 
müvek dilemmáját", Giraudoux Littérature c ímű tanulmánya ju tot t 
eszembe. Ebben azt írja, hogy az iskolákban az irodalmi oktatás 
alapja nem a művek, hanem az antológiák, a többnyire célzatosan 
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összeválogatott morceaux choisis-к. Mi sem természetesebb, mint hogy 
bármely válogatáson meglátszik a szerző ízlése vagy ízléstelensége, 
osztályának szemlélete stb. A válogatáson alapuló irodalmi oktatás 
eleve megcsonkítja és meghamisít ja az irodalmat. Egy hol szándéko-
san, hol ösztönszerűen szervezkedő összeesküvés munkálkodik azon 
— m o n d j a Giraudoux —, hogy ezeket a szükségképpen hiányos an-
tológiákat az előtérbe tolva, elrejtse a közönség elől drága örökségü-
ket, a nemzeti irodalmat. Az uralkodó polgárság valósággal kisajá-
tította az irodalmat. Ez az osztály, amely egyébként irodalombarát, 
minden olyan művet elsikkaszt, amely el lentmond ennek a nem egye-
temesen francia, hanem polgári i rodalom-fogalomnak. Ilyenformán 
oszlik az irodalom kötelező és ha nem is éppen tiltott, de semmikép-
pen sem ajánlott i rodalomra. A polgári irodalomszemlélet eredmé-
nyeképpen minden író alakja mellett megszületett ugyanannak az 
írónak a fantomja is, a m ű mellett az á rnyékmű, melyet a tanuló 
— vagy az olvasó — igaznak és teljesnek ismer, holott csonka, ha 
ugyan nem teljesen hamis. 

E g y másik az előbbivel nyilván szorosan összefüggő kérdést is 
fölébresztett bennem Giraudoux tanulmánya, nevezetesen azt, hogy 
ki tartozik az irodalomtörténet körébe. Milyen „ tudományos" is-
mérvek dönt ik el, hogy valakit bevesznek egy korszak i rodalomtör-
ténetébe, vagy kihagynak belőle. Hadd idézzek egy igen meggon-
dolgoztató példát, Faguet példáját, aki irodalotörténésznek és esszé-
istának egyformán ki tűnő; professzor volt a Sorbonne-on; 1887-ben 
megjelent művében (Dix-neuvième siècle), Stendhalt, a 19. század 
egyik legnagyobb regényíróját meg sem említi. Ezúttal bajos a szo-
kásos kibúvókra hivatkozni, hogy a korszellem így meg amúgy, hi-
szen Stendhalt a kortárs Balzac is elismerte. Faguet eljárása teljesen 
önkényes. S hogy magyar példát említsek, miért maradt ki a Kazo-
ninia szerzője, Szatmári Sándor A magyar irodalom története VI. köte-
téből? 

Sem arra, hogy X miért maradt ki az irodalomtörténetből, sem 
arra, hogy Y miért kapott benne húsz sort vagy egy fejezetet, m e g -
nyugta tó választ az úgynevezett i roda lomtudomány nem tud adni. 
Ami a klasszikusokat illeti, a hagyomány és az önkény küzdelmének 
végső kimenetele dönti el a helyezést. A jelenben a puszta önkény 
uralkodik. Ezt ugyanannyi joggal nevezhetjük szubjektivizmusnak. 

Tanítani az „egész nemzet i " irodalmat utópiának is merész. K ö -
vetkezésképpen az irodalomtanítás antológiák alapján történik. Kr i -
tér ium híján az irodalomtörténész önkényesen válogat írók és m ű -
vek közöt t , a tanár a tananyagot ugyancsak a maga egyéniségén át-
szűrve adja elő s a növendék a tanultakat szintén a maga ízléséhez ké-
pest sajátítja vagy felejti el. Ugyancsak az önkény függvénye, hogy 
melyik írót méltatnak összes művei kiadására, melyiket nem. 
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Szerintem, s ez megint csak szubjektív vélemény, azoknak az í rók-
nak összes műveit szabad csak kiadni, akiknek a teljes kiadás használ. 
Hátra van az a kérdés, amelyet Péter László pedz vitaindító tanulmá-
nyában, nevezetesen, hogy mi a célja az összes művek kiadásának és 
milyen legyen a módszere. Az egyetlen elképzelhető mód Péter László 
szerint az írásoknak időrendben való közlése, mégpedig azért, mert 
a „ tudományos vizsgálódás számára nélkülözhetetlen a fejlődésvo-
nal", „ m a már elemi követelmény a művek időrendi föltárása", a 
„kritikai kiadások szabályzata" megköveteli az időrend megállapí-
tását, ez a szabályzat „ i roda lomtudományunk legutóbbi esztendeinek 
v ívmánya ." 

Az avatatlan ezt a v ívmányt semmiképpen nem hajlandó v ívmány-
nak elfogadni s jószerint arra sem hajlandó, hogy más divatáramla-
tokkal egy kalap alá vegye. Mert a szakáll-bajusz-hosszúhaj viselet, 
legfeljebb a fodrászoknak árt, ez a divat a közízlésnek, az i rodalom 
kedvelésének, a műveltségnek. Aki ugyanis elolvassa Juhász Gyula 
vagy T ó t h Árpád időrendbe ömlesztett verseit, egy hét alatt elveszíti 
azt a Juhász Gyulát és azt a Tó th Árpádot , akiket évtizedekig szeretett. 
A nemrég a szívünk legmélyén élő kö l tő : 

Most úgy fekszem a bús ágyon kinyúlva, 
Min t múmia , mely fekszik s nem enyész, 
És süppedt mellét nyomja lomha gúla, 
És holt szemét beszőtte halk penész. 

Arról , hogy az időrendi ömlesztés használ-e a költőnek, vagy in-
kább kárára van, annak idején Péter László már vitatkozott Tolnai 
Gáborral. Tolnai nagyon tapintatosan fogalmazta meg aggályait: — 
„az időrendi közlés elmossa a kötetek és ciklusok határait", más-
felől „ilyen módon a remekművek bújkálásra vannak ítélve, csak-
nem eltűnnek a megháromszorozódot t versanyagban: szinte keres-
ni-kutatni kell őket" . 

Péter László, aki a m ú l ó világot valamennyi tüneményével egye-
temben az időrend megrendíthetetlen sziklájáról szemléli, tökéletesen 
érzéketlen az ilyen természetű aggályok iránt. Mit számít neki a köl -
tő és a költészet, ő két „ tudományos" módszer vagy igény konf l ik-
tusát látja: 

„ D e hogyan lehet a kétféle nézőpontot — az időrendet és a kötet-
meg ciklusrendet egyesíteni?" — kérdi úgy, mint aki nem kérdez. 
Szerinte ugyanis ez a probléma „megoldhatat lan, mert a ciklusrend 
és az időrend keresztezi paralizálja egymást" . Azzal érvel, hogy J u -
hász Gyula gyakran változtatta a verseket a cikluson belül. Például a 
Júlia bús virág 1918 évi beosztása Eörsi Júliához szól, 1922-ben a 
Petőfi és a Zoltánka versekkel együtt „Szendrey Júliára é r tendő" . 
Gyöngécske érv. Az, hogy Juhász Gyula így járt el, bizonyára igaz, 
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de mit bizonyít ez? Semmiképpen nem azt, hogy a költeményeket 
születésük sorrendjében kell kiadni. Péter László nem a tűnődés, a 
kétkedés, a mérlegelés, hanem az ex catedra kijelentések embere. 
Nincs az a kozmikus erő, amely eltántorítaná az időrend bálványától, 
maga Ady sem, a szigorúan megkomponál t kötetek és ciklusok köl-
tője: 

„Bár Ady ciklusai Juhászéinál sokkal tudatosabb kompozíció ered-
ményei, az ő kritikai kiadását sem tudom másként elképzelni, mint 
időrendben, a ciklusok táblázatos mutatójával." 

Itt áll junk meg egy pillanatra. A képzelőerő nagyszerű tulajdon-
ság, hasznát veszi a költő, az író, a mesterember, sőt a tudós sem nél-
külözheti. És bizony nagy baj, ha egy tudós nem tudja elképzelni, 
hogy egy kötet, amelyben a köl tő állapította meg a sorrendet, maga 
is műalkotás s ezt a rendet megsérteni semmivel sem kisebb bűn, 
mintha a képről nemcsak a rámát szereli le a „ tudományos" kutató, 
hanem külön-külön valamennyi festékréteget, míg a vászonhoz nem 
ér s meg nem állapítja, hogy ami a műalkotás fejlődését illeti, előbb 
vol t a vászon, arra rakták rá a különféle festékrétegeket, mégpedig 
szeptember 5-én a kéket, 6-án a sárgát, 10-én a lilát. Hasonló művele-
teket román és gótikus katedrálisokon nyilván csak azért nem ejtenek 
meg, mert hiányzik hozzá a keret. Egy költői műve t fölismerhetet-
lenné dúlni kevesebbe kerül, már ami az anyagiakat illeti. 

Munkahipotézisként fogadjuk el, hogy az időrend csakugyan any-
nyira fontos körülmény, mint a vitaindító tanulmánya állítja. Kér-
dés, bir tokában vagyunk-e olyan eszközöknek, amelyek segítségé-
vel, mint valami paleontológiái leletről, meg tud juk állapítani egy 
köl temény keletkezésének dá tumát . E téren vannak gyakorlati ta-
pasztalataim, három kiadónál dolgoztam mint lektor, szerkesztettem 
havi folyóiratot s vezettem a rádió irodalmi osztályát, levéltárnyi 
kézirat fordul t meg a kezemben. A tömérdek író közül, aki kéziratá-
val fölkeresett, egyre sem emlékszem, akit fölvilágosítottak volna arról, 
mily fontos szerepe lesz az u tókorban fejlődésvonalának s minő fon-
tossága van a fejlődésvonal megállapításában verseik keltezésének. 
Voltak, akik keltezték és voltak, akik nem keltezték kéziratukat. De 
ha utánagondolunk, a köl tő saját kezű keltezése sem tekinthető meg-
bízható adatnak. N e m azért, mer t a költő tudatosan meg akarja 
téveszteni olvasóját. Bár erre is van eset. Hanem vannak költemények, 
amelyek lassan készülnek. A d á t u m : 1935 augusztus 15. Ekkor ké-
szült el, de négy szakaszból áll s nincs az a Sherlock Holmes, aki ki 
tudná deríteni, hogy az első és a második szakasz megírása között 
az író nem írt-e cikket, novellát, más verset. Néme ly témát az író 
megkezd, félretesz és csak évek múlva vesz elő, mint Thomas Mann 
A szélhámos naplóját. Megesett velem a Franklinnál, a rádióban, a 
Magyarok szerkesztőségében, hogy túl vékonynak találtam a kötetet, 
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túl soványnak a ciklust s kiegészítést kér tem. Az író ö r ö m m e l telje-
sítette a kérést, de hogy amit hozott, a vers vagy a novella, mikor 
készült, ő maga esetleg tudta, én semmiképpen, sem azt, h o g y a he-
venyében a vers alá f i rkantot t dátum va jon nem egy öt éve a f iók-
ban porosodó köl temény anyakönyvi adatait hamisította meg, ab-
ból a célból, nehogy a szerkesztő, min t régi írást visszautasítsa. A 
megjelenési dátumok megbízhatóak, kivéve azokat az írókat , akik 
ugyanazt a novellát más-más címmel több helyütt közöltették. A 
Franklin Társulat egyébként a megjelenés évét nem tüntette föl. 

A végkövetkeztetés azoknak, akik alázattal szeretik, becsülik és 
olvassák az irodalmat, a költészetet, akik valamelyest belülről szem-
lélik s a gyakorlat föladta nehézségekkel is találkoztak már —egy-
értelmű. Az olykor már -már emberfölött i erőfeszítéssel k inyomozot t 
időrend, csak ritkán és csak véletlenül egyezik a valóságos időrenddel . 
Még akkor is, ha f igyelmen kívül hagy juk egy költemény, novella, 
regény keletkezésének követhetetlenül bonyolult folyamatát . Roger 
Mart in du Gard, miután évekig tartó gürcöléssel összegyűjtötte re-
génye anyagát, azt írta húgának, hogy most már csak a megírás van 
hátra. „Csak" . Néhány kérdés megválaszolatlan marad. Anyaggyű j -
tés közben fejlődött-e az író? Ez az egyik. A másik, hogy mennyit 
fej lődött s milyen mértékben az összegyűjtött anyag a megírás so-
rán. 

Mindebből aligha vonható le más következtetés, min t hogy a 
fiktív időrendre alapozott fejlődésvonal maga is fikció, azaz híján 
van minden „ tudományos" jellegnek. 

Milyen jogon áldozzuk föl két irreleváns fikció oltárán költé-
szetünk remekműveit? 

Mi sem természetesebb, mint hogy azok után, amit az egyedül 
üdvözí tő fejlődésvonalról olvastam (amelyet nem tudom, melyik zsi-
nat szentesített), minden ízemben fejlődésvonalra éhesen vetettem rá 
m a g a m Juhász Gyula összes verseire. Sajnos, éhen maradtam. N e m 
vagyok szakértő e területen, nyilván ezért nem találtam nyúlfark-
nyi fejlődésvonalat, sem a köl teményekben, sem a szerkesztő külön-
féle c ímű megjegyzéseiben: „E kiadásról", „Kiadástörténet", „Vers-
statisztika". Ellenben, amint a versek közöt t bukdácsoltam, gyakran 
emlékeztem a hajdani pesti mondásra: — az élet olyan, mint a lavina, 
egyszer föl, egyszer le. Lehet, hogy a fejlődés is ilyen. 

A tudományosan tájékozott olvasó minden bizonnyal tudja —én 
töredelmesen megval lom, csak most t ud tam meg — hogy a „ tudo-
mány mai állása szerint", ha valakit megbíznak valamelyik költő 
összes műveinek sajtó alá rendezésével, annak meg kell elégednie az 
időrend, a szöveghűség, a helyesírás stb. megállapításával, de még 
véletlenül sem szabad a költő fejlődésvonalával foglalkoznia. Az ő 
föladata abban merül ki, hogy az időrend, a helyesírás stb. megálla-
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pításával lehetővé tegye más tudósoknak, annak a fejlődésvonalnak 
a kibányászását a versgyurmából, amit őmaga nyilván már oly vi-
lágosan lát, mint a Duná t látni, tiszta időben a dobogókői kilátóról. 
Cifra munkamegosztás, de legalább tudományos. És nemcsak az, 
hanem ragadós. Más területeken bőven találkozni a fentihez hasonló 
racionális szervezéssel. 

Idáig valójában nem Péter Lászlóval vitáztam, hanem egy divat-
jelenséggel, melyet ő csakúgy nem gondol t végig valamennyi lo-
gikus következményében, mint mások s amely mellett vértezetlenül 
kiállt a harcmezőre. A belső világába n e m sikerült belehelyezkednem. 
A kötet jegyzetei tanúsítják, hogy ereje-élete nagy részét arra áldozta, 
hogy az időrend megállapítása segítségével megközelí thetővé tegye 
Juhász Gyula fejlődésvonalát. Érthetetlen, hogy miért n e m élt a vi-
tacikk adta alkalommal s miért nem rántotta elő a tarsolyából és 
miért n e m csördítette a szemünkbe — avatottak és avatatlanok ta-
nulságára — azt a boldogságos Isten tudja hányszor emlegetett fej-
lődésvonalat? Hiszen az elmélet igazolása, állításainak aranyfedezete, 
ez a hírhedt vonal volna. Talán azért n e m csattogtatja csikósmódra, 
mer t maga sem bukkant rá? 

A karikás ostorról jut eszembe, hiszen ha sokat hallunk valamiről, 
nem maradhatunk huzamosan közönyösök iránta, vajon miként fes-
tene R i m b a u d fejlődésvonala. 

Gondo lom, mint egy karikás ostor, amelynek nyele meredeken 
emelkedik, maga az ostor viszont pe tyhüdten terül szét a trópusi 
mocsárban. 

Megbízha tó helyen olvastuk, mégpedig több ízben, több helyen, 
hogy a magyar nép m a : olvasó nép. Ha rosszmájú volnék, azt mon-
danám, a túlzásba vitt olvasási láz csökkentésére találták ki az olvasha-
tatlan könyveket , t udományunk eme új „v ívmányát" . Az időrendi 
ömlesztés módszerével sikerült olvashatatlanná tenni Juhász Gyula, 
Tó th Árpád összes verseit s amint az első kötet tanúsítja, rövidesen 
Csokonaira is keresztet vethetünk. Debrecen nem becsülte, élni sem 
hagyta Csokonait , holta után szobrot emelt neki s a színházát róla 
nevezte el. Mi tudományos feszületet emelünk és rászegezzük összes 
művei t . Ha a többi is olyan, mint az első kötet, élő ember nem fe-
szít le könyve t arról a keresztről, amelytől , szegény Csokonai, úgy 
látszik soha meg nem szabadul. 

De n e m vagyok rosszmájú s így csak annyit mondok, hogy tudó-
saink tévednek, ha azt hiszik, hogy az i rodalom nem más, mint a 
t u d o m á n y anyaga, hogy nagy költőink csak azért írtak, h o g y legyen 
mit időrendbe rakni utánuk, hogy ne m o n d j a m , az u tódoknak legyen 
mit tisztába rakniok. 

Ugyanezek a tudósok föltalálták a lectura interruptdt. Az időrendbe 
ömlesztett költőket sem olvashatjuk nyugodtan , mert lépten-nyo-
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m o n jegyzetekbe ütközünk. A módszeres koponyák a jegyzetanya-
got beledolgozzák a szövegbe, vagy lábjegyzetben közlik, erre ki-
tűnő példa Nagy Péter monográfiája Szabó Dezsőről. Most azonban 
új divat kapott lábra, a jegyzeteket a kötet végén közlik. I lyenformán, 
ha egy tizennégysoros szonett minden egyes sorához egy-egy jegy-
zetet írt a „ tudós" szerkesztő, tizennégyszer kell hátralapoznunk. 
Ami nemcsak lectura interrupta, hanem ami belőle következik, cultura 
interrupta. 

Olvasó nemzet vagyunk, ismétlem és ha csakugyan komolyan 
vesszük a közművelődést és kiadványainkkal nem elriasztani, hanem 
megnyerni akarjuk a közönséget, akkor m e g kell találnunk a mód-
ját, hogy úgynevezett tudományos módszerekkel ne rántsuk a sárba 
klasszikusainkat. 

Földessy Gyula, a többi közt, óvakodot t ettől, s módszer dolgában 
könyve (Ady Endre összes versei) model lü l szolgálhat. A köteteket 
megjelenésük sorrendjében közli: Új versek, Vér és arany, Az Illés 
szekerén és így tovább. Az olvasó tehát azokat az Ady-köl teményeket 
olvassa, amelyekkel a köl tő a nyilvánosság elé akart lépni, úgy is-
mer ik meg költészetét, ahogy ő maga a tagolásra egyedül illetékes. 
Én egyedül azt hiányolom, hogy a tar talomjegyzékbe n e m vette be 
a ciklusokat, holott a ciklus is műalkotás. 

Olyan kivételes esetekben, mint a Juhász Gyuláé, aki forradalmi 
okokból versei egy részét nem publikálhatta, ezeknek helye az összes 
művekben amellett a kötet mellett van — külön egy tagban — 
amelyben megjelentek volna, ha a politika nem gátolja k inyomtatá-
sukat. 

D e mi legyen az időrenddel és a fejlődésvonallal? 
Ahogy Kazinczy mondaná „ez itt a göcs" . 
Javaslatunk az, hogy ha az időrend megállapítására szükség van, 

az illetékes tudós végezze el a munkát és minden vers alá írja oda 
szépen a dátumot. D e anélkül ám, hogy megbontaná a köte tek és a 
ciklusok egységét. „Táblázatos muta tó t " pedig az a tudós csináljon 
magának, aki vállalta a fejlődésvonal megrajzolását. 

Ennek a megoldásnak az az előnye, h o g y a költő megmarad , a 
tudomány pedig jóllakik. 

K O L O Z S V Á R I G R A N D P I E R R E EMIL 



42б Vita 

PETŐFI F O R R A D A L O M T Ö R T É N E T I 
K R O N O L Ó G I Á J Á R O L 

Egy vita előzményei 

A Petőfi-filológia eszmetörténeti irányzata hosszas pangás után 
a legutóbbi időkben bontakozott ki. Szakmai körökön kívül is fel-
tűnést keltett Pándi Pál alapvető monográfiája , a „Kísértetjárás" 
Magyarországon, amely költőnk világnézetét a különböző szocialista-
kommunis ta tanok együttes hatása felől értelmezi. Lukácsy Sándor 
több izgalmas tanulmánya vitatta az ilyen megközelítést, és végül is 
egyetlen meghatározott kommunista iskolához kapcsolta Petőfi esz-
mevilágát. Sőtér István és e sorok írója viszont Lukácsy álláspontját 
kezdte vitatni, majd a polémiába — közvetve vagy közvetlenül — 
mások is bekapcsolódtak. 

A jószándékú érdeklődő, aki egymás után olvassa a többé-kevésbé 
szenvedélyesen előadott és érvekkel, ci tátumokkal mindegyik olda-
lon ellátott vitairatokat, csüggedten akár le is mondhat arról, hogy 
valaha is eligazodjék e disputában. Ha csak nem talál megbízható 
fogódzót a tájékozódáshoz. 

E dolgozat szerzője ilyen fogódzókul ajánlja az elemi filológiai 
tényeket. Ha egy álláspont képviselőjéről tárgyszerűen megállapítha-
tó, hogy a tényeknek és adatoknak csupán egyetlen, számára rokon-
szenves csoportját veszi figyelembe, míg más tényeket tudatosan 
mellőz vagy akár nyilvánvalóan félremagyaráz, akkor az ilyen mód-
szerekkel felépített tételek tudományos értékét biztonságosabban tud-
juk megítélni. A m a g a m részéről éppen ezért arra törekszem, hogy 
a köl tő világnézete körül i vita egzaktságának szintjét növelhessük. 

Ezért választottam e dolgozat témájául is egy konkrét filológiai 
tárgyat, Petőfinek a nagy francia forradalomról készített időrendi 
táblázatát. E jegyzetet az i rodalomtudósok többsége hosszú időn át 
semmiféle érdemi f igyelemre nem méltat ta . 1 Lukácsy Sándor volt 
az első, aki terjedelmesen foglalkozott e kronológiával, s felfedezte 
valószínűnek tartható (egyik?) forrását.2 Mivel felfedezéséből Lu-

1 A kézirat a Petőfi Irodalmi Múzeumban található. Nyomtatott szövegét a kritikai 
kiadás V. kötete közli (szerk. V. NYILASSY VILMA és Kiss JÓZSEF). Nem terhelhetem A 
folyóiratot a táblázat újraközlésével, ezért cikkem nem tartalmaz több olyan, a részle-
tekre utaló megjegyzést, amelynek értelmezése a költő jegyzetének párhuzamos olva-
sását követelné meg. Ezekről később és másutt fogok írni. 

• Petőfi és Cabet ; ItK 196Ó. 3 - 4 . sz. 293 — 334. 1. A kronológiai jegyzet irodalmával 
LUKÁCSY is foglalkozik, de kissé egyoldalúan. Megállapítja, hogy HAVAS ADOLF tévesen 
kereste a jegyzet forrását MIGNET forradalomtörténetében, elmarasztalja az új kritikai 
kiadást, amely nem is keresi a forrást, azután gúnyosan kijelenti: „És ennyi a jegyzetek 
keletkezésének teljes „szakirodalma"." Nos, nem ennyi. SZIGETVÁRI IVÁN, akinek nevét 
sem említi LUKÁCSY, már félszázaddal korábban kifejtette, hogy mivel „Petőfi kivona-
tának némely része nincs meg Mignet munkájában, más forrásra is kell gondolni" 
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kácsy később olyan következtetéseket von t le, amelyeket többen is 
vitatunk, itt az ideje felülvizsgálni magát a kiindulást. 

A forráskutatás módszereiről 

Petőfi és Cabet című dolgozatában Lukácsy hosszan leírja n y o m o -
zását, amelynek lényege a „figyelmes vizsgálat" és a „kizárásos m ó d -
szer". Tehát sorra vette az egyáltalán szóba jöhető munkákat — e val-
lomás szerint —, s kizárta azokat, amelyekből nem lehet a Petőfié-
hez hasonló kronológiát készíteni. A módszer jónak látszik, de néz-
zük meg, miként alkalmaztatik. 

„Az első, ami a keresésnek irányt szab, az, hogy a jegyzetekben 
egy-két francia szövegrész is akad. Nyilvánvaló ebből, hogy készítésük-
kor n e m magyar (vagy német) nyelvű könyv volt Petőfi előtt, 
hanem francia. Ezzel a lehetséges források száma máris csökkent 
( . . . )". 

Kiemeltem a téves logikára valló szavakat. Egy-két francia szö-
vegrészből ugyanis egyáltalán nem lehet nyilvánvalónak tekinteni azt, 
hogy az időrend francia munkából készült. Minden valamirevaló 
angol vagy német forradalomtörténet , illetve francia m ű angol vagy 
német fordítása is tartalmazhat francia szövegeket, hiszen az alapvető 
fogalmak és legendás monda tok eredeti nyelvű idézetben növelik 
egy munka becsét. T h o m a s Carlyle Európa-szerte olvasott The 
French Revolutionja például halmozza az angol szöveget díszítő ere-
deti francia idézeteket, nemcsak a fogalmak, helyszínek, intézmények 
nevét adja meg eredetiben, hanem bőven vonultat fel egész francia 
mondatokat is, még fejezetcímeiben is fel tűnnek francia kifejezé-
sek . . . Wachsmuth hatalmas forradalomtörténete éppenséggel több 
ezer sor francia idézetet tartalmaz!3 

De nem zárhatók ki automatikusan a francia munkák fordításai 
sem, kivált a német átültetések, különös tekintettel arra, h o g y Petőfi 
hamarabb tudott németül , mint franciául olvasni. Ha már most fel-
lapozzuk annak a Migne t -műnek korabeli német fordítását, amelyet 
Havas Adolf is emleget, mindjárt kiderül, hogy ez a fordítás is m e g . 

(A százéves Petőfi, Bp. 1922. 178.) Ha már a „teljes" „szakirodalom" megítélésére váll 
lalkozunk, illik ismerni ezt a szakirodalmat, s HAVAS kiigazítását fölöslegesen nem kel-
új eredménynek feltüntetni, hiszen ezt a kiigazítást mások már elvégezték. 

3 THOMAS CARLYLE: The French Revolution. Megjelent először 1832-ben. CARLYLE 
gyakran idézi franciául a PETŐFI jegyzetében is megtalálható „Citoyens, la Patrie est en 
danger"-1 (pl. 517. 1.), a Pétion ou la Mort"-t is (516.1.) (Az igo2-es kiadást használom.) 
WACHSMUTH négy nagy kötete (Geschichte Frankreichs im Revolutionszeitalter) 1840 és 
1843 között jelent meg, PETŐFI korában tehát, ezért még kevésbé indokolt egy hamis 
módszertani kiindulás kedvéért vizsgálat sőt említés nélkül hagyni az EÖTVÖS által is 
olvasott művet. 
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adja a fontos foga lmak eredeti nevét, így például beszél Assemblée 
nationale législative-tól, lettres de cachet-król, lit de justice-ről és így 
tovább.4 

A keresésnek tehát egyáltalán nem „szab irányt" a jegyzetek egy-
két francia szövegrésze. 

„ A kirekesztő tényezők számát szaporítja még, — olvassuk később 
— hogy a jegyzetek az események idejét mindenütt a gregorián — 
és n e m a forradalmi naptár szerint tüntet ik föl ( . . . ). Petőf i forrásá-
nak is a hagyományos kronológiát kellett követnie. Migne t könyvé-
ből például nem írhatta ki, hogy a Legfőbb Lény ünnepét 1794 jú-
nius 8-án ülték meg , mert ez a szerző prairial 20-áról beszél." 

Ú jabb példa ez a hibás logikával megadott könnyű felmentésre: 
a naptár jellegére hivatkozva nem takaríthatjuk meg magunknak a 
kutatást, mert épp a francia művek idegen nyelvű fordításában a kül-
földi olvasó számára felfoghatóbb gregorián időszámítást alkalmaz-
hatják a tolmácsolok. Ellenőrizni kellett volna, hogy Mignet fordí-
tói is prairial 20-ról vagy június 8-áról beszélnek-e. 

Ha ezt az ellenőrzést pótlólag elvégezzük, azonnal kiderül, hogy 
a fenti kategorikus tétellel ellentétben Petőfi igenis kiírhatta Mignet 
könyvéből a Legfőbb Lény ünnepének, gregorián d á t u m á t . . . 
Kiírhatta először is a német fordításból, amely a megfelelő helyen 
így szól: „Die Feier des neuen Gottesdienstes war im ganzen Umfange 
Frankreichs auf den 20. prairial (8. Juni) festgesetzt." D e ha nem 
akarta fárasztani magá t a költő német olvasmányokkal, a fenti dá-
t u m o t a keresztény naptár szerint kapja meg Mignet magyar fordí-
tásában is, amely tekervényesen, de érthetően ezt m o n d j a : „Az új 
istenszolgálat ünnepélye Franciaország egész területében prairial 20-
ra (jún. 8.) határoztatot t" . 5 

Általában: Gaal fordítása a forradalmi naptár adatainak gregorián 
megfelelőit mindig megadja zárójelben. Vagyis: Lukácsy a leginkább 
kézenfekvő eshetőséget, az akkor magyaru l nemrég megjelent Mig-
net könyv felhasználását tekintetbe sem vette, téves ki indulópontja 
miatt. A kronológia persze nem Mignet német vagy magyar fordí-
tása alapján készült (vagy pontosabban: csak abból n e m készülhetett), 
de ezt csupán akkor állapíthatjuk meg, ha a német, illetve magyar 

4 Geschichte der Französischen Révolution, Leipzig 1842. Ford. DR. EDUARD BURCHARDI 
Magyarul „fordította GAAL" jelzéssel jelent meg a könyv, a szerző nevének feltüntetése 
nélkül; A franczia forradalom története I—II. Pesten, Hartleben K. A. tulajdona; 1845. 
Természetesen GAAL is gyakran közöl francia szövegeket, az intézmények, forradalmi 
fogalmak nevét eredetiben is megadja, mindjárt az elején : séance royale, lettres de ca-
chet, comptes rendus sur les finances — 1. a 9., illetve 18. lapon; a Salles des Menues 
plaisirs, PETŐFI jegyzetének első francia neve a 30. lapon található : csak vizsgálat után 
derül ki, hogy a kronológia francia szövegeinek nagy része nincs meg GAALnál. 

6 L. a II. k. 51. lapját. A kizárásos módszer alkalmazása során más, tényszerűen cá-
folható premisszával is találkozhatunk; ezekre másutt térek ki. 
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fordítást megvizsgáljuk, s n e m állítunk fel hamis kizárásos módszer-
tani tételeket. 

De n e m fölösleges firtatni mindezt, ha úgyis elismerjük, h o g y a 
jegyzetek forrása (vagy egyik forrása) Cabet m ű v e volt? Lehet, h o g y 
a kutató a hamis kiindulások ellenére véletlenül jó t talált, az is lehet, 
hogy előbb a felfedezés vol t meg, s utólag konstruálta hozzá egy 
nagyszabású filológiai nyomozás látszatát, — az a lényeg, hogy ke-
zünkben van a for rás . . . 

Valóban az a lényeg, — egy minden részletében vitathatatlan e red-
mény esetében. De ha az eredmény vitatható — s ezt a továbbiak-
ban szeretném igazolni —, s kivált, ha nagyfontosságúnak hirdetet t 
elméletek épülnek rá, akkor egyáltalán nem közömbös az előzetes 
premisszák, módszerek, levezetések értékelése. Az elméletek ugyanis, 
természetüknél fogva, sokféleképpen értelmezhetők, kellő stiláris len-
dülettel hatásossá formálhatók, esetleges elfogultságaik, belső el lent-
mondásaik nehezebben érhetők tetten, min t a tényekre vona tkozó 
megállapítások. 

Vagyis: ha a tényekkel ellenőrizhető kérdésekben azt tapasztal-
hatjuk, hogy egy kutató önkényes premisszák felállítására haj lamos, 
akkor kétszeres óvatosságra lesz szükségünk a teóriák területén, ahol 
az adatszerű ellenőrzésre sokkal kevesebb a m ó d u n k . Csak ezért kel -
lett e különben nem túl jelentős témával, a Petőfi és Cabet c ímű ta-
nulmány „kizárásos módszerének" jellemzésével foglalkoznunk. 

A valószínű forrás bizonyításának nehézségei 

Miután Lukácsy Sándor a fent jellemzett módszer segítségével 
egyetlen műre csökkentette a kronológiai jegyzet feltételezhető f o r -
rásait, egymás mellé állítja Petőfi szövegeit és Cabet fo r rada lomtör -
ténetének megfelelő passzusait, hogy alátámassza tételét, melyet elöl-
járóban így fogalmaz meg : „Tüzetes egybevetés pedig arról győz m e g , 
hogy a jegyzetek szövege elejétől végéig az Histoire populaire k i v o -
nata, sőt többnyire annak szó szerinti fordí tása." 

Petőfi és Cabet e szövegeinek párhuzamos idézése meghaladná 
e dolgozat célszerű kereteit ; másutt fogok a részletekre kitérni. Itt 
csupán az ellenőrző vizsgálat eredményét foglalva össze, m e g kell 
állapítanom, hogy a tények n e m mindenben támasztják alá Lukácsy 
Sándor fentebb idézett tételét. 

Mi szól amellett, hogy Cabet forradalomtörténete volt a k rono ló -
giai jegyzet (egyik) forrása? 

Lényegében az, hogy Cabet több, sajátos megfogalmazása m e g -
található a jegyzetben is: főleg az, hogy Bailly térdepelve megköszönti 
a királyt, hogy Necker „a nép átkaitól" kísérve távozik, s ide sorolha-
tó még az is, hogy Petőfi jegyzete — Cabet-val összhangban — „feo-
médiázásnak" nevezi a nemzetgyűlés egyik fellépését. 

11 Irodalomtörténet 
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Ezek a megfogalmazások együtt csak az Histoire populaire-hen 
találhatók m e g — eddigi ismereteink szerint. Ha bizonyosak lehet-
nénk abban, hogy egyetlen olyan könyvet kell keresnünk, amelyben 
e fogalmazások előfordulnak, a fenti egyezések önmagukban is el-
dönthetnék a forrás problémáját . D e milyen j o g o n jelenthetjük ki, 
hogy Petőfi csupán egyetlen k ö n y v b ő l dolgozott? H a valaki időrendi 
táblázatot akar összeállítani egy olyan történelmi eseményről, ame-
lyet rengeteg m ű ismertet, éppen n e m valószínű, h o g y csak egyetlen 
— mellesleg roppant nehezen kezelhető — forráshoz fog ragaszkodni. 
Egy könyvből akkor készülhet kronológia, ha az időrendi táblázat nem 
cél, hanem pusztán az olvasás mellékterméke. H o g y Petőfi esetében 
melyik változatról lehet szó, Lukácsy egyáltalán n e m vizsgálja; szá-
mára axióma, hogy egyetlen forrás szolgált alapul a köl tő kronológi-
ájához. 

Milyen tények szólnak Lukácsy tétele ellen? Azok az eltérések, illet-
ve ellentétek, amelyek Petőfi és Cabet szövegei közö t t kimutathatók, 
s amelyek közül a jelentékteleneket Lukácsy is megemlí t i és magyaráz-
ni próbálja, de a lényegeseket elhallgatja! 

Az áttekinthetés kedvéért csoportba szedve az eltéréseket, meg-
állapíthatjuk, hogy 

a) Petőfi szövegében olyan mozzanat is található, amely hiányzik 
Cabet-nál (Desmoulins első forradalmi fellépése kapcsán zöld ágról 
beszél, tudva arról, hogy e színnek jelentősége volt ez ügyben, noha 
erről Cabet n e m ír) ; 

b) a köl tő — Cabet-tól el térően — jól írja M a d a m e Roland és 
Chénier nevét ; 

c) két d á t u m o t másképpen rögzít (Foulon és Berthier halálának 
és az a lkotmány elfogadásának napját) ; 

d) Chénier kivégzésének időpont já t Cabet csak a forradalmi nap-
tár szerint adja meg (mellesleg hibásan) Petőfi a keresztény naptár 
szerint is; Héber t -ék kivégzésének dátumát Cabet egyáltalán nem 
adja meg; a pontos időpont, amit Petőfi közöl, az Histoire populaire 
adataiból n e m is vonható le; Cabe t közléseiből értelemszerűen nem 
március 24., h a n e m 23-a számítható ki; 

e) s ami a legfontosabb: Dan tonék perének időpont ja i t Cabet 
hibásan közli, m íg Petőfi a kivégzés helyes dátumát írja be jegyzeté-
be! 

Ez utóbbi ténynek különös jelentőséget kell tulajdonítanunk. 
Lukácsy ugyanis konkréten megjelöl i Cabet III. kötetének 569. lap-
ját, mint amelyen szerinte megtalálható a Petőfi-jegyzet helyes dá-
tumának („Április 5. Danton, Desmoulins stb. kivégeztetése.") forrá-
sa. Ezzel szemben Cabet a Lukácsy által megjelölt lapon a következő-
ket írja: 
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„Le lendemain, 6, au commencement de la quatrième séance, le Jury 
se déclare suffisamment instruit, et les débats sont clos sans que les accusés 
soient entendus dans leur défense." Vagyis: „Másnap, 6-án, a negyedik 
ülés kezdetén, az esküdtszék kinyilvánítja, hogy kel lőképpen tájéko-
zódott, és a tárgyalást berekesztik, anélkül, hogy a vádlottak védeke-
zését meghallgatnák . . . Mindannyiukat elítélik . . . " 

Mivel tehát Cabet-nál április hatodikán fejeződik be a per, Petőfi 
az Histoire populaire-ből nem írhatta ki a kivégzés április ötödiki dá-
t u m á t . . .! De a legkülönösebbnek Lukácsy eljárását kell tar tanunk: 
az ékezethibákat is gondosan javítgatja lábjegyzetekkel bőven meg-
tűzdelt tanulmányában, ám ezúttal hallgat arról, hogy milyen beszé-
des ellentét áll fenn Petőfi és Cabet szövege közöt t ! 

E hallgatás feltehető okainak találgatása vagy tudományetikai jel-
lemzése itt nem lehet feladatom; ez ügyben csupán annyit kell még 
jeleznem, hogy a Petőfi és Cabet szövegei közti eltérések fontos 
sajátossága: többségükben, sőt — ami a fontosakat illeti — szinte 
teljes egészükben az Histoire populaire III. és IV. kötetének anyagával 
kapcsolatosak. 

Mindebbő l pedig — legalábbis elvben — többféle végkövetkez-
tetést lehet levonni: 

először azt, hogy mivel maga a kizárásos módszer önkényes volt, 
a részletekben pedig eltérések találhatók Petőfi és Cabet szövegei 
között, Lukácsy Sándor tételét egészében el kell utasítani (a magam 
részéről ezt a következtetést nem osztanám); 

másodszor : fel lehet tételezni, hogy Petőfinek kezében volt az 
Histoire populaire mind a négy (esetleg a második kiadásban mind a 
hat) kötete, abból készített kivonatokat , de közben más könyvek 
segítségével korrigálta Cabet több név- és dátumhibáját . 

harmadszor : feltehetjük, hogy a köl tő a harmadik kötet közepén 
abbahagyta Cabet olvasását, általunk nem ismert ok miatt , esetleg 
a IV. kötet el sem jutot t hozzá; a kronológiát más művekbő l foly-
tatta, illetve eleve több könyv alapján kívánta összeállítani. 

Mindegyik következtetés mellett lehet tényekkel érvelni, csak 
amellett nem, amit Lukácsy állít, hogy ti. Petőfi jegyzete „elejétől 
végéig az Histoire populaire kivonata, sőt többnyire annak szó szerinti 
fordítása". 

Tíz esztendővel ezelőtt egy tudományos értekezlet „cáfolhatat-
lannak" nyilvánította a tanulmánynak azt az állítását, hogy „Petőfi 
jegyzeteinek forrása Cabet műve" . 6 A tényeknek jobban megfelelne 

" L. : Az Irodalomtörténeti Intézet Klasszikus Magyar Osztályának vitaülése. ItK 
196Ó. 520 — 521. I. Megjegyzendő, hogy a hozzászólók közül többen is alapvető kéte-
lyeket fejeztek ki a tanulmány különböző elvi megállapításaival szemben; teljes egyet-
értés csak a forrásvizsgálat elismerésében mutatkozott. A vitán e sorok írója is jelen volt, 

I I * 
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egy olyan értékelés, mely szerint a tanulmány állítása nem cáfolha-
tatlan vol t , csupán ellenőrizetlen. 

Az eddig felsorolt — és másutt még m a j d részletezendő, kiegé-
szítendő — tények alapján a forrásvizsgálat eredményét így tudnám 
összefoglalni: igen valószínűnek kell tartanunk, hogy Petőfi k rono ló-
giai jegyzeteinek egyik, f ő forrása az Histoire populaire volt ; cáfolha-
tatlanul bizonyítottnak kell tekintenünk viszont, hogy Petőfi és Cabet 
szövegeinek eltérése miatt az Histoire populaire n e m lehetett a jegyzetek 
egyedüli forrása. Lukácsy Sándor érdeme, h o g y e kérdést a felületes 
találgatások régióiból a konkré t szövegvizsgálat tudományos alap-
jára helyezte; magában a vizsgálatban elfogultságok, prekoncepciók 
és túlzások akadályozták őt a „cáfolhatatlan" eredmény elérésében. 

A kronológia értékelése 

Lukácsy a következő megállapításokat teszi Petőfi és Cabet című 
tanulmányában : 

„ A kivonatok készítésével Petőfinek nyi lván nem is volt más szán-
déka, min t hogy memóriá já t támogassa. Tanu lmány i célra a jegyzetek 
igen alkalmasak: tartalmazzák a forradalom majd minden fontos moz-
zanatát, és úgyszólván csak fontosat tartalmaznak. Ha egybevet jük 
őket azzal az időrendi áttekintéssel, melyet A. Mathiez forradalom-
történetének magyar kiadása végén találunk, szembe tűnik a hason-
lóság: Petőfi csaknem mindig (ötvenkilenc esetből harmincnyolc-
szor) ugyanazokat a dá tumoka t említi, mint ez a modern kronológia; 
jegyzetei szakszerűség dolgában, mondhatni, kifogástalanok." 

Az általam aláhúzott szavak jelezhetik, hogy Lukácsy maga is 
érezhette: túlzásokra ragadtat ja magát, de n e m tud ellenállni a kísér-
tésnek, hogy a szövegek jelentőségét kissé megemel je . . . Értékelésé-
nek ezért, mondhatni, majd minden állítását meg kell kérdőjelezni, 
mert úgyszólván csak vi ta tható hipotéziseket tartalmaznak. 

Min t látni fogjuk, a kronológia nem adja m e g a forradalom min-
den fon tos dátumát, t ö b b időpontot tévesen jelöl meg, elemi félre-
értések találhatók benne — de mindettől függetlenül , nem látszik he-
lyénvalónak szakszerűséget emlegetni egy pár lapos időrendi táblá-
zat kapcsán. Egyáltalán nincs okunk meglepődni azon, hogy a Mathiez-
féle forradalomtörténet magyar kiadásának végén található (egyéb-
ként i t t -o t t hibás) kronológia adatai és Petőf i dátumai ötvenkilenc 
esetből harmincnyolcszor megegyeznek. 

de nem szólalt fel. (Eszmetörténeti kérdésekkel csak később kezdtem foglalkozni. L. 
még idevágólag a I. jegyzetet.) 
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Először is: ez az egyezési arány n e m ad elég alapot a „csaknem 
mindig"-gel kifejezett túlzó értékelésnek, másodszor, ha ez az egye-
zési arány lényegesen jobb volna, az sem mutatna semmiféle „szak-
szerűségre". Ha egy értelmes gimnazista egy minden fontos adatot 
tartalmazó forradalomtörténetből kronológiát készítene, minden bi-
zonnyal felsorolná az összes fontos adatot — a rendi gyűlés megnyi -
tását, július 14-ét, augusztus negyedikét, és így tovább. Ehhez nem 
kell szakszerűség, csupán némi ítélőképesség. Petőfit megdicsérni 
azért, mert volt ennyi ítélőképessége, aligha lehet irodalomtörténészi 
feladat. 

Az ily módon eleve kétes irányba fordul t értékeléstől eltérően, 
konkrétan nézzük meg, hogy a fontosabb dátumok közül mi hiány-
zik Petőfi kronológiájából. N e m azért, hogy a szakszerűségéért 
adott vállonveregetést semmissé tegyük, hanem azért, hogy a költő 
érdeklődésének irányát megbecsülhessük. A feltűnő hiányok két főbb 
csoportot alkotnak: 

a) a kronológia igen csekély érdeklődést mutat a forradalmi há-
ború eseményei i ránt ; 1792. november 6-át, a jemmapesi ütközet 
dátumát kiemeli, de nem jegyzi fel a fordulatot hozó valmy-i csa-
ta időpontját , amelyet Goethe egy új korszak kezdetének minősítet t ; 
nem említi a neerwindeni vereséget, Mainz visszafoglalását, Tou lon 
elestét, a wattignies-győzelmet, a Vendée-ben zajló harcok f ő b b for-
dulatait; legkirívóbb a fleurus-i diadal mellőzése, mert e csata döntő 
állomás a forradalmi háborúban és a Thermidorhoz vezető folyamat 
meghatározó tényezője;7 

b) a kronológia kiemeli a feudalizmus elleni harc néhány fontos 
dátumát (1789. augusztus 4., nov. 2., 1792. júl. 14.), de nem rögzíti 
azokat az intézkedéseket, amelyek a forradalmi önvédelem érdeké-
ben a polgári magántulajdon szabadságát korlátozták (1792. szcpt. 
— a gabona kötelező beszolgáltatásának elrendelése, az árszabályozás 
bevezetése; 1793. május 4. az első ármegállapító törvény; jún. 3. 
az emigránsok birtokait felosztják és eladják a parasztoknak; nem 
említi a kronológia az általános ármaximálást stb.) 

Mind e két fel tűnő hiányossággal m é g egyéb adatok kapcsán is 
találkozni fogunk. De már itt meg kell kérdeznünk, hogy amennyi-
ben Cabet olvasása Petőfit buonarrotiánus kommunistává tette, mi-
ként magyarázható közönye a francia forradalom ama mozzanatai 

" Ismeretes, hogy a fleurus-i diadal tette „teljesen feleslegessé" a rémuralmat. A RO-
BESPIERRE bűvöletében és idealista alapokon ítélkező CABET természetesen nem jut-
hatott el ilyen felismerésig, de magát a diadalt önálló fejezetben ismerteti, és visszatérő 
sablonos mondatával „értékeli" is: „Jugez . . . de la joie en France!" (IV. к. 64.) PETŐFI 
tehát még CABET alapján is érzékelhette volna a csata fontosságát. 
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i ránt , amelyek elválaszthatatlanok a kommunista tanok létrejötté-
től? 8 

Maradjunk azonban egyelőre a kronológiánál. A kimaradt lénye-
ges eseményekhez viszonyítva még fel tűnőbb, hogy az időrendi táb-
lázat olykor érdektelen tényeket is kiemel. Ilyen például az 1790. 
január elsejei d á t u m m a l rögzített — ráadásul, mint már Lukácsy 
észrevette — részben tévesen értelmezett királyköszöntés. A fleurus-i 
csatához képest mellékes mozzanat Voltaire hamvainak megtiszte-
lése vagy Chénier kivégeztetése is. Az ilyen sajátos kiemelésben Lu-
kácsy „Petőfi karakterének jellemző megnyilatkozását" látja, illet-
ve a költőnek Voltaire (és Chénier) iránti érdeklődését. 

N e m vitatva most magyarázatait, figyeljük, milyen következte-
tést fűz mindehhez Lukácsy: 

, ,E néhány apró jel kellőképpen bizonyítja, hogy a jegyzeteket 
Petőf i fogalmazta; ha egyáltalán szükséges bizonyítani, hiszen sem-
m i ok nincs arra a föltevésre, hogy a köl tő e kéziratát kölcsönkért 
szöveg másolatának tartsuk." 

Lukácsy több írásában is szereti felvilágosítani kollégáit, hogy mi-
ben áll a tudományosság, „hol kezdődik" a tudomány és így tovább. 
A tudomány mibenlétének meghatározására nem vagyok illetékes, 
ezért logikájának minősítése nélkül egyszerűen megállapítom, hogy 
a fenti „néhány apró je l" sem „kel lőképpen", sem más m ó d o n nem 
bizonyítja Petőfi szerzőségét. Ha a kö l tő Pálffytól vagy Vasváritól 
vagy bármelyik barátjától kapott egy kész kronológiát, az illetők 
éppúgy érdeklődhettek például Voltaire és Chénier iránt, mint Pető-
fi. 

Egyáltalán: más valaminek a bizonyítása és más egy tény feltétele-
zése, valószínűségének megállapítása. M a g a m sem tar tom másolatnak 
a kronológiát , egy ilyen természetű munka könnyen elvégezhető, 
„kölcsönkérni" egy időrendi táblázatot fölösleges annak, aki maga 

8 Említsük meg, hogy CAB ET nyomatékosan beszél mindazokról a gazdasági intéz-
kedésekről, amelyek mintegy a francia forradalom kommunisztikus tanulságaihoz ve-
zettek. Sőt, BABEUF tanainak ismertetése kapcsán hangsúlyozza HÉBERT jelentőségét, 
mint „aki elsőként" beszélt a kommunizmusról (Histoire populaire de la révolution 
française ; 1840. IV. k. 329.), ugyanitt kiemeli CHAUMETTE hasonló érdemeit. PETŐFI 
viszont HÉBERT~t csak pere kapcsán említi, СнАиМЕТТЕ-róI, a párizsi szegénység apos-
toláról és akcióiról egyáltalán nem emlékszik meg. Fontos tény, hogy a kronológia 
mellett költőnk életrajzi jegyzeteket is készített a forradalom 28 személyiségéről — 
HÉBERT itt már nem is szerepel, de CHAUMETTE sem, BABEUFékről nem is beszélve. 
Egyáltalán: a forradalom több mint ötven szereplőjének nevét rögzíthetjük PETŐFI 
műveinek utalásai, jegyzetei és a lakását díszítő metszetek alapján — nem leljük meg 
közöttük CHAUMETTE nevét, akiről pedig az Histoire parlementaire alapján azt mondta 
CABET, hogy BABEUF az ő (és HÉBERT) tanítványa volt. Milyen babeufista az, aki ennyire 
nem érdeklődik mestere és mesterének mesterei iránt? 
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komolyan tanulmányozza a francia forradalmat . Ezért — n e m bizo-
nyítottnak, de — valószínűnek tartom, hogy Petőfi saját szerkeszté-
sű kronológiájával van do lgunk . S e hi temben épp a fenti hiányossá-
gok két csoportja erősít m e g : a hadsereggel, a katonai vezérekkel 
szembeni ellenszenv éppoly jellemző Petőfire, mint a gazdasági 
ügyek, a gazdaságpolitikai konkré tumok iránti érdeklődés csekély 
szintje! 

Ha az egyéb körülmények mellett belső logikai érv is szól amellett , 
hogy a kronológiát Petőfi munkájá t tartsuk, akkor elsősorban éppen 
a fentebb csoportosított hiányosságok logikája mutat ebbe az irányba. 

Másodsorban pedig az időrendi táblázatnak az a jellege, hogy első-
sorban a személyekre, emberek sorsára koncentrál . Az időpontok több -
sége egyes szereplőket emel ki, a főbb személyek halálának dá tuma 
— amennyiben a tárgyalt időszakra esik — megtalálható a táblázat-
ban. A hősök, „a nagy le lkek" iránti érdeklődés Petőfi tör ténelmi 
stúdiumainak egyik fő jellemzője.9 

A negyedik kötet problémája 

A kronológia feltűnő hiányai, továbbá a Petőfi és Cabet szövegei 
közt k imuta to t t főbb eltérések főleg az időrendi táblázat második ré-
szére jellemzőek. Ez pedig fontos következményekkel jár! 

A Petőfi és Cabet szerzője fel sem veti, mik a táblázat hiányosságai, 
az eltérések javát pedig n e m konstatálja, ennélfogva el sem gondo l -
kodhat ezeken. De ő is észreveszi, hogy a második rész „ lakoniku-
sabb". Feltételes magyarázatot is fűz e tényhez: 

„Petőfi nagy kedvvel kezdhetett a jegyzeteléshez, s eleinte egy-egy 
eseményről meglehetős részletességgel írt ; később — talán mer t látta, 
hogy így túlságosan nagy munka várna rá — lakonikusabbá vált, és 
az elbeszélés helyett többnyire beérte Cabet paragrafuscímeinek lefor-
dításával." 

H o g y Petőfi menet közben miért változtatott jegyzetelési m ó d -
szerén, jelenlegi ismereteink alapján aligha található ki. De megálla-
pítható és megállapítandó, hogy a jegyzetek fordítássá való átminősí-
tése nélkülözi az egzakt tényalapot. 

Idézhetnénk a második rész legtöbb példáját, amelynek alapján 
ellenőrizhető, hogy Petőfi nemcsak „többnyire" nem fordítja a címeket, 
hanem minden esetben mást művel — egy dá tumot rögzít. Olyan dátu-
mot, amelyet más forradalomtörténeti m ű b e n is meg lehet találni. 

8 Petőfi forradalomtörténeti érdeklődése — egy személyi statisztika tükrében c. másutt 
megjelenő dolgozatom foglalkozik ezzel a kérdéssel. 
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Lukácsy kötelessége az lett volna, hogy a kronológia e két részé-
nek szembetűnő különbsége miatt megvizsgálja, va jon megtalálha-
tók-e Petőfi dátumai (a második részt véve f igyelembe most) egyéb 
forradalomtörténet i munkákban is. Ezt a vizsgálatot nem végezte el. 
Mer t hibás kiindulása miatt eleve m e g volt győződve arról, hogy csak 
egyetlen mű lehet a kronológia alapja. 

A kronológia második részében is találhatunk francia idézeteket 
(„Lyon fit la guerre . . . " ; Vous nous avez ordonné de détruire la 
Vendée . ."). De ezek — a forradalomtörténet felületes ismerői is 
tudhat ják — szállóigékké vált legendás mondatok. Más forradalom-
történeti műben is megtalálhatók. Lukácsy azonban itt sem végzett 
ellenpróbát! 

Különösen fontos lett volna elgondolkodni azon, hogy épp az 
annyira döntő és drámai 1794-es év eseményeit azonosíthatatlanul 
t ömören rögzíti Petőfi kronológiája. Megnéztem az akkoriban leg-
elterjedtebb és legismertebb és persze legnagyobb szabású forradalom-
történetet, Thiers művét , s megállapíthattam, hogy az 1794-es (és 
95-ös) forradalmi esztendő minden Petőfi által lejegyzett dátuma meg-
található benne. Még az utolsó jegyzet konkrét óramegjelölése is!10 

Mindez pedig azért érdekes, mer t a jegyzetek utolsó — csak fő té-
nyekről beszélő — adatai olyan eseményekre vonatkoznak, amelye-
ket Cabet a IV. kötetében tárgyalt. Ha tehát a 94—95-ös esztendők 
Petőfi által kiemelt dátumai más forradalomtörténet (ek)ben is meg-
találhatók, s ha — mint láttuk — a Danton-csoport kivégzésének dá-
tuma épp Cabet-nál nem lelhető meg, akkor nincs bizonyíték, sőt 
valószínűsítő textológiai fogódzó sem ahhoz, hogy Petőf i f e l o l v a s -
ta az Histoire populaire első vagy második kiadását.11 

Mivel Lukácsy a kronológia hiányosságait nem tárgyalja, a má-
sodik rész azonosíthatatlanul általános jellegéből érdemi következte-
tést n e m von le, sőt elhallgatja a Petőfi és Cabet szövegei közti fontos 
eltéréseket, magától értetődőnek hirdetheti, hogy kö l tőnk az egész 
Histoire-t alaposan tanulmányozta. E könyv, mondja , „minden bi-
zonnyal tiltott m ű volt, s az efféle nehezen szerzett könyve t nem szo-

10 Felsorolom PETŐÉI dátumait és zárójelben adom meg THIERS 1845-ös kiadásának 
kötet, illetve lapszámait: 1794. március 24 (V. k. 371.); április 5 (V. 405.); Június 8. 
(VI. 115.); Július 26 (VI. 197.); Július 27 .(VI. 200.); Július 28. (VI. 224.); Szeptember 
21.(VI. 296.); November 11. (a VI. kötet 385. lapja a forradalmi naptár szerint adja 
meg a dátumot, de a 380. lapon közölt gregorián dátum alapján egyetlen pillanat alatt 
lehet „átszámítani".); „1795. octóber 26 (4 brumaire) délután harmadfél órakor a con-
vent vége" — mondja PETŐFI utolsó jegyzete, míg THiERsnél ezt olvashatjuk: „II était 
deux heures et demie, 4 brumaire an IV. (26 octobre 1 7 9 5 ) . . . " Lásd a VII. kötet 385. 
lapját. CABETnél hasonló szöveg van, ami természetes is, hiszen CABET nem kutatott 
semmiféle adat után, főleg TniERSböl és az Histoire pmlementaire-bö1 dolgozott. 

11 Nincs okunk arra, hogy csak az első kiadásban gondolkozzunk; mi, magyar filo-
lógusok általában az első kiadást használjuk, mert azt tudjuk itthon megszerezni, de 
elvben legalább annyi lehetősége van annak, hogy Petőfihez a második kiadás jutott el. 
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kás közömbösen, félig olvasottan félrehajítani". A megfigyelés szel-
lemes, de egyrészt semmit sem tudunk arról, hogy Petőfi nehezen 
vagy könnyen szerezte-e meg a könyvet , másrészt a m ű tiltott jel-
lege nem cáfolta azokat az ellenvetéseket, amelyek kérdésessé tehe-
tik, hogy Petőfi csakugyan olvasta-e az egész opust. 

Mindez pedig azért érdekes, mer t a IV. kötet tartalmazza Babeuf 
összeesküvésének leírását. . . 

A Petőfi és Cabet-Ъйп e konspiráció története m é g n e m foglalkoz-
tatta Lukácsyt különösebben, mer t akkor még „mindenü t t " Cabet 
direkt hatását kereste Petőfi életművében. Később azonban áttért 
arra az ismert tételére, amelyet több formában is kifejtett, s amely sze-
rint költőnk az Histoire populaire-t olvasva megismerkedett a francia 
forradalom kommunis ta kritikájával, Babeuf tanaival, a kommuniz-
mus fogalmával és így tovább . . . 

Mivel azonban kivált a negyedik kötet olvasására nincs egzakt 
bizonyíték, a kö l tő buonarrotizmusának teóriáját má r kiinduló pont -
jában is kérdésesnek tarthatjuk. 

Ismeretes persze, hogy rossz premisszákból is el lehet jutni jó konk-
lúziókig. Kolumbus hibásan számított, de nagy felfedezést tett. Mi -
ért ne lehetne a „kizárásos" módszer önkényes alkalmazása és a fel-
tételezhetőnek a bizonyítottal való összecserélése ellenére jó teóriá-
kat létrehozni? 

Hogy valóban Amerikába ju to t tunk-e , azaz egy ú j és eddig isme-
retlen kontinenst hódítottunk-e m e g a Petőfi-filológiának, arról a 
későbbiek során röviden még szeretnék szólni. Egyelőre folytassuk 
a kronológia tárgyalását. 

Meddig tartott a francia forradalom ? 

A kronológia értékelésének izgalmas problémája, hogy miért zá-
rul ez a táblázat 1795. október 26-ával, a konvent bezárásának dátu-
mával? 

Petőfi — olvashatjuk Lukácsy fejtegetését — „csak a forradalom 
történetéből kívánt kivonatokat készíteni, s ami a konvent után k ö -
vetkezett, azt má r nem tartotta forradalomnak. Sőt . . . joggal gon-
dolhatunk arra, hogy Petőfi tulajdonképpen a thermidor i fordulatot, 
a jakobinus politika vereségét tekintette a forradalom záró eseményé-
nek." 

Az okfejtés logikusnak tűnik — legalábbis számomra, tekintve, 
hogy ugyanezt az álláspontot már negyedszázaddal ezelőtt kifejtet-
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t em. 1 2 Ma már nem m o n d a n á m ilyen magabiztosan, csak a jegyzetek 
alapján, hogy Petőfi nem tartotta forradalomnak a thermidor utáni 
eseményeket,1 3 de mindenesetre egy ilyen értékelésnek több oldalról 
is lehetne támogatást adni.1 4 De itt nem is az az igazán érdekes, h o g y 
Petőfi szerint meddig tartot t a forradalom, ezúttal is egy hiányossá-
got kell konstatálnunk: Babeufék összesküvésének adatai n e m sze-
repelnek a kronológiában. 

A Petőfi és Cabet írásakor ez még nem tűnhetet t fel Lukácsynak, 
hiszen ez az írás még n e m hozza tipológiai kapcsolatba Petőfi t és 
Babeuföt , az egész cikkben csak futólag szerepel az Egyenlők pere. 
Itt m é g csak annyit állapít meg Lukácsy, hogy Petőfi megismerhette 
Babeuf programját Cabet könyvéből — a hangsúly Cabet k o m m u -
nizmusán van, nem Babeufén. 

Később azonban fokozatosan kidolgozta Lukácsy a költő buona r -
rotizmusának tételét. Innen nézve már nem hagyható szó nélkül a 
kronológia befejeződése: ha ugyanis Petőfi Cabet-ból a babeufizmus 

12 L.: A márciusi fiatalok 20 — 21. lapját. Csak azért utalok e régi írásomra, mert nem 
akarok olyan látszatba kerülni, mintha eltulajdonítanám, a forrás megjelölése nélkül, 
mások véleményeit. Meg kell azonban mondanom, hogy ma már bonyolultabbnak lá-
tom a francia forradalom korszakolásának problémáját, s egyáltalán nem tudom el-
fogadni a thermidori ellenforradalom fogalmát. Ha egy forradalomban, amely osztálytar-
talmánál fogva csak polgári lehet, a plebejus elemek szükségszerűen ideiglenes hatalmát 
a burzsoázia megbuktatja és polgári viszonyokat hoz létre, akkor a forradalom egyedül 
reális céljait valósítja meg, s ezt ellenforradalomnak tekinteni logikai zűrzavar nélkül 
nem lehet. Az ellenforradalmat, Thermidor idején, azok képviselték, akik a feudális 
rendet akarták visszaállítani, márpedig a thermidoristáktól ez a szándék távol állt. 

13 A konvent utolsó ülése intézkedéseivel és deklarációival a forradalom befejező-
dését hirdette meg. Miként MIGNET mondja, a forradalmi hatalomnak meg kellett 
szűnnie, mihelyt „a törvényes rend" uralma kezdődik el. PETŐFI — mai felfogásom 
szerint — azért zárta le a forradalom végét a konvent utolsó ülésével, mert valóban ezt 
tartotta a forradalom végének. S ez a véleménye már CABET feltételezett 1846-os olva-
sása előtt is kialakulhatott, s márcsak ezért sem folytatta a IV. kötet részletező ki-
jegyzetelését, még akkor sem, ha ez valóban a kezében volt. 

14 De nem úgy, mint a Petőfi és Cabet c. dolgozat teszi, amely Petőfi állítólagos 
véleményének tekintélyét növelendő azt hangoztatja, hogy „a legtöbb modern histo-
rikusnak" is ez a nézete. SOBOULT például csak nagy erőszakkal lehet ez ügyben felvonul-
tatni, hiszen az ő könyve — korábbi és későbbi változatában egyaránt — már alcímében 
hirdeti: „La Révolution française 1789 —1799'*... N e m kevésbé önkényes értelmezés 
ez is: „Michelet szerint a forradalom Danton halálával véget é r t . . . " Ilyet MICHELET 
nem mondott . Fenséges nagy szavaival emelte ki DANTON érdemeit („benne meghal a 
köztársaság szíve" „lefejezték Franciaországot" stb. XII. k. 211. 212.1. a magyar kiadás-
ban), de ugyanilyen fényes túlzásokra ragadtatja magát ROBESPIERRE kivégzésének 
leírása előtt: „. . . azt hitte-e, hogy vele együtt a Forradalom is elveszett, meghalt benne 
a köztársaság ( . . .) ROBESPIERRE nem csalódott, ha az volt az ő gondolata" (XII. 240 — 
214.). MICHELET világosan és egyértelműen ROBESPIERRE halálával és nem a DANTONé-
val fejezi be a forradalom történetét, ezen még vitatkozni sem lehet. De említenem kel-
lett ezt a témánk szempontjából mellékes ügyet, mert meglátszik belőle, hogy LUKÁCSY 
olykor, ha elfogult, szinte egyszerűen nem tudja azt olvasni, amit a szövegek egyértel-
műen mondanak. 
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igazát vonta le, mél tó zárópontnak miér t nem az Egyenlők perét 
jelöli meg, amelyben a polgári forradalom burzsoá és kommunisz-
tikus irányzatainak antagonisztikus ellentéte drámaian megmuta tko -
zott? 

H a a költő thermidor t érezte határnak, a forradalom végének, 
ez még nem ok arra, hogy eltekintsen az Egyenlők perétől. Hiszen 
sokkal kevésbé lényeges adatokat említ a Robespierre-ék bukása utá-
ni időből : Marat hamvainak áthelyezését, a jakobinusok termének be-
zárását. Sőt, egy babeufista számára még a konvent időszakának befe-
jeződése sem lehet olyan fontos, mint az ú j korszakot, új osztályössze-
ütközéseket előrejelző kommunista per, az Egyenlők tragikus vere-
sége. 

A n n á l is kevésbé, mert maga Cabet hosszan írt az összeesküvés-
ről . . . Ezek után tehát két lehetőség m a r a d : i . Petőfire n e m hatott 
Cabet tájékoztatása, vagy mert nem is olvasta azt, vagy mer t nem fog-
ta fel az összeesküvés igazi jelentőségét; 2. vagy pedig felfogta, de a 
tant nem fogadta el. Akár így, akár úgy , aligha válhatott babeufistává 
Cabet könyvének olvasásától. 

A jegyzet keletkezési ideje 

D e mire alapozta egyáltalán Petőfi azt a véleményét, hogy a for-
radalom Thermidorra l véget ért? Ha az Histoire populaire volt az első 
k o m o l y forradalomtörténeti stúdiuma — mint Lukácsy cikke ismé-
telten sugallja —, akkor csak Cabet orientálhatta ilyen irányba Petőfi 
gondolkodását. 

A Petőfi és Cabet c ímű dolgozat igyekszik is elfogadtatni mind 
a két állítást: azt ugyanis, hogy Petőfi komoly forradalomtörténeti 
stúdiumai Cabet művéve l kezdődnek, s Cabet thermidor t tartotta 
a forradalom végének. Ez utóbbi ügyben Lukácsy annak a vélemé-
nyének ad kifejezést, hogy az Histoire populaire „bár a forradalom 
végét nyílt szóval n e m jelölte meg, előadásának szelleméből világos, 
hogy Thermidor t tartotta annak". 

Csakugyan világos? Bizonyításra n e m is szoruló evidenciával van 
dolgunk? Aligha. Mer t ha A francia forradalom népszerű története című 
k ö n y v szerzője úgy véli, hogy a for rada lom véget ért Thermidorkor , 
miért ír még utána 450 oldalt? Amelybő l mintegy 300 a thermidor 
és a brumaire-i államcsíny közötti időszakra esik? Miér t ostorozza 
Napóleont azzal, h o g y „elkonfiskálta" a forradalmat 1799-ben, ha 
a forradalom már 1794-ben véget ért? Miért ad jótanácsokat Napó-
leonnak — hogy ti. „konszolidálnia" kellett volna a forradalmat —, 
ha a forradalom Brumaire idején már nem is létezett?15 

1 5IV. 422, 452. és 458. 1. Az egészben az a legszebb, hogy NAPÓLEON nem csupán 
likvidálta, hanem valóban „konszolidálta" is a forradalmat — azt konszolidálta, ami 



4 4 0 Vita 

Mindezt nem azért kell szóvá tennünk , mintha Cabet - t olyan 
történetírónak ítélnénk, akinek művei alapján történelembölcseleti és pe-
riodizációs kérdéseket a kellő szinten lehet megvitatni; egyszerűen a 
tényt kell megállapítanunk, azt, hogy Cabet művéből világos értéke-
lést nem lehet kidolgozni a forradalom befejeződésének kérdéséről. 

H a Petőfi Thermidorra l zárja le a forradalmat, ez épp azt a felte-
vésünket erősíti, h o g y költőnk e tekintetben nem fogadta el Cabet 
kusza álláspontját, mer t — miként a korábban kiemelt szövegeltéré-
sek is bizonyítják — az Histoire populaire szerzőjétől függetlenül is 
vol tak ismeretei és ítéletei a francia forradalom eseményeiről és 
embereiről . 

N é h á n y elemi dá tum rögzítése azt a benyomást keltheti bennünk, 
hogy a kezdő ismerkedik itt a francia forradalom történetével. Ne fe-
ledjük azonban, hogy egy időrendi táblázat, mint műfaj, megközelí tő-
leg igényli a fontosabb adatok teljességét: Petőfi nyilván Cabet és 
minden egyéb forradalomtörténeti s túdium nélkül is tudta például, 
hogy a Bastille ost roma 1789. július 14-én zajlott le. Azért kellett ki-
írnia a dátumot, mer t egy forradalomtörténeti kronológia Július 
Tizennegyedike nélkül nem képzelhető el. N e m bizonyítják a jegy-
zetíró kezdő mivoltát a durva tévedések sem : Cabet nem vol t kezdő, 
mégis egész sor ténybeli hibát vétett, amelyeket Lukácsy észre sem 
vett, noha ő sem kezdőként olvasta Cabet- t . 

Abból tehát, hogy mit tartalmaz az időrendi táblázat, n e m nyer-
hetünk eléggé szilárd támpontokat a jegyzet keletkezésének időpont-
jára vonatkozóan. 

N e m hagyhatom említés nélkül, h o g y ez ügyben már folytat tam 
vitát a Petőfi és Cabet szerzőjével. Petőfi jakobinusai című cikkemben 
annak a véleményemnek adtam kifejezést, hogy „Mignet magyarul 
épp 1845-ben kiadott munkája lehetett Petőfi első érdemleges olvas-

a forradalomnak lehetséges polgári tartalma volt . CABET és a különböző utópista k o m m u -
nisták azt vetették NAPÓLEON szemére, hogy n e m valósította meg — a l e h e t e t l e n t . . . 
H a BONAPARTÉban e g y „ROBESPIERRE szíve" d o b o g , mint CABET szerette volna, akkor 
sem valósulhatott volna m e g az idilli pásztordemokrácia, amelyről ROBESPIERRE áb-
rándozot t , ez esetben BONAPARTE elbukott volna RoBESPiERRE-rel együt t v a g y nem 
sokkal utána. Mint e példából is látszik, CABET idealisztikus történelemszemlélete — 
polit ikai progresszivitása ellenére — bölcseletileg rendkívül elmaradott v o l t akár egy 
MIGNET v a g y THIERS reálisabb felfogásához képest. A vitatott kérdésnél maradva azon-
ban hangsúlyozzuk, h o g y CABET önkényesen használja a forradalom foga lmát , s m é g 
o lyan meghatározást is találunk nála, amely szerint a forradalom NAPÓLEON bukásával 
ért véget . (IV. k. 617.1.) A z e g y i k lapon BONAPARTE államcsínyje dönti m e g a demokrá-
ciát, a másik lapon a demokrácia már a direktórium alatt halott — és így tovább. Mind-
ebbő l higgadtan m e g lehet állapítani, h o g y CABET periodizációja tökéletes zűrzavart 
mutat , csak azt nem lehet állítani, h o g y „előadásának szelleméből világos", Thermidort 
tartotta a forradalom végének . . . 
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mánya a francia forradalomról" . 1 6 Ennek kapcsán megvizsgáltam 
Lukácsy ezzel kapcsolatos állásfoglalását és dőlt betűkkel emel tem ki 
„a probléma nehézségeire utaló" szavait, így : 

„Bár semmi kimutatható nyomát nem látom Petőfi életművében 
Mignet ismeretének, — mondja Lukácsy — kézenfekvő mégis, hogy 
nem hiányozhatott olvasmányai közül, s talán épp ez а könyv ( . . . ) 
volt az első forradalomtörténeti studiuma ( . . . ) Ezt az valószínűsíthetné, 
ha Petőfi jegyzeteinek terminológiája megegyeznék Mignet fordí-
tásáéval. Egyezés azonban csak ritkán fordul elő (convent, girondis-
ta). Petőfi többnyire meghagyta franciának a szakkifejezéseket, s ez 
inkább arra vall, hogy a jegyzetek készítését nem előzte meg magyar nyel-
vű forradalomtörténeti olvasmány." 

A fejtegetés szerint tehát elvben kézenfekvő, hogy olvasta Petőfi 
Mignet-t , de terminológiája inkább arra vall, hogy nem olvasott 
kronológiája előtt más forradalomtörténeti művet, csak Cabet-ét . 
Na már most, hogy értsük ezt az állásfoglalást, igennek vagy inkább 
nemnek? A Petőfi jakobinusai népszerűsítő célzattal készült tanulmány, 
ott megelégedhettem az érvelés ellentmondásainak pusztán t ipográ-
fiai jelzésével. De itt, szűkebb szakmai körben, egy tudományos mód-
szer megbízhatósági fokát mérlegelve, érdemes kicsit közelebbről meg-
vizsgálni a kérdést. 

Lukácsy annyira nem tulajdonít jelentőséget Mignet művének, 
hogy fentebb idézett véleményét is lábjegyzetben fejtette ki (ezért is 
kellett a lábjegyzet ellentmondásaira utalnom), a főszövegben csak 
kijelentéseket tesz e kérdés kapcsán. Ha a teljesebb dokumentáció 
kedvéért ezeket is sorra vesszük, még világosabban mutatkozik meg 
álláspontja. 

Nézzük meg a Petőfi és Cabet néhány idevágó kitételét: 

315.: „ N e m m o n d o m , hogy Cabet-é volt az első forradalomtör té-
net, amelyet olvasott, de nyilvánvaló, hogy csak az elsők egyike lehe-
tett". Itt tehát még jut hely Mignet-nek „az elsők" közöt t . 

" L . a Petőfi tüze c. kötet 225. lapját. (Szerk.: TAMÁS ANNA és WEBER ANTAL Bp. 
1972.) Természetesen ezt má r mások is feltételezték, HAVAS ADOLKÓI HOSVATH JA-
Nosig és PANDI PAug. N e m új meglátásról van tehát szó, csupán egy régi feltevés t o -
vábbi megtámogatásának kísérletéről. Megjegyzem, hogy a Petőfi és Cabet egész gon-
dolatmenetét és legtöbb részletét ma kritikusabban szemlélem, mint 1972-ben. Ennek 
legalább két oka van: a szerző későbbi cikkei visszamenőleg is bizalmatlanságot kel-
tettek bennem egyik-másik filológiai eljárásával és következtetésével szemben; e bizal-
matlanság arra késztetett, hogy kicsit közelebbről vizsgáljam meg a kiindulást is. De 
már akkor jeleztem, hogy nem lehet csak egy könyvet figyelembe venni, j egyzetelés 
közben „más könyvek is megfordulhat tak" a köl tő kezén. 
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317.: ,,A jelek szerint Petőfi 1846 előtt aligha fogot t a francia for-
rada lom tanulmányozásához . . ." Itt Migne t 1845-ös olvasásának le-
hetősége már eltűnik. 

Ugyanezen a lapon Lukácsy Beck Károly vallomása alapján Pető-
fit a forradalom történetével „épp csak ismerkedőnek" nevezi, s men-
tegeti, amiért „első olvasásra" nem igazodott el annak minden bo-
nyolu l t szövevényében. Most már Cabe t az „első o lvasmány". 

318. : Itt Petőfi újra min t a forradalomtörténetben „ k e z d ő " olvasó 
szerepel, aki „komolyabban" csak Cabet alapján kezd foglalkozni a 
francia revolucióval. 

3 2 9 . : „ . . . bizonnyal ez volt az első könyv, amelyben Petőfi 
boldogságról , mint az emberiség céljáról a francia forradalom sze-
replőinek messzehangzó kijelentéseit olvashatta . . . " Eddigre már 
teljesen meggyőzte Lukácsy — önmagát . 

Lukácsy tehát formálisan elismerte Migne t olvasásának lehetőségét, 
de valahányszor konkrétan érdekelt volt az ügyben, egyszerűen figyel-
men k ívül hagyta ezt a műve t . 1 ' 

M i n d e n valamirevaló filológus, aki n e m hivatali una lommal vég-
zi kötelességét, érdekelt abban, amit kutat , amit megállapít, esetleg 
felfedez. Természetes elfogultság készteti arra, hogy felfedezésének 
minél nagyobb jelentőséget adjon. Örü l annak, ha az ü g y fontossá-
gát növe lő adatokra lel, és fordítva, ha tudat alatt is, de n e m rajong az 
ellenbizonyítékokért. H a valaki Petőfi egy kéziratának eszmei for-
rására lel, hajlik arra, h o g y bagatellizáljon más eszmei forrásokat, sze-
retné, h o g y ő legyen a köl tőt e forráshoz kapcsoló egyetlen felfede-
ző, és igyekszik e felfedezéséből minél nagyobb , lehetőleg az egész 
é le tművet meghatározó tanulságokat levonni . Mindebben semmi vé-
szes nincs, ha számolunk ezzel a veszéllyel. Ha ragaszkodunk a té-
nyek fogódzóihoz és elfogultságaink szerint önkényesen n e m csavar-
juk ki a tények értelmét. Ha a talált g o m b h o z nem varrunk hozzá 
nem illő kabátot sőt ö l tönyt . 

Sajnos, Lukácsy Sándor írásaiban nem lát juk meggyőző jeleit an-
nak, h o g y e természetes elfogultság ellen küzdene. Ahogyan lépten-
n y o m o n igyekezett Cabet jelentőségét növelni , az Histoire populaire 
előtti forradalomtörténet i olvasmányokat elbagatellizálni, s ahogyan 
„ m o n d h a t n i " szakmai szintre emelte Petőfi szerény kronológiai jegy-

Később maga LUKÁCSY ezt írta: „Azt persze senki sem állíthatja, hogy CABET 
műve volt (PETŐFinek — F. S.) első — még kevésbé, hogy egyetlen — forradalmi olvas-
mánya." (Petőfi tüze, 212.1.) Igaza van. De fentebb láttuk, hogy a Petőfi és Cabet idézett 
lapjain hányszor hagyta figyelmen kívül MIGNET művét és levezetéseiben de facto CABET 
könyve szerepel az első forradalomtörténeti olvasmányként. 1966-tól 1971-ig — meg-
lehet — tisztult LUKÁCSY idevágó véleménye, de kár, hogy korábbi nézeteit nem nyíl-
tan korrigálta. 
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zeteit, majd később rendkívüli tanulságokat vont le belülük azt 
állítva, hogy „a köl tő páyafordulatának legfőbb oka az Histoire po-
pulaire olvasása v o l t . . . " — mind ezt támasztja alá. De legjellem-
zőbben az alábbi idézetben mutatkozik meg elfogultsága. 

Dolgozata második fejezetét kezdi e megállapítással: „Cabet nevét 
Petőfiével még nem kapcsolták össze . . ." 

Hangzatos megállapítás, amely — ha igaz — az első összekapcsoló 
érdemeit nagyban növelheti . De maga Lukácsy, mindjárt lábjegyzet-
ben hozzáteszi: 

„Ferenczi Zol tán néhány sort szentelt Cabet-nak ( . . . ) , de a 
költő és a francia író közt valóságos kapcsolatot nem tudot t megálla-
pítani. Vincze László egy odavetett mondata szerint ( . . . ) Cabet 
Ikáriája nemcsak Táncsicsnak, hanem »Petőfinek is kedvelt olvas-
mánya volt«, de a szerző nyilván tévedésből írt — Petőfit — Vasvári 
helyet t ." 

Figyeljük meg az eljárást. Fent a szövegben kategorikus tagadás, 
lent a jegyzetben már szerepel két ellenpélda, de erőszakosan súly-
talanítva, egészen odáig, hogy aki Lukácsy előtt leírta Cabet nevét 
Petőfi kapcsán, az csak tévedhetett. „Nyi lván . . ." tévedett. N e m is 
képzelhető el, hogy akadjon más ember, aki összekapcsolta volna e 
két nevet. 

D e akadt. Pándi Pál — Lukácsyval való vita nélkül, más össze-
függésben — emlékeztet Alexits György egyik utalására.18 

Azt lehet mondani , hogy Lukácsy túlzott, de végül is az illető tu-
dósok konkrétan n e m említették Cabet forradalomtörténetét . Ezért 
idézzük még Jordáky Lajos tanulmányát, amely ezt írja Petőf iről : 
„Közben folyton a francia forradalmak történetét olvassa. Robes -
pierre, Saint-Just könyvei t , majd Cabet, Blanc és Lamartine írása-
i t ." 1 9 Jordáky tehát, harminc évvel ezelőtt, Cabet-t is Petőfi for ra-
dalomtörténeti olvasmányai közé sorolta. 

N e m jelölte meg forrását s ez csökkenti véleménye vagy közlése 
jelentőségét. De Lukácsy is többször közölt már lábjegyzet nélküli 
cikkeket, amelyeket komolyan kellett vennünk. 

Jordáky — nyilván igen viszontagságos körülményei miatt — 
nem tudta igazolni azokat a várakozásokat, amelyeket e 45-ös kis 
könyvével keltett. De a munka találó észrevételekben gazdag és ala-
pos s túdiumokról tanúskodik. Olyannyira, hogy amikor Lukácsy 
Sándor a márciusi i f jakról írt — egy évvel éppen Petőfi és Cabet című 

18 PÁNDI PÁL: „Kísértetjárás" Magyarországon II. K. 405. 1. 
" A márciusi ifjúság ; 1945. Kolozsvár. 82.1. ROBESPIERRE neve nyilván arra az apok-

rif memoárra utal, amely PETŐFI ismeretes könyvlistáján szerepel. CABET, BLANC és 
LAMARTINE neve viszont három alapvető forradalomtörténeti munkával függ össze, 
JORDÁKY tehát — bármi volt is a forrása vagy az elképzelése — jó nyomon járt. 
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tanulmányának megjelenése előtt — a bibliográfiai tárba fel is vette 
Jordákynak e könyvecskéjé t . . . 

Az időrendi táblázat tárgyalásához tartozik az is, hogy Cabet 
rendkívüli hatásának bizonyításához Lukácsynak a kronológia 1846-
os eredetét kell hirdetnie. Oldalakon át idéz olyan verseket, amelye-
ket — szerinte — Petőfi épp Cabet hatása alatt írt. Tény viszont, hogy 
magából az időrendi táblázatból semmiféle egzakt bizonyítékot nem 
nyerhetünk a kézirat keletkezésének időpontjára vonakozóan. Csak 
hipotéziseink lehetnek. 

S mivel a hipotézisek vitatandók, nagyobb jelentőséget kell tulaj-
donítanunk a kritikai kiadás V. kötetét szerkesztő avatott textológu-
sok véleményének, amely szerint az írás alakulását figyelve, „e sűrű, 
apró betűkkel írt följegyzéseket 1847 előttire" nem keltezhetik. 

Cabet és a babouvizmus 

Mint minden értékelésről, arról is vég nélkül lehet vitatkozni, hogy 
Cabet, a történetíró „a korabeli t u d o m á n y " színvonalán állt-e vagy 
sem, illetve, hogy egyáltalán történetírónak lehet-e tekinteni.20 De 
mint minden ténykérdésről, Cabet állítólagos babouvizmusáról sem 
nehéz ítéletet a lkotnunk, elég bőséges bizonyító anyag áll rendelke-
zésünkre. 

A Petőfi és Cabet egyik megállapítása szerint az Histoire populaire 
szerzője „Babeuf kommuniszt ikus programjának ismertetése kap-
csán" elárulta (vagyis feltárta) „eszméi legfőbb forrását". Másutt azt 
olvashatjuk, hogy a jakobinus szellemű történetírók (köztük Cabet) 
elméleti alapvetője és ösztönzője Buonarroti volt. Petőfi tehát az 
Histoire populaire-t olvasva a francia forradalom kommunis ta kritiká-
jával, Babeuf „hosszan részletezett egyenlőségi tanaival" s magával 
a kommunizmus fogalmával és „elnevezésével" is megismerkedett . 
Petőfi „épp 1846 tavaszán" olvasta e művet, s lelkében „ jó talajra 
hullottak a forradalmi tan magvai" . 2 1 

Sőtér István már rámuta to t t : Cabet „nemcsak, hogy ki tűnő tájé-
koztatást nem nyúj t Babeuf programjáról , hanem még óvást is emel 
e program erőszakos, tehát forradalmi megvalósítása ellen, és helyé-
be szemérmesen a maga Icariájának szelíd álmát propagálja".2 2 Aki 

TF> LUKÁCSY helyezte a korabeli tör ténet tudomány színvonalára СлвЕТ-t (i. h. 304. 
1.). Tiszteletre méltó, hogy CABET fő szakértőjével, PRUDHOMMEAUX-val és a forradalom-
történet minden valamirevaló historiográfusával szemben LUKÁCSY egyedül is kitartott e 
véleménye mellett, de számomra annyira elfogadhatatlan a történetíró СлвЕТ-пак THIERS, 
MIGNET, MICHELET vagy akár LAMARTINE mellé állítása, hogy erről a kérdésről itt még 
vitatkozni sem kívánok. 

1 1 LUKÁCSY S. : Petőfi forradalmi világnézetének fő vonásai ; I. a Petőfi tüze c. kötetben. 
(211-212 . 1.) 

"SŐTÉR ISTVÁN : Vitaírás Petőfi forradalmiságáról ; Literatura 1974. 2. sz. 
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nem csupán a Petőfi buonarrotizmusát bizonygató cikkeket olvassa el, 
hanem az Histoire populaire idevágó lapjait is, meggyőződhet arról, 
hogy Sőtér ellenérve a vitatott teória alapjait rendíti meg. 

Érdemes ezen a nyomon egy kicsit tovább haladnunk. Cabet el-
marasztalja — nem minden alap nélkül — a Babeuf-féle összeesküvés 
előkészítetlenségét, a vezetők oktalan előzetes dicsekvését, s azt állít-
ja, hogy a szörnyű katasztrófát a konspiráció vezetőinek meggondolat-
lansága, oktalansága idézte elő.23 Némely mozzanatok kapcsán egye-
nesen esztelenségről, őrültségről beszél — krit ikája itt egészen közel 
kerül Engels egyik fontos megállapításához, mely „esztelen ugrás-
nak" nevezte az összeesküvést.21 

Cabet elvileg is hangsúlyozza, nagy nyomatékkal , hogy „a tényle-
ges egyenlőség és a közösség" doktrínája nem Babeuf találmánya, és 
egészen Likurgoszig, Platónig vezeti vissza a tan keletkezését, m a j d 
egyértelműen elutasítja Babeufék forradalmi megoldását: az egyenlő-
séget „egy kisebbség erőszakkal nem valósíthatja meg", sőt az ilyen e rő-
szakos kísérlet, mint amilyen a Babeuféké volt , e megvalósítást n e m -
hogy közelebb hozná, ellenkezőleg, megnehezíti. Ilyen logikával el-
jut egészen addig, hogy Babeufék összeesküvése az utolsó csapást m é r -
te a demokráciára.2 5 

Ha tehát Petőfi olvasta az Histoire populaire IV. kötetét is, abból e 
tárgyban két fontos tanulságot vonhatott le: 

1. Babeuf elméletében semmi új nincs (Cabet szerint); 
2. Ami Babeuf elméletét megkülönböztet i az előző kommunis ta 

(vagy pontosabban: a Cabet által kommunis tának tartott) tanoktól , 
azt Cabet egyértelműen elutasítja, kikel a forradalmi erőszak ellen, 
mint amely eltávolítja a kommunizmus ügyét a megvalósítástól. 

Megállapíthatjuk tehát, h o g y Cabet eszméinek „legfőbb forrása" 
nem Babeuf, ilyet állítani csak elemi tények kiforgatása árán lehet. 
Ennélfogva Petőfi sem hihette, hogy Cabet olvasása közben annak 
legfőbb eszmei forrását leli m e g Babeufben. 

Lukácsy nem látszik tudomás t venni arról sem, hogy Cabet m á -
sutt nyíltan beszélt is eszmei forrásairól és Morus Tamást nevezte ta-
nítójának („qui me determina à étudier le système communauta i -

Lásd például a IV. к. 316. és 332. lapját. 
21 ENGELS az Anti-Diihringhez írt előmunkálatokban nevezi wahnsinnig-nek BABEUF 

ama kísérletét, hogy a Direktóriumból egyenesen a kommunizmusba akart ugrani. 
ENGELS kritikája természetesen sokkal nagyobb elvi távlatokat fog át, de A CABET-Í 
,,folie" és az engelsi „wahnsinnig" egybecsengése nagyon elgondolkodtató. (Lásd: 
Aus Engels' Vorarbeiten гит „Anti-Dühring" - F. Engels : Herrn Eugen Dührings Umwälzung 
der Wissenschaft; Moszkva, 1946. 435. I.) 

" I V . к. 331.; 334. 

12 Irodalomtörténet 
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re"2 6). Igaz, megint másutt azt irta, hogy saját elmélkedés és saját 
inspiráció útján jutot t el a kommunizmusig . 2 7 D e ebből csak azt 
vonhat juk le, hogy — némely irodalomtörténészhez hasonlóan — 
Cabet is olykor elfelejtette a saját nyilatkozatait, s szerette magát rop -
pant eredeti gondolkodónak feltüntetni, ám ez sem változtat azon, 
hogy ihletőjének Morust és n e m Babeuföt tartotta. 

Sőt, expressis verbis kijelentette, hogy Babeuftől és Buonarroti tól 
„semmi újat nem tanult ." Mindke t tő rő l úgy ítélkezett, hogy e két 
férfi véleménye szerint „csak tökéletlenül ismerte a történelemre és a 
közösség szervezésére vonatkozó tudományt" . 2 8 

A két forradalmár személyi becsületességére és értékeire utaló di-
cséretek ellenére is egy szigorú elhatárolódási törekvést láthatunk 
Cabet idézett véleményeiben. Természetesen f igyelembe vehető itt 
a tanalapítók szokásos rivalizálása, de az apostolok és egyházalapítók 
egymás közötti féltékenysége mögö t t rendszerint igazi elvi ellentéte-
ket is találunk, s ebben az esetben is leltünk i lyet: Cabet elméleti 
alapon szembenállt a babouvizmus alapvető elvével, a forradalmi 
erőszakkal és a kisebbségi hata lom megragadásának programjával. 

A Petőfi buonarrotizmusát hirdető tétel megfogalmazójának van 
bizonyos igaza abban, hogy „a tudomány névre igényt tartó" vizs-
gálatnak „distinkcióra kell törekednie"2 9 . De ami ebben a követel-
ményben jogos, az nem csupán ellenfeleinkre érvényes, hanem álta-
lában figyelembe veendő. Tehát a tudomány névre igényt tar tó 
vizsgálat n e m moshatja egybe Cabet- t és Babeuföt , s ez utóbbiban 
nem lelheti fel az előbbi „ legfőbb eszmei forrását". 

A legvalószínűbb az, amit Henr i Desroche úgy fogalmazott meg , 
hogy Cabet-ben éltek buonarrotiánus reminiszcenciák, („un terme 
vague") , de a programot saját maga vagy Morus nyomán dolgozta 
ki.30 

Visszatérve Petőfihez, és feltételezve ismét, hogy a IV. kötetet is 
olvasta, az Histoire populaire Babeuf-ábrázolásában olyasmit találhatott, 
ami ellenérzést, vagy legalábbis fenntartást válthatott ki belőle az 
Egyenlők vezérével szemben. 

Cabet hosszan foglalkozik ugyanis azzal az ismert ténnyel, hogy 
a letartóztatott Babeuf egy különös levelet írt a direktóriumhoz, me-
lyet a robespierre-iánus politika tagadásának és a direktóriumhoz való 
közeledésnek lehet értékelni. Cabet annyira elfogult Babeuffel 

" Tout la Vérité au Peuple 1842. 93. I.HENRI DESROCHE is idézi a Voyage en Icarie új 
kiadásának előszavában (Párizs, 1970.) XVIN. 1. 

27 Comment je suis communiste et mon credo communiste 1845. 3 — 5. 1. A fenti előszó-
ból veszem az utalást. 

s8 Toute la Vérité au Peuple 34. 1. 
A»L. Petőfi tüze; 213. 1. 
K L. DESROCHE id. előszavának X X X I . lapját. 
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szemben, hogy kísérletet sem tesz e levél politikai értékelésére, annál 
hevesebben törekszik e gesztus erkölcsi elítélésére. Eltekintve most 
attól, hogy a valóságban mi lehetett Babeuf szándéka e levéllel és 
miként ítélhetjük ezt meg mai szemmel, annyit higgadtan megálla-
pí thatunk, hogy Cabet-nak nem volt tú l sok erkölcsi joga fennsőbb-
séges ítélkezéséhez. E g y halálos próba elé került forradalmár maga-
tartását lehetőleg csak az vitassa, aki i lyen próbát már letett — ren-
díthetetlen elvi intranzigenciával. 

Tény azonban, h o g y Petőfi olyan ember volt, aki épp ezekben a 
kérdésekben hajthatatlan elvi álláspontot fogalmazott meg és eszerint 
élt is: 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Legyen elved, hited, 
És ezt k imondd, ha mindjárt 
Véreddel fizeted. 

Fölösleges tovább idéznem. De n e m fölösleges elképzelnünk, 
hogy a Ha férfi vagy moráljának megfogalmazója milyen érzésekkel 
olvashatta Cabet elfogult tájékoztatását — ha olvasta —, amelyből 
azt vehette ki, hogy Babeuf, aki előzőleg még ki akarta irtani a di-
rektór ium urait, most azok „nagyságára, nemeslelkűségére" hivat-
kozik, „jószándékú köztársaságivá" változtatja át azt az öt direktort, 
akiket pár nappal azelőtt „nyilvánosan gazembereknek" minősített .3 1 

Cabet-nak „fájdalmas meglepetést" okozot t e levél minden egyes 
passzusa, de milyen érzéseket ébreszthetett Petőfiben? M i már sok 
minden egyebet t udunk Babeufről, ami e levél megítélését árnyaltab-
bá teheti, de Petőfi f ő informátora — ha egyáltalán elmélyült e kér-
désben — a primitíven moralizáló Cabet vol t ! 

Petőfi Robespierre-rel azonosította a forradalmat, de a Megvesz-
tegethetetlen ellenfeleinek portréit is kitet te falára, ha azokat olyan 
forradalmároknak ítélte, akik elveik mellet t a halálig kitartottak.3 2 

Mit gondolhatot t Babeufről — Cabet erkölcsi fölénnyel megfogal-
mazot t verdiktje alapján —, Babeufről, aki Thermidor után örül 
Robespierre halálának, azután felülvizsgálja álláspontját, Robes-
pierre igazát hirdeti, hogy végül a fenti levélben kijelentse: az össze-
esküvők nem Robespierre útján akartak járni, egyáltalán n e m akar-
tak vért o n t a n i . . .?33 És egyáltalán: mi t gondolhatott arról, hogy az 
összeesküvők tagadták az összeesküvés tényét? 

" I V . 319—320. 1. 
! î L. a Kritika 1975. márciusi számában közölt cikkemet: PetSfi fényűzése. 
33 CABET nem minden él nélkül hangsúlyozza, hogy BABEUF csatlakozott ROBES-

PIERRE ellenségeihez és részt vett annak megbuktatásában; „ultra-thermidoriánusnak" 
is nevezi, aki „szüntelenül a terror és a zsarnokság ellen kiabál" (IV. k. 301.); amikor 
leírja, hogy BABEUF felülvizsgálta Robespierre-re vonatkozó ítéletét, megintcsak éllel 

II* 
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S ha már emlí tenem kellett a képeket , hadd emlékeztessek arra, 
h o g y Petőfi házi pantheonjában ott f ü g g ö t t Carnot portréja is. Azé 
a Carnot-é , aki — Cabet művéből is k iderül — könyörtelenül köve-
telte Babeufék megbünte tésé t . . . 

Foglaljuk össze e tényeket : Cabet tagadja, hogy Babeuf lett volna 
eszméi legfőbb forrása; elvileg szemben állt ababouvizmus forradal-
mi erőszakot hirdető programjával; Pe tőf i — ha olvasta az Histoire 
populaire IV. kötetét — Cabet egyoldalú tájékoztatása alapján olyan 
embernek láthatta Babeuföt , mint aki szorult helyzetében elvei fel-
adására is hajlandó vo l t ; Petőfi forradalmi metszetei közt nem találjuk 
Babeuf és Buonarrot i képét, de az Egyenlőket kivégeztető Carnot 
portréját megleljük a hiteles ügyészi listán. 

Ezek a tények. Ezek alapján mindenki megítélheti, h o g y a Petőfi és 
Cabet című dolgozat milyen filológiai módszereket alkalmazott, s 
biográfiai és teoretikus szempontból mikén t értékelhető az az alap, 
amelyre a bounarrotiánus Petőfi tétele épült.31 

FEKETE SÁNDOR 

m o n d j a : „ . . . II défend la mémoire de Robespierre après l'avoir attaqué . . (IV. 302. 
I. — az én kiemelésem F. S.); „a Robespierre ú t j á t " megtagadó levélről a 318 — 319. 
lapon ír CABET. 

31 Hadd hívjam fel az érdeklődők figyelmét arra, hogy dolgozatom elkészülte után 
megjelent LUKÁCSY SÁNDOH A XIX. század költői c. vitairata a Literatura 1974. évi 4. 
(1975. októberében publikált) számában. Ebben egyfelől kifejti néhány érvét , másfelől 
többé-kevésbé szellemes gúnyolódásokat intéz ellenem. Nagy elégtétellel olvastam 
írását, először azért, m e r t a Valóság 1974. áprilisi számában kifejtett ellenérveim többsé-
gére LUKÁCSY meg sem kísérelte a feleletet, másodszor azért, mert számomra a nyílt 
vi ta folytatását lehetetlenitő akadály volt eddig az, hogy e válasza sokáig nem jelent 
m e g — nem állhatok ki disputára akkor, ha ellenfelemnek nincs m ó d j a a riposztra. 
Ez az akadály most elhárult, a polémiát tehát folytathat juk. Fenti dolgozatom LUKÁCSY 
tételének kiindulásával foglalkozott, másutt térek majd ki magára a tételre. Addig 
is azonban, amíg erre sor keiül, meg kell állapítanom, hogy LUKÁCSY álláspontjá-
ban érdekes változás tapasztalható: amíg korábban nem is egyszer határozott sza-
vakkal buonarrotiánusnak minősítette PETŐFII, ebben a cikkében azt hangsúlyozza, 
h o g y ő „nem hatásról", hanem „szellemi rohonságról, hasonló gondolatmozgásról" 
beszél. Jó, hogy a közvetlen hatás, a babeuf i tan direkt elfogadásának tételéről 
LUKÁCSY áttért a szellemi rokonság f inomabb megfogalmazására, kár azonban, hogy 
ezt nem korábbi nézeteinek nyilt korrekciója, s a korrekcióra serkentő bírálatok 
elismerése kíséri; a tétel egyébként f inomabb megfogalmazásában is elfogadhatatlan, 
mer t Petőfi eszmerokonait „a vagyonközösség" hívei között keresi. 


