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SZÖLLÖSY ANDRÁS 

EMLÉKEZTETŐ KODÁLY ZOLTÁN 
SZÁZADIK SZÜLETÉSNAPJÁN 

Eljövendő nemzedékek talán könnyebben tudják szétdara-
bolni művészre, tudósra, nevelőre. Velünk, akik keze alól 
kerültünk a muzsikus pályára, olyan egységben tudta láttatni 
sokfelé ágazó tevékenységének minden kitérőjét, hogy eszünk-
be sem jutott kételkedni abban, hogy mindaz, amit élete 
folyamán tett, s amit tanítványaitól megkívánt, hozzátartozik 
a szigorúan vett zeneművészethez és zenei neveléshez. Kevés 
kitekintésünk volt akkor arra, hogy felmérjük, hogy sehol a 
világon a zenei nevelés nem terebélyesedik ki a szellemi kultúra 
olyan nagy területére, mint az ő iskolájában. Nem kevesebbet 
vállalt, mint egy nemzeti zenekultúra és zeneművészet meg-
teremtését, s ha kellett, maga kutatta fel ennek a zenének 
történelmi, irodalmi, nyelvi kapcsolatait, s maga dolgozta ki az 
új nemzedékek zenei nevelésének tervezeteit, módszereit, tan-
anyagait az ovodától a legmagasabb fokig. Tántoríthatatlanul 
hitte, hogy minden nemzeti művészetnek a népből kell meg-
újulnia, s hogy a zeneművész feladata nem lehet más, mint a 
művelt rétegeket zeneileg magyarrá, a magyar tömegeket zenei-
leg műveltté tenni. „Eleinte csak az elveszett régi dallamokat 
kerestük. De látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetséget és 
friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, 
művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk 
életünket."1 

1 Bartók emlékezete. 1955. 

1 Irodalomtörténet 1982/4 
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Eddig úgy tudtuk, hogy ez a nagyszabású terv egyetemi 
hallgató korában, a népdallal való első tudatos találkozásakor 
érlelődött meg benne. Legutóbb a Magyar Tudományos Aka-
démia ez év május 3-i Kodály emlékülésén Ujfalussy József egy 
1900-1901-bői való, mindeddig ismeretlen Zenei jegyzetek 
feliratú Kodály-füzetből vett bőséges idézetekkel bizonyította, 
hogy ez az egész magyar kultúrára kiterjedő megújítási terv 
úgyszólván minden vonatkozásában készen volt már az érett-
ségiző diákban. A későbbi egyetemi és zeneakadémiai — de 
főként az Eötvös collegium! — tanulmányok mintha egy, már 
szinte előre megszőtt háló rekeszeibe illeszkedtek volna bele. 
Lenyűgöző az a következetesség, ahogyan hosszú élete alatt 
egyre azon dolgozott, hogy ne maradjanak üres rekeszek a 
hálón. 

Amíg élt, páratlan munkabírása, minálunk ritka személyes 
tekintélye azt a látszatot keltették, hogy érlelődik terveinek 
valóra válása. Az a nemzedék, amely vele együtt hagyta el az 
egyetemet, Eötvös Collegiumot hamar vezetőjévé vált a magyar 
szellemi életnek, s közöttük mindig megértő és támogató párt-
fogóit, nagy elképzeléseinek szellemi társait találhatta meg. A 
nagyközönség még alig barátkozott zenéjével, amikor a tudo-
mányos világ már bőségesen élt a népzenekutatás általa feltárt 
eredményeivel. Zenetudomány, néprajz, irodalomtudomány, 
nyelvészet egyaránt új távlatokat nyitó gondolatokat kapha-
tott tőle. Az új demokratikus Magyarország aligha nélkülöz-
hette szellemi berendezkedésekor személyét és nézeteit. Az 
elnöki és díszelnöki székek hosszú ideig számára voltak fenn-
tartva a szellemi tudományok és a zeneművészet hivatalos 
fórumain. Zeneművei élik a maguk életét a hazai és külföldi 
hangversenydobogókon, tudósi szemléletmódja oly magától 
értetődően épült bele a magyarság szellemi arcát kutató tudo-
mányokba, hogy szinte hivatkozni sem kell a forrásra. 

Mostoha azonban a sorsa azoknak a terveinek, amelyekkel 
az új nemzedékeket magyarabbá, műveltebbé, zeneileg iskolá-
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zottabbá kívánta nevelni. Iskolai énektanítási reformjai — 
miközben módszere világszerte hódít — lassan sorvadnak itt-
hon. Annak a mozgalomnak pedig, amit a magyar kiejtés gon-
dozására, javítására indított, hivatalos és önkéntes nyelvművelő 
fórumoktól hemzsegő korunkban szinte már emléke sem 
maradt. 

Pedig páratlan jelenség az irodalmak és nyelvek történeté-
ben, hogy egy nemzet legnagyobb muzsikusainak egyike figyel-
jen fel a nyelv romlására. „Vannak . . . a nyelvhelyességnek 
írásban nem rögzíthető, csak füllel felfogható elemei is. A 
nyelvnek nemcsak leírható része van kitéve romlásnak, hanem 
talán még inkább ez a jelekkel nem rögzíthető, csak hallható 
része. Az élőbeszéd azon elemei, amelyekre nézve az írásjelek 
határozott utasítást nem adnak, sokkal inkább vannak a beszé-
lő vagy felolvasó önkényére bízva, mint az írásban rögzíthető 
elemek. Egyrészt, mert szabályai eddig sehol összegyűjtve nin-
csenek, másrészt, mert zenei elemekről lévén szó, nem min-
denkiben van elegendő hallásbeli fejlettség, hogy egyáltalá-
ban észrevegye, megfigyelje és kövesse törvényszerűségüket. 
Valamikor szónok-nemzet hírében álltunk. Ma lámpával kell 
keresni olyan szónokot, akinek beszéde a zenei elemek szem-
pontjából is kifogástalan . . . Kimondhatni : művelt középosz-
tályunkban a magyaros magyar beszéd a legnagyobb ritkaság. 
Mintha a műveltség ára az volna, hogy elveszítsük az élő be-
széd magyar zamatát. . . Lehet németesen, szlovákosan, 
románosan, rácosan, örményesen, cigányosan, zsidósan ma-
gyarul beszélni.. . Legsúlyosabban az artikuláció és ritmus el-
változásai kezdik ki a nyelv zenei rendszerét. . . A hangsúlyos 
rövid szótag nyújtása, a hangsúlyos szótagok intenzitásának 
növelése - amint ezt egyre gyakrabban halljuk különösen a 
nyelveket tanuló műveltebb ifjúság közt — pusztító betegséget 
jelent nyelvünk ritmusrendszerében. Ha idejekorán meg nem 
állítjuk ezt a folyamatot, teljesen összezavarja nyelvünk ritmu-
sát és a magyar verselés létalapját kezdi ki. 

l * 
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Se nem rövid, se nem hosszú, 
ez az Igaz magyar beszéd, 

hallhatjuk majd egyszer."2 

A magyar beszéd zenei elemeire azóta sem figyelt senki sem 
a javítás szándékával. „Akadhat nyelvtudós, aki az effélét is 
»nyelvtény<-nek tiszteli. Itt válik el a nyelvművelés a nyelvtu-
dománytól. A növénytannak egyenrangú tárgya a victoria regia 
és az útszéli gaz. A kertész a dudvát kigyomlálja. A nyelvmüve-
lés kertészkedés. A növénytannak a dél-afrikai vadonban bő-
vebb az anyaga, mint egy gondozott kertben.3 

Azt hiszem, pótolhatatlan az a mulasztás, amit nyelvműve-
lésünk azzal követett el, hogy nem figyelt fel idejében Kodály 
szavára. Az Akadémiai Kiadó 1980-ban kiadott Nyelvművelő 
kézikönyve első kötetének harminckilenc lapnyi irodalomjegy-
zéke egyetlen írását sem említi. A huszonkilenc lapos „hang-
lejtés" szócikk sem hivatkozik rá. Pedig, ha valahol, itt igazán 
érvényes, hogy 

..Nyelvész urak jobban »tudják« 
A költő jobban »érzi«." 

Ő azonban nemcsak jobban érezte, jobban tudta is. Tökéle-
tes nyelvészeti felkészültséggel nyúlt a témához. Az Eötvös 
Collegiumban Gombocz Zoltán volt a magyar szakvezetője, s 
két évvel mestere halála után, mintha csak az ő munkáját foly-
tatta volna: „Amennyire tudom, a nyelvhelyesség újabb irodal-
mában nem került még szóba valami, amit Gombocz előbb-
utóbb bizonyosan szóvá tett volna: a kiejtés romlása."4 Bizo-
nyos az is, hogy nem alkalmi kirándulásnak tekintette a kiej-
téssel foglalkozó vizsgálódásait. Egész életét vigigkísérték. Még 
ritka leveleiben is elő-előfordul a rájuk való utalás. Példának 
legyen elég kevés közzétett leveléből két részlet. Az egyik 
Huszár Klárának szól egy rádióelőadása után 1949-ben: 

2A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 
3 Szóval: kultúr? 1955. 
'A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 
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„Meg aztán, aki magyarul szavall, az tanulja meg a magyar 
nyelv nótáját-rigmusát. A hosszú szótagai rövidebbek, a rövi-
dek hosszabbak mint kellene. Aztán nem szabad minden szó 
elejét felemelni uuuuuu nyelvünk nem ilyen habzó. Több szót 
egyhangsúlyalá rendel, j ^ a szép benne. Máskor jobban, mert 
megharagszom!" A másik a Párizsban tartózkodó Szőnyi 
Erzsébetnek ad tanácsot a francia nyelvre vonatkozóan, 1948 
márciusában: „. . . figyelje a kiejtést zenei füllel is. Itt nálunk 
egész csomó rossz kiejtés terjedt el, pl. kettőztetjük a két-
szerírt mássalhangzókat stb. pl. esszének mondjuk, amit ők 
eszá-nek ejtenek, stb. Figyelje az énekbeli és beszédbeli kiejtés 
különbségét, tekintettel a Comedie klasszikus deklamáció-
jára." 

Nyelv és zene egy volt számára. „Semmi sem jellemző 
annyira egy nyelvre, mint sajátos hangzása. Olyan ez, mint a 
virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. Megismerni 
róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is értjük. 
Minden nyelvnek megvan a maga hangszíne, tempója, ritmusa, 
dallama, egyszóval zenéje. A magyarét egyre többen fújják 
hamisan."5 Harminc esztendeje egy antológiára valót válo-
gattam írásaiból (A zene mindenkié). Ő kérte, hogy a Ves-
sünk gátat kiejtésünk romlásának c. rádióelőadása szerepeljen 
a kötetben. Egész életét betöltötte „az a harangzúgás, amely a 
magyar nyelvben a Halotti beszédtől Adyig folytonos" 6 , s úgy 
hitte, ,,az is egy neme a kísérleti fonetikának, ha az ember ver-
sek alá kottákat írogat, s megpróbálja a bennük rejlő melódiá-
kat napvilágra hozni"7 . Aki a Megkésett melódiák, az Öregek, 
az Akik mindig elkésnek dallamait hallja, azonnal megérti, 
hogy a nyelv zenéjéről egyetlen szavalóművészünk, egyetlen 
színészünk sem tudott annyit, mint ő. 

5 Vessünk gátat kiejtésünk romlásának. 1938. 
6 Vallomás. 1932. 
1A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 



758 Szőllősy András 

Tőle hallottam először prozódiai kérdésekről, versnek, 
szövegnek, dallamnak lehetséges kapcsolatairól. Csak bámulni-
való volt az a finom hallás, a nyelv zenéjének minden lehet-
séges műszernél aprólékosabb rögzítőkészsége, amivel botla-
dozó kezdő dallamainkat javítgatta. Akkoriban, amikor a keze 
alatt tanultam a mesterséget - nyilván az ő hatására is - külö-
nösen vonzódtam az énekes műfajokhoz. Ezerszám íratott 
velem ritmusokat nyolcütemnyi terjedelemben. Amikor hóna-
pok múltán átnyújtottam neki füzeteimet, telve többnyire 
elméleti számítgatások útján kiagyalt ritmusokkal, a következő 
feladatként azt kaptam, hogy írjak alájuk dallamokat. Sok év-
vel később értettem csak meg, hogy mi volt ezzel a hiábavaló-
nak látszó játékkal a célja: olyan dallamformálási készséget 
akart kialakítani bennem, amely minden előre megadott lehető 
(és lehetetlen) ritmikai kötöttséghez alkalmazkodni tud. Ki-
mondatlanul is arra nevelt, hogy még a hangszeres dallamaink-
ban is a magyar hanglejtést keressük. Tragikus sorsa zeneszer-
ző-iskolájának, hogy legtöbb tanítványa nem a dallamai mögül 
előragyogó nyelvi zenét, hanem már az ő megfogalmazásában 
zenévé tágított zenei stílust követte. 

Korunk szinte naponként feltűnő új és új zenei irányzatai-
nak közös jellemzője, hogy olyan — többnyire régebben is 
meglévő — összefüggésekre hívják fel a figyelmet, amelyek el-
addig rejtve maradtak nemcsak a hallgató, hanem az elemző 
előtt is. Hogy régebbi, s épp ezért érthetőbb példára hivat-
kozzam: ki gondolt volna Schönbergék megjelenése előtt arra, 
hogy Bach, Mozart vagy Liszt muzsikájában a tizenkétfokú 
szerkesztésmódnak különleges eseteit keresse? Kodály zenéje 
a magyar nyelv zenéje felé fordította az érdeklődést. Az a 
szívósság, amivel ezt a nyelvi zeneiséget ápolni igyekezett, azt 
is jelenthette, hogy közönséget akart nevelni művei számára, 
de azt is, hogy egyre újabb árnyalatokat keresve a nyelv hang-
zásában, a magyar zenei stílust gazdagította. 

Régóta tudtuk, de különös módon csak legutóbb, Ujfalussy 
már említett előadásában kapott hangot, hogy nyelvi, néprajzi, 
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népzenei, irodalmi vizsgálódásaiban annál, ami „részszerint 
igaz" jobban érdekelte, ami „egészben s mindig az". „Talán a 
szigorú ítélet szemére vethetné, hogy a művész ízlése, ösztöne, 
a művelődéspolitikus, a nevelő céltudata néha befolyásolta a 
tudós »érdeknélküli« objektivitását. Lehet, hogy az egykori 
bölcsész nyelvészeti tanulmányai vezették, amikor a népdalok 
lejegyzésében, közlésében azt az egyszeri megszólalásban nem 
élő, rekonstruált alakot kereste, amelyet a lingvisztikai gyakor-
latban csillaggal szoktak jelölni. Vagy még inkább a tökélete-
sebb, szebb, művészibb eszmei változat kikövetkeztetésének 
vágya kerestette vele a nem romlott, példaszerű eredeti formá-
kat. Hiszen a népdal közlése nem önmagáért való cél, hanem 
eszköz volt számára a magyar zenekultúra megalapozásához. 
Ezért a lejegyzés módjában sem annyira az egyszeri elhangzás 
előadási árnyalatainak sokszor áttekinthetetlenül bonyolult 
írásos rögzítése volt a mértéke. Kelemen Kőmíves balladájának 
változataiban megmutatta, hogy ahhoz is mennyire ért. De 
külön tudta választani a tudományos célra és a nagyobb olvasó-
tábornak szánt közlésmódot. Utóbb egyre inkább a többekkel, 
nem a kevesekkel gondolt." 

A „tökéletesebb, szebb, művészibb" megvalósulást kereste a 
magyar nyelv zenéjében is. Nem tájnyelvi kiejtéseket játszott 
ki egymás ellen. Annak a köznyelvi helyes beszédnek a meg-
valósítására törekedett, aminek mintája a franciáknál a 
Comédie Française művészeinek a kiejtése, a németeknél a 
Deutsche Bühnenaussprache volt. Ideírom — mert nem lehet 
elégszer leírni — annak a tervezetnek első három pontját, 
amelyet a magyar kiejtés javítására az Eötvös Collegium volt 
tagjai Szövetségének 1937. évi közgyűlésén terjesztett elő: 
„1. Kéijük fel a Magyar Tudományos Akadémiát, hogy adja ki 
sürgősen a Magyar Kiejtés Szótárát, a fő szabályok rövid össze-
foglalásával, a fő hibák megjelölésével. Kéljük fel a Magyar Tu-
dományos Akadémia Nyelvművelő Bizottságát, hogy foglal-
kozzék rendszeresen az írásban nem látható, csak füllel hall-
ható magyartalanságok vizsgálatával és javításával is. 
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2. Kéljük fel a Magyar Tudományos Akadémiát, hívjon össze 
egy vegyes bizottságot, amely majd a szótár alapján véglegesen 
kidolgozza az irodalmi kiejtés normáját, a kétes esetek lehető 
kiküszöbölésével, a tudományos, gyakorlati és művészi szem-
pontok összeegyeztetésével. A bizottságban minden fórum 
képviselve legyen, amelynek az élő beszédhez valami köze van; 
az így megállapított kiejtés legyen kötelező az iskolától a szín-
házig, a rádiótól a templomig mindenütt, ahol magyar beszéd 
hangzik. 
3. Tegyünk lépéseket, hogy minden rendű oktatóink kiképzé-
sében a helyes magyar kiejtés az eddiginél nagyobb figyelem-
ben részesüljön. Ne kaphasson tanításra jogosító oklevelet az, 
akinek a magyar beszéde nem kifogástalan."8 

A „vegyes bizottság" talán összeül valamikor. De ki fogja 
benne pótolni az ő hallását? 

"A magyar kiejtés romlásáról. 1937. 



ВАТА IMRE 

KETTEN A MAGASBAN 

ILLÉS ENDRE ÉS ILLYÉS GYULA ÉVFORDULÓJÁRA 

1. 

Két év híján, akár a század, annyi idős Illés Endre. Szeren-
csés, sikeres élet. Magát mindig gályapadhoz kötötte, de ő is la-
boratóriumot csinált a gályapadból. Része volt a kényszerű 
hallgatásból is, de olyan időben hallgatott, mikor hallgatni volt 
bölcsebb. Az Est-lapok kritikusaként kezdte, övé volt a Buda-
pesti Hírlap irodalmi rovata, majd a Révai Kiadónál volt haté-
kony szerepe. Mindezért azonban a biztosabbat hagyta ott . Az 
irodalmi pályáért az orvosit. S az irodalomban is orvos maradt. 
Közvetlen elődei közt is egy orvost szeretett a legjobban. 

Csáth Gézát. 
Egy híján negyven esztendős volt, hogy első novellás 

könyve megjelent. Első színházi bemutatkozása a Törtetőkkel 
1941-re esik. A harmincas években az új irodalom egyik kriti-
kai tekintélye, s úgy beleszőtte munkáját az irodalom életébe, 
hogy azóta se tudunk leszokni róla, gyakran emlegetjük őt 
irodalmi embernek. A hatvanas évek irodalomtörténetírása 
kritikusként, esszéistaként invitálta a harmincas évek készülő 
panteonjába, de mire első szobra elkészült, szoborba kívánko-
zott a novellista és drámaíró Illés Endre is. Egymáson áttűnő 
rejtélyes arcai nem tűrik a végleges vonásokat. Annyi arca közt 
melyik az igazi? 

Amelynek vonásai mögött a Csáth Gézáért való aggódás 
munkál, az. 

Hogy lehet aggódni egy halottért? Illés Endre azonban nem 
a korán elhalt Csáth Gézáért aggodalmaskodik, hanem azért a 
magyar irodalomért, amelyik Csáth töredékes életművét nem 
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asszimilálta. Mint ahogy nem Lövik Károly írásművészetét 
sem, s máig nem fogta föl Kosztolányi Esti Kornélját. 

Időzzünk el kicsit Illés Endre Csáth-portréjánál. 
„Csáth Géza rajzolt, festett, hegedült, zongorázott, zenét 

szerzett. Engedett minden izgalomnak, erőfeszítésnek, veszély-
nek és hívásnak. Elszánt mohósága programszerű." Illés Endre 
szerint ez a program ellensúlyozás. Halál ellen való orvosság. A 
sors azonban bekerítette Csáth Gézát. Tragédiáját a morfium 
idézte elő. De aki a szerhez nyúl, valamit el akar felejteni, 
valami elől menekül. Ő csak az eufóriát és a kellemes morfium-
éhség váltakozásait akarta, de a teljes akarattalanságba zuhant. 
Rövid eufóriás félórák után a legszánalmasabb és a legnyomo-
rultabb közérzés következett, amire új adag morfium és új 
félórányi eufória borult, s megint a nyomorúságos közérzet. 
Ilyenkor csak azt tudta gondolni: 1. Minden emberi cselekedet, 
iparkodás, szorgalom, munka kinevetni és gyűlölni valónak 
tűnik fel. 2. Minden beszéd fárasztó és buta. 3. Minden terv 
kivihetetlen és rettenetes. 4. Minden nagyszerű, szép és nemes 
dolog elérhetetlen és céltalan. A morfinista lelkiállapotából 
következő ítéletnek azonban megfelelni látszik a világ is. 
Éppen ez elől a világ elől menekült Csáth a morfiummámorba, 
s kapott cserébe félórányi boldogságot, aztán megint elölről. 

Csáth Géza olyan mohón szerette az életet, ahogy csak azok 
tudnak szeretni, akik nagyon félnek. 

„Félt, iszonyúan félt. Az élet szükségszerű fájdalmai elől menekült. 
Azért harapott bele oly mohón a sikerbe, a rendbe, az alkotásba, a 
munkába, a női testbe, hogy ittmarasztalják. Mert állandóan hallotta a 
másik hívást. Mert olthatatlan szomjúságot érzett minden iránt, amit az 
élet elfátyoloz. És éppen ezt a kívánságot és kíváncsiságot akarta el-
nyomni, eltaposni." 

Életösztöne azért volt olyan tevékeny, mert a halál legalább 
annyira izgatta, mint az élet. 

„Szigorúan az anyagra esküdött; és az anyag foglya maradt haláláig. De 
életének és írásainak éppen az ad tragikus megrendültséget, hogy min-
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dennél jobban ismerte a homályt, a testetlen éjszakai riadásokat. a 
szörnyű formátlanságot, mely meghúzódva, a legsötétebb zugokban él 
bennünk." 

S egy finom mozdulattal odamutat Illés Endre Csáth unoka-
testvére prózájára: 

..Ugyanide jutott el halála előtt, legutolsó novelláiban, az Esti Kornél 
sorozatban Kosztolányi Dezső is. Az Esti Kornél-történetek közül a 
legdöbbenetesebbet, az őrült lány csókját, akár Csáth is megírhatta 
volna. Az anyag, az érzékek írója volt. a testé, a fájdalomé, a gyönyöré, 
de mindenekfelett annak a kísérletezésnek az írója, amelybe belepusztul 
a test." 

Mindez azonban csak háttér az írásmód jellemzéséhez. 
Csáth 

..életműve a valóság teljes és biztos megidézésével kezdődik . . . Orvos 
volt. És ez a módszer a kórtörténetek eszméletlenségig begyakorolt 
tökéletessége és személytelensége . . . Itt kezdődik minden. Itt kezdődik 
Csáth tömörsége is. Figuráit a klinikus kereste össze, s még természete-
sebb, hogy az idegorvos szemével vizsgálja őket. A művész szerepe a 
továbbfejlesztés: a kórtörténet-formát ő leleményesen kiterjesztette 
mindenre, élőkre és holtakra, anyagra és tájra . . . Az emberi bajok, a 
kín és a halál felszívódnak a természetben. S megfordítva: a kozmosz 
lesújtó ritmusa áthullámzik belénk." 

Csáth anyaga, anyagkezelése az orvosé, az idegklinikusé, a 
művész mindezt általánosítja, kiterjeszti mindenre, s a világgal 
farkasszemet néz ezután teremtett világa, s a kettő egymásra 
ismer. „Csáth Géza tömör, félelmetes életművében megtaláljuk 
a magyar novella későbbi legjelentősebb változatait." És most 
mutat Kosztolányira meg Nagy Lajosra. - Mutathatna magá-
ra is. 

Emlékfalán ott függ Lövik Károly portréja is. 
Csáth öngyilkos lett fiatalon, Lövik teljesen váratlanul halt 

meg férfiereje teljében. „Egészséges, edzett, erős, szikár férfi-
test volt. Halálának okát nem is tudták kideríteni. Egyszerűen 
betelt a förtelembe és vérbe gázoló világgal." Halálát pszichés 
folyamat készítette elő. Elrejtette magában az írót, s hosszan 
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készülődött valami egészen nagy vállalkozásra. Illés Endre 
szerint ez a hosszas készülődés fegyverezte le. 

,,De lefegyverezte a világ is - teszi hozzá - . . . Az életformája fegyve-
rezte le igazán. Az okos, hűvös látás, a kívülmaradás, a mindentismerés, 
a kiábrándultság, a mélabú, a csontok mélyére húzódó, a veló't mérgező' 
kétely. Lövik Károly nagyon magányos, gőgös és nagyon szomorú em-
ber lett. Egyszerre úgy érezte: az életet kiejtette a kezéből." 

Csáth és Lövik, ahogy Illés Endre őket megidézi, ugyanazon 
szituáció két pólusa. Ellentétes pólusok. Az egyik fölfokozza, 
a másik leszereli magában az élet utáni mohó kíváncsiságot, 
megismerésvágyat. A két mértéktelenség ugyanott ér véget: a 
korai halálban. Mind a két halál önkéntes. Ugyanabba az alak-
talan homályba zuhan mind a kettő, amiről tudni vágytak. 
Mert a halál alaktalan homály, merő titok, maga a semmi. 

Olyan tanulmányokat, amilyeneket Illés Endre írt 
Stendhalról, nemigen írt senki. Egy helyt az ötvenhét éves fér-
fit szólítja elő, azt, aki magának az adományleveleket kiállí-
totta. A Privilèges íróját. „Mögötte egy zsúfolt élet s egy nagy, 
félelmetes életmű — és a kortársai alig ismerik. Fáradt, beteg. 
Majdnem összeértem a semmivel — írja egyik levelében." Ez a 
férfi is azt kívánta magának, amit Illés Endre Csáth Gézája, 
életet, mohó életet. De ha meg is kívánta, nem szerette volna 
mohón fölhabzsolni. A megkívánt élet ugyan özönlés, de a 
mérték tagolja. Akkor már Stendhal, midőn a semmivel majd-
nem összeért, nagyon jól ismerte az élés mikéntjét. A könnyű 
diadalokat erkölcsi záradék gyeplőzi, mivel a semmit, ha csak 
percekre is, csak a mértékkel lehet legyőzni. 

Csáth, Lövik és Stendhal - ugyanabban a szituációban! 
Hogy ez a helyzet kelepce volna, meglehet, de akkor nin-

csen is más, csak ez a kelepce. Anyaga van, a testé, organikus 
anyag és mohóságot párádzik. S nincsen rajta túl semmi. A 
kelepcén túli mérhetetlen homály a kelepcében félelmet 
támaszt. Mondhatnánk-e halálfélelemnek? Semmiképpen, 
hiszen Csáth Géza jobban vonzódik hozzá, mint az élethez. A 
halál itt elveszítette az arcát; már nem Thanatos és nem is a 
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csontlovas. Körülfolyik a kelepcén, s áthatja a kelepcébe eset-
tek csontjait is. Nevet kellene adni ennek a roppant sötétnek, 
ennek a nagy ismeretlennek. 

Ezen az irodalmi tájon ismeri föl Illés Endre a maga dolgát. 
Ez a század egyik nagy sejtése, fölismerése, fölfedezése, akár a 
maghasadás. Megszelídíteni a magenergiát vagy együtt élni a 
homály e rettenetével, majd ugyanaz. írjuk Illés Endréről, 
hogy moralista, hogy kegyetlen és finom egyszerre. Szelleme 
pengeél, irálya tömör. Úgy van. Az életre — a kelepcére — 
boruló homályt megszelídítette, a lét két egymásra vonatkozó 
pólusát — az életet és a halált — egymással kiegyensúlyozta. 
Tudván tudta a hiányt, s ezt Tamási Áronnal kapcsolatban, 
annak halála után meg is fogalmazta: 

„Tamási Áronnak oly erős a hite a szegények és elnyomottak igazsá-
gában, olyan fogadalom köti őt hozzájuk, hogy hűsége meg tudta aján-
dékozni a világot a legnemesebb, legritkább ajándékkal, amit író adhat 
a köréje gyülekezőknek: a játék és remény igéivel." 

2. 

Két év híján, akár a század, annyi idős Illyés Gyula is. Az 
övé is sikeres és szerencsés élet. Neki is mindig volt egy gálya-
padja, ő is laboratóriumot csinált belőle. Verséből kihallani 
Csáth Géza fájdalmát. A descartes-i módszer alapelvét így ala-
kítja át: „Doleo, ergo sum." S az is Csáthra vall, mikor elszólja 
magát: „nincs még oly szörnyű Sárga Ház, mint / amibe én 
zártam magam". Hogy ezeket a szavakat már alkonyán írta? 
Harminc esztendős se volt még, mikor az Éjfél után című ver-
sét kiadta. „Öregszem. Ez az öregség? . . . Sötét világ . . ." 

Illyés költészetéből programosan hiányzik a transzcen-
dencia. Mikor vallást alapít, akkor is kihagyja az Istent. Akár a 
nagyívű Ditirambus a nőkhöz, akár a helyből felszöktetett Val-
lásalapító, egyaránt a nőben jelöli meg az egyetlen olyan imma-
nenciát, ami képes áthatolni az időn. „. . . csak a nők, a szemre 



766 Bat a Imre 

törékenyek, védtelenek képesek, ők, a komolyszemű nők, a 
minden Időkkel töltekezők, a tartályként ürülök, ti, belül vég-
telenek!" Versének lírai hőse pedig ajtófélfának döntve vállát 
fülel a zajgó messzeségbe, mert hallani akarja, hogy mi törté-
nik élete alatt. A zajgó messzeség az, ami elmúlt, s ami elmúlt, 
az az életünk alatt van. Igazi pogány szöveg, az antik mitológia 
világképét szemlélhetjük benne. Az istenek az Olimpuszon lak-
nak, vagyis a felhők járta, fák borította szakadékos hegytetőn. 

Akikkel együtt játszottuk a Szerepet 
- égi tetszésre - idelenn! - : 
nincsenek. Hidegen 
küldi huzatát az üres terem. 

Akik nincsenek, azok vannak az élet alatt, vagyis Hádesz-
ben, a föld alatt. Görög istenek a hegytetőn, gyakran le is 
sétálnak a völgybe, a síkra, hogy találkozhassanak az emberek-
kel, akik halandók, távozni kényszerülnek, alámerülnek a 
mélybe, lehullanak a sírba, ahonnan — s csak onnan! — visznek 
titkos rejtekutak Hádeszbe, az alvilágba, amely nem a keresz-
tény (vagy keresztyén) világkép pokla, nincs ott tisztítótűz, 
nincs örök szenvedés, Hádesz lakóinak nincsen teste, vala-
mennyi árnyalak. Kháron ladikján érkezett mind. 

Mint Illés Endre, Illyés Gyula is megszelídíti a halált, 
mielőbb Hádeszbe költöznék. 

Kháron ladikja nem akkor indul el velünk 
midőn lezárul és befagy a szem. 
Bús átkelők soká s nyitott szemmel megyünk 
a végzetes vizén. 

Hierarchizált értékrend az Illyés Gyuláé, amennyiben költé-
szete kitüntetett egy értéket, s azt mondta rá, ez az alapérték. 
A tudatosan élők világa, „az ég, az út, a táj". Az mindig 
gyönyörű, s akkor még inkább, ha titkosan elleng, „Olyanfor-
mán, mint a dallam attól, hogy ott / hagyja a hegedűt." Nincs 
transzcendenciája Illyés világképének, ám van kitüntetett 
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értéke. Hogyan jutott az ember hozzá? Véletlen volt, hogy 
megszületett. November egyik első napján történetesen. 

. . . körül a halál diadalma, 
gyertyás kísértő ünnepély 
és lent egy váratlan sikoltás 
a párás völgy ölén. 

Egy sápadt nő egy kis szobában kezdő sorai, az önéletrajz 
első mondatai. Mikor véletlenül megérkezett, halottak napi ki-
világított falusi sírkertek „testvér-őrtüzei" villogtak a csillagos 
ég alatt. így érkezünk az ég alá, születünk a földnek valamelyik 
tájára, hogy attól fogva úton legyünk a nap alatt, mely fölkél 
és lenyugszik, s mikor nyugszik („a fél föld lesz nyoszolyája"), 
akkor a testvér-őrtüzek világítanak, egyszer-egyszer sírkerti 
gyertyák is, emlékeztetvén minket arra, hogy a halál közegé-
ben bolyongunk, de ettől még gyönyörűbb, ami ritmikusan 
elénk nappalodik. 

Világ lett ama véletlen folytán a világban az ember. A föld 
hordja a hátán, az anya hordta a méhében. De az első otthon, 
akár végső házunk, nemcsak kezdetünk helye, elmúlásunk 
hüvelye, sírunk is. Anya és anyaföld, mindkettő nőnemű, ezért 
a nőelv ura a világnak. A véletlennel szemben csak ez tud 
megállni szilárdan. Azaz dehogy áll meg, dehogy szilárd, mert 
éppen ellenkezőleg: elhajlik erejében, sodrában lágyan leng, 
mint a fű meg a sás. Megadja magát az ismeretlen erőnek, s 
győz azon. E magát megadó visz messzire, mint a népdal fű-
szála, amin a kedves messzire ment. A halálos közegen áthatol, 
a véletlen alakjából újra meg újra kibúvik. 

Anyák és pátriák. Illyés világérzékeléséből kibomló léttaná-
nak alapértékei. E léttan által megalapozott tehát, hogy a 
halállal korrelációba vonta a hazát. Herderi jóslat, történet-
ismeret diktálta neki, hogy féltse azt? Még előbb önnön lét-
tana! Az élet törékenysége által maradandó. Illyés egzisztenciá-
jából fejti ki közügyeit, így találja meg a szerepet is. 

Véletlen és szerepkényszer egzisztenciális átélésében színre 
kényszerül a végzet is. 
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Minden jelenség, minden mozdulat 
eszméim része itt: egy gondolat, 
szerepét váró akarat, ha még 
lehet miért. E nép 
löki a vért szivembe, számba az igét. 
Hazugság vagyok, puszta kép 
nélkülük, létre nem lehelt anyag; 
s szivedben is csak álmod, semmiség! 

— magyarázza a nőnek, akit sétálni vitt a pusztai dűlőütra. A 
„nem menekülhetsz" erkölcsi imperatívusza biztosítja identi-
tását. Van egy közösség, amelyért érdemes élni neki. A pusz-
taiaké, akiknek csak otthonuk van, de nincs hazájuk. A haza 
akkor a magasban van. Magasban, mert a föntieké, s még fön-
tebb, mert egyelőre csak eszme. Az eszme azt diktálja: hazát 
kell alapítani a hazátlanoknak; gyakorlati programja: magya-
rázni a fent levőknek, hogy osszák meg a szegényekkel a hazát. 
S amiben hisz: változik majd akkorát a világ, hogy a haza 
leszállhat föntről a földre. 

Nemzedéktársai közt az egyetlen, aki nem vitázik az időseb-
bekkel. Babits benne látja a modern magyar irodalom folyto-
nossága letéteményesét. Ő a folytatásért utóbb személy szerint 
vállal felelősséget. Jegyzi nevével a Nyugat utódját, a Magyar 
Csillagot. De válságos pillanatban nemzedéke folyóiratát is 
megmentette. Már megbántottan szétfutni kész az ifjabb nem-
zedék, ő az elárvult kalapba dobja Sárközi György nevét. Nem-
zedékével mindig akkor járt szoros együttesben, ha a holnapról 
volt szó. Ott találjuk a Márciusi Front vezérkarában. Össze-
köttetésben marad a századelő polgári radikálisainak maradé-
kával. Segít Móricznak farkasszemet nézni a miniszterelnökkel. 

írni sem volt rest, ha az írásnak közéletet kellett szerveznie. 
Megírta a Pusztulási, közreadta a Nyugatban, s ezzel országos 
hírt vert az egyke-kérdésnek. A középosztályi fiatalság fölfe-
dezte a falut, a szociográfia lett az ambíciója, Illyés megírta a 
minta-szociográfiát, a remekművet a műfajban. írt Petőfiről 
olyan irodalomtörténeti munkát, amit akárki olvashat, és nem 
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halványszik soha meg szövege. Beleszólt a nemzeti identitás 
körüli szövevényes vitába, s a Magyarok kétkötetnyi reflexiója 
mederbe terelte az iránytalan buzgalmat. S akár a Magyar Csil-
lagot, akár a felszabadulás utáni Választ nézzük, irodalmunk 
egységére tekinthetünk. S eljön a türelmetlenség ideje, midőn 
alig respektálnak valakit, de őt respektálják. Ekkor veszi 
igénybe szószéknek a színpadot, hogy azon a szegénység képvi-
selőjét oda vihesse az emigráns Kossuth elé. Hogy Dózsa 
György is fölléphessen erre a színpadra. S még alig-alig derül az 
ég alja, s ő nem habozik ugyanezen a színpadon megjeleníteni a 
hatalom és az erkölcs konfliktusát. A szélárnyékban iparkodó 
közösség elé viszi újra a nemzeti lét gondját. Az egyetemes 
magyar kultúra és az anyanyelv ügyét, hogy a gazdasági emel-
kedésből fölszabadult energiának szellemi irányt és tartalmat 
segítsen adni. 

Szeme előtt történik meg a korosztály behajózása. Min-
denki elmegy, 

Akikkel együtt játszottuk a Szerepet 
égi tetszésre - idelenn! — : 
nincsenek. Hidegen 
küldi huzatát az üres terem. 
Valami nyitva feledett 
folyosó-végi ablak csapkod 
ütemes-ridegen 
csontkezű tapsot. 

Ez már a hetvenes évek második felének aurája, ahogy azt a 
maga számára érzékeli. Azt, amit maga hall, amivé tudata for-
málja érzékei híradásait. Hogyha nincsenek már, akik igazán 
érthetnék őt, s akiknek elismerésére adhatna is valamit, hallja a 
tapsot, a folyosó-végi ablak huzat csapkodta zaját, csontkezek 
ütemes egymáshoz verődését. Mert a holtak nem járnak vissza 
tapsolni se, mert kísértetek nincsenek, csak mi, élők halluciná-
lunk. 

Illyés lírája a hetvenes években újra bőséges termést ont. A 
Kézfogások és az Új versek föntjéről nézve is csúcsokra látni, 

2 Irodalomtörténet 1982/4 
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hófödte versmagaslatokra. Öregkori költészet volna? Mint 
Arany kései, Babits hatvan alatt írt versei? Érdemes hallgatni a 
költőre. Ő arra ösztönöz, hogy ne ragaszkodjunk az „őszikék" 
fogalomhoz. A jó vers csak tematikusan vagy keletkezési ideje 
szerint tartozik a poéta életkorára. 

- milyen fiatal -
hitű, ha időben búcsúzik a dal! 
Bár halálos fagyban didereg a test, 
hogy fölgyúl a lélek, bár ha jajba kezd 
milyen fényesen 
segít élni bár a halálfélelem! 

Költő verset akkor ír, ha „összefut ajkán a borzadály, a 
kéj". Csak az vers, miben az érzés e két véglete egymáson 
átcsapott. 

Témája a versnek az „öregkor"; vagy virtuóz alakja vall a 
vén mesterre. Illyés virtuozitása versének tömörsége. Az Illyés-
versben már régen nincs töltelékszó, utóbb már a határozott 
névelőt is bámulatosan spórolja. De néha éppen töltelékszavak-
kal operál. - Az öregember lefeküdni készülődik. Komótosan 
rakja ki zsebeiből a megszokott dolgokat. Már annyiszor 
csinálta, hogy maga is elmosolyodik rajta, milyen mechani-
kusan teszi mindig ugyanazt. „De mivel hát: naponta: / hajla-
mosan is már némi humorra." S az a „de mivel hát" érzékileg 
is megjelenítette a „némi humor"-t, amelynek következménye 
az arcára merevült mosoly, „rostély-mosoly" — teszi hozzá, s 
még ennyi sem elég, mert az meg „tartós harcvigyor". A lusta 
izmú arcon ott felejti magát az érzés, s ez bizony nevetséges; 
ha megfontoljuk, mégis érthető, hiszen az ágyába készülődő 
öregnek épp elég oka van a sisakrostélyt leengedni, arcán a 
mosolyt ottfelejteni, hiszen ő akkor is csatatéren időzik, ha 
ágyába tér pihenni. Mennyi rétege van ennek a metaforikus 
szövegnek! Mily sűrűk itt a jelentésviszonyok! Ráadás a gram-
matikai tömörség. Illyés nem kihagyás révén jut hozzá. A 
grammatikai szerkezetet rántja össze. 
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3. 

Ereje a nyelv, ő a magyar nyelvet nagy megpróbáltatásnak 
veti alá akár versben, akár prózában. Illés Endre azt mondta 
valakinek egyszer: 

„Tízmillió magyar közül Illyés Gyula tud ma a legszebben magyarul." 

Utóbb is csak ezt mondhatja: 

„. . . a nyelve, verseinek és prózájának magyarsága ma ugyanúgy el-
bűvöl". 

Szókincséről szólva, annak 

„gazdagsága és változatossága egyszerre a gondolatok izgalmasságát és 
változatosságát is j e l e n t i . . . " 

Grammatikájára fordítva a szót: 

„Illyés prózamondata valójában a verstó'l válik izgalmassá. Izgalmassága: 
szikárság, gyorsan forgó ízületek, valószínűtlen tömörség, a túltelített 
oldatok kristályt alkotó képessége." 

Illés Endre szerint az analitikus próza mestere Kosztolányi 
volt, a szintetikusé Móricz Zsigmond. Illyés 

„nem égette ki a mondatait kegyetlen tűzben, mégis kiolvadt belőlük 
minden felesleges kötőszó és töltelék, minden háj, bőség és túltápláltság 
- s a csoda: ugyanolyan könnyed, ömlő, természetes, mint Móricz mon-
data, s még azonfelül is tud valamit: a rebbenést és a repülést is ismeri. 
Szárnyai vannak." 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt a jellem-
zést olyan verssel illusztrálhatjuk, amelyet a jellemzett magá-
hoz a jellemzőhöz, Л Krétarajzok írójához írt. 

ösz? Tél? ! Tombol a szél? - Vele 
a malom kereke! 

önti? - ott künn! - dühödt vizét: 
önt bent - lisztet a Séd. 

2* 
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S mert a zaj elnyelte a szót. 
csapkodta-dörzsölte csak lisztporos kezét 

az egresi molnársegéd, 
vén Lekszink (de genere Csók) 
Csak szembe mi is. mig pöröghetünk. 

Bandim s őrölhetünk. 
Isten velünk. 

Hangosan volna kedvünk mondani e sorokat inkább, mint 
szemünket futtatni rajtuk. Oly erős hanghordozása van a vers-
nek, hogy fennhangon szól igazán. Ellenpontozás feszíti patta-
násig a szöveget, de az igei állítmányok abroncsa kellőképp 
szorítja az ellenerőket benne. A vers igazolja azt a jellemzést, 
amit Illés Endre Illyés nyelvének — verseinek és prózájának — 
magyarságáról és karakteréről írt, de jellemzése annak az 
emberi és művészi karakternek is, aki viszont Illés Endre. 

Többről van itt szó annál, hogy mind a ketten 1902-ben 
születtek, hogy ez évben lettek nyolcvanesztendősek. 
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JÊKELY ZOLTÁN KORAI („NAGY") 
KORSZAKÁNAK VERSFORMÁLÁSÁRÖL 

(A KEZDETEK, 1934 VÉGÉIG) 

„Délben langyos gyepágyon heverésztem, / fürdőruhában, 
perzselő napon." 1934-ben íródott a vers, mely (A szépség 
pusztulása) ezzel a magától értetődő kijelentéssel kezdődik, s a 
továbbiakban is ugyanefféle érvénnyel s tüneményes teljesség-
gel ötvöz természetes és - láthatóan csak a költészet iránti 
gáláns udvariasság okán — választékos (megrendült, elrévedő, 
tragikus, melankolikus) hangot. Bátran sorolhatnám ide a 
„drámai" jelzőt is, hiszen a harmadik és a negyedik sor nyom-
ban így alakul: „Ő jégteremben, talpig hófehérben / pihent a 
fekete ravatalon." Csakhogy ez nem drámai mégsem, csal a lát-
szat. Jékely a költői eszközök nagyon is költőinek tetsző keze-
lésével valami egészen hökkentőt tudott elérni: a fölös drámai-
ságot védte ki, visszaadván ekképp a dolgoknak mintegy önma-
guk tragikumát, kiemelte az emberileg (poétailag) szervezett 
közegből „az érzést", és a szépséggel egyszerűbbé, egyszers-
mind megfejthetetlenebbé tette. Ez magyarázza, hogy végelát-
hatatlan sorjázó halálverseit szinte szétveti az élet, és épp a 
gyönyörűségtől érezzük, hogy — jelképesen vagy sem — meg-
hatódunk, már-már könnyek szöknek szemünkbe. Nem a stili-
zált fordulatok, az önsajnálat, a kimondott bánat bűvöli olyan 
elbírhatatlanul szomorúvá a Jékely-anyagot ezekben az évek-
ben (a 30-asokban!), hanem pontosan az, amit gyönyörűség-
ként vonultat fel, s amit azonnal az elmúlás-összefüggésbe állít 
s ágyaz; az sújt le s emel föl bennünket katarzisával, amiről be-
bizonyosodik: mivel soha ilyen szépségesnek nem láttuk, soha 
ily szervesen életünkbe tartozónak, ezért érezhetjük elvesző-
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nek, elveszítendőnek máris, és vele elveszettnek magunkat is 
így mindjárt. Alapvető érzéseinkhez (minden emberéhez!) 
talált közvetlen utat Jékely ezzel a nem keresett leleménnyel; s 
mert való igaz természetességgel élte a verset, abban a korsza-
kában a nagy költészet végső határait közelíteni, tudta (ha van 
ilyen!) „elérni". Nagyon könnyű összefoglalni e „nagy" kor-
szakának lényegét; mindössze rá kell hangolódnunk arra az 
életérzékelési módra, amely a legtermészetesebb folyamatokat 
a stilizáció tökéletes (és teljes érvényű) eszközeivel, s ezeknek 
azonnali megkérdőjelezésével ábrázolhatta. S nem is volt ez 
külön „ábrázolás", de mintha regényébe vont volna bele 
minket, máig ható érvénnyel, mit sem halványulva. A legtömé-
nyebben a 30-as évek Jékelyjének költészetében leljük ezeket 
az értékeket, így fordítjuk vizsgálódásunkat is a legtöbb 
haszonnal e korszakára. 

A szépség pusztulása a több apró részből, mozaikosan alakí-
tott költemények sorába tartozik. A második egység (két vers-
szak) részben a téma ismert egészéből kapja hibátlan értelmét, 
részben az elemek belső formálásából eredeztethető sugárzás 
által. A versbeszéd, a hang sajátos szerephez jut itt. Látszólag 
hétköznapi közlések érik egymást: „Alkonyodik. Az idő hét 
felé jár. I Másfél órája már, hogy eltemették . . ." Jékely mint-
ha nem akarna különösképpen tömöríteni. Még a harmadik sor 
is erre utal: „A földben éri már meg ezt az estét." Ám akkor 
hirtelen váltás következik. Jóllehet ez is csak közlés, egyszerű 
ténymegállapítás: „A Nap a Hárshegy oldalán lesétál . . ." De 
ahogy a már-már bensőségessé váló, szinte elérzékenyülést ki-
kényszerítő kijelentést féke se söpri, fontosnak meg se hagyja 
ez a természeties megfigyelés és leszögezése, teljesen más hang-
nembe fordítja át a verset, s ettől fogva a költői öntörvényűség 
olyanféle nagy terében mozgunk, ahol bebizonyították 
nekünk: itt minden megtörténhet, de semmi baj nem lesz, mert 
a legnagyobb baj ugyanabban rejlik, amiben a legnagyobb jó, s 
mert erről filozofálni csupa közhelyet eredményezne, tegyük 
inkább azt, hogy: 1. sosem feledjük, mennyire szomorúságos 



Forum IIS 

a helyzetünk, 2. ezt mégis a leggyönyörűségesebben formáljuk 
meg, 3. ezek után sem az esztétikai élvezet a végszavunk, ha-
nem a létezés megrendülése. A Kosztolányi-féle etikum (eszté-
tikumba rejtve). Az objektív kép (a lesétáló Nap) máris meg-
ítélésünk tárgya, váratlan megszemélyesítés révén: maga a fény 
a hűtlenség, és hajnalig „bizton elfelejti" a kedves halottat . . . 
s ez eddig rendben is volna, átlagosnál jobb, ám még nem ki-
emelkedő; és akkor jön a furcsa telitalálat, s nem képszerű, ha-
nem állapotmeghatározó, felmérő: „mint ahogy elfeledte annyi 
szépét". Ez a világhidegség — egészen másféle hanglejtéssel és 
eszközökkel kifejezve — előremutat Pilinszky rokon felisme-
réseiig; és jelentőségében nem marad el azoké mögött. Ha a 
vers további három mozaikrészét tekintjük, ez a bűvhatás el-
oszlik, és romantikus hangvétel az uralkodó, lebonyolítódik a 
téma. Jékelynek azonban a nem maradéktalanul megoldott 
vers-egészek ellenére is ugyanolyan hibátlan nagy költészet 
erejével szólnak s hatnak a kiemelkedő helyei itt, mint ha a 
művek teljessége volna így megkomponálva. Maga a vers is 
romlásállag maradhat, legjava túléli, s a kompozíció ezt máris 
példázza: íme, a harmincas évek Jékely-verseinek egyik típusa. 

A kakukkhoz három versszakából is a középső az, amely 
kivételes magasba emelkedik, a másik kettő ezt szolgálja. A be-
vezetés hangja roppantul természetes: „Nem kérdem Tőled, 
meddig élek . . . " A folytatás meglepő, és eredetiségével elő-
készíti a borzongató csúcspontot: „félek, keveset mondanál". 
Költőnk ért hozzá, hogyan kell fölébreszteni s el se engedni a 
figyelmet. Teszi ezt nagyon mellékesnek látszó eszközökkel, 
mint aki figyelni csak a maga céljára figyel. „Babonás bölcs 
óra-madár, / esztendőosztó berki lélek . . . " Itt már kezd 
gyönyörűségesen zengeni a vers, majd a kérés összesíti a 
személyesség addigi (megkapó) elemeit: 

Csak arra kérlek, te madár, 
minden percem tedd édesebbé, 
s oly fuvolásan kiabálj, 
mintha nem szólnál soha többé. 
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A lehetetlen megkísértése ez, mert a lehetetlent kéri holmi 
madártól, s úgy, hogy nem titkolja: stilizáció az egész; épp 
azért viszont, mert ezt nyíltan bevallja, mégsem stilizáló, ha-
nem elhitető erejű, végső érvényű lírai közlés; meggyőző-
désünk általa (aligha futó pillanatra csupán), hogy „ezt" (amit 
mond) magunk is így érezzük, s „valahogy így" is mondanánk. 
A költészettől várható ad hominem hatás maximumát éri el 
mindezzel Jékely Zoltán. Közel hoz egymáshoz létezőket. 

Az Ösz a Városmajorban igazi szürrealista kompozíció. Még-
hozzá nemcsak érzelmi-valóságfeletti, hanem: 1. valóságba 
ágyazottan az, és 2. logikailag kifogástalan építésű, így 3. már-
már abszurd. A bevezető versszak a hangulatot teremti meg, 
ám az ilyesmiről Jékely nagy verseiben hamar kiderül, hogy 
csak közegteremtés, a hiánytalanság biztosítása (hogy a főbb 
„cselekvény" környezete is jól meg legyen adva; netán felveze-
tés a témához): 

Tarsolyából a puszta földre szórta 
egy üldözött király -
a sok tallér most itt hever a porba' 
a fák lábainál. 

Ez eddig: mint holmi mese. A fák és a tallérok képe nem is 
igazán újszerű. A következő versszak még becsapósabb, mert 
mintha komolyan vinne minket a szentimentalizmus tájaira: 

Kékeslila homályban, ázva-fázva 
ődöng a vén fasor; 
szerelmesek fojtott sírása 
szól a bokrok a l ó l . . . 

De itt, persze, megdöbbenünk. Ez a bokrok alól szóló foj-
tott sírás akkora túlzás már, hogy épp az elrajzoltsággal mutat 
rá a fájó lényegre; hajlandók vagyunk valóban azt átélni, amit a 
leginkább kell, vagyis a dolgok szomorú sorsát; így ez a Jékely-
-jelleg, az eltúlzott érzelmesség tulajdonképpen az érzésvilág 
jogait állítja helyre: képtelenségeivel. A harmadik versszak lát-
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szólag a galantéria felé közelít: „Mint szép leány után, ámulva 
nézek I pazar nyarunk után —" S ekkor, az utolsó hat sorra 
következik be az a szigorú „logikai" csoda (a vers-megvaló-
sulás), hogy minden (aminek pedig nem is sejlett igazi mintá-
zata eddig) pontosan összeáll, a vers messze az addigiak fölé 
nő: „Fölöttem lóg még egy-két árva fészek / a tar fák ág-
bogán . . . " — ez csak az átvezetés, a fakóbb, valósabb láto-
mány színterének vázlata; és: „Úgy érzem, hirtelen kinő a szár-
nyam . . . " Itt a fantasztikum egyetlen mozdulata mindent át-
változtat. Ezt tudta Jékely: a nyíltszíni átváltozást, a költészet 
egyik legnagyobb meglepetését, ahogy látszólag semmi-elemek-
ből, színleg mire-se-való modulációkkal egyszerre a leglénye-
gibb dolgok közé ragad bennünket; hiszen gondoljuk meg, mit 
jelent ez a hirtelen vélt szárnynövés? A fészkek „árvasága" és 
az elmúlás ténye épp az ellenkező hatást éri el, így mintegy 
ellenjátékul a költő mégis a kezdethez térne vissza, s ezt meg is 
testesíti? Nem hinném, hogy csak ezt, tanmese volna akkor a 
vers. Hanem, hogy milyen reménytelen vállalkozás még ez is, a 
fantasztikum kalandja is, mennyire alatta marad a valóságnak 
(amely indukálta), mennyire nem lehet semmit se tenni a való-
ság (a természet) ellen, ám: hogy ez a semmit-sem-tehetés is 
milyen szép lehet, mi több, e szépségben milyen nevetséges, és 
ebben a nevetségességében mennyire megindítóan emberi. Mert 
még ez is van: „s fütyülök is nekik". Mint aki a fákat akarja 
kárpótolni az elmúlt élet-kezdetekért; fütyül is nekik; bár erre 
senki se kérte, hinnők, bár a fák ettől nem lesznek „boldogab-
bak". S mint aki maginak fütyül (Ady!), félelmében, mint aki 
önmagát kárpótolja a vesztett kezdetekért (mert „fiatal" költő 
volt Jékely, nem gyakorlatilag! hanem annál mélyebben: az át-
élt világ-lehetőség okozataként, együtt-szenvedve; ám egy kicsit 
szentül-nevetségesen mutatva az ilyen emberi gesztust; mégis 
belefeledkezve — és így tovább, az emberi érzésvilág kilengései 
nyomonkövethetetlenek, állandóan ellentétükbe csapnak); de 
akkor az utolsó két sor megmutatja a „naiv", a valósan létező, 
a nem bonyolult, a csak-egyfélét tudó lények világát is, a fákét, 
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akik korántsem a fölény jegyében válaszolnak, s ezzel szinte 
megszégyenítik a kéretlenül beavatkozó embert: „Bolond fák! 
azt hiszik, hogy újra nyár van, / és karjuk rezgetik." 

Hasonló groteszk elemek állványozzák a nagy-romantikus 
felszállást (s ezzel a legparányibb, legigazabb emberi érzések 
megközelítését) a Mint kőkoporsón kezdetű versben. Az első 
két sor a méltóság ellenpontjaként használja a tárgyilagos 
állapothatározót: „Mint kőkoporsón ifjú kőkirály) leesettállú, 
hosszúlábú szobra . . . " (De a leesettállú mellett a kétszeres kő 
is ilyen hatású.) S a folytatás végképp efféle: „fekszem az 
ágyon mozdulatlanul, / hideg kezem kegyesen összefogva." (Itt 
a kegyesen, épp fennkölteskedő jellegével — s a környezettel 
ellentmondásban - groteszkül hat, s ez többletdimenziót ad a 
versnek.) A folytatás csak fokozza ezt: „Valami rejtett forrás-
ból a fény . . . " (Már ez is! Mintha díszravatal vagy mauzóleum 
lenne a szoba az ággyal.) „ . . . fölém, a »Holtak szigetére« hull" 
(meseelemek!); és innen válik lényegessé a történés: „Látom a 
lelket. . . " Ez még a mese világának elfogadása, de mindjárt 
személyessé válik az esemény: „ . . . lelkemet, szegény . . . " 
Vagyis a mese állapot maradéktalanul úrrá lesz az élőn? Épp 
ez a lebegtetés a legfőbb eszköz, hogy: vajon . . .? A lélek 
(„szegény") „most köt ki gyámoltalanul". Ez a megkettőződés 
látszólag a beszélő személy fölényét mutatja, ám az utolsó 
versszak váratlanul így kanyarul: „Még visszafordul, rám néz s 
így beszél: / kis, gyenge test, te ott maradsz alul . . . " Vagyis a 
játékból komoly valóság lesz; igaz, nem fizikailag, de Jékely-
nek ezek a versei a fizikai valóságot a körülményein való 
romantika-játszó (s -élő) túllendüléssel ábrázolják. A lélek vég-
képp győz a passzív fekvőn: „ . . . én most az örök partra, lásd, 
kiszállok . . . " S most azt hinnők, tréfásan elnéző a hangnem, 
az elhitető gesztus. De akkor mindkét szélsőség fölé emelkedik 
az a ki-tudja-melyik „fél", maga a költő, és testen-lelken (bár a 
lélek szavával, forma szerint), eszközökön és ellenpontozá-
sokon túl így szól: „Te földbe jutsz, hol*hiadarak, királyok / s 
kutyák porladnak, mint a f a l evé l . . . " Jó példája ez, miként 
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haladja meg a vers legsajátabb tartalma a vers látszólagosan 
elérhető szándékait; hogy egy „rájátszás" mennyire átalakítja, 
mondhatjuk, miként teszi nagy költészetté azt, ami játéknak, 
helyzetdalnak indult. 

Szándékkal vizsgáljuk - újdonságot remélve - a harmincas 
évek Jékely-versei közül itt többnyire az „antológiákon kívül 
eső" darabokat; a főművek gondolatvilága elterelne a formai-
megvalósítási részletekről, az átúszásokról vagy belső „varra-
tokról" a versben. A Bátortalan tavaszodás látszólag bagatell; 
indítása is feladatmegoldónak tűnik: „Száguld a koldus-szagu 
tél." A második sor („szirmok esőjét záporozza") derekas len-
dületével hat főként. S akkor megtörténik a bűvölet: a harma-
dik és a negyedik sor „elvarázsolja" a világot, vagyis mintha 
valósnak tudna feltüntetni ilyen világokat: „Emlékeim felé, el-
álmodozva, I egy mag-vitorlás ringva útrakél." Vajon mi teszi a 
különös, „csudás" hatást? Feltétlenül efféle csekély elemek is 
közrejátszanak, mint: a rímképlet (hogy a-b-b-a, és hogy olyan 
tartalomhű az egyik szava, az „elálmodozva", annyira lassító, 
annyira mozgáskifejező), valamint az alliteráció. De a lényeg 
inkább ez: itt valaki nagyon egyszerűen tud megszólalni arról, 
hogy (mint egy egyszerű ember ezen a világon) ő - emlékezik. 
Ez a folyamat csupa szelíd mozgás (kifejezik ezt a fogalmak -
vitorlás, ráadásul mag-vitorlás, ami gyönyörű kép — és a hang-
alakok, mint például ringva és útrakél). A második versszak 
tökéletes miniatúra: 

Utána megremegve bámul a 
kis pipehúr - érzelmes pici kék szem -
és búcsút int a rom-kőkerítésen 
a primula. 

(A túlzások sorozata teszi épp önnön jellegében tökéletessé 
ezt a képet! Az „érzelmes pici kék szem" - maga a játék tekin-
tete is lehetne.) Ekkor a harmadik, az utolsó versszak valami 
más hangra vált. A dallam, az első soré: teljes, kizengetett („S 
csak száll a mag, mint égi készülék . . . " - 1934-es vers! Milyen 
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különös, hogy akkoriban repülőgépre, talán vitorlázóra gondol-
hatott Jékely, és az „égi készülék" ma egészen mást asszociál-
tat, esetleg űrhajót), és a következő sor is a képet zárja, tökéle-
tesíti: „mely ismeretlen csillagokba indul . . . " De olyan 
feszültséget érzünk már, amely újabb fordulatot sejtet. Jékely 
versépítkezését jellemzi ez a belső előkészítés; gazdaságos köl-
tészet az övé itt, mert az egyik elem rejtett tartalékaival struk-
túrát épít. így tudjuk meg azután, már aligha váratlanul, a vers-
szak utolsó, a verset záró soraiból, hogy baj történik a készü-
lékkel; s ezzel visszacsatolódunk oda, hogy magával az emléke-
zéssel sincs minden rendben, reménytelensége több, mint a 
szépsége, s nem éleszt újjá semmit: „de nem jut a felhők hatá-
rain túl: / körülveszi s lehúzza majd a jég". Ez a készülék, a kis 
szárnyas mag, íme, mintha valóban földöntúli üzenet (tehát az 
űrbe kilépő, a mennyeket ostromló „hajó") akarna lenni, s 
mintha a mi emlékeink (a költőé, „az" emberé) volnának az 
egek, ahová nem hatolhat el más világok küldötte. Eszembe jut 
erről is Rilke szökőkutas verse, ahol a képlet igen hasonló. 
Azonban Jékelynél a hétköznapi helyzetvers teherbíróképes-
sége tétetik próbára, és - ez is jellemzi ezt a korszakát - a 
kísérletek csaknem rendre sikerülnek. 

(A korszak nagy Jékely-verseiben, melyek között ott a 
helye a Napfürdő a temetőben címűnek vagy a Szép nyári 
zenekarnak, már a kezdet azonnal a téma közepébe vág: 
„Kinek szívéből nőtt e satnya fű . . . " - és az ellentét, a 
másodelemekből való építkezés itt is jellegzetes: a ,.satnya" 
látszólag lekicsinylés felé visz, holott a meglepetés az, hogy 
még egy satnya füvet sem szabad letépni a halottak sírjáról, 
értsd, emléküknek minden kis mozzanata becses; ám ezt nem 
tantételszerűen mondja el Jékely, hanem töredékeiben is teljes, 
igen természeties képet ad valamiről, aminek aztán a sugárzása 
ez. Vagy egyszerűen a vers két-két sorpárja tesz meg mindent 
ahhoz, hogy kimagasló jelentőségű legyen a mű; s köröttük 
— szó szerint kertként — ott a kiegészítő bőség. A Szép nyári 
zenekarban így a kicsit túlismételt 
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Most kellene megállnia a nyárnak, 
mielőtt még az álom eltakar. 
Most kellene megállnia a nyárnak, 
s torpanna bár meg az egész világ! 

sornégyesre hirtelen bensőségesen, a legnagyobb költői hit 
ellen és érzékletes eredetiséggel csap a két szelíd nagy sor: 
„Kertünkre illat-mézet trombitálnak / kórusban a pilledt petú-
niák." A versnek még hat sora körítődik a témához, azonban a 
zárás hozza ismét a meghaladó szintet: „Akkor úgysem fújhat-
játok reánk,/ amikor majd sírunkon trombitáltok." A Le-
zuhant a Nap (még mindig 1934-ben vagyunk, tulajdonképpen 
a „nagy korszak" kezdetén Jékelynél) az igen gondosan körül-
írt, gyönyörű, de kevésbé jelentős kép után (melyben hétmér-
földes csizmával sem érnénk utol a Napot, s „a hegy hatalmas 
lila kalamáris / s a felhőrost felette hosszú toll") (érdekes a rost 
és a toll — megérző? — egybegondolása!) következik a jékelys-
csendes, hétköznapi-lényeges, megborzongató közlés: „A 
völgyben szárazlevél-égetés..." Joggal teszi hozzá még ez a 
versszak, hogy „mintha az egész / tizenötéves emlék volna 
máris!" A jelennek mint tökéletes emléknek az átélése, vagyis 
a jelen emlékállagának felfedése, ily-lényegűségének átvilágí-
tása: Jékely korai korszakának nagy vívmánya, ha úgy akarjuk, 
gondolatilag is. A gondolatiság értékét csak fokozhatja a min-
denkori érzékletes megjelenítés. Ezt a hatást természetesen (ha 
úgy akarjuk) „gyengíti" az élőbeszédes ráérősség; s a legna-
gyobb Jékely-versek azok, amelyekben a lényegi elemek 
rohanva egymást érik, s a költői „telitalálatok" válnak a beszél-
getés elemévé is (mert, mint mondtuk, Jékely ad hominem 
szól, elsősorban önmagához, mivel azonban önmagát igen 
„általános emberré" tudja tenni, „hozzánk"). 

Jellegzetessége, hogy verseinek egy-egy mozzanata marad 
emlékezetes — ám ez mindenekfelett. A Késő tarlózás első 
sora még nem ígér rendkívülit: „A dombon túl eltűnt a sárga 
nap". De ami következik, már fennakad akármi szigorú rostán: 
„. . . rétek felett repül a pókselyem". Megférnek ilyen sorok 
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mellett sokkal gyengébbek is :„Nézem az égbolt végtelen tavát; / 
milyen színű? - színének nincs neve." Ezt azért említhetjük 
főként, hogy példázza: a költészeti „nagyság" nem okvetlenül 
a hézagtalan tökéllyel azonos, a hibátlan egyenszínvonallal. Az 
Öszi füst-varázs varázslata például főként ennyi: természetes 
élőbeszéd, igen pontos, közvetlen; bevezető bizonnyal valami 
többhöz, s ezt sejtvén, türelmes élvezettel olvassuk: „Köd-
-fényben áll a budai vidék; / legyen enyém az ősz, akár a lel-
kem . . ." Még Kosztolányi is felrémlik. ,.Pipámban száz levél 
hullája ég . . ." (A „száz" ma kicsit gyenge pontnak tetszik 
már.) „ . . . miket finom dohánnyá szeleteltem." Érdekes, 
hogyan bizonyítja ez az elbeszélő költészet a Kártya, a Mák 
költőjének igazát! A szecesszióból annak legjellegzetesebb 
elemeit kihagyja, ám megtartja az ívek lendületét, és mindmáig 
érvényes hangot talál. Ennek a hangnak azonban legfőbb s nél-
külözhetetlen összetevője a jékelyi — mondjuk ki — zsenia-
litás, amely könnyen mond le a hibátlanságról, a mindenkori 
nagyság igényéről. „Egyharmada diófa levele", olvassuk tovább 
a pipáról, „kétharmada édeskés hárslevélke, / a többit naspolya 
hullatta le, / vagy a szomszédunk szelíd gesztenyéje." Az 
1934-es év — úgy tűnik — záróverse ezt a szintet végig tartja. 
A szinte tetszés szerinti mozaikolás elvezet a „csattanóhoz". 
Elébb arról olvashatunk, hogy „a vadszőlő leveleit a szélvész / 
elvitte, de száz karja itt maradt" (a száz olyasmi, mint Tóth 
Árpádnál a bús), és igen szép, láttató kép ez: „a tűzfalon most 
óriási térkép, / erek, folyók, ösvények és utak". Régi témája 
Jékelynek a madárvilág: „Nézik-nézik az árva madarak", írja, 
és meglehetősen találó, hamar kínálkozó jelzőt alkalmaz a 
pintyekre: „drótlábú", s a cinkékre: „kurtaröptű". A termé-
szet jelenségei hasonlatanyagul szolgálnak: 

Utamra sok-sok levelet rakott a 
Szél - ez e megtért vandál építész, 
ki rombolás után alkotni kész -
s most lábam alatt tündér terrakotta, 
mely az első új szélre szerteszéled . . . 



Forum 
111 

A verset önmaga lendülete hajtja. A szerkesztés elve is érvé-
nyesül: „ . . . akár a füst, ha a pipám kiég". A befejezés szerves: 
„ . . . akár a hajnali, bátor remények . . . " S erre a roppant 
hiteles sorra méltán csap le a csattanó: „S egy hajnalon én is 
némán kiégek." 

Ez a képzetkör már az 193l-es Poverelló-versben hangot 
kap; akkor még szabadvers-formán. Alkalmasint „megérte" 
Jékelynek, hogy a kötött formát választotta, hiszen oly 
feszültségforrássá vált ez számára, amelyet a sorok kötetlen 
áradása nem biztosíthatott volna érzékenységének. A Jékely-
versek benső szabadsága akkor érvényesül, ha jelzett, mintegy 
megegyezés szerint betartott forma béklyózza. De hát ismert-e, 
ismerhetett-e ilyen különbségeket ez az annyira tiszta alkat? 
Kötése is oldás volt megannyiszor, s ez magyarázza az élő-
beszéd gyakori előfordulását, a látszólagos egyenetlenséget. A 
Vadász-zsákmány halott állatának „koporsója egy véres háti-
zsák volt" (1931), „s csak összetörve fért belé a teste". Ne 
keressük a szakszerűtlen metaforát egy egész életműre, mégis: 
a vers a gyűjteményes kiadásban a Poverello-szabadvers után az 
első, amely kötött formát vállal. Újabb költészetünkben nem 
volt ritka a formafegyelem. Ám egészen egyszeri jelenség az, 
hogy a már-már lovagiasságból betartott forma mögött, alatt, 
azon keresztül és túl oly teljes szabadság lüktessen, amely a 
színleges vagy színlelt rangokra (akár a poétái görcsökkel 
szerezhetőekre) sem ad. Jékely divatoktól függetlenül, csak 
legbensőbb kötöttségeire hallgatva, önnön tulajdonain erősza-
kot nem téve alkotta meg azt az életművet, melynek az indu-
lása mintha jellegzetes metszetét adná máris. Későbbi éveiről 
gyakran volt alkalmam írni; így választottam most, bizonyos 
fontolások után, ezt a „próbavételt". S hogy ez is teljesebb 
legyen, befejezésül, tallózzunk még olyan versek között, mint 
a Szürke ég alatt (1932), Városvégi gesztenyefasor (1932), 
Körtefák csodája (1932), Elhagyott kutyánk elégiája (1933), 
Éjfél Budán (1933) - bár a dolgozatíró az önismétlés vélet-
leneitől tartva, itt valóban csak kiemelésekre vállalkozhat. A 
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Szürke égalait elegánsan és természetes könnyedséggel kapcsol 
össze (akkor még romantikusnak látszó) technikai világot és 
köznapokat: „A háztetőkön pár antennadrót / kacérkodik 
a Mindenség neszével . . ." De már (talán ennek veszélyeként) 
ilyesmit említ: 

A szürkeség szobákba is bejő, 
mint nagy csuha, ráhull az emberekre, 
rajtuk ragad, sosem kerül a szegre . . . 

Költőnk tartását a későbbi években, az utolsó évtizedben is 
jellemzi ez az egyediség-hit, s olykor ki is élez ellentéteket. 
Látjuk, mennyire nem „generációs probléma" volt ez aztán 
Jékelynél; mindenfajta egyen-szürkítő elv s gyakorlat ellenfele 
ő már a korai versekben. A Városvégi gesztenyefasor eszközei 
közül — melyek a villódzás, a száguldás, a mesélő kedv foga-
lomköreibe egyképp illenek - hadd említsük most a hirtelen 
megjelenítést: „Sohase látott gesztenyefasor!" (a kezdő sor); a 
borongós hangulatú, néha keresetten-adódóan idegen szavak 
mestermívű-magyaros használatát („monumentális és komor, / 
sötétbe fut , nincs vége-hossza"); a technika és a természeti 
létezés enyhe ellentétét-összebékülését 

Autó robog a gesztenyesoron, 
száraz levél hull záporozva. 
A szél szaga gyermekkorom 
csodáit vissza-visszahozza. 

A Körtefák csodája megejt a tüneményes szóválasztással-
illesztéssel: 

Palánktalan kihalt gyümölcsösök 
alkonyi csendje csalt a tarka gyepre, 
melyen bucskázva, szökve, hemperegve 
hancúrozott az odaüldözött 
levélsereg. 

A mozgások „ízes" sokfélesége, színe és illata gazdagon árad 
a versben : 



Forum 
111 

A körtefák között 
szél vinnyogott, s mint csonkaszárnyú lepke, 
egy-egy veres levél indult lebegve, 
és elkalimpált a fejem fölött. 

Az Elhagyott kutyánk elégiája alighanem a legkorábbi évek 
(1934-ig) egyik kiemelkedő költeménye. Mint az Éjfél Budán 
első két sora mondja: „Most voltaképpen sírni kellene: / tétova 
mánk végkép holnapba lendül" — itt is végérvényessé válik 
valami. Az árva villa beton küszöbe, ahol a kutya magára 
marad, „ősz s éjszaka küszöbén", maga a ridegség (az anyag-
jelző szó miatt). A visszatekintés reménytelensége vibrál az 
egyszerűségében is „monumentális" Jékely-kijelentés szavai 
közt: „Azóta már nyakatokon az ősz!" A hirtelen váltás távo-
labbra sodorja a tekintetet, hogy ezzel is a központi képet raj-
zolja ki híven: 

a kukoricát tördeli a vadkan, 
a vadlibák vonulnak V-csapatban 
s éjjel az ég ezüst ködöt esőz 
bodor bundádra, melyet simogattam . . . 

Jékely köztudottan nagy elválás- és búcsú-versek költője. Ez 
a tartás itt már nagy pontossággal és gyönyörű megfogalmazás-
ban érvényesül: „Jön még azért egy-két vidám napod", biztatja 
gondolatban a kutyát (vagy inkább magát; enyhíti saját bána-
tát; tépi fel a sebet — megannyi tényező együtt van nála ilyen-
kor általában). A vigasz képei szívszorítóbbak bármi szomorú-
ságnál — mivel mintha mégegyszer a hiú remény színeivel 
villanna fel az, ami menthetetlenül elvész: 

. . . avar között rigópár kergetőz 
s mégegyszer felszáradnak a padok! 
Utolszor jól kihancúrozhatod 
magad a csörömpölő levelekben . . . 

A valóság mégis ez: „ . . . az éjszakák mind lidércesebben / 
törnek reád. Fogy, fogy már a vigasz . . . " A legnagyobb költé-
szeti helyek borzongatása következik: „Hideg vackodban fel-

3 Irodalomtörténet 1982/4 
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felvonítasz,/ ha álmodod, hogy nyugszol az ölemben." A 
teremtmények, a lények végső, egymás által is okozott kiszol-
gáltatottsága, a csak vélt vigasz, az önáltatás és meddő tünemé-
nyének szertefoszlása: mind ott van e két sorban, s megannyi 
későbbi nagy Jékely-versben. A bizonyosság elől soha ki nem 
térő költő volt ő, ezt tanúsítja önmagához híven, kezdeteitől 
fogva. Ahogy az elhagyott kutya elégiájában is a végsőkig 
hatol; elhagyóként beismeri a viszonylatok könyörtelenségét: 

Egy reggel majd a szél havat keverget 
s pelyhek nyomán szomorú varjuhad 
lepi el a tarlókat s az utat 
s vad károgást visszhangoznak a kertek. 

A pálya legjelentősebb korszakának kezdetén is nagy pon-
tossággal, klasszikussá érő teljesség jegyében alakította Jékely 
ezeket a vershelyzeteket; a keverget szó hangzóválasztása, a 
szomorú varjuhad lágysága épp a legridegebb pillanatok egyiké-
ben, s a központi alaktól — a kutyától — ismét eltávolodó 
képek, képzetek . . . a visszahozhatatlant járja körül a vers. így 
teremtődik meg költőnk egyik korai, nagyszerű halál-képe: 

Vonítanak az ijedt komondorok, 
az almafák fehér csontváza csattog: 
a zúzmarás Halál kullog alattok 
s hószínű fogsorod rávicsorog. 

Magyarázat nélkül is kitetszik, miféle költőiség utolsó kép-
viselője távozott irodalmunkból a közelmúltban. 

TANDORI DEZSŐ 
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I D I L L A H A S Z T A L A N S Á G S E J T E L M É V E L 

AMBRUS ZOLTÁN:GIROFLE ÉS GIROFLA 

„. . . azt hiszem „Giroflé és 
Girofla" se egészen rossz első 
része egy olyan miinek 
amelynek a második 
részét talán soha se fogom 
megirni". 

Ambrus Zoltán - Riedl Frigyeshez' 

1. Folytatásos regény írására buzdította Ambrust. Herczeg 
Ferenc 1896-ban, hogy röviddel utóbb — a valóban csábító fel-
tételek ecsetelésével - megismételje az ösztönzést.2 Koránt-
sem volt véletlen e sürgetés. Az Új Idők roppant élelmes és cél-
tudatos, kiváló üzleti érzékű szerkesztője a kortárs literatúra 
legjobbjait iparkodott mozgósítani nemrég indult hetilapjában, 
az irodalmi rovat színvonalával is gyarapítván az olvasói érdek-
lődést.3 S Ambrus neve csakugyan jól csengett akkortájt, 
fölötte alkalmas volt az „űri középosztály" várakozásának fel-
csigázására is. Későbbi szituációt abszolutizál, tekint a pálya 
egészére érvényesnek a Bródy Sándor verdiktje: „írók írója".4 

Mutatkoztak — tagadhatatlan — ennek az Ambrusra oly kény-
szerűen megtisztelő helyzetnek a jelei már az 1890-es években 
is, ámde bírta ő egyelőre a nagyközönség (ha nem is osztatlan) 
rokonszenvét szintúgy. Kiss József lapjának, A Hétnek egy, az 
évtized elején készült közvéleménykutatása tanúsítja: Herczeg 
mögött, másodikként Ambrus Zoltán következett a divatos 
írók listáján.5 A népszerű, olvasótoborzó szerzőnek szólt 

'Vö . : Ambrus Zoltán levelezése (a továbbiakban: AZ1). Sajtó alá 
rendezte és az előszót írta: Fallenbüchl Zoltán. Bp. 1963. 218. 

2 Vö.: AZ1 9 0 - 9 1 . , 445. 
3 Vö.: Dersi Tamás: Századvégi üzenet. Bp. 1973. 1 2 5 - 1 3 4 . 
"Vö.: Bródy: írók írója. Új Idők, 1906/45. (november 3.) 4 5 2 - 4 5 4 . 

Lásd újabban Bródy: Cilinderes Tiborc. Bp. 1958. 2 3 0 - 2 3 5 . 
5 Dersi: i. m. 1 7 4 - 1 7 8 . 

3* 
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ekként az Új Idők kedvező ajánlata. Annak, ki a pályakezdés -
inkább a publicisztikával, a színikritikával és a tanulmányírás-
sal eljegyzett — első tíz esztendeje után nem akárminő tekin-
télyt vívott ki magának szépprózai munkáival is. Több tucat 
novellán kívül mögötte van már a Midas király, két kisregény, 
A gyanú és a Szeptember (utóbbit alig valamivel korábban, 
1895-ben publikálta) s - kitűnő ajánlólevél - a legnagyobb 
vetélytárs, A Hét kebelében eltöltött hat-hét év is. 

Nem volt kedve ellen Ambrusnak Herczeg javaslata, el-
annyira, hogy még 1896-ban regényírásra szerződött az Új 
Idők kiadójával, a Singer és Wolfner céggel.6 A mű azonban — 
okait nem tudhatni a feltűnő késedelemnek, legföljebb a 
szerző temérdek elfoglaltságára és sűrű gyengélkedéseire utal-
hatunk — csak 1899-ben, január 1-től május 28-ig látott nap-
világot.' Ambrus korábbi és későbbi gyakorlatához (s a kor 
űzusához) híven, „. . . hétről-hétre, a kávéházban, ceruzával"8 

íródott a Giroflé és Girofla, e „ . . . nagyon egyszerű törté-
net . . ,".9 hogy - igen frappánsan és stílszerűen - épp 
Herczeg hetilapjában teremtsen szelíd konkurrenciát a szer-
kesztő délvidéki és dzsentrihistóriáinak,/! Gyurkovics-fiúknak 
mindenekelőtt. Nincs kétség: csendes, ám ironikus fricska is ez 
a kisregény, s Vidovics Feri műveltsége, hajlama a kontemp-
lációra, lélek- és érzelemigénye a Gyurkovics-fiúk „betyáros, 
szögletes eleganciájával", örök krakélerségével és sivár belső 
világával is felesel. Megfelelően a szerződésnek,10 a Singer és 
Wolfner cég adta ki elsőül könyv alakban a Giroflé és GirofláX 
(1901-ben, a Színes Könyvek sorozatban11 ), s egyéb edicióit 

6 Vö.: Azl 445. 
1 Vö.: Faludi István: Ambrus Zoltán elbeszélő művészete. Szeged, 

1941. 104. 
" Wolfner József emlékezete rögzítette így: Azl 421. 
'Vö . : Ambrus Zoltán: Giroflé és Girofla. Bp. 1959. 208. (A továb-

biakban mindig erre a kiadásra hivatkozunk!) 
1 0 Lásd a 2. jegyzetet! 
1 1 Faludi: i . m . 104.; AZ1445. 
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nem említvén,12 szerepelt a szerző — Révaiék gondozta — 
Munkáinak IX. kötetében, legutóbb pedig az 1959-es, azonos 
című válogatásban. Tudomásunk van a mű német nyelvű for-
dításáról,1 3 s az író emlékezete szerint filmre is lekötötték a 
kisregényt.14 

Mindmáig megoszlanak a vélemények a Giroflé és Girofla 
értékeiről és jelentőségéről. Csakúgy vegyes fogadtatásban 
részesítették az egykorú kritikák, mint a későbbi - többnyire 
már irodalomtörténeti igényű — elemzések. Végletek közt 
ingadozik a megítélés: nevezték - rosszallóan avagy épp el-
ismerően — megkapó, bár merőben felszínes történetnek,15 

egyszersmind remekműnek, a szerző legkiválóbban komponált 
alkotásának is.1 6 Majd mindenki emlegeti a história Ambrustól 
szokatlan derűjét, harmóniáját és egységes átformáltságát, ám 
vissza-visszatér az ellenvetés többeknél is: nem rajzolja meg az 
író hősének lelki átalakulását, illetve épp ott metszi el az 

1 2 Számba veszi őket Faludi: i. h. 
1 3 Vö.: Faludi: i. m. 107. 
1 4 AZ1 368. 
1 5 Vö. pl.: M. G. (Molnár Gábor): Giroflé és Girofla (Ambrus Zoltán 

regénye). A Hét, 1901/23. (június 9.) 367.: „ . . . szimpla, bölcs és bájos 
mese . . .; Féja Géza: Nagy vállalkozások kora. Bp. 1943. 136.: mester-
kélt, szegényes mondanivalójú regény, „öncélú", melegházi irodalom, 
(Ambrus) „. . . fél, hogy a valóság színe előtt finom eszközei csődöt 
mondanak"; Orbán Ottó: Giroflé és Girofla. Élet és Irodalom, 1959/21. 
(május 22.) 10.: csak „. . . üde kis történet . . . " , „ . . . kedves írás . . ." 
mélység nélkül stb. 

" L á s d pl.: a Giroflé és Girofla Ambrus „legművészibb" könyve, 
„. . . a kompozíció és kidolgozás tekintetében egyaránt nagy alko-
tás . . ."; Réger Béla: Mikszáth, Herczeg, Ambrus. Szentgotthárd, 1908. 
7 7 - 7 8 . , 8 5 - 8 6 . ; „ . . . o l y a n n y i r a vidéki, magyar és század végi kis 
remekmű": Gyergyai Albert: A Nyugat árnyékában. Bp. 1968. 11.; e 
könyv „. . . Ambrus legvonzóbb, legkerekebb, legüdítőbb s talán leg-
klasszikusabb munkája . . ."; Gyergyai: Előszó a mű 1959-es kiadásá-
hoz: 41.; „. . . legművészibben kivitelezett regénye": Diószegi András: 
Ambrus Zoltán. AZ1 10., ill. A magyar irodalom története 1849-től 
1905-ig. Bp. 1965. 861. stb. 
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események fonalát, ahol a legnagyobb bonyodalom, a házas-
ság, a két különvilági lény egymáshoz törésének ábrázolása 
következnék.17 A regény lezáratlanságát, töredék voltát tették 
szóvá e megjegyzések, ama fogyatkozást, melynek tudója volt 
maga a szerző is. Lehetett volna a befejezetlenség szándékos 
fogás, a kísérletező, merészen újító kedv bizonysága is, hiszen 
— ellentétben a hagyományos, a „dickensi", minden szálat el-
varró, minden sorsot lekerekítő megoldással - nyílt vagy tág 
végű regényt írt például a kortárs, Henry James,18 ámde nem 
az volt. Túlontúl kötődött Ambrus a regénytechnikában a 
klasszikus mintákhoz, hogysem az úttörés kockázatát vállalta 
volna az efféle megoldással, s nagyon is tisztában volt vele: 
nem csupán esztétikai jellegű tökéletlenség csorbítja munkáját, 
hanem az ábrázolás igényessége és hitele hibádzik legfőként. 
Kitért a leglényegesebb dolog bemutatása elől. 

Miért torpant vissza a szerelmi románc folytatásától 
Ambrus, csak találgatni lehet. Pusztán a külső körülmények 
aligha adnak magyarázatot. Goromba szerkesztői beavatkozás-
tól - mint a Midas király s utóbb a Solus eris esetében - ezút-
tal nem kellett írónknak tartania. Nagyvonalú volt Herczeg 
Ferenc a terjedelmet illetően: „Minél hosszabbra szabod, annál 
jobban örülünk neki."1 9 Ám az Új Időkben — Ambrus leánya 
emlékezik így — egy regény csupán egy fél esztendőt kapha-
tot t .2 0 Ezért maradt félbe az írás? Meglehet, bár nem való-
színű. Elvégre másfél évtizedig dédelgette magában a szerző a 
valódi befejezés gondolatát, olyannyira, hogy Szivárvány 

1 7 Vö. : -i. (Gyulai Pál): Giroflé és Giro fia. Budapesti Szemle, 1901. 
4 7 5 - 4 7 6 . ; Fenyő Miksa: Giroflé és Girofla (Ambrus Zoltán regénye). 
Nyugat,1908. I. 771.; Féja: i. m. 136.; Voinovich Géza : írók és költők. 
Bp. 1943. 133.; Gyergyai'.Előszó. 36., 41. stb. - Szemben velük csupán 
Faludi véli kerek egésznek a művet, amely „. . . éppen talányos záró 
hangulatával szép egység": i. m. 97. 

1 ' Vö.: Sarbu Aladár: Henry James világa. Bp. 1979. 1 1 3 - 1 1 6 . 
" A Z 1 9 0 . 
2 0Fallenbüchlné Ambrus Gizella: Ambrus Zoltán. It, 1961. 145. 
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címen „a Révai-kötetek tervezetébe is felvette" az elképzelt 
folytatást.21 Mégsem írta meg sohasem. Idó'hiány nem indo-
kolhatja ezt, hiszen - ha kényszeredetten is - gondja volt 
Ambrusnak a Midas király és a Solus eris kiegészítésére. Inkább 
belső okokra, lelkiismereti aggályokra gyanakodnánk. Híjával a 
második résznek, csupán az első könyv világára, baljós sugalla-
taira hagyatkozhatunk. Eléggé beszédesek azok is. 

2. Komplex, többrétegű alkotás a Giroflé és Girofla.2 2 

Összetevői közül a nagyon személyes, autobiografikus elem 
búvik meg legbelül. Illik ide is Faludi István szép jellemzése a 
Midas királyióh „. . . tűzmagja van, mély és finom lírája".23 

Két élményének, két szerelmi kapcsolatának is emléket állít 
Ambrus Zoltán a regényben: ironikusan az egyiknek, gyönyör-
ködő, bár itt-ott rezignációval felhőzött futamokban a másik-
nak. Régi, lublói emléke éled újra a hóbortos holland millio-
moslány, Van der Kerkhoven kisasszony (Baskircsev Máriát és 
Galanthay Mását egyként felidéző) alakjában. 1889-ben, egy 
súlyos mellhártyagyulladásból lábadozva töltött Ambrus 
három hónapot a Felvidéken. Ott környékezte kitartóan egy 
gazdag, fiatal német lány - menyasszony létére, ám a semmibe 
foszlik a kapcsolat: túl friss még az író lelki sebe, az első fele-
ség elvesztésének bánata.24 A Giroflé és Girofla egynémely 
részletein kívül Bíró Jenő vívódásai, valamint — némileg módo-
sult formában — a Solus eris konfliktusa és helyszínei őrzik 
emlékét e furcsa viszonynak. 

2 1 Uo. 
2 2 Vö.: Mezei József: A magyar regény. Bp. 1973. 481. 
3 3Faludi: i. m. 19. - A mű érzelmi telítettségét, „napfénnyel és 

virágillattal" teli tavaszi levegőjét több elemzés is fölemlíti: M. G.: i. m. 
366.; Fenyő Miksa: i. m. 7 7 0 - 7 7 1 . ; Szinnyei Ferenc: Ambrus Zoltán. 
It, 1918. 17.; Dávidné Angyal Paula: Ambrus Zoltán. Bp. 1934. 22.; 
Faludi: i. m. 93., 96.; Gyergyai: Előszó: 42 . stb. 

2 4Fallenbüchlné: i. m. 143. 
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Jóval fontosabb a másik ihlető, Ambrus második nagy 
szerelme s házassága. 1893-ban, a Budai Színkör egyik előadá-
sán ismerte meg Benkő Etelkát, ki a híres Zeller-operett, A 
madarász Milkáját énekelte. A fiatal, pályakezdő művésznő 
rövidesen Szabadkára szerződött, hol gyakori vendég lett ez-
után Ambrus Zoltán is. Eljegyzés, majd 1894 júniusában házas-
ság követte a gyorsan kibontakozó szerelmet, hogy a hí ment 
követően Benkő Etelka nyolc esztendőre megváljék a színpad-
tól.25 1902-től, immár az Operaház tagjaként lépett fel újra 
Ambrus felesége, egyebek közt a Carmen címszerepében is.26 

E szűkszavú tények mögött azonban nem csupán líra, meg-
kapó szerelmi románc rejtezik, hanem konfliktusokkal teli 
dráma is feszül. Túl a Giroflé és Girofla vallomásos sugalmain, 
árulkodik erről Ambrus levelezése is, kiegészítvén s hitelesítvén 
mintegy a regény utalásait. Nagy szüksége volt írónknak a 
második házasságra — jól látta meg ezt az eljegyzés híréhez 
gratuláló barát, Somssich József: „Olyan átkos hajlamok felett 
rendelkező décadent természetnek (a mi kiemelésünk!) nem 
való egyedül és erkölcsi támasz nélkül (. . . ) neki menni eme 
rongyos, piszkos, komisz életnek. Az ember belefullad a sár-
ba"2 7 — írta sokat sejtetőn. Ámde bármennyire kellett is egy 
megértő társ, csak nehezen, hosszas vívódások után szánta rá 
magát Ambrus a frigyre. Minden bizonnyal választottja énekes-
női hivatása miatt. Hőséhez, Vidovics Ferihez hasonlatosan 
vagy-vagyot kért a szerelmesétől ő is, rossz lelkiismerettel, lap-
pangó bűntudattal eleve. A vélhető színpadi karrier s a házas-
ság között kellett választania Benkő Etelkának s Haller Mirá-
nak egyaránt. 

„ N e m v o l t v a l a m i b o s z a n k o d á s a [ s i c ! ] a z é n k é r é s e m m i a t t , a m e l y e t 

o l y a n j ó s z í v v e l t e l j e s í t e t t a k e d v e m é r t , é d e s k i s d r á g á m ? U g y - e n e m 

2 5 U o . : 1 4 4 . , A Z 1 . 4 4 3 . , G y e r g y a i - . E l ő s z ó . 4 3 . 
2 6 A Z 1 . 1 6 0 . , 4 5 7 . 
2 7 U o . 8 2 . 
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határoz a szerződés dolgában, a mig meg nem állapodtunk? . . . Az 
igazat megvallva, kezdek nagyon aggódni. Mondja, mit gondol, nem 
fogja-e egyszer megbánni, hogy áldozatot hoz értem? !" 

— sorjáznak a sürgető, nyugtalan kérdések Ambrus egy levelé-
ben,2 8 hogy rímeljen reájuk Vidovics Feri faggatódzása: „Le 
tudna mondani értem a színpadról? El tudná hagyni értem a 
családját? Föl tudná áldozni értem egész jövőjét? Meg tudná 
tenni mindezt?": (1. 214., 191-193. a mi kiemeléseink!). S le-
mondott Benkő Etelka és Haller Mira is. Minő őrlődések, belső 
konfliktusok árán, a regényből nem tudhatni meg. Az Ambrus-
házaspár elfedett, lefojtott drámájáról sejtelmeink lehetnek 
mindössze: a feleség nyolc év szünet után ismét színpadra 
lépett. S fájdalmas kollíziók, egy tragikus végkifejlet esélyeire 
utalnak az 1899-es Giroflé és Girofla bizonyos részletei, futa-
mai (73-74. , 78-79. , 98-99 . , 121., 208-209. , 224-225 . 
stb.), még inkább a soha meg nem írt folytatás tervezete: a 
boldogság illúziójának hasztalanságára alludált már a cím is, a 
cselekmény pedig az - Ambrusnál oly gyakori - öngyilkos-
ságba taszította volna a szerelem és hivatás közt őrlődő hős-
nőt .2 9 Hitünk szerint főként ezért nem készülhetett el a 
regény második része. Függetlenül minden stilizációtól, objek-
tiváló törekvéstől, a szerző magánéletének elevenébe vágott 
volna az ábrázolás, közszemlére hurcolhatott volna nagyon is 
személyes gondokat és konfliktusokat. S ezt a szemérmes, zár-
kózott, a piaci harsány mutatványoskodástól olyannyira irtózó 
Ambrus semmiképp sem engedhette meg magának. 

Csonka bár és mégsem torzó a Giroflé és Girofla históriája. 
Nem kelti ugyan a kerek egész, a lezárt totalitás benyomását, 
ámde nyugvópontra jut cselekménye, egy végből szabottnak, 
relatív teljességnek érezzük. S van folytatása, kiegészítése e tör-
ténetnek, válasz a benne nyitva maradó kérdésekre: a négy év-
vel későbbi keltezésű, jóval erősebben tárgyiasító Solus eris-

2 í U o . 79. 
2 ' Gyergyai: Előszó. 41 . 



794 Forum 

ben.3 0 Egyértelművé válik ott, mi itt még kétséges. A házasság 
csupán páros magány, kivált különvilági lények találkozásakor 
nem kecsegtet boldogsággal, semmiképp sem tere a művészi 
küldetés, az egyéni ambíciók megvalósításának, s keserű önvád-
dal, örök gyötrelemmel fizet az, ki érte és benne lemond legsa-
játabb önmagáról s a társadalmi körről, melyben élnie rendel-
tetett. Egyébként is: válasszunk bárhogy, döntsünk a hivatás 
avagy a szerelem javára, nincs autentikus válasz a létezés nagy 
dilemmáira. (Példázza ezt a Giroflé és Giro fiában az elvált 
asszony, Sugár Mariska különcségeinél, zajos életvitellel leple-
zett szomorúságánál is nyomatékosabban a Mira ellenpont-
jának szánt Lola, ki énekesnői karrierjének szolgálatában el-
temeti fiatalságát és vágyait, hogy tüskés modorú, hidegen cél-
tudatos vénkisasszony módjára viselkedjék.) Sorsunk minden-
képp hasztalanság, jóvátehetetlen egyedülség.31 S bármily 
indulattal tiltakozott is Ambrus a szerinte képtelen vád 
ellen,32 műveiben többnyire a szerelem és a házasság remény-
telenségét, fájdalmas csődjét ábrázolja; mindegy, hogy tréfás 
vagy tragikus felhangokkal (pl. 68-74 . , 172-181., 184-185., 
196-197., 224-225.) . Függetlenül mindettől, sajnálhatjuk, 
hogy nem készült el Vidovics Feri és Haller Mira szerelmi regé-
nyének folytatása. 

3. Magánélményekből, a személyes sors köreiből hajtott ki a 
Giroflé és Girofla édesbús románca, mégsem rekedt meg — 

3 0 Egyedül Voinovich érzékelte a két regény összefüggését, bár ó' 
sem vonta le a kínálkozó konzekvenciákat: „A tárgy hasonlóságát e 
művekben elfödi a jellemrajz és a környezet különbözősége", holott 
mindkettő „A művész-sors dilemmáját, a hivatás és a társadalmi elfo-
gultság ellentétét mutatja . . ." (Voinovich: i. m. 132.). — Megjegyez-
nők: már Biró Jenő tragikus sorsa és számos vívódása némi előleget ád e 
konfliktusból. Lásd erről A századvég arany embere c. tanulmányunkat: 
ItK, 1981/3. 

3 1 Bővebben szólunk minderről A tézisek vallomása című, a Solus 
erisX elemző esszében: Új írás,1981/5. 6 5 - 7 3 . 

3 í V ö . : AZ1. 2 1 0 - 2 1 1 . , 465. 
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szerencsére — a privátszféra vonzásában. Jóval több ez a törté-
net holmi magánérdekű vallomásnál, eloldódik a merőben eset-
leges, partikuláris összetevőktől, hogy egyetemesebb, nembeli 
jelentés felé mutathasson. Csak így lehet a magyar századvég 
jellemző dokumentumává. 

,,Az író itt nála egészen új környezetbe viszen, egy mulatós bácskai 
kisváros jókedvű emberei közé. A környékbeli egyik földesúr udvarolni 
kezd egy fiatal operaénekesnó'nek ( . . . ) A szokásos udvarlásból szokás 
ellenére komoly érzelem fejlődik. A fiatalember éppen ezért nem akarja 
elcsábítani a lányt, de feleségül venni sem, társadalmi tekintetek miatt. 
Végül mindkettőt megteszi. Ily kettős következetlenség gyakori az élet-
ben" 

— foglalja össze egy csipetnyi iróniával a mű cselekményét 
Voinovich.33 A história banalitása kétségtelen, mégis testet 
ölthet benne Ambrus létfilozófiája, a századvég értékválságá-
nak e markáns, szuggesztív variációja. Idillinek tetszik a kép 
egésze — ugyancsak ritka szerzőnknél az ily derűs, napsütötte 
alkotás - , mégis borúsak a sugallatok, kivált az életmű ismere-
tében. S az érzelmes románc hátterében tágasabb valóság-
mezők is fölsejlenek. 

Figyelmet érdemel mindenekelőtt a cselekmény színhelye. 
A nagyváros, Budapest szerelmesének aposztrofált Ambrus a 
magyar vidék ábrázolásával kísérletezik ezúttal: Vásárosberény, 
Rácárokszállás meg Szentjános Szabadkát és környékét, Szilas-
almás pedig a Palicsi tavat „rejti". Divattá vált a század végén a 
déli tájak iránti vonzalom, s hallat magáról az irodalomban is 
ez a sajátos atmoszférájú régió.34 Nem csupán a Herczeg-féle 
katonatörténetek és a Gyurkovics-Fiúk terepe a Bácska és a 
Bánát, hanem Gozsdu Elek és Papp Dániel művészetének a táp-

3 3 I . m. 132. 
3 4 V ö . : Nagy Miklós: Papp Dániel. Bevezetés a Muzsika az éjszaká-

ban c. kötethez. Bp. 1957. 1 4 - 1 6 . , illetve: Mezei József: i. m. 
4 8 0 - 4 8 2 . Abban viszont nincs igaza Mezeinek, hogy Vidovics Feri a 
Felvidékről szökik el a Bácskába (uo. 481.); a cselekmény a Délvidéken 
indul, s két fejezet (a 12. és a 13.) kivételével végig ott játszódik. 
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lálója is. E vidéken játszódik az egyik legkiválóbb Mikszáth-
novella, A mi örökös barátunk, s nincs messze már Csáth Géza 
és Kosztolányi Dezső föllépésének ideje. 

A kordivatnak engedett volna, Herczeggel (netán Gozsduval 
s Papp Dániellel) kívánt versengni Ambrus Zoltán?3 s 

Könnyen elképzelhető eme játékos elszánás. Egzotikus táj ez 
számára is, bár nem oly nagyon, mint Van der Kerkhoven kis-
asszonynak; friss, érdeklődő tekintettel pillant hát végig rajta, 
megörökíteni vágyván e vidék különös hangulatát s karakterét. 
Napsütés, tarka színek kavargása, nagy italozások, nyájas, fesz-
telen, patriarkális emberi kapcsolatok, kedélyes tespedés, 
inkább bájos, mint bosszantó parlagiság: ez Ambrus Bácska-
élményének foglalata (59-61. , 64., 68., 81-82 . , 86., 
106-107. , 135-138., 141-143., 147-153. stb.). A magyar 
Ugar ez, mégis vonzó: ezt a „rengeteg síkságot, melyre olyan 
kegyesen tekint a jóságos ég, nem teheti immár szegénnyé és 
nyomorulttá semmiféle civilizáció". (82.) Tüze, illata, zamata 
van itt a létnek, az emberek 

„. . . tudták élvezni az életet, azonmód, ahogy csak itt tudják élvezni, a 
tejjel és mézzel folyó Kánaánnak ezen az áldott pontján, ahol a termé-
szet nyájassága és bó'kezűsége az embert is pazarrá és gondtalanná 
teszi". (61.) 

Hasonlít a rajz, kétségtelen, a Herczeg elhíresítette képhez, 
korántsem a Kosztolányi-féle „ . . . beteg, boros, bús, lomha 
Bácska", tragédiák földje, hanem álmodozó, mesebeli táj. S 
ámbár lappangó, távolságtartó irónia dúsítja Ambrus Délvidék-
ábrázolását mindvégig, szintúgy nyilvánvaló rokonszenve is. 
Más itt az élet minősége, mint az északi nagyvárosban, a Haller-
lányok újabb állomáshelyén; ott „Már a pályaudvar környé-
kén meglátszott, hogy újra Európában vannak, ahol az 
emberek nem törődnek egymással, még a színésznők-
kel sem" (203.). 

" V ö . : Csiszár Béh: Ambrus Zoltán. Budapesti Szemle, 1935. május 
(690. szám) 203. 
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Furcsálkodva, érdeklődve s mindenképp nosztalgikusán 
vázolja fel a Bácska világát, levegőjét a Giroflé és Giro fia. Nem 
csupán felületes benyomásokat összegez, többet ád, mint egy 
, jó képeslevelezőlap".36 S az elénk tárt élet nyüzsgése, tarka-
sága, a szabadban szövődő emberi kapcsolatok magát az írót is 
felvillanyozzák. Nincs még egy Ambrus-mű, amelyben oly 
nagy szerep jutna tavasznak, derült égboltnak, tájnak és virág-
nak, ahol oly sugallatos kerete volna a természet a cselekmény-
nek. Az „intérieur-író", zárt terek, szobák megelevenítője, 
kiből „hiányzott a vizuálisnak a szerelme", hiszen „képzeleté-
nek tériszonya volt",3 7 ez egyszer kiszabadult önkéntes fogsá-
gából, hogy kortyoljon friss levegőből, illatokból, fölfedezze 
magának a kertet, a tópartot, a végtelenbe futó tájat is. Mér-
téktartóan, némi feszélyezettséggel gyönyörködik Ambrus egy 
tágasabb, a természet ritmusával jobban együtt lüktető világ-
ban, benne is kinyílik az életkedv s az elragadtatás, láttán egy 
szabadabb, spontánabb létformának. A nagyváros kősivatagá-
ban elsatnyult ember homályos, melankolikus sóvárgása ez, 
valami régi érték, elvesztett teljesség után.3 8 Ámde gondja van 
a szerzőnek a „kettőslátás" biztosítására is. Szemben az ellá-
gyulással, a messziről jött vendég, a holland kisasszony segélyé-
vel az ironikus nézőpont érvényesül: távol-keleti, barbár 
egzotikumként tükröződik a Bácska nyers szépsége Van der 
Kerkhoven ámulatában. 

Túl a találó környezetrajzon, a Délvidék, a kisváros menta-
litása él a figurákban is: a csendesen szomorú, lassan hervadó 
elvált asszonyban, az évenként egyszer mértéktelenül duhaj 

3 'Nagy Miklós vélte így : i. m. 15. 
3 1 Korek Valéria kifejezéseit idézzük. Vö.: Korek: Hangulat és 

valóság. Ambrus Zoltánról. München, 1976. 65., 8. 
3 ' V ö . : Rónay György: Petőfi és Ady között. Bp. 1958. 2 2 9 - 2 3 1 . -

Csaknem minden méltatás dicséri a mű kitűnő miliőrajzát, a legszebben 
Faludi (i. m. 93.) és Gyergyai (Előszó. 4 1 - 4 2 . ) . Féja az egyetlen ki-
vétel, ki kereken és ingerülten elvitatja tőle a legminimálisabb hitelt is 
(i. m. 135.). 
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főszolgabíróban, a kardcsörtető, rokonszenvesen balga huszár-
tisztben, a kiérdemesült, fásultságukat itallal oldozgató színé-
szekben s mind a többiekben. Akad mondvacsinált, bár jóízűen 
komikus alak is, a lányokat gardírozó, csak sápítozásra képes 
özvegy Fröhlichné avagy a Midas király Grunovszkyjához oly-
annyira hasonlító „gondterhelt" atya, Haller Xavér Ferenc 
személyében például.39 Egy-két vonásra egyszerűsödve lépnek 
elénk a mellékfigurák, futó impressziók fölkeltésénél többre 
nemigen alkalmasan. Tablójuk így is érdekes, a Herczegnél 
szokásos statisztériánál mindenképp színesebb és intellektuáli-
sabb.40 A legtöbb figyelmet Sugár Mariska és Л porcelán c. 
tárcanovellából41 már ismerős nagy svihák, Horváth Jóska 
keltheti közülök, a kedvesen bárgyú huszárhadnagy, báró Cip-
riani funkciója azonban több mint kérdéses számunkra. Hason-
lít ő egynémely Herczeg-figurákhoz (a Bilitzky kadétok típu-
sából), ámde barátsága Vidoviccsal merő szóbeszéd, lélektani 
képtelenség. Szereplését a főhős oldalán — sovány indok -
pusztán a kontrasztteremtő szándék magyarázhatja. 

Mindez — a délvidéki miliő, a kisvárosi alakok galériája — 
csak kerete, függeléke a főtémának, a különvilági lények szerel-
mének. Nem lélegzik tőle függetlenül, nem indifferens, tetszés 
szerint másra cserélhető színfal — Féja vélte így42 —; ez a kap-
csolat ilyféle körülményeket involvált. Múlhatatlanul fontos 
faktor, s mégis mellékes. Hasztalan várnók hát tőle azt a mély-
séget, gazdagságot, mi oly természetes Gozsdu és Papp Dániel 
világában, még kevésbé kérhetjük számon Kosztolányi színeit, 
sűrű és fojtott atmoszféráját, kallódó hőseinek hirtelen, drámai 

3 9 Gyulai kritikája is szóvá tette a - közelebbró'l meg nem nevezett 
- „fölösleges személyeket" (i. h. 475.) . 

4 0 „ . . . t ö b b melegség van benne s mélyebb emberi érdekló'dés; 
alakjai is hajlékonyabbak, lágyabbak az úri ember lárvája mögött". Vö.: 
Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom 1880-1940. Bp. 1942. 
95., illetve Faludi: i. m. 94. 

4 1 Ennek keletkezéséről lásd: AZ1. 227., 469. 
4 2 1 . m. 135. 
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lobbanásait. S a hanyatló dzsentrit, a móriczi űri murik ön-
veszejtő mámorát is hiába keresnők. Párbaj, cigányozás, har-
sány dáridók csupán a mű perifériáján zajlanak; kába züllés-
nek, rémült ocsúdásnak, haláltáncnak nyoma sincs. Udvarol 
ugyan Cipriani báró „nyolcvanezren felül minden összegnek" 
(72.), mégis zavartalan biztonságban élnek a Giroflé és Giro fia 
dzsentrihősei. Vidovics Feri leginkább. Ha megingott is a világ, 
nem körülötte, hanem benne. Oly személyiség, lélek az övé, 
amelynek érzelemigénye, műveltsége, kifinomultsága és deka-
denciája a szecesszió alakjait, a Török Gyula-i Kender Pálokat 
előlegezi. Oly ember ő, a kevés számú jobbak előfutáraként, 
„ . . . ki elvérzik egy gondolaton" (Ady), kinek birtokát még 
nem, pszichikumát annál inkább kikezdték az új idők. 

Nehezen illeszkedik látszólag az Ambrus-főhősök soroza-
tába Vidovics Feri. Nem sorsát kereső művész, mégis művész-
iélek, egymást nem kizáró, ám markánsan különböző karakter-
jegyek fonódnak össze személyiségében. Már Gyulai Pál úgy 
vélekedett: „ . . . sem elég typus, sem elég egyén, de van benne 
egy pár jól eltalált vonás"4 3 , s ezt visszhangozza Csiszár Béla 
is: a parlagi dzsentri s az européer dualizmusát Ambrus kép-
telen hihetővé békíteni, „ . . . hőséből nem tud kiegyensúlyo-
zott s egységes arcvonású és jellemű egyéniséget kiformálni"; 
csak „egyén" lehet így, nem „típus".44 Szemben velük Faludi 
azzal érvel, hogy bár „Magyarországon nem hemzsegnek a 
Vidovics Ferik, de vannak (a kiemelés az övé!), minden kis 
városban van legalább egy, csak meg kell keresni"4 5 , s szavait 
— túl egyes Móricz-hősökön — A porban Kender Pálja s 
Weissenberg doktorának elmélkedései hitelesítik.46 A magunk 
részéről hajlam és szerep kettősségében vélnők megtalálhatni a 
lélek kulcsát, oly lénynek látva Vidovics Ferit, ki - az egykorú 

4 'Gyulai: i. m. 475. 
44Csiszár: i. m. 2 0 4 - 2 0 6 . 
4 5Faludi: i. m. 94. 
4 6 Vö. : Török Gyula: A porban. Bp. 1964. 127., 166. 
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kritikust idézve — „. . . egy csöppet czinikus és egyúttal olva-
dékony", s „Virtuskodása végül felolvad az ideges kulturlény 
könnyeiben".4 7 Csak azt hozta ki belőle a szerelem, mire tit-
kon már készen állt, a véletlenben a szükségszerű öltött testet. 
Jelképes a mű nyitánya, a Horváth Jóska dáridóján föltámadó 
csömör. Ez lendíti ki Vidovicsot arról a pályáról, amelyre tár-
sadalmi helyzete, szerepe predesztinálná. Ezen az áron lehet 
regényhős (67.). 

Szokvány dzsentrit ígér a származás, a vagyon, a külső, a 
viselkedés. Feri famíliája népes, akár a Gyurkovicsoké (72., 
87., 95., 198.), ő maga igazi „Parlagi Jancsi" (72.): dorbé-
zol, párbajozik, ha kell, gyengéd agresszivitással udvarol, kivált 
színésznőknek, szereti a kényelmet s cél nélkül jár-kel a világ-
ban. Tudja a szerepét: tiszteli a konvenciókat, s ki is mondja 4 8 

„. . . én nem vagyok sansculotte" (179.). S mégis valaminő 
csodavárás, álmodó passzivitás jellemzi, Cipriani szerint „nem 
tud élni" (71.). Rokonságából senki sem mutatkozik, magá-
nyosságban érzi jól magát, „. . . s néha, a legszívesebben nem 
csinál semmit, csak nézelődik" (72.), másszor meg San 
Remoba hajtja a nyugtalanság. 

Műveltsége is szokatlan egy dzsentritől. Az még korántsem 
meglepő, hogy végzett jogász, ki Horváth Jóskánál otthonosab-
ban mozog az institúciók és a pandekták rejtelmeiben, s szint-
úgy magától értetődik német és szerb nyelvtudása (63., 75., 
96., 136—138.). Ámde Vidovics jól beszél franciául is, legked-
vesebb írója Maupassant (Az ember szive c. regényére 
esküszik), Dickens Pickwickjét, Héró és Leander történetét 
emlegeti, Hauptmann, Ibsen és Sudermann egyként ismerős 
számára, Byront és a Faustot magyarul, Dantét és Mirza 
Schaffyt (vagyis Bodenstedtet) azonban olaszul és németül 
citálja, Rubens, Murillo, Fragonard vásznaira hivatkozik, a pre-

4 , M . G . : i . h . 367. 
4 8 Hasonló nézeteket vall egyébként az első regény Biró Jenője s a 

Solus eris Asztalos Gyulája is. 
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raffaeliták liliomainak (!) paradicsomi törékenységén mélázik 
(62-64. , 70., 78., 82., 90., 123-124., 144., 181., 200. stb.) -
folytathatnók.4 9 S ez a kifinomult érzékenység, ez a koránt-
sem átlagos fogékonyság az esztétikum iránt csupán a méltó al-
kalomra vár, hogy mellékesből, szép fölöslegből a személyiség 
lényegévé lombosodjék. Ezt az alkalmat kínálja fel a „két 
kényes, délszaki növény", a mesés tájakat, ékköveket és egzo-
tikus virágokat idéző Haller-lányok érkezése (76., 90., 
97—98.). Alig pillantja meg őket, máris sejti, hogy a sorsával 
találkozott. 

Jelzi ezt baljós, bár csupa dekorativitás álma, ennél is job-
ban a színházban fölszakadó, nagy, szecessziós tiráda (78-79. , 
90., 98-99.) . Megismerkedése Mirával az eleve elrendelés 
benyomását kelti benne is (98-101.) - mily hasonló lesz a 
Solus emben Asztalos és Kata első beszélgetése! —, hogy ne 
legyen többé szabadulás a bűvöletből. Máris virágzani kezd 
közöttük a gyengéd, áhítatos szerelem (rajzát a szakirodalom 
szinte egyöntetűen magasztalja), s igazi erejét Vidovicsnak is a 
„finom remegések"-ben kell meglelnie. Küzd pedig sorsa, igazi, 
autentikus önmaga ellen - hasztalan. Mi benne lezajlik, hajlam 
és szerep nagy konfliktusa, mígnem lemállik az álarc, s a lélek 
bevallja, vállalja lényegét. Kitérés, szándékos bagatellizálás, ész-
érvek, a konvenció hatalma: mindhiába. Meg kell tagadnia a 
szerepet, amely útjában áll az önalkotásnak, nincs mód kitérni 
a választás elől. Avultas, romantikus fogásnak, tipikus 
dzsentroid ötletnek tetszik a lányszöktetés motívuma, holott 
jóval több annál: gesztusértékű cselekedet. Valóságos, egyszers-
mind szimbolikus emigráció, szecesszió ez a léleknyomorító 
szerepek, a zsarnoki konvenciók világából. Jövője lehet kétsé-

4 9 Aligha fölösleges megjegyeznünk, hogy Dickens és Maupassant 
Ambrus legkedvesebb szerzó'i közé tartoztak (vö.: AZ1. 219., 227., 
231.), mindkettőről tanulmányt is írt (lásd: Vezető elmék. Ambrus 
Zoltán Munkái XIV. kötet. Bp. 1913. 1 - 1 0 . , 1 8 7 - 1 9 2 . ) , s az utóbbitól 
maga is Az ember szíve c., meglehetősen híg, már az alkotói hanyatlás-
ról árulkodó társasági regényt becsülte legtöbbre (uo.: 192.). 

4 Irodalomtörténet 1982/4 
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ges e szerelemnek, jelene nem. S bár nem tagadta meg minde-
nestül dzsentri mivoltát Vidovics — gyermeke, akár a Horváth 
Jóskáé, házasságon kívül született (136., 222., 224-225.) - , s 
vissza fog térni feleségestül a konvenciók földjére, nem az már, 
ki volt korábban: hajlamai parancsát követvén valódi önmagát 
választotta. 

Nincs kétség: igazak a kifogások, amelyek a lélekrajz héza-
gait emlegetik.50 Elmélyült analízis helyett jelzésekkel, sejteté-
sekkel kell inkább beérnünk, Ambrus szinte szándékosan súly-
talanítja, lebegteti a történetet. (Annál meggyőzőbb viszont — 
még ha Biró Jenő és a Sátán szócsatáját idézi is - Feri belső 
küzdelme a lelkiismerettel egy szép, tavaszi éjszakán. 
(172-181. ) 5 1 A szorongás szituációja ez, s „A kiáltás — 
Heidegger szavával — az aggodalom kiáltása".) Csakhogy ille-
nék-e elmélyült lélekelemzés, minden vívódást precízen kidol-
gozó műhelymunka egy derűsre hangolt történethez, amely 
már a címét is Lecocq operettjétől kölcsönzi? Túl a stílus-
törés vétségén, épp a zenei könnyedség, a dallam varázsa fosz-
lott volna így semmivé. Személyes okok gátolták bizonnyal a 
második rész megírását, itt viszont esztétikai érzéke óvta meg 
Ambrust a túladagolt analízis koloncaitól. Oly mércét szögez-
tek Gyulaiék a Giroflé és Giroflának, amelynek - lényegénél 
fogva - meg nem felelhetett. 

Függetlenül a viszonylag elnagyolt lélekrajztól, határozott 
tendenciát jelez a Vidovics útja. Haller Mira, a szerelmese jóval 
elmosódottabb Figura. Megejt lényének hamvas bája és naivi-
tása, tartózkodó odaadása nemkülönben, ámde szerepe a 
passzivitásé: inkább csak sodorják az események. Reinkar-
nációja ő némileg a Midas király Völgyessy Bellájának, s hozzá 
hasonlít majd Kata, a Solus eris hősnője. Legnagyobb érdeme 
bizonnyal az, hogy kicsalja Vidovics szívhangjait, katalizátora 

5 0 Vö.: Gyulai: i. m. 4 7 5 - 4 7 6 . ; Csiszár: i. m. 206.; Féja: i. m. 
136. stb. 

5 1 Gyulai is dicsérte ezt a fejezetet: i. m. 476. 
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lesz egy többre rendelt lélek önalkotási küzdelmének. Saját 
drámáját megélni nincs elég ereje s ideje, már csak ezért sem 
hihetjük, hogy „rajza tökéletes", hogy „egyéniség, egyszeri 
személy", nem oly sablonos, „mint Jókai nőalakjai".5 Mint 
Ambrus regényeiben lenni szokott, itt is a férfihősé az abszolút 
főszerep. 

4. Karcsú, vonzó ritmusban pergő könyv a Giroflé és 
Girofla. Könnyed, játszi vonalvezetését, idilli voltát csakúgy 
rokonították Gottfried Keller és Maupassant, mint Cherbuliez 
és Anatole France művészetével.53 Kevesen figyeltek föl a 
regény operettből kölcsönzött címére, egészében és részletei-
ben dalművet idéző kompozíciójára. Gyulai még elutasítóan 
szólt e sajátosságról („E könyv nem felel meg egészen czimé-
nek. A benne szereplő két színésznő nem sokat hasonlít a 
Giroflé és Girofla hősnőihez . . , " 5 4 ) , Gyergyai viszont híres 
századvégi operettek melódiáit hallotta ki a történetből, 
amelynek cselekménye is „ . . . mintha csak egy vígopera lib-
rettójának készült volna".55 S valóban: régi operettek paraf-
rázisának tetszik a kisregény, s benne még Vidovics ratlere is a 
„Lecocq úr" névre hallgat . . . Ketten, más társadalmi körből 
valók, olthatatlan szerelemre gyúlnak, hogy különféle bonyo-
dalmak s késleltetések után, leküzdve minden akadályt, egy-
másé legyenek elvégre. Nem hiányozhat — természetesen — a 
félreértés, a vetélytárs s az elválás rekvizítuma sem, s édesbús 
dallamok himbálnak a fináléig. Ráadásként: színházban — a 
nézőtéren avagy a kulisszák mögött — zajlik a mű számos 
epizódja, tükörképe vagy ellenpontja egymásnak a deszkákon 
és a valóságban futó cselekmény,5 6 Rip Van Winkle históriáját 

5 3 Vö.: Réger: i. m. 87.; illetve: Faludi: i. m. 96. 
5 3 Vö.: Fenyő: i. m. 770.; Dávidné: i. m. 22.; Gyergyai -.Előszó. 42.; 

Diószegi: i. m. 861. 
5 "Gyulai: i. m. 475. 
5 'Gyergyai: Előszó. 4 2 - 4 4 . 
s 6Gyergyai: Előszó. 43. 

5* 
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ironizálja a szilasalmási kirándulás, zeneszerzők és dalművek 
kerülnek szóba lépten-nyomon. 

Ambrus vonzalma a színházhoz s a század végén elhíresült 
nagyoperettekhez közismert. Magyarázhatná már önmagában 
ez is a kisregény zenei fogantatását, gyakori, melodikus futa-
mait. Mégis mélyebben húzódik meg az igazán autentikus 
magyarázat. Ha csupáncsak ennyi, ötletes operettparafrázis 
volna a mű, aligha nőne túl a kellemesség szféráin. Nagyobb a 
szándék, föltétlenül. Testet ölthet ebben a közegben „az Élet 
utánozza a Művészetet" szerzőnktől is kedvelt, Oscar Wilde-i 
paradoxona (83.),5 7 hogy a könyv egésze mégis inkább a való-
ság fölényét, gazdagabb voltát bizonyítsa. S magától értető-
dően hordozója így a kisregény a világszínház-metafora sugal-
mainak.58 Múlhatatlanul fontos összetevője volt Ambrus lét-
felfogásának ez az akkortájt divatos teória, átszövi legtöbb 
művének teljes kontextusát avagy egyes részleteit. Tragikus és 
tragikomikus variációit teremtette meg leggyakrabban e kon-
cepciónak, ezúttal viszont a jókedvű vígjátékot választotta. 
„ . . . oktalanságok láncolatából áll", „örök komédiának" tetszik 
a Giroflé és Girofla ban is a lét (225.), sugaras tavasza, röpke 
boldogsága mégis akadhat. Az itt-ott feltünedező árnyak 
mementók csupán: az öröm gyors illanására, a hitek fájó múlé-
konyságára figyelmeztetnek. Derűs vígjáték, szép idill e könyv, 
a hasztalanság sejtelmével. 

Egységesen átformált, harmonikussá stilizált alkotás a 
Giroflé és Girofla. Bár hétről hétre, folytatásokban íródott, 
nemigen leljük benne a — Gyulai kifogásolta - fölösleges rész-
leteket s „A rögtönzés nyomai"-t.5 9 Várkonyival értünk 
egyet: e könyvben „. . . minden részlet valóban a mese elővite-

5 7Wilde: A hazugság napfogyatkozása. In: A szecesszió. Bp. 
1 9 7 2 . 1 6 8 . 

s e E metafora századvégi funkcióiról és „abszolút" érvényéró'l lásd: 
Rónay: i. m. 1 6 8 - 1 9 7 . 

"Gyula i : i . m . 475. 
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1ère szolgál".60 Jólesően ritmikus az előadás, narráció, dialó-
gusok, levelek, belső monológok ügyesen váltogatják egymást. 
Illően a tárgyhoz s a hangvételhez, mértékkel adagolja Ambrus 
az iróniát s a szerzői reflexiót,61 nem nehezíti el túlságosan a 
cselekményt a szerzői beleszólás, az elmélkedés, a hosszas 
analízisek súlyaival. Jelen van, megszólal nemegyszer, tolako-
dás nélkül többnyire. A játékosság egyik eszközeként Vörös-
marty-, Petőfi- és Arany-citátumok bujkálnak a narratív rész-
letekben (61., 81., 174.), hogy a konfliktus jelentőségére utal-
janak az önmegszólító fordulatok (66—67., 80—81., 162., 
172—181.). Kényes az egyensúly, s nem is bomlik meg. A 
felötlően szecessziós ornamentikájú futamok kivételével vissza-
fogott és puritán a mű stílusa, csupán egy-egy megkapó szin-
esztézia és helyettesítési eljárás jelzi az új érzékenység, a deko-
rativitás közellétét (75., 78., 80., 90., 166. stb.).62 A dallam 
egyszerű, lírával teli mégis. „. . . bensőség dolgában Giroflé és 
Girofla fölötte áll az Őszi napsugárnak?' — formuláz ítéletet 
Faludi.6 3 Bízvást csatlakozhatunk vélekedéséhez. A lét egésze 
mellé rótt kérdőjelet az utóbbi kisregény kierkegaard-i iróniája, 
hasztalannak ítélvén minden emberi törekvést. Nem vonja 
vissza ezt mindenestül a Giroflé és Girofla idillje. Jelzik itt is az 
átúszó felhők „. . . a költő rezignációját, a költőét, aki a 
kellemesben, a bájosban, a szépben keres, ha nem is feledést, 
legalább vigasztalást.. , " 6 4 

LÖRINCZY HUBA 

6 0 Várkonyi: i. m. 95. 
6 1 Faludi: i. m. 9 3 - 9 4 . 
6 2 V ö . : Herczeg Gyula: / ! modern magyar próza stílusformái. Bp. 

1979. 1 0 9 - 1 1 4 . stb. 
6 3Faludi: i. m. 93. 
6 4 Vö.: Ambrus: Cherbuliez. In: Vezető elmék: 111. 
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A KONSTRUKTIVIZMUS 
VERSSZERKEZETI UTÓÉLETE 

JÓZSEF ATTILA EGY VERSSZERKEZET-TÍPUSÁRÓL 

1. Az itt „versszerkezet "-nek nevezett fogalom nem világos 
kategória. Még ma sincs egyértelmű és általánosan elfogadott 
meghatározása. Ennek egyik oka nyilván az, hogy az eddigi 
kutatásokban meglehetősen elhanyagolták, mostohán ke-
zelték. 

Versszerkezeten több mindent szoktak érteni. Egy elfogad-
ható jelentés kiemelése érdekében először el kell különítenünk 
egy — látszatra hozzá közel álló, valójában tőle merőben 
különböző — műszótól és fogalomtól, a strukturalista értelem-
ben vett vagy legalábbis azzal összefüggő „versstruktúrá"-tól, 
ami — mint alább látni fogjuk — a vers valamennyi alkotó-
elemét átfogó kategória. Ezután kiemelhetjük a sokféleségből a 
minket érdeklő fogalom legelfogadhatóbbnak látszó értelmezé-
sét. Eszerint versszerkezeten a vers anyagának elrendezését, fel-
építését, megszervezését és egyáltalán megszerkesztettségét, 
továbbá a verstest tagoltságát, az alkotóelemek elhelyezkedé-
sét, belső (logikai) rendjét, arányait értjük. Egészen szembe-
ötlő, de semmiféleképpen sem egyedüli tartozéka például a 
versszakok és verssorok belső, logikai kapcsolódási rendje vagy 
a vers külső formájának sokféle alakzata, sémája. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül persze azt sem, hogy a 
versszerkezet szorosan összefügg olyan versalkotó tényezőkkel, 
eljárásókkal, sajátosságokkal, mint amilyen például a kompo-
zíció, a vers konstrukciós minősége, technikája vagy architek-
tonikája stb. S mert ezek közül mindegyik fogalmat egészen 
eltérően értelmezik, lehetséges, hogy egyikük-másikuk — ter-
mészetesen egy-egy adott értelmezés alapján — a versszerkezet 
fentebbi értelmezésével esik egybe vagy legalábbis fogalmi 
körük kisebb-nagyobb mértékben fedi egymást. Éppen ezért a 
minket érdeklő fogalmat másképp, a fentebb említett mű-
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szavakkal is meg lehetne nevezni (például így: a vers felépítése, 
konstrukciója, architektonikája). 

Az így értelmezett versszerkezet természetszerűleg része, 
egyik alkotóeleme (rétege, szintje stb.) a komplex irodalmi 
műnek, a versnek, és mint részstruktúra ágyazódik bele a vers 
struktúraegészébe. Az újabb elemzési felfogásoknak megfele-
lően a versszerkezetet is egy bizonyos „elv"-ből vezetjük le, 
amit a ma már irodalomtudományivá is vált szövegelméletek 
idevágó — de itt nem ismertetendő — eredményei alapján 
„szövegszervező elv"-nek nevezünk. Azaz az elemzés során 
abból indulunk ki, hogy a versegészet, valamint a vers vala-
mennyi alkotóelemét, köztük a versszerkezetet is ugyanaz a — 
szövegszervező elvként felfogott — sajátosság jellemzi. 

A versszerkezet leírásában még sok a bizonytalanság, még 
nincsenek egységes szempontú osztályozási lehetőségek. Egy-
mástól eltérő szempontok alapján többféle versszerkezeti 
típust is számon tartanak, mint amilyen például ( l ) a szaka-
szok vagy sorok szerinti tagoltság, illetőleg a rejtett, lappangó 
szakaszolás, (2) a haladványos, a lánc-, spirál- vagy a csiga-
vonal- és a szerpentinszerű szerkezet, a hierarchikus és hálós 
szerkezet, a hídszerkezet vagy az egészen sajátos montázs, (3) az 
ellentétes, fokozódó, halmazszerű szerkezet, (4) a szimmetrikus 
vagy nem szimmetrikus elrendezésű forma, (5) a zárt és a nyi-
tott szerkezet, a megszerkesztett vagy a szerves forma stb.1 

1 A fogalom értelmezéséről és típusainak számbavételéről 1. pl. 
Henryk Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései. Bp. 1968. 
5 1 - 7 4 . ; Török Gábor:/! lira: logika (József Attila költői nyelve). Bp. 
1968. 1 4 3 - 1 7 7 . ; Király István : Ady Endre. Bp. 1970.1. 2 0 2 - 2 0 4 . , II. 
1 0 7 - 1 0 8 . ; Széles Klára: A Kassák:vers szerkezeti vezérelve. In: Forma-
teremtő elvek a költői alkotásban. Szerk. Hankiss Elemér. Bp. 1971. 
6 7 - 1 0 0 . ; Az el nem ért bizonyosság. Szerk. Németh G.Béla.Bp. 1972. 
főleg: 5 2 - 5 8 . , 3 5 3 - 3 5 7 . ; Péczely László: Bevezetés a műelemzésbe. Bp. 
1973. 1 8 1 - 1 9 1 . ; Szegedy-Maszák Mihály: Világkép és stílus. Bp. 1980. 
főleg: 9 0 - 9 5 . , 1 0 2 - 1 1 5 . , 1 6 1 - 1 8 1 . , 2 0 9 - 2 1 3 . , 2 4 1 - 2 5 0 . , 2 6 8 - 2 7 8 . ; 
Kelemen Péter: Szimbolista versszerkezetek Kosztolányi első korszaká-
ban. Bp. 1981. 1 0 - 1 4 . , 5 6 - 5 8 . , 1 9 3 - 1 9 8 . , 2 2 4 - 2 2 5 . 
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2. A probléma nélkülinek éppen nem mondható versszerke-
zetnél több és nehezebb kérdést vet föl a konstruktivizmus. 
Bozótos és ingoványos területre lép az, aki a konstruktiviz-
mussal kezd foglalkozni. Köztudomású ugyanis, hogy a szak-
emberek, főleg az irodalmárok egészen eltérően értelmezik. 
Igaza van R. Bajkay Évának abban, hogy „a konstruktivizmus 
a legnehezebben egységesíthető izmus".2 

Ahogy az idevágó szakirodalomból is kiderül, még nehezebb 
a magyar irodalmi konstruktivizmus megítélése. Bori Imre 
Kassák dadaizmusában és szürrealizmusában számol a meglété-
vel,3 képverseinek rajzát konstruktivistának tekinti, és a 
Tisztaság könyve című kötetéről azt állítja, hogy „egész kom-
pozíciója már a konstruktivizmusra esküvő művész munkája".4 

De másutt nem egészen alaptalanul arra figyelmeztet, hogy a 
konstruktivizmusnak „elsősorban képzőművészeti vonatko-
zásai vannak, s csupán néhány eszme szívódott fel belőle az 
» irodalmi közgondolkodásba« ",5 

Béládi Miklós szerint is a képzőművészeti konstruktivizmus 
„irodalmi megfelelőjét aligha lelhetjük föl, bár Kassák később 
ezzel a fogalommal jelölte a költészetét".6 Béládi lényegében 
csak a képversekben való meglétét ismeri el.7 

Ennél többel számol Szabolcsi Miklós, aki szerint az 
1923-25 közötti lírában Kassáknál és József Attilánál több-
kevesebb konstruktivista vonás kimutatható. Ezek közül első-
sorban szemléletbelieket és szemantikaiakat sorol fel: „tár-
gyias, józan kíván lenni, képeit a technika világából, ageomet-

2 A konstruktivizmus. Bevezető. Válogatás a mozgalom dokumen-
tumaiból. Bp. 1979. 6. 

3Az avantgarde apostolai. Újvidék, 1971. 177. 
4 Uo. i. h. 
SA szürrealizmus ideje. Újvidék, 1970. 7. 
6 Érintkezési pontok. Bp. 1974. 28. 
7Arcképek a magyar szocialista irodalomból. Szerk.: Illés László. Bp. 

1 9 6 7 . 6 8 - 6 9 . 
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riából, a mérnöki szókincsből veszi".8 De — ahogy jó néhány 
vers elemzéséből kiderül — a konstruktivizmus versszerkezetbeli 
megnyilvánulásai sokkal szerényebbek, jelentéktelenebbek.9 

A fenti vélemények figyelembevételével vizsgáltam meg 
Kassák és József Attila idevonható, 1923-26 között írt versei-
nek szerkezetét (nem foglalkoztam azonban a konstruktiviz-
mus szerkezetbeli megléte szempontjából kevésbé vitatható, 
amúgy is sajátos jellegű képversekkel). Az eredmény meglehe-
tősen negatív: a szóba jöhető versszerkezetbeli konstruktivista 
vonások (pl. a racionális, takarékossági elv érvényesítése, a 
maximális szervezettség és koncentráltság, a mérnöki munkára 
jellemző felépítettség, a rendhez való igazodás, a funkcionaliz-
mus: elsődleges értékű közlő szerepe stb.) jórészt hiányoznak, 
vagy ha közülük valami mégis kimutatható, az meglehetősen 
erőtlen és csak alkalomszerű, emiatt eléggé vitatható értékű. 

Vizsgálataimnak ezeket az eredményeit számomra meg-
nyugtató módon világítják meg az eddigi szakirodalomban 
olvasható vélemények, érvelések. E szóba jöhető érvek közül a 
legfontosabb nyilván az, hogy a konstruktivista elmélet és 
gyakorlat, elv és eljárás nem mindig és nem mindenben fedi 
egymást. A kettő közötti különbség épp a versszerkezetben lát-
szik a legnagyobbnak, a legfeltűnőbbnek. Béládi szerint a 
húszas években Kassákot tulajdonképpen „mindenekfölött a 
konstruktivizmus megdönthetetlennek vélt elméleti igazságai 
vonzották",1 0 de nem vagy csak alig hasznosította eredmé-
nyeit. Szabolcsi még határozottabban állítja, hogy Kassák új 

'Érik a fény. József Attila élete és pályája 1 9 2 3 - 1 9 2 7 . Bp. 
1977. 376. 

®Uo. 1. néhány, Szabolcsitól konstruktivistának tartott vers elemzé-
sét (pl. A csoda, Keserű, Néha szigetek, Riónak hívom, Ekrazittömeg, 
KilométerekkelÏ 3 7 7 - 3 9 7 . , 559. - L. még a Nagy városokról beszélt a 
messzi vándor című versének elemzését, Bokor László: József Attila 
művészetéhez. In: József Attila útjain. Szerk. Szabolcsi Miklós és 
Erdó'dy Edit. Bp. 1980. 318. 

' °I. m. (L. a 6. jegyzet.) 28. 
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versszerkezete a konstrukciót, szerkesztést oly fontosnak tartó 
konstruktivista programokhoz „csak lazán kötődik",1 1 ponto-
sabban „a konstruktivizmus térbe állító, tárgyias konstruáló 
aspektusa nem - vagy alig - érvényesül a költői gyakorlat-
ban".1 7 S hogy tulajdonképpen mi nincs meg, mi hiányzik, azt 
Lengyel Balázs Kassák-versek alapján így fogalmazza meg: az 
itt-ott látható.„logikai fonal" és egyáltalán a kompozíció „el-
elakad, megtörik . . . mintha csak nagy ritkán születne meg az 
elemeknek egy versre való elengedhetetlen költői rendje".1 3 

Emiatt Lengyel még a „szerkezetlenség" minősítést is 
megkockáztatja.14 

S hogy mindez így van, annak egyik legfontosabb oka az, 
hogy a még erőtlen új avantgarde irányzat, a konstruktivizmus 
keveredett a korábbi izmusokkal, mindenekelőtt az expresszio-
nizmussal vagy az újabb, de kifejlettebb szürrealizmussal, ezen-
kívül Kassáknál a dadaizmussal, József Attilánál szimbolista 
örökséggel és egy bensőséges népies hangvétellel.15 És e 
stílusokban a rájuk jellemző áradó, lávázó jelleg vagy a gyorsan 
átváltó asszociációk, a jelentések indázó, hullámzó egymás-
utánisága vagy a felsorolástechnika és még sok más ehhez 
hasonló eljárás vagy sajátosság kétségkívül akadályozta egy 
zárt, szigorú versszerkezet kialakulását, olyanét, mint amilyent 
a konstruktivizmus elvei megkövetelnek. 

" I . m . (L. a 8. jegyzet.) 204. 
1 2 Uo. 377. 
1 3Közelképek. Bp. 1979. 89. 
1 4 U o . 88. 
' SL. pl. (1) Kassák „expresszionizmusában konstruktivista" (Rónay 

György: A nagy nemzedék. Bp. 1971. 302), (2) József Attilánál pl. a 
Csoda című versben „idillikus, bukolikus elemek . . . állnak szemben 
konstruktivista elemekkel" (Szabolcsi: i. m.), (3) József Attilának a 
bécsi időszakban írt verseiben gyakori az a törekvés, „amit szimbolisz-
tikus expresszionizmusnak vagy szimbolisztikus konstruktivizmusnak 
lehetne nevezni" (uo. 491) . 
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3. Érdekes történeti tény viszont az, hogy az úgy-ahogy ki-
fejlett konstruktivizmus elavulása (1926-1927) után egy más 
irányzat eszközrendszerében az előzőknél erőteljesebb és nyil-
vánvalóbb konstruktivista versszerkezeti formák fejlődtek ki. 
Ennek bemutatásában a legnagyobb nehézséget azt jelenti, 
hogy a kérdéses irányzattal a szakirodalomban nemigen foglal-
koztak. Éppen ezért egy egészen rövid kitérővel először erről 
kell szót ejtenünk. 

Stílustörténetileg - és itt most bevezetőként nagyon hang-
súlyoznunk kell, hogy (legalábbis egyelőre) csak stílustörté-
netileg — a két világháború közötti korszakban, pontosabban 
1927—28-tól számítva és 1945-ön is túlhaladva, napjainkig is 
kitartóan beszélhetünk egy tárgyias-intellektuális stílusnak 
nevezhető fejlődési irányzatról, amelynek fő képviselői között 
ott találjuk Babits Mihályt, József Attilát, Szabó Lőrincet, 
Illyés Gyulát, Radnóti Miklóst, a későbbieket és a prózaírókat 
itt most nem említem. Bonyolítja a helyzetet, hogy az iroda-
lomtörténetben ennek megfelelő irányzatot nem tartanak 
számon: vagy azért nem, mert ténylegesen nincs, vagy pedig, 
mert az eddigi kutatások elhanyagolták. Figyelemre méltó 
azonban, hogy bár az irodalomtörténetírás nem számol vele, 
mégis a stílusirányzat képviselőinek írásművészetében több-
kevesebb ide tartozó sajátosságot mint meglehetősen általános 
érvényű jellemvonást már eddig is jeleztek az irodalomtörté-
nészek.16 A kérdéses stílus lényegéről, előzményeiről, kiala-
kulásáról és fejlődéséről nemrég írtam.17 Itt most csak annyit 
mondok el róla, amennyi a kérdéses versszerkezet megértésé-
hez feltétlenül szükséges. 

1 6 S ő t idevágó - esetleg irányzatot alkot(hat)ó - tendenciaszerű 
sajátosságok is szóba kerültek, amelyek megnevezői közel állnak a „tár-
gyias-intellektuális stílus" műszóhoz: elvont tárgyiasság, tárgyias realiz-
mus, új tárgyiasság, objektív líra, intellektuális realizmus stb. 

17Gondolatok a tárgyias-intellektuális stílusról. Nyelvőr, 1980/3. 
3 0 0 - 3 1 5 . 
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Lényegét két alapvető sajátosságának a tárgyiasságnak és az 
intellektualitásnak a kapcsolata alkotja. Az író a közlést tárgyi 
tényekre bízza. Ez a tárgyiasság egyben objektivitást, tárgyila-
gosságot is jelent. Intellektualitáson pedig nem elvont, gondo-
lati témát értünk, hanem „értelmesség"-et, ami elsősorban 
abban nyilatkozik meg, hogy az író a tények közötti összefüg-
gések magyarázatára, gondolati általánosításra, törvényszerű-
ségek felfedésére törekszik, olyanszerűen, mint a maga terüle-
tén a tudós és még inkább a filozófus. A tárgyiasság és intellek-
tualitás nyelvi és stiláris megnyilvánulásai, kifejező formái első-
sorban szemantikai jellegűek. Főleg a konkrét és elvont 
szemantikai síkok egymást váltásában realizálódnak. József 
Attila nemegyszer az ismeretelméleti hármasságnak meg-
felelően váltogatja ezeket a szemantikai síkokat (pl. a Levegőt! 
című versében). Azaz a síkokból kikerekedő képiség a meg-
ismerés folyamatát, a dialektika kategóriáit tükrözi. A síkok 
mozgatásának a módozata azonban nem szemantikai, hanem a 
szerkezettel összefüggő kérdés, olyan versszerkezeté, mint 
amilyennek a forrása a konstruktivizmus lehet. 

4. Ha ugyanis — ahogy József Attila a konstruktivizmusról 
írt híres, sokat idézett 1927-es párizsi levelében írja — a vers 
„csupán tényekben állítja magát",18 akkor a tények, a tárgyi 
elemek közlő funkcióját az őket összekötő sokféle kapcsolat, 
összefüggés biztosítja. Kapcsolatukat külön szók, külön nyelvi 
elemek nem jelölik, hanem az összefüggésükből összeálló vers-
szerkezet világítja meg. így a versszerkezet elsődleges közlő 
funkcióra tett szert. 

A versszerkezetnek ez a jellege és szerepe megfelel a konst-
ruktivizmus közismert racionális elveinek, a rá olyannyira 
jellemző célszerűségnek, annak, hogy szigorú gazdaságossági, 
takarékossági elveiből következően maximális szervezettségre 
törekedett. A minket érdeklő tárgyias-intellektuális stílusban is 

1 ! József Attila válogatott levelezése. Bp. 1976. 120-122. 



Forum 813 

nagymértékben érvényesült az a szempont, hogy semmi fölös-
leges, öncélú elem ne terhelje a közlést. 

És ez a tendencia a versszerkezetben is jól kivehetően meg-
nyilvánult. Emiatt nem egészen alaptalanul a versszerkezetet 
elvont, mértani struktúrákhoz vagy - ugyanúgy, mint koráb-
ban a konstruktivisták — a technikai alkotásokhoz hasonlíthat-
juk. Úgy, ahogy 1927-ben József Attila vallotta: „Ha kezembe 
veszem a tollat, tudom, hogy pontosan megoldandó matema-
tikai egyenlet előtt állok s hogy ezt . . . a legpontosabban kell 
megoldani."19 Vagy ahogy Lengyel Balázs Kassák 1927 után 
írt verseinek szerkezetét jellemzi: a versek egyik tartópillére, 
„összetartó formai abroncsa . . . az elemek harmonikus, szinte 
mérnöki felépítése".20 Sőt azt is tudjuk, hogy nem egy vers 
szerkezetét a technika eljárásai szerint alakították. Több 
kutató is jelezte már, hogy József Attila sok versét a filmezés 
szabályai, eljárásai szerint szerkesztette. A Nyárban például 
premier plan és total plan, közelképek és távolképek váltják 
egymást2 1 

Elvileg talán ennél is fontosabb az, hogy az egykori konst-
ruktivista felfogásnak megfelelően a szerkezetet a felfedett 
törvény, a világ és az azt tükröző „rend" megtestesítőjének 
tekintették. A megvalósítandó külső, társadalmi és a belső, 
versbeli „rend"-et, a kettő közötti kapcsolatot, egységet mint 
egy újfajta harmóniaigényt fogták fel. Ez tehát most is fontos 
és jellegzetes formateremtő elv. Ezt bizonyítják költői vallo-
másként József Attila jól ismert versének így értelmezhető 
sorai: „Míg megvilágosul gyönyörű / képességünk, a rend . . . A 
költő . . . megszerkeszti magában, mint ti / majd kint, a harmó-
niát" (A város peremén). 

A külső tükrözöseként felfogott belső rendnek ez az újfajta 
értelmezése verstörvényként, formaelvként hatott, ami épp a 

" U o . 122. 
2 0 Lengyel: i. m. 95. 
2 1 Török: i . m . 158. 
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versszerkezetben érvényesült a legjobban. így a szerkezet jelen-
tőségében sok más versalkotó tényező fölé nőtt. Ezért véli 
József Attila, hogy a stílus az írásnak csak taktikája, a straté-
giája a szerkezet.22 Ehhez hasonló Majakovszkij versbeli vallo-
mása is: „Stílus helyett harcát a szerkezet vívja" (Brooklyni 
híd). 

5. Ennyi bevezető és tisztázási kísérlet után példaként be 
szeretném mutatni József Attila egy versszerkezeti típusát, 
pontosabban egy szövegszervezési elvet, az azt ábrázoló sémát, 
amely közvetlenül jelzi a neki megfelelő versszerkezet jellegét. 
Ennek lényege egy valamilyen hármasság, ami egy ellentétből 
és az ellentét két végpontját összekötő fokozódásból, illetőleg 
fokozatokból áll. Más szemszögből nézve úgy is mondhatjuk, 
hogy a versmenet egészére a fokozódás jellemző, és ez olyan 
nagymértékű, hogy a két végpont egymással ellentétessé válik. 
Sémája 

l — - 2 —«• 3 

Ennek a sémának többféle versszerkezetbeli realizációja 
lehet. A legtisztább és legvilágosabb példa rá a Favágó elsősor-
ban azért, mert itt a hármasság a vers három szakaszos tagoló-
dásának, a három szakasznak felel meg. Például a tartalom 
szintjén: 

1 2 3 

elégedettség — » elégedetlenség — » forradalmiság 
(bársonyon (dörmög) (döntsd) 

futnak perceim) 

Vagy a hangulati aláfestés, az érzéki benyomások szintjén: 

2 5 JAÖM. III. 323. 
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1 

kellemesség 

2 

kellemetlenség 

3 

(kellemes (a fagy kemény, 
puhaság : bársony) metsző, bántó 

hidege : a fagy 

kíméletlenség 
(ne siránkozz, 

ne szisszenj) 

baltája) 

A költő az ellentétben kicsúcsosodó fokozódáson át jut el a 
társadalmi fejlődési törvény felismeréséig s az ennek felismeré-
séből fakadó történelmi optimizmus, fölényérzet megfogalma-
zásáig anélkül, hogy a tények közötti összefüggéseket külön 
szavakkal jelölné.23 

Más a helyzet a TVyarban.24 Itt a közbülső, a 2. számú egy-
ség egy fokozatsorozat nyilván egymással ellentétes végpontok-
kal. Például a mozgás: szélcsend -> áramló ráz -* meg-
hajol -* csattan a menny. És így valóban pusztán a tárgyakkal, 
a természeti jelenségekkel való állítás révén, az ellentétekkel 
megvilágított összefüggéseken át sugárzik ki a vers egészét át-
ható elvont, gondolati összegezés, a társadalmi fejlődési tör-
vényjelzése : a forradalmi apály után érlelődik a forradalom, elér-
kezett kitörésének lehetősége. 

A Holt vidékben a látvány szűkítése fordított fokozódás-
ként realizálódik; és ennek a két ellentétes végpontja a táj és az 
ember: környék (pusztaság, mező, tó, erdő, szőlő) -> tanya (ól, 
ház) szoba parasztokkal uraság. De a vers más értelme-
zését is találtatni lehet erre.25 Eszerint a fokozódás lényege 
szerint emberiesülés, az ellentétet pedig az embernélküliség és 
az emberi alkotja: ember nélküli táj -> a táj elemeinek emberie-
sülése megszemélyesítésként -> a táj elemeinek emberi rendel-
tetése élő emberek, az emberi (tudati) felismerés. Mind a lát-
vány szűkítése, mind pedig az emberiesülés a lényeg, a törvény 

2 3 L . tőlem: Szövegnyelvészet és stilisztikai elemzés (József Attila: 
Favágó). Nyelvőr, 1982/1. 

2 4 L . tőlem : József Attila: Nyár. Nyr. 1974. 2. 1 7 7 - 1 8 3 . 
2 5Török: i . m . 1 5 3 - 1 5 4 . 
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kimondása felé való közeledéssel párhuzamos. így jut el a 
költő a korabeli parasztság nyomorúsága okának felismeréséig, 
jelzéséig („Uraságnak fagy a szőlő"), anélkül persze, hogy a 
tárgyi tények közötti ok-okozati összefüggéseket, az őket 
összekötő logikai kapcsolatokat külön nyelvi elem jelölné. 

A példák számát nyilván szaporítani lehetne. De ehelyett 
most mindazt, amit erről a versszerkezetről elmondtunk, 
József Attila idevágó vallomásaival is megvilágítjuk. A fokozó-
dásra mint az általánosnak, a törvényszerűnek az egyik meg-
ragadási, közlési lehetőségére vonatkoztathatjuk analógiaként 
a költőnek egy szemináriumi beszélgetéséből vett megjegy-
zését: a hegyre „felfelé vezet egy spirális út, ahogy megyek . . . 
a tájat már kisebbnek, messzebbnek látom, de minden oldalról 
jól megnézem. A lényegest jobban összefogva, feljutok a hegy-
tetőre".2 6 Ennél is többet mond az ellentétről mint a szerke-
zetben tükröződő dialektikáról, a megismerés útjáról, a költe-
mények lényeges tartalmi és formai sajátosságáról: „Csak 
disszonancia által lehetséges alkotás." „A valóság különböző-
neműek folytonossága" (A műalkotás világa)}1 De azt is 
állítja - ami számunkra nemcsak elvet, hanem a költői gyakor-
latra utaló tényleges konkrétumot is jelent - , hogy az ellentét 
a ritmusban nyilatkozik meg: ,A valóság ellentétei a műben 
ritmusként szerepelnek . . . És más oldalról — a mű ritmusának 
ellentétet kell az értelem tudomására hoznia" (A műalkotás 
világa). Valóban a ritmus és egyáltalán a verszene a fokozódás 
elvének megfelelően erősödik, illetőleg gyengül. A vers eleje és 
vége a versszerkezet jellegének megfelelően ritmikájában is 
ellentétes. A fentebb említett versekben (Favágó, Nyár, Holt 
vidék) az intonáció egészen gyenge, ehhez viszonyítva fel-
tűnően erős a zárás. Érdekes viszont, hogy több korábbi versé 
ben (pl. Ekrazittömeg, Keserű) fordított a helyzet. 

2 6 József Attila Emlékkönyv. Szerk. Szabolcsi Miklós. Bp. 
1957. 345. 

2 , J A Ö M III. 27. 
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6. A versszerkezeti típus jellemzése után meg kell próbál-
nunk feleletet adni az eddigiek során még fel nem vetett kér-
désre, a tárgyalt versszerkezet és a konstruktivizmus kapcsola-
tára, történeti összefüggéseire. 

A bemutatott és konstruktivista jellegűnek mondott szer-
kezettípus fejlődéstörténetileg nem jelenti, nem jelentheti azt, 
hogy a konstruktivizmus eredeti, az 1923—1926 közötti 
szakaszra jellemző formájában, eszközrendszerében tovább élt 
volna. Inkább csak arról lehet szó, hogy bizonyos eszközei 
megmaradtak, hogy bizonyos elvei később is hatottak, sőt eset-
leg azt is, hogy ezek jelentősége megnövekedett, használati 
köre kitágult, és így közülük több is belekerült a konstruktiviz-
mushoz közel álló, a hozzá sok mindenben hasonló tárgyias-
intellektuális stílusba, illetőleg a húszas évek végétől erőtelje-
sen érvényesülő egyszerűsödési, klasszicizálódási tendenciába. 

A konstruktivista örökségnek különös jelentősége van a 
versszerkezetben. Az 1927 körüli stílusbeli átváltások fonto-
sabb mozzanatai a versszerkezet változásaiban tükröződnek a 
legjobban. Mindennek lényege a rendhez, az értelmességhez 
való igazodás, a nagyobb formafegyelem kialakulása, a szer-
kezet megszilárdulása, a gazdaságossági elv érvényesülése, és 
ennek eredménye a tömörség, a nagyobb fokú koncentráltság 
és egyáltalán az, hogy a versszerkezet jelentősége megnöveke-
dett. Béládi Kassák 1927 utáni költészetéről szólva, a „vers-
szerkezet nyomatékosabbá tételé"-ről beszél.28 

Ezt a fejlődéstörténeti összefüggést persze másképpen is 
magyarázhatjuk, illetőleg az előbbi magyarázatba egy sokat-
mondó konkrétumot is bevonhatunk. József Attila a fentebb 
már említett 1927-es párizsi levelében a népdalra vonatkoz-
tatva szembeállítja a konstruktivizmust a konstruktivitással. 
Ezzel a kettősséggel más kontextusban, témánk történeti vetü-
letében is számolhatunk. Az izmusoktól eltávolodó József 
Attila sok mindent átvett belőlük, így a konstruktivizmusból 

í ' l . m . (L. a 7. jegyzet.) 34. 

5 Irodalomtörténet 1982/4 
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többek között szerkesztési elveket és eljárásokat, amelyeknek 
foglalata lehet a „konstruktivitás". Mint tudjuk, 1927-ben 
bírálja és lényegében elveti a konstruktivizmust, de — ahogy 
Szabolcsi állítja - „kívánja a konstruktivitást".29 

Eszerint a konstruktivizmus és konstruktivitás így értelme-
zett kapcsolata, összefüggése témánk számára is eligazító szem-
pont lehet, sőt akár cikkem mottójaként is szerepelhetne, de 
talán többet mond itt mint összegezési szempont, mint a törté-
neti magyarázatot alátámasztó, a hátteret megvilágító „végszó" 
(amely talán egy esetleges vita számára színpadi jelentésében 
is az). 

SZABÓ ZOLTÁN 

TISZTELET A BIBLIOGRÁFIÁNAK* 

A bibliográfiakészítés — szolgálat. A tudományos munka, 
tanulmányok és összegzések nélkülözhetetlen segédeszköze, de 
haszonnal forgathatja a közművelődést szolgáló népművelő és 
pedagógus is. Szolgálat a bibliográfia a nemzet írásbeliségének 
összefoglalására, megmentésére, továbbadására az utókornak. 
Szolgálat, mert a bibliográfia művelői nem állnak meg monog-
ráfiák írására, a felfedezett és a szakrendbe álh'tással „beszé-
lővé" vált adatok következtetéseinek levonására. Áldozatos 
munkájuk látványos eredményeit készséggel átengedik iroda-
lomtörténészeknek és a többi tudományág szakembereinek. 
Kénytelenek is erre az átengedésre, hiszen nem folytathatnák 
tovább gyűjtő és rendszerező szolgálatukat. A legnagyobb bib-
liográfusok neve persze fennmarad. „A Szabó Károly", „a 
Petrik" „a Szinnyei" kézbevétele nélkül aligha születhet e bib-
liográfiákhoz méltó színvonalú tudományos szintézis. 

' 'Szabolcsi: i. m. 393. 
* Gondolatok a Magyar Könyvészet 1 9 2 1 - 1 9 4 4 . két kötetéről és 

néhány más irodalmi bibliográfiáról, lexikonról. 
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Korántsem szándékunk a bibliográfiai és a kutató — összeg-
ző munka értékének összehasonlítása, még kevésbé valamiféle 
rivalizálás vagy érzékenykedő feszültség keltése a kettő között. 
A tisztelet és az elismerés kívánkozik csupán megfogalmazásra, 
amikor kezünkbe vesszük az OSzK kiadásában, Komjáthy 
Miklósné szerkesztésében megjelent két hatalmas kötetet, nem-
zeti bibliográfiánk 1921-1944 közötti szakaszának szépiro-
dalmi, valamint nyelvészeti—irodalomtudományi anyagának 
könyvészeti adatgyűjteményét. 

Könnyű dolga van a recenzensnek, mert a két kötet szer-
kesztője rendkívül tömör, mégis mindenre kiterjedő tanul-
mányban ismertette előre a kötetek készülésének közel fél év-
százados történetét. S amikor most összefoglaljuk ezt a filo-
lógiai pontossággal, példamutató szabatossággal fogalmazott, 
de a munkához fűződő mély érzelmi kötődést minden szerény-
sége dacára elrejteni mégsem egészen tudó tanulmányt, akkor 
bontakozik ki igazán e két kötet létrehozásának terhe és meg-
jelenésének értéke. 

Komjáthy Miklósné A retrospektív nemzeti bibliográfia tör-
ténetéhez (Az 1921-1944 és az 1945-1960 évek könyvé-
szete) című tanulmányában megállapítja, hogy bár a történet-
tudomány jelentősen előrehaladt az ún. Horthy-korszak elem-
zésében, a kutatóknak számos részletkérdésben nem állt ren-
delkezésre a vonatkozó könyvészeti anyag, holott a korszak 
„szellemi hagyatéka bizonyos elemeiben ma is szerves része 
kultúránknak" és a „politikai rendszer megtagadása mellett is 
tudjuk, hogy az orvostudományban éppúgy, mint a nyelvészet-
ben, a matematikában éppúgy, mint a néprajzban vagy a zené-
ben komoly eredmények születtek . . . " , és a korszak szellemi 
termékeit akkor is számba kell vennünk, ha egésze „a törté-
nelem mérlegén hanyatlónak minősül". A nemzeti bibliográfiá-
ban fehér foltként jelentkező időszak könyvészeti feltárása 
lényegében 1954-ben merült fel először, majd idézi a szerző 
Kőhalmi Bélának 1961-ben, a Gödöllői Országos Bibliográfiai 
Értekezleten elhangzott megállapítását: 

5* 



820 Forum 

„. . . Ma sokkal inkább az a helyzet, hogy nincs nemzeti bibliográfiánk 
. . . az 1920 utáni összefoglalás csak ciklusok töredéke. Életem utolsó 
állomásához közeledve nem mulaszthatom el, hogy a nemzettel szem-
beni nagy adósságunkra rá ne irányítsam könytárosaink figyelmét." 

Két évtized múltán immár fogyni kezd ez a nemzettel szem-
beni adósság, de közben igen sok kérdést kellett megoldani. 
Mindenekelőtt a szelektálás problémáját. 

„Könnyen lehet, hogy amit ma jelentéktelennek tartunk, egykor meg-
jelenési idejének jellemző dokumentumaként tartják majd számon . . . 
Csak a munka során, az anyag teljes ismeretében alakulhatnak ki azok 
az elvek, amelyek alapján a különféle szaktudományok azonos vagy 
hasonló kiadványtípusai azonos elbírálás alá esnek. A könyvtáros szub-
jektív szempontjai mellett a válogatása határait befolyásolja a korszak 
is, amelynek anyagát a bibliográfia regisztrálja." 

E mindenképpen helyes megfontolás alapján nem maradtak 
ki az adatgyűjteményből a tankönyvek, a naptárak és a kalen-
dáriumok, sőt esetenként ezek analitikus leírásai sem, hiszen 
fontos adalékokat jelentenek például a korszak irodalomtörté-
netéhez. Az ezúttal kihagyott anyag sem vész kárba. Az iskolai 
értesítők szakbibliográfiai feldolgozására több könyvtár össze-
fogásával kerül majd sor. Két feltétlenül helyes szempont 
említése kívánkozik még ide a válogatás körültekintő voltának 
illusztrálására. Az egyik: 

„Az anyag válogatása nem mechanikusan történt. Az egy ív terjedelem 
alatti nyomtatványok közül is meghagytuk azokat, amelyek valamilyen 
szempontból a korszakra jellemző adatokat tartalmaztak." 

A másik: Az anyagot 

„csak formai, tipológiai szempontból válogattuk, ideológiai, politikai 
tartalmára való tekintet nélkül . . . válogatás nélkül tartalmazza azt a 
címanyagot is, amelyet a nemzeti könyvtár a Zárolt Kiadványok Tárá-
ban őriz". 
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Az anyaggyűjtés elsősorban az Országos Széchényi Könyv-
tárnak beküldött kötelespéldányokra épült, egyéb kiegészíté-
sek ügyében a munka nem mindenütt talált megértésre. Az 
1944. évet illető kiegészítés-kéréseket néhány történészen 
kívül a tudományos intézmények és könyvtárak tucatjai hagy-
ták figyelmen kívül, és a külföldi partnerek közül is csak a 
túrócszentmártoni Matica slovenskával és az újvidéki Matica 
Srpskával alakult ki együttműködés. A szomszéd országok 
nemzeti könyvtáraival való együttműködés pedig kölcsönösen 
igen fontos és előnyös, mert a nemzeti bibliográfiák elsődleges 
gyűjtőkörét a territoriális elv, az ország mindenkori területe 
határozza meg. 

Hasonlóképpen nehéz feladat volt az ún. ponyva, illetve 
detektív- és kalandregények „sorsának", kihagyásának vagy fel-
dolgozásának megoldása. Komjáthyné szakmai tapintatát 
dicséri, hogy Trócsányi Zoltán 1942-es megállapítására hivat-
kozva döntött az „irodalom alatti" rétegek meghagyása mel-
lett: 

„A kor ízléséhez, erkölcstörténetéhez, irodalom alatti irodalmához 
adalékok ezek, melyek nélkül meg sem lehetne rajzolni a mai kor ol-
vasótársadalmát vagy társadalmának olvasmányait." 

Persze az sem könnyű feladat, hogy melyik műveket minő-
sítse a bibliográfus ilyen irodalomnak. 

A Magyar irodalom című VII. és a Nyelvészet - irodalom 
című VI. kötet (nem véletlen a sorrend, visszafelé indul a soro-
zat) valóban sok helyen inkább lexikon, mint bibliográfia, 
hiszen egy szerző valamennyi műve és a róla szóló kiadványok 
mind egyetlen ábécében, szoros betűrendben kerülnek össze, 
akkor is, ha a tétel nem közvetlenül abba a szakcsoportba tar-
tozik, amelyet a bibliográfiai fejezet éppen bemutat. Ha pél-
dául Arany János 1921-1944 közötti „szereplésére" kíváncsi 
a kötetek használója, megtalálja egy helyen, a nem csak róla 
szóló vagy más műfajú adatokra pedig utaló készteti további 
lapozásra. Vagy ha például a versgyűjtemények között akarna 
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tájékozódni, izgalmas olvasmányként is szolgálnak az antoló-
giák „bontásai", hogy például Szakasits Árpád 1926-ban kiket 
sorolt be Harcos énekek. Szabadságdalok, versek, szavalatok 
gyűjteménye című kötetébe. Hasonlóan kormeghatározó és 
továbbgondolkodásra, írásra késztető például a Magyar Nép-
művelők Társasága gondozásában 1942-ben megjelent Szavaló-
könyv, amelyben többek között Ady Endre, Gulyás Pál, Illyés 
Gyula, József Attila, Kaffka Margit, Sinka István, Szabó 
Lőrinc versei is megtalálhatók. Elgondolkoztató a nemzeti bib-
liográfiánk lapjain immár plasztikusan összeállt Radnóti-kép, 
mondjuk a kiadók szemszögéből 1930 és 1942 (!) között: 
Fiatal Magyarország, Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, 
Nyugat, Cserépfalvi. . . Nem kevésbé fontos például a korszak 
orosz és szovjetorosz műfordítás-címtára, amiből minden 
ellentmondásosság dacára és minden magyarázat nélkül kivilág-
lik, hogy nemzeti kultúránk egészéről is csak az anyag teljes 
ismeretében szerencsés véleményt alkotni. 

A VII. kötet tartalomjegyzéke kommentár nélkül is elárulja, 
hogy az egész korszak irodalmának több mint a fele „kaland-
regények, detektív- és ponyvaregények". Jelzi azonban 
Komjáthy Miklósné tanulmánya, hogy 

„ezek . . . főleg hazai szerzők álnéven írt munkái, akik a siker érdekében 
hangzatos idegen álneveket használtak . . . és nemegyszer a szerkesztés 
után is tisztázatlan maradt a szerzői nevek egységesítése és azonosítása 
. . . pedig lehetséges, hogy az álnév mögött valamelyik ismert író vagy 
valamelyik tudomány ismert képviselője rejtőzik . . . Bibliográfiai cím-
leírásokban foglalt könyvészeti adatai nélkülözhetetlenek a kor olvasó-
társadalma igényeinek és nemegyszer a kényszerből vállalt írói munka 
megismeréséhez. " 

A magyar irodalmat bemutató VII. kötetben egyébként 
Irodalomtudomány, Szépirodalom, Verses műfajok, Szép-
próza, Regények, Detektív- és kalandregények, Elbeszélések, 
Szerzői gyűjtemények, Ifjúsági irodalom — a nyelvtudományt 
és a világirodalmat bemutató VI. kötetben pedig Nyelvtudo-
mány, filológia, Nyelvtudomány általában, Általános nyelvé-
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szet, Egyes nyelvek és nyelvcsaládok, Irodalom, Világirodalom 
az egyes nagyobb fejezetek felosztása. 

A nemzeti bibliográfia személyi és költségvetési kereteinek 
szűkössége miatt csak a területi elv, az országhatárokon belül 
megjelent könyvek feldolgozását vállalhatta, a világ és külö-
nösen a szomszéd országok magyarságának szellemi produk-
tumai kényszerűségből ugyan, de kimaradtak. Komjáthyné 
kétséget kizáróan mutatott rá tanulmányában, hogy 

„helyesebb lett volna az 1 9 2 1 - 1 9 4 4 és az 1 9 4 5 - 1 9 6 0 közötti perió-
dusban is az egész belföldi és külföldi magyar szakirodalom jegyzékét 
adni egy összefoglaló kiadványban. Az a nagyszámú mű, amely min-
denekeló'tt a szomszéd államokban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, 
Romániában s a Szovjetunióban, majd egyéb államok területén meg-
jelenik, szerves része kellene hogy legyen nemzeti bibliográfiánknak." 

Nem a szerkesztő felelőssége, hogy ezek az anyagok mégis 
kimaradtak. Kimaradtak, s ez a magyar nemzeti művelődésről 
alkotott képünk súlyos deformálódásának folytatódását ered-
ményezi, hiszen az 1920 utáni magyar művelődésről az ötve-
nes-hatvanas években — a teljes anyag ismerete nélkül — kiala-
kított kép kedvezőtlenségét még inkább fokozta a Tanácsköz-
társaság utáni emigráció és az ún. haladó mozgalmak irodalmi 
eredményeinek esetleges és szétszórt feldolgozása. Nem szól-
ván arról a világviszonylatban párját ritkító teljesítményről, 
amit a szomszéd nemzetek irodalmának és kultúrájának tolmá-
csolásában a szomszéd országok magyar nemzeti kisebbségei-
nek írói létrehoztak. Lenyűgöző erővel mutatkozik ez meg pél-
dául, ha bárhol belelapozunk Domokos Sámuel A román iro-
dalom magyar bibliográfiája 1831-1960 című kötetébe. Alig 
van akár kevésbé jelentős román író is, akinek munkásságából 
ne készült volna magyar nyelvű fordítás a romániai magyar 
írók közvetítése nyomán. Ha viszont nemzeti bibliográfiánk új 
VII. kötetét nézzük, a román irodalom és magyar fordításai 
jelentéktelen adalékok, híven tükrözve az egykorú hivatalos 
hazai „érdeklődést". Ugyanez a helyzet Csehszlovákia és 
Jugoszlávia vonatkozásában is, mintha magunk dokumentál-
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nánk, hogy ezek a teljesítmények nem tartoznak nemzeti 
művelődésünk egészébe. 

A kötetek szerkesztője nem tehet erről az aránytalanságról. 
A számára megszabott keretben csak legnagyobb bibliográfu-
saink teljesítményéhez mérhetőt alkotott. Sőt! Tanulmányá-
ban — aminek véleményem szerint sokkal nagyobb publicitást 
kellett volna kapnia — valamennyi társadalomtudomány műve-
lője számára megszívlelni és alkalmazni való szempontként veti 
fel az együttműködés szükségszerűségét a szomszédos orszá-
gokkal: 

„Nem kétséges, hogy retrospektív nemzeti bibliográfiai feladataink 
szempontjából elengedhetetlen a szomszéd népek bibliográfusaival való 
együttműködés. Minél inkább előrehaladunk az időben a retrospektív 
feltárásban, annál inkább szükségünk van szomszédainkkal való együtt-
működésre az egykor velünk egy államban élt népek közös kultúrpro-
duktumának közlésében. Maga a forrásanyag is ezt az egyetlen lehet-
séges megoldást sugallja, hogy a Kárpát-medence múltját illetően min-
den ország, amelynek bármely kis része e területen fekszik, egyképpen 
illetékes a kutatásokra s a tudomány eredményeinek regisztrálására. A 
nagyobb szintézisek és összefoglalások többnyire ezt az elvet követik. 
(A régészeti bibliográfia területi alapja is a Kárpát-medence, a néprajzi 
bibliográfia is felöleli a szomszéd országok magyarságára vonatkozó 
adatokat is.) Ebből következően egy állam keretében élő népek könyv-
termésének retrospektív bibliográfiáiban szükségszerűen átfedések 
jelentkeznek. Egy nemzet szakirodalma pedig annál hasznosabb a tudo-
mányos kutatás számára, minél több oldalról - esetleg párhuzamos köz-
lésekben vagy közös vállalkozásban készült kiadványokban kerül fel-
tárásra." 

* 

A két háború közötti korszak a szlovák nemzeti bibliog-
ráfiának is fehér foltja volt, és mutató-, illetve kiegészítő 
köteteivel együtt 1979-1980-ban jelent meg a Szlovák köny-
vek bibliográfiája 1919-1938 a Szlovák Nemzeti Könyvtár 
gondozásában a pozsonyi egyetemi és a kassai tudományos 
könyvtár közreműködésével. Az egykorú Csehszlovákia terüle-
tén — beleértve Kárpátalját (Podkarpatská Rus — ma Ukrajna 
Kárpáton túli Területe) - megjelent szlovák nyelvű könyvek 
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bibliográfiája ez, és lényegében az egész szlovák írásbeliséget 
magában foglalja az Egyetemes Tizedes Osztályozás alkalma-
zása nélkül. Másfél vaskos kötetnyi viszont a mutatórendszere, 
amely szerzőkre, illusztrátorokra, fordítókra, fordításokra, 
kiadókra, nyomdászokra és nyomdákra, a kiadási helyre és a 
címek regisztrálására is kiterjed. Csak ez utóbbi vaskos 
kötetnyi, 800 nyomtatott oldal terjedelmű, és jelentős a soro-
zatok kötetekre bontása is. Számos nyilvánvaló és rejtett hun-
garikum található a kötetekben első belelapozásra. Az egészen és 
félig hivatalos többnyelvű (rendszerint szlovák—német-
magyar) kiadványok, a magyarról szlovákra fordított könyvek 
sora és más hungarikum-vonatkozások. Annak ellenére, hogy a 
bibliográfia gyűjtőköre csak a területi nyelvi szlovákumokat 
regisztrálja, néhány esetben — leggyakrabban éppen velünk — 
kivételt tesz, hiszen jó néhány Budapesten, Érden, Békés-
csabán kiadott könyvet is felvesz, nyilván szlovákiai nyomda-
hely okán, sőt Nagylak esetében még romániai kiadási hely is 
szerepel. 

Nem sokkal gazdagabb a magyarról fordított művek jegy-
zéke a mi VI. kötetünk szlovák fordításainál, s ez is tele van 
hiányokkal, kérdőjelekkel, következetlenségekkel, hibákkal — 
meg jelentéktelen kiadványokkal. (Ady Endre keresztneve 
szerepel még szögletes zárójelben, Arany Jánosé már nem. 
Bérezik Árpádét a főszövegben jól, a mutatóban már hibásan 
írják, a többi magyar szerzőé Stefan, Csepreghy Ferenc Sárga 
csikója pedig Cepreghy, Frail о szerzősége alatt található, és 
még a Pál utcai fiúk szerzője is Molnár, Frantiáek, Móricz azon-
ban nem Zigmund, hanem Zsigmond. Az igen sok kérdőjel és 
más bizonytalanság nem csupán a két ország egykorú kulturális 
ellenségeskedését jellemzi, hanem a kölcsönös együttműködés 
feltétlen szükségességét is példázza. Annál is inkább, mivel 
nem csupán az 1936-ban a szlovák kommunistaellenes moz-
galom gyűjteményeként megjelenő A magyar bolsevikok táma-
dása Szlovákia ellen 1919-ben című kiadványtípusok láttak 
napvilágot Csehszlovákiában, hanem a Barta Sándorhoz 
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hasonló kommunisták művei is. Sajnos, ő nem szerepel a 
magyar írók között. Igaz, amikor 1926-ban Podivná história 
(Csodálatos történet) címen folytatásos regénye szlovák for-
dításban megjelent, akkor már Bécsből a Szovjetunióba került. 

Északi szomszédaink is nagy lépéssel jutottak előre saját 
nemzeti bibliográfiájuk teljessé tételében, kiaknázása náluk is a 
jövő feladata. Az együttműködés a szlovák és a magyar köny-
vészeti kutatásokban pedig — úgyszintén. (L. Vallás fejezet 1. 
köt. Ima- és énekeskönyvek.) 

A megvalósult együttműködés eredménye Dionyz Öu-
riSin bibliográfiája a szlovák irodalmi komparatisztikáról, 
amelyben a magyar szlovakisztika és a szlovák hungarisztika 
kölcsönössége méltó helyet, terjedelmet foglal el. Talán azért 
is, mert a szlovák összehasonlító irodalom legjobb tudósainak 
egyike maga vállalkozott a bibliográfiai munka mikrofilológiá-
jának megvalósítására. 

A Nyitrai Pedagógiai Kar Irodalmi Kommunikáció és Kísér-
leti Módszertani Kabinetje mindenekelőtt műfordítással, 
stilisztikával, módszertannal, textológiával foglalkozik. Mint 
ilyen, szoros kapcsolatban van a Szovjetunió, az NDK, 
Lengyelország, Magyarország és Bulgária kutatóival, és két 
szlovákiai magyar hungarológus, Zsilka Tibor és Dénes Imre 
munkássága jelentős összekötő kapocs a két nemzeti tudomá-
nyosság között, aminek látványos eredménye Anton Popovié 
műfordításelméleti kötetének fordítása Zsilka Tibor tollából a 
Madách Kiadó gondozásában, amiből a magyar-csehszlovák 
közös könyvkiadás keretében 250 példányt átvettünk. A nyit-
rai Kabinet immár szerény kiállítású, de annál tartalmasabb 
bibliográfiai kötetben foglalhatta össze másfél évtizedes tevé-
kenységét. A sok szempontú összeállításban természetesen 
gyakori a magyar nyelv és irodalom. Megtudjuk a bibliográfiá-
ból, hogy Dénes Imre például Jókai Mór Rab Rábyját ele-
mezte, foglalkozott az elbeszélő irodalmi szövegek redukálásá-
val, és nemrégiben jelent meg az Akadémiái Kiadónál az Actes 
du VIIIe Congrès de Г Association Internationale de Littérature 
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Comparée с. gyűjteményben Textual Features of Adapted 
Texts c. cikke. Zsilka Tibor gyakori szerzője hazai nyelvészeti 
folyóiratainknak, és ő az egyetlen kutató, aki napjainkban a 
szlovákiai magyar írók stílusával foglalkozik. Stilisztika és 
statisztika című könyvét az Akadémiai Kiadó adta közre. 

A Documentatio Borsodiensis sorozat második tagjaként lá-
tott napvilágot Miskolcon V. Busa Margit Kazinczy Ferenc 
bibliográfiája, amely szerény kivitelben igen értékes, nagy mun-
kával összegyűjtött anyagot tartalmaz: kötetben megjelent saját 
műveinek szövegközléseit és ismertetését, periodikumokban 
megjelent műveit és ismertetésüket, kortársai műveinek sajtó 
alá rendezését és az általa írt bevezetéseket és ismertetéseket, a 
kötetben és periodikumokban megjelent Kazinczy-fordítások 
szövegközlését, a műveiről, fordításairól és személyéről meg-
jelent irodalmat, valamint Kazinczy társszerzős műveit, azok 
mások által történt átdolgozásait és a családra vonatkozó adat-
közléseket. Igaza van Fried Istvánnak, a kötet egyik lektorának 
Előszavában : 

„Segítség ez a bibliográfia, a kutatóknak, a hírlapíróknak és az olvasók-
nak. S a maga nemében kiemelkedő jelentőségű . . . Készülnek nálunk 
bibliográfiák . . . de ún. „személyi" bibliográfia, tehát egy jelentős 
egyéniség munkásságának és a róla írottaknak teljes fölmérése ugyan-
csak ritka . . . Tán további hasonló bibliográfiákra ihleti az irodalom-
tudomány iránt fogékony vállalkozókat." 

Igen. Tisztelet a bibliográfiának! 
Százezer példányban látott napvilágot nemrégiben A román 

irodalom szótára, azaz lexikona. Kár, hogy címe nem eléggé 
pontos, hiszen nem román nemzetiségű írókat és irodalmi cím-
szavakat is tartalmaz, és nyomdai kiállítása igen szerény. így is 
fontos gyűjtemény ez, mindenképpen hasznos kézikönyv a 
román olvasóközönség számára az ottani magyar írók megisme-
résének elősegítésére is. Számunkra is tanulságos és tanulmá-
nyozandó az anyag, amelynek közvetlen hungarikumai: 
Asztalos István, Bajor Andor, Bálint Tibor, Benedek Elek, 
Bodor Pál, Csehi Gyula, Domokos Géza, Erdélyi Helikon, 
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Fodor Sándor, Franyó Zoltán, Gaál Gábor, A Hét, Johannes 
Honterus, Horváth Imre, Horváth István, Huszár Sándor, Igaz 
Szó, Kányádi Sándor, Karácsony Benő, Kiss Jenő, Korunk, 
Kovács György, Lászlóffy Aladár, Létay Lajos, Majtényi Erik, 
Méliusz József, Nagy István, Nicolaus Olahus, Papp Ferenc, 
Sütő András, Szabédi László, Szabó Gyula, Szász János, 
Székely János, Szemlér Ferenc, Szilágyi Domokos, Tabéry 
Géza, Utunk. 

Érezni még a nyomdafestéket a Balogh Edgár főszerkesz-
tésében megjelent Romániai magyar irodalmi lexikon első, A. -
F kötetén. Az alcím jelzi a feldolgozás széles körét: Szép-
irodalom, közirás, tudományos irodalom, művelődés - egyszó-
val az egész írásbeliség, ideértve a társadalom- és természet-
tudományokat, a zene- és a képzőművészetet is. Egyértelmű és 
következetes a lexikon tematikája. Kizárólag romániai anyagot 
ölel fel, a régebbi hagyomány csak akkor kap címszavakat, ha 
1918 utáni feldolgozással kapcsolatos. Ugyanez a bibliog-
ráfiai-filológiai egyöntetűség, pontosság jellemzi a nagy-
szabású vállalkozás szakmai megoldásait, különösen az utalók 
rendszerével teljessé tett „névtárat". Ilyen módon azok a 
nevek is szerepelnek, akiknek viselői önálló kiadványokkal 
nem rendelkeznek, de szerkesztői, lektori stb. tevékenységük-
kel megörökítendő munkásságot fejtettek ki a magyar írás szer-
vezésében. 

Már az első kötet alapján megállapítható az enciklopédia-
műfaj legjobb hagyományainak alkalmazása, sőt továbbfej-
lesztése. A száraz adatokat szinte regényszerűen izgalmas, állás-
foglalásra késztető címszó-feldolgozások követik. Az emlékirat 
vagy az emigráns írók, az emlékkönyv címszó például remekbe-
szabott összefoglalás, amellyel egyaránt könnyen boldogul a 
csak középiskolai és a legmagasabb tudományos képzettséggel 
rendelkező irodalomkedvelő. Elkötelezettsége, az irodalom-
politika és a szó legnemesebb értelmében vett népművelő cél-
kitűzése főleg a romániai magyarság megfontolt, a szülőföld 
végtelen szeretetéből táplálkozó önismerete az együttlakó nép-
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társakhoz, elsősorban a románokhoz fűződő testvériség irányát 
követi. Az emigráns írók címszóban például ezt olvassuk: 

„Az 1918-19-es emigráció . . . lényegesen hozzájárult a kisebbségi hely-
zetbe került magyarságnak a demokrácia, humánum, társadalmi forra-
dalom, béke és szocializmus irányában való tájékozódásához . . ." 

Következetesen megvalósul a kötetben az Előszó ban fogal-
mazott célkitűzés: 
„A klasszikus és kortárs világirodalomra kitekintő' műfordítás-irodal-
munkat felölelve, külön gondot fordítottunk a nemzetiségi irodalom 
sajátos szerepkörébe tartozó műfordítás-irodalom románból merített 
anyagának bemutatására. Azoknál a szerzőknél, akik anyanyelvükön 
kívül román vagy más nyelven is közöltek írásokat, foglalkoztunk ezek-
kel a munkákkal, s feltüntetjük a romániai magyar irodalmi alkotások 
más nyelvű megjelentetését is." 

A bibliográfiák fontos alaptörvénye a pontosság. A tipog-
ráfia, az egész nyomdai kiállítás áttekinthetősége, a nem 
magyar nyelvű szövegek pontossága, a magyar nyelvűek válasz-
tékossága, szabatossága, egyszerű szépsége mind-mind igen 
nagy értéke a kötetnek, akár a nagy gonddal összeállított Hely-
nevek jegyzéke, amely szerényen csak jegyzéknek nevezi 
magát, holott Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia és a 
Szovjetunió esetében a magyar helységnevek román, szlovák, 
szerb-horvát, illetve ukrán megfelelőit és közigazgatási beosztá-
sát is közli. 

Tisztelet a bibliográfiának, enciklopédiának, lexikonnak -
nemzeti tudatunk, más népeket megismerő és megbecsülő tájé-
kozódásunk előmozdítóinak. A neves és szürke munkatársak-
nak, akiknek aprómunkája nyomán népek kultúrájának időt-
álló épületei magasodnak. 

* 

Az Országos Széchényi Könyvtár gondozásában megjelent két bibliog-
ráfia-kötet adatai: Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon 
nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. VI. Nyelvészet-Irodalom. 
(Szerkesztette Komjáthy Miklósné.) Bp. 1981. OSzK.; ua. VII .Magyar 
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irodalom. Bp. 1980. OSzK. A korszakban működő személyek és in-
tézmények teljes tevékenységét majd a sorozat utolsó köteteként meg-
jelenő Betűrendes mutató foglalja össze, az 1 - 7 . kötet tartalom szerint 
rendezett címanyagának szerves kiegészítésére. - Komjáthy Miklósné 
tanulmánya: Országos Széchényi Könyvtár 1978. évi Évkönyve. Bp. 
1980. 2 4 7 - 2 7 5 . - Domokos Sámuel munkája: A román irodalom 
magyar bibliográfiája 1831-1960 ( 1 9 6 1 - 1 9 6 5 ) . Bukarest, 1966. Iro-
dalmi Könyvkiadó. - A szlovák bibliográfia adatai: Bibliográfia slo-
venskfch knih 1919-1938. I -III . Martin 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . - A szlovák iro-
dalmi komparatisztika bibliográfiája: Dion^z ÖuriSin: Bibliográfia slo-
venskej literárnej komparatistiky. Martin 1980, Matica slovenská. - A 
nyitrai kabinet kiadványa: Kabinet literárnej komunikácie a experi-
mentáinej metodiky Pedagogickej fakulty v Nitre. Vyskum, bibliográfia 
1967-1981. Nitra, 1981. Ped. fakulta. - V. Busa Margit munkája: 
Kazinczy Ferenc. Bibliográfia. Miskolc, 1981. II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum. - A román irodalmi 
lexikon: Dictionar de literatura Romána. Coordonator Dim. Päcurariu. 
Bucurejti, 1979. Univers. - A Balogh Edgár főszerkesztésében készült 
kötet: Romániai magyar irodalmi lexikon. Szépirodalom, közírás, tu-
dományos irodalom, művelődés. I. A - F. Bukarest, 1981. Kriterion. 

KÄFER ISTVÁN 
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M O R Z S Á K A P Á M A S Z T A L Á R Ó L 

Talán az első modern magyar verset, amivel megismerked-
tem, apámtól hallottam. Tizenhárom—tizennégy éves lehettem, 
mikor a Gellért kávéházban, közös vasárnapi reggelizéseink 
egyikén elmondta nekem Tóth Árpád Jó éjszakát!-ját*' végig, 
egyetlen hiba nélkül. Szinte magáévá téve, mintha a magáé 
volna. Hiszen ő is dédelgette magában a „Majd egyszer . . . 
Persze . . . Máskor . . . Szebb időkben" „vén, jó költő vigaszát", 
azét a korét „amelynek visszadöbben / Felénk szive . . nem 
kevésbé szépen s nem kevésbé fájdalmasan megszólaltatva azt 
maga is, egy évtizeddel költőtársa előtt: 

Egy tisztánlátóbb kor lesz mondhatója; 
a magyar költó'k közt ő volt a gólya, 
ki a siralmak házán kelepelt. 

Talán belém is belém akarta csepegtetni már jó előre ezt a 
gyógyírt minden költői csalódás ellen; eleve fel akart vértezni 
arra a nem kívánatos esetre, ha netán, mégis . . . Mert különben 

*Egy régebbi írásomban („Pályám emlékezete" 1. Szerelőszönyeg. 
Bp. 1975.) arra „emlékszem", hogy apám mindössze három verset idézett 
beszélgetéseink során; a Rossz feleség című népballadát, két strófát -
németül - Heine Deutschlandjából és Juhász Gyula Ódon balladáját. 
De hát ilyen az emlékezet, mindig vele jár a felejtés is. Most, ez íráshoz 
készülve, éppen a Tóth Árpád-vers emléke merült fel eló'ször. S az írás 
folyamán, a feledésbó'l előbukkant az a délelőtt is, amikor apám egy 
újabb, előttem ugyancsak ismeretlen verset mondott el, teljes elragad-
tatással; Erdélyi Józseftől A mesebeli kiskondást. 
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nagyon reménykedett benne, hogy én elkerülöm az ő sorsát, 
„a soha egy nyugodt perc sorát", ahogy fiatal barátai s az én 
későbbi barátaim, Devecseri Gábor és Karinthy Gábor kamasz-
fővel kiadott közös verseskötetéhez írt előszavában írta. 

. . . Ám azért, hogyha fiad verset írna, 
csak tekerjed ki bátran a nyakát! -

tanácsolta, ugyancsak a Nyitott könyv ben (ahonnan a fentebbi 
versidézet is való) a jó polgároknak, e szerencsétlen eshetőséget 
latolva. De hát azért az ő számára mégiscsak a költészet volt — 
nemcsak a legfontosabb, hanem egyszerűen: minden, úgy, 
ahogy a költők közül is csak keveseknek. „Mindig költő volt." 
Kosztolányinak ez a tömör tőmondata létének igazi emblé-
mája. S ebben az is benne van, hogy ő mégiscsak, ő még igazán 
bízott is, az azóta már megtépázott kétezer éves költői biza-
lommal, a „tisztánlátóbb kor" eljövetelében. 

Ez a tisztánlátóbb kor - legalábbis az őt tisztábban látó — 
nem érkezett el, még nem érkezett el. Bár már átaludt ő is 
„vagy száz évet csöndben". Tudom, ennek megítélésére nem 
én vagyok hivatva. Nem is ítéletet kívánok formálni. De talán 
óhatatlan elfogultságom rá tud érezni olyan mélyre rejtett for-
rásokra, amelyeket érdemes volna kiszabadítani. 

* 

A „siralmak házán kereplő gólya" képe, mint saját költésze-
tének „tisztánlátó" ikonja, maga is felhívhatja a figyelmet 
Somlyó Zoltán talán legfőbb jellegzetességére. E végletes lény 
végletek között feszülő lírájának sajátos feszültségére. A 
magyar költészetben ismert talán leg„dekadensebb", legnagy-
városibb színek összekeveredésére a soha le nem vetkezett vidé-
kiesség meghitt realizmusával. 

* 
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Somlyó Zoltán esetében még a legkézenfekvó'bb életrajzi és 
esztétikai tények is felderítetlenek. Megértem, hogy másokat 
kevéssé érdekelt, engem érthetően közelről érint például az a 
kérdés: hogyan s miért vette fel — alig tizennyolc évesen, mind-
járt első diákkori verseinek megjelenése után — a Somlyó 
nevet? Hogyan talált rá erre a ritka szép névre, amelyet örökül 
hagyott rám, s amely már ővele oly széttéphetetlenül össze-
forrt? Igaz, Pannóniában született, ott születtek, amíg követni 
lehet, felmenői is, de Pannóniának más, ellentétes részén, Dél-
Dunántúlon, s családja — részben már előbb is, részben utóbb 
— még délebbre, Horvátország, sőt Itália felé orientálódott. 
Mikor a nevet felvette, Nagykanizsán épp érettségi előtt (vagy 
közvetlenül utána) állt. Első komolyabb publikációja, Osvát 
Ernő Magyar Géniuszában közölt verse, 1902-ben, húszéves 
korában már ezen a néven jelenik meg. Járt-e, s mikor és miért, 
Somló hegyén? Vagy, honnan, milyen más úton vonzotta 
magához e név, a Muraközben, Kanizsán vagy Pesten? S ha 
már ezt választotta valahogy, hogyan választotta e szó — ez 
országszerte elterjedt ősi helynév - tiszántúli, főleg Erdélyben 
honos ly- os alakját, mikor a Dunántúlon mind 1-е s alakjában 
fordul elő, hiszen mifelénk még a királyt is kirá/nak, a nyava-
lyát is nyava/ának mondták? A korszak más választott írói 
nevei többnyire szecessziósán keresett, „beszélő" nevek, mint 
Szomory, vagy akár Tömörkény, ha nem az elhagyott idegen 
név kézenfekvő fordításai, mint Szép Ernő. Mi lehet a véletlen 
- vagy netán mégis tudatos keresés nyomán talált - minden-
képpen különös és szerencsés névválasztás oka, története? 
Nem annak a saját „bűvös szótárának" köszönhető-e, már 
ilyen korán, amely Kosztolányi szerint „magában foglalja a 
magyar nyelv ékköveit"? Nem árulkodik-e valamelyest a nyelv 
mélyebb és ritkább ízeihez való eredendő vonzódásáról? 

* 

6 Irodalomtörténet 1982/4 
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Egész gyermekkoromban hadakoznom kellett nevem meg-
csonkítása ellen: Somogyban, mint említettem, nem ismerték 
az /у-t, legalábbis nem ismerték el a jogát. A személynév orszá-
gosan is Somló néven használatosabb. Tanárok, osztálytársak, 
hivatalos közegek mindig is hajlottak a csonkítás felé; amit 
mindig szinte testi sértésként szenvedtem el: mintha elvettek 
volna tőlem valamit; s legfőként apámtól. Azóta az történik 
velem gyakorta, hogy az ő keresztnevén említenek vagy szólíta-
nak: annyira összeforrt a személynévvel az ő keresztneve. De 
ezt sohasem a magam sérelmének, mindig az ő elégtételének 
érzem. 

* 

És az „átkozott költő" önmagának adott epitetonja, amely 
szinte ugyanolyan kohézióval tapad hozzá kezdettől fogva, 
mint a neve? Ennek fonása éppolyan rejtelmes, mint a névé. 
Legjobb tudomásom szerint, nem tudott franciául, vagy csak 
annyit, amennyi akkoriban az irodalmi körökben csaknem 
mindenkire ráragadt. Baudelaire Utazásit is németből fordí-
totta, igaz, hogy elsőként, több, mint egy évtizeddel Tóth 
Árpád klasszikussá vált fordítása előtt;* fordítása viseli is az 
úttörés ódiumát, de a dicsősége se vitatható el tőle. Verstechni-
kai és értelmezési vonatkozásban csak első megközelítésnek 
tekinthető, ha szabad ilyen nyakatekerten mondanom, 
„baudelaire-iség" tekintetében azonban — legalábbis jó néhány 
helyén — ahogy már Karinthy megállapította, „hűbb és inspi-
ráltabb mása az eredetinek, mint a német", s hozzátehetjük, 
mint bármelyik utána következő magyar fordítása. A modern 
magyar líra számára elkésetten is oly nagy és fontos hatást tett 
Baudelaire-i költészetnek, amelyre Babits későbbi előszava 
szerint „a mi ellanyhult költészetünknek elsősorban szüksége 
volt", Ady három úttörő szonett-fordítása mellett (1906), mind-

*A Bácskai Hírlap vasárnapi tárcarovatában jelent meg először, 
1911-ben. Kötetben : Sötét baldachin, 1913. 
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járt a legfontosabb nagy Baudelaire-verssel, ez a fordítás adja 
meg felfedező alaphangját; s a felfedezésnek ezt a frisseségét 
máig is őrzi egyes vonatkozásokban, az évtizeddel későbbi 
„definitív" fordításokkal egybevetve is. Ilyen strófáira gondo-
lok (mellé téve, összehasonlításul, Tóth Árpád artisztikusabb 
változatát, s az eredetit): 

Ceux-là dont les désirs ont la forme des nues, 
Et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon, 
De vastes voluptés, changeantes, inconnues, 
Et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. 

Vágyasviláguk olyan, mint felhők örök tánca, 
Olyanok, mint az újonc, ki ágyútíízre vár. 
Új örömöket várnak, mik mindig újra újak, 
Miket meg nem nevezhet az emberelme már. 

(Somlyó Zoltán 1911) 

kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye, 
ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, 
vonz új és változó, titkos kéjek veszélye, 
miknek még emberi nyelven nem volt neve. 

(Tóth Árpád 1923) 

Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile! 
Faites pour égayer l'ennui de nos prisons. 
Passer siy nos esprits, tendus comme une toile, 
Vos souvenirs avec leurs cadres d'horizons. 

S mi gőz s vitorla nélkül utazunk majd utazvást, 
Hogy életfogdánk éjjén a nap fúródjon át, 
Bocsássátok agyunkra, mit vászonként feszítünk, 
Emlékárnyékok színes és légkönnyű hadát. 

(Somlyó Zoltán) 

Bár gőz s vitorla nincs, utatok láza rázzon! 
Rableikünket tovább ne búsítsa retesz, 
dús rajzot fessetek s lelkünk feszül, mint vászon, 
mit emlékeitek látköre keretez. 

(Tóth Árpád) 

6* 
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A világért sem valamiféle versengés szándéka indít erre az 
összevetésre, csupán annak dokumentálása, amiben Somlyó 
Zoltán alaphangja eltér a Nyugat fő képviselőinek elsősorban 
korai míves artisztikumától, s aminek, hátrányai mellett, 
amelyeket oly gyakran észrevettek, ritkán, sokkal ritkábban 
elismert előnyei is vannak. 

* 

Visszatérve az „átkozott költő" témájához: Verlaine köny-
vét (Les poètes maudits, 1884) eredetiben tehát nem olvas-
hatta, s amennyire utána tudtam nézni, 1910 körül még néme-
tül se férhetett hozzá. Ugyancsak hiába kerestem nyomát a 
korabeli magyar sajtóban is. Az első komolyabb Verlaine-cikk, 
Szilágyi Gézáé a Magyar Géniuszban, Az ifjú Verlaine-ről szól: 
Szabó Dezső úttörő tanulmánya 1911-ben lát napvilágot a 
Nyugatban; Az átkozott költő előszavának keltezése : Szabadka, 
1911. május havában; nem is beszélve arról, hogy a hasonló 
című ciklus darabjai 1910-ben íródtak. Valahol természetesen 
kellett találkoznia ezzel a kifejezéssel, nem feltételezhetem, 
bár elvileg nem zárható ki, hogy a maga egyedi költő-sorsának 
mélyéről saját maga emelte ki ugyanazt a szóösszetételt, 
amellyel Verlaine a maga és társai „ittlété"-nek sajátos új iro-
dalmi helyzetét megjelölte. De mindenesetre, csak valami 
távoli visszhangot verhetett a fülében, csak futó és felületes 
találkozása lehetett vele (talán csak a New York karzatán folyó 
intellektuális tohuvabohuban, amelynek Kosztolányi oly feled-
hetetlen lenyomatát adja га Esti Kornélban): ám a futó érintés 
is felszikráztatta benne e szinte szindrómaként ható szintagma 
számára adott sorsszerűségét. Ez volt tehát, így látta magát, s 
így adta át magát eleve és véglegesen a végleges diagnózis-csiná-
lóknak: 

Egy költő, aki átkozott, 
mert rossz szókkal barátkozott, 
s most kint sétál a hóban. 

(Diadém) 



Vallomás 837 

A szavakkal való barátkozása csupa ilyen véletlen, amely 
olykor valóban végzetes törvényszerűségeket teremt, míg más-
kor ellenkező értelemben végzetes esetlegességeket. Koszto-
lányi említi először apámmal kapcsolatban „a szavak vég-
zetét"; és Füst Milán ír erről, egyszerre lelkesülten és éles kriti-
kával: mindkét esetben elevenre tapintva. 

* 

Verlaine „átkozott költői" között van egy, akinek sorsá-
ban, mi több nem egy verssorában, igazán a maga előképére 
találhatott volna; de azt bizonyára nem ismerte, még hírből se: 
még a franciák közt sem volt híre akkoriban, jóval később 
fedezték föl, akkor is mérsékelten: magyarul máig is csaknem 
ismeretlen. Pedig nem az ő fentebb idézett sorainak vértest-
vére-e, még a két nyelv távolításában is azonosnak ható dalla-
mával, Charles Cros Au Café című versének (íme, még az 
ugyancsak „végzetes" kávéházmotívum is itt van) e szakasza: 

On traverse, vague semis, 
Les amis et les ennemis 

Que l'on évite. 
In vaudrait mieux jouer au dès, 
Car les mots sont des procédés 

Dont on meurt vite. 

(Magyarul valahogy efféleképp: 

Megyünk ama vetésen át, 
Ahol ellenség és barát 

Felváltva hajt ki. 
Kockázni volna jobb talán, 
Mert a szavakba könnyű ám 

Itt belehalni.) 

A szavakkal való - „végzetes", „átkozott", „halálos" -
találkozás és barátkozás: ez költészetének alapviszonylata, 
élete alapviszonylatainak modelljeként. Az emberekkel való 
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minden találkozása — barátságban, szerelemben, költészetben 
— mind éppily végzetesnek és egyetlennek mutatkozik 
számára. Élet- és költészetbeli hányatottságának, kiszolgálta-
tottságának és magányosságának egy a kulcsa. Hűsége és 
csapongása éles ellentétének is. Vonzó és taszító erejének. Ki-
békíthetetlen végleteinek. 

Egy férfi csak egy nőt talál, 
Csak egy élet van, egy halál -

írta ő, akinek sorsa az lett, hogy soha senkinél megnyugvást 
nem talált. A (külön, tipográfiailag is kiemelt) egy ilyen szen-
vedélyes keresése és tudata szinte magában hordja önmaga 
lehetetlenülését. Hiszen, tovább folytatva az idézetet: 

Csak az miénk, ki messze van, 
S ki messze van, az veszve van. 

(Végzetes verssorok) 

S ugyanez érvényes a költészetére is. Túlfűtött, paroxisz-
tikus kifejezésmódja, a vershez való végletesen szenvedélyes 
viszonya is magában hordja a banalitásba vagy triviálisba zuha-
nás folytonos veszélyét. 

* 

Mindig és csakis „végzetes verssorokat" írt (ezt a kedvelt 
címét nemcsak az idézett vers, hanem egyik kötete is viseli). S 
ez a „végzet" — amely mindig épp annyira lehet önkény mint 
törvény - teszi egyik verssorát olyanná, „aminél mézesebbet 
és dúsabbat és telibbet senki se írt magyarul" (Karinthy), s 
amelyekben „olyan vakmerő kapcsolatokkal találkozunk . . . 
hogy e meglepő találkozás láttán fölujjongunk, a teljes sikert 
ünnepelve" (Kosztolányi) — s esetleg már a rákövetkezőt olyan 
elkedvetlenítő banalitássá. Kevés kivétellel (Arany, Mallarmé, 
Füst Milán) a legnagyobb költők produkciója is egyenetlen, de 
a szintkülönbségek ilyen magasba csapó s alázuhanó tendenciáit 
talán senkinél se lehet megfigyelni. Mallarmé híres és a modern 
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költészet fejlődésére olyan lényegre tapintó anekdotikusan 
fennmaradt kijelentése, hogy „de kedves Degas, a verseket nem 
eszmékkel, hanem szavakkal írják", nála a szó legszorosabb 
értelmében érvényesül: csak szavakkal barátkozott, eszmékkel 
igen kevéssé vagy igencsak sikertelenül. 

* 

De nemcsak a „rossz" szavakkal barátkozott: a , jókkal" is. 
Egyrészről: talán ő a leg„dekadensebb" magyar költő; a halá l -
szerelem rokonságot, a „fekete-piros" színösszeállítást, a 
szavak mámorát talán ő vitte a legvégsőkig a magyar költészet-
ben, a fiatal Adynál is tovább, a fiatal Kosztolányinál is rikí-
tóbban, akinél mindig ott van a parnasszista csiszoltság és 
valami klasszikus egyensúly idézőjelessége. Másrészről viszont, 
s ezt eddig kevésbé méltatták figyelemre: a túlzó túlfűtöttség 
mélyén ott bujkál s nemegyszer tiszta szólamként fel is csendül 
a dal; a dal és a mese; a modern költészetből e sokáig szám-
űzött vagy tudat alá szorult „könnyű" nemtők, akik egy időre 
a vidéki parlagiasság vagy a városi brettli prédái lettek. Hogy 
később visszaköveteljék varázsukat. 

* 

A népi költőkről szóló könyvében Pomogáts Béla is meg-
jegyzi, egy odavetett mondatban, hogy az ifjú Erdélyi József 
1918-ban Pestre jőve, mindjárt megkereste Somlyó Zoltánt a 
New York kávéházban. Ezt a — meglepő - irodalomtörténeti, 
ám az irodalomtörténet által, fenti egyetlen mondaton kívül, 
sehol fel nem jegyzett epizódot én két forrásból ismerem: a 
kútfőkből. Mind apám, mind Erdélyi elmesélte nekem. Sajnos, 
nagyon régen, kamasz-, majdnem gyerekkoromban: a részle-
tekre nem pontosan emlékszem. Pedig színes kép volna részle-
teiben magunk előtt látni az Újbátorpusztáról gyalog, csizmá-
ján a forradalmas napok sarával, egyenesen a New Yorkba be-
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toppanó huszonkét éves parasztlegényt, aki a főpincérnél 
Somlyó Zoltánt keresi; aztán találkozásukat a karzaton: a már 
akkor gyérhajú, bekecses-csizmás népfi bemutatkozását a ki-
rívóan bohém, „dekadens", „kávéházi" költőnek, ahogy, Kosz-
tolányi éppen ez idő tájt írt s éppen e helyszínt idéző verse 
szerint, „itt ült vörös ajakkal, / meggyszínű mellényben, 
szuroksötét hajakkal, / melyekben szikrázott és recsegett a 
fésű". „Úgy fogadott, mint igazi költő az igazi költőt", emlé-
kezik később írásban is Erdélyi. Különös találkozás. Amiből 
különös jelentés is kihüvelyezhető. 

Először is: Erdélyi első hallásra meglepőnek tűnő esete nem 
elszigetelt eset. Szabó Pál is elmeséli önéletrajzának második 
kötetében, hogy fiatal paraszt-kömíveslegényként, társaival 
együtt, az állványokon állva, téglarakás közben hogy mondo-
gatta újra meg újra Somlyó Zoltánnak a vasárnapi Friss Újság-
ban olvasott versét, s hogy hosszú ideig neki is, akárcsak 
Erdélyinek, ő volt az egyetlen igazán, Adynál is inkább ismert 
és kedvelt költője. 

A magyarázat? Kettő is kínálkozik: amelyek, persze egy-
mástól elválaszthatatlanok. Az egyik gyakorlati, s mint-
egy életrajzi eredetű. Somlyó Zoltán a háború alatt, mint 
majd később is, a harmincas évek elején, szinte válogatás 
nélkül mindenhová írt. Nem volt finnyás, életkörülményei 
folytán nem is lehetett volna az. Különben is, mindenféle 
arisztokratizmus távol állt tőle: a szellemi is. Ebben is kü-
lönbözött nagy nemzedéktársai legtöbbjétől. A modern 
magyar költészet jelentősebb alakjai közül talán ő az egyetlen, 
aki az irodalmi fórumokon s a modern irodalmat felkaroló 
nagy napilapokon kívül is publikált, a legnépszerűbb tömeg-
lapokban is. Versei rendre jelentek meg olyan helyeken, mint a 
Friss Újság, Kis Újság, Aller Képes Családi Lapja, Tolnai Világ-
lapja stb. Azokban a lapokban, amelyek akkoriban a falusi 
lakosság legszélesebb rétegeihez is eljutottak. Ez egyaránt 
köszönhető állandó pénzszerzési gondjának és eredendő, szinte 
kontroll nélküli, veszélyesen könnyed verskészségének; míves-
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ség, műgond, terv és szándék nélkül ontotta a verset, a „dal-
nok" ősi képzetét megtestesítve, „mint a madár a lombban". 
De ez magában még nem elegendő ok. Gyenge versek, népies 
vagy népszerű zöngemények tömegei lepték el akkor ezeknek a 
tömeglapoknak a hasábjait. Az ő megjelenését ezekben a 
lapokban és főként a falun lappangó fiatal tehetségek előtt 
való feltűnését valami több is magyarázza: a valóban népi hang-
vétel talán első megjelenése a modern költészet kereteiben, az 
egyre időszerűtlenebb, Petőfi-epigon, Nyugat-előtti népiesség 
helyett valami olyan népi és népszerű hangvételé, amely a 
modernség forradalma után, azon belül születik. Az, ami 
Babits, Tóth Árpád kései költészetében majd Erdélyi, Illyés, 
József Attila nyomán jelenik meg, Somlyó Zoltán háború alatt 
s a húszas évek elején írt verseiben, ha kezdetlegesebb formá-
ban is, ez utóbbiak közvetlen előzményeként bukkan fel. Ezt 
érzik meg az olyan érzékeny paraszti olvasók, mint Szabó Pál, 
ez kelti fel az olyan kirobbanó új tehetség rajongását, mint 
Erdélyi. Erdélyinek apám haláláig tartó hűséges tanítványi tisz-
teletéről tanúskodnak az olyan dedikációk, mint amit a Téli 
rapszódiába írt: „Somlyó Zoltánnak / az öccs és keresztfiú 
szeretetével és ragaszkodásával / Erdélyi józsef / Buda-
pest 1934." Többször rajzolt portrét is róla, kitűnő rajzkész-
sége volt, egyik ezek közül bekerült abba a Válogatott versek 
című kötetbe, amelyet apám halála után állítottak össze nagy 
hevenyészve, s amelyhez Erdélyi előszóként külön verset is írt: 
Bosszú - Somlyó Zoltán sírjára címmel, ilyen strófákkal: 

Hogy s mint vagyok? ha jól, ha rosszul: 
vagyok, ha is, akár a bosszú. 
Élek, Istennek hála, 
világnak bosszújára. 

Lelkem nem rohad el a sírban 
s az én mennyei Nobel-díjam 
nem marad el, hiszem, 
hogy egyszer elviszem. 
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Igaz, ezt a verset az egy-másfél évvel később (1938-ban) 
megjelent Fehér torony című testes válogatott verseskötetébe 
már nem vette fel (bár ezt meg nekem nyújtotta át meleg dedi-
kációval). Akkor már nem Somlyó Zoltán sorsa miatt akart 
bosszút állni a világon, hanem Somyló Zoltán sorsának társain 
akart bosszút állni (ő tudta, miért). De az is igaz, hogy az 
1941-ben kiadott Fegyvertelen című önéletrajzában is még 
mindig mint „igazi költőről" emlékezik meg róla (ahogy már 
fentebb idéztem), aki őt, a kezdőt „mint igazi költőt" fogadta, 
s azonnal ajánlólevelet írt érdekében Kosztolányihoz az 
Esztendő szerkesztőségébe. Itt ugyan kissé másként beszéli el 
ezt az első találkozást, mint ahogy ő maga, apámmal egybe-
hangzóan, nekem elmesélte volt, ám érdekes módon nem rös-
telli idézni apám ajánlóleveléből azt a róla szóló kitételt, hogy 
„kicsit őrült, de igazi költő". Vagyis: úgy látszik, már akkor, 
kezdetben is „kicsit" őrültnek hatott. 

Később alkalmam volt mintegy személyesen is részesülni 
őrültségében, s megint éppen apámmal kapcsolatosan. Szabó 
Lőrinc kávéházi páholyában ültem, a Centrálban, kevéssel 
apám halála után, ha jól emlékszem, még 1937 telén, mikor 
belép Erdélyi s egyenest az asztalunkhoz tart (akkor már futó-
lag ismertem), szögletességében is lendületes mozdulataival, s e 
szavakkal üdvözöl bennünket: „A nagysas tanítja a kissast!", 
mire „Na gyere, ülj le, te királysas" volt a lapot mesterien vevő 
válasz (természetesen utalásként Erdélyi, úgy tudom, első, Az 
utolsó királysas című kötetére). Akkoriban így társalogtak egy-
mással a harmincnyolc- negyvenévesek. Volt mire szerénynek és 
egymást-elismerőnek lenniük. De Erdélyi nem ült le. Állva 
maradt. Valószínűleg, mivel a szónokláshoz ez a testhelyzet 
illik legjobban. Mert azonnal szónokolni kezdett. S hogy miről! 
A lélegzetem is elakadt. Azt kezdte fejtegetni, egyre emeltebb 
hangon, úgy, hogy lassan az egész kávéház feléje fordult (majd 
elsüllyedtem szégyenemben), hogy a népi írók vezető alakjai — 
nem is egy közülük! - legalábbis „félig zsidók" (!} S hogy, ezzel 
szemben, apám (és következésképpen én) nem vagyunk 
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„azok". S mikor felbolydított naivitásomban arra a spontán 
kérdésre ragadtattam magam: mire alapozza ezt? , mindkét 
irányban ugyanaz volt a pofonegyszerű válasza: csak rájuk 
(illetve ránk) kell nézni! Az utóbbi esetre (a miénkre) vonat-
koztatva, még hosszan magyarázni kezdte, hogy régi egyiptomi 
pásztorábrázolásokon a profilban ábrázolt arcok szakasztott 
apám arcélét mintázzák, és ezen túl is hosszas antropológiai és 
őstörténeti fejtegetésekbe fogott, amelyeknek részleteit már 
nem merném emlékezetből rekonstruálni. Az antiszemitizmus 
lélekrajzának egy fontos mozzanatát érhettem volna tetten itt 
(ha képes lettem volna rá): szóval nemcsak a nürnbergi tör-
vények alkotója, Rosenberg (vagy talán maga Göring?) jelent-
hette ki: „Wer Jude ist, das bestimme ich!", hanem egy egy-
szerű, sőt nagyszerű magyar költő is, mihelyt belekerült ebbe a 
józan eszéből mindenkit kiforgató forgószélbe, ahol ítéleteit 
immár csak a merő személyes rokon- vagy ellenszenvek indu-
latai s a pozícióharc mezítelen érdekei diktálják: még a köl-
tőknek is. S nyilván az előbbi alapból kiindulva — s talán apám 
Kosztolányihoz írt ajánlólevelére is emlékezve —, azonnal csa-
varta is ki töltőtollát, és, anélkül, hogy verseimbe belepillan-
tott volna, meleg ajánlólevelet írt érdekemben Sárközi György-
höz, a Válasz szerkesztőjéhez (akit még nem ismertem). 

* 

A határozott, nemcsak utalásokban és vallomásokban, 
hanem nyelvi és prozódiai elemekben is megnyilatkozó Petőfi-
orientáció a - korabeli értelemben - „legdekadensebbnek" 
tartott magyar költőnél a 10-es évek elején (majd az egész élet-
művön átszövődve), amikor a modern magyar költészetben egy 
differenciáltabb, artisztikusabb versideál bontakozott ki, fel-
tűnő és feltétlenül egyedi meghatározóként jelenik meg. 
Többek között ez is eltávolíthatta Somlyó Zoltánt a Nyugat-
tól, vagy inkább a Nyugatot, Babits Nyugatát őtőle. Annyi 
bizonyos, hogy a Petőfitől való távolságtartás babitsi magatar-
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tása igen távolesett tőle. E Petőfi-közelség azonban semmi-
képpen sem kötötte őt a Petőfi-epigonoknak az új magyar 
irodalom ellen agresszíven fellépő, mindenestül üressé vált kon-
zervativizmusához. A Nyitott könyv lapjain egy egész fejezet 
ünnepli az „új magyar irodalom" megszerveződését, éles 
szatírával fordulva az őt magát is kiközösítő ellentábor felé: 

S az ünnepélyes terem, az is ott van 
és abban a Petőfi Társaság, 
hol díszmagyarba búvik a középszer, 
melynek nem árt a magyar árvaság! 
Hol tönkreteszik a Petőfi-kultuszt 
kis dilettánsok avas betűi; 
agyukban tinta, elegáns zsebükben 
egy rímszótár s egy ritmus-etüi. . . 
A Vigyázó-díjban is ők a döntők, 
melyre magam is pályáztam idén; 
s Nadányi-szaktárs kapta meg a díjat, 
berobogván egy ifjú venyigén. 
Gazember lennék, hogyha irigyelném, 
sőt üdvözlöm az ifjú kollegát: 
ki a gyümölcskertek illatából 
büszke babérligetbe kullog át. 
Én megmaradok koszorútlan fővel, 
tán puhább lesz így örök fekhelyem. 
De Petőfit csak Társasága nélkül, 
a babért meg csak babba kedvelem! 

Ez a „kétfrontos harc" a modern magyar költészet kezde-
tein belül Ady mellett főként rá jellemző. S hogy mennyire 
kétfrontos, mennyire tudatában van a Petőfi-kultusz belső 
problematikusságának (amely költészetünk egész további fejlő-
désében, a közelmúltig bezárólag, magában hordozza a Petőfire 
való hivatkozás progresszív és retrográd elemeit egyaránt, oly-
kor bonyolult összefonódásban), arra bizonyság egyik ugyan-
csak a tízes évek közepén írt verse, amelyben a még ifjú költő 
már emlékezik még korábbi ifjúságára, ifjúsága legközelebbi 
társához, Kosztolányihoz szólva (akihez élete további során is 
megannyiszor versben fordul): 
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Emlékszel? . . . szavakkal játszadozánk, 
Petőfit idéztük s mondtuk: Hazánk! 

S néztük a képet az ócska falon 
s vérző mellet oly fiatalon. 

Az ujjat, mely önvérébe mártja magát, 
s a porba beírja mélytitku szavát. . . 

Az arcot s a harcot, mely rája kiül: 
s az élet szent fényét, mint hal el, kihűl. . . 

A legenda fátyolát, mit most a szél 
föllebbent mindnyájunk könnyes szemén . . . 

Petőfi! nagy magyar! önként-vitéz! 
Tűzben láng! Békében költő-szinész! . . . 

Hogy hívtuk őt az éj kábulatán! 
Öt, akit ottfeledtek a csatán. 

. . . Egyikőnk itt hal meg, a másik ott -
De azért Petőfi mégis halott! 

(Kosztolányi Dezsőnek) 

Azt is látta, ami Petőfiben immár feltámaszthatatlan, s amit 
akkor is, azóta is annyiszor akartak az olcsó és könnyű össz-
nemzeti tetszésre alkalmas varázslat hókuszpókuszaival feltá-
masztani. De azt is, ami él belőle, s ami költészetünkben 
tovább éltetendő, és tovább élteti költészetünket : ahogy e költé-
szet egy későbbi fázisában majd nyilvánvalóvá is válik. 

* 

Petőfi hatása mellett, gyerekkora falusi környezete, a Mura-
közben még élő magyar (s talán horvát) népköltészet alapélmé-
nye is közrejátszhat abban, hogy franciás-szimbolista-deka-
dens költészetében kezdettől végig cseng a dal, a színeiben-dal-
lamában-helyi ízeiben félreismerhetetlenül magyar dal szólama. 
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Különös módon, a modern magyar líra jelentős képviselői 
közül szinte ő az egyetlen, aki nem többé-kevésbé magas kis-
városi értelmiségi környezetből, hanem a falu mélyéből indul. 
(Babits Szekszárd, Tóth Árpád Debrecen, Juhász Gyula 
Szeged, Kosztolányi Szabadka szülötte.) Innen is származhat-
nak, kétségkívül származnak is az olyan korai dalszerű versek, 
mrnt a Csantavéri forsponton, a Vén tutajos dala. Vagy a 
nagyon jellemző Évszámolvasó, amelyben a helyi színeket, a 
dalszerűséget különös módon a keleti költészet ritka rímelése, 
a perzsa radif is gazdagítja, a kor magyar költészetében szinte 
egyedülállóan (aminek jelentőségére az ő verselésében először 
Devecseri Gábor mutatott rá): 

Ezernyolcszáznyolcvankettőben születtem nyáron én 
és azóta egyre, egyre az életem várom én. 
Nyolcvankettő júniusban, Drávaparton, Domborún, 
hol a legszebb rózsa nyílik, hol a legszebb lomb borul. 

Ezernyolcszáznyolcvankettő: pólyám olcsó gyolcs vala: 
nyári hőben altatott el horvát dajkám korcs dala. 

Mákvirágok érésében jaj, de mennyit jártam én! 
Életemre, mely oly bús lett, jaj de mennyit vártam én. 

(A radif-rímek kiemelése tőlem való.) 

De már Az átkozott költő és a Sötét baldachin legfűtöttebb 
erotikájú lapjain is ilyen, legalább egyrészt mindenképpen a 
népdalra visszhangzó dallamokat találunk: 

Ó, te jó vagy, mert szerettél, 
mert csókoltál és öleltél. 
Ó, te jó vagy, mert az ajkad, 
mikor kértem, odaadtad. 

Vagy: 
Rossz leány, rossz leány, 
te fekete virágszál: 
jaj, de magad maradtál! 
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A „fekete virágszál" metaforája, valamint a rím nem 
„nyugatos" hanem „magyaros" rendszerbe tartozása egyaránt 
- ha stilizáltán is - népköltészeti eredetre vall és ilyen hatást 
kelt, illetve ötvöz össze modern hatáselemekkel; amit a követ-
kező strófa ríme még komplexebben képvisel, egy modern 
háromszótagos, kétszavas mozaik-rímet ritmikai pozíciójánál 
fogva a magyar rímelés rendszerébe utalva: 

Rossz leány, rossz leány, 
selyemszoknyád falon lóg, 
benn szunnyad egy halom csók. 

A népdal-ihletésnek azonban ezeknél mélyebb, azt mond-
hatni, strukturáltabb jeleire is bukkanhatunk, s méghozzá ügy, 
hogy ez az ihletés teljességgel közvetlennek, minden tudatos, 
„közvetett" szándékot nélkülözőnek látszik a költő részéről. 
Illyés 1936-os híres naplójegyzetében elemzi először a magyar 
népdalnak azt a sajátosságát, amelynek „lényeg(e) előtt ma is 
értetlenül állunk", s amelyről „Petőfi volt az egyetlen, aki sej-
tette a titkot: onnan tudjuk, mert élt vele". E titok egyik leg-
fontosabb hordozójára Illyés elsőnek ezt a dal-kezdetet idézi: 

Esik eső' az ekeszarvára. 
Ne hajts kislány a legény szavára. 

Mi köze van egymáshoz ennek a két sornak? - teszi fel az 
alapkérdést Illyés. Somlyó Zoltánnál a 10-es években ilyen 
verskezdetekre találunk: 

így nyárutón már hűvösebb az éj. 
Hallgass szivedre. Szivedtől ne félj. 

Ottkünn hull az őszi eső. 
(Mi vagyok? : bús rímkereső.) 

Az ereszen az eső lecsorog. 
Ezek hozzád az utolsó sorok. 
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Az csak másodlagosan - vagy esetlegességében - érdekes, 
hogy még az eső-motívum is egybeesik az Illyés által idézett 
példával. Fontosabb, hogy a két sor egymásrakövetkezése 
pontosan megfelel a példa Illyés által adott elemzésének: 
„ . . . a dal rendszerint valami természetből vett képpel, vagy 
valami roppant egyszerű megállapítással kezdődik. (. . . ) Mi 
köze van ehhez az utána következő sornak . . .? A ritmus, a 
rím fonalán kívül mi fűzi össze ezt a két, egymástól oly távoli 
világból beszélő két s o r t . . . ?" 

Mind a Petőfihez, mind a népköltészethez való kapcsolódás 
jeleinek vehetők a versekben oly gyakran feltűnő félmúltas ige-
használatok (a fentebbi idézetekben is előfordultak ilyenek: 
,játszadozánk", „gyolcs vala"), amelyek azonban a szövegkör-
nyezetben modern hatást keltenek, rejtett kapcsolódásuk fel-
hangjait mégsem veszítve el. Ide sorolható a vallomásos-narra-
tív lazább versszerkesztés, a Petőfinél leggyakoribb félrímes 
strófaszerkezettel,* amelyet a fejlett nyugatos verselés, Babits, 
Kosztolányi, Tóth korai költészetének artisztikumra, forma-
tökélyre való törekvése szinte teljesen kiiktat magából. 

Az ilyen és ehhez hasonló mozzanatok, amelyek a kor leg-
jellemzőbb és legmodernebb költészetében, a nyugatosság 
közegében ritkaságszámba mennek, kelthették föl azt az ösztö-
nös rokonságérzést, amelyről Szabó Pál, s még inkább Erdélyi 
tanúskodik. Mint ahogy, viszont az is jellemző, hogy a beszél-
getéseinkben könyv nélkül idézett kevés vers közül (mint fen-
tebb említettem) az egyik a Bartók—Kodály-gyűjtésből akkor 
még csak igen kevesek által ismert Rossz feleség ballada volt; s 
egy másik: Erdélyi József elbűvölő majdnem-népdala, a mese-
beli kiskondásról. 

* 

*Ez a lazább verskezelés magyarázza azt a - j n a i versfordítói 
etikettünk szerint megengedhetetlen - lazaságot, hogy Baudelaire szigo-
rúan keresztrímes strófáit is félrímben fordította. 
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Születésénél fogva az országnak, jórészt magateremtette 
körülményeinél fogva az életnek, s ezekből következően az iro-
dalomnak is jószerivel mindig a peremére szorítva, kortársainál 
inkább érez rá valamiképpen a „város peremének" később oly 
döntő témájára, vagy legalább a téma hangulatára. Már a Dél 
van (1910) egyik első,segyik legemlékezetesebb verse így kez-
dődik: 

A váios szélin, a gyár közelében, 
tömlöcös, tompa sikátor alatt. 

(Sikátori ballada) 

S a vers három strófája refrén-változatokban háromszor ismétli 
ezt a kezdetet. Vagy ugyanez időből: 

Széttárt, nagy utcák: külvárosi ebcsahos útak: 
Cellaízű, mohos szobáknak kalandosan összeveró'dő ára. 

(Utcai szonett) 

Ha innen egyenest húzunk a Külváros (1926) című versig: 

Kétsort szomorú és törpe, dó'ltfalu házak, 
mögöttük a béna nyomor hortyogja idó'tlen dalát . . . 
Ki tudja, talán egy hírhedt betörő rejtezik itten, 
vagy tán a lángeszű vátesz, ki jő és megmenti korát . . ., 

vagy az Ebéd a harmincas évek elején felrémlő nagy éhség-
képéig: 

Hátul, nyakában kidagadt a kék ér, 
bozontos, izzadt sörénye alatt. 
Reggel óta csákányolt az ebédért, 
már álmodta a meleg kanalat. 

S míg a kanálból a korgó gyomorba 
lassan lecsurgott az a kis meleg: 

azok könnyére gondoltam, be sokszor, 
kik nem sírnak, csak mindig befelé . . . 
Az egyebédért való munka láza 
szorítja torkunk s meghalunk belé . . . — 

7 Irodalomtörténet 1982/4 
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a meghúzott vonal mentén szinte törvényszerűen helyezkedik 
el a szabadságnak ilyen „materialista" és „plebejus" felfogása: 

De én, bitang eb, nép koldusa, költő, 
utolsó rongyát is fölemelem: 
ruhát meg inget szabatok belőle . . . 

(,Szabadság, 1918) 

ÉS az is, hogy mikor a szabadság valóban forradalmi és 
materiális formákat ölt, nagyon is tudatában lesz a saját forra-
dalmisága merőben lírai-individuális fogantatásának: 

Az én dalom az egy-ember zenéje, 
melyben fölsikolt a forradalom. 

S milliók vészes, hangos rivalgását 
én hadd kísérem csöndben: egyedül! 

De még tovább menve, az is, hogy a lelkesen vállalt forrada-
lomban, s már a kezdetén, nemcsak önmagának kéri a líra 
jogát, hanem mint az ember elemi, elidegeníthetetlen természe-
tét, egyszerre biológiai és szakrális jogát követeli: 

Hagyjátok nékem szivem dobogását, 
mert szent e szerszám hegyen s völgyeken! 
Hagyjátok nékem vérem gyenge fürtjét, 
a lírámat, ó, hagyjátok nekem! . . . 

(Líra, 1919) 

* 

A világválság kirobbanására tehető költészetének újabb, 
utolsó felívelése. Egy az eddigieknél mélyebb felismerés jegyé-
ben, a kor tendenciáját és önmaga helyzetét, valamint a kettő 
összefüggését tekintve, amelyben költészete erősebb szociális 
és erősebb filozófiai töltést kap. Az ekkori versek sorozatából 
két egymást kiegészítő, egymásnak felelő, virtuálisan össze-
függő szvitet komponálhatnánk, egyrészt a Külváros, Épülő 
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ház, Viz, Dinnyeszelet, Az élet asztala, Jazz, Vivát!, Siet e 
század, Ebéd darabjaiból, amelyek a lélekölő technokrácia és a 
háborút készítő gazdasági válság szociális feszültségétől szikráz-
nak; másrészt a Nem hiszem el!..., Valaki, Nem!..., Titok, 
Hol vagy, életem, Csöndes vers halmazából, amely az „átlagos 
mindennapiság" szinte heideggeri felismerésében egyszerre 
ragadja meg az elidegenedés „nyomorító hatalmát" és az ellene 
való lázadást. A nem hiszem el!, nem! nem az én életem ez! aki 
lehettem volna, а hol vagy, életem? kérdései és kiáltásai „az 
igazi élet nem itt van" rimbaud-i diagnózisának, a heideggeri 
„lételfeledésnek", ha szabad így forgatni a szavakat, valóban 
nehezen feledhető — és minden filozófiai spekulációtól mentes 
— lírai mélységébe hatolnak. 

* 

Fiatal korában a legendás, tarka, bohém művész-nyomort 
vállalta. Igaz, már ezt is végletes formában — mégis a korban, a 
„békében" szokásos, majdnem divatos értelmiségi életforma 
keretében, megannyi századeleji ifjú titánnal együtt, akik 
rejtve „minden irányban készültek az élet nagy palesztrájára", 
ahogy Juhász Gyula ifjúkori levelében írta Kosztolányinak. Ez 
a vidéki redakciók homályán, de vidéki színházpáholyok és 
nagykávéházi asztalok csillárai alatt is, külvárosi hónapos-
szobákban, de a New York barokk aranycirádái között is, a 
London Kávéház fényes éttermében is csapongó élet nyomor 
volt; de nem volt szegénység. A bankárok ki-kitöltöttek egy-egy 
csekket az éhező, vagy esetleg pénzét csak kártyán elvert köl-
tőnek, a fejlődő tőke hullajtott némi, olykor nem is ízetlen, 
alamizsnát a feltörésének közegéhez hozzátartozó, feltörő szel-
lemi élet ifjú képviselőinek. Végletességével, persze, mondom, 
az ő bohémnyomora nem véletlenül vált már akkor legendássá: 
túltett szinte mindenkién; a valóságban is, eksztatikus lírai át-
tételében is. „Fogam közt harsogott a rossz kenyérhaj / s e har-
sogást világgá kürtölém" - ezt akkor is csak ő írhatta le. „Ezért 

6* 
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volt néki harminckét lakása! / Tíz év alatt harminckét szép 
lakás" — ez csak vele fordulhatott elő. Az is, hogy egy ideig 
ágyrajáró volt a Baross utcában, s hogy sokszor „a kávéház volt 
a háló s ebédlő". 

Pályája és élete második felében, amely a forradalom buká-
sának éles cezúrájával kezdődött, már nem a kávéház volt a 
háló és ebédlő. Már volt saját hálója és ebédlője - éppen ennyi: 
egy budai bérház első emeleti gangjára nyíló háló és ebédlő; 
dolgozószobára már nem tellett, az továbbra is a kávéház 
maradt. De ekkor már így ír: 

Van csöndem, van. És van szobám. 
S egy kis meleg is jut reám 
e földi körbe még . . . 

És volt szabad ideje. Megszűnt az a világ, amelyben az őfajta 
költő is elszegődhetett az újságíráshoz, amikor az újdondász 
státusa még nem esett távol a költőtől, az olyasfajta költőtől 
se, ahogy ő elképzelte a költőt. Volt hát ideje a mindennapos 
— szinte szó szerint mindennapos — versíráshoz, s a minden-
napos küzdelemhez a vers elhelyezéséért,és a háló és ebédlő, 
valamint az ebéd s a hasonló napi szükségletek előteremtésére. 

Nemcsak verse kubikus hősét, az ő torkát is „az egy ebédért 
való munka láza" szorongatta. Mint az egyre erősbödő gazda-
sági válság Európájának sokmillió szegénye, ő is napról napra 
élt, szakadatlan, soha ki nem heverhető napi gondok foglya-
ként. Nem volt proletár-költő. De bizonyára költő-proletár 
volt. Neki se volt egyebe, amit áruba bocsásson vagy bérbe 
adjon, csak a saját munkaereje. Merőben specifikus, sőt, a 
biológiai terminus értelmében, fajspecifikus munkaerő, a költé-
szetre való állandó képesség. S ez nem csupán életrajzi adalék-
ként érdekes. Egy költői magatartás jeleként is, egy művészet-
szociológiai helyzet ábrájaként is. Somlyó Zoltán meg volt róla 
győződve, hogy a költészet társadalmi szükségletet elégít ki, ha 
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pedig így van, akkor tisztes megélhetési forrást is kell nyúj-
tania. Ehhez az evidenciához annál inkább ragaszkodott, minél 
inkább bebizonyosodott a gyakorlatba való átvitelének lehetet-
lensége. 

A századeleji liberalizmus világának szociális „ellentmondá-
sait" sok mindenkinél tisztábban látta és olykor keményen fel 
is tárta a maga eredendően lírai módján, de együtt tudott élni 
vele, illetve a benne csírájában jelenlevő (virtuális) jövővel; a 
szabadság és egyenlőség nevében beköszöntött forradalomnak 
teljes lendülettel hívévé szegődött. A fehérterrorral kezdődő és 
konszolidációval folytatódó ellenforradalmi rendszerrel azon-
ban nem tudott kompromisszumot kötni. Elsősorban nem 
ideológiai, még csak nem is etikai okokból; annál mélyebben 
fekvő, merőben lírai forrásból, a karakter belső természetéből 
kifolyólag. Nem hideg fejjel, nem is morális szenvedéllyel hatá-
rozta el, nem is elhatározta, hogy nem áll be a konszolidáció 
sorába. Nem határozta el, hogy inkább verseivel házal a soha 
időben meg nem levő házbér, villanyszámla, tüzelő ellenértékét 
megszerzendő, mintsem hogy tisztességes fix fizetést húzzon 
valamilyen laptól esetleg. Egyáltalán: ilyesféle megfogalmazá-
soknak még az árnyéka se fordulhatott meg a fejében. Egy-
szerűen: nem ment neki. Önérzetét nem volt se kedve, se 
mersze beereszteni az irodalmi vagy politikai élet önérzettipró 
labirintusaiba. így történt aztán az, hogy — látszólag és kívül-
ről nézve — mindennap újra meg kellett tiportatnia az önérze-
tét. Az „átkozott", a „barbár", a „vadember" voltaire-i 
Candide-ságával a szélsőségig fokozta helyzetének tipikus vol-
tát. A szegényember helyzetét. És megírta. Oly egyértelműen, 
oly illetlenül költészeten-kívüli motívumokkal, mint talán 
senki más. A magyar költészetnek nemigen voltak Krőzusai. 
De azért Babits így ír arról, hogy „mily nehéz megélni": 

Oly szomorú, hogy akit szeretek, 
talpig nem öltöztethetem brokátba, 
nem hihatom lakni aranyszobákba, 
és hogy fillérért unva csüggedek. 
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Somlyó Zoltán pedig így: 

Nem! én nem így akarom! 
Asszony, ki miattam éhezik . . . s kislány a karon! . . . 
S én mindennap a bus bocsánatkérést hadarom! . . . 
Nem, én nem így akarom! 

Nem! én nem hiszem el, 
hogy én vagyok az, aki reggel ágyamból kikel; 
Délben pénzért szalad s délután pardont énekel! 
Nem, én nem hiszem el! 

A két vers motívumainak és hangszerelésének különböző-
sége azonban nem csupán merő életrajzi eltéréseket takar; alap-
vetően esztétikai és szemléleti különbségeket. Lehet, hogy más 
költőket is fenyegetett a harmincas évek Magyarországán a vég-
rehajtás. De, hogy úgy mondjam, költészetüket mégsem fenye-
gette ennek az oly kevéssé poétikus ténynek a versben való 
betetőzése. Vallott esztétikájuk lehúzó súlynak érezhette; 
egyik oldalon azért, mert a tiszta vagy emelkedett költészethez 
nem méltó; másik oldalon talán, mert a tudatos forradalmár-
hoz nem méltó. Pedig ilyen tündérien tiszta — és akár forra-
dalmi — hangok is kicsiholhatok voltak belőle: 

Elvitték cseresznye-
bútorom adóba. 
Legszebb versem mindég 
ingyen mutatóba. 

De ki gondolta még itt, hogy a verseket nem ingyen kell 
írni? Hogy netán azoknak az árából kell kifizetni a házbért? 
Senki értelmes tollforgató. Ö viszont ekkor se adta alább 
annál, mint hogy a költészetet fejedelmien kell dotálni. 
V i szon t . . . Ha már „nem fizetik arannyal dalom", akkor a 
fillérért, amit ki lehet csikarni érte a társadalomtól vagy a 
gazdagoktól, le lehet alacsonyodni akár az alamizsnakérésig. 
„Nép koldúsa, költő" — ez számára nem metafora volt; elfoga-
dott mindennapos valóság lett. 
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Füst Milán válogatott verseihez írt bevezetőmben meg-
kíséreltem elemezni a mecénás és művész viszonyát antik 
mezbe öltöztetve, de nagyon is a kor mélyébe ágyazva parodi-
zált, abszurd groteszkig feszített ódákat. Ezeket a verseket 
nem Somlyó Zoltán írta; de mintha őróla írták volna őket. A 
művésznek a mai (akkori) „hatalmasokhoz", „fejedelmekhez", 
„pártfogókhoz" fűződő megalázó viszonyát a maga szélsősé-
géig, teljes végletes valóságáig feszítve Füst Milán írta meg; de 
Somlyó Zoltán élte át. Pénzkérő leveleinek ma olvasva elszo-
morító, megszégyenítő és lázító alázatossága voltaképpen csak 
Füst Milán e verseinek tükrében érthető meg igazán: 

Pártfogóm, ím szörnyű hálától görnyedten 
Hajolok le lábaid elé és esdekelve kérlek: 
Töröld cipó'd sarát fenkölt homlokomhoz! 

Vagy: 

Vidulj fel kérlek és nevess: tekints énreám, a szegényre -
Ki lantomat jajongva pengetem, 
S ki nevetséges már, hogy mennyit szenvedék! 

Vagy: 

Én, kihez csak nagy alázat illik 
S ki néked köszönöm ajándokom, bús életem . . . 

Somlyó Zoltán nemcsak nagylelkű mágnás írótársát szólítja 
meg pénzkérő leveleiben „Méltóságos Báró Úr"-ként, hanem 
annak gyári pénztárosát, bizonyos Horváth János urat is úgy 
szólítja meg, mintha báró volna. Másik írótársát, aki történe-
tesen az Athenaeumnak és az írók Gazdasági Egyesületének 
elnöke volt, „Elnök Úr!"-nak titulálja, és úgy írja alá a húsz 
vagy harminc pengőért esdeklő (s esetleg ennek csak a felét 
eredményező) levelet, hogy „Kezét csókol ja : . . . " Nem is 
beszélve a különféle iparmágnásoknak és bankcézároknak írt 
levelekről. S mindezek, miközben — ilyen levelek fejében — ki-
utalták vagy kiutaltatták a húsz-harminc pengőket, nem vették 
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észre a talán nem is tudatosan őtőle, de magától a sorstól és a 
valóságtól reájuk zuhogó monumentális iróniát. Szó szerint 
vették és kevesebbet adtak neki érte, mint másnak. Ahogy 
Karinthy írta róla szóló nekrológjában; mert ő, ő értette: „ön-
maga 'átkozott költőnek' nevezte magát. Szó szerint vették és 
nem őt tisztelték, hanem az ismeretlen istenséget, aki elát-
kozta." 

* 

Meg tudta nevezni magát. Nemcsak titokzatosan választott 
nevével. Nem is csupán versének egyéni dallamvezetésével. 
Hanem a talán leggazdaságosabb lírai mozdulattal is: az egyéni 
sors, az „egyetlen a sok közül" összetéveszthetetlenül egyéni 
voltát egy összetéveszthetetlen emblémába foglalva: Átkozott 
költő. Szép bolond. Siralmak házán kereplő gólya. Kényszerű 
bók a bálban. Fekete-piros. Földfia: barbár. Jajgató Felicián. 
Amely utóbbi nemcsak hangalakjával, hanem emlékezetes egy-
szeriségével is rímel a „Pauvre Lélian"-ra. 

* 

Egyik utolsó verse, a Vers a költészetről, egyben utolsó, 
vagy ha úgy tetszik, utolsó és első ars poeticája is, mert mindig 
kevéssé foglalkoztatták a költészet (vagy bármi más) elméleti 
kérdései, még azoknak magában a költészetben való lecsapó-
dásai is. A vers nemcsak az ars külső fogalmi meghatározásában 
(„igazság és rabság"j, hanem belső felépítésében is típusa az ő 
verskeverési módjának. A sötétség, mely egyszerre mindennapi 
és jelképes értelemben tűnik fel, mint egy esti szoba homálya, 
s mint a koré és mint a lassan élete végéhez jutó költőé; a 
villany, amely ugyancsak egy köznapian felsrófolt fényforrás, 
de technikai megjelenésében, magának a költészetnek az 
ikonja; a patetikus—romantikus—szenvedélyes felkiáltás; a lélek 
felmeredt fala meghökkentő metaforája; s a költőnek az aktu-
ális társadalmi termelés világválságban elfoglalt helyét a leg-
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triviálisabb „gazdasági mutatóval" meghatározó antilírikus 
szentencia: 

Csavarjátok fel! nem sokba kerül! 
Húsz pengó't sem kap verséért manapság - : 

Mindez egyszerre mutatja fel a „líra meghal" technikai és poli-
tikai diktatúra felé haladó korában a költő bitangságra és kol-
dusbotra jutott nemességét. 

* 

Vagy tíz-tizenöt éve lehet, hogy a magyar költészet ma is 
ifjú, de már akkor is nagy öregnek számító „first man"-je, aki 
tréfás-komolyán szeret az Arbiter Hungarorum Poetarum 
szerepében megjelenni (s ebbeli jogát senkinek nem is jut 
eszébe kétségbe vonni), azzal vigasztalt meg életem egy nehéz 
pillanatában, hogy „régi magyar nemesség" birtokosának neve-
zett - természetesen apám után. 

Hadd higgyem e századik születésnapon, hogy e nemesség 
most visszahárul őrá, akitől származik, akit megillet, aki kivívta 
magának. Akinek, egész fénytől elrekesztett életén át 

a magyar lyra fénye ült szemében, 
a magyar ritmus kopogott agyán -

s akinek életében mégse jutott más: 

lehúnyni a két szemem hangtalanul, 
s mint jöttem, elmenni oly rangtalanul 
a csillagok útjain végig . . . 

SOMLYÓ GYÖRGY 
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ARANY JÁNOS 
A KÖZÖSSÉGI KÖLTÖ 

Száz évvel Arany János halála után úgy tűnt, hogy a költő-
vel kapcsolatos sokrétű viták végül is kicsiszoltak egy általá-
nosan elfogadott, megnyugtató Arany-képet. Most mégis úgy 
látszik, hogy — a centenáriumtól függetlenül, például a jelen-
legi gimnáziumi irodalomkönyv Arany-portréja nyomán -
ismét fölvetődik néhány, a költővel kapcsolatos probléma. 
Mivel nem közömbös, hogy legnagyobb nemzeti költőink egyi-
kének egyénisége és pályaképe milyen megvilágításban kerül 
tanulóifjúságunk elé, ezekkel a problémákkal szembe kell néz-
nünk. 

Az említett tankönyv, amelynek Arany-fejezete a tartalom-
mutató szerint Szegedy-Maszák Mihály tollából került ki, fő-
ként két állítással lep meg. Az egyik az, hogy Arany, Petőfivel 
együtt, „elsősorban lírikus volt, csak Aranyt hajlama a gondo-
latibb líra felé vonzotta" (343.). A másiknak, amely többféle 
vonatkozásban vetődik fel a tankönyv lapjain, az a lényege, 
hogy Arany eredendő hajlama ellenére, „még önmagát meg-
tagadva is vállalt olyan költői feladatokat, amelyeket a kor és 
főként a nemzetsors rótt vállaira" (354. — Kiemelések tőlem). 
Az ilyenfajta megfogalmazások lényegében az izolált én primá-
tusát hangoztatják Arany költői alkatában a közösségi költővel 
szemben, és költészetében is „az öntörvényű líra egyik legtelje-
sebb megvalósítójaként" értékelik. 

Tudvalevő, hogy egyes konzervatív polgári irodalomtörté-
nészek az „izgága", délszláv vérmérsékletű, forradalmár Petőfi-
vel szemben a „politikamentes", megfontolt, józan Aranyt ját-
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szották ki a magyar jellem és természet mintaszerű, jellemző 
megtestesítőjeként. Mintha ennek a felfogásnak egyik új for-
májú változata kelne életre az említett tankönyvi szuggesz-
tióban, az úgynevezett közösségi líra manapság tapasztalható 
leértékelésének divatját követve.1 A mi felfogásunk szerint 
Arany természetesen nem forradalmár költő, de nem is poli-
tikamentes, — sőt: egész emberi és költői pályáját a kollektí-
váimmal való szoros összeforrottsága alakította. Sohasem lépte 
át saját határait, semmit sem vitt túlzásba (ebben áll Józan-
sága"); így nem is kellett soha „önmagát megtagadnia" vállalá-
saiban, sem pozitív, sem negatív irányban. Mindennek bizonyí-
tására csak pályavonalán kell végighaladnunk, lépésről lépésre, 
műről műre nyomon kísérve megnyilatkozásait. Menet közben 
természetszerűen hivatkozunk az Arany-irodalom legfőbb rész-
letmegállapításaira is. 

* 

Petőfi és Arany fellépésének jelentőségét akkor mérhetjük 
fel igazában, ha arra gondolunk, hogy a 16-17 . században leg-
nagyobb költőink a főnemesek közül kerültek ki (Balassi, 
Zrínyi), a 18. század már köznemeseket is felmutat (Gyön-
gyösi, Mikes, Faludi); a 19. század első felében pedig - a felvi-
lágosodás átmeneti korszaka után, amikor nem véletlenül a 
polgárság köréből lép színpadra néhány nagy költő (Csokonai, 

1 Félreértések elkerülése végett Arany János vonatkozásában is 
különbséget kívánunk tenni a köznapi használatban nemegyszer össze-
keveredő' közéleti és közösségi jelző között. Arany több szempontból -
mint szerkesztő, az Akadémia főtitkára, Deák körének egyik tagja stb. 
- az irodalmi közéletben is részt vett, költészetét illetően azonban ter-
mészetszerűen az érdekel bennünket, milyen szálak fűzték a nemzeti és 
társadalmi közösségekhez. Közösségi költőnek azt nevezem, aki egy 
közösség (társadalom, nemzet, osztály) nevében szól, vagy a közösség 
problémáit veszi lantjára, s magánszférájában sem szigetelődik el a 
kollektívumtól. 
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Fazekas, Batsányi) — a középnemesség adja a legjelentősebb 
költőket (Berzsenyi, Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty, Bajza). 
A népköltészet csak lappangva, kevéssé méltányoltan, publiká-
cióhoz nem jutva termeli ki a maga költészeti rétegét. Petőfi és 
Arany szinte előzmény nélkül lép a „fennköltészet" színterére, 
— a népből, amely addig ki volt rekesztve nemcsak a politiká-
ból, hanem a politizálásból is. Ha ebben a korban egy népfí 
politikailag aktivizálódik: erre csak belső okok, hajlam késztet-
hetik. Petőfinél ez nyilvánvaló: ő természetében hozza magával 
a forradalmiságot. 

S Arany? — Tudjuk: ősei hajdú-nemességet kaptak, ezt 
azonban a Habsburgok nem ismerték el, s Aranyék szegény-
paraszti sorban éltek. (Ezt az idézett tankönyv elfelejti meg-
említeni.) Kétségtelen, hogy Aranyban - ahogy Komlós 
Aladár nyomatékosan rámutatott2 - kettős osztályöntudat élt 
mindvégig, - olyasfajta, amilyenre Toldi Miklós döbben rá 
Laczfi nádor gőgös szavainak hatására. De éppen a társadalmi 
leszorítottság fejleszti szinte dacos öntudattá a néphez való tar-
tozását. Bár tanultsága és tisztségei révén honoráciorrá emel-
kedik — vagyis parasztszármazású értelmiségivé3 —, és az 
Akadémia főtitkáraként a legfelső körökkel is érintkezésbe 
kerül: élete végéig éreztetni fogják vele parvenu voltát.4 Arany 
maga önérzetesen vállalja népi származását. Petőfinek is „népi 
sarjadékként" mutatkozik be, mindvégig hangsúlyozza paraszt-
voltát,s mert egynek érzi magát a néppel, —. és amikor végre 
felszabadul a főtitkársággal járó társadalmi kötöttségek nyűge 

2A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959. 3 4 - 3 5 . 1 . 
3 „Úri paraszttá", ahogy Az elveszett alkotmányban mondja. 
4 Lásd az Akadémia főtitkári lakásának ügyét és Ártatlan dac című 

költeményét! 
5Akkor is „paraszt embernek" mondja magát, amikor képviselő-

választási kudarcáról számol be Petőfinek (1848. jún. 27.), és mint „a 
nép fia s igénytelen dalnoka" tiltakozik a kiegyezéskor őt ért királyi 
kitüntetés ellen. 
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alól, csak annál önérzetesebben szólal meg újra eredendő 
demokratizmusa.6 

Arany azonban nemcsak népi öntudatot, a néphez való tar-
tozás közérzetét hozza magával, hanem ösztönös politikai, 
közéleti érdeklődést is. Még szó sincs Petőfi ösztönző hatásá-
ról, senki sincs, aki környezetében erre sarkallaná (sőt olvas-
mányai inkább az ellenkező irányba tájolhatnák): első irodalmi 
alkotása, Az elveszett alkotmány, amelyet saját kedvtelésére 
(helyesebben: „bosszúságból") ír, csupán másodjegyzői tapasz-
talatai alapján, teljes egészében politikai mü, méghozzá a költő 
saját korából merítve időszerű anyagát. S milyen szemlélettel? 
— Az emh'tett tankönyv szerint „A maradi Rák Bendét és a 
szabadelvű Hamarfyt egyaránt iróniával szemléli az elbeszélő 
[mármint a költő], ami kétségkívül azt mutatja, hogy Arany 
nem hisz a társadalom gyors átalakításában." (331.) Nem azt 
mutatja! Hanem azt bizonyítja, hogy Arany, a nép fia, plebejus 
szemlélettel, a népből származott értelmiségi bizalmatlanságá-
val utasítja el mind a konzervatívokat, mind a csak frázisokban 
szabadelvűsködő liberálisokat, mind az elvtelen Ingadyakat, -
az összes nemesi pártot. Hamarfy nem azért válik karikatúrává, 
mert Aranynak nincs határozott politikai felfogása, hanem 
azért, mert látja, hogy a megyei pártok szabadelvűsége fabat-
kát sem ér.7 Egyet mindenesetre „mutat" a komikus eposz: 
hogy már a fiatal Aranyban élénk politikai érdeklődés munkál, 
s költői pályáját közérdekű problémákkal teletűzdelt politikai 
művel kezdi.8 Nem akar ő aktívan politizálni, de megvan a 
maga véleménye kora politikai viszonyairól. 

6 Lásd az Epilógus első versszakait, a „fényes tengely, cifra bak"-kal 
és az „úri lócsiszárokkal"! 

'Ekkor írja keserűen Szilágyi Istvánnak: „Én magam most is szabad-
elvű vagyok, de fájdalmasan hat rám érezni, hogy nincs e megyében elv-
rokonom. Meglehet, nekem különös fogalmaim vannak a szabadelvűség-
ről." (1845. aug. 1.) 

8 Politikai felfogásának megvilágítására bőven lehetne idézni Az 
elveszett alkotmány kritikai realista részleteit, - egészen a kiváltságokat 
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Ahogy ezt valamennyi irodalomtudósunk kimutatta, Gyulai 
Páltól Lukács Györgyön keresztül Sőtér Istvánig: nem kevésbé 
„politikus" mű a Toldi és a Toldi estéje sem. Ma már aligha 
kell bizonygatni, hogy a Toldiban nemcsak a nemesi Miklós, „a 
jármát lerázó pórsuhanc" osztályrehabilitációjáról van szó, ha-
nem - a népmese szimbolikájával - az elnyomott nép kép-
viselőjének fölemelkedéséről a felemelt néppel kiegészült nem-
zetbe. Toldi a nemzetté váló nép képviselője. Ami pedig a 
Toldi estéjét illeti: akár Lukács Györgynek adunk igazat, aki 
szerint ez a mű a „belenövés-elmélet" kudarcát mutatja a 
népet képviselő Toldi és Lajos király lovagi -nemesi udvara 
közti konfliktussal;9 akár Sőtér Istvánnal azt valljuk, hogy a 
költő az ősi, nemzeti erényeknek és a haladásnak, a polgároso-
dásnak tragikus szembenállását akarta vele kifejezni;10 akár 
Komlós Aladár véleményét fogadjuk el, amely szerint itt nem 
„paraszt és nemes ellentéte" fejeződik ki, hanem „az egyszerű, 
csiszolatlan magyar köznemes és az idegen kultúrájú udvar és a 
bűvkörébe került korcs nagyúri magyarok ellentéte";11 akár 
az elöregedett maradiság és a haladó világ ellentétét látjuk 
Barta Jánossal12 Miklós és Lajos király ellentétében: egy bizo-
nyos: a fiatal Aranyt ebben a művében is a legtágabb értelem-
ben vett közösségi problémák - maradiság és haladás, törté-
nelmi továbblépés és nemzeti megmaradás, nemzetiség és 

megszüntető kor látomásáig és a mű sokat emlegetett befejezéséig, 
amelyben egyedül a „kicsinyek és együgyűek" bizonyulnak igazi hazafi-
aknak. Bár A falu jegyzőjét csak később olvassa, , / l r elveszett alkot-
mány megyekritikája csaknem azonos értelmű az Eötvös regényében 
foglaltakkal." (Sőtér István: Arany János. In: Л magyar irodalom tör-
ténete. 4. Bp. 1965. 98.) Arany kritikai realizmusát Móricz Zsigmond is 
nagyra értékelte. (Arany János írói bátorsága. Nyugat, 1931.) 

9A százéves Toldi. (Uj magyar kultúráért. Bp. 1948.) 
, 0 I . m. 114. 
1 4 . m. 41. 
12 Arany János. Bevezetés a Magyar Klasszikusok Arany-kiadásához. 

I .Bp. 35. 
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idegen kultúra problémái izgatják.13 S hogy a szűkebb esztéti-
kai kérdések közül idevonjuk a népiesség problémáját is: Petőfi 
és Arany népiesség-értelmezésének különbségéből legfeljebb 
azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy éppen Arany az, aki tágab-
ban, egyetemesebben fogja fel a népiesség fogalmát, mint egy 
népit és nemesit egybefoglaló, valóban demokratikus össznem-
zeti irodalom kialakításának eszközét. 

Pe tőfi valóban balra tolta barátját politikai eszmeiség tekin-
tetében, s nagy része volt abban, hogy Arany 1848-ra Az el-
veszett alkotmány szabadelvűségétől már a forradalmi demok-
ratizmushoz közeledik, és minden külső befolyásolástól mente-
sen szívvel-lélekkel a nép és a nemzet ügye, a forradalom és a 
szabadságharc mellé tud állni. (Nem azért nem jön Pestre, mert 
nem ért egyet a forradalommal, hanem mert nem látja biztosí-
tottnak anyagi egzisztenciáját.) Bizonyítják ezt nemcsak bevo-
nulása nemzetőrnek, hanem a Nép Barátjába írt cikkei14 és 
agitációs népdalai is. Ez utóbbiakról az említett tankönyv azt 
írja ugyan, hogy „egyikükkel sem hoz létre jelentékeny esztéti-
kai értéket, mivel a közösségi hangnem távol áll szubjektív 
líraiságától (!)" (336.); de még ha ez igaz lenne is, mint ahogy 
nem igaz,15 mit sem változtat azon, amit Komlós Aladár — 

1 3 Az említett tankönyv szerint „Toldi ismételt gyilkosságának 
elbeszélésével a költőnek az a célja, hogy föltegye a kérdést, felelős-e az 
ember tetteiért." Ez a másodrendű morális probléma lenne a Toldi 
estéje fő értelme? Toldi második gyilkosságát Arany Ilosvaitól „örö-
költe", de természetesen fontos szerepe van a mű eszmeiségének kibon-
takoztatásában is. 

1 4 Hogy ekkor még a jobbágyfelszabadítást és a közteherviselést is 
beleérti a forradalom fogalmába, ennek bizonyítására csak egyetlen 
idézet: „ . . . nem igazság volt, hogy a szegény paraszt ember maga 
fizesse az adót, maga állítsa a katonát, maga szolgálja a helységet, a vár-
megyét, és még ezenfelül annak, aki se nem szolgál, se nem fizet, ő 
robotoljon . . ." (Önkéntes sereg, I. Nép Barátja, 1848. jún. 11.) 

1 5 í m e például Barta János véleménye: „Arany forradalmi költészete 
mind tartalmi, mind formai szempontból egyedülálló, csak Petőfi egy-
korú lírájával összemérhető alkotás. Arany egyszerre oldott meg egy 
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némi túlzással — úgy fogalmaz meg, hogy „Arany főgondja a 
nemzet. Művét csak úgy értjük meg, ha tudjuk, hogy ő nem 
magát akarta kifejezni, hanem a nemzetet . . . Kollektív költő 
akart lenni, nemzeti bárd."1 6 Bármint vélekedjünk népdalai-
nak esztétikai értékéről (bár az agitációs lírában nem csupán az 
esztétikai értékek a fokmérők), kétségtelen, hogy a nemzeti 
üggyel való együttlélegzésével, politikai elszántságával és mű-
vészi megoldásaival például Április 14-én című verse nyugodtan 
egy sorba állítható Petőfi és Vörösmarty (Harci dal!) akkori-
ban írt költeményeivel. 

* 

Éppen ez a néppel és a magyarsággal, vagyis az osztály- és 
nemzetkollektívummal való mély összeforrottság magyarázza 
meg 1849 után, hogy Arany is együtt bukott a nemzettel 
(akárcsak a másik nagy nemzeti költő: Vörösmarty). Nemcsak 
egyéni sorsának kisiklása (tragikus következményekkel járó 
elszakadása a néptől és csaknem élete végéig tartó robot a 
megélhetésért), hanem költői válsága is a legszorosabb kapcso-
latban áll a nemzeti katasztrófával: világosan látja, hogy a 
megváltozott nemzeti és társadalmi körülmények között 48 
előtt megkezdett költői útja járhatatlan a továbbiakban. Ezért 
próbálkozik oly kétségbeesetten a legkülönbözőbb irányokkal 
és témákkal. Ő maga mondja: „Hajtott a munkaösztön, de nem 
találtam irányomat." 

Nem mintha politikailag megtagadta volna a forradalmat! 
Bizonyos, hogy nem volt forradalmár lelkialkat, s következe-
tességét mutatja, hogy a Kossuth-kultusznak még annyi nyoma 
sincs költészetében, mint Tompáéban vagy Vajdáéban, sem 
48/49-ben, sem 49 után. (Igaz, hogy Kossuthot Petőfi sem ked-

nagy nemzeti és egy nagy költői feladatot: a maga egyéni érzelmeit min-
den egyénieskedés letompításával teljesen egybe tudta olvasztani a nagy 
küzdelmet átélő magyarsággal. . ." (I. m. 38.) 

" I . m.: 43. 
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velte.) Az is igaz, hogy ekkorra a „forradalom" már csak a 
szabadságharcot, a nemzet jogos függetlenségi és önvédelmi 
harcát jelentette számára: a nép osztálysorsa valahogy kihul-
lott belőle.17 De nem azért, mintha most egyszerre ráébredne, 
hogy ő mégiscsak a nemességhez tartozik (ahogy Komlós 
Aladár szuggerálja18 ), bár a 49 utáni nemzeti ellenállásnak 
még műidig a középnemesség a fő bázisa, s így érthető lenne a 
hozzá-csatlakozás (amely később be is következik); hanem 
azért, mert Világos után a nemzeti remények bukása tűnt a 
mindent egybefoglaló, legnagyobb tragédiának. Gondoljuk 
meg: a legjobb hazafiak Világos után úgy érezték, hogy nincs 
többé önálló magyar nemzeti lét! 

Ez magyarázza meg A nagyidai cigányok „kétségb' esett 
kacaját", torz grimaszát is a „szent romokon". ,,Ez a mű — írja 
az említett tankönyv - arra enged következtetni, hogy Arany 
a magyar liberális nemesség álláspontjával rokonszenvezett: 
nem a forradalmi átalakulásban, hanem a lassú, szerves fejlő-
désben hitt. Ezért ítélte el a forradalmat. . ." (337.) Ezzel 
szemben Arany soha, sehol sem „ítélte el" a forradalmat, még 
kevésbé a szabadságharcot, amelyet ekkor már, mint mondtuk, 
a forradalommal azonosított. Évnapra (1850) című versében 
éppen azokat ítéli el, akik gyáván megfeledkeznek az „innep-
nek" számító „végzetes évi nap" évfordulójáról; s ki őrizte nála 
hívebben, élete legvégéig Petőfiben nemcsak a barát, hanem az 

"Mindamellett emlékeztetünk a Koldus-énekre, amely 1850-ben 
még pregnánsan belefoglalja a nemzeti katasztrófába - méghozzá 
keserű szemrehányással - a nép osztályreménységeinek nemcsak szét-
foszlását, hanem megcsúfoltatását is! 

1 "I. m. 38. Barta János szerint „Azzal a középnemesi birtokos 
réteggel, amely a Bach-korszakban a magyar politikai és kulturális 
törekvések egyetlen megtűrt, eleinte nagy eró't hordozó képviselője volt, 
Aranynak sem előbb, sem ekkor nem voltak igazi kapcsolatai." 
(I. m. 42.) Éppen ezért maradt társadalmi bázis nélkül: a néptől elsza-
kadt, a nemességgel nem tudott azonosulni. Ezt a bázistalanságot csak 
Deák és köre fogja némileg feloldani. 

8 Irodalomtörténet 1982/4 
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általa képviselt eszme emlékét is? Nem hiszem, hogy ne tud-
nánk emberileg őszintének és pszichológiailag hitelesnek el-
fogadni Aranynak A nagyidai cigányokra a Bolond Istók 2. 
énekében 1865-ben adott lélektani magyarázatát; hogy ez a 
szerencsétlen költemény valóban nem a forradalom és szabad-
ságharc elítélése, hanem a nemesi vezetés, a „versengő vezé-
rek", a szalmaláng-lelkesedés, a lehetőségek nem-reális felmé-
résének keserű, fájdalmas plebejusi bírálata akart lenni, -
akárcsak Petőfi állítólagos „kiábrándulása" a forradalomból 
Szilveszter alakjában; hogy csakugyan „Fratze" (grimasz) volt, 
„semmi egyéb, mint a pesszimizmus nyelvöltögetése,"19 — 
ugyanúgy az elvesztett szabadságharc fájdalmas-keserű utó-
hangja, mint Vörösmarty Előszó című költeménye. Semmi 
esetre sem politikai átállás a nemesség mellé, hanem a hazafiúi 
és költői válság egyik megnyilvánulása, amely már megszüle-
tésével is bizonyítja a költői tisztánlátás kikapcsolódását: 
meggyőződésünk, hogyha Arany előre el tudja képzelni műve 
várható fogadtatását (amely a mi számunkra az akkori törté-
nelmi szituációban már természetesnek tűnik), nem íija meg 
vagy legalábbis nem jelenteti meg torzszülött költeményét. 

A fájdalom, a költői válság, az útvesztettség Világos után 
először a lírában csapódik le. Most születnek meg azok a remek 
lírai költemények, amelyek Arany „második lírai korszakát" 
jelzik (A dalnok búja, Leteszem a lantot, Ősszel, Rachel siral-
ma, Mint egy alélt vándor. . ., Visszatekintés, Emlények 
stb.)2 0 , s amelyekről megint csak azt mondhatjuk, hogy a köl-
tőnek a korral, a magyarsággal, a nemzeti sorssal való mélysé-
ges összeforrottságát bizonyítják. Arany személyes panaszai az 
önkényuralom nemzeti kollektívumának leghitelesebb hangjait 

1 'Levele Szilágyi Istvánnak, 1853. febr. 5. 
2 0 N o h a a tankönyv „elsősorban lírikusnak" jelenti ki Aranyt, a 

felsorolt versek közül egyetlenegyet érdemesít elemzésre, s még egyet-
kettőt a „Kérdések" szövegében említ cím szerint. (A Családi kört még 
így sem!) 
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szólaltatják meg, az elbukott nemzet sorsa pedig — Vörös-
martyé mellett - az ő lírájában kap legmegrendítőbb, legmű-
vészibb megfogalmazást.21 

Itt nyílik alkalom arra, hogy röviden szembenézzünk azzal a 
fentebb idézett állítással, amely szerint Arany — Petőfivel 
együtt - „elsősorban lírikus volt". Ez nem pusztán elvont 
esztétikai probléma, hanem egy költői alkat predesztinatív 
erejű képletének kérdése. Éppen Aranynál predesztinatív 
erejű, mert Arany vérbeli epikusnak tudta és emlegette magát, 
váltig ragaszkodott az epikához, s lírai költeményeit tulajdon-
képpen mellékterméknek tekintette. Számos idézetet sorol-
hatnánk fel, amelyekben elhárítja magától a líra primátusát.22 

A lírára nem is tartja magát alkalmasnak (hosszan elemzi ezt 
Petőfinek 1847. szept. 7-én írt levelében), s könnyen ellenőriz-
hető az a sokaktól emlegetett megállapítás, hogy legrejtettebb 
lírai érzéseit, rezdüléseit is epikai műveibe rejti. (Talán ez 
téveszti meg azokat, akik elsősorban lírikust látnak benne.) 
Valójában azonban vérbeli epikus alkat, akit normális körül-
mények között - „epikai hitelként" — valamilyen történeti, 
mondai, népmesei nyersanyag ihlet alkotásra. Költői pályájá-
nak gerincét epikai müvek alkotják, — még akkor is, ha epikus 
kísérletei sok esetben töredékek maradnak. Annál csodásabb 

2 1 „Arany . . . nemcsak politikátlan költő nem lett 1849 után, de 
művészi alkotóerejének legjavával közösségi lírát alkot most is." (Barta 
János: i. m. 47.) 

2 2 „Végtelenül ügyetlen vagyok a lírában" - írja Petőfinek (1847. 
szept. 7.). 49 utáni líráját kizárólag a nemzeti fájdalom személyes fel-
törésének tulajdonítja. „így lettem én hajlamom, irányom, munkaösztö-
nöm dacára szubjektív költő, egyes lírai sóhajokba tördelve szét fájó 
lelkemet. . . " (Előszó 1867-es kötetéhez.) Komlós Aladár szerint „az 
eredeti hasonlatok, metaforák találása nem erős oldala Aranynak, ami 
egyik jele és talán egyik oka annak, hogy - lírai remekművei ellenére -
nem igazi lírikus". „Noha alapjában véve nem lírikus természet", 
49 után nagy lírikussá lesz, mert „a maga fájdalmában egyben a nem-
zetét fejezi ki s másfelől a nemzetében a maga élete összeomlását", 
a . m. 5 4 - 5 5 . ) 

8* 
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tünemény, hogy költői pályáját nagyszerű lírai korszakok fod-
rozzák. Véleményünk szerint: ahogy Petőfinek, a vérbeli líri-
kusnak kiváló epikai költeményei is vannak (János vitéz, A 
helység kalapácsa, Az apostol), ugyanúgy Arany, a vérbeli 
epikus költő nagyszerű lírai költeményekkel is gazdagította 
költészetünket, - rendszerint olyankor, amikor nagyepikai 
alkotásokra képtelennek bizonyult.2 3 

Ilyen időszak volt számára a 49 utáni tragikus évek, amikor 
nagyepikai kísérletei sorban töredékben maradtak, vagy kedve-
zőtlen fogadtatásban részesültek (A nagyidai cigányok). A líra 
ilyenkor menedék, vigasz, feszültség-levezető önkifejezés. A 
valóságos kivezető utat azonban most is, mégis az epika hozza 
meg: a ballada, — egy olyan kisepikai műfaj, amely három 
szempontból is nagyszerű lehetőséget kínál. Egyrészt a vérbeli 
epikus költő kompozíciós művészetének kiaknázását, líra és 
epika művészi összeötvözését; másrészt a ballada lélektani 
drámaisága jól illett a kor (és Arany) tragikus hangulatához; s 
végül, de nem utolsósorban, alkalmas volt arra is, hogy nagyon 
is korszerű politikai—nemzeti mondanivalót fejezzen ki közve-
tett formában. S itt kezdődik — vagy inkább folytatódik — 
azoknak a „feladatoknak" a „vállalása", amelyeket „a kor s fő-
ként a nemzetsors rótt [a költő] vállaira". (Folytatódik: hiszen 
másnemű közösségi célokat már 1848/49-ben is „vállalt".) 
Nemcsak fogalmazási kérdésről van szó. Más ugyanis az, ha 
valaki belső érdekeltségénél, hazaszereteténél fogva felismeri, 
hogy egy adott történelmi pillanatban, társadalmi helyzetben 
mivel szolgálhatja leghasznosabban a nemzet, a közösség ügyét, 
- avagy felvállal egy kényszerű feladatot, amellyel megter-
helik. (Ilyent kellett volna elvállalnia Ferenc József látogatása-

2 3 Arany líráját nagyra értékeli A magyar irodalom története is 
(1965), amelynek Arany-képére a tankönyv leginkább támaszkodik. De 
Só'tér István itt legfeljebb Aranynak 49 utáni magára-találásában tulaj-
donít a lírának nagyobb szerepet, sehol sem mondja ki Aranyt elsó'sor-
ban lírikusnak. Szóhasználatában is „hivatásvállalást", „kötelességtelje-
sítést" emleget Aranynál, nem „feladatvállalást" önmaga ellenére. 
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kor!) Az említett tankönyv fogalmazásában ugyanis az „ön-
magát megtagadva is" kifejezés a legproblematikusabb. Vajon 
Arany számára nem spontán megszülető költői megnyilatkozás 
volt-e az 1848/49-ben kifejtett költői agitáció, az 50-es évek-
ben pedig nem éppen a válságból kivezető út volt-e a drámai 
ballada fölfedezése, s ezen belül a maga mélységes zsarnok-
gyűlöletét, az erkölcsi vétséget bűnhődéssel büntető történelmi 
igazságszolgáltatásba vetett hitét és a hazafias költő köteles-
ségéről alkotott elvi állásfoglalását remekül kifejezésre juttató 
három, eszmeiségükben összefüggő történelmi ballada 
{V.László, 1853., Szondi két apródja, 1856., A walesi bárdok, 
1857.), valamint az ugyancsak „politikai akusztikájú" Zács 
Klára (1855) megalkotása? 2 4 Vajon ugyanezekben az években 
Tompa Mihály, Vajda János és Jókai Mór nem ugyanebben a 
„feladatban" ismerték-e fel az írók legkézenfekvőbb hivatását, 
hogy a letört, megcsalódott, reményvesztett nemzetben ébren 
tartsák az ellenállás szikráját, a csak azért is hazafias érzést és a 
jobb jövő, a történelmi igazságosztás reményét? 

* 

Minden költői pályának vannak mélypontjai. Arany is nem-
egyszer elhallgat, vagy maga is pesszimizmusba süllyed, s a 
60-as években egyik-másik bírálatában elvileg is megtagad a 
költészettől minden társadalmi funkciót. Itt kétségkívül van 
valami megtorpanás, átmeneti törés pályáján. De még abban a 
nagyszabású ódában, amelynek megírását valóban morális 
kényszer, a kor, tisztsége és a kortársak rótták feladatul vál-
laira, a Széchenyi emlékezetében (1860) sem tagadja meg 
nyíltan a forradalmat és a szabadságharcot. Legfeljebb azt 

2 4 „. . . ezek a balladák . . . az önkényuralom korának nemzeti-össz-
nemzeti közvéleményéhez szóltak". (Só'tér István: Arany János. 
I. m. 122.) 
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érezteti — már a bukás tudatában és annak a Deák-féle poli-
tikai körnek a szellemében, amelyhez személy szerint tartozott 
—, hogy helyesebb lett volna Széchenyi intő szavát követni. 
Amint azonban az 1850-es évek vége felé — a történelmi 
események nyomában — megélénkül a politikai élet: lírája 
azonnal reagál. A „harmadik lírai korszak" versei közül Re-
ményinek (1859), a Petőfi szobrára gyűjtő hegedűművésznek 
már egy új nemzeti jövőről zeng,25 az októberi diplomára a 
Kies ősz (1860. okt. 20.) a költői visszhang, amelyben saját 
kétkedését gyűri le a megújuló természet példázatával, a Ren-
dületlenül (1860) a Szózat reminiszcenciáival hirdeti a valódi 
hazaszeretet szózatát; s ha van vers, amely szinte iskolapéldája 
lehetne nemzet és költő, egyén és közösség összeforrottsá-
gának, gyötrelmes együttvajúdásának - persze már Deák szel-
lemében —, s egyben a művészi megoldások mestermüve is: hát 
a Magányban (1861. ápr.) az! (Jellemző, hogy ezeket a költe-
ményeket a tankönyv meg se említi.) 

S íme: még a korszak egyetlen megvalósult nagyepikai 
remekművét, a Buda halálát is át- meg átszövik politikai célza-
tok, elsősorban a germán-ellenesség. „ . . . eszmeiség szempont-
jából Arany itt emelkedett a legmagasabbra valamennyi epikus 
műve közül. A hunok és a germán törzsek ellentétében az év-
százados magyar—német ellentét tükröződik . . . " S ha a tri-
lógia megvalósul: „Csaba utódainak visszatérésében az önkény-
uralom magyarsága a maga legtitkosabb reményeire ismert 
volna."26 

Azután megint nagy hallgatás következik, nem utolsósorban 
politikai okokból: a megvalósult kiegyezésből és a nyomában 
kialakult történelmi-társadalmi helyzetből Arany éppúgy kiáb-
rándul, mint Vajda János, Jókai, Eötvös, sőt maga Deák 

2 5 „. . . Hirdesse szózatos fád a világnak, / Hogy újra érez, újra él e 
hon, I És élni fog, - menny, föld minden hatalma / Zúduljon bár fel, -
mert élni akar . . ." 

2 6 Barta János:!, m. 75. 
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is.27 Előbb azonban még egy fanyar, de ragyogó epig-
ramma-tűzijáték: a Csillaghulláskor és a Mondacsok beszédes 
válasza arra a tragikomikus fordulatra, hogy A walesi bárdok 
költője a kiegyezés örömére kénytelen elfogadni a Habsburg-
uralkodótól a Szent István rendet, amelynek tulajdonosa báró-
ságért folyamodhatott a királyhoz . . . Ez az a pont, amelyen 
túl a költő már valóban nem tud együtthaladni a kapitali-
zálódó, kozmopolitizálódó közösséggel, s visszahúzódik a 
magánszférába. 

Az Őszikék - a „negyedik lírai virágkor" termése - már 
csakugyan elsősorban „öntörvényű" magánlíra. Politikai-
közösségi tartalmú vers csak kettő akad köztük, de ez a kettő 
is jellemző Aranyra. A régi panasz (1877. júl. 26.) még egyszer 
elsírja a 49-es bukás panaszát, de most már az akkori bukással 
egyenrangú végveszélynek látja a „belső rothadást": a kiegye-
zés után hatalomra jutott osztályok mohó önzését, a szájhős 
álhazafiságot. A Plevnában (1877. szept. 21.) — bár mai szem-
mel nézve tévesen ítélte meg a történelmi helyzetet — a törö-
köknek a bulgáriai Plevnánál a cári Oroszország felett aratott 
győzelmében a szabadságeszme diadalát látta, és ez alkalmat 
adott neki arra, hogy még egyszer — utoljára - emléket állít-
son a magyar szabadságharcnak és benne Petőfi emlékének.28 

Amit az említett tankönyv a Mindvégig című versről ír, az 
csak tévedés lehet. A versben — ellenőrizhető! — a költő a halál 
közeledtére a lant vigaszához menekül, és akár van hallgatója, 
akár nincs: „mindvégig" költésre biztatja magát. Ehelyett - a 
tankönyv szerint — ebben a versben „a beszélő [mármint a 
költő] önmegszólításhoz folyamodik. Személyisége válságba 
jutott: ezt saját énjének megkettőzésével fejezi ki. A megszólí-

2 1 „ . . . m i n t fia kifejti, a 67-es költőnek felelősségérzése tiltotta, 
hogy bírálja a kiegyezést, viszont lelkesedni sem tudott érte". (Komlós 
Aladár: I. m. 68.) 

2 * , „ . . Azért e zászlónak dicsőség! / S magyar ajakról két-
szeres! . . . / Ha volna költő - volna Ö még, / Kit vágyunk holtan is 
keres! / De én lantom bágyadt idegjét / Addig feszítni nem merem . . . " 
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tott a nemzeti közösség nevében megnyilatkozó költő feladat-
körét vállalta magára, a megszólító kérdésessé teszi, hogy e 
megbízatás összhangban állt-e a költő egyéni szándékaival. A. 
vers nem ad választ a kérdésre . . . " (353.) Miért nem ad? — 
Véleményünk szerint két okból. Először is azért, mert úgy 
tűnik, hogy a tankönyvben összekeveredett két „őszike". Más-
részt: mert szerintünk Arany sem ezekben a versekben, sem 
másutt nem veti fel azt a kérdést, hogy vállalt-e „önmagát meg-
tagadva", hajlama ellenére költői feladatokat. (Legfeljebb a 
költői pályára térését kárhoztatja olykor; de hát kinek nincse-
nek néha ilyen sötét pillanatai és könnyelmű kijelentései? ) Ha 
van benne önvád élete vége felé: éppen azért van, mert úgy 
érzi: nem eléggé tett eleget annak, amit nemzete várt tőle. 

Arany nyilván nem olyan értelemben „közösségi költő", 
ahogy Victor Hugo hirdette és Petőfi megtestesítette a „költő-
apostol" eszményét. Nem is olyan értelemben, ahogy Byron és 
Shelley képviselte az eszméiért élő-haló romantikus hőst. De 
Arany is beleilleszkedik a magyar irodalomnak abba a sajátos 
történeti hagyományába, hogy jelentős költőink-íróink műveik-
ben szenvedélyesen állást foglaltak társadalmi-politikai kérdé-
sekben is, — nemegyszer a hivatásos politikusok helyett is a 
haladás irányába mutatva az utat. Az a funkcióváltás, amely 
ebből a szempontból a legújabb korban következett be irodal-
munkban, nem indokolja, hogy visszamenően is tagadjuk 
íróink-költőink történelmi-társadalmi hivatásszerepét. 

Amikor Aranyt „közösségi költőnek" mondjuk, arra is gon-
dolnunk kell, hogy korszakról korszakra milyen közösséggel 
forrt össze. Ebből a szempontból költészete - ahogy erre fejte-
getéseinkben rámutattunk — kétségtelenül belső változáson 
ment keresztül. 1848-ig elsősorban az öntudatosuló népi 
osztályközösséggel azonosult. 48-ban az egész magyarság forra-
dalmi nemzeti és osztályküzdelmével vállalt szolidaritást. 
49 után a nemzetközösség lép előtérbe költői tudatában, 
hiszen a világosi tragédia az egész nemzetet sújtotta. A 60-as 
években a kiegyezést előkészítő nemzetréteg, amely elsősorban 
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a középnemességből és más osztályeredetű értelmiségiekből 
került ki, vonzotta magához. (E réteg törekvésének a történe-
lem igazat adott.) Élete utolsó évtizedeiben — a kapitalizálódó, 
„kozmopolita" nagyvárostól és a „hetyke urak, cifra nők" 
kasztjától való idegenkedéssel párhuzamosan ismét a termé-
szethez közel álló,népi életformába való visszavágyódás figyel-
hető meg költészetében. Látható: minden korszakban a nem-
zet legjobb rétegeivel vagy törekvéseivel vállalt közösséget. 

Mint közösségi költő, Arany nem szorul mentegetésre vagy 
szépítgetésre; de torzítást sem érdemel. 

MA KA Y GUSZTÁV 

GÁLL ISTVÁN: HULLÁMLOVAS 

1. 

A szerző szokásos apológiája ne tévesszen meg senkit. A 
Hullámlovas csak látszatra egy kitűnő prózaíró „mellékter-
méke", huszonöt esztendő alkalmi kritikáinak szedete. Valójá-
ban Gáli István, szándéka ellenére, merőben kíváncsisága 
ösztönzésére megírta az elmúlt két évtized magyar prózájának 
hézagos, mégis érvényes történetét. Azzal a ranggal és mércével 
mérjük tehát, ami a vállalkozást megilleti. Nem dőlünk be 
tehát a „hullámlovas" hasonlatnak, önmagát ugyanis surfot 
lovagoló hajósnak nevezi Gáli, aki ladikkal sem versenyezhet, 
hiszen egyetlen szál deszkán egyensúlyoz a háborgó tengeren. 

Ez többszörösen is balga hasonlat. A kortárs magyar próza 
nem tenger, még szerzőnk tükrében sem. Vízgyűjtő? Folyócs-
kák, patakocskák, erek találkozása? Nem tisztázhatom Gáli 
hasonlatát, kivált, hogy a „hullámlovaglásról" mondottak se 
felelnek meg annak, amit erről tudhatunk. Hullámlovas ugyan-
is nem lovagol ki a tengerek nyílt vizeire. A hazai hullámlovag-
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lás meg éppenséggel nem a tengerre, hanem édesvizekre, 
folyókra szorítkozik. 

Felejtsük el azonban ezt a hullámlovas-kihívást, mint 
ahogyan érdemes elfeledni minden apológiát, ami kritikagyűj-
temény élére kerül. Nem az olvasó, nem az író fél a kritika-
gyűjteményektől, hanem a kiadói előítélet. Nem egyes 
kiadóké, hanem A KIADÓKÉ, melyeket az egész szerkezet 
profilírozott magyarra és külföldire, szépirodalmira és „gon-
dolatra" , akadémiaira és ifjúságira. Hogyne írna apológiát még 
egy oly tisztán gondolkodó író is, mint Gáli István, aki a Koz-
mosz-könyvek sorozatára, az ifjúságnak szóló, egyébként 
kitűnő vegyesfelvágott-mélyhűtőre bízta fontos könyvét, a mai 
magyar prózairodalom elegyes darabokból egyberótt törté-
netét. 

Egy kritikagyűjteményt nem műfaja, hanem gondolati 
súlya, ítéletének biztonsága avat könyvvé. Gáli István Hullám-
lovasa tehát eszmei erejétől és ítélőerejétől fontos mű, óvjuk 
meg hát attól, hogy elsüllyedjen a presztízskiadványok, élet-
műnövelő papírfeleslegek sorsától. 

S beszéljünk róla, ne a formájáról, ne a műfajáról, ne a 
kiadójáról (mely egyébként minden dicséretet megérdemel), 
hanem a tartalmáról. 

2. 

Ha az elébb Gáli ítélőerejéről szóltam, keveset mondtam. 
Egy kritikust nemcsak az ítélőereje emel jelentőssé, hanem 
bizonyos előítéleteinek hiánya is. Gáli István mentes a próza-
bírálatban elterjedt hamis beidegzésektől. Elsőként attól, hogy 
a magyar prózát a lírától elmaradott tartománynak ítélje, mely 
magányos művek, félbemaradt kezdemények összege. Aki 
ismeri a magyar epika tárgyában írott, s halálharangjátékra 
hangszerelt panaszokat, jól érzékelheti, minő változást hirdet-
het Gáli könyve. Nem idézhetem fel persze egy rövid recenzió-
ban a magyar próza önlekicsinylő mardosását, mely — s ezt se 
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tagadnám — talán éppen Gáli István nemzedékére hatott 
ösztönzően. Csak rövid utalásként annyit, hogy a forrás a 
Nyugat vidékére vezet Babitshoz, s legfontosabb megfogal-
mazása Kolozsvári Grandpierre Emil nevéhez fűződik. Ő 
kitűnő érzékkel a Halálfiai alkalmából írott jegyzetekben fogal-
mazta meg a magyar próza viszonylagos elmaradottságának 
tézisét - egy esszében, mely az epikai formaalkotás világában 
viszonyaink nehéz lefordíthatóságára mutat rá.1 Ez a jelen-
tékeny és máig ható tanulmány azonban megannyi félreértésre 
is alkalmat adott. Pontosabban: hígításai és plagizálásai erősí-
tették fel a magyar regény, a magyar realizmus ön- és közle-
becsülését. A viszony „lefordíthatatlanságát" gondolta végig 
például egy felemás tanulmányában Devecseri Gábor, amikor a 
típusos magyar regényhőst vagy kamasznak, vagy félembernek 
jellemezte — ebbe az elemzésbe aztán Kosztolányitól Bóka 
Zenekíséret é\% vagy Hollós Korvin Lajos regényéig minden 
belefért. Nem volt hát alaptalan Hubay Miklós remeklése a 
Devecserinek adott válaszban: a csoportosítás önkényes, a 
„kamasz és félember" merő címke, s végül - minő mérce az, 
mely életkori sajátosság alapján minősít regényeket? 2 

A vita máig is, búvópatakként, előbukkan s elrejtezik. 
Sükösd Mihály egy kötetének címéül kölcsönzi Grandpierre 
tanulmányát, s véglegesnek rémlő megállapításban szögezi le: 
„Magyarország külső (történelmi) és belső (társadalmi) hely-
zete együttesen eredményezte, hogy jelentős korszakait, 
eseményfordulóit a regény nem (nem a regény) örökíthette 
meg."3 Ez a kijelentés persze feltételezi, hogy a regény dolga a 

1 Kolozsvári Grand pierre Emil: Küzdelem az epikával. (Széljegyzetek 
a „Halálfiai"'-ról.) In: Utazás a valóság körül. Bp. 1969. 9 0 - 1 0 8 . 

2 Devecseri Gábor: Kamaszok és félemberek. Magyarok, 1948. 
6 6 - 7 9 . Kötetben: D. G.: Lágymányosi istenek. Bp. 1979. 3 8 5 - 4 0 8 . ; 
Hubay Miklós: Izgatott efeboszok, avagy kikről írnak a magyar regény-
írók? Válasz, 1948. 8 8 4 - 8 8 6 . 

3 Sükösd Mihály: Küzdelem az epikával. Bp. 1972. 11. 
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sorsfordulók megörökítése: s ha ez igaz lenne, akkor nincs 
tizennyolcadik századi angol regény, mert Defoe, Swift, 
Fielding, Sterne vagy Goldsmith alig rögzített „sorsfordulót", 
annyira elfoglalták magukat a regényírással. 

Nincs itt szükség az én iróniámra ahhoz, hogy ezt a mester-
séges mércét érvénytelenítsük. Megtette ezt már Domokos 
Mátyás. Sükösd álláspontjában „európai fölényt" gyanít, s 
joggal mondja: 

„A magyar regénynek . . . nem az a baja, hogy nem lehet kihallani 
belőle egy teoretikusan föltételezett világirodalmi metronóm ütemjeleit: 
hanem sokkalta inkább, hogy alig lehet kihallani belőle a hatvanas, het-
venes évek, a mai magyar élet szívverését."4 

Kissé hosszan idéztem fel az előzményeket. Szükséges volt 
talán. Mert Gáli István könyve voltaképpen ebbe a vitába szól 
bele. íróként eleve eloldja magát a teoretikus (s olykor csak-
ugyan dogmatikus) feltételezésektől. Nem feladatot szab tehát 
a kortárs prózának, nem méricskéli egy feltételezett világiro-
dalmi ideálhoz. Mindössze annyit mond szorgos jegyzeteiben, 
hogy ez a kortárs próza felnőtt, tartalmas, érdekes, realista 
híradásban jelzi a „mai magyar élet szívverését", s nem elmara-
dottabb a váteszi ranggal megkülönböztetett lírától. A líraköz-
pontúság felülvizsgálását Gáli egy naplójegyzetében sürgeti 
(61.), s kritikái sorában egy igazán nem teoretikus, merőben 
tapasztalati tényből indul ki. A próza — legyen az szociográfia, 
önéletírás, novella — voltaképpen „parttalan", sokműfajú ki-
terjedés. Nem a regény sorsát kutatja tehát csupán Gáli István, 
hanem mindent, ami a versen kívüli epikus ábrázolás. S így, 
ezen a laza és nagyszemű szűrőn bocsátja át olvasmányait, s ír 
róluk az író közvetlenségével, s a jó ízlésű olvasó (azaz kriti-
kus) biztonságával. 

4 Domokos Mátyás: Ugyanarról - másképpen. Bp. 1977. 408. 
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3. 

Gáli Istvánt néhány véleménye mégis megkülönbözteti a 
„hivatásos" kritikustól. Elsőnek az, hogy magát a kritikai tevé-
kenységet sem sokra tartja. Ritkán idéz műbírálót, s ha testü-
letükkel foglalkozik, akkor is atyai leereszkedéssel vagy elége-
detlenséggel. Felismeri például, hogy Esterházy, Csalog Zsolt, 
Hajnóczy útját fiatal kritikusok egyengették; felrója nekik 
mégis a nemzedéki elfogultságot (330-331). Vajon észbe 
vette-e Gáli, hogy az ő nemzedékét, Szakonyi, Kertész Ákos, 
Kardos G. György, Sántha igazát és hitelét egykoron (s részben 
még ma is) egy kortárs vagy — horribile! — idősebb kritikusi 
nemzedék teremtette meg? 

Gáli István könyve ugyanis korántsem előzmény nélküli. 
Akadtak már komoly gyűjtemények, melyek egy-egy korszak 
tükrét tartották fel, s amelyek, a „megvédett írók" érvénye-
sülése után mintha a feledésbe hullottak volna. Még ha Gáli 
nem idézi őket, akkor is: könnyebb Illés Endréről brilliáns 
portrét írni a Rosta Illés tanulmánya után.5 Egyszerűbb értő 
bírálatot formázni Faragó Vilmos „irodalomtörténete" után.6 

Nem éppen az írók, hanem a kritikusok voltak azok, akik 
tanulmányokkal siettek egy legújabb magyar irodalom elismer-
tetésére (Balázs József, Esterházy, Csörsz, Spiró, Csap-
lár stb.).7 

Igazán nem azt kérem Gáli Istvántól, hogy visszajelezze, 
mintegy a „szépirodalom" oldaláról ennek a kritikának a hatá-
sát. Csak annyit, hogy öntudatában ott derengjen ez a jelenlét. 
Könyve eszméletünkbe akaija emelni egy friss magyar próza-
irodalom létét. Ez azonban csak akkor sikerülhet maradék-

5 Nagy Péter: Rosta. Bp. 1 9 6 5 . 2 0 3 - 2 2 3 . 
6 Faragó Vilmos: Perben-haragban. Kritikai jegyzetek a mai magyar 

irodalomról. 
'Kis Pintér Imre -.Helyzetjelentés. Bp. 1979. 
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talanul, ha a szépirodalom is regisztrálja annak a kritikának a 
működési hatósugarát, amely jól-rosszul, de szüntelen műkö-
désben vizsgálja a horizontot: feltűnt-é valaki? 

4 . 

Gáli István egyébként úgy „ússza meg" a kritikusi tevékeny-
séget kritikaírás közben, hogy szigorúan ragaszkodik annak az 
egyetlen könyvnek a felméréséhez, amelyről éppen szól. Ritka 
kivétellel recenziói kerülik az összehasonlítást a nemzedékkel, 
még az író korábbi könyvével is. Ez is legitim és tisztességes 
eljárás: kiszűri kétségkívül az álteoretikus halandzsát, a neo-
sznob jólinformáltságot és tudálékosságot. A bírálatot a portré 
és a jellemzés körébe utalja át. S itt valóságos műremekek 
szaladnak ki Gáli tolla alól, aki nem fél azt is bevallani, hogy 
kritikaírás közben nem birkózik olyan igényekkel, mint ami-
kor epikát fogalmaz. 

Mindez így van rendjén, s így gyümölcsözik. Karinthy 
Ferencből ez a szellem veszi észre a világhabzsoló mohóságot, 
Szakonyiban a feltűnés nélküli biztonságot, Kardos G. György-
ben a salaktalan írnitudást. Gáli a saját nemzedékének értő és 
megértő tolmácsa; az előtte járóknak pedig szelektív és szemé-
lyes közvetítője. Öröm olvasni, ahogyan Gáli ráérez a ragyogó 
és ritkán méltatott Sziráky Judithra, ahogyan érti Örkényt és 
Illés Endrét. Déry Popfesztiválját, e kétséges tartalmú formai 
bravúrt viszont túlságosan ünnepli. 

A tatai gimnázium egykori növendéke Gáli István, a polgári 
iskolai tanár vidéki gyermeke eszmélésekor Szabó Pált, Tamási 
Áront és Móricz Zsigmondot olvas - de lám, felnőtt íróként 
leginkább a polgári radikalizmus, a Tanácsköztársaság kommu-
nizmusa, és — meijem-e kimondani? — a hajdani urbánusok 
öröksége foglalkoztatja. Alkalmi kritikus, megengedem. De a 
véletlen sem adja tollára Németh László, Szabó Pál nevét, Veres 
Péteré egyszer merül fel. A hiány is kritikai vonulatot rajzol itt 
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— nem valamely hajdani, továbbélő urbánus-népies ellentétét, 
hanem éppen annak meghaladását. Gáli szuverénül és felnőtten 
követi az ízlését, nem a táj és környezet küldöttét látja az író-
ban, hanem azt, aki élményét általánosítani tudja. 

„Még mindig szűklátókörűén vizsgálódunk íróink körül. Sémáink van-
nak: parasztíró, munkásíró, polgári író. A származás, a család, a környe-
zet mellett a szellemi hatások felismerésében bizonytalanok vagyunk. 
Pedig az is meghatározó erejű. Illyés Gyulát nem a puszta tette íróvá, 
Kassák Lajost nem a lakatosműhely Kassákká, Füst Milánt nem egy 
mellékutcai trafikoshelyiség Füstté." (29.) 

Tisztában van tehát Gáli az íróteremtő tényezők ranglistájá-
val, s ezek között nem kis szerepet játszik az intellektuális 
élmény. Mindehhez Gáli stilisztikája is racionálisan egyszerű. 
Sohasem írna le olyan mondatot, hogy a „magyar irodalom 
szívverése". Restellené agyonmetaforázni a véleményét. Legfel-
jebb fogásokhoz nyúl, hogy véleményének hitelt adjon. Egyik 
ilyen fogása a bejelentett elfogultság. Amikor közli, hogy az 
írót „szereti". így tesz Moldovával, Lengyel Józseffel, Mészöly 
Miklóssal, Hernádi Gyulával (115.). Egy példa: „. . .Szeretem 
Rákosy Gergely regényeit, novelláit szőröstől-bőröstül, és 
próbálok másoknak is gusztust csinálni hozzájuk." (165.) Ez 
kritikusi attitűdnek végtére is megfelel — elkél egy nemze-
dékéért rajongó kortárs, kivált, hogy ennek az irodalomnak a 
felnőttségét próbálja bizonyítani. Gáli leírásai amúgy is ítéletté 
emelkednek, mert kitűnő szeme van, eleven érzéke a jóra. Oly-
kori rajongása amúgy is csapda: Rákosy Gergelyt például 
szőröstül-bőröstül szereti, de megrója szelíden, hogy alakjai 
olykor egysíkúak. Ugyanezt a megállapítást illeszti Major 
Ottóra. Afféle „captatio" tehát ez a „szeretem", felkínálja a 
kritikusnak a további ítélkezés lehetőségét. S ez az ítélet Gáli 
Istvánnál biztos, tisztességes. 
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5. 

Megváltozik ez a hang, amint a nemzedékénél fiatalabb 
írókra kerül sor. Pártfogójuk, ez igaz. Helyzetüket kevesen 
mérték fel nála találóbban. 

„A kezdő író mintha egy tó fenekén ülne. Messze fönt világosságot lát: 
a felszínt, a levegőt. Oda kellene feltörni. De minden ügyetlen úszómoz-
dulattal mintha inkább távolodna a felszíntől. Egyre reménytelenebbül 
mélyre süllyed. Egyre magasodik fölötte a víz. N ő a nyomás. Fogy a 
remény. Aztán egyszer — a tehetségesnek és szerencsésnek — mégis 
sikerül felszínre vergődni; később maga se tud számot adni róla, hogy ez 
miként sikerült. De a felbukkanás előtti félelmet, dühöt, reménytelen-
séget, önkínzást soha nem felejti el." (239.) 

Gáli István bizonyára emlékszik fiatal évei búvárharangjára. 
Ám a nálánál fiatalabbakat merészebben bírálja, mint kor-
társait. Ez rendjén is való: a mestervizsga jogosít korrekcióra. 
Gáli a legmerészebb esszéjét Péter, küzdjünk meg? címmel írja 
az új Péterekről, Nádas, Hajnóczy, Lengyel és Bólya Péter(ek) 
munkásságáról, a hetvenes években feltűnt fiatalokról. Gáli 
megpróbálja „szeretni" Esterházyt, ez persze, mint kritikáinak 
olvasói tudhatják, mit sem jelent, ettől akár egy atyai pofont is 
lekenhetne a hetvenes évek ügyeletes géniuszának, legfrissebb 
bírálhatatlanjának. Gáli István érzi a feladat súlyát, talán leg-
hosszabb bírálatát szenteli a „Pétereknek" s kellőképpen 
óvatos, személyes-önvallomásos. Dicséri Esterházy formaérzé-
két és stílusát, felismeri a mítoszát, s az ebből is táplálkozó 
erőt. De a főhajtás felér egy derékroppanással, a magyarázata 
egy kitérővel. Gáli nem „szereti" ezt a líraiságot, ezt a privati-
zálást. Mégsem kiált válságot, megálljt. Inkább csendesen és 
szerényen jelenti be, hogy az utak elváltak:- Esterházyt idézi 
ironikusan: „Én én vagyok, ti: ti; nem haragszom." 

A mérkőzést a „Péterekkel" elkerülte. Legfeljebb a többi 
szösszenet igazít el abban, hogy Gáli István figyelmes és gon-
dos térképén csakugyan szerepelnek a legjobb fiatal írók, kik a 
„szeretem", kik az „olvasom, ám idegenkedem" rovatában -
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így Spiró, Dobai, Balázs József, Simonffy, Módos, Ördögh Szil-
veszter. Feljönnek-e vajon abból a mélyvízből, ahol nemzedék-
ként élnek? Megszületik-e sikerük, elismerésük? Mikor húzódik 
szét a mezőny, ahogyan egykor Szakonyi, Rákosy, Moldova, 
Csurka, Sántha esetében? 

Ha ez a valóban gazdag, valóban életes kortárs magyar próza 
szélesebben hat majd, abban nem kis része lesz az olyan figyelő 
szemnek, mint a Gáli Istváné. írni és olvasni tudó írók csak-
ugyan nevelhetnek annyit egy irodalmon, mint a hivatásos 
kritikusok, vagy még pontosabban: a „hivatásos" kritika csakis 
az írói kritikával karöltve érvényesülhet. 

S még egy utolsó, bár fontos megjegyzést. Ezeknek a kriti-
káknak az ad külön ízt, hogy tárgyukkal egyidőben születtek. 
Vagyis például akkor, amikor Galgóczi Erzsébet realizmusának 
még akadályai voltak, Szakonyit el kellett fogadtatni stb. Egy 
kritika értékét rádiumbomlásának hányadosa is meghatározza 
- igazát a jövő hordozza, a beteljesült jóslat. Gáli itt is jól vizs-
gázik, a kritikai archeológiában. Megmenti és elénktáija a teg-
nap küzdelmeit, azon a józan, normál Ű-hangon, amin kriti-
káit írja. 

Az eredmény egy pompás kis irodalomtörténet a magyar 
prózáról. Forrásműve lesz majd minden összegezésnek. 

UNGVÁRI TAMÁS 

9 Irodalomtörténet 1982/4 
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IFJABB PÊCZELY JÓZSEF 
KÖLCSEY FERENCHEZ ÍROTT 

KIADATLAN LEVELEI 

Ifjabb Péczely József (Komárom, 1 7 8 9 - 1 8 4 9 , Debrecen) és Kölcsey 
Ferenc (Sződemeter, 1 7 9 0 - 1 8 3 8 , Cseke) kortársak a reformkori iroda-
lomban de iskolatársak is fiatalságukban a debreceni kollégiumban. 
Péczely egy évvel idó'sebb lévén, Kölcsey fölött jár, s kiemelkedő tanul-
mányi munkája révén közismert társai között , de maga Kazinczy Ferenc 
( 1 7 5 9 - 1 8 3 1 ) is ismeri, s éppen ő az, aki felhívja rá a diák Kölcsey 
figyelmét: barátkozzon vele, s együtt is használják ki az iskola adta lehe-
tőségeket, most gyűjtsék össze a „mézcsináláshoz" szükséges anyagot.1 

Kölcsey nincs ugyan tartós kapcsolatban Péczelyvel a kollégiumban de 
teljesíti Kazinczy kérését, és átadja a küldött üdvözletet, sőt arról is 
referál Kazinczynak, hogy hol tart Péczely az iskolai ranglétrán való 
emelkedésében.2 

Ifjabb Péczely 1795-ben kerül a Kollégiumba és gyakran felbukkan a 
neve a hivatalos iratokban. 1798-ban Gózon Dániel és Szakái Ferenc 
vitájának következményeiről hallgatják ki tanúként mint „2mis studi-
osit", 1800-ban vétséget követ el, mert a kilenc órai kapuzárás után tér 
haza, 1801-ben szorgalma jutalmául Tacitus-könyvet kap ajándékba, 
1802 januárjában mint novitius rhetort classisbeli praeceptornak, ápri-
lisban pedig juratusi hivatalra jelölik. 1804-ben aláírja a törvényt, és a 
poétái osztály tanítója lesz, 1807-ben azzal a Dobos Józseffel együtt 
kérik fel a Debrecenbe érkező Károly király herceg tiszteletére üdvözlő 
vers írására, akire Kazinczy Péczelyvel együtt hívja fel Kölcsey figyel-
mét, 1809-ben Kerekes Ferenc és Ketzeli Sándor társaságában a könyv-

1 Kazinczy Ferenc levele Kölcsey Ferencnek (a továbbiakban KF) 
Széphalomról 1808. június 13-án. In: Kazinczy Ferenc Levelezése. 
Kiadja Váczy János. Bp. V. 1310. sz. 

2 KF levele Kazinczy Ferencnek Debrecenből 1808. június 25-én. 
Kölcsey Ferenc Összes művei I—III. Sajtó alá rendezte Szauder József-
né és Szauder József. Bp. 1960. (a továbbiakban KFÖM) UI. 2. sz. 
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tár admissusa és a poéták préceptora, 1809-ben két napig büntetésül 
apparitor, 1810-ben Ketzelivel együtt felesketik jurátusnak és vice 
bibliotekáriusnak, s a következő évben megbízzák a Kollégiumból ki-
menő diákok vizsgáztatásakor a cenzori teendőkkel.3 

Iskolai éveikben azonosan élik át a Kollégium nevelési és tanítási 
metódusait, később azonban eltérően vélekednek jövőjükről: Péczely 
Mezőtúron tanároskodik, majd Bécsben és Göttingában tanul, hogy 
visszatérve 1815. november 9-én beiktassák, s 1816. március 10-én ki is 
nevezzék a debreceni Kollégium „közhistória, deák és görög literatura" 
professzorának. A tanári karba kerülésével olyan nevelő jelentkezik a 
Kollégiumban, akit Kazinczy az 1800-as évek debreceni diákjaként 
mutat be az ország szellemi életének, így írva róla: „a boldog emléke-
zetű Péczelinek eggyetlen fija, eggyik fő disze a Debreczenben most 
tanuló ifjúságnak, és hogy ő . . . atyjának dicsősége felé törekszik".4 

Ezt a megfogalmazást bőven megerősíti Péczely kollégiumbeli tisztségei-
nek sorozata, számunkra azonban most az az érdekes, hogyan „él meg" 
a poéta osztályok egykori préceptora és a Kazinczyval levélváltásban 
volt egykori diák saját iskolájában. Tanártársai úgy fogadják, mint hűsé-
ges tanítványukat, aki éveken át elsőként lép az újabb évfolyamokba 
(csak a két utolsó év teológiai képzésében 3., illetve 2. a névsorban), ő 
azonban Kazinczy nyomdokain indul el, s magas mintákhoz mérve 
készíttet irodalmi kísérleteket a fordítás, az utánzás és az eredetiségre 
való törekvés fokozatain át nevelve és tanítva diákjait. Erre maga is pél-
dát mutat, mert írogató költőként ismerik tanítványai, s az alsóbb 
osztályok „oskolai vigyázójaként" a verselgetők buzdító erejévé válik az 
iskolában. Előbb a tanulók, többségében latin nyelvű (43 latin, 
23 magyar) verseit adja ki Pallas Debrecina (1828) címen, majd maga is 
jelentkezik saját kötettel Epigrammák s apróságok (1832) címmel, s 
közben maga köré gyűjtve tanítványait, olvasóköröket szervez, mígnem 
közülük az egyik kiemelkedik a névtelenségből, és az 1832/33-as tanév 

3Acta Sedis Scholasticae Judiciaria. 1798. december 1., 1800. 
február 22. (Felmentik, mert bár kapuzárás után, de 10 óra előtt jön be 
a Kollégiumba); Acta Curatorus et Professoratus Collegii I. 1801. 245. , 
1802. január. 264. , 1802. április 25. 278., 1807. május. 118., 1809. 
július 26. 158., 1810. április 5 - 6 . 166., augusztus 16. 170., 1811. 
február 9. 178. A Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára 
Debrecen (a továbbiakban TREL). 

4Magyar Régiségek és Ritkaságok. III. Pest, 1808. Idézi Zsigmond 
Ferenc: A debreceni Kollégium és a magyar irodalom. Debrecen, 
1940. 66. 

10* 
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második felében „összve állottak olly czélból hogy bizonyos mennyi-
ségű pénzt tévén öszve s néhányat az Új Magyar Könyvek közzűl meg 
szervezvén: azoknak eggyütt olvasása s észrevételeiknek egymással köz-
lése, végre erejöknek némelly apró munkátskák készitésebeni próbálga-
tása által magokat formálni s tökélletesíteni igyekezzenek".5 

A „tökétletesítés" végeredménye rövidesen jelentkezik látható for-
mában is, mert 1832-tó'l folyamatosan napvilágot lát egy diákkölte-
ményekből álló sorozat Lant címen.6 A hozzá írt előszóban elmondja 
Péczely, hogy kettős célja van a Kollégium diákjaitól származó írások 
megjelentetésével: az ifjak igyekezetének és munkásságának bizonyságát 
kívánja adni, valamint ösztönző példát akar mutatni az elkövetkezendő 
időkre, hiszen a magyar nyelv művelése és ezzel összefüggésben nemzeti 
létünk európai színvonalra emelésének útját találhatjuk meg az ilyesféle 
kezdeményezésekben. „Magyarnak ugyan semmi elébbvaló nem lehet: 
hogy nyelvünk ezzel egygyütt nemzeti létünk, minden lehető módon 
minél előbb telyes kifejeződést, virágzást, önállási pontot, életet és állan-
dóságot; Nemzetünk Európa legmiveltebb, legtiszteletesebb Nemzetei 
között - mire a természettől magától rendeltnek lenni látszik - fő 
helyet és rangot nyerhessen" - fogalmazza költői sorokba kiadói prog-
ramját Péczely. 1832 húsvétján pedig küld Kölcseynek is egy példányt 
az év elején megjelent kötetből, s feltehetően a maga Epigrammák s 
apróságok c. gyűjteményéből a következő levél kíséretében.7 Péczely 
számára fontos Kölcsey véleménye, mert Debrecenben magányos 
farkasként vívja harcát maradi professzortársai ellenében, s egykori 
iskolatársa jó törekvéseinek hitében erősíthetné meg. Sajnos, máig sem 
ismertek Kölcseynek Péczely leveleire küldött válaszai, az első levéllel, 
illetve a Lant tendenciájával kapcsolatos véleményéről azonban tudunk, 
mert írogató pesti ügyvédbarátjának, Bártfay Lászlónak ( 1 7 9 7 - 1 8 5 8 ) 
beszámol első benyomásairól. Állásfoglalása azért is fontos, mert 

5 A Debreczeni Reformatum Nemes Collégiumban november 1-én 
1834. a Felsőbb Tudományokat halgató ifjak által fel állított Olvasó 
Társaság Jegyző Könyve mellyben minden a Társaságot illető dolgok 
annak felállításától fogva pontosan feljegyeztetnek. Kezdettem Nov. 1. 
1836. Kiss Bálint a Társaság akkori könyv s Pénztárnoka. TREL. 

6 Lant, vagy a debreczeni r. Collegium növendékei által irt némely 
versek gyűjteménye, összveszedte és kiadta Péczely József, világ-törté-
neti, görög és deák ékes-szólás rendes tanítója. Debreczenben nyomtatta 
Tóth Ferencz 1832. 

'Ráday Levéltár Szemere Tára - a továbbiakban SzT - XII. kötet 
14. sz. levele. 
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Kölcsey Debrecen-ellenessége köztudott a kortársak körében, most 
azonban elismerően szól egykori diákvárosának új szellemiségéről: „Az 
ünnepi deáktól vevém által prof. Péczely ajándékából a debreceni vers-
gyűjteményt. Elálmélkodtam a szertelen változáson ezen mostani 
Debrecen s a régi közt. Ez a kor szellemében élő ifjúság, s ez az ifjúságot 
így pártfogoló professzor! A történet, mivel Debrecenben történt, 
felette fontos."8 -

I. 
Tekintetes Úr,9 

Régi Tisztelt Barátom Uram! 
Bátorkodom az ide zárt apróságokkal kedveskedni; méltóz-

tassék a' Tekint. Úr, részint mint az én régi barátságos tisztele-
tem', s' nagyrabetsülésem', részint mint ifjaink előretöreke-
dések bizonyságit kedvesen venni. Nagy betsü hajlandósági-
ban engemet tovább is megtartani, ki alázatos tisztelettel 
vagyok Debretzenben 
Apr. 14 d. 832. 

A' Tekintetes Úrnak alázatos szolgája 

Péczely Jósef 

Péczely tanárkodása Debrecenben ( 1 8 1 5 - 1 8 4 9 ) fontos szakasz a 
kollégiumi oktatás és nevelés területén, ö gondozza az egész alsó 
„classist", egybegyűjti a legtehetségesebb ifjakat, olvasótársaságot szer-
vez számukra, antológiákat ad ki munkáikból. Szoros kapcsolatot alakít 
ki diákjaival, akik valósággal bálványozzák, mert lebilincselő az előadás-
módja, hallatlan a lelkesedése, és magával ragadó az egész egyénisége.10 

Kölcsey úgy értelmezi Péczelynek ezt a fajta törekvését, hogy a kollé-
giumi nevelés eruditus-aufklärista típusú műveltségeszményével száll 

8 KF levele Bártfay Lászlóhoz Csekéről 1832. május 3-án. KFÖM 
III. 174. 

' A levél címzettjét ismeretlennek tudja a Levéltár nyilvántartása, de 
a Kazinczy által közvetített diákkori barátság és Kölcsey Bárfaynak 
írott levele egyértelművé teszik, hogy Kölcseynek szóló levéllel van dol-
gunk. 

1 "Szabó József, S: / l debreceni ref. koll tanárai Debrecen, 1925. 
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szembe Csokonai nevében, s az autonom szépirodalmiságra hivatkozva 
szervezi maga körül az olvasótársaságot, adja ki a versgyűjteményeket, 
és szakít az iskolás klasszicizmussal, a diákköltészet eddigi stílusával és 
Csokonaival is, s helyette a vörösmartys romantika és az almanach iro-
dalom utánzása kezdó'dik.' 1 Ilyen körülmények között érdekló'dve 
Debrecen tanítási módszere iránt, azt tapasztalja Kölcsey, hogy megszű-
nó'ben van a világias világnézetek és a szabadosabb életstílustól való 
eddigi merev elzárkózás, s a kikerülő' tanítók megfelelő szellemi tájéko-
zottság birtokában oktatják tanítványaikat. Ezek a törekvések szimpati-
kusak Kölcsey számára és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a rokon-
sága körében felnövő gyermekek mellé a korszellemnek megfelelő 
tanítókat állíthasson. Különösen vonatkozik ez elhalt testvérének fiára, 
Kölcsey Kálmánra ( 1 8 2 5 - 1 8 4 9 ) , akinek neveltetését teljesen a maga el-
képzelései szerint kívánja irányítani. A leendő tanítókra meglehetősen 
nagy feladat vár, mert Kölcseynek megvannak a neveléssel kapcsolatos 
elvei. Formájára a „magányos nevelést" pártfogolja, mert „Embert csak 
e formálhat; az iskolai intézetek nem lehetnek és nem fognak lehetni 
egyebek mint tudóst formálni igyekező intézetek".1 2 A megvalósítás 
útját a görög ifjak példájaként képzeli el, akiket nem a testi szerelem, 
hanem a férfi társakhoz kapcsolt barátság jellemez. A nevelés tartalmát 
egy olyan „methódus" elsajátításában látja, amelynek segítségével 
könnyebben szerezhető meg a valódi tudomány, „s ha való tudományt 
nem szerezhetünk magunknak, jobb semmit sem tudnunk". A tudomá-
nyok közül a filozófiát és matematikát, illetve a „szép mesterségeket" 
és a „humanisztikumot" tartja a fontosabbaknak.13 Ezek megvalósí-
tását és megvalósulását várja tehát az udvarába érkező nevelőktől, 
viszonzásképpen bizalmába fogadja őket, beavatja ügyes-bajos dolgaiba, 
és segíti végleges hivatástudatuk megerősödését. 

Kölcsey csekei udvarházába viszi a nevelőket és ott taníttatja 
Kálmánt. Kiválasztásukat azonban nem akarja a véletlenre bízni, ezért 
Péczelyt kéri meg a közvetítésre. A következő levél1 4 egy üyen kérés 
teljesítésének körülményeiről szól, amelynek eredményeként Simon Pál 
( 1 8 1 4 - 1 8 9 7 ) kerül Csekére. Ö tiszaroffi születésű és Mezőtúron végzi 
iskoláit. Innen kerül Debrecenbe 1829-ben, s november 4-én aláírva a 

1 1 Julow Viktor: Csokonai és Petőfi között (A debreceni késő-fel-
világosodásról). Studia Litteraria XI. Debrecen, 1973. 99. 

1 2 KF levele Bártfay Lászlóhoz Csekéről 1832. május 3-án. KFÖM 
III. 174. 

1 3 K F levele Szemere Györgyhöz. I. m. 77. 
1 4 SzT XIII/75. 
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törvényeket, non togatus, tehát joghallgató deák lesz. Az 1832/33-as 
tanévben találjuk meg utoljára nevét az anyakönyvekben, ebben az év-
ben a 13., míg az eló'zó'ben a 21. a tanulók közötti rendsorban. 

A levél másik témája az 1832/36-os országgyűlésre utal. 1833. feb-
ruár végén ugyanis megkezdődik a protestánsok vallási sérelmeinek tár-
gyalása. A rendek azt akarják, hogy a protestánsok sérelmeit a többi 
országos sérelemtől elkülönítve vitassák meg, a főrendi tábla azonban 
leszerelni igyekszik ezt a törekvést. Az alsótábla 1833. július 19-i 
utolsó üzenetében írásba foglalja, hogy nem egyezik bele a protestánsok 
sérelmeinek a többi országos sérelem sorába való beiktatásába. Az alsó-
tábla álláspontját először Szatmár megye 1833. szeptemberi közgyűlése 
támogatja, és felszólítása nyomán több más megye is határozatot hoz 
arról, hogy amíg a vallási ügyeket nem orvosolják, nem hajlandók végre-
hajtani a törvény nélkül hozott rendeleteket, köztük is elsősorban a 
reverzális körüli huzavonát. Kölcseynek valóban jelentős szerepe van a 
határozat létrejöttében, mert szabadságát Csekén töltve, maga is 
irányítja a közhangulat alakulását.15 

II. 
Tekintetes Úr, 
Különösen tisztelt Kedves Barátom Uram! 

Simon Pál épen kevés órával jelenté magát elébb nálam, 
mint becses levelét Kedves Barátom Uramnak hozzám hozák;s' 
én reggelre rendelém magamhoz ajánló levelem általvételére, 
azon esetre, ha személyes szerencsénk nem lesz Kedves Bará-
tom Uramhoz; - mert illyen formával is biztatott bennünket 
Tek. Décsey Úr.1 6 Én ezen ifjúhoz még nagyobb reménnyel 
vagyok mint a' másikhoz; s' hiszem nem csal meg reményem. 
Legalább eddig úgy szorgalmatos tanulása, mint különösen fed-
hetetlen erkölcse, tisztességes magaviselete által itt mindnyá-
junk helybehagyását és szeretetét megnyerte: vajha a' Kedves 

1 5 V ö . pl. a Kende Zsigmondhoz írott 1833. augusztus 31-i levelével. 
KFÖM III. 258. 

1 6 Végül is nem megy el Kölcsey Debrecenbe, így kerül Simon ajánló 
levele mellé Péczely rövid kis tájékoztatása. A postásként említett 
Décsey László ( 1 8 1 3 - 1 8 6 6 ) Kölcsey bizalmas írnoka. 
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Barátom Uramét is megnyerhetné szorgalmatos és sikeres taní-
tása, okos bánásmódja által! 

Szathmár lelkes végzését örömmel hallottuk, s'azt hallás nél-
kül is mindjárt tudtuk, kinek köszönheti főképen azt Édes 
sokat és soká türt Hazánk. A' többi vármegyének már véghe-
tetlen könnyebb többet is tenni; bár csak követnék a' szép pél-
dát! 

Nagy becsű barátságát továbbra is kikért, változhatatlan 
igaz tisztelettel vagyok Tisztelt Kedves Barátom Uramnak 

Debreczen Oct. 16 d. 1833 
alázatos szolgája, s' barátja 

Péczely Jósef 

Péczely törekvéseit és a Lant megjelenését kezdettől fogva értetlen-
ség veszi körül Debrecenben. Sokat panaszkodik emiatt Péczely, de 
azért az 1832-es után 33 és 34-ben is megjelenteti a kis köteteket. Ez 
utóbbival kapcsolatban így nyilatkozik egy levelében: „A Lant - min-
den, fájdalom éppen onnan, honnan legkevésbé várná az ember, gördí-
tett akadályok, s fondorkodások ellenére is, újra megjelent; nem lessz-é 
az utolsó, nem tudom."1 7 

A következő levélben1 8 az 1834-es egy példányát küldi Péczely 
Csekére és bizonyosan nem is kis szorongással, mert a kötet első olda-
lain a Kölcseynek szóló tisztelgés található. A sort a „Hass, alkoss, 
gyarapíts; s a Haza fényre derül" idézet nyitja meg, majd a Kiadó szavai 
következnek: „Szeretve tisztelt barátjának; a Haza nevekedő reménye a 
lelkes ifjúság minden szépre, jóra, nagyra, szóval és tettekkel buzdító-
jának, mesterének, példájának; Kölesei Ferencznek." Végül szintén a 
Kiadó sorai olvashatók : 

„Kölesei Ferenczhez. 
Néked, ha a Hon ügyében szóllasz, 

mennyköveit Zeusz, 
És ha szerelmet zengsz, lantját maga 

nyújtja Apollon." 

1 7 Péczely József levele Ismeretlenhez Debrecenből 1834. január 
14-én. ItK, 1904/1. 64. 

1 • SzT XIV/2. 
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III. 
Tekintetes Úr,1 9 

Igen Tisztelt Barátom! 
A' Lant, minden akadályok' ellenére is, űjra megjelent; egy 

példánnyal ide mellékelve vagyon szerencsém kedveskedni; 
méltóztassék mint sokszoros és határtalan tiszteletem csekély 
bizonyságát kegyesen fogadni, s' megbocsátani nékem Kiadó-
nak, s' az Ifjú íróknak, hogy Gyűjteményünknek Nagy Nevétől 
becset kölcsönözni merészeltünk. 

Nagy becsű barátságába zárt, alázatos tisztelettel maradok 
Debreczen Jan. 13 d. 834 

alázatos szolgája 
barátja Péczeli Jósef 

A következő levél5 0 is Kölcsey Kálmán nevelőivel kapcsolatos. 
Simon Pál 1833 és 1836 között „derék tanítója" Kálmánnak, a 
Kölcsey-háznak pedig „szeretett tagja", akit „fájlalva" eresztenek el.3 1 

Bizonyítványt is állít ki számára Kölcsey, amelyben tanúsítja, hogy 
„szorgalmatossága, hűsége, erkölcsi feddhetetlensége, és tudományos 
míveltsége által nemcsak megelégedésemet, de becsületemet és köszöne-
temet is megérdemlette".3 3 A három év nevelősködés után Magyaró-
várra megy Simon, s az ottani Gazdasági Intézet „praktikánsa" lesz. 
1837-től többször felkeresi levelével Kölcseyt,3 3 majd adatokat is küld 
az iskola oktató-nevelő munkájáról, hogy segítsen Kölcseynek/1 magyar-
óvári Gazdasági Intézet rövid ismertetése címen, készülő munkájának 
megírásában. 

Simon után ugyan nem a levélben jelzett Obernyik kerül a Kölcsey-
házba, mégis itt kell őt bemutatnunk, mert végül is ő lesz Kálmán leg-

1 'Ezt a levelet is ismeretlennek írottként tartják nyilván a Levéltár-
ban, de a szöveg utalásából egyértelműen kitűnik, hogy Kölcsey-
nek szól. 

3 O S z T X V / 3 0 . 
3 1 K F levele Bártfay Lászlóhoz Csekéró'l 1836. október 20-án. 

KFÖM III. 375. 
3 3 K F bizonyítványa Simon Pál részére Csekén 1836. október 20-án. 

KFÖM III. 377. 
3 3 Kölcsey 1837. július 11-én és szeptember 3-án keltezi Simon 

Pálhoz küldött válaszleveleit (KFÖM III. 396., 397.). 
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jelentősebb tanítója. Obernyik Károly (Kömlőd, 1 8 1 5 - 1 8 5 5 , Pest) 
ekkorra már Tótfalun is nevelősködik egy ideig. Onnan 1834-ben vissza-
térve a debreceni Kollégiumba, tagja lesz az akkor újjáalakuló Olvasó 
Társaságnak. Obernyik egyébként Nánáson végzi iskoláit, s innen kerül 
be a Kollégium non togatus deákjai közé az 1831/32-es tanévben, ö is 
1831-ben írja alá a törvényeket, akár a Csekére kerülő Karsai, de nem 
minden évben vannak ugyanabban az osztályban, s amikor együtt tanul-
nak, akkor 10-13-mal előbbre kerül Obernyik a rendsorban. 1832/33-
ban a 13., 33/34 és 34/35-ben a 11., míg 1835/36-ban a 10. osztálytársai 
között. Az 1836/37-es tanévben már nincs a beiratkozott tanulók név-
sorában.5 4 

Obernyik csekei nevelősködéséről annyit tudunk, amennyit összes 
műveinek előszavában Ferenczy József ír: „Kezemnél vannak nevelői 
működésére vonatkozó jegyzései, Kálmán számára készített egyes felad-
ványok kidolgozásai, melyek mutatják, mily lelkiismeretes gonddal 
vezette tanítványa szellemi kiképzésének ügyeit."2 5 Bizonyosan elége-
dett a család is, hiszen mindvégig ő marad Kálmán mellett, sőt a 
vagyont is ő örökli a család kihalása után. 

Kölcsey kezdetben magázódik Péczelyvel, ahogyan Péczely egyik 
osztálytársával, Kerekes Ferenccel is, mint egy fennmaradt levélváltásuk 
mutatja.26 Ez akkor így természetes, még ha iskola társakról van is szó. 
Később már elmarad Péczely leveleinek megszólításából a „tekintetes 
úr" kitétel és félretéve az udvariasságot vagy a hierarchiaérzetet, tege-
ződnek, amit éppen úgy betudhatunk a gyakoribbá váló levelezésüknek, 
mint a levelezés időtartama alatt történt feltehető személyes debreceni 
találkozásuknak. 

IV. 
Igen Tisztelt Kedves Barátom! 

Nagy becsű leveledet csak tegnap, és igy tanítványaink' 
eloszlása után, vettem. Hogy Simon megelégedésedre voit, 's 
ezért újabban bizodalmadra méltóztattál, azon különösen ör-
vendek; igyekezni fogok hasonlóval, vagy, ha lehet, jobbal 
szolgálni: de ez már November előtt nehezen lehet, szerte-

2 4Gradus Studiosorum. TREL 271. , 280. , 308., 334., 366. 
2 'Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái I - I V . Bp. 1878. 

I. XIX. 
2 6 Vö.: KF levele Kerekes Ferenchez Nagykárolyból 1836. augusztus 

27-én. KFÖM III. 369. 
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szélyel lévén tanítványaink. Megpróbálom mindenek előtt 
Obernyiket, ki visszajövetele ólta is csak jóról ösmértette 
magát velünk. Mihelyt bizonyost tudok, veszed barátságos 
tudósításom'; addig is, nagy becsű barátságodat továbbra is 
kikért, öröklő tisztelettel vagyok 
Debreczen Sept. 3 d. 836 

alázatos szolga barátod 
Péczely Jósef2 7 

U.I. Midőn ezen levelemet már bepecsételtem, jelenti a' 
Senior,2 8 kire az Obernyik' hova távozta utáni tudakozódást 
biztam, hogy Ő a' Csabai Urfiakkal,29 kiknek darab idő ólta 
Instructora, ment el exameneink' végződésével. E' szerént talán 
legegyenesebb mód lenne, bizonyost tudnod, ha a' szomszéd-
ságban néki magad egy pár sort írni, 's ha akarmi okon nem 
ajánlkoznék, velem akkor űjra - , mint szintén azon esetben is 
parancsolni méltóztatnál, ha vele magad egyenesen correspon-
dealni30 nem akarsz. 

Péczely 1832-tó'l az Akadémia levelező tagja, s 1837-ben rendes tag-
ságát készíti elő Teleki József elnök és Toldy Ferenc titkár. Péczely ezt 
előbb visszautasítja, mert az előző évben sérelem éri éppen e miatt, s 
csak megfelelő felvilágosítás után mond igent. A következő levél3 1 

erről, valamint a csekei nevelősködésben Obernyiket megelőző Karsai 
bemutatásáról szól. Karsai János komáromi születésű, és ott is végzi 
iskoláit. Innen 17 évesen kerül át Debrecenbe 1831-ben, s a törvények 
aláírása után non togatus deák lesz. Az 1835/36-os tanévre még beirat-
kozik, a továbbiakban már nem szerepel a neve a tanulók között. Az 
1832/33-as iskolai évben a 23. helyre sorolják tanulótársai közöt t . 3 3 A 
sorokból kiderül, hogy az 1836/37-es „iskolai évben" Karsai, 1837 
novemberétől pedig Obernyik a csekei udvarház tanítója. 

2 1 Vö.: KF levele Wesselényi Miklóshoz Csekéről 1835. március 
1-én. KFÖM III. 342. 

2 8 A teológiai stúdiumot is elvégzett diákok közül választott 
személy. 

2 9 A két Csabai fiú szintén Szatmár megyei, Kórógyon él. 
3 0 levelezni 
3 1 SzT XV194. 
3 2 Gradus Studiosorum. TREL 269. , 281., 306., 351. 
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V. 
Kedves Barátom! 

Becses leveledből értem, hogy egy másikkal már régebben 
szerencsésitettél, de melyet én mind eddig nem vettem. Aggo-
dalmad nem volt alaptalan; igenis én a' rendes tagságot, mint-
hogy némi mellőztetést, sérelmet láték az Igazgatótanács' 
tavalyi velem bánásában, el nem válaltam; de az Elnök Gróf' és 
Titoknok' kérése 's részint felvilágosítása azt tevé, hogy utóbb 
még is engedtem, miért az elsőtől egy szép köszönő levéllel 
jutalmaztatám közelebb. 

Kedves kis öcsédben örülök, hogy alkalmam nyílt forró 
tiszteletem' bizonyíthatni irántad.33 Igen örömest szolgálat-
jára leszek minden tőlem kitelhetőkben. Ez úttal reménylem a' 
másik kis öcséd mellé választott tanítóval34 is szerencsésebbek 
leszünk, mint a' tavaly csak szorúltságból küldött Karsaival. 
Bátor vagyok az oly jó igyekezetü, mint szelíd erkölcsű ifjút 
kegyességedbe ajánlani; ő reád fog figyelmezni mindenekben, 
csak parancsolj neki. 

Nagy becsű barátságodba rekesztett, örökös tisztelettel ma-
radtam 
Debr. Nov. 15 d. 1837. 

hiv barátod Péczely Jósef 

Csekén az 1830-as években három Kölcsey-testvér és unokatestvér-
ként Kölcsey Ferenc él. Közülük Kölcsey Gábor ( 1 7 9 4 - 1 8 7 2 ) Gusztáv, 
Kölcsey János (1791—? ) Ignác és Kölcsey Mihály ( 1 7 8 8 - 1 8 6 6 ) 
Antonius nevű fia a debreceni kollégium tanulója. Az ó' neveltetésüket 
is Kölcsey Ferenc gondozza, és Péczely révén kap megbízható értesülé-
seket előmenetelekről. A következő levélben3 5 róluk ír Péczely, s 
amilyen gondossággal részletezi előrehaladásukat, legalább olyan tisz-
telet övezi őt Csekén. Kölcsey Gábor leánya, Antónia ( 1821 —? ) pl. így 

3 3 A következő levélhez adott magyarázatból kiderül, hogy a 
Kölcsey-rokonság egyik tagjáról van szó. 

3 'Kölcsey Kálmánról és a most oda induló Obemyikről van szó. 
3 5 SzT XVI/24. 
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ír róla Naplójában: „Szülőim a híres nagy Péczelinél látogatást tettek; 
én is igen szerettem volna őt látni."36 

Levelének másik témája az 1837-ben m e g j e l e n t i magyarok törté-
netei Âsióból kijövetelektöl fogva a mai időkig című könyvével kapcso-
latos. Péczely történetszemlélete teljes mértékben azonos a reformkor 
haladó, hazafias felfogásával, így joggal számíthat Kölcsey támogatására 
és megértésére, ilyenre pedig éppen a debreceniekkel szemben egyre 
nagyobb szüksége van. 

VI. 
Tisztelt Kedves Barátom! 

Náczít eresztjük haza, vele tanítóját, mint Csekei legá-
tust,3 7 ki, érezve hogy ez őtet gradusánál fogva még soká nem 
illethető beneficiumot csak érettetek nyeré el, nem kétel-
kedem, hogy ebben is újabb ösztönt találánd hivatala' híven 
folytatására. Nácziról örömmel irom, hogy magát igen jól 
viseli; szorgalom pótolja nála az eddigi készület' hiányát. 
Atyjának — kit barátságosan tisztelek — most sok bajaim közt 
nem írhatok, de, ha személyes szerencsém lesz, lesz hozzá, 's 
csak magához, egy bizodalmas szavam a' tanítót illetőleg. 
Másik kedves Unoka öcsédről is, Sipos Antalról38 örömmel 
jelenthetem, hogy, ha előmenetele kevésbé szembetűnő L, de 
magaviselete dicséretes; van gondom reá, 's serkenteni, mmt 
eddig, ezután is fogom. 

Használom e' rég várván várt alkalmat, 's megküldöm 
Magyar Históriám' közelebb megjelent két első darabját; ked-

36Kölcsey Antónia Naplója. Bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. 
Bp. 1938, 1838. november 10. 

3 7 Felsőéves diák, akit egy-egy ünnepre a református egyház isten-
tiszteletek megtartására küld ki az iskola körzetéhez tartozó falvakba. A 
kibocsátás a tanulmányi eredmény alapján kialakított sorrend (gradus) 
szerint történik, s a falvakban sokszor gazdag adományt (beneficiumot) 
gyűjtenek össze számára. Péczely megjegyzéséből ítélve Cseke is a 
módosabb helyek közé tartozhat. 

3 8 Sipos Antal 1837 novemberében írja alá az iskolai törvényeket 
mint non togatus deák. Ekkor 18 éves és Szatmáron fejezte be közép-
iskolai tanulmányait. 
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ves lesz, bízom, előtted, mert tiszteletem', nagyrabecsülésem' 
záloga. Élj szerencsésen, 's — a'mennyire in hac publicarum 
rerum calamitate licet39 — megelégedetten; s tartsd meg 
tovább is igen becses barátságodban 
Debr. Mart. 30 d. 838. tisztelő barátodat 

Péczely Jósefet 

Az utolsó levél4 0 személyes kérést tartalmaz, azt kéri Péczely 
Kölcseytől, hogy vegye maga mellé az Eperjesen jogot elvégző' fiát 
írnoknak. Nem véletlenül teszi ezt Péczely, ui. ekkorra már híre van 
Kölcsey patvariájának. Itt gyűjti egybe azokat az ifjakat, akik jogot 
végeztek, de még hátra van a gyakornoki idejük és azokat is, akiket az 
átlagosnál jobban érdekel a megyei vagy akár az országos közélet. 
Kölcsey meggyőződéssel vallja, hogy erre a jegyzői hivatal az egyik leg-
alkalmasabb hely, s lévén ő Szatmár megye főjegyzője, igyekszik minél 
több hozzá forduló ifjúnak lehetőséget biztosítani Péczely kérését 
azonban már aligha teljesítheti, hiszen alig több, mint két hónap múlva 
váratlanul meghal, s ezzel szétszéled a csekei patvaria is, és megszűnik 
tartalmas barátságuk további alakulása is. 

VII. 
Tisztelt Kedves Barátom! 

Fiam ezen hónapban végzi a' törvényt Eperjesen; óhajtanám 
a' még nem egészen 19 éves, (:mint talán hozzátok is elhatott 
Eperjesről híre:) tüzes, eleven, de ekkorig nem rosz gyermeket, 
most mindenek felett, mikor az oskolából az életbe kilép, 
biztos kezekre bízni; 's hová bizhatnám minden tekintetben 
inkább, mint kezeid közzé? Bocsáss meg azért, ha a' több, 
gyermekeik' jövendőjéről aggódó szülék közt, kik Téged 
hasonló kéréseikkel ostromolnak, én is hozzád fordulok az 
enyémmel, semmit bizonyosabban nem reménylve barátságod-
tól, mint hogy telyesíted, ha alkalmatlanságod nélkül megtör-
ténhetik; 's ha e' nélkül nem lehetne, nyíltan megírod, 's meg-
kímélsz azon akartalan hibába eséstől, hogy midőn ilyes indi-

3 9 . . . amennyire ilyen körülmények között lehet . . . 
4 °SzT XVI/39. 
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viduumokkal talán kelletén túl is ellátva vagy, még én is terhel-
jelek a' fiammal. Kérésem az, hogy, ha Nálad Írnoki hely ürül, 
had lehessen fiamé a' szerencse azt betölteni; 's minden esetre 
méltóztatnál engem egy pár sorban értesíteni: reménylhetjük-e 
ezt? 's mikor? hogy ahoz képest intézhessem fiam' dolgait. 
Későbben Borsod' lelkes Első Alispányához41 szándékozom -
hogy minél többet lásson, tapasztaljon - küldeni, 's ezt minél 
elébb tenni azon esetben, ha - kihez leginkább óhajtanám — 
Hozzád szerencsénk nem lehetne. Járatlan lévén magam a' 
pályán, melyre fiam lépendő; ha tanácsolni méltóztatsz: igen 
lekötelezetted, 's adandó tanácsodnak hív követője leszek. 

Nagy becsű barátságodba rekesztett, változhatatlanul 
maradtam 
Debr. Jun. 11 d. 838 tisztelő barátod 

Péczely Jósef 

CSORBA SÁNDOR 

KARINTHY FRIGYES ÉS A SZÍNHÁZI ÉLET 

A 20. század első felének jellegzetes színfoltja volt a Színházi Élet 
című hetilap, melynek Karinthy Frigyes rendszeresen dolgozott. 

Incze Sándor lapja 1910-től 1939-ig jelent meg a Színházi Élet rt. 
kiadásában. Az általam vizsgált időszakban, a harmincas években már 
igen komoly munkatársi gárdával dolgozott. Füzeteiben megtaláljuk 
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Kellér Dezső, Nagy Endre, Szép Ernő 
írásait az akkor divatos Emőd Tamás, Erdős Renée, Földi Mihály, 
Harsányi Zsolt mellett. Fordításai között Tristan Bemard-tói Kiplingig a 
világirodalom képviselői kapnak helyet. Riportjaiban megszólal a kor 
film, színház, zenei és irodalmi életének minden híressége. Állandó 
rovataiban beszámol a hét színházi bemutatóiról, film-eseményeiről, 
hazai és külföldi forgatásokról, a külföldi színházi életről. Intim Pista 

"'Palóczy László ( 1 7 8 3 - 1 8 6 1 ) Borsod megyei földbirtokos, a 
megye akkori alispánja, aki a reformországgyűlések liberális ellenzéké-
nek baloldali tagjai közé tartozik. 
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népszerű főszerkesztői rovata a művészvilág pletykáit, a Zserbó-bó-ban 
című pedig a társasági élet híreit közli. Rendszeresen bemutat képző- és 
iparművészeti alkotásokat, építészeti újdonságokat. Rádió, levelezés, 
körkérdések, 3 - 5 oldal rajzos, szöveges humor, folytatásos regény, 
divat, háztartás, sport, autósport, színdarab-melléklet, rejtvények, szer-
kesztői üzenetek követik egymást, hirdetésekkel sűrűn teletűzdelve. 
Néha egy-egy cikkről nehéz is eldönteni, csupán beszámolónak készült 
vagy reklámnak. A divat- és sportrovatban a hirdetések millimétersora 
(1930-ban) annyiba került, mint a lap egy száma — 1 pengőbe. A többi 
rovatokban már 80 fillérért lehetett hirdetni. Egy-egy számban összesen 
kb. 2 0 - 2 5 oldalnyi a hirdetés, a 1 2 0 - 1 8 0 oldalas lapnak tehát kb. 
1/6-a. Főbizományosok útján 7 környező országban, valamint Angliá-
ban és az USA-ban terjesztették. A hazai és a külföldön élő magyar úri 
közönség minden tagja talált kedvének, érdeklődésének megfelelő írást 
benne. Sikerének egyik titka nyilván éppen abban állt, hogy nem 
képviselt semmiféle szélsőséges stílust. Általában a polgári középosztály 
ízlését és érdeklődését tükrözte. Nyilván ennek is következménye, hogy 
ez a kultúrtörténeti szempontból is hasznos forrás ma kiesik a kutatási 
területek közül. Igaz, nem könnyű hozzáférni. Budapesten jelenleg 
egyedül az Országos Széchényi Könyvtárnak van viszonylag teljes, a 
lehetőségek szerint kiegészített gyűjteménye, összes többi könyvtárunk 
erősen hiányos anyaggal rendelkezik. A folyóirat csak az OSzK Szín-
háztörténeti Tárában érhető el eredetiben. 

A Színházi Élet tekintélyes mennyiségű szépirodalmi alkotást és 
rengeteg fontos hírt, adatot közöl. Készülő művek terveit, pályatársak 
véleményét stb. Gyakran csonkán maradt vagy elveszett munkákról 
csak ennyi értesülésünk van. Bepillantást nyújt az írók életmódjába, 
hétköznapjaik, alkotási szokásaik közé. 

Egy Karinthy-kutató számára valóságos kincsesbánya a lap. 430 
füzetét néztem végig 1930-tól 1938-ig. Karinthy neve kb. 350-szer 
szerepelt, tehát a 80%-ban. Ebből 159, tehát majdnerh a fele saját írása, 
a többi vicc, hozzászólás vagy róla közölt hír. Pontos megoszlásuk a 
következő: önálló, eddig kötetben nem közölt írás 114 db, kötetekben 
már megjelent 37 db szövegvariáns 3 db, szövegközlés 2 fordított és 3 
eredeti színpadi jelenetből. Apró írások, körkérdésekhez való hozzászó-
lások stb: 53 db, róla vagy Ciniről szóló vicc 50 db, róla szóló egyéb írás, 
rajz vagy fénykép 65 darab. Ezeken kívül néhány hirdetés megjelent vagy 
még kapható könyveiről, jóslat ujjlenyomata alapján és hasonló, jelen-
téktelen apróság, összesen 26 db. Az ismeretlen Karinthy-írások mennyi-
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sége tehát minden várakozást felülmúlt. Igaz, Karinthy Frigyes nem 
tartozik az alaposan ismert írók közé. Néhány száz müve közkézen 
forog, idézzük, gondolkodunk vagy nevetünk rajtuk. De szinte mindig 
csak ugyanaz a pár száz. Pedig már 1931 novemberében, Pillanat-
felvétel című írásában említi,1 hogy addig kb. 5000 írása jelent meg, s 
ezután még majdnem 7 évet dolgozott! Hallatlanul sokat írt, ötleteit 
bőkezűen szórta. Olyan lapoknak is írt, melyekró'l a kötetek anyagának 
válogatásakor talán meg is feledkezett. Közismerten rendszertelen életet 
élt, munkáiról nyilvántartást nem vezetett. Ötleteit noteszban gyűj-
tötte, leírt gondolatait azonban többnyire senki sem tartotta számon. 
Egyedül az a néhány esztendő volt viszonylag rendezett, mikor titkára 
Grätzer József volt, a Színházi Élet rejtvényrovatának későbbi vezetője. 
Ö szinte önzetlenül, pusztán Karinthy iránti lelkesedésből gyűjtötte 
össze és gépelte ki az addig szanaszerte megjelent írásokat. Egy időre 
rendet is teremtett Karinthy zavaros kiadói és anyagi helyzetében. 
Utódja, Dénes Miklós azonban sajnos nem volt ennyire energikus. Az ő 
idejében már nincs ekkora áttekintési lehetőség. Karinthy szerződést 
köt és szerződést szeg, többször adja el ugyanazt a művet, vergődik. A 
pénzszűke gyakran képtelen helyzetek elé állítja. Ha végképp nincs ereje 
percek alatt új krokit írni, az utolsó években gyakran veszi elő régebbi 
cikkeit. Ilyenkor általában átír néhány mondatot, kicserél pár nevet, s 
új cím alatt, új műként adja el. Később néha a szövegen már nem is 
változtat, csak a cím helyére kerül valami új szó. Napi kényszerű 
kenyérkereset volt számára a cikkírás, a humor - , lehetséges tehát, 
hogy a Színházi Életben publikált írások más lap hasábjain is megtalál-
hatók még - bár alább ellenérveinket is elmondjuk. Elképzelhetetlenül 
nagy műveltségét, kíváncsiságát, ragyogó ötleteit nem krokik, novellák 
apró villanásaiban, hanem nagy regények, világmegváltó, átfogó művek 
sorában szerette volna gyümölcsöztetni. Világmegváltás - a szó szoros 
értelmében ez volt a vágya. A modern, egyre zavarosabbnak tűnő, egyre 
idegenebb világ új rendszerezése egy új felvilágosodásban, az új Nagy 
Enciklopédia segítségével. Enciklopédiájának csak kevés címszava 
készült el, de belőlük jobban megismeqük Karinthyt, az értelmes 
emberi életért rajongó bölcs filozófust. De ezek a gondolatok megtalál-
hatók humoros, fanyar-ironikus írásaiban is. Hiszen ezekben a mozaik-
darabkákban ugyanaz a Karinthy néz ránk, akit a hatalmas freskóban 
látnánk, csak össze kell rakni a darabkákat. 

Ennek megkönnyítésére készül születése 100. évfordulójára, 1987-re 
a teljes Karinthy-bibliográfia. A feladat kétszeresen nehéz. Karinthy és 

1 Idézi Levendel J ú l i a : é l t Karinthy Frigyes. Bp. 1979. 152. 
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az utókor egyaránt nehezíti. Karinthy azzal, hogy kideríthetetlenül sok 
lapnak, rengeteget írt. Minden írását végig kell olvasni ahhoz, hogy 
újnak vagy ismertnek minősíthessük, hiszen számtalanszor azonos 
szöveg fölött különféle címek, máskor egy-két betű eltéréssel azonos 
címek alatt egészen különböző írások találhatók. Köteteiből sok száz 
olyan írást kihagyott, melyeknek nagy része jobb vagy legalább olyan 
jó, mint a gyűjteményben megjelentek. Feltehetően nem szándékosan 
mellőzte őket. 

A Színházi Életben találtak kimaradására két valószínű elképzelésem 
van magyarázatul. Az egyik, hogy ebben a nyolc évben nem jelent meg 
olyan válogatása, mely ezeket a ragyogó, de erősen alkalomhoz kötött 
írásokat gyűjtötte volna össze. A Színházi Életnek adott írások elég 
nagy hányada ugyanis aktuális színházi témájú. Karinthy emlékezhetett, 
hogy ezek egy későbbi kötet számára nem fontosak, hiszen időszerű-
ségük elmúlt. Végig nyilván sosem nézte őket, nem láthatta, hogy a 
pillanatnyi apropó után általános érvényű, soljtzor még ma is aktuális 
megállapításokat írt le. De novellás kötetbe nem illettek, a 100 új 
humoreszken (1934) kívül pedig csak regényei, verseskötetei jelentek 
meg. Egyedül az 1938-ban kiadott Amiről a vászon mesél c. paródia-
gyűjtemény témája és műfaja felel meg az itt közölt írások egy részé-
nek. És valóban, a kötet 30%-a a Színházi Életben a vizsgált nyolc év 
alatt látott napvilágot. 

A másik ok feledékenysége lehet. Bőkezűsége, ahogy az ötleteket 
ontotta. Leírt valamit, beküldte, kifizették, ezzel számára vége volt. 
Nem tartotta számon, mikor, hol, mije jelent meg. Úgy vélte, érté-
kesebb írásait Az Est-lapokból kell visszakeresnie, s a Színházi Életet, 
mint afféle könnyű kiruccanást, gyorsan elfelejtette. A lap lenézett 
volta miatt a kutatók se sokat foglalkoztak vele. Néhány itt közölt cikk 
szerepel ugyan egy-egy későbbi gyűjteményes kiadásban, de ezek a 
sorozatok is főként a régebbi kötetek anyagát ismételték meg. Szalay 
Károly egyetlen publicisztikai kötetén kívül2 eddig nem jelent meg 
olyan Karinthy-kiadás, mely számottevően bővítette volna Karinthyról 
kialakult képünket. 

A bibliográfiához szükséges kutatások egyik első állomása volt a 
Színházi Élet, mely így váratlanul nagy szerepet kapott. Karinthy 
ugyanis, mint az előbbiekben említett számadatok bizonyítják, majd-
nem olyan arányban írt itt, mint egyik legfőbb kiadójának, az 
Athenaeumnak naponta megjelenő három lapjában, a Pesti Naplóban, 
Az Est-ben és a Magyarországban együttvéve. Az Est-lapokban a tárca-
rovat indulása, 1923 májusa után viszonylag rendszeresen havi 8 - 1 0 

2 Karinthy Frigyes: Hátrálva a világ körül. [Szalay Károly] Bp. 1964. 
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cikke jön. Tehát laponként kéthetente egy vagy két darab. Ha a Szín-
házi Élet-beli eló'fordulási arányát nézzük, kéthetente ott is biztosan 
találkozunk írásával, bár neve ennél jóval többször fordul eló'. A róla 
vagy Ciniró'l szóló viccek feltehetően egyenesen tőle származnak, nem 
környezete jegyezte fel őket. Körkérdésekre adott válaszai legalább 
olyan jellemzőek gondolkodására, mint a kor érdeklődésére. Korabeli 
tekintélyét, véleményének tiszteletét tanúsítják a tehetségkutató pályá-
zatok, melyeknek értékelésére szinte kivétel nélkül mindig felkérték 
őt is. 

Karinthy elismert, népszerű munkatársa volt a Színházi Életnek. A 
szerkesztőségi tudósítások rendszeresen megemlítik, hogy Karinthy is 
bejött, éppen most mesélt el valami tréfát, honoráriumot vett fel vagy 
menni készül, ötleteket ad vagy vitázik a szerkesztőség tagjaival — 
közéjük tartozik. És természetesen a szerkesztőség is épített az író 
közismert, büszkén viselt népszerűségére. Karinthyt a közönség oly 
széles köre ismerte, tisztelte és szerette, hogy szinte önmagában a 
Karinthy név biztosíték volt a sikerre. Ezért szerepel a fényképe is 
olyan gyakran a Színházi Élet reklámcélú cikkeiben. Jellegzetes 
vonásait Kecskeméten vagy Kassán éppúgy megismerik, mint London-
ban vagy Pesten. írásai fölött karikatúrája (többnyire Szigethy István-
tól) olyan rendszeres, mint az állandó jelző az eposzban. Karinthy 
népszerűségét kiválóan növeli a Színházi Élet. Hiszen, mint a közvéle-
ménykutatás-szerű pályázatok, versenyek mutatják, a Színházi Életet a 
vidéki cselédlányoktól a pesti úri hölgyekig, a gépírókisasszonyoktól a 
birtokain visszahúzódva élő arisztokratákig mindenki olvasta, sőt 
szerette is. Aki tehát ott szerepelt, akár író, akár színésznő, fényképész 
vagy vendéglőtulajdonos volt, közismert lett. Sőt, divatos! Karinthy és a 
Színházi Élet tehát kölcsönösen jól jártak egymással. A Színházi Élet 
rt. azonban pénzből, méghozzá elég sok pénzből tartotta fenn a lapot, 
hiszen Incze Sándor önálló kiadó volt, nem tartozott a nagy konszer-
nekhez. Életkérdés volt számára az előfizetők megtartása, toborzása. 
Ezt pedig csak új, eredeti, izgalmas és szenzációs cikkekkel biztosít-
hatta. Nem volt jó üzlet számára a másodközlés. Még akkor sem, ha azt 
éppen Karinthy hozta be. Ezért, mint azt Karinthy halála után Intim 
Pista teljes egészében neki szentelt rovatából3 megtudjuk, remek mód-
szert találtak ki: „A Színházi Életnél háromféle honoráriumot kapott. 
1. A legszerényebbet, ha készen behozta a cikket. 2. Közepest, ha ő 
adta a témát. 3. Magasat, ha a helyszínen kapta a témát." Karinthy 
természetesen igyekezett a legmagasabb összeget megszerezni, így több-
nyire a hét új darabjáról, filmjéről vagy pletykájáról írt. Vagy a húsvét-

3 Színházi Élet. 1938/37. 2 1 - 2 4 . 
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ról, pünkösdről, karácsonyról, újévről, a legújabb sztárról, a legfrissebb 
szenzációról, divatról, idegenforgalomról. De a témák általában csak 
alapul szolgálnak, hogy utána fantáziáját szabadon ereszthesse. Marlene 
Dietrich nadrágot húz — erről egész sor színésznőnek való férfiruha-
ötlet jut eszébe, kinek-kinek egyénisége szerint. A Színházi Élet pályá-
zatot ír ki Ha egy napig milliárdos lehetnék címmel. Karinthy a pályáza-
tok beérkezése után először krokiban fejti ki saját elképzeléseit, 
melyeknek lényege, hogy ugyanazt csinálná, amit eddig, de nem kény-
szerből. A téma azonban tovább is foglalkoztatja, mert filmet ír a 
pályázatról, mely a győztes nyereményként megvalósított egy napját és 
annak következményeit meséli el. Riportszerű beszámolókat készít nép-
szerű vagy érdekes egyéniségekkel való találkozásairól. Sugár Károly 
színművész halálakor a művészet és tudomány rokonságáról, az alkotó 
ember teljességéről elmélkedik. Közismert sokoldalúsága magyarázza, 
milyen lelkes kíváncsisággal kezd a Kistext nyilván reklámcélból szük-
séges bemutatásához, vagy a japán sportoló-fiatalokkal készülő riportjá-
hoz. Szokása szerint füozófiai gondolatait veti papírra a régi autók 
versenyéről szóló beszámolóban, egyéni bájú „felvágással" nevetteti ki 
magát, hogy a fiatal sakkbajnokot bemutassa. Módszere általában ez: a 
téma kapcsán bölcs gondolatokat és szellemes tréfákat hord egybe, 
kifigurázva azt, amivel nem ért egyet, és töprengésre késztetve azokat, 
akik nem restek maguk is gondolkodni a világ dolgain. 

Az itt közölt bibliográfiában azok az írások szerepelnek, melyeket 
eddig kötetbe nem gyűjtöttek és önálló írások lévén érdeklődésre tart-
hatnak igényt.4 A mellékletbe pedig ezek közül azokat a cikkeket 
válogattam ki az 1933-38-ban megjelentekből, melyek legjellemzőbbek 
a Színházi Életben kifejtett tevékenységére. Tudomásom szerint ezeket 
akkori megjelenésük óta most olvashatják először. 

"1981-ben megjelent Ungvári Tamás szerkesztésében a Karinthy 
Frigyes összegyűjtött művei sorozat Idomított világ c. kötete, ez tar-
talmaz néhányat az itt felsorolt 1 9 3 0 - 3 2 között megjelent írások 
közül. 
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KARINTHY FRIGYES KÖTETEKBEN 
MEG NEM JELENT ÍRÁSAI A SZÍNHÁZI ÉLETBEN 

1 9 3 0 - 1 9 3 8 

1930. 

Az ötödik kerék Modern Andersen mese 4. sz. 66—67. 
No de kérem, tanár úr! avagy Osztályozom a bizonyítványokat 

(Tanárvizsga az irodalomtörténet színe előtt) 8. sz. 38—41. 
Rögtönzés Pirandello: Ma este, rögtön c. darabja kapcsán 10. sz. 2—3. 
Rehabilitált asszonyok 12. sz. 32—33. 
Felfedeztem a legnagyobb magyar 

költőt 14. sz. 10-12. és 53. 
A bukott szerző 20. sz. 52-53 . 
Megborotvált a dán királyfi 22. sz. 12—13. 
A Balaton felfedezése 27. sz. 10-11. 
Kártyajáték, amin csak nyerni lehet 30. sz. 6—7. 
Impresszionista fényképészet 36. sz. 20-21 . 
Gáz és ellengáz Békés javaslatok 38. sz. 33-35 . 
J'accuse . . . Dreyfus bűnös! 45. sz. 11—13. 
Diszkrét levelek 49. sz. 10-11. 
Igazolásom Capilláriáról 52. sz. 33—36. 

1931. 

Az átalakított Színház 3. sz. 10-11. 
Névújítás 6. sz. 20 -21 . 
Gyilkos betű 8. sz. 27 -29 . 
Miss Nekemtetszik 11. sz. 6—7. 
És mégis ómen a nómen! 13. sz. 20—21. 
Budapesti Pavillon 18. sz. 12-13. 
Ha egy napig milliárdos lehetnék 20. sz. 34—35. 
Ugyan kérem, színházi válság . . . 22. sz. 46—47. 
Nyaralási tanácsadó 23. sz. 12—13. 
Dzsipszi 30. sz. 12—13. 
Ökörsütés 35. sz. 24 -25 . 



902 Dokumentum 

Darabcímek a kor tükrében 37. sz. 20—21. 
Korlátolt lapterjedelem 40. sz. 16. 
Teátrum a „Fehér Ló" fogadóban 49. sz. 28—29. 
Az utolsó nap utolsó lapja 52. sz. 26—28. 

1932. 

Rémes álom 1932-ről. 1. sz. 12-13. 
Megfejtése a jövő számban . . . 5. sz. 20—21. 
Bűvészinas * 7. sz. 14-15. 
Elírások 16. sz. 26 -27 . 
Egytől százig 20. sz. 22 -23 . 
„Jó dumája van" 26. sz. 56—57. 
Mi minden lehettem volna? 30. sz. 12—13. 
Visszaadtam Toutain-nek a kölcsönt 31. sz. 34-35 . 
Kivágom magam 34. sz. 22 -23 . 
Szentistvánnapi Városmutogató 35. sz. 12—13. 
Az én tanrendem 38. sz. 22—23. 
Koktél 41. sz. 8 - 9 . 
Itt a Cu-cu! 43. sz. 26 -27 . 
Az Élet Albérlője 52. sz. 94 -96 . 

1933. 

így rádióztok ti 9. sz. 26 -27 . 
Marlene Dietrich azt izente . . . 12. sz. 16—17. 
így írtok ti Krumpli (Kutyaregény) 14. sz. 16-17. 
Halló, halló, itt Rádió Színházi É l e t . . . 24. sz. 48 -49 . 
Noé Zeppelinje 30. sz. 28-29 . 
Karinthy Frigyes irodalmi levele 

Chasterton 25 éves írói jubileumára 32. sz. 24 -25 . 
Rákászok 33. sz. 56 -57 . 
Esti Kornél, a költő — Kosztolányi Dezső, 

az ember 38. sz. 34-36 . 
Régészek Budapesten 41. sz. 42 -43 . 
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Uj társasjátékok 46. sz. 28 -29 . 
Happy és Unhappy 48. sz. 14-15. 
Egy csapásra két legyet 50. sz. 22 -23 . 

1934. 

Forradalmi szakácskönyvem 1. sz. 36—37. 
Húsvéti ajándék 15. sz. 27. 
Parnasszus a Beketówban 26. sz. 33-35 . 
Konferansziék világkonferenciája 28. sz. 40 -41 . 
Cirkusz a Vígszínházban 30. sz. 33—36. 
A nevetséges nevetés 33. sz. 34—35. 
Művészeti Tanács (És ami kimaradt 

belőle) 40. sz. 30 -31 . 
Ki akarok bújni a sodromból! 43. sz. 33 -35 . 
Rádióbarátok Egyesülete 46. sz. 48 -49 . 
Felsőlégcsavaros repülőgépet veszek 47. sz. 16—17. 
Őszintén . . . 51. sz. 72 -73 . 
A jubiláló „Bűvös szék" 52. sz. 136—139. 
Fantázia és vidéke karácsonyi különszám 

97-104. 

1935. 

A mi időnk következik most! 10. sz. 58—59. 
Két szobrász és egy színész 19. sz. 10-12. 
A költő és a szárnyak 22. sz. 40—42. 
Jeles szóbeli érettségi 

2150-ben a magyar irodalomból 24. sz. 20—21. 
Kitalálni és feltalálni 31. sz. 4 2 - 4 3 . 
Ha már szabadtéren . . . 32. sz. 28—29. 
Molnár Ferenc tisztábban 

képviseli a francia szellemet, 
mint a párizsi írók . . . 33. sz. 18-19 . 

Jarosi anza ikagadeszka 35. sz. 8—9. 
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Életem statisztikája 43. sz. 115-116. 
Karinthy Frigyes világ-színjátéka 43. sz. 161-166. 
Kistext a farkas jegyében 43. sz. 234-235. 
Éretlenségi — A főigazgató vizsgája 50. sz. 24—25. 
Tanár úr kérem (Számonkérem az iskolapénzt 

öt színészkisasszonytól) 52. sz. 77-79 . 

1936. 

Kalendárium-recept 1936-ra l . sz . 18-19. 
Jani 5. sz. 47. 
A felszabadult szavak 10. sz. 70-71 . 
Ögnirek körö 12. sz. 40 -41 . 
Születésnap 27. sz. 10-11. 
A szerelmes levél 30. sz. 6—7. 
A jellemszínész és a mikroszkóp 33. sz. 38—39. 
Szellemi olimpiász 36. sz. 6—7. 
Sakkoztam a bajnokcsapat 

bajnokával 38. sz. 6 - 8 . 
Pesti kalauz idegenek részére 40. sz. 34-35 . 
Az orvosné dilemmája 46. sz. 6—8. 
Egy úr frakkban és vörös szakállban 48. sz. 18—20. 
Száz szerep keres egy szerzőt 52. sz. 33-38 . 
így szívtok ti 52. sz. 202. 

1937. 

A költő 4. sz. 38 -39 . 
Publicity (Nyilvánosság és inkognito) 9. sz. 66 -67 . 
Karinthy Frigyes revüje 16. sz. 21-23 . 
Pünkösdi királyság 21. sz. 54-55 . 
Murilló angyala a kávéházi asztalnál 42. sz. 17. 
így írtok ti Sámson 43. sz. 18-19. 
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1938. 

Karinthy Frigyes revüje 4. sz. 16-18. 
Illusztrált közmondások 7. sz. 33—35. / 
így írtok ti 
Volt-e Cecil a Török utcában 

vagy A halhatatlan Kék Róka 9. sz. 22 -23 . 
Új Robinson 17. sz. 21 -25 . 
„Lubitsch Touch" 19. sz. 51. 
Karinthy Frigyes revüje 20. sz. 38-40 . 
Történelmi életrajzok 26. sz. 6—7. 
Az elfoglalt üzletember szerelmeslevele 35. sz. 38—39. 
Karinthy Frigyes revüje 37. sz. 25 -27 . 
Karinthy-antológia 38. sz. 53-56 . 

HALLÓ, HALLÓ, ITT RÁDIÓ SZÍNHÁZI ÉLET 
HALLÓ, HALLÓ! FIGYELEM! ÚJ MIJFAJ SZÜLETETT! 
KARINTHY FRIGYES HELYSZÍNI KÖZVETÍTÉSE A NEMZETI 
SZÍNHÁZBÓL 

( T á j é k o z t a t ó . ) Gyengébbek kedvéért, akik fentiekbó'l első pilla-
natra nem veszik észre, miről van szó, néhány magyarázó utalás talán 
nem lesz fölösleges. 

Hát éppen erről van szó. 
Hogy mi fölösleges és mi nem. 

A korszellem világosan válaszolt erre a kérdésre. A korszellem min-
denben a c s e l e k v é s , t ö r t é n é s , a t e t t jelszavát tűzte ki 
érdeklődése középpontjába és minden vonalon igyekszik leépíteni a 
cselekvés a történés körül évezredek alatt melléktermék gyanánt fel-
gyűlt s z a v a k , b e s z é d e k , g o n d o l a t o k , r e f l e x i ó k 
fölöslegét. Tessék elolvasni a modern regényt. Tessék megnézni a 
modern filmet, tessék átlapozni a világlapokat. Mindenütt egyre több a 
m o z d u l a t o t ábrázoló k é p , egyre kevesebb a s z ö v e g . 
Ami szöveg megmaradt, az is inkább csak képmagyarázat, felirat, 
k ö z v e t í t é s . Röviden és tömören e l m o n d a n i , mi történt: 
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többre nem vagyunk kíváncsiak. Kezdő' drámaírók egyre gyakrabban 
hallják színházigazgatóktól is: fiacskám, nagyon sokat beszélnek ebben 
a maga darabjában. Kevés a történés, a „cselekmény", ahogy néhai 
Keszler bácsi mondotta. 

Ezt a követelményt akarjuk most gyökeresen megvalósítani azzal az 
új műfajjal, amivel a jövőben pótolni óhajtjuk az elévült „színházi 
kritikát". 

Eddig kétféle módon vettük tudomásul, m i t ö r t é n i k egy 
darabban. Vagy megnéztük a darabot („megnéztük" é s nem „meg-
hallgattuk", ahogy mondani kellene) vagy elolvastuk a kritikát, amitől 
vagy elment a kedvünk megnézni, vagy úgy éreztük, eleget tudunk 
felőle. 

A harmadikat a r á d i ó útján közvetített tényleges „meghallga-
tást" azért nem számítottuk ide, mert nagyon kevés ember akad, aki 
egy prózai darabot v é g i g h a l l g a t a rádión. 

Hát ezen akarunk segíteni, illetve azt a két dolgot óhajtjuk terv-
szerűen egyesíteni. 

Hogy a c s e l e k m é n y terjesztésére milyen nagyszerű és nép-
szerű eszköz a rádió, azt a különféle események úgynevezett helyszíni 
közvetítésének nagy sikere mutatja. A futballmeccseket, azonkívül, 
hogy ötvenezer ember nézi végig, további sokszázezer figyeli a rádión 
keresztül. . . 

Miért ne lehetne ugyanezt megcsinálni a s z í n h á z i e l ő a d á s -
n а к nevezett látványosságokkal kapcsolatban is, mikor, ahogy be-
bizonyítottuk, ezeknél is az e s e m é n y érdekel bennünket és nem a 
duma? 

Miért kell ezeket közvetlenül kapcsolni a rádióba? 
Nem volna sokkal izgatóbb, hatásosabb, népszerűbb, ha egy 

s z p í k e r szemén keresztül hallaná a nagyközönség (kicsi úgy sincs) 
azt, ami tulajdonképpen érdekli, a mesét, a valóságot, a cselekményt, 
hogy mi t ö r t é n i k a s z í n p a d o n ? 

Mint egy igazi korszerű értelemben vett kultúreseményt: egy futball-
mérkőzést. 

Mit magyarázzak? 
Ilyenformán gondolom: 
Halló, halló, itt Színházi Élet külön leadója a háromezerkétszáz-

ötös hullámhosszon! 
Pontos idő nyolc óra tíz perc! 
Következik Shakespeare „Othelló a velencei mór" című darabjának 

helyszíni közvetítése a Nemzeti Színházból. 
Szpíker: Karinthy. 
(Más hang.) 
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Hölgyeim és uraim, jó estét! . . . Itt ülök a jobboldali proszcénium-
páholy mélyén, a mikrofon eló'tt . . . A függöny meg nem ment fel. 
Notabilitások érkeznek. Szemben páholyommal e pillanatban tűnt fel 
Herczeg Ferenc érdekes profilja. (Mingyárt ő maga is itt lesz.) Hóman 
kultuszminiszter úr őexcellenciája még nincs itt . . . aha . . . éppen most 
jelent meg a középpáholyban. Mindenki arra fordul, a gukkerek elő-
kerülnek. Előttem, az első sorban Hatvany Lili jegyzeteket csinál, most 
leejtette a ceruzáját, Bródy Lüi udvariasan utánakap . . . 

Mozgás, türelmetlenkedés . . . néhányan topognak . . . A vasfüggöny 
lassan felgördül . . . Az oldalajtókon sietve jönnek az elkésettek . . . 
Indig Ottó most jelent meg Marton Sándor páholyában, izgatottan 
beszélgetnek, nyilván Shakespeare-ről Othelló-val és a Shylock-kal kap-
csolatban, idehallani, ahogy I. kérdi: „na és? az angolok nem fizetnek? 
és Mór? " 

Hölgyeim és uraim, a függöny fe lment . . . Udvar a velencei mór 
származású vezér champion kastélyában. 

Két középcsatár . . . pardon, két katona, arról vitáznak, hogy kellene 
valamit csinálni. . . Most látom, az egyik Petheő Attila, a másik a kis 
Garamszeghy; Petheő részeg, Garamszeghy (Jágónak hívják) szán-
dékosan beleköt . . . tessék várni . . . aha . . . Jágó csendesíti, valamit 
beszél a mór-ral kapcsolatban . . . 

Változás. Ódry, feketére festve, megjelenik, Brabantió e l ő t t . . . ki-
derül, hogy Othello-nak hívják, nem is tudtam . . . Brabantió szemre-
hányást tesz n e k i . . . a leánya, Desdemona miatt . . . Othello bejelenti, 
hogy el fogja mondani élettörténetét, amelyből kiderül, hogyan szerette 
meg Desdemoná-t s miért reméli, hogy hozzáadják . . . Mindnyájan 
leülnek . . . Othello belekezd a történetbe. 

Hölgyeim és uraim, míg a történetet elmondja, leadóállomásunk 
gramofónmuzsikát fog közvetíteni. 

(Gramofónhangverseny után.) 
Hölgyeim és uraim, folytatom a közvetítést. 
Othello már elmondta a történetet, már hozzá is adták Desde-

moná-t, akiről kiderült közben, hogy Bajor Gizivel azonos, tehát a 
következőkben, ha Desdemoná-t mondok, mindig Bajor Gizit tessék 
érteni. Tehát ismétlem, már hozzáadták, már itt is vannak a férj új 
állomáshelyén, már le is feküdtek és most jobb nekik, kérdem? . . . E 
pillanatban érkezett az udvarra (az is ugyanolyan udvar, mint az előbbi 
volt) Jágó és Carrio . . . Carrio részeg . . . Jágó beleköt . . . kardot 
ránt . . . Jágó védekezik . . . hangosan ordít . . . hallo . . . egy pont 
Carrionak . . . óvás, a zsűri nem ítéli meg . . . (szünet után gyorsan) 
. . .e pillanatban Jágó megsebesül. . . Carrio megijed és elszalad, Jágó 

segítségért ordít . . . 
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Jön sietve Othello . . . nagyon haragszik, hogy zavarták . . . Jágó 
alaposan bemártja Carrio-t. . . Othello fel van háborodva, hogy lazul a 
fegyelem . . . most elbocsátja Carrio-t, de űgylátszik valami nincs rend-
ben . . . még nem biztos a győzelem . . . 

Változás. . . Jágó remek lefutással átveszi a mérkőzés vezetését . . . 
Cselezik . . . Desdemona azt hiszi, Othello-ról van szó, közben Jágó 
finom fordulattal átpasszolja Desdemona zsebkendőjét Carrio-nak . . . 
Ugyanakkor Othello, a baloldalon, észreveszi, hogy Carrio átvágja a 
csatársort és lefut a zsebkendővel. . . Jágó Desdemoná-ra tereli figyel-
mét . . . Othello hirtelen gyanút fog . . . Desdemona, Jágó utasítása 
szerint, protezsálni kezdi Carrio-t . . . m o s t . . . mos t . . . (gyorsan) . . . 
Othello a zsebkendőt kéri! . . . kapu előtt . . . Desdemona zavarba 
jön . . . Othello hirtelen rárohan . . . megüti . . . hendsz . . . de Jágó 
egyelőre kivédi a katasztrófát. . . Talán a következő félidőben. Lement 
a függöny. 

(Szünet után.) 
Hölgyeim és uraim, folytatom a közvetítést. Második félidő. Othello 

dühöng. Jelt ad Jágónak, hogy végezzen Carrío-val, míg ő . . . Változás. 
Desdemona készül lefeküdni. Othello jön. Vita a zsebkendőről. . . 
Desdemona ügyesen védekezik, de Othello egyre hevesebben támad . . . 
Most Desdemona majdnem kicsúszott . . . Othello mintha gyengülne . . . 
Második kör . . . (gyorsan) Desdemona rettentő hibát követ el, sajnálni 
kezdi Carrio-t, mikor megtudja, hogy megölték . . . Othello ezzel döntő 
fölénybe k e r ü l t . . . amit, úgylátszik, ki fog h a s z n á l n i . . . Desdemona 
hátrál. . . Othello utána . . . m o s t . . . Desdemona haladékot kér . . . 
(szünet) nem kapja meg . . . (szünet, ünnepélyesen, gyorsan). Gól!!! . . . 
Hölgyeim és uraim, Othello e pillanatban fojtotta meg Desdemonát, a 
közönség őrjöng (nagy tapsot hallani) . . . s bár az ítélet nem igazságos, 
mert Desdemona hű volt, illetőleg . . . és itt azt beszélik mellettem, 
hogy meg is fogják óvni . . . általában, az egész megbántott férfinem 
nevében meg lehetünk elégedve ezzel az eredménnyel. . . hacsak . . . 
halló . . . Othello tőrt r á n t . . . valamit b e s z é l . . . m o s t . . . most! . . . 
(szünet után, bánatosan) Gól! . . . Othello sajátmagát is leszúrta . . . 
fütty! . . . félidő vége . . . Hölgyeim és uraim, az eredmény a férfinem és 
a női nem közt folyó évezredes mérkőzésben: egy-egy, eldöntetlen! A 
viszontlátásra! 
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M Ű V É S Z E T I T A N Á C S 
(ÉS AMI KIMARADT BELŐLE) 

írta, aki szintén kimaradt: Karinthy Frigyes 

Csak most került a kezembe a lista. A Művészeti Tanács listája, 
azoknak a névsora, akiket ebbe az új intézménybe beválasztottak. Egész 
sereg név, kiváló írók és művészek, akik most mind tanácsosok lettek. 
Nagy megrökönyödéssel vettem tudomásul (kétszer is elolvastam), hogy 
a nevem nem szerepel köztük. Ez súlyos meglepetés a számomra s mint 
lelkiismeretes embert, nehéz feladat elé állít. Olvasóim, akik ismernek 
erró'l az oldalamról, bizonyára meg fogják érteni. Ugyanis miró'l van 
szó? Arról van szó, hogy eddig nem volt semmi bajom, azt se tudtam, 
mi fán terem az a Művészeti Tanács. És ha beválasztottak volna, akkor 
se változott volna semmi, továbbra se kellett volna tudnom, mert, 
kérem, ha beválasztanak, nyilván azért választanak be, mert felteszik 
rólam, hogy tudom. így azonban más a helyzet. Miután nem válasz-
tottak be, mégiscsak meg kell tudnom, illetve ki kell spekulálnom, mit 
kell érteni Művészeti Tanács alatt, egyrészt, hogy felmérhessem, 
mekkora kár és sérelem ért azzal, hogy nem választottak be, másrészt, 
hogy felkészüljek rá, milyen következményekre számíthatok, személy-
szerint abból a megváltozott helyzetbó'l, ami irodalmi és művészeti 
életünket gyökereiben forgatja fel s új állapotokat teremt a Par-
nasszuson. 

Mert tessék elgondolni, micsoda rendetlenség volt eddig az irodalom-
ban és művészetben. Rossz gondolni rá. Amíg nem volt Művészeti 
Tanács. írók és művészek tanácstalanul álldogáltak, tanácstalanul vártak 
egymásra, kifordított tenyérrel, sejtelmük se volt róla, mihez fogjanak. 
Ha néha mégis csináltak valamit, egy könyvet, egy képet, egy szobrot, 
egy dalt, ezt csak úgy találomra csinálták, átabotába, árván, a „kék 
levegőbe", senkitó'l nem kaptak tanácsot, eló'zően, hogyan csinálják és 
mit csináljanak. Igazán, képtelen viszonyok voltak ezek. 

Most máskép lesz. Most az írók és művészek tanácsot fognak kapni, 
mielőtt dolgozni kezdenek. Művészeti tanácsot. Olyanfélét (hiszen 
tetszik ismerni, főként az uraknak), mint amilyeneket általában a fő-
városi polgár szokott kapni a Székesfőváros Tanácsától, például, hogy 
aszongya, az íróasztalától való távozás előtt gondolatait hozza rendbe. 

Csak egy kis baj van. Most veszem észre. 
Ahogy mégegyszer végigfutom a listát, lassan égnek mered a hajam. 
Hát, hogy lesz ez a dolog, kérem szépen? Hiszen ezen a listán 

csaknem minden épkézláb író, szobrász, festő, színész és muzsikus rajta 
van, mint a Művészeti Tanács tagja, tehát tanácsos. 
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Jó Isten, hát k i n e k fognak ezek tanácsot adni? Egymásnak csak 
nem adnak, kinek kell egy másik tanácsos tanácsa, - azért tanácsos 
valaki, hogy ne kelljen mások tanácsára szorulni. Tanáccsal ezek az urak 
el vannak látva, köszönik szépen, nekik olyanra van szükségük, akit ők 
tanácsolhatnak ide vagy oda. 

Na de már most, jóformán felgondolva, tulajdonképpen nem is látok 
olyan jobbnevű írót, például, aki ne volna a listán. 

Csak magamat. 
Én vagyok az egyetlen jobbnevű író Magyarországon, aki nem tagja 

e Művészeti Tanácsnak. 
Ez pedig nyilván nem jelent mást, mint hogy a Művészeti Tanács 

egész feladata és szerepköre a jövőben abban merül ki, hogy nekem 
tanácsot adjanak. Nekem egyedül. 

Most már értem a dolgot. 
Erre ment ki a pakli. Kiváló kollégáim összebeszéltek a hátam 

mögött, gyerekek, ez a szegény Frici nem tudja, mihez kezdjen, mihez 
fogjon az életével és a művészetével, senki nem ad neki egy okos 
tanácsot. így külön-külön talán el se fogadna tőlünk, alakítsunk egy 
hivatalos szervet, intézményt, Művészeti Tanácsot, amitől nem szégyen 
tanácsot elfogadni. 

így persze nagyon megtisztelő rámnézve, hogy nem szerepelek a 
listán, ha egyszer az egész dolgot az én kedvemért csinálták. Világos a 
helyzet, hiszen a király se szerepel a királyi tanácsosok listáján 
(hallottak már olyan királyról, aki királyi tanácsos lett volna? ) és a 
kormány tagjai se kormányfőtanácsosok. 

Szóval a jövőben tanácsot fogok kapni a kollégáktól. Jelentkezni is 
fognak kihallgatásra és sorban elmondják tanácsaikat. Csak tanácsot, 
nem követelést. Én pedig kegyesen meghallgatom őket s aztán meg-
nyugtatom a tanácsos urakat, hogy bölcs megfontolás tárgyává teszem 
tanácsaikat. 

Ahogy ismerem őket, előre sejtem, ki mit tanácsol majd. 
S z a b ó Dezső azt fogja tanácsolni, hogy hagyjam abba az egészet s 

életem hátralévő napjait az Elsodort Falu múlhatatlan szépségeinek 
tanulmányozására fordítsam. 

M ó r i c z Zsigmond azt fogja tanácsolni, hogy tegyek úgy, mint ő, 
ne fogadjak el senkitől tanácsot, mert a végén úgy járok, mint az 
egyszerű ember, aki felvette a szamarat a hátára. 

K o s z t o l á n y i Dezső, mint nyelvtisztító, hogy a „tanács" szót 
egyáltalán ne használjam, mert nyelvújítási korcsszülött, ehelyett, mint 
közíró, használjam az általa készített „ajóka" kifejezést (ebből képezve: 
ajánlat és mondóka), üyen módon, hogy „remek ajókát kaptam" és 
„adok neked egy jó ajókát". 
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B u s Fekete, hogy írjak egy olyan vígjátékot, amiben egyik jó ötlet 
kergeti a másikat s amikor az összes ötletek kikergették egymást, adjam 
el Zukor Adolfnak filmre, amit a Citadella falára fognak vetíteni estén-
ként. 

M o l n á r Ferenc, hogy amikor mosakodok, igenis fölfelé tartsam a 
kezem, mert akkor legfeljebb a kabátujjamba csorog a víz, amivel csak 
az ingemet áztatom el, viszont, ha lefele tartom, esetleg tönkreteszem a 
cipómét. 

F ö l d i Mihály, hogy a jó ötleteimet inkább a Pesti Napló számára 
tartogassam. 

B é k e f f i László, hogy adjak neki tanácsot, a Szivárvány ultra-
violett sugarának felhasználását illetően. 

H u s z á r Pufi, hogy gondoljak az alakomra, ne zabáljak annyit, 
azzal is több marad neki. 

A 1 p á r Gitta, hogy a filozófiai mélységekben ne erőltessem a 
hangom, inkább akoloratúrát gyakoroljam. 

S é r t ő Kálmán, hogy igyak meg vele egy spriccert, mindjárt jó-
zanabbul fogom megítélni a költészet keserves kínjának azt a patto-
gatott mibenlétét. 

P é k á r Gyula, hogy lépjek írói pályára, akkor talán jobban fog 
menni nekem, mint eddig. 

N a g y Endre, hogy hagyjam ott az írói pályát és csapjak fel színész-
nek, legalább mindenki látni fogja, milyen nagyszerű író voltam. 

R u b i n s t e i n Erna, hogy magánügyeimmel ne foglalkoztassam a 
közvéleményt. 

D о h n á n y i Ernő, hogy tanuljak nála zongorázni, legalább 
annyit, hogy le tudjam zongorázni a különbséget, amennyivel ő jobban 
fog zongorázni nálam. 

H о r V a y , hogy operáltassam meg az orromat, mert így nem 
hasonlítok eléggé a szobromhoz, amit majd csinál rólam. 

C s o r b a Géza, hogy ne halogassam tovább a síremlékem fel-
állításának időpontját, miután ő azzal már elkészült és sürgősen el 
akarja adni az államnak s végre, 

I n с z e Sándor, hogy az egész Művészeti Tanács ügyét írjam meg 
krokinak a Színházi Élet számára. 

Ezt az egy tanácsot előre megfogadtam. 
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A JELLEMSZÍNÉSZ ÉS A MIKROSZKÓP 

írta: Karinthy Frigyes 

Hűvösvölgyi furcsa kis kunyhójában, ahol egyedül élt, négyezer 
könyv és egy egzotikus kert közepén, mint Alphonse Karr az „Utazás 
kertem körül" szerzője, egy odatévedt vendég mikroszkópja fölé gör-
bedve találta. Érdeklődésére, hogy minek ez neki, Sugár Károly csodál-
kozva emelte fel a fejét. „Hogy lehet el egy jellemszínész mikroszkóp 
nélkül? " kérdezte kifordított tenyérrel. 

És ezt nem tréfából kérdezte. Mert ahogy nem lehetett el mikrosz-
kóp, négyezer válogatott jó könyv, egzotikus kert, Rómából hozott 
teknősbéka és külföldi utazások nélkül, éppoly összeférhetetlennek 
tartotta volna hivatásával, hogy ne tudjon kitűnően sakkozni, ne érde-
kelje szomjasan filozófia és földrajz, az egész emberi kultúra, amelynek 
birtokában nem akkor születtünk, mikor keresztlevelünket kiállították, 
hanem akkor, mikor ez a kultúra elkezdődött. Térben és időben a 
hosszú távok barátja volt, - Afrikába utazott a véreskolbász-ebédeken 
megspórolt pénzből s divatos és olcsó könyvek helyett inkább a klasszi-
kusok drága díszkiadását vásárolta össze, már abban az időben, mikor 
szerződés híján, zsákot kellett hordania a dunai rakodóparton. 

A huszadik század gyermeke, felnevelkedvén a „specializálódás" 
dicsőítésében, legyint, ha ilyet hall: nem is lehet jó az efféle eklektikus 
természet a maga dolgában. - aki mindenhez konyít, a maga mester-
ségében csak düettáns, a lángész mindig egyoldalú - vagy pláne, a 
modern lélektan szerint: túlnagy érdeklődés kifelé, mindig azt jelenti, 
hogy befelé bizonytalanok vagyunk. 

Mit tudtok ti, gyerekek, fogalmatok sincs, mit jelentett a Művészet a 
mi számunkra, akik a tizenküencedik században lettünk művésszé! 
Hogy igazi, éppen a művészetünkben való igazi elmélyedést nem 
tudtunk volna elképzelni kerek és tökéletes világkép, világszemlélet 
nélkül, - hogy az nem volt igazi festő a mi szemünkben, aki nem értett 
irodalomhoz és nem lehetett jó politikus, akinek botfüle volt muzsiká-
ban. Igazi művész csak egész ember lehetett s az e g é s z emberhez 
éppenúgy hozzátartozik a mikroszkóp, amit éppen olyan e m b e r 
talált ki, mint mi vagyunk, — mintahogy hozzátartozik a tisztesség, 
erkölcs, lelkes jószándék és helyes társadalmi ösztön. A művész tehet-
ségét és erejét nem kevesbíti, hanem fokozza, ha l á t s z a t r a más i s 
foglalkoztatja, mint a műhely, - látszat ez, mert hiszen mindent, amit 

összeszed útközben, a műhelybe hord el végül is s én nemhogy tréfának 
nem találom Sugár Károly mondását a mikroszkóppal kapcsolatban, de 
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meg vagyok győződve lóla, hogy csodálatos mozdulatai és gesztusai 
között, amikkel az emberi nyomorúságot, korlátoltságot és tehetetlen-
séget ábrázolta, volt olyan is, amit egy véglény vergődéséből lesett el a 
százszorosan nagyító lencse alatt. 

Egyébként vaságyon aludt, matrác nélkül és Shylockot szerette 
volna eljátszani: bizonyosan nagyszerű lett volna ebben is, mint a 
Viharban, ahol viharos sikere volt Calibanjának. Mert ez az ember, akit 
halálosan érdekelt az élet, igazán meghalni csak ott tudott, ahol a halált 
is szimulálni kell, - egyik előadáson végigjátszotta komikus szerepét s a 
kulisszák mögé rejtette a lavórt, amit vérrel hányt tele, rohama lévén: 
cyranoi bátorsággal és moliérei szerénységgel. Mert hogy lehetett volna 
különben j á t é k b ó l oly bölcs, mint a Dovre Véne Peer Gyntben, ha 
v a l ó s á g b a n i s meg nem ismeri a bölcsességet? 

A század ifjú kritikusa felvonja szemöldökét, hallván, hogy mi 
hozzáértők a négy, vagy öt legnagyobb magyar színész közé szá-
mítottuk, - ha az volt, miért maradt végig epizódista? De nem 
vagyunk-e mindnyájan epizódszínészek abban a drámában, ahol a fő-
szerepeket Végzet és Sors alakítják, néha sokkal rosszabbul és tehetség-
telenebbül, mintahogy mi el tudnánk játszani, ha egyszer kiosztaná ránk 
a nagy rendező? 

Jó művész volt, mert egész ember volt, - ember volt, mert jó volt 
művésznek. Csak a maga kertje körül utazott, de nagyobb utat tett meg 
sok gazdag és szeszélyes világcsavargónáL 

Azért volt jó jellemszínész, mert jellemes színész volt. 

KALENDÁRIUM-RECEPT 1936-RA 
KARRIER EGY ÉV ALATT 

írta: Karinthy Frigyes 

JANUÁR 

A nappalok rövidek, az esték hosszúak, ha nem sikerült ingyenjegyet 
szerezni egyetlen újságíró ismerősötöktől, egy rendőri riportertől, ott-
hon ül az ember és kedves szüleivel vitatkozik és érvel, hogy az nem 
olyan egyszerű, ahogy ők gondolják, egy szegény és becsületes lánynak 
a mai világban. Te nagyon szívesen mennél hivatalba, gépírni és gyors-
írni elég jól tudsz, de a papa legjobban tudja, úgy-e, micsoda nehézségek 
vannak, hiszen őt is féléve áltatják a minisztériumban. Senkinek nem 
árulod el, hogy elseje óta napi két órát tanulsz a hírneves filmrendező-
nél, akivel nyáron ismerkedtél meg titokban. 

11 Irodalomtörténet 1982/4 
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FEBRUÁR 

Már csak huszonnyolc napod van hátra, hogy a meglepetést — 
ellenkező előjellel - igazi meglepetésnek készítsd elő. Tehát szorgal-
masan tanulod a cipőfelsőrész-készítést, mindenki csodálkozására, mert 
hiszen ez nem egy lánynak, főként pedig nem társasági lánynak való 
ipar, de te kijelented, hogy a munka nem szégyen, és mint nőnek éppen 
azért vannak kilátásaid sikerre ebben a szakmában, mert még kevés nő 
dolgozik benne. Te a komoly és nehéz és küzdelmes életre készülsz, 
lenézed a léha gondolkodást és a gyors karrierről való ábrándozást. 
Egyszerű ruhában jársz, lesimított hajjal, nem rúzsozod és nem köröm-
lakkozod magad és moziba se igen jársz, mert megveted a könnyű 
műfajokat. Kedvenc szerződ Spengler és Веке Manó. A hónap vége felé, 
titokban levéteted a polipot a hangszálaidról és új gumifáslit veszel 
bokaszorítónak. 

MÁRCIUS 

A cipőfelsőrésztől már egészen kérges a tenyered, nappal álmos 
vagy, mert éjszaka végzed a levelezést és a tanulást, egy amerikai 
ügynökkel levelezel, aki utólagos tiszteletdíj reményében már régen 
terjeszti fényképedet ottani szaklapokban, abban a hitben, hogy egy 
ünnepelt és nagysikerű magyar filmprimadonnáról van szó, - angol 
színházi lapokból tanulod Shakespeare és Milton nyelvét, amire majd 
szükséged lesz. A rendőri riporter közben szorgalmasan írja, előre, a 
kritikákat, interjúkat (ő az egyetlen, aki be van avatva), hogy ne legyen 
majd szűkében, mikor rákerül a sor. Körkérdésekre való válaszokban 
gyakorlod magad s üres óráidban már megkezdted „A cipőfelsőrésztől a 
Bunsen-lámpákig" című verses alakú művedet, mely tulajdonképpen a 
nagy filmprimadonna naplója, karrierjének története, egyszerű, kereset-
len szavakban elbeszélve. 

ÁPRILIS 

Egy véletlen folytán, ugyanis szórakozottságból a harmadik emelet 
helyett a második emeleten csöngetsz be abban a házban, amelynek 
egyetlen más emeletén se volt dolgod, megismerkedsz az öregedő, de 
nagytekintélyű filmesztétikussal, aki annakidején, felfedeztetésed után, 
a sajtóban foglalkozni fog tüneményes egyéniségeddel. Rettenetes 
zavarban mentegetőzöl a tévedésért, ő azonban igen kedvesen nyugtat 
meg s negyedórai beszélgetés után csodálkozásának ad kifejezést, hogy 
még sohase gondoltál a színpadra, vagy a vászonra. Egészen elképedsz, 
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hogy jut ilyesmi az eszébe, semmi se áll tőled távolabb, mint az ilyen 
komolytalan dolgok. Megígérteti veled, hogy majd meglátogatod, de 
mielőtt címedet, vagy akárcsak nevedet megtudná, hirtelen eltűnsz. 

MÁJUS 

Itt az ideje, hogy az elméleti munka után a gyakorlatra kezdj 
gondolni, mert a jövő hónapban minden vonalon megkezdődnek már a 
külső felvételek, a forgatókönyveket megírták, a producerek reggeltől 
estig együtt ülnek a kávéházban és osztogatják a szerepeket. Spaczek, a 
foglalkozásnélküli volt filmszalagvágó, aki egész nap ott ül és fülel, 
esténként a kávémérésben pontosan referál neked, különféle színes 
ceruzákkal listázol és könyvelsz, szemüveggel az orrodon, nagy vörös 
főkönyvedbe. Kiszámítod, hogy a „Tündérálom az egérlyukban" fő-
szerepének eljátszására csakis Baál Pancit kérhetik fel, a népszerű film-
primadonnát. 

JÚNIUS 

Megkezded Baál Panci bonyolult érdekeltségeinek kivizsgálását. 
Csakhamar kiderül, hogy augusztus közepére, amikor a „Tündérlak az 
egérlyukban" külső felvételeit forgatni kezdik, a konkurrens producer-
rel van megállapodása, de kiszámítod azt is, hogy azt a szerződést 
okvetlenül megszegi, mert itt viszont Barlanghyval együtt játszhat, 
akivel el akarja vétetni magát. Alaposan áttanulmányozod az idevágó 
rendeleteket és jogszokásokat s arra az eredményre jutsz, hogy szív ide, 
szív oda, Panci inkább fogja cserbenhagyni a „Tündérlakot", ha kiderül, 
hogy a naiv producerek itt nem kötöttek ki pönálét, a másik vállalat 
ellenben harmincezer dollárt kötött ki, amit persze a hebehurgya Panci 
régen elfelejtett. Spaczeknek sikerült megszerezni a „Tündérlak" be-
szélő-szerepét, amit szóról szóra betanulsz. 

JÚLIUS 

Értesíted a rendezőt, aki a „Tündérlakot" csinálja, s akivel az utóbbi 
hetekben úgy viselkedtél szándékosan, hogy már nagyon szeretne meg-
szabadulni tőled, miszerint készüljön augusztus idusára, vagyis tizen-
ötödikére, amikor is majd kezdődik a te nagy időd, egyben az ő 
dicsősége, ha ügyesen fel tudja ismerni a nagy pillanatot. Közben a 
magánvállalatnál elkészültek már a gondos próbafelvételek, amiken 

11* 
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múlt hónap óta dolgozol. Otthon bejelented, hogy jövó' hónapban 
valószínűleg beállsz munkásnak a cipőgyárba, mint szociálisan gondol-
kodó egyszerű munkásnő. 

AUGUSZTUS 

A döntő és elhatározó harc hónapja. Harmadikán a konkurrens cég 
megkapja a figyelmeztető anonym levelet, hogy jó lesz Pancira vigyázni, 
mert szerződésszegésre készül. Kellő időben tájékoztatni fogod őket. 
Mindenre elkészülsz, a szerep a kisujjadban. Tizenötödikén felvirrad a 
„Tündérlak" külső felvételeinek első napja. Az egész társaság együtt a 
regényes csepeli Dunaparton, hangosgép, statiszták, minden. Öriási 
izgalom, már tíz óra és Panci nem jelentkezik, otthonról is eltűnt. A 
rendező szaladgál, őrjöng. Egy fa alatt, lesimított hajjal, pápaszemmel, 
ott ülsz te és egy tudományos könyvet olvassz. A rendező megismer, 
elvörösödik, nagy zavarban van, de te úgy teszel, mintha nem ismernéd. 
Kínosan viccelődve megszólít, hogy amíg itt vesztegetik az időt, nem 
volna-e kedved lefényképeztetni magad. Tiltakozol, te komoly munkás-
nő vagy, semmi közöd a fűmhez. Nagy rábeszélésre tréfából játszani 
kezdel. Öriási megdöbbenés. Tökéletesen csinálod Panci szerepét, ki-
jelented, hogy sejtelmed se volt, miről van szó, de azt hiszed, ebben a 
helyzetben és környezetben nem lehet mást tenni és mondani, mint 
amit te tettél: nem tehetsz róla, hogy a szövegben is ez volt. A szerző, 
aki igazolva érzi magát, őrjöng az elragadtatástól, a rendező, látván, 
hogy feléd billen a mérleg, komolyan és ünnepélyesen kijelenti, hogy 
úgylátszik csoda történt: a véletlen egy nagy művészt adott a filmipar-
nak. Te csak csodálkozol, vállaid vonod és nem akarsz hallani semmiről. 

SZEPTEMBER 

A riporter másnap jelentkezett, hogy „hallott az esetről" s már meg 
is írta (előszedvén a régi cikkeket), egyébként beszélt az öregedő eszté-
tikussal, aki a képekből ámulva ismer rá áprilisi vendégére s most csupa 
tűz és láng. A külső felvételek, miután hosszas rábeszélésre elfogadtad a 
„Tündérlak" címszerepét (azzal a feltétellel, hogy a film után vissza-
kerülhetsz a gyárba), javában folynak. 

OKTÓBER 

Az amerikai ügynök, most már másodkézből értesülvén rólad, meg 
van győződve róla, hogy ő már májusban nagy jövőt jósolt neked, esze 
nélkül sürgönyöz, hogy jön Pestre, amerikai szerződéssel a zsebében. 
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NOVEMBER 

A körkérdésére meglepően talpraesett választ kapó újságíró szól a 
kiadónak, aki felkeres egészen eredeti ötletével, amire nagyon büszke: 
milyen érdekes volna, ha megírnád különös és egyedülálló élettörté-
netedet „A cipőfelsőrésztől a Bunsenlámpáig" címen. Mosolyogva hall-
gatod meg, te ugyan sose gondoltál effélére, de foglalkozni fogsz vele. A 
kiadó szerint jó lenne, ha a premierig elkészülnél vele. 

DECEMBER 

Premieije a „Tündérlaknak". Óriási siker. Nem is lehet más, hiszen a 
riporter és az esztétikus előre megdolgozták a közvéleményt. Kará-
csonyra megjelenik a könyved is, amit már fordítanak angolra. A 
kormány képviselője megrendülve meséli mindenütt rövid beszélgetése-
tek tartalmát, melyben könnyes szemekkel jelented ki, hogy soha nem 
is álmodtál filmprimadonnai karrierről. 

KISTEXT A FARKAS JEGYÉBEN 

Irta: Karinthy Frigyes 

(LÁTOGATÁS A KISPESTI TEXTILGYÄR-IPARTELEPEN) 

Ezen a helyen huszonöt évvel ezelőtt szerény szövőüzem dolgozott 
3 0 - 3 5 munkással, Popper úr tulajdona. Kanavászt készítettek, úgy-
nevezett F a r k a s-kanavászt (ez volt a cikk neve). Popper urat, aki 
maga is századeleji, vérbeli szakember volt, Ágoston váltotta fel, s olyan 
üzleti képzelettel kezdett dolgozni, mint a régi nagy ipardinasztiák 
alapítói. Védjegyül a farkast választotta - az étvágyára, vagy a bátor-
ságára gondolt ennek a nemes ragadozónak? A jelek azt mutatják, hogy 
kabalának volt olyan jó és termékeny ez a védjegy, mint a Romulust és 
Rémust tápláló farkas jelképe. 

* 

Hogy a jelképben maradjunk, az etruszk textil-tanya helyén textil-
Róma nőtt ki a földből, hatalmas munkatelep, világszerte szétágazó 
kereskedelem központja. A kispesti textilgyár ma egész sereg épületé-



918 Dokumentum 

ben kettőezerötszáz munkást és tisztviselőt foglalkoztat, - a munkások-
nak külön kis városa, iskolája, sporttelepe, rendelője és könyvtára van. 
Egyetlen termében ezer szövőgépet számoltam össze, - tovább nem 
tudtam számolni. Azt mondják, a fonókat o r s ó v a l mérik, mint-
ahogy tonnával mérik a hajót. Kistextéknél 30 000 orsó forog, ez 
nyilván jó sok. Nekem a sok számadat közül, amiket hallottam (nyers-
anyag, feldolgozás, vagóntétel stb.) - bevallom egy jelentéktelennek 
látszó kis feljegyzés imponált legjobban: tavaly, a sokszáz anyag sokezer 
változata közül, amiket a gyár termel, egy bizonyos delénből, vagy 
kartonból, vagy nem tudom miből, egy vagy két hónap alatt 500 
küométert adtak el. Ha ezt szőnyegnek terítik ki, a legnagyobb angol 
repülőgép két és fél óráig száll a szőnyeg fölött, míg a végére ér. 

* 

Tetszik tudni, mi az, hogy „vertikális termelés"? Én már tudom. Ez 
azt jelenti, hogy f ü g g ő l e g e s e n mindent az üzem csinál - maga 
fonja a gyapotot és a műselymet, maga fonja-szövi, „appretálja", festi, 
„mercerizálja", csomagolja. Mindenhez maga adja a gépet, ezeket a 
ravasz és okos, hihetetlenül ügyes háziszörnyeit a technika századának. 
Az egyik teremben automatikus szövőgépet láttam vagy százat: összesen 
három ember lézengett a teremben, az se csinált semmit. A gép maga 
forgatja és váltogatja az orsókat, megszövi a selymet, összehajtogatja és 
kiadja. Ennek a gépnek kilenc kezén, lábán és ezer ujján kívül szeme, 
füle és orra van, ezt nem lehet becsapni. Ha a sokszáz kilométer finom 
fonalhálózat sűrű soraiban egyetlen szálacskát eltépsz, az egész behemót 
gép abban a pillanatban sértődötten megáll és megvárja, míg a szálat 
összekötik. Éppenhogy nem csap a kezére a tolakodónak, vagy nem 
kiabál segítségért. Egy-két év múlva nyilván ez is meglesz. Emlékeznek 
önök „Uj Iliász "-ra, az önálló gépek uralmára? 

A függőleges termelésnek egytelepen való megoldását nálunk a Kis-
text hozta be. Mint laikus, talán nem egészen szakszerű kifejezést 
használok, mikor az egész munkát roppant gusztusosnak minősítem. 
Friss gépeken, példátlanul gazdaságos, szinte művészi tér- és anyag- és 
idő- és emberkihasználással rengeteg mindenfélét készítenek itt: egy-
kettőre megoldják a nehéz problémákat, reggel kezdik este végzik, nem 
lehet olyan anyagot mondani, amit itt nem csinálnak, vagy ne volnának 
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hajlandók holnapra megcsinálni. Igazgatók, tisztviselők, vegyészek, mér-
nökök, csupa fiatalemberek (csupa magyar, méghozzá) jókedvűek, 
vállalkozók, leleményesek, szeretnek dolgozni, érdekli őket a munka -
élvezet hallgatni, ahogy lelkesen magyaráznak és - a maguk szerény 
módján - dicsekszenek az eredménnyel. Persze az is valami, hogy 
ezúttal van kinek - imádom a gyáripart, a munka regényét, a valóság 
regényét, ahová a képzelet tornyából le-leruccanok, szomjasan tanulok s 
egy óra múlva részletkérdéseimre kedves kalauzom már óvatosabban 
válaszol: talán attól tart, hogy túl gyors a felfogásom s holnap új gyárat 
alapítok a szomszédjukban. 

* 

Aggodalma fölösleges, csak hiúságom az oka, hogy nem kérdem 
meg, mi az a hatvanhat kártológép, bólintok, mintha érteném. Ellenben 
az tényleg remek, amit a műselyemmel kitaláltak: a kész fonalat szét-
tépdesik s úgy fonják megint össze, ettől lágy és omlós lesz az anyag, 
egész olyan, mint a legfinomabb gyapjú, gyönyörűség tapogatni és 
gyűrni - ezt hívják v e l n á n a k és sok mindenféle lesz belőle: crepe 
fantasie, veina imprimé, angorette, merinette és amit akartok - a 
hölgyek már értik a dolgot. Szürcsölöm és ízlelgetem a dolgot, mint a 
pálinkaszakértő, k o k t é l t csinálok magamnak a színek és tapintatok 
és szavak tarka kaleidoszkópjából. Számomra szín és szag és felület és szó 
összefolyik valami íny- és bőrcsiklandozó érzéssé s egyszerre megértem a 
nőket — a női lélekben a kelmék neve éppolyan vágykiváltó inger, mint az 
anyaga: férfiember a vendéglőben érzi ezt, miközben az étlapot tanul-
mányozza s összefolyik a nyála, ha ilyet olvas például: erdélyi lucskos 
káposzta. 

* 

i 
ízelítőül ebből az étlapból és koktélból néhány szó: delén, karton, 

puplin, gabardine, flanell, bourette, damaszt, pejacsevics, tropikál, crepe 
frotté luxuosa, crepe de chine, suprema crepe marocain, cloqué, moos-
crepe, brocat-cloth, nansouc, velour ésatöbbi ésatöbbi. Megjegyzem, 
ezek mind csak alapanyagok - színben és mintában mindezekből egész 
mintakönyv áll rendelkezésre, nem is beszélve arról a rengeteg ruha- és 
fehérneműféleségről, amikre való felhasználás szempontjából csopor-
tokra oszlanak ezek az anyagok. 

* 
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Külön tündérkastély és leányálom a mintaszövó'- és festőgépek 
világa. Itt a határ fizikai és kémiai munka közt: a határon néhány őrült 
muris masina. Jacquard-típusú szerkezetek, amik a mintát beleszövik az 
anyagba: olyanféle lyuggatott kartonlap szaladgál az emelők és orsók és 
hajócskák fölött, mint a gépzongora kottalapja, ez csinál szeszélyes és 
klasszikus és vidám muzsikát a szálak egyhangú elemeiből. Még érde-
kesebb viccet tippeltem ki magamnak a festőnyomóban. A tizenkét 
színnyomású minták közt feltűnt egy nagyon diszkrét és finom minta, 
valeuri fehér szálak csillognak és vibrálnak a színek közt, hogy csinálják 
ezt? Kiderül, hogy nagyon egyszerűen: az alapanyagba olyan szál van 
beleszőve, amit nem fog a festék, ez a szál kimarad és természetes 
fehérségében megadja a pikáns és különleges hatást, a festett szálak 
között. 

Hát azt tudják-e, mi a b o g á n c s o l á s ? Ez arra való, hogy a 
túlsima anyagot b o l y h o s s á tegye. Acélhengeren rengeteg apró 
acéltű, ezen szalad át a szövet s a tű bolyhossá tépdesi. Természetes 
anyaggal is be szokták vonni ezt a hengert, az úgynevezett takács-
mácsonya nevű növénnyel, ami csupa finom bogáncstövis — íme a 
művelet nevének származása. 

A fogyasztók nyolcvan-kilencven százaléka természetesen n ő , a 
társadalom minden rétegéből, vertikális megoszlásban. Szükséglet? 
Hiúság? Ki tudja! A sok selyem és delén és szín és mintázat felhőzeté-
ben bukdácsolva egy régi hasonlatom éled fel: a nő öltözködése 
tulajdonképpen kivetített testi járulék, nem védekező apparátus, inkább 
kínáló és felajánló és csábító, mint a virágszirom, gyümölcszamat, 
lepkepor. Ami itt készül, nem a ruházkodás, hanem elsősorban a köz-
lekedés céljait szolgálja: egy eljövendő nemzedék megálmodása, az 
asszonyok és leányok képzeletében, kerülő úton, a növények, az ős-
természet isteni fondorlatával. 

* 

És ez a fondorlat ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik, mint a 
virágtestvérek birodalmában, mindenütt a világon. Ugyanezek a szirmok 
és levelek Afrikában s a svéd fjordok között, Engadin völgyében s a 
szibériai szteppék partjain. Üzleti nyelven szólva: a Kistext exportjának 
határai. Keleten Szíria, India, a Pamír fensík, Nyugaton Norvégia és 
Portugália. A magyar szövet és vászon egyenrangú versenytárs a leg-
előkelőbb sorban, a világpiacon. 

* 
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Hanem zaj, az van . . . Most már értem a hasonlatot: lármás, mint a 
szövőszék. Mégis, ha a Gerhardt Hauptmann „Takácsok"-jára gondolok, 
mint a múlt egyik végletére, szemben a másik véglettel, amit a népdal 
örökít meg: a „fonóba szól a nóta", el kell ismerjem a fejlődést, ami, 
úgylátszik, valahol a középen találja meg az aranyutat s az arany útját. 

* 

A magam részéről Zola szellemét idézem, igazolásul, hogy a 
m u n k a r e g é n y é n e k ez a fejezete, amit ma délután olvastam a 
valóság könyvében, a kispesti gyárban, felér egy versalkotó inspirá-
cióval! S kívánok szerencsét a munka kis hadseregének, vezérkarának és 
katonáinak egyaránt - ne szakadjon meg az örök fonál, a két párka 
guzsalyán, ezen a két h o r i z o n t á l i s termelőtelepen. 

H A M Á R S Z A B A D T É R E N . . . 
(SZERÉNY JAVASLAT A JÖVÖ SZÍNHÁZI ÉVADRA) 

írta: Karinthy Frigyes 

Aki hisz a színház szerves fejlődésében, csak örömmel üdvözölheti 
azt a régi szemmel nézve tárgyilagosnak látszó irányzatot, mely röviden 
ebben az elvben nyer kifejezést: színdarab, mars ki a színházból! Van 
valami sportszerű ebben az elvben, az egészség és gyakorlatiasság ér-
vényesülésének további teijeszkedése. A gyerekeket is kikergeti a 
modern nevelés a szobából, divatba jött a természet, ki a szabadba, 
lelkesen, sőt Hévvel a szabadba, - levegő kell a század emberének, 
napfény, világosság, tér és nyújtózkodás. Teljesen érthető tehát, hogy a 
szabadtéri előadások egyre nagyobb tért hódítanak, egyre merészebb 
vállalkozásokra csábítják a rendezőket s a zárt színház hovatovább 
afféle kelléktárrá alakul át, ahol csak a díszleteket tartják, esetleg be 
lehetne rendezni őket szállodának, színészek számára, hogy legyen hol 
lehajtani a fejüket. 

Ez rendben volna s művészi szempontból, ha a wagneri „össz-
művészet" elvét tartjuk szem előtt, az új irányzat csak gazdagodást 
jelent. A szabad természet s a nagyvárosok által nyújtott lehetőségek 
monumentálisabb hátteret adnak a drámának, mint a festett kulisszák, s 
ne feledkezzünk meg a legfontosabb szempontról se, hogy a színházat 
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megöléssel fenyegető filmmel is csak a felszabadult, a mozi lehető-
ségeivel dolgozó s a v a l ó s á g h o z illeszkedő színház veheti fel a 
versenyt a jövőben. De ha már felveszi a versenyt, t a n u l j o n is 
nagyszerű ellenfelétől, — ez volna a kívánatos, taktikai és stratégiai 
megfontolásból. A gyakorlatban ezirányú törekvés nem mutatkozik 
meg, a szabadtéri előadások számára ötletszerűen, vagy a kényszerű 
állapotokkal megalkudva választják rendezőink a helyszínét, nem a 
darabnak megfelelő környezetben. Egy filmproducer, mikor témáját 
megkapja, hónapokig keres, utazik, míg a megfelelő miljők egész seregét 
össze nem állította. Az eleven színészekkel dolgozó színház ezt persze 
nem csinálhatja utána, végre is nem viheti magával az egész közönséget 
Pestről Párizsba, feltéve, hogy a második felvonás színhelye másutt van, 
mint az elsőé, valamikor, a repülés korszakában talán ez is lehetséges 
lesz. Ma meg kell elégednie vele, ha azt az egy helyszínt, amire szüksége 
van, gondosan választja ki, a darab természetéhez alkalmazkodva. 

De ezt aztán nem szabad elkönnyelműsködni. 
Hogy a „Bolygó hollandi" szabadtéri színpada csak a keleti tenger-

part lehet, az magától értetődik, igazi hajókról lévén szó, - szükség 
esetén a Balatonpart is megteszi. 

Okkal-móddal mindent meg lehet csinálni. 
Az Állatkertet viszont túlhasználták a szabadtéri előadások céljából: 

ez a környezet nagyon is meghatározott és szűkreszabott lehetőségeket 
nyújt. Shakespeare nem való az Állatkertbe. Hazai szerzőink között már 
inkább akad, aki állatkerti környezet számára megfelelő darabokat írt. 
Itt van mindjárt Herczeg „Majomketrec"-e vagy Hatvany Lili „Noé 
bárkája". Szükség esetén a Sárga csikót vagy a Kék egeret is el lehetne 
játszani azért az Állatkertben. Vagy a „Helyet a fiataloknak" című 
darabot tekintettel devizanehézségek miatt üresen álló ketrecekre. 
További javaslataim betűrendben a következők. 

„ A n g l i a i E r z s é b e t"-et természetesen az Erzsébet-téren kell 
eljátszani. Vérpadnak kívánkozik a Nemzeti Szalon, az östehetségek 
kiállításával. 

„ A n t o n i u s é s C l e o p a t r á"-t a Kígyó-téren, esetleg a város-
ligeti Fogpiszkálónál, az obeliszkekre való tekintettel, a Kígyó gyógy-
szertár piramisok helyett megfelelő számú piramidont szállíthat. 

„ B á n k b á n"-t a várkert-kioszkban, királyi környezete miatt, a 
hely azért is alkalmas, mert ott römiznek is s tapasztalatból tudom, 
hogy „nincs a teremtésben vesztes, csak én". 

A „ B é c s i m e n y a s s z o n y " számára ajánlom a Bécsikapu-teret 
s a közelben levő Márvány menyasszony kerthelyiségét. 

„ B e s z t e r c e o s t r o m á"-t a Vajdahunyad várban. 
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„ B o r c s a A m e r i k á b a n " - t , Zsazsa régi darabját, Pestszent-
lőrincen vagy Aknazuhatagon (miután Vajdahunyad már le van fog-
lalva). 

A „ B u t a e m b e r " helyszínének meghatározását a közönségre 
bízom - én valamelyik balatoni állomásra, ahol a bikavonat berobog, 
tenném. 

A „ B ű n é s b ű n h ő d é s " legalkalmasabb szabadtere (ha szabad-
térről egyáltalán szó lehet) Vác környékén keresendő, vagy a Zrínyi-
utcában. 

A „C s i к ó s" a Hortobágyon természetes. 
A „ C s o d a a h e g y e k k ö z t " mehet Tihanyban, vagy a sváb-

hegyi Fogaskerekűnél, abban a pillanatban, mikor m é g i s elindul, 
ami már magában egy csoda. 

A „ D i á k s z e r e l e m" mehet a csillaghegyi strandra, viszont 
a „ D o n J u a n " helyszínéül a Népliget kínálkozik. 
„ E g y l á n y e l a d ó " menjen a Dunakorzón, kedvezőtlen idő és 

razzia esetén elhalasztva. 
„ E g y m a g y a r n á b o b " Weiss Fülöp parkjában. 
„ É j j e l i m e n e d é k h e l y " a földalatti villamos és más nyil-

vános földalatti középületek helyiségei. 
„ F a n n y é s a c s e l é d k é r d é s'" a Baross-téri korzó és a ligeti 

wurstli. 
„ F ö l d n é l k ü l i J á n о s" a földmívelésügyi minisztérium előtti 

tér. 
„ H a m l e t " — a kerepesi-úti temetőben, igazi szellemekkel. 
„ H a t s z e r e p k e r e s e g y s z e r z ő t " a szabadságtéri 

tőzsdepalota, ahol hatan se keresnek annyit, mint azelőtt egy. 
„H á z i b a r á t" - akárhol. 
„ H e n s c h e l f u v a r o s " - a budai rakparton. 
„ H i v a t a l n o k u r a k" - a kenesei városi üdülőben. 
„ H o l n a p r e g g e l " - a rákosi repülőtéren. 
„K a m é 1 i á s h ö l g y " - a budakeszi tüdőszanatóriumban. 
„ K í s é r t e t e k " - a Tudományos Akadémia Vigyázó-féle 

birtokörökségének egyik szép táján, vagy a nagy Vojnich-féle ügető-díj 
pályáján. 

„ L á n y o k a z i n t é z e t b e n " a ligeti szabad színházban. 
„ L y o n L e a " - a siófoki kaszinókertben. 
„M é l t ó s á g o s a s s z o n y t r a f i k j a " — a Verpeléti úti 

dohánygyárban. 
„ N a p l e m e n t e " - a Kisfaludy Társaság nyári helyiségében. 
„О к t о g о n" — a Köröndön. 
„ R é g i j ó B u d a p e s t " - a Cséry-féle szeméttelepen. 
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„ S z e r e n c s e f i a " - a lóversenytéren. 
„T r i 1 b y " - a lipótmezei parkban. 
„ V e l e n c e i k a l m á r " - a Teleki-téren. 
„T i m о s a" - Bélen, a Kenyeres-Kaufmann szülőháza előtt. 
„ V a s g y á r o s " - Weisz Manfréd telepen és végre 
a budaőrsi passiójátékokat, miután ilyenformán minden szabadtéri 

hely el lesz foglalva, mégis csak a Bethlen téri Színházban kell eljátszani, 
aminek legalább a nevében van egy kis tér. 

Befejezésül pályázatot hirdetek a B-listánál kimaradt „ B e c s ü l e -
t e s e m b e r " című színdarab színhelyének megválasztása érdekében: 
én képtelen voltam olyan helyet találni, ahol megfelelő környezet 
adódik. 

ESTI KORNÉL, A KÖLTÖ -
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ, AZ EMBER 

(Beszélgetés a Logody-utcában) 

Irta: Karinthy Frigyes 

Esti Kornél könyve minap jelent csak meg s még orrunkban és 
ínyünkben kísért a költészet tarka és exotikus virágaiból nemesen tiszta 
prózává szűrt egyszerű, mégis raffinált illat, ami lapjai közül árad. 
Tudósítónk, e sorok szerény írója, tagja annak az elit olvasóközönség-
nek, mely Kosztolányi Dezsőben, Esti Kornél eleven képviselőjében és 
helytartójában a költőn kívül a legszebb magyar próza mesterét ünnepli, 
régi vágyát valósította meg, mikor a Színházi Élet megbízásából fel-
kereste otthonában Kosztolányit, hogy megismerje, „ami benne földi", 
egy meghitt és közvetlen beszélgetésben. 

A csendes Logody-utcán bandukoltunk fölfelé, mi hárman, úgymint 
én, tudósítónk s a kettővel azonos sorok írója. Egyszerre állunk meg az 
utca végén kiszögelő úriház előtt: tizenkettes szám, itt lakik Koszto-
lányi, tulajdon portáján. Egy kis elfogultságot küzdök le. 

Miközben csöngetek, a Mikó-utca felől magas, puhakalapos férfi 
közeledik, ő is erre tart. Megáll a ház előtt. A fényképekről azonnal 
megismerem, ő az. Ovális, lágyvonású arc, tűnődő tekintet. Nap-
barnított, ahogy nyaralás után illik. Jellegzetes nyakkendő. Bemutat-
kozásunkra felderül, mindhármunkkal egyszerre szorít kezet. 

- 0 , mennyire örülök, hogy megismerhetem, milyen kedves vélet-
len, tessék beljebb kerülni! - s már nyitja az ajtót. 
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Sorok írója: Milyen kedves ház . . . valódi tuszkulánum . . . Köszö-
nöm . . . 

Kosztolányi: Érezze magát otthon, bizonyára ön se barátja a kény-
szeredett helyzeteknek. 

Tudósítónk: Egy percre, uraim, amíg ötöt számolok, a fotográfus 
két órája vár itt a ház előtt. 

Odabent a ház kedves asszonya fogad, gyümölccsel kínál. Szerényen 
szabadkozik, mikor leleplezzük, hogy felismertük benne a Görög Ilona 
álnéven megjelenő finom novellák szerzőjét. Ö itthon csak Manyika, az 
Ádámka és a Didus Manyikája. 

Elfogulatlanul telepszünk le. Mindhárman egyszerre otthon érezzük 
magunkat a könyvekkel végigtapétázott falak közt. Sokezer könyv, 
padlótól a tetőig, még az ajtókat is könyvkeret veszi körül. 

Sorok írója: Ilyennek képzeltem az otthonát. És önt is. A könyvek-
ből, amiket írt, kirajzoltam élő alakját, - élő alakjából a könyveket, 
amelyek közt él. 

ö : Az író könyveiben él. 
Tudósítónk: Bocsánat, hogy beszélgetésüket megszakítom, én az 

olvasó képviseletében vagyok itt. Beszéljen valamit sajátmagáról, az 
életéről. 

Kosztolányi (mosolyog): Az életem? . . . Mit mondjak róla? Ami 
belőle tárgyilagosan elmondható, ott fekszik okiratokban és bizonyít-
ványokban és statisztikai adatokban. Emberélet, olyan, mint a többié. 
Ha elvonom belőle mindazt, amit s z á m o m r a jelentett, a szemlélő 
számára olyan kevés marad, hogy őszintén szólva, csodálom, mivel 
tudták megtölteni azt a pár oldalt, amivel a lexikonok foglalják össze 
életrajzomat. 

Sorok írója: Nagyon igaz. Amit pedig az ön számára jelentett, az 
benne van műveiben. 

Tudósítónk: Ne olyan gyorsan, nem tudom jegyezni. 
Kosztolányi: Szabadkán születtem, a gimnáziumban . . . 
Sorok írója: Milyen stílszerűen hangzik . . . a literátor ugyanolyan 

büszkén énekelhetné ezt a sort, mint a népszínmű menyecskéje, 
„Rózsabokorban jöttem a világra". 

ö (udvariasan): Vagy a humorista: ,Amerre én járok, még a fák is 
sírnak." 

Sorok írója (szerényen): Ó, kérem, hagyjuk . . . 
Tudósítónk (türelmetlenül): Tessék folytatni. 
Kosztolányi: Apám, Kosztolányi Árpád, a gimnázium igazgatója 

volt. Hogy nem e z é r t , hanem ennek e l l e n é r e lettem színjeles 
tanuló, azt könnyen igazolhatom: a nyolcadik osztályból c o n -
s i l i u m a b e u n d i-val, amelyen apám elnökölt, formálisan ki-
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csaptak, mert összevesztem magyar tanárommal, irodalmi kérdésben. 
Bécsbe küldtek, ott jártam egyetemre. 

Sorok írója: Verseket mikor kezdett írni? 
ö : Negyedista koromban. A gimnázium kertjében volt egy lugas, 

szemben a tisztással, ahol apám, a fizikus, csillagászmú'szerei voltak 
felállítva . . . (Elábrándozva) Mintha itt állana előttem . . . Jobbra a 
teleszkóp, balra a l u g a s . . . 

Én (hirtelen): Pardon. Balra volt a teleszkóp. Az ajtónál. Csak úgy 
mondom. Legyünk szabatosak, ha emlékképről van szó. 

Kosztolányi (zavartalanul folytatja): Itt, a lugasban ködlött fel elő-
ször egy verssorozat körvonala. 

Sorok írója (meghatott emlékezéssel): A „Szegény kisgyermek pana-
szai." 

Kosztolányi (halkan): Igen . . . 
Én: Pardon A „Szegény kis gyermek panaszai" sokkal később volt. 

Az Üllői-úti hónaposszobában került először szóba, kilencszázkilenc-
ben, este nyolckor, egy arravonatkozó vita keretében, hogy a Bodóhoz 
menjünk vacsorázni, vagy a Newyorkba. Akkor említettem, hogy ezeket 
a gyerekkori emlékeket, amikről délután beszéltünk, csak az „Üllőiúti 
fák" költője írhatná meg. Hiszen az első példányt is én kaptam, ezzel az 
ajánlással: „A szegény kisgyermek bábájának és hullamosójának". 

ö (idegesen): Az a „Négy fal között" volt. És szó sincs róla, hogy a 
Newyork . . . 

Én (fölénnyel): A „Négy fal között" volt előbb. Csak tudom. És 
nem is a Newyork, hanem a Baross-kávéház előtt álltunk, álmosan, 
reggel nyockor, mert kilenckor indult a vonat Szabadkára, ahonnan 
levél érkezett . . . és a szőke, kis Mariskának, akiről később a híres vers 
lett, nem szabadott tudni, hogy délután hiába vár a . . . 

Ö (gyorsan): No, de kérem, hagyjuk e z t . . . ez nem tartozik . . . 
Én (makacsul): Nem azért mondtam, csak be akartam bizonyítani, 

hogy én jobban emlékszem. 
Ö: Te mindenre jobban emlékszel. Legalább te azt képzeled. Végre is 

a magam életét talán mégis én . . . 
Én (legyintve) : Ugyan kérlek . . . 
Tudósítónk (nyugtalanul): De, uraim . . . a közönség f i g y e l . . . 
Én: Bánom is én! A regényírónak szívesen elhiszem, hogy a hőse 

gyerekkorát alaposan i s m e r i . . . de a magáét? Az az életrajzíró dolga, 
nem az övé . . . Az önéletrajzok ritkán sikerülnek. 

Sorok írója (büszkén): Annál inkább a jó riportok és interjúk, amint 
az ábra mutatja! Fotográfus, teljesítse kötelességét! 

Sorok olvasója: Hát ez meg mi volt? 
BUZÂSY ÉVA 



SZEMLE 

L E P O U V O I R D U C H A N T - A Z É N E K H A T A L M A 

AZ URÁLI NÉPKÖLTÉSZET ANTOLÓGIÁJA FRANCIÁUL 

Az uráli nyelvcsaládhoz tartozó népek szerény helyet foglal-
nak el a világon. Még a legismertebbek, a magyarok és a finnek 
is, bár sorsukat a történelem összekapcsolta a nagy európai 
nemzetekével, környezetük szemében kissé titokzatos identitás 
hordozói, elsősorban nyelvük miatt; de éppen a nyelv, mely 
annyi történelmi viszontagságot élt tűi, tanúskodik ez identitás 
erejéről a népek öntudatában. A lapp költészetet az a szerencse 
érte, hogy J. Schefferus Lapponiája révén bekerült Herder dal-
gyűjteményébe, s az a dicsőség, hogy ezen az úton egy Goethét 
is megihletett. De mit mondhatunk a Szovjetunió uráli nyelve-
ket beszélő népeiről, melyeket legföljebb a kutatók szűk köre 
ismer? Pedig mindezek a népek - az előszóban idézett becslés 
szerint mintegy 25 millió lélek, s pusztán a magyarok e szám 
több mint felét, a finnek mintegy ötödét teszik — gazdag és 
hiteles műveltségi közkincset, elsősorban költészeti hagyo-
mányt adtak tovább nemzedékről nemzedékre; éppen ezért a 
világtól nem közönyt, tájékozatlanságot, hanem megértő 
figyelmet érdemelnek. 

A könyv előszavát G.-E. Clancier írta. Utalva az antológiá-
ban felbukkanó témák sokféleségére, kiemeli azt a kettős 
hatást, mely a külföldi olvasót éri, aki ugyan némileg tanács-
talanul követi a szövegeket, de ráismerhet bennük a „leg-
mélyebb emberi érzésekre" is. 

Szerkesztette: Domokos Péter; az előszót írta: Georges-Emmanuel 
Clancier; eredeti szövegekből fordította: Jean-Luc Moreau. 



928 Szemle 

Domokos Péter bevezetője röviden, lényegre törően (6 
oldalon) ismerteti az uráli nyelvközösség népeit jelenkori álla-
potukat, eredetüket, szétszóródásuk történetét, az egyes nyel-
vek közötti szorosabb-lazább rokonsági viszonyt, a gazdag, 
eleven népköltészetet, amely megalapozta a külső nyomás elle-
nére fennmaradt nemzeti kultúrát. Rövid általános bibliográfia 
tájékoztat a legismertebb nyelveken olvasható főbb forrás-
munkákról. 

Valamennyi nyelvközösséget (összesen tizenkilencet) rövid 
jegyzet mutatja be, melyhez néhány, a szűkebb tárgyat érintő 
bibliográfiai adat, szükség esetén pedig szövegmagyarázat is 
csatlakozik. A sorrend részben a népek elhelyezkedésén, 
sajátos nyelvi hovatartozásán alapul, de tekintetbe veszi az 
életmódok, a műveltségi szokások, a folklórbeli hagyományok 
egyezéseit is. Az osztályozás ismérveinek változatossága foly-
tán a magyar utolsóként kerül sorra, noha a válogatás az obi 
ugor nyelvekkel kezdődik, melyek a 20. oldalon közölt, a 
klasszikus elméletnek megfelelő családfa szerint a magyarral 
együtt alkotják a finnugor alcsoport úgynevezett ugor ágát; 
csupán megemlítem, nem pedig bírálom ezt az eljárást, hiszen 
hasonló esetben aligha akad mindenestül kielégítő megoldás. A 
finn közvetlenül a magyar előtt szerepel, a balti-finn ág többi 
nyelve után, tehát a család nagy nyelvei záiják a válogatást; ez 
így elfogadható. Helyet kaptak már kihalt (kamassz) vagy 
majdnem kihalt nyelvek is, mint az inkeri, a vót és a Baltikum 
más, kisebb nyelvei, az észtet kivéve. 

A kötetről alkotott összkép igen kedvező. Elismerés illeti a 
szerzőket, akik dacoltak az efféle munka roppant nehézségei-
vel; elismerés illeti mindenekelőtt Jean-Luc Moreau-t, még-
pedig nemcsak a fordításokért - fordítói képességeiről már a 
korábban megjelent nagyon szép Kanteletar is tanúskodott —, 
hanem a lapalji jegyzetekért is. Ezek elősegítik olyan szövegek 
megértését, melyek máskülönben aligha tárulnának föl a járat-
lan olvasó előtt, és amelyek nemegyszer még e jegyzetekkel 
együtt is homályosak maradnak. Kemény fába vágták a fej-
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széjüket a könyv alkotói, hiszen igyekeztek a kellő ismeret-
anyagot közzétenni a számba vett kultúrákról, hogy az olvasó 
megközelíthesse a műveltségi szempontból legsajátosabb szö-
vegeket: vállalkozásuk szükségtelenül földuzzaszthatta volna a 
gyűjteményt. De mintha túlontúl óvatosan bántak volna ezzel 
az anyaggal. A szövegek hangnembeli, ritmikai változatossága 
viszont a fordítónak azt a szándékát tükrözi, hogy a lehető 
leghívebben visszaadja franciául az egymástól élesen elütő 
versek sajátos jellegét, a hétköznapi élet ihlette gúnydaltól a 
dicső haditettet, vitézséget megörökítő hősénekig, a szerelem 
örömének, vígságának, keservének és komiszságának megidézé-
sétől a vallásos fohászig, amelyben pogány örökség és keresz-
tény hatás keveredik. 

Ez a szép kötet népköltészeti antológiának készült, és céljá-
nak jól megfelel; még többet is nyújt ennél, hiszen az érintett 
népek iránt érdeklődő olvasónak segít abban, hogy többet 
megtudhasson róluk; ha már így nézzük, csak azt sajnálhatjuk, 
hogy nem bánt még bőkezűbben a tájékoztatással. Már 
említettük ezzel kapcsolatos hiányérzetünket; de engedtessék 
meg egy nyelvésznek, hogy hozzáfűzzön még egy kifogást: 
miért nem jelezték, hogy milyen úton-módon közelíthetők 
meg e közösségek nyelvei — külön-külön? Ha már idézték 
Aurélien Sauvageot-ból A magyar nyelv felépítéséi, miért nem 
említik A finn nyelv kialakulása c. munkáját, vagy e két 
nyelvről közzétett Vázlatait? Vagy ami a vogult illeti: miért 
csak német kiadásban idézik Kálmán Béla kézikönyvét? Miért 
nem adnak számot a világnyelveken megjelent kézikönyvekről, 
amelyek egy-egy finnugor nyelvet tesznek hozzáférhetővé, 
mint pl. Gulya János könyve a keleti osztjákról? Meg lehetett 
volna említeni az uráli nyelvcsalád népeit tárgyaló lexikon-
cikkeket is, esetleges kritikai megjegyzéseket fűzvén hozzájuk. 
Sajnáljuk, hogy Björn Collinder egyetlen művel sem szerepel a 
helytelenül szűkreszabott általános bibliográfiában, és azt 
is, hogy említés nélkül hagyták az uráli nyelvcsalád egyik 
francia nyelvű, leíró magyarázatokkal teljes ismertetését: a 

12 Irodalomtörténet 1982/4 
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Pléi'ade-Enciklopédiának A nyelv c. részére gondolok, melyben 
R. Austerlitz 57 oldalt szentelt ezeknek a nyelveknek. Az ilyen 
kiegészítések űgy-ahogy betöltötték volna a nyelvészeti tájé-
koztatás hiányából adódó űrt; már csak azért is szükség lett 
volna rájuk, mert a bevezető kimondja (19.1.): „ . . . szóljunk 
most arról, ami összeköti ezeket a népeket, mindenekelőtt a 
nyelvekről, melyek alapvető szókészletüket és nyelvtani fel-
építésüket tekintve megannyi szembeszökő hasonlóságot 
tárnak elénk. Közös jellemzőik egyúttal verselésüket és álta-
lános poétikai eljárásaikat is meghatározzák. (A végződések 
például kitűnő rímeket adnak.)" 

„Szóljunk rólá"-t mondani, s aztán egy szót sem szólni róla, 
ez már egy kicsit sok. Vagy inkább nagyon kevés. (Corvina, 
1980) 

JEAN PERROT 

BELÉPŐ A VILÁGIRODALOMBA? 

AZ AMERIKAI TWAYNES-KIADÓ KÖNYVEI MAGYAR ÍRÓKRÓL 

A bostoni Twaynes-kiadó nagyszabású sorozata, a World Authors 
Series, amely már a hatszázas nagyságrendű kötetszámnál tart, viszony-
lag kevéssé ismert Magyarországon. A sorozat a világirodalomtörténet-
írás speciális formáját alkalmazza: egy-egy kötet teljességében kidol-
gozott íróportrét közöl, vagyis az irodalmi folyamat, a történeti össze-
függések felvázolását melló'zve egy-egy életmű bemutatására koncentrál. 
Úgy tűnik, ez a koncepció a gyakorlatban inkább bevált, mind az olva-
sóközönség, mind a szakemberek számára. Az összefüggő' irodalomtör-
ténet terjedelménél fogva nehézkesen kezelhető, magánemberek 
számára pedig anyagi okokból elérhetetlen. Külön értéke a sorozatnak, 
hogy a modern világirodalom-szemléletnek megfelelően nemcsak a világ-
nyelvek irodalmait vonja be látómezejébe, amint ezt a régebbi gyakorlat 
tette, hanem a kis nyelveken születő irodalmakat is, amelyek eddig a 
nyelvi korlátok miatt többé-kevésbé elszigeteltek maradtak. A sorozat 
30 ország jelentős íróiról ad ki monográfiákat az USA-n és Nagy-
-Britannián kívül Európa, Afrika, Ázsia, Ausztrália, Kanada, Latin-
Amerika, Közép-Kelet jelentős íróportréit adja az olvasó kezébe. 
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Ennek a korszerű koncepciónak köszönhető, hogy a sorozat kereté-
ben magyar szekció is indult, mégpedig - úgy tűnik - sikerrel, mivel az 
1977-ben úttörőként megjelent Mikszáth-monográfiát 1980-ban már 
három magyar tárgyú kiadvány követte: Csokonai, Petőfi és Molnár 
Ferenc munkásságát bemutató kötetek, 1981-ben pedig a sorozat 
Масйсй-tanulmánnyal bővült. 

A vállalkozás általános és elvi jelentősége mellett gyakorlati és 
magyar szempontból azért sokat ígérő, mert szélesebbre tárja az abla-
kot, amelyen keresztül külföldről belátás nyílik a magyar irodalomra. 
Ezentúl nem csak a szórványos és jószerivel ötletszerű fordításokban 
hozzáférhető magyar szépirodalmi művek képviselik a magyar irodal-
mat. Avatott kalauz áll már az olvasó rendelkezésére, amely egyszerre 
több hasznos funkciót lát el: segíti a laikus olvasót olvasmányélményei-
nek rendszerezésében, kiegészíti az olvasás révén szerzett ismereteit és 
támpontot ad az értékeléshez, felkelti az érdeklődését a potenciális 
olvasónak, aki még nem jutott el a magyar irodalommal való közvetlen 
kontaktusig. Sőt, az összehasonlító irodalomtudomány művelői számára 
is segítséget nyújthat abban, hogy az eddig nyelvi okokból megközelít-
hetetlen, de komparatisztikai szempontból releváns irodalmi tényeket és 
jelenségeket szemléletükbe integrálhassák. Sajátos és különösen értékes 
missziót láthat el a sorozat az Amerikában élő második, harmadik 
generációbeli magyarok esetében, akik talán már nem is tudnak magya-
rul, ezen a módon mégis kapcsolatot tarthatnak a számukra már-már 
ködbe vesző óhaza kultúrájával. Végül, de nem utolsósorban, a magyar 
írókról világnyelven megjelenő monográfiák azt is jelentik, hogy a hun-
garológia mint tudományág kilép az elszigeteltségből és besorolódik a 
nemzetközi szinten művelt modern filológiák közé. 

A funkcióknak ez a sokrétűsége meglehetősen komplex feladatot ró 
a sorozat-szerkesztőre és különösen a szerzőkre, akiknek mindenekelőtt 
össze kell egyeztetniök az ismeretterjesztő célt a tudományos igénnyel, 
de az ismeretterjesztési feladat megoldását is megnehezíti a feltételez-
hető olvasóközönség heterogén összetétele. Nyilvánvalóan vannak 
közöttük olyanok, akik számára a bemutatott magyar író legfeljebb egy 
nevet jelent, de olyanokkal is számolni kell, akik többé-kevésbé ismerik, 
sőt olvasták is egynémely művét. Ezen belül a legnagyobb nehézséget 
természetszerűen a nyelvi korlát jelenti, hiszen számításba kell venni az 
olvasók többség nél a nyelvtudás hiányát, s ezzel együtt azt a kénysze-
rűséget, hogy az ismertető monográfiának az eredeti szöveg ismeretét is 
pótolnia kell, illetve hogy jó esetben is csak egy-egy véletlenszerűen 
létező és többnyire nem adekvát fordításra kell hagyatkoznia. A leg-
szembeszökőbb ez a nehézség a lírikusok bemutatásánál - amint erről 
Katona Anna, a Cîofco/Jûf-monográfia szerzője vissza-visszatérően 

12* 
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panaszkodik —, ahol sem a kénytelen-kelletlen használt nyersfordítás, 
sem az eredeti vers teljes vonatkozási rendszerét aligha tükröző műfor-
dítás, de még a kommentátor legihletettebb magyarázata sem helyette-
sítheti az eredeti olvasmányélményt. 

A feladat bonyolultságának ismeretében csak elismeréssel szólha-
tunk a kötetek szerzőiről, akik vállalkozásukat sikeresen teljesítik. 
Ebben része van pozicionális előnyüknek, azaz annak a körülménynek, 
hogy egy kivétellel mindnyájan a magyar kultúra közegében nevelked-
tek, de ugyanakkor az idegen kultúrába való beágyazottságuk ered-
ményeképpen szélesebb perspektívában, bizonyos mértékben az itthoni 
hungarológiáénál komplexebb nézőpontból tudják szemlélni és szemlél-
tetni a magyar irodalom vizsgált jelenségeit. A monográfiákban ez oly-
képpen realizálódik, hogy a szerzők zömmel a magyarországi szakiroda-
lomra támaszkodnak, de tükrözik a külföldi nézeteket, értelmezéseket 
és értékeléseket, sőt tájékoztatnak az ismertetett magyar írók külföldi 
befogadásáról és más irodalmakban nyomon követhető hatásáról is. 
Mindez azzal a nyereséggel jár, hogy a sorozatban megjelenő íróportrék 
európai kontextusba illeszkedve jelennek meg az olvasó előtt. 

A sorozatszerkesztő - Molnár Basa Enikő - egységes keretkoncep-
ciója érvényesül valamennyi kötetben, ezen belül azután az egyes monog-
ráfiák írói saját szempontjaik szerint rendezik anyagukat. Mindegyik 
írói arckép felvázolását történelmi-társadalmi és kulturális korrajz vezeti 
be. különös hangsúlyt vetve ezen belül az irodalmi viszonyokra. Ezek a 
háttérrajzok nemcsak az írói művek megközelítését segítik, hanem mint 
kultúrtörténeti adalékok önmagukban is jó szolgálatot tesznek a magyar 
viszonyokkal nem ismerős olvasóknak. A kötetek elején rövid és át-
tekinthető kronológiába foglalt életrajz vezet át az életmű tárgyalásá-
hoz, amelynek fejezetei vagy időrendben követik az életpálya állomá-
sait, vagy tematikus középpontok körül rendeződnek el. 

A monográfia-írók közül bizonyos szempontból a Molnár Ferenc 
kötet szerzője, Györgyey Klára van a legkönnyebb helyzetben. Első 
pillantásra nehezen érthetőnek tűnik ugyan, miért került a magyar soro-
zaton belül másodikként éppen Molnár Ferenc bemutatásra, mikor oly 
sok magyar író és költő van, akik rangjuk, értékük és művük súlya 
szerint messze megelőzik. A magyarázat mégis kézenfekvő, ha meggon-
doljuk, hogy Molnár talán a legnemzetközibb magyar író, akit második 
hazájában, Amerikában is jól ismertek és ismernek, művei pedig - kevés 
kivétellel - internacionális tematikájuknál és könnyen átültethető nyel-
vezetüknél fogva nehézség nélkül megközelíthetők és élvezhetők a kül-
földi befogadó számára is. így valóban alkalmasnak látszik arra a 
szerepre, hogy mintegy „bevezetésként" szolgáljon a magyar irodalom-
mal való ismerkedéshez. Másfelől viszont Györgyey Klára nem egyszerű 
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feladattal birkózott meg: meglehetó'sen szűz területet kellett becser-
késznie, hiszen munkájában számottevő' mértékben nem támaszkodha-
tott előtanulmányokra. A Molnár-szakirodalom zömmel alkalmi kriti-
kákból, esszékből, részlettanulmányokból áll, monografikus feldolgo-
zásra - nem tekintve Vécsei Irén szárnypróbálgatás szerű és meglehetó'-
sen egyenetlen Molnár-könyvét - mindeddig nem került sor. Éppen 
ezért Györgyey Kláráé az úttörés érdeme, aki adósságot pótol a magyar 
irodalomtörténetírásban. (Ezzel kapcsolatban egy megjegyzés kíván-
kozik ide: magyar nyelven is igencsak elkelne egy hasonlóan átfogó és 
objektív, kerek és talpraesett Afo/ná/'-monográfia!) 

Részleteiben szólva a könyv erényeiről és gyengébb pontjairól, az 
utóbbiak közé kell sorolni, hogy a magyar történelemnek a kiegyezéstől 
az első világháborúig tartó ívének felvázolásában amerikai, illetve emig-
ráns forrásokra támaszkodik, s ennek következtében a történelmi háttér 
megfestése egyoldalú, sőt helyenként nem mentes torzításoktól sem. 
Ugyanakkor az amerikai források segítségül hívása más szempontból 
haszonnal jár: a könyv bőségesen szolgáltat érdekes adatokat Molnár 
amerikai fogadtatásáról, utóéletéről, darabjainak visszhangjáról, angol 
nyelvű adaptációiról, filmváltozatairól. Kitűnően sikerült Molnár újság-
írói működése kapcsán a századfordulós Pest sajátos atmoszférájának 
érzékeltetése, s a magyar sajtóélet, a sajátosan pesti kávéházi irodalom 
bemutatása. A prózaíró Molnár viszonylag rövidre fogott tárgyalásában 
A Pál utcai fiúkia esik a legnagyobb hangsúly, amelyet a szerző mind-
járt világirodalmi összefüggésbe helyez, amikor Mark Twain Тот 
Sawyerjéve 1 és Huckleberry Finnjével állítja egy sorba. A Molnár-novel-
lák közül jól választja ki és oly hatásosan mutatja be az elemzésre szánt 
darabokat, hogy valósággal kedvet ébreszt elolvasásukhoz. Figyelme 
középpontjában természetesen a drámaíró Molnár áll. Sorra veszi az 
összes Molnár-darabot, azokat a késői műveket is, amelyek előadás és 
publikáció híján itthon ismeretlenek maradtak. Az egyes drámákat 
körültekintően és sokoldalúan elemzi, a jókat és a kevésbé sikerülteket 
egyaránt, és elfogulatlanul mutatja ki erősségeiket és gyengéiket. Eljá-
rása példa arra, hogyan lehet rossz művet is jól elemezni. Külön fejezet 
foglalkozik a Liliommal mint azzal a darabbal, amely Molnár drámaírói 
pályájának zenitjét jelenti. Molnár jelentőségét abban látja, hogy 
darabjai kapcsolatot teremtettek Magyarország és a nyugati világ 
között, amikor a magyar színházi hagyományból és a nyugati hatások-
ból időtálló „nemzetközi ötvözetet" hoztak létre. Ezzel kapcsolatban 
nemcsak a Molnárt ihlető nyugati mintaképekről esik szó, hanem utalás 
történik Pirandellora is mint olyan szerzőre, akire Molnár gyakorol-
hatott hatást. Végül a következtetéseket összefoglaló zárófejezetben 
pontosan „betájolja" az angolszász olvasót Molnár státusát, irodalom- és 
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színháztörténeti helyét illetően, amikor szellemesen a „magyar Noël 
Coward "-nak nevezi. 

A másik drámatörténeti monográfia Madách. Szerzője Dieter 
Pl. Lotze lényegesen nagyobb igényű feladatot old meg, — s azonnal 
hozzá kell tenni: igen magas színvonalon. Munkájában segítségére volt 
az a körülmény, hogy egyrészt gazdag magyar kutatási forrásanyag állt 
rendelkezésére, másrészt, hogy Madách művét igen jól ismeri; az inns-
brucki egyetemen készített doktori értekezését is ebből a témából írta, s 
azóta több tanulmánya jelent meg — közülük kettő a Neoheliconban - , 
amelyek komparatisztikai megközelítésben foglalkoznak Az ember tra-
gédiája és az európai romantika kapcsolatával. A monográfia megírására 
- az előszó szerint - az a vágy sarkallta, hogy szélesebb közönséget 
nyerjen meg Madách főműve számára, amely - méltatlanul - még 
mindig nem foglalta el illő helyét a világirodalmi köztudatban. 

Lotze koncepciójának három bizonyítandó tétel képezi az alapját: 
1. Madách egyetlen kiemelkedő mű alkotója, 2. Madách művét jelentős 
mértékben formálták személyes élményei és a nemzet életének esemé-
nyei, 3. „Madách magyar hazafi és a nemzeti kultúra exponense, egyben 
világpolgár és a nyugat-európai hagyományok örököse volt." Ennek 
értelmében Madách költészetét, prózáját, korai és késői drámáit érintő-
legesen bemutatva súllyal a Tragédiat tárgyalja mint „magyar és 
európai elemek egyedülálló elegyét". 

Tragédia-elemzésében bőségesen él a Madách-szakirodalom nyújtotta 
támpontokkal; a kortárs-kritikáktól egészen a magyar irodalomtudo-
mány legfrissebb hozadékáig minden jelentős nézet és értelmezés figye-
lembevételével alakítja ki a maga egyéni 7>űge'diű-magyarázatát. Ily 
módon munkája nemcsak kiváló erudícióval és gazdag anyagismerettel 
felépített „kutatási beszámoló", hanem a Madách-irodalmat új értékkel 
gazdagító hozzájárulás is. 

A Tragédia értelmezésének középpontjában a dráma optimista vagy 
pesszimista szemléletének sokat vitatott problémája áll, s Lotze e kérdés 
megoldásának szolgálatába állítja koncepcióját. A dráma építményében 
három önálló, bár szorosan összefonódott szintet konstituál: 1. Ádám-
nak mint egyénnek a tragédiáját, 2. az emberiség történetének drámáját, 
amely Ádám személyéhez, mint az emberiség képviselőjéhez kap-
csolódik, 3. a metafizikai szintet, vagyis az emberen kívüli és természet-
fölötti erők szintjén lejátszódó összecsapást a jó és a rossz elv között. A 
három szint elemzéséből azt a végkövetkeztetést vonja le, hogy a 
negatív erőnek a metafizikai szinten elszenvedett veresége a másik két 
szinten ábrázolt pesszimista végkifejletet végeredményben pozitívumba 
váltja át. A szerző lépésről lépésre részletesen indokolja elméletét, 
amely - szerinte - kompromisszumba békíti az ellentétes nézeteket, s 
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amely kétségkívül védhető és tetszetős, ha maga a szöveg nem nyújt is 
eléggé meggyőző alapot az Ádám-figura kettős funkciójának s ezzel 
együtt az egyéni és a kollektív dráma szétválasztására. 

A további fejezetek a Madách-kritika olyan standard kérdéseivel 
foglalkoznak igen elmélyülten, mint a 18. századi filozófiák hatása 
Madách eszmevilágára s a Tragédia viszonya a Fausthoz. Ezután Lotze 
két kitűnő fejezetben belehelyezi Az ember tragédiáját az európai 
romantika összefüggésbe, s kimutatja rokonságát a romantikában ked-
velt és Európa-szerte művelt „poème d'humanité"-vel, majd - a 
magyar romantika nagy vonalakban történő áttekintése után - bizo-
nyítja, hogy a Tragédia a magyar romantikus irodalmat betetőző al-
kotás: „a magyar romantika ragyogó naplementéje". A rendkívül alapos 
és invenciózus, nemcsak ismeretterjesztési szempontból, hanem a tudo-
mányosság tekintetében is értékes monográfiát Madách magyarországi 
és külföldi utóéletét, a Tragédia színházi pályafutásának történetét 
ismertető kitekintés zárja, annak hangsúlyozásával, hogy a dráma ér-
deméhez mérten csekély ismertsége és elismertsége az angol nyelvű 
fordítások nem-adekvát voltából következik. 

A monográfia-írók között első könyves irodalomtörténész is van: 
Steven С. Scheer, aki Mikszáthiól ír, azzal a lendülettel és ambícióval, 
ami az ilyen pályakezdő vállalkozás sajátja. Figyelembe veszi ugyan a 
laikus olvasó igényeit is - ez főképpen a Mikszáth-írások alapos tartalmi 
ismertetéseiben nyilvánul meg - , de az előszóban bevallott szándék 
szerint a tudományosság magas szintjén tartja értekezését, a művek 
elemzésében strukturalista módszereket használ és Mikszáth sokat 
vitatott realizmusának új szempontú megvilágításával túllép a Mikszáth-
kutatás eddig felmutatott eredményein. 

Míg a Mikszáth rövid életrajzát anekdotikus elemekkel dúsító I. 
fejezet az érdeklődő olvasó megnyerését szolgálja, a Mikszáth írói pálya-
futását vázoló fejezet már a „konvencionális" nézetekkel szembe-
forduló, illetve azokat korrigáló, önálló koncepciót mutat. így Scheer 
elveti azt a periodizációt, amely Mikszáth alkotó pályáján megkülön-
bözteti az idilli, az ironikus és a realista szakaszt, azon az alapon, hogy 
„ . . . (ezek a szakaszok) sokkal inkább ugyanannak az alapvető érzé-
kelési módnak különböző fokozatait képviselik, semmint különböző 
fázisokat . . . e fokozatok mindegyike mindvégig jelen van a kezdettől a 
végig". 

Mikszáth műveinek elemzéséhez a Mikszáth-féle elbeszélő módszer 
sajátosságait, ezen belül a narrátor attitűdjét és funkcióját használja 
kiindulópontul. A Mikszáth alkotta narrátor fő jellemzőjének azt tartja, 
hogy sohasem azonosítja magát a szereplőkkel, s ez a pártatlan elbeszélői 
magatartás arra inspirálja az olvasót, hogy maga sem a szereplőkkel, 
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hanem a narrátorral azonosítsa magát, „ . . .önmagát úgy tekintse, mint 
a narrátor tudatának, megfigyeléseinek kiterjesztését". A Prakovszky, a 
süket kovácsban egyenesen a Henry James elindította modern perspek-
tivizmust véli felfedezni. A Mikszáth-írások - novellák és regények -
alapvető témáját látszat és valóság konfliktusában látja, s jelenlétét 
finom analízissel mutatja ki Az а fekete folttól a Noszty fiúig vala-
mennyi vizsgált műben. Ezen a módon a Mikszáth-életmű számos látens 
vonását hozza felszínre, ami meggyőzően demonstrálja a modern narra-
tológia erényeit az ún. „hagyományos" irodalomtudomány által 
jobbára figyelmen kívül hagyott jelenségek feltárásában. A módszer 
alkalmazása azon a ponton válik erőltetetté, amikor segítségével a 
szerző a módszer kompetenciáját meghaladó feladat megoldására vállal-
kozik, s ezen az alapon vagy hamis, vagy amúgy is magától értetődő 
következtetésekre jut. Itt Scheernek arra az okfejtésére gondolunk, 
amelyet — Robert Scholes Fabulation and Metafiction c. könyvében 
kifejtett elméletének alkalmazásával — a Mikszáth-művek „metafik-
cionális tematikájával" kapcsolatban ad elő. Eszerint „a fikció témája, a 
saját teremtésű (self-generated) illúziók témája egyike Mikszáth kedvenc 
vesszőparipáinak". Köznyelvi megfogalmazásban ez annyit jelent, hogy 
Mikszáth figurái közül számosan maguk kreálta illúziók világában, azaz 
saját fikcióik világában élnek, s amikor Mikszáth ezeket a fikciókat 
műalkotásba foglalja, metafikciót ír. Ez a megfigyelés tökéletesen helyt-
álló, Scheer azonban továbbviszi a gondolatmenetet, amikor a szereplők 
fikcióit, azaz a regényen belül „nem igaz" elemeket romantikus ele-
meknek, az „igaz," tehát nem a szereplők által kitalált, hanem a 
regényen belül valósnak tételezett mozzanatokat realistáknak minősíti, 
s ezen az alapon akarja meghatározni Mikszáth elbeszéléseinek és re-
gényeinek romantikus vagy realista jellegét. Ezzel kettős tévedésbe esik, 
amennyiben egyfelől irodalomontológiai kategóriát (fikció - valóság) 
visz át stílustörténeti térre, másfelől nem tesz különbséget a regény 
fikcionális világa és a regényen kívüli objektív világ között. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy egy irodalmi műalkotás realista vagy nem realista voltát 
nem a regény fikcionális világán belül „igaz" vagy „nem igaz" elemek 
döntik el, hanem az egész regénybeli fikcionális világnak, tehát mind az 
író, mind az általa alkotott figurák fikciójának viszonya a regényen 
kívüli valósághoz, - nyelvészeti terminológiát kölcsönözve: az a vi-
szony, amely a regényvilág mint , jelölő" és az objektív világ mint 
, je lölt" között fennáll. 

Az egyes regények és az elbeszélések közül jó érzékkel kiválasztott 
reprezentatív darabok gondos tárgyalása után önálló fejezet foglalja 
össze az egyes elemzésekből leszűrt következtetéseket „Mikszáth realiz-
musa perspektívában" címmel. A szerző ezen a helyen ismerteti dió-
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héjban a magyar irodalomtórténetírásnak a kérdésben elfoglalt állás-
pontját és bírálattal illeti amiatt, hogy Mikszáth életmüvének értékelése-
kor csak tartalmi mozzanatokat, azon belül is főként a Mikszáth poli-
tikai magatartásából fakadó társadalomkritikáját veszi tekintetbe 
Mikszáth pozíciójának meghatározásakor, s ezen az alapon kényszeríti 
bele a kritikai realizmus Prokrusztész-ágyába. Saját megállapításait 
összegezve a „romantikus realista" minősítést tartja a leginkább elfogad-
hatónak, de helyette a „fabulátor" megjelölést javasolja, mint ami 
jobban kifejezi a metafikción alapuló sajátos mikszáthi elbeszélő 
módot. 

A zárófejezet megkísérli elhelyezni Mikszáthot a világirodalom vonu-
latában - Gogol, Hardy és Mark Twain társaságában - regisztrálja a 
mikszáthi életműben alakító szerepet játszó világirodalmi hatásokat, 
illetve Mikszáth hatását a nyomába lépő magyar regényírókra. Végül 
meglehetősen merész és nehezen indokolható feltételezésekbe bocsát-
kozik, amikor kijelenti: ha a háború utáni Magyarország nem ragasz-
kodott volna doktriner módon a szocialista realizmus egyoldalú ér-
vényesüléséhez az irodalomban, Mikszáth tartós utóhatása a francia új 
regényhez, és Nabokov vagy John Barth kvázi-szolipszista fikciójához 
hasonló műveket eredményezhetett volna. Scheer természetesen 
Mikszáth modernségét kívánja hangsúlyozni ezzel a feltételes meg-
állapítással, s az ebbéli igyekezet vezeti, amikor némiképpen túllő a 
célon. Mindamellett nem kétséges, hogy Scheer tanulmánya - helyen-
kénti túlzásaival együtt - nemcsak Mikszáth nemzetközi elismertetésé-
nek tesz kitűnő szolgálatot, hanem friss szemléletmódja s az újfajta 
nézőpontból eredő felismerései okán nyeresége a Mikszáth-szak-
irodalomnak is. 

Molnár Basa Enikő Petőfi- és Katona Anna Csokonai-monográfiájá-
nak megítélésekor mindenekelőtt a szerzők szándéka előtt kell fejet 
hajtanunk, ami nem azt jelenti, mintha a szándék megvalósításának 
minősége nem érdemelne elismerést. Mindketten kulturális missziójuk-
nak vallják, hogy megismertessék a világgal a két magyar költőt, akik 
közül az egyik külföldön sem ismeretlen ugyan, de művének értékelése 
korántsem autentikus; a másiknak a neve pedig az angolszász olvasók 
számára semmit sem jelent. Molnár Basa Enikő a magyar Petőfi-szak-
irodalom imponáló ismeretében korrektül vázolja fel valamennyi rész-
letében Petőfi, az ember és a költő képét, főként Petőfi újító szerepére 
vetve a hangsúlyt és úgy mutatva be a költőt, mint a modern magyar 
líra megalapozóját. Eközben bőségesen él világirodalmi utalásokkal, 
amelyek szemléletesen mutatják fel Petőfi költészetének az európai 
hagyományba nyúló gyökereit. A költő alkotó pályájának megrajzolása-
kor illusztrációképpen mindegyik periódusból azt a néhány verset emeli 
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ki, amely az illető szakaszra nézve eszmeileg a legjellegzetesebb. így 
kerül sor számos avatott verselemzésre, közülük néhány egészen ki-
tűnőre, így a Reszket a bokor és a Szeptember végén esetében. Elem-
zései során a szerző megkülönböztetett figyelmet szentel a költemények 
képnyelvének, metaforikájának, metrikai és prozódiai sajátosságainak, s 
így komplex módon tárja fel a költeményben megvalósult esztétikai 
minőséget. Eljárásának azonban van egy óhatatlan, a dolgok természeté-
ből eredő hiányossága, ti. az, hogy a versekben foglalt gondolati tar-
talmat és képi megfogalmazást vagy prózai parafrázissal, vagy szöveghű 
nyersfordítással illusztrálja - nem is tehet mást - így viszont a rímre, 
ritmusra, metrumra vonatkozó észrevételei a levegőben lógnak, ugyan-
akkor elkerülhetetlenül elvész a költemény teljes konnotáció-rendszere. 
Ezen az idegen ajkú olvasó szempontjából az sem segít, hogy Molnár 
Basa Enikő minden esetben közli az eredeti magyar versszöveget, s az 
sem változtatott volna lényegesen a helyzeten, ha esetleg függelékben 
megadta volna a megfelelő műfordításokat, amennyiben ilyenek létez-
nek. Nem ítélhetjük meg, müyen képet kap a magyarul nem tudó olvasó 
Petőfi költészetéről ebben a bemutatásban, annyi azonban kétségtelen, 
hogy a monográfia-író minden lehetőt megtett a bemutatás adekváttá, 
meggyőzővé és vonzóvá formálása érdekében. Számunkra a könyv 
„Petőfi külföldön" címet viselő fejezete a legérdekesebb, amely számot 
ad a külföldi tudatban élő Petőfi-képről, a német irodalomban nyomon 
követhető Petőfi-hatásról, a Petőfi-versek német és angol nyelvű mű-
fordításairól. 

Katona Anna Csokonai-monográfiáját a szerzőnek tárgyához való 
különösen bensőséges érzelmi kapcsolata lelkesíti át. A Debrecen-
patrióta irodalomtörténész számára érezhetően és érzékelhetően az az 
elsőrendű cél, hogy szülővárosa költőjének hírt, megértést és meg-
becsülést szerezzen. Ennek érdekében latba veti a hazai Csokonai-kuta-
tás kiváló eredményeit, saját átfogó világirodalmi tájékozottságát és 
verselemző készségét, amelynek érdemét természetesen nem csökkenti 
az a tény, hogy ugyanazokkal a nehézségekkel küzd, amelyekről a 
Petőfi-monográfia kapcsán már szó esett. 

A Csokonai pályáját és művét minden részletében gondosan és 
alaposan bemutató könyv alapvetően két kérdéskör tisztázására össz-
pontosít: Csokonai eklekticizmusának személyes, hazai és világirodalmi 
tényezőkből való eredeztetésére és Csokonai politikai nézeteinek meg-
világítására. Az előbbi kérdéscsoporton belül sor kerül Csokonai költé-
szetében a hazai népköltészeti, a kortársi rokokó, klasszicista és szenti-
mentális elemek, valamint az előző korhoz kapcsolódó manierista és 
barokk affinitások kielemzésére, sőt a 20. századra előremutató 
modern mozzanatok megláttatására is. Igen meggyőző, ahogyan Katona 
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Anna világirodalmi — főként angol — referenciahálózatba illeszti be 
Csokonai költészetét; rendkívül érdekes és tanulságos például, amikor 
az Újesztendei gondolatokat párhuzamosan elemzi Andrew Marwell 
To His Coy Mistress с. manierista költeményével. A barokk, romantikus 
és az egzisztencializmust előlegező vonások szétválasztásában viszont 
némi bizonytalanság érzékelhető: mintha egyazon vagy hasonló gondo-
lati-hangulati elemek egyszer barokknak, másszor romantikusnak vagy 
egzisztencialistának minősülnének. Csokonai politikai nézeteire vonat-
kozó megállapításait bőségesen idézett levéldokumentumokkal támaszt-
ja alá. Ezek alapján cáfolja Csokonainak a hazai szakirodalomban hang-
súlyozott radikalizmusát, és azt bizonyítja, hogy Csokonai a korai fel-
világosodás humanista eszméiben gyökerező, a haladás gondolatát a 
patriotizmussal egyesítő nemzeti költő volt. 

A magyar sorozat eddig megjelent kötetei valamennyien komoly 
értéket képviselnek, s feljogosítják a magyar irodalmi köztudatot arra, 
hogy reményteljes várakozással tekintsen a folytatás elé. 

H. SZÁSZ ANNA MÁRIA 

LU HSZÜN: 
IRODALOM. FORRADALOM. TÁRSADALOM 

VÁLOGATOTT IRODALOMPUBLICISZTIKAI ÍRÁSOK* 

A kínai császárság összeomlása (1911) és a modern, polgárosuló 
igényű Kína szellemi ébredése évtizedeit Lu Hszün egyénisége és sok-
oldalú tevékenysége hatotta át; s aztán - a ,.kulturális forradalom" 
politikai-kulturális viszontagságai után - , az ő neve és újra megjelenő 
munkássága fémjelezte a hagyományok újraélesztésének szándékát. 
Hagyomány és haladás konfliktusának korszakában élt, hagyományos 
visszahúzó erők ellen és a társadalmi haladás érdekében írt és szervezett, 
vitatkozott és bírált a 20. századi Kína legnagyobb írója, Lu Hszün 
(1881 — 1936). Üj kötete, születésének centenáriumán, magyarul is 
méltóképpen képviseli Kína haladó hagyományát. 

Eddig megjelent kötetei a szépírót mutatták be a magyar olvasónak. 
(Lu Hszin néven. Az új kínai latin betűs átírás a név másik kiejtését 
tükrözi, s erre - a Lu Hszün név használatára - tértek át a külföldi 

*Válogatta és fordította, az utószót és a jegyzeteket írta Galla Endre. 
A fordítást az eredetivel Kalmár Éva vetette egybe. 
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kiadványok is.) Az elbeszélő próza megújítóját, a modern elbeszélés 
megteremtőjét képviselte, már negyedszázada, az A Q hiteles története 
című kötet (Bp. 1956); újabb, bővebb kiadást is megérdemelnének 
úttörő s azóta is jóformán egyedülálló novellái-kisregényei. Vállalja 
Kína irodalmi hagyományának formai örökségét kora kifejezésére, s az 
elkerülhetetlen ellentmondás tudatában, szeretettel csúfolódik minden 
kínai diák kötelező olvasmányain, Régi mesék mai szemmel címmel 
(Tőkei Ferenc ford., Bp. 1959), és elégikus őszinteséggel, csiszolt forma 
mögé rejtett keserűséggel vall reményeiről és kétségeiről Vadfüvek 
címen kiadott prózaverseiben (Tőkei ford., Bp. 1961). Ujabb kiadás 
híján, mindegyik kötet már-már könyvritkaság. Esszéinek most meg-
jelent, irodalompublicisztikai válogatásában azonban irodalmi álarcukat 
fellebbentve vagy le is vetve, harcos hevületű prózában vetődnek fel 
maguk a problémák, nyíltan szólva a 20-as-30-as évek égető gondjairól, 
kora szellemi közéletének kulcskérdéseit közvetítve kortársnak és utó-
kornak egyaránt. 

Ezeket az 1922 és 1936 között keletkezett, egytől egynéhány lapig 
terjedő írásokat szükség és alkalom, azaz napi irodalompolitikai cél 
hívta életre, fegyvertényhez igazított, magvas polémiájukkal, s a harc 
távlataihoz mért, messzire tekintő világlátásukkal együtt. Addig is, míg 
Lu Hszün munkásságának és korának monográfiákat igénylő elemzését 
kézbe vehetjük, a kötet egyes darabjai maguk szolgálhatnak forrásul az 
író közéleti szereplésének, művei keletkezéstörténetének érdekes 
mozzanataihoz. Ha nem az egyes írásokból (bevezetőjükből stb.), akkor 
a jegyzetekből derülnek ki a megjelenés körülményei és más tudnivalók 
(Jegyzetek: 2 4 3 - 2 6 8 . , A kínai történelem korszakai: 271., Jegyzet-
szótár: 2 7 5 - 3 0 6 . ) Lu Hszün rövid életrajza és elemző értékelése fogja 
őket keretbe (Galla Endre: Az esszéíró Lu Hszün, 2 2 7 - 2 3 9 . ) ; s a külső 
borítón Lu Hszün arcképével, a borítón belül pedig az író kézírásának 
lapjaival - és a kínai írásnak a kötet mondandója szempontjából is 
tanulságos bonyodalmaival - ismerkedhet az olvasó. 

Irodalom, forradalom és társadalom tárgykörében mozognak ezek az 
írások: lelkesülten szárnyalnak, a célt tartva szem előtt, vagy szárny-
szegetten viaskodnak kora nagyon is földhözragadt, a múlt talajához 
tapadt gondjaival s ezektől szívesen el-elszakadó írótársaival. A válogatás 
magyar címe szinte a leggyakrabban előforduló szavakat emeli ki 
Lu Hszün írásaiból; s már e szavak emlegetése, korszerű használata 
állásfoglalásnak tekinthető a hagyománnyal szemben. A hajdan mágikus 
hatalmúnak tartott írott szó a társadalom történelmi gátjaival szemben 
hatástalannak bizonyul; keserűen állapítja meg: „az irodalom a leg-
haszontalanabb dolog a világon: csak a gyengék menedéke"; forradalom 
idején pedig - amelynek puszta nevére is „megborzadnak" kortársai -
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„a szavakat tettek váltják fel" (Irodalom a forradalom időszakában). 
Még csak nem is függetlenítheti magát, „felülemelkedve" a kor küzdel-
mein, mert „a kor fölött állni valójában menekülést jelent"; „Amikor a 
társadalom egy helyben topog, az irodalom és a művészet sem vágtathat 
eló're egyedül" (Irodalom és forradalom). Ugyanakkor, híven a kínai 
írásbeliség legjobb hagyományaihoz, az írástudó magától értetó'dő fele-
lősségével mutat tollával (ecsetjével) a legfőbb feladatokra, azok helyett 
is, akik még az írás-olvasásig sem jutottak el — Kínában ez úgyszólván 
tudós feladat - , akiknek „örökké csak elnyomásban és megszorítások-
ban volt részük, és semmiféle lehetőségük nem nyílott a művelődésre" 
(Az irodalom és művészet helyzete a sötétség Kínájában). 

Az új és még eljövendő idők kultúrájáért és írói-művészi megnyilat-
kozásáért száll síkra Lu Hszün minden itt olvasható beszéde és kritikája, 
előszava és kérdőívre adott válasza, az elhangzó és leírt szó hagyo-
mányos elhivatottságával és forradalmi, korszerű funkciójával. Ezért 
csatlakozik az írott nyelv megújítóinak mozgalmához, és saját írásait 
állítja csatasorba, hogy a régi irodalmat elzáró „ékes beszéd"-et (venjen) 
a beszélt köznyelv, a pajhua váltsa fel írásban is. Maga is - bár 
klasszikus veretű fordulatokkal, hasonlatokkal, anekdota-ízű utalások-
kal felvértezve - a közlés új, széles körben érthető formáit kereste, a 
„frontvonal kiszélesítése", „új harcosok kinevelése" érdekében 
(Gondolatok a Baloldali írók Ligájáról). Jól látja, hogy a forradalom 
pillanatában az irodalom sem több, mint „csatakiáltás" (A kínai prole-
tariátus forradalmi irodalma és az úttörők vére), s hogy a művelődésből 
kirekesztettek megközelítésének nehézségei egyenesen arra indíthatják 
az irodalmat (és más művészeteket), hogy „leereszkedjék az olvasóhoz", 
s ezzel egyben felemelését is elmulassza, felemelkedését is veszélyeztesse 
(Irodalom és művészet a tömegek számára). 

Tanulságul szolgálhat, Lu Hszün korán és Kína határain túl is, hogy 
milyen elvi tudatossággal és művészi érzékkel küzd - e kötet tanúsága 
szerint is - a szint-engedmény nélkül is mindenkihez szóló irodalomért, 
hagyomány és haladás tartalmi-formai ötvözéséért, a történelmi külde-
tésű írott szó művészi rangjáért. (Európa, 1981) 

ECSEDY ILDIKÓ 

VÍGH ÁRPÁD: RETORIKA ÊS TÖRTÉNELEM 

A téma - úgy általánosságban - a mindennapi életben néhány éve 
előtérbe került. A nyilvánosság előtt való megszólalás kötelessége egyre 
szélesebb körökre terjed ki, és számtalan szituációt teremt a szűk 
csoportban való hozzászólástól a tömegkommunikációs eszközök 
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milliós közönsége előtt tartott szónoklatig. Szinte nincs állampolgár, aki 
ezek valamelyikébe bele ne csöppenne. Ezért vannak indulóban szónok-
képző tanfolyamok, és ezért jelennek meg egyre nagyobb számban a 
beszélés mesterségét oktató kiadványok. Vígh Árpádé az első elméleti 
összefoglalás, mely azáltal, hogy tárgyát historikumában vizsgálja, és azt 
az alapelvet vallja, hogy a retorika léte, milyensége kizárólag a történeti-
leg létrejött társadalmi környezet függvénye, egyúttal az első magyar 
retorikatörténet is. És mert - előszava szerint - eredeti szándéka az 
egyetemes retorika „szinkronikus metszetének" bemutatása lett volna, 
ez az újkori ( 1 9 - 2 0 . századi) egyetemes retorikatörténet első magyar 
nyelvű áttekintése is. A teljességre törekvő (460 tételt számláló) bib-
liográfia tanúsága szerint efféle mű eddig nem készült. E tény némiképp 
meglep, elvégre magyar nyelvű irodalmunk a Halotti Beszéddel kezdő-
dik. Nem hinném, ha Vígh könyve kapcsán utána nem nézek, hogy 
ennek retorikai elemzése még senkinek sem jutott az eszébe. A kötet 
fülszövege tehát nem hencegésből használja az „úttörő" jelzőt. 

Az első 5 0 - 6 0 lap csalódást keltett. Empedoklestól Babitsig tekinti 
át a tárgy mibenlétéről, társadalmi funkciójáról az idők folyamán 
kialakult nézeteket. Sok más között felbukkan Platón, Arisztotelész, 
Lukács, Pascal, Tacitus, Kant, Mme de Staël, Shakespeare, Goethe, 
Hugo, Todorov neve (körülbelül ebben a sorrendben). Ez a Bevezetés a 
retorika történeti rendszerébe, éppen a történetiséggel marad adós: 
ezer-ezerötszáz évet ugrik át. Ezért juthat el ahhoz a megállapításhoz, 
hogy „Tacitus és Rousseau szemmel láthatóan különbözőképpen értel-
mezik mind a szabadságot, mind a szónoklást". No, persze, de nem 
bennük van a különbség, hanem a világban, ami a közben eltelt egypár 
évszázad alatt megváltozott. A kottamásoló Rousseau akkor is mást 
értett volna a szabadság (következésképp a szónoklás) fogalmán, ha 
történetesen ugyanazokat a kifejezéseket használja is, mint a rabszolga-
tartó Tacitus. Vígh azt a néhány évtizedet is átlépi (láthatólag tuda-
tosan), melyben a történelmi változás hosszú idő alatt felgyülemlett 
gyakorlati mozzanatai minőségi és elméletileg is megragadható forra-
dalomba csaptak át, nevezetesen a reneszánsz és a barokk éráját. Pedig a 
reformkor magyar retorikája — véleményem szerint - nem Ciceróban 
tiszteli legtávolabbi ősét, hanem abban a Werbőcziben, aki a világiak 
közül először szónokolt magyarul (neve nincs említve), meg Telegdi 
Miklósban, Pázmányban, Lépes Bálintban, Bornemisza Péterben, akik 
szintén kimaradnak a névsorból. Lehetne (bár nem igaz), hogy tételesen 
nem rögzítették retorikai elveiket, de beszédeikből ezek akkor is ki-
bogozhatok lettek volna. És ezek illetik konkrétan a magyar nyelvű és 
magyar viszonyokhoz szabott régi orációt. Ezek megmutatnák, hogy a 
retorika arisztotelészi és quintilianusi terminus technicusai akkor sem 
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födik ugyanazt a társadalmi és esztétikai tartalmat kétezer éven át és a 
földgömb minden pontján, ha formailag változatlanok is. A i szerző he-
lyett az idézett Ravasz László mondja meg (355.), hogy a modern „be-
szédtudomány" úgy viszonylik az ókorihoz, mint a csillagászat az asztro-
lógiához. Hasonlóképpen elnagyolt, tehát fölösleges a közvetlen előzmé-
nyeket tárgyaló néhány lap is. Következésképp a magyar retorika törté-
netének első - a Halotti Beszédtől körülbelül Kaprinai Istvánig terjedő 
- kötete továbbra is megírójára vár. 

A könyv érdembeli része - végre — a 62. lapon kezdődik, az 1790-es 
esztendővel. Innen el kell olvasni. Innen kezdve a szerző soha be nem 
járt területekre vezeti az olvasót, olyan könyvanyagot nyit fel előtte, 
mely - talán nemcsak a magam nevében vallom be - nyugodt lélekkel 
felvágatlannak mondható, és egy olyan kilátóhoz kalauzolja, melyről az 
egyébként ismert anyag is merőben új aspektusból tárulkozik fel. 

A magyar nyelvű retorikai szakirodalom a társadalmi változásért, a 
nemzeti függetlenségért, az anyanyelvért folytatott küzdelmek hajóján 
indul el az 1790-es évek elején (Péczeli József, Szenthe Pál), és ezekkel 
együtt mindjárt zátonyra is fut a jakobinus mozgalom bukását követő 
reakció szikláján. A kötet címében jelzett összefüggés eléggé szembe-
szökő már e legelső pillanatban is: „az osztrák önkényuralom meg-
erősödésének idején elvétve sem találkozunk szónoklattani tárgyú 
művekkel - állapítja meg a szerző - . Hogyan is hasznosíthatták volna 
Péczeli »prókátoroknak« szóló bölcs tanácsait a Martinovics-per meg-
félemlített ügyvédjei? " (64.) Harminc évig kell várni, míg a nemzeti 
mozgalom újjáéledésével együtt e stúdium is feltámad (Balogh Sámuel, 
1823). Nincs szándékomban ismertetni sem a könyv tartalmát, sem a 
hazai retorika történetét. A fenti sorokkal egyrészt érzékeltetni 
kívántam azt a szemléletmódot, amit a kötet címe kifejez, és aminek 
érvényesülését az első lapokról még hiányoltam, másrészt arra kell 
ráirányítanom a figyelmet, hogy Vígh szintézise irodalomtörténeti 
tekintetben egy eddig szinte műveletlen területre vezet, egy eddig 
ismeretlen metszetben mutatja be 1 9 - 2 0 . századi literatúránkat. Az 
említett három név közül kettő nem fordul elő irodalomtörténeti kézi-
könyvünk vonatkozó kötetében, és az idősebb Péczeli is csak más 
összefüggésekben szerepel. Hasonlóképpen elkerülte irodalomtörté-
nészeink figyelmét Bitnitz Lajos, Szeberényi Lajos, Szvorényi József, 
Toldy Ferenc és István, Laky Demeter, Névy László, Szitnyai Elek, 
Vanczák János, Weber Mihály, Ravasz László, Keleti Márton ez irányú 
munkássága. Az irodalmi müvek retorikai elemzése című befejező 
fejezet pedig egy másik, eddig ugyancsak rejtett lehetőséget tár fel, a 
divatos műelemzés eszköztárának egy kihasználatlan szerszámát adja kéz-
be, és mindjárt be is mutatja gyakorlati alkalmazását (persze, csak 1 - 2 
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sornyi szövegeken: Petőfi, Ady, József Attila, Kassák, Füst, Sánta, 
Weöres stb. mondatain). Ehhez tartozik a függelékül adott „retorikai 
kislexikon", mely megteremti az alapot ahhoz, hogy a követők egy 
nyelven beszéljenek. (Gondolat, 1981) 

KULCSÁR PÉTER 

PAUL OSKAR KRISTELLER: 
SZELLEMI ÁRAMLATOK A RENESZÁNSZBAN 

Jó gondolat volt a Gyorsuló idő füzetei közé felvenni Kristeller 
egyetemi előadásait, mert a humanizmus egyetemes problémáiról kevés 
népszerű összefoglalást találhat az érdeklődő magyar nyelven. Bár a kis 
kötet információértéke nagyon lehatárolt - sűrűn előforduló utalásait a 
görög filozófiára jobbára csak az tudja követni és érteni, aki majdnem 
annyit olvasott, mint a s z e r z ő - , haszna mégis tagadhatatlan, mert jól 
csoportosított áttekintése segít eloszlatni néhány közfelfogássá emel-
kedett téveszmét, szívósan élő hiedelmet. Nem kétséges, hogy Kristeller 
erős oldala: a rendszerezés, ebben a könyvben is előnyösen érvényesül. 

Bevezetőül a humanista mozgalom címszava kapcsán definiálja 
azokat az alapfogalmakat, amelyekkel dolgozik. A reneszánszot törté-
nelmileg meghatározott jelenségnek tekinti, mely szerinte kb. 
1 5 0 0 - 1 6 0 0 között virágzott, s ezen belül vált ki meghatározó jelentő-
ségű szellemi áramlatként a humanizmus, mely végső fokon szintén 
összetett fogalom. Kristeller nagyon helyesen hangsúlyozza a periódus-
határok viszonylagosságát, elismerve, hogy a középkorban is volt már 
bizonyos kultusza az antikvitásnak (Arisztotelész recepciója a skolaszti-
kában), de hozzáteszi, hogy ha csak ez lenne a humanizmus kritériuma, 
akkor Aquinói Tamást is humanistának kellene minősítenünk, ami 
nyilvánvaló lehetetlenség. 

Hasonló megfontolásokból tartja lehetségesnek Kristeller a rene-
szánsz periódus felső határának kiterjesztését a 17—18. századig, 
amennyiben ezt egyes országok történeti-társadalmi körülményei in-
dokolják. Nem korszakolást kérdés, hanem nagyon is tartalmi 
probléma a bizánci humanizmus helye és viszonya az európai rene-
szánszhoz. Ismeretes, hogy Bizáncban nem kellett felfedezni az ógörög 
irodalmat, miként Nyugat-Európában a 1 5 - 1 6 . században, mert az ott 
a görög szellemi műveltség szerves része volt, melyhez a középgörög 
kultúra az ókortól fogva minduntalan visszanyúlt. Kristeller eme defi-
níciós nehézségek miatt végül is a „reneszánsz humanizmus" fogalma 
mellett dönt. 
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Az elvi tisztázás után az első nagy korszakváltás: a középkorból a 
reneszánszba való átfejlődés kerül sorra. A középkori örökséget az 
arisztoteliánizmus reprezentálja, annak ellenére, hogy Arisztotelész te-
kintélye még a középkorban sem volt osztatlan. Kristeller itt vitába is 
száll a polgári hagyomány kissé leegyszerűsített beállításával és a szoká-
sosnál nagyobb súlyt vet a középkori egyetemeken zajló Arisztotelész -
Platón-disputák eszmetörténeti jelentőségére. Felfogását elsősorban a 
folytonosság jegyében tovább élő, hol nyíltan, hol lappangva fel-
bukkanó platonikus eszmék jelenlétére alapítja, mely évszázados harcok 
után a reneszánszban éli majd virágkorát. 

A reneszánsz platonizmus - mint önálló fejezet - Kristeller könyvé-
nek gerince, ezért megérdemli az alaposabb figyelmet. Mindenekelőtt 
nagyon helyénvalónak érezzük, amikor figyelmezteti olvasóit: a platoni-
kus hagyomány fogalma összetett és majdhogynem megfoghatatlan, 
mivel egy „platonikus" tétel esetleg nem is lelhető fel Platónnál, csak 
utódainál. Abban is igaza van, mikor rámutat a platonikus filozófia 
történeti fázisainak belső metamorfózisaira: az egyiptomi Izisz- és 
Ozirisz-tiszteletre, a perzsa Mithrasz-kultuszra, Hermész Triszme-
gisztoszra, valamint a pythagoreus és egyéb okkult tudományokra. 

A reneszánsz platonizmushoz vezető úton mindezeken kívül még 
egy nagy gondolkodó egyénisége nyomta rá bélyegét az egész eszme-
rendszerre: Plótinosz munkássága, mely a vízválasztó szerepét tölti be 
Platón és Ficino között. Kristeller előadása ezen a ponton fellazul, 
utalásait nehéz követni. Tömörsége itt kissé homályossá válik, pedig 
Plótinosz eszmerendszerének vüágos felvázolására, a plótinoszi utóélet 
jól rendszerezett áttekintésére nagy szükség lenne. Nem kevesebbről, 
mint arról van szó, hogy a platonikus hagyomány itt válik plótinoszi 
vagy neoplatonikus filozófiává. 

Kristeller könyvéből nehezen fogja kihámozni bárki is, hogyan, 
milyen csatornákon keresztül vezetett a platonizmus útja Plótinosztól a 
reneszánszig, pontosabban Ficinóig, azt követően, hogy a mester halála 
után ( t 270) az egész gondolatrendszert egymástól élesen elkülönülő 
irányzatokra szakították szét az utódok. Az egyik, amit markánsan 
lehetett volna bemutatni: a pogány neoplatonizmus, melyet Améliosz 
mellett leginkább Porphyriosz neve fémjelez, a másik a keleti keresz-
ténység és a hellénizmus ötvöződéséből létre jött eszmerendszer, élén 
Pszeudo-Dionysziosszal, a harmadik a nyugati keresztény teológia talál-
kozása a neoplatonizmussal, mely Augustinus munkásságában telje-
sedett ki, s végül a negyedik a hermetikus irodalom megfékezhetetlen 
behatolása mindezekbe (Poimandrész, Corpus Hermeticorum stb). 

Említi Kristeller egy helyütt Ibn Gabiről nevét is, jeléül annak, hogy 
nem kerülte el figyelmét a keleti nem keresztény forrásvidék, neve-

13 Irodalomtörténet 1982/4 
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zetesen az arab-zsidó neoplatonikusok szerepe sem, de tegyük hozzá: 
sajnos nem is keltette fel eléggé. Ennek oka jórészt az, hogy a szerző 
által használt nagy kézikönyvek hagyományosan mellőzték ezt a proble-
matikát, holott az utolsó száz év folyamán számszerűleg is komoly 
méretű irodalma támadt. A polgári reneszánsz-kutatás klasszikusa, 
Jakob Burckhardt, még nem volt a kérdésre tekintettel (nyomdokain 
haladók: Steinschreiber, Garucci és Güdemann már igen), úgy, hogy a 
magyar kiadás fordítója, Bánóczi József, már a múlt század végén 
(1895) függelékben mutatta ki az olasz reneszánsz és a héber eszmevilág 
egymásra találását, egyfelől Dante, Poggio és Pico della Mirandola héber 
nyelv iránti érdeklődését, másfelől azt az érdekes tényt, hogy V. Miklós 
pápa egy könyvtá. alapítási utasításában az egyházatyák és a biblia-
kommentárok mellett Maimonidészt is ajánlja bevenni. 

A magyarok egyébként is hozzájárultak az európai reneszánsz és 
neoplatonizmus keleti (nem keresztény) forrásainak feltárásához. 
1904-ben Richtmann Mózes értekezett az arab-zsidó neoplatonisták 
etikai nézeteiről, 1930-ban Silberstein Adolf, 1976-ban pedig Scheiber 
Sándor foglalkozott egy elfeledett, de európai formátumú zsidó huma-
nistával, Abraham Farrissollal. Legújabban - melyet Kristeller még nem 
ismerhetett - , David В. Ruderman szentelt igényes monográfiát élet-
művének: The World of a Jew; The Life and Thought of Abraham ben 
Mordecal Farrissol. Cincinnati 1981. 263 p. (Erre az adatra Dán Róbert 
hívta fel a figyelmem.) 

Mindezekből kiderül, hogy a platonizmusnak nemcsak középkori 
arab-zsidó filozófusai voltak jelentősek (Ibn Gabirok, Ibn Pakuda, Bar 
Chijja, Ibn Zaddik, Ibn Daud), hanem az itáliai reneszánsz centrumai-
ban is részt vettek a humanista közéletben és irodalmi munkálkodásban 
(Messer Leon például Cicero és Quintilianus alapján írt retorikát). 
Farrissol érdeklődött a platonikus mágia és misztika, tehát a Ficino által 
is annyira kultivált hermetikus tam'tások iránt, kapcsolatot tartott fenn 
humanista fejedelmekkel és általuk patronált neves társulásokkal: az 
Estékkel, a Mediciekkel, az Academia Platonicával. Miként Nicolaus de 
Mirabilibus Firenzében, úgy ő Ercole d'Esté ferrarai herceg udvarában 
állt ki hitvitára a dominikánus Lodovico Valenza és a ferences Pietro 
Walfetta ellen (1497). Csatlakozott a humanisták (Poggio, Bruni) biblia-
kritikájához, új Septuagintát követelt a Vulgata helyett. Farrissol tehát 
vérbeli humanista, neoplatonikus műveltségű tudós teológus volt, s ki 
tudja, rajta kívül hányan lehettek még azok közül ilyenek, akiknek 
munkái máig ismeretlenül porosodnak valamely könyvtárban (Farrissol 
hatalmas műve, a Magen Avraham, melyben hitvitáját is megörökítette, 
másolatban megvan az MTA Keleti Gyűjteményében és a Rabbiképző 
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Könyvtárában, szintén kiadatlanul, pedig az 1 5 0 0 - 1 5 1 2 tájáról szár-
mazó kézirat forrásértékű az északolasz humanizmusra nézve). 

Befejezésül Kristeller egy retorikusán hangzó, de amellett mégis 
nagyon idó'szerű kérdést tárgyal: mennyiben függ össze a humanizmus 
fogalma a pogányságéval. Az ötvenes évek közepén a magyar irodalom-
történetírás berkeiben is élénk vita folyt arról, hogy a humanizmus 
lényegében ateizmusnak tekintendó'-e, hiszen a humanisták tudatosan 
élesztették fel az antik szokásokat és hivalkodóan áldoztak a pogány 
mitológia isteneinek szóban vagy írásban. Kristeller nagyjából oda tér 
végeredményben, ahová a hazai viták is konkludáltak: a lehetséges 
változatok széles skálán mozognak ugyan a skolasztikus jellegű teológiá-
tól az ateizmusig (Aeneas Sylvius Piccolomini, Pomponazzi), anélkül 
azonban, hogy ezek a kivételek - jelen esetben - a szabályt erősítenék. 

Kristeller áttekintését végül is hasznos olvasmányként könyvelhetjük 
el, még akkor is, ha forráshasználatából következőleg hiányokat is 
felfedezhetünk nála. Az adott keretek között tartalmasabbat nehezen 
tudott volna adni, sőt éppen a túlzsúfoltsága miatt a kevesebb talán 
több lett volna. A könyv használhatóságát nagyban emeli Takács Ferenc 
szakmai szempontból hibátlan fordítása, beleértve a görög nevek ritkán 
tapasztalható jó átírását is. (Magvető, 1979) 

V.KOVÁCS SÁNDOR 

BALASSI BÁLINT ÖSSZES VERSEI 
A VERSEK HELYREÁLLÍTOTT 

EREDETI SORRENDJÉBEN 

A Balassi-filológia mindig tartogat újabb és újabb meglepetéseket. 
Akik valaha Balassi költészetéről, a reneszánsz poétikájáról apró rész-
leteket is feltáró tanulmányt olvastak vagy a kérdések egy részproblé-
májával foglalkozó előadást hallottak, azok nagyon jól tudják, hogy 
minden tanulmány és előadás csak újabb problémákat vet fel. Röviden 
és egyszerűen: egy Balassiról szóló könyv még legalább tízannyi kérdést 
hagy maga után, s így a költő - talán örökre - rejtély marad. A fehér 
foltoknak ezt a mérhetetlenül nagy arányát az okozza, hogy Balassi-
autográfiánk mindössze néhány sornyi, s a szerzői szándék s a versek 
között élő kétségtelen kapcsolat a költő mérhetetlen tehetségéről, tuda-
tosságáról árulkodó mesterjegyek mögött az olvasó mindig érez vala-
miféle feltárhatatlan vagy szándékosan elrejtett titkot. 

15* 
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A Balassi-poézis egyik ilyen rejtélyét kívánja megoldani Horváth 
Iván az Újvidéki Bölcsészettudományi' Kar Magyar Tanszékének 
1976-ban megjelent kötetében. A titok Balassi versciklusterve. A vers 
természetéhez szükségszerűen hozzátartozik a többértelműség. Ha 
magyarázatát, jelentését az életrajzi események, a versihletet adó okok 
világosságánál keressük, más értelmet kapunk, mintha az életrajztól, 
azaz az októl elszakítjuk az okozatot, azaz a verset. Különösképpen 
érvényes lehet ez egy reneszánsz költőnél, aki rafinált poétikai ismere-
tek birtokában alkotja verseit. A rejtett jelentések ismét átminősülhet-
nek s új tartalmakat nyerhetnek, ha a verseket bizonyos tematikai 
rendben, ciklusban vagy ciklusokban adja ki a szerző. A magyar rene-
szánsz nagy költője, Balassi verseinek ciklusba rendezése után új jelen-
téstartalmakra akart fényt deríteni, versei mélységei felé akarta - okkal 
- a kaput megnyitni. 

Horváth Iván a most ismertetett kötet utószavában talán indokol-
hatatlan rövidséggel tárta fel a tervezett s csak részben megvalósult 
Balassi-ciklusok kutatásának történetét, s ebből kiderül, hogy a „lírai 
önéletrajz" lehetőségének a gondolatát a magyar irodalomtörténet kézi-
könyvében már Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán is felvetették. Balassi 
Bálint házassága előtt írt verseinek egy részét a kronológia ellenére 
kötötte csokorba, s a házasságkötés után született versek, így az egész 
Júlia-ciklus 25 darabja került a másikba. 

S minthogy az első ciklusban 33 vers volt, a második 25 verséhez írt 
még 8-at, hogy a reneszánsz számmisztika törvényeit követő ciklusrend 
kiegészüljön. 

Ebből természetesen joggal következtet a kutató arra, hogy a költő 
istenes verseit is szerette volna 33-ra szaporítani s ezt a már kész, 
2 X 3 3 , világi verset tartalmazó ciklus mellé helyezte volna. S így a 
„misztikus" ciklus kiegészült volna 3 x 3 3 versre. A kérdés csak az volt, 
hogy a költő halála miatt meg nem valósult istenes versciklus a világi 
versek elé vagy mögé került volna. Horváth Iván már 1970-ben meg-
jelent tanulmányában véleményt nyilvánított ebben a kérdésben is. 
Szerinte ezeknek a csodálatos líraiságról valló istenes verseknek a kötet 
elejére kellett volna kerülniök. Ez elé azonban Balassi odatette volna a 
Hymnus ad Sanctissimam Trinitatem '„című" versének „hármas egy-
ségét". A kötet verseinek számát 100-ra kiegészítő „prológus-vers" 
ugyanis a három isteni személyhez címezve három részből áll, s nem 
kizárt, s ez a recenzens ötlete, hogy talán az eposzi invokáció funkcióját 
szánta neki lírai életrajza élén a költő. De azért sem valószínű, hogy az 
istenes versek a 2 X 33 verset tartalmazó „lírai önéletrajz" végére kerül-
tek volna, mert az utolsó vers (Valedicit patriae) utolsó versszakában a 
költő befejezettnek nyilvánítja költészetét: „Ti penig szerzettem át-
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kozott sok versek, | Búnál kik egyebet nekem nem nyertetek, / Tűzben 
mind fejenként égjetek, vesszetek, / Mert haszontalanok, jót nem ér-
demletek." 

Horváth Iván meggyőző' érvei után még egyszer megszólalt az „esz-
ményi Balassi-kiadás" koncepciójáról. 1976. május 13-án az Irodalom-
tudományi Intézet Reneszánszkutató Osztálya, a Magyar Tudományos 
Akadémia I. Osztálya, valamint a budapesti, szegedi és a debreceni 
egyetemek bölcsészettudományi karai Balassi-ülésszakot rendeztek 
Egerben. Az itt elhangzott előadások közül a Varjas Béláé megerősíti 
Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán tételeit az említett 2 X 3 3 verset 
tartalmazó „lírai önéletrajzról", cáfolja azonban azt, hogy e két 
csokorba kötött, világi énekeket tartalmazó ciklus mintájára Balassi 33 
istenes verset is akart volna tervezett kötetébe felvenni, amely elé még a 
három isteni személyhez írt himnuszt helyezte volna: az 
1 + 33 + 33 + 33 fikciót tehát nem fogadta el. Erről Varjas többek 
között így szólt: „A lengyelországi kibújdosásig szerzett 2 X 33 ének 
olyan egyszeri alkalomhoz kötött, egységes és zárt alapgondolaton 
felépülő Nagyciklus, amely kizárja, hogy ez egy más elvek szerint 
elrendezett, harmadik 33 versből álló csoporttal megtoldható 
l e g y e n . . . " (ItK, 1 9 7 6 . 5 9 0 . ) 

Varjas tehát a nagy, lírai önéletrajz fikcióját csak részben fogadta el. 
Tanítványa, Horváth Iván azonban el is készítette az eszményi Balassi-
kiadást. Mit mondhat ilyenkor a recenzens? A vita, amely egyrészt 
Varjas Béla, másrészt a tételt hipotézissel is megtoldó Klaniczay Tibor 
és Gerézdi Rábán, valamint újabb titkokat feltételező Horváth Iván 
között fennáll, továbbra sincs megnyugtatóan lezárva. Horváth Iván 
azonban, hogy a maga igazát meggyőzőbben, dokumentáltan is tudja 
bizonyítani, az újvidéki egyetem segítségével megjelentette az „esz-
ményi Balassi-kiadást". De hát eszményi-e ez a Balassi-kötet? 

A textológus, különösképpen az, aki 16. századi szövegek kiadására 
vállalkozik, sokszor kerül megoldhatatlannak tűnő vagy valóban meg-
oldhatatlan problémák elé. Sokszor sejt meg titkokat, de ezt bizo-
nyítani nem tudja, sokszor kényszerül újabb és újabb kiadásokban 
önmagát, másokat s olykor a költő ránk maradt szövegét is korrigálni. 
Ezt teszi Horváth Iván is, akinek épp Varjas Bçja engedett át e kötet 
számára pubükálatlan szövegigazításokat. Csak tudományos természetű 
tehát a vita a mester és tanítványa között. Nézzük azonban a kötet 
szerkesztési rendjét: 

Hymni très ad S.S. Trinitatem 
I. [Gyűjteményeken kívül fennmaradt versek.] ( 1 - 1 4 vers) 

II. Az maga kezével írt könyvebűi ( 1 - 6 6 vers) 
III. Valahány török beyt, kit magyar nyelvre fordítottak. ( 1 - 9 vers) 
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IV. [„Celia" versgyűjtemény] (1 -10+Cortigianáról c. vers) 
V.[Cím nélküli versgyűjtemény] ( 1 - 5 vers) 
VI. Függelék ( 1 - 3 vers vagy töredék) 
S a szerkesztő az egész kötet végére helyezte H[orváth] I[ván]nak a 

kiadáshoz fűzött utószavát, valamint Bori Imrének, a Horváthénál 
bővebb gondolatait. Az utószó rövidsége tiszteletre méltó, de a kötetet 
kezébe vevő olvasó, s a bizonyára nagyon sok, talán éppen külföldön 
élő magyartanár érdeklődéssel olvasta volna ebben az utószóban a 
cikluskutatás történetét, s a magát itt érthetetlen okból névmonogramja 
mögé rejtő Horváth Iván máshol elmondott, leírt, meggyőzőnek tűnő 
érveit. 

A Balassi-kutatást, s a Balassi-textológiában járatlan olvasót mindig 
is zavarta és zavarni fogja, hogy a költő szándékának leginkább meg-
felelő verssor-tördelés nem azonos a modern kiadásokéval. Az „esz-
ményi Balassi-kiadás" koncepcióját megvalósítani akaró kötet alkalmaz-
kodhatott volna az „eredeti" vagy a legősibb, esetleg a textológiában 
leginkább elfogadott verssor-tördeléshez. S így nem fordulhatott volna 
elő, hogy Horváth Iván egy korábbi cikkében éppen 99 sorosnak tar-
tott, 3 részes „prologus-vers" 144 sorosra „sikerült". Nem azonos az 
Aenigma című vers sortördelése sem a most ismertetett kötetnek ugyan-
evvel a versével. 

Érdemes lett volna eldönteni, hogy tudományos vagy szélesebb 
olvasóközönségnek szánt igényeket akar-e kötetével a szövegkiadás ki-
elégíteni. Szerintem „Eckhardt Sándor átírási elvei ( . . . ) nem nagyon 
megalapozott dogmatizmusát" enyhíteni, főleg „koncepciótlanul" 
semmiképpen nem lett volna szabad. Vagy ragaszkodni kellett volna a 
kiváló Balassi-filológus átírási elveihez, vagy a kritikai kiadásokban ma 
rendszeresített elvek szerint kellett volna átírni. S minthogy ez a kötet 
elsősorban a Balassi-kutatók - valljuk meg - nem nagyon népes táborá-
nak, illetve a magyar irodalmat tam'tó tanároknak készülhetett, talán 
érdemes lett volna az eredeti vagy helyesebben a legrégebbi ortográfiá-
hoz alkalmazkodni. S minthogy másolatok másolatainak másolataiból 
kerül a mai kutató, olvasó elé egy-egy Balassi-vers, szövegkritikai, 
nyelvi, tárgyi magyarázó jegyzetek is kívánkoznának egy-egy vershez. 
Jelenleg ugyanis csak két egymás mellé tett kötetből, a kritikai kiadásé-
ból és a most ismertetettből lehet a költő feltételezett ciklusterveit 
megérteni. 

Ha viszont népszerűsítő kiadvány, akkor a Valahány török beyt 
kezdő sorainak magyar fordítását miért nem adja meg a kötet, hiszen 
Szörényi László úgyis megadta. Az idegen nyelvű szöveg értelmezése 
nélkül, Szörényi ezt bebizonyította nekünk, ezek a versek tökéletesen 
nem érthetők meg. 
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A kötet kísérleti kötet. Ritkán adatik meg kutatónak az a nagyszerű 
lehetőség, hogy egy költő feltételezett versrendezési terveiről szóló 
hipotéziseit kötetben dokumentálhassa. Köszönhetjük ezt Bori Imrének, 
aki Varjas Béla 2 X 33-as, Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán 3 X 33-as, 
valamint Horváth Iván 1 + 3 X 33 hipotézisének ilyen formában adott 
helyet, megjelentetési lehetőséget. Az érvek meggyőzőnek látszanak, a 
jóindulatú recenzens bizonytalankodása azért érthető, mert a hipotézis 
mindaddig hipotézis marad, amíg azt konkrét adattal nem lehet bizo-
nyítani. De lehet-e mindent bizonyítani? Balassinál, a zseniális poéta 
doctusnál s a minden tehetséget felülmúló poéta natusnál minden 
elképzelhető. Egy, a Horváth Ivánénál sokkal merészebb hipotézissel 
kapcsolatban más alkalommal már leírtam, hogy Balassi még talán 
tökéletesen vagy egyáltalán nem is ismert poétikák és a költői gyakorlat 
hatására sokkal merészebb mesterségbeli jegyeket is produkálhatott. A 
tétel bizonyítására azonban eredeti, vagy az eredetit hűen megőrző 
kéziratra lenne szükségünk. Bori Imre szerint „egyes verseket Vénusz 
követője és szolgája írta, de már Paliász felkentje rendezte ciklusokba 
ugyanazokat a verseket". A hipotézis bizonyítására több Balassi-
autográfiára lenne szükség, amelyek esetleg poétikai ismereteiről, öt-
leteiről is árulkodnának. 

Nagyon jól tudjuk, hogy ez teljesen elképzelhetetlen. 
Horváth Iván Boccaccio Dante-életrajzának egy passzusát alkalmazza 

Balassira is, aki „nyilvánvaló értelmével a jámbor elméket szórakoztatja, 
titkos értelmével a bölcseket gyönyörködteti. így még akkor sem volna 
helyénvaló, hogy a könyv utószava az elrejtett értelem igaz kulcsát az 
olvasó kezébe adja, ha az utószó írója rendelkeznék ezzel a kulccsal." 

Minden tudományt a bizonyításra váró hipotézisek vittek előbbre. 
Hipotézisek nélkül viszont nincs mit bizonyítani. Őszintén kívánom, 
hogy Horváth Iván megtalálja a nagyon sok, s nagyon bonyolult 
Balassi-rejtély kulcsát, s erről ne egy nagyon szűkre szabott „utó-
szó"-ban, hanem egy terjedelmesebb tanulmányban vagy kötetben is 
beszélhessen. (Növi Sad, 1976) 

KILIÁN ISTVÁN 

BETHLEN GÁBOR KORÁNAK KÖLTÉSZETE 

Mind a régi irodalmunk iránt érdeklődő olvasók, mind a szak-
emberek tudatában 17. századi poézisünk egész a legutóbbi időkig 
jórészt „terra incognita"-ként élt, gazdagságáról és rejtett értékeiről 
átfogó szövegkiadás híján csak esetleges és rendszertelen ismeret-
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anyagunk, fogyatékos képünk lehetett. A legkiemelkedőbb életművek-
nek persze eddig is volt reprezentatív összkiadása: Zrínyi, Gyöngyösi, 
Rimay és még néhány költőnk munkásságát akadálytalanul kézbe 
vehette az érdeklődő vagy a kutató, a kiemelkedő csúcsok között 
azonban láthatatlanok maradtak a táj egységét biztosító kisebb hegy-
vonulatok s a nemegyszer sajátos szépségű völgyek vagy éppen síkságok. 
Pedig ha előbb ezeken suhan végig a tekintet, akkor a csúcsok is más 
szemszögből látszanak, erősebben kiemelkednek a háttérből, kontúrjaik 
élesebben rajzolódnak ki, összbenyomásunk mindenképp teljesebbé, 
gazdagabbá válik. Ezért tesszük örömmel könyvespolcainkra a Régi 
Magyar Költők Tára újabb sorozatának szinte évenként megjelenő vas-
kos köteteit, e reprezentatív kritikai kiadás végre lehetővé teszi a 
magyar barokk korszak verstermésének teljes áttekintését. 

A nyolcadik kötet talán a sorozat korábbi darabjainál is több új 
ismerettel és több - mindeddig hozzáférhetetlen - szöveggel járul 
hozzá a század költészettörténetéhez. A sajtó alá rendezők - Kom-
lovszki Tibor és Stoll Béla - számos kéziratos forrásból, korabeli 
kiadványból vagy kiadványtöredékből, néha már csak mikrofilmen vagy 
fotókópián fellelhető anyagból állították össze a kötetet, így a kutatás 
számára felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek. A sorozat korábbi 
gyakorlatának megfelelően természetesen a prózai művek verses betéteit 
is figyelembe vették, így valóban elmondhatjuk, hogy a Bethlen Gábor-
kori magyar költészet kiadatlan darabjainak teljes feltérképezését való-
sították meg. Ebből viszont az is következik, hogy a közölt anyag 
esztétikai színvonala meglehetősen egyenetlen, akadnak benne művészi 
szempontból értékes szövegek, de olyanok is, amelyek a korabeli 
átlagos rutinköltészet színvonalát is alig érik el. Ez utóbbiak azonban 
nemegyszer igen fontos irodalom- vagy művelődéstörténeti adalékokat 
tartalmaznak, más jellegű irodalmi tevékenységükről ismert írók pálya-
képét egészítik ki, így ezeknek kiadása is teljes mértékben indokolt. 

A kötetben helyet kapott költők közül főként az I. Rákóczi György 
szolgálatában álló szerencsi pap, Prágai András munkássága emelkedik 
ki. Versei jórészt a kései reneszánsz szellemében moralizáló tartalmú, 
antik történeti és mitológiai példákkal zsúfolt, intellektuális alkotások, 
amelyek jól illeszkednek a 17. század elejének sztoikus-manierista 
költői atmoszférájába. Tizenöt rövidebb, de önálló verse mellett még 
inkább áll ez a Fejedelmeknek serkentő órája verses részleteire, amelyek 
a Guevara-fordítás szövegéből kerültek most közlésre (Fejedelmeknek 
serkentő órája. Bártfa, 1628). Végérvényesen tisztázottnak tekinthető 
az is, hogy a Sebes agynak késő sisak című versciklus Prágai szerze-
ménye, hisz Komlovszki Tibor a műre vonatkozó jegyzetek között 
meggyőzően mutatja be az emblematikus versek és a Guevara-féle király-
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tükör közötti szerves logikai összefüggést, mely szerint „a fejedelmi 
órában megfogalmazott fejedelemeszmény valójában csak a vers-
ciklusban kerül a jelennel való szembesítésre. Amit ott a történelem 
régmúlt világába transzponálva dicsért vagy megbélyegzett, csak itt, a 
versciklus önigazoló monológsorában kaphat gyakorlati jelentőséget. 
Prágai versciklusában nem a fejedelmi eszményt teszi a mérlegre és 
szembesíti a nehéz időkkel, a harmincéves háború megpróbáltatásaival, 
hanem Guevara uralkodó-eszményéhez méri Európa királyait, hadvezé-
reit. A tanulság pedig nyilvánvalóan az erdélyi fejedelemnek szól" (507.) . 

Ennél többet jelenlegi adataink birtokában aligha mondhatnánk 
politikai költészetünk e nagyszabású alkotásának szerzőségéről, további 
feladatot jelent azonban a versfüzér megírását ösztönző képek, met-
szetek vagy röplapok azonosítása. A versek Habsburg-ellenes politikai 
éle nyilvánvaló, a harmincéves háború első szakaszában részt vevő poli-
tikusok, hadvezérek és országok szónokias önjellemzéséből leg-
sikerültebb és leglelkesebb hangú a Bethlen Gábort és a Magyarországot 
megszólaltató. A „régi magyaroknak, jeles királyoknak", Hunyadi 
Jánosnak és Attüának dicsősége, valamint „az üstök vonyásban" jeles-
kedő „osztozó fiak", azaz a magyarságot belülről megosztó ellentétek 
mindenesetre a kuruc költészetben továbbélő, s a későbbi függetlenségi 
harcok jegyében felvirágzó politikai költészet fontos motívumai lesz-
nek. 

A Prágai-műveket követően „kisebb versszerzők" címszó alatt több-
nyire a protestáns énekköltészet darabjai következnek: zsoltár-parafrázi-
sok, prédikációk verses részletei, moralizáló-tanító költemények, gyüle-
kezeti énekek, ajánló vagy alkalmi versek stb. A szerzők többnyire 
protestáns tanítók vagy prédikátorok: Újfalvi Imre, Mihálykó János, 
Kecskeméti C. János, Lethenyei István, Zólyomi Perinna Boldizsár, 
Szepsi Korocs György, Kertvélyesi János, Foktövi János, Pathai István, 
Kanizsai Pálfi János, Körösi István, Szepsi Csombor Márton, s noha 
némelyikük verselőként sem jelentéktelen, nevüket mégis mindeddig 
egyéb tevékenységük — prózaírás, fordítás, könyvkiadás, szerkesz-
tés stb. - miatt tartotta számon irodalomtörténetírásunk. Verseik ki-
adása hasznosan egészíti ki az összképet, s egyben azt is jelzi, hogy a 
protestáns prédikátori réteg a literatúra csaknem minden ágát és mű-
faját gazdagította, természetesen az egyes szerzők hajlama és tehetsége 
szerint változó színvonalon. A skála rendkívül széles, Foktövi János 
minden esztétikai törekvést nélkülöző betű- és szójátékokkal való mes-
terkedésétől (51. vers, 160.) egész az olyan magas művészi színvonalú 
költői alkotásokig ível, amilyen Kanizsai Pálfi János zsoltár-parafrázisa 
(148. zsoltár). Ez utóbbinak a természet gazdagságát festő sorai igazi 
költői tehetségről tanúskodnak: 
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Szölö termő hegyek, fel nyulo szép híves halmok, 
Vad s szelíd gyümölcs fák, zuhogo csorgo patakok, 
Ligetes erdőn lakó vadak, 
Csuszo és mászó sok állatok, 
Nevét az Urnák mind áldgyátok. 

Meg-ujult Tavaszai hangos éneklő madarak, 
Szép uj énekeckel áldgyátok nevét az Urnák, 
Kis Filemile, ki torkának, 
Az rekedések nem árthatnak, 
Nyújts dicsiretet a nagy Urnák.(183.) 

Az 1614 -1630 .közö t t i évek verstermésének csak kisebb hányada 
tartozik az epika körébe, ezek viszont műfajtörténeti szempontból 
annál inkább figyelemre méltó alkotások. A Csepreg város siralmas 
romlásáról (1621) szóló ének például az előző században virágkorát élő 
históriás ének átalakulásának folyamatát szemlélteti. Míg Tinódi e mű-
fajban a török-magyar harcok epizódjait és hőstetteit énekelte meg, 
addig a Csepreg pusztulásáról éneklő ismeretlen „szegény deák" a 
Habsburg-zsoldosok garázdálkodásáról, a protestáns templom és lakos-
ság elleni véres támadásról a jeremiádok panaszhangján ír, áthajlítva így 
az epikus műfajt a panaszversek liraiságába. Külön elismerés illeti a sajtó 
alá rendezőket azért a bravúros filológiai munkáért, amelynek ered-
ményeként ennek az igen sokszor másolt s épp ezért számos kéziratban 
fennmaradt költeménynek különböző variánsairól áttekinthető képet 
adtak, s végül is megbízható szövegét bocsátották a kutatás rendel-
kezésére. 

A hosszabb epikus alkotások közül különleges témaválasztása miatt 
érdemel figyelmet Tállyai Pál: História Tirol tartománban történt dolog-
rul című költeménye. A szerzőről csupán annyit tudunk, hogy az 
1620-as évek körül Bécsben élt, s Istvánffy Miklós nagy történeti művét 
fordította magyarra. Verse I. Miksa német-római császár egyik kalandos 
zergevadászatát beszéli el. A császár az Innsbruck melletti hegyekben 
vadászva megcsúszott egy sziklafalon, s csupán egy „puszta s kietlen 
kőszálon" tudott megkapaszkodni. Szorult helyzetéből végül is egy 
parasztruhás ifjú mentette ki, aki azután nyomtalanul eltűnt. Az ének 
végül is a császár s „az nagy ausztriai Házbelieknek" dicséretével zárul, 
így a szórakoztató-gyönyörködtető szándékon túl politikai állásfoglalást 
is tartalmaz. 

A reneszánsz idején virágkorát élő másik műfaj, a szerelmi tárgyú 
széphistória két kései darabja is feltűnik a kötetben, sajnes, szerzője 
mindkettőnek ismeretlen. Az egyik történet (História egy Pyramus nevű 
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ifjúról és Thysbérül) Ovidius Metamorphosisínak nyomán íródott 
1628-ban, kiadására azonban (jelenlegi tudásunk szfcrint) csak mintegy 
fél évszázaddal késó'bb került sor Lőcsén (majd másodszor 1745-ben). A 
tragikus végű történet a szerelemhez való jogot hirdeti, így méltán 
illeszkedik a műfaj reneszánsz kori hagyományaihoz, stílusában is több 
ponton hasonlóságot mutatva Gismunda és Gisquardus, Euriálus és 
Lucretia, valamint Argirus históriájával. 

Nagy kár, hogy e műfaj másik 17. századi darabja (Jázon és Médea 
históriája) csak töredékesen maradt ránk: a 236 strófából 126 hiányzik, 
az viszont így is megállapítható, hogy a szerző a görög mitológiai 
történetet nagy hűséggel adja vissza. A meglehetősen sokágú, sok 
szereplőjű és bonyolult meseszövésű história - az előbbivel ellentétben 
- már határozottan a barokk vüágát idézi, Jázon maga is sokat változik 
a történet folyamán, bonyolult, nehezen kiismerhető jellem, nem úgy, 
mrnt a korábbi széphistóriák fent felsorolt hősei. További kutatási 
feladatot jelent a forrás közelebbi feltárása, hisz a szerző csak annyit 
árul el magáról, hogy versét 1626-ban fordította „deákból magyarra". 

A két széphistória azt is jelzi, hogy a műfaj 16. századi virágkora 
után még évszázadokig írtak és adtak ki ilyen verses szerelmi történe-
teket Magyarországon, tehát a barokk korszak népszerű olvasmányai 
között kell a világi epika e reprezentatív műfaját számon tartanunk, s 
szívós továbbélésével számolhatunk. Fel kell tételeznünk ugyanis, hogy 
számos darabja megsemmisült vagy meg kéziratban lappang, hisz a 
barokk korban újraerősödő vallásosság - mind a katolikus, mind a 
protestáns - elítélte a szerelmi témát feldolgozó írásművek terjesztését. 

Az elmondottakból az is kitűnik, hogy a kötet művészileg igénye-
sebb darabjai a korszak egész irodalmi körképe számára is jelentős 
tanulságokat adnak. Az esztétikai szempontból jelentéktelen darabok 
ezzel szemben gyakran máshonnan nem pótolható, lényeges művelődés-
történeti adalékokkal szolgálnak, így többek között a kalendáriumi 
versek, amelyek a népi szokásokat és népi életmódot kutató etnográ-
fusok számára eddig eléggé ki nem aknázott forrásanyagot jelentenek. 

A sajtó alá rendezés nemegyszer bonyolult feladatát Komlovszki 
Tibor és Stoll Béla kitűnően oldotta meg, mind a legjobb szövegvariáns 
kiválasztása, mind az értékes adatokat felsorakoztató jegyzetapparátus 
méltó a sorozat eddig megjelent köteteinek magas filológiai színvonalá-
hoz. Kérdés viszont, nem lett volna-e célszerű a szómagyarázatokkal 
kissé bőkezűbben bánni. Úgy hisszük, egyes régi magyar kifejezések 
vagy szóalakok egy-két soros értelmezése nem lett volna felesleges sem a 
szakemberek, sem az érdeklődő olvasók számára (pl. „lashatsza" ige-
alak, 133.1.; a fátyol és a fáklya szóalakok különféle keveredése a 
117. sz. énekben stb.). 
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A Régi Magyar Költők Tára jelen kötetében közreadott anyag gaz-
dagsága végeredményben imponáló, s nem kétséges, hogy irodalom- és 
művelődéstörténetünk számos új adatot és összefüggést az eddigieknél 
pontosabban ismerhet meg belőle. (Régi Magyar Költők Tára, XVII. 
század, 8. kötet - Akadémiai, 1976.) 

BITSKEY ISTVÁN 

FORGÁCH FERENC: 
EMLÉKIRAT 

MAGYARORSZÁG ÁLLAPOTÁRÓL . . .* 

Az abszolutizmus legkeményebb évei lassan felengedtek, a porig 
alázott ország sebei nem hegedtek ugyan még be, de legfontosabb 
nemzeti funkciói gyakorlását már újra megkísérti. Mennél mélyebbre 
taszították, annál inkább köteles magyar múltjának ápolásával nevelni a 
jövő nemzedéket. Elkezdődnek az Akadémia forráskiadásai. Az ötvenes 
években jelenik meg Szerémi György munkája és veszi kezdetét Veran-
csics Antal történeti és egyéb irathagyatékának kiadása. 1857-ben ösz-
tönösen a „zord idők" krónikásait fogják vallatóra. 1866-ban kerül sor 
a valamennyinél keserűbb Forgách Ferenc megszólaltatására. 

A történeti kútfők ebben az időben természetesen eredeti nyel-
vükön szólalnak meg. Több okból is. Egyrészt kétségtelen, hogy az 
eredeti nyelvhez ragaszkodás fokozza a hitelesség érzetét, másrészt 
azok, akik effélékre kíváncsiak, jól tudnak latinul. A későbbi tapasz-
talatok azonban azt mutatják, hogy még a latinul tényleg jól tudók is 
szívesebben fordulnak a magyarul író szerzőkhöz - gondoljunk csak 
Cserei vagy Bethlen Miklós szerepére pl. Jókai történeti regényeiben. 

Forgách, az előkelő főpap és diplomata, nem olvasmányos író. 
Stílusa, még Borzsák István szép fordításában is, puritán, nem ismeri a 
korabeli szóvirágokat. Mondanivalója végtelenül keserű. Az ország-
nagyok - személyes ismerősei - kapzsiak, önzők és pártoskodók. A 
legkülönbek közülük: Martinuzzi György vagy Nádasdy Tamás, a nádor 
sem felejti el soha a maga hasznát, egy perbéli ellenfél legyilkolása felett 
örömest szemet huny, még akkor is, ha a veszteség az egész nemzeté. 

* A pontos cím -.Emlékirat Magyarország állapotáról Ferdinánd, János, 
Miksa királysága és II. János erdélyi fejedelemsége alatt. A válogatás, 
szöveggondozás, a szövegmagyarázatok összeállítása és az utószó Kul-
csár Péter munkája. Fordította Borzsák István. 
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Dobó István megvédi Egert, de nem különb a többi nagyúrnál; nem 
különb a szigetvári Zrínyi sem, de meg tud halni a hazáért. (A szigeti 
ostrom részletes leírása Forgáchnál maradt fenn, ugyanígy Drégely 
várának és Szondi két apródjának története.) 

Virtus van az országban bőven, csak egyetértés, méltányosság és jog 
nincs. És minden mulasztás a nemzet elevenébe vág. 

Forgáchot klasszikusokon nevelkedett elődeink „magyar Tacitus"-
nak hívták. Az olvasónak Vörösmarty szavai jutnak eszébe az ókori 
történetíróról: „Kegyetlen ember volt e Tacitus." Forgách is kegyetlen. 
Alig egy-két ember áll közel a szívéhez: fivére, Forgách Simon, akiváló 
hadvezér, művének későbbi kommentátora és az uralkodó, 
I. Ferdinánd, aki még igyekezett magyar király lenni. A második 
Habsburggal, Miksával már nem fért össze. Első meghasonlásuk idején 
visszament Padovába, ahol a teológiát végezte, é s elvégezte a jogtudo-
mányi. stúdiumokat is, másodjára már átment Erdélybe János Zsig-
mondhoz. 

Ezt az „árulást" a hazai történetírás háromszáz évig nem bocsátotta 
meg neki. Toldy Ferenc felmentette: ő már ismert olyan körülménye-
ket, amelyekkel nem mindenki tud megalkudni. - Forgách egyébként 
nem szerette a kolozsvári udvart, ahol pedig nagy megbecsülésben volt 
része. Csak éppen egy-két lépéssel elmaradt attól a műveltségbeli szín-
vonaltól, amihez ő szokva volt. Élete vegén ismét Padovába ment, talán 
az ottani híres orvosoktól remélve gyógyszert elhatalmasodó beteg-
ségére. (Valószínűleg inkább rák, mint tbc lehetett.) Állítólag az 1577-i 
járvány idején pestisben halt meg. 

Forgách Ferenc történetíró, „aki meghalt az időben" - több, mint 
négyszáz évvel ezelőtt - , a Szépirodalmi Kiadó jóvoltából most alkal-
mat nyert arra, hogy mindannyiunkhoz szóljon. Az Olcsó Könyvtár 
kilencforintos árral nyitotta meg útját a nagyközönséghez, a „néphez". 
Ezt a népet ő a maga korában sokszor említette, keserű kedvvel írván le: 
itt ennyit, ott amannyit hajtott el belőle a török rabszolgaságra. Néha 
végvári vitézek vakmerő rajtaütéssel ötvenet, százat meg is mentettek 
közülük. A politikus Forgách fel tudta mérni a vérveszteség nagyságát; 
sejtelme, hogy a magyar nagyhatalom sírját ekkor ássák meg, be-
teljesült. 

Művének több egykorú másolata alapján többször is kiadták a latin 
eredetit. Magyarul csak most jelent meg, kiegészítve így a 16. sz. 
derekának eddig a nagyközönség előtt nem egészen tiszta képét. Fel-
tesszük, hogy a kiadás indoka voltaképpen az író halálának négy-
százados (1977) évfordulója volt, ebből az alkalomból fáradt vele tudós 
magyar tolmácsolója, akinél jobb ismerője nincs a korszaknak, s a 
megjelenés időbeli elcsúszása a nyomdán múlt. 
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Az Olcsó Könyvtár természetesen csak kihagyásokkal adhatta a 
teqedelmes munkát. A válogatás alapjául az az elv szolgált, hogy ki-
zárólag a hazai események leírása töltse be a szűk kereteket, olyan 
szöveg, ami Forgách saját információin alapult. A különböző kortárs 
történetíróktól (Sleidanus, Ulloa, Jean de Serres) átvett híranyag el-
maradt. Ez a szempont forráskritikailag hibátlan ugyan, de árt a ki-
advány olvasmányosságának. A sorozatos ostromok, hősi tettek (és 
halottak), a szürkére feketével festett képek néhány száz lapon át 
fárasztóvá válnak. Enyhe kárörömmel szórakoznánk Nagy Szolimán 
családi nehézségein s a Sforzák és a spanyol Habsburgok bár ismert (? ) 
de önmagukban is érdekes viselt dolgain. Az meg éppen nem indokolt, 
hogy János Zsigmond személyéről és udvaráról nem olvashatunk. Eddig 
sem hitte senki, aki hallott róla, hogy bármelyikük valami nagyszerű 
lehetett. A magyarázatok (346.) írója mintha nem ismerné teljesen az 
eredeti szöveget, s mintha a nyolc nyelv tudása eleve biztosítana affelől, 
hogy azokon csak bölcs és emelkedett szavak hangzottak el. Meg-
bocsátottunk Forgáchnak, hogy elárulta a Habsburgokat, s most óva-
kodunk attól, hogy őszintén megmondhassa nekünk véleményét egy 
lényegesen provinciálisabb udvarról? 

Ezek a kifogások azonban csak a mű nagyobb élvezhetőségét kérik 
számon a kiadótól, tisztelve a vállalkozás el nem vitatható érdemét és 
értékeit. (Szépirodalmi, 1982) 

MÂLYUSZNÉ CSÁSZÁR EDIT 

KERËNYIFERENC: 
A RÉGI MAGYAR SZÍNPADON. 1790-1849 . 

A magyar színháztörténeti kutatások szép hagyományt mondhatnak 
a magukénak. Bayer József alapvető fontosságú kötetei után azonban 
inkább csak részproblémák tisztázására került sor, egyes, rövidebb kor-
szakok áttekintésére; jóllehet Pukánszkyné Kádár Jolán szövegkiadásai, 
Staud Géza bibliográfiái, a nemesi színházról írt kitűnő dolgozata, 
Horányi Mátyásnak az eszterházi vigasságokról alkotott könyve, vala-
mint Császár Edit, Solt Andor és mások könyvei, cikkei megfelelő 
kiindulópontjai voltak egy komplexebb megközelítési módszernek. Ti. 
annak, hogy a drámaírás, a színházszervezési törekvések, a színjátszás, 
továbbá az esztétikai, a fordítással kapcsolatos problémák együttes 
tárgyalására is végre sor kerülhessen. Még pontosabban szólva: immár 
halaszthatatlanná vált, hogy a színháztörténeti (-tudományi) kutatási 
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eredmények egy szélesebb, művelődéstörténeti jellegű folyamat része-
ként értelmeztessenek. 

Erre a - nem könnyű - feladatra vállalkozott Kerényi Ferenc. 
Ismertetésünk elején előlegezzük a könyv elolvasása után támadt véle-
ményünket: munkája sikerrel járt. Sikeres e munka már csak azért is, 
mert a Hont Ferenctől először kialakított, majd Székely Györgytől 
részletezett és körvonalazott fogalmat, a színjátéktípus megnevezést a 
magyar színjátszói és drámaírói gyakorlattal szembesíti, s ennek alapján 
jelentős elhitető erővel rekonstruálja a „régi magyar színpad "-on és 
színpaddal kapcsolatban történteket. De sikeres e munka azért is, mert 
a színjátszást, a drámaírást, -fordítást, -adaptálást a korszak magyar és 
külföldi esztétikai vitái, gondolatai szemszögéből is vizsgálja, és ezáltal 
elkerüli az egyoldalúság buktatóit. Az irodalomtörténész elsősorban 
annak örül, hogy új szempontokat kap Kisfaludy Károly, Katona József 
és Vörösmarty Mihály színdarabjainak elemzéséhez (ezeket Kerényi -
helyesen - a színházi műsor többi darabjával veti egybe, és ezért sikerül 
pl. az oly sokat vitatott II. Endre-kérdésről újat és meggyőzőt mondani, 
a Bánk bánxóX szólva). De a recepcióesztétika is részben igaza bizo-
nyítását láthatja akkor, amikor a szerző a színházi műsorpolitika ki-
alakulását, a közönségszociológiai (a legtöbb esetben önálló levéltári 
kutatáson alapuló) adatokat veszi alaposabban szemügyre, és mutalja be 
a színházi pénztárnaplók tanúbizonyságait a Shakespeare-előadásokról 
vagy akár a 40-es évek újszerű drámaírói eredményeiről (Czakó Zsig-
mond, népszínmű). A színháztörténész meg nyilván annak örül, hogy 
részletes leírását találhatja pl. a síró-éneklő iskolának, a színpadi hős 
magyar romantikus felfogásának, pontos rajzát a Lendvay-típusú és az 
Egressy-típusú színpadi hősformálásnak, és így tovább. 

Nem kevésbé meggyőző az egyes színjátéktípusok körvonalazása, s 
ennek megfelelően a műsorrétegek gondos differenciálása: az érzékeny-
játék, a vígjáték, az énekesjáték, majd azok tovább- és átfejlődése, a 
magyarítások változatai és kitérőképpen akistársulatok színjátéktípusai: 
Kerényi elemzései e tárgykörökből, a színházi és drámaírói „üzem" oly 
tüzetes ismeretéről tanúskodnak, amely lehetővé teszi a négy országos 
műsorréteg leírását. A műsorrétegek leírása egyben a periodizáció alap-
jául szolgál (így pl. az első országos műsorréteg egységesülése joggal 
kerül a 18/19. század fordulójára). Meggyőző a második műsorréteg 
sikertípusának elemzése is, ti. a vitézi játéké, amelynek előrenyomulása 
Kazinczynak a színháztól visszahúzódását eredményezi, s amely ellen 
Kölcsey is felemelte szavát, de amelynek jelenlétét Kisfaludy Károly és 
Katona életművében hiba volt tagadnunk. S ezzel már a harmadik 
műsorréteghez értünk: a romantikus tragédia közvetlen közelébe. A 
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negyedik országos műsorréteg az 1830-as évek végén, az 1840-es esz-
tendőkben formálja a közönség ízlését, a romantika jegyében. 

Egyetlen fenntartásunk a polgári szomorújátékkal kapcsolatos. Az 
eddigi szakirodalom a felvilágosodás bizonyos színjátéktípusát nevezte 
annak, méghozzá Lillo drámáját, Lessing: Emilia Galottiját. Ezekután 
meglepőnek tetszik, hogy a közvetlen közéletiséget kibontó, jelleg-
zetesen romantikus színjátéktípust is e névvel illeti Kerényi (403.). 
Elemzéseiből azonban kitetszik, hogy ebbe az ún. polgári szomorú-
játékba jócskán csúsznak bele melodramatikus elemek és a n e m e s -
polgár-konfliktusok megjelenítése (Obernyik drámáiban, Czakónál, vagy 
akár Hugo Károlynál) nem kevésbé romantikus, hatásvadászó, nem egy 
ízben szinte képtelenül-bonyolultan valószerűtlen történet formájában 
kerül színpadra, jóllehet a konfliktus valódi. Megzavarhatja az olvasót, 
hogy e romantikus polgári színjátékot Kerényi ezúttal nem különíti el 
elég határozottan az általa polgári színműnek nevezett típustól (? ), 
variánstól (? ). Nyilvánvalóan azért polgári, mert a polgári lét kérdései is 
helyet kapnak benne. Más kérdés, hogy ez esetben a nemes-polgár-
konfliktus nem csupán a hazai társadalmi viszonyoktól kapott ihletést, 
hanem olvasmányoktól, a francia drámától is. 

Nem érezzük eléggé kidolgozottnak Kazinczy Ferenc és a színház 
problémakörét. Azt készséggel elismeijük, hogy a kutatások jelen állása 
nemigen enged többet mondani. Inkább a további elemzések számára 
újuk le gondjainkat: Kazinczy 1790-ben kitűnő alkalmat lát arra, hogy 
a színházi mozgalom a nemesi reformerek törekvéseivel egybehangzóan 
a moralitás és a felvilágosodás eszméit tetjessze. Mégsincs ott akkor, 
amikor valóban megvalósul a színházi előadás. Ehelyett közönségsikerre 
kevésbé számítható darabok fordításával akar szolgálni, és a Lanassza 
dramaturgiai hibáit a felvilágosodott tendenciával véli enyhíteni. Azaz 
nem vesz közvetlenül részt a színházi törekvésekben, de 1 7 9 0 - 9 5 
között kitüntető figyelemmel kísér mindenféle ilyen jellegű akciót, így 
Vay Miklósét is, maga szintén az adakozók közé áll.1 

Klasszicista vonzalmai felerősödésekor, azaz a fogság alatt és után 
sem hagyja abba Kazinczy a fordítást, Goethét, Metastasiót adna a 

1 A további kutatás számára említjük meg, hogy Kazinczy levelezése 
mellett hagyatéka kiaknázatlan kincsesbányája a színháztörténeti kuta-
tásnak. Ezúttal csak arra utalunk, hogy vegyes jegyzetei között pl. 
megőrizte az alábbi egyleveles kisnyomtatványt: Prológus melly Május 
10-dikén a' Székes-Fejérvári Színjátszó Magyar Társaságtól mondatott. 
MTAK Ki. M. Nyelvt. 4-r. 42. sz. II. 101. Ez és más dokumentum 
bizonyítéka Kazinczy folyamatos színházi érdeklődésének. 
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színjátszók kezébe. De eddig nem eléggé méltatott tény, hogy 1814-ben 
a Hamlet-fordítás átdolgozására, ill. újrafordításra készül; s a Kazinczy-
féle Hamlet már inkább harmonizál a vitézi játékokkal, mint más ilyen 
természetű megnyilatkozása. De jellemző, hogy az újrafordítási kísérlet 
végül is töredék marad. 

Néhány apróságra figyelmeztetnénk az adataiban megbízható, a f ő 
fejlődési vonalakat jól látó szerzőt. Nem Darvas Ferenc, a helytartósági 
tanácsos, az Orpheus munkatársa a Schiller-fordító, hanem Darvas 
János, akinek fordításáról egyébként az Orpheus hírt adott. A 125. 
lapon Kerényi idézi Dessewffy József véleményét a Kassán játszó 
együttesről. Annyiban módosítanánk, hogy e vélemény csak részben 
vonatkozik a férfi-színészekre, kikről korábban ezt állítja: „elcggé alkal-
matosak", s a színésznők közül is kiemeli Déryné rátermettségét. Más 
kérdés, hogy ugyanez a Dessewffy épp a Kerényitől is idézett levél írása 
előtt közel négy hónappal levelet intéz Kassa nemeseihez: „Ne kiabáljuk 
ki előre a nemzeti játszószín társaságában ránk omlandó erkölcstelen-
séget. Kaczagányos apáink ezen kiáltása nem illik a mi szánkba, kik 
ajakinkat a külső nyelvek kimívelődései minden remekjeink magasz-
talásira és majmozásira már régtől fogva szoktattuk." A 135. lapon azt 
állítja Kerényi, hogy Benke József Schiller-fordítása bizonyítaná, 
miszerint a fordító jártas volna a korszak német szakirodalmában. Ugy 
véljük, hogy egy ííjúkori Schiller-értekezés lefordítása ezt egyáltalában 
nem bizonyítja, sőt, épp a magyar színházelmélet szegényességét és 
elmaradottságát dokumentálja az 1810-es években. Azt sem hisszük, 
hogy egy Localposse megalkotásához feltétlenül nagyváros volna szük-
séges (228.), az 1840-es esztendőkben Pest és Buda igazán nem nevez-
hetők annak, a pest-budai német polgárság mégis szívesen tapsolt szín-
házában a Localposséknak. 

Kifogásaink - mint az följebb látható volt - nem érintették Kerényi 
könyvének lényegi mondanivalóját, amelyet részleteiben és egészében 
meggyőzőnek érzünk. A színháztörténeti (és irodalomtörténeti) kutatás 
alapművel gyarapodott; bárki, aki a kor színházi viszonyaira kíváncsi, 
kézbe kell, hogy vegye Kerényi kötetét. A további kutatások, nyilván a 
részleteket tekintve, színezik, esetleg módosítják a képet (így Kazinczy 
Ferenc, Dessewffy József, vagy akár Podmaniczky József vonatkozásá-
ban, esetleg a végzetdráma és a lovagi dráma esetében), de alighanem a 
leglényegesebb megállapításokat inkább erősítik. A további kutatásnak 
majd részletesebben és új adatokat hozva kellene feldolgoznia a magyar-
országi német sajtót (a Pannoniát, az Irist, a Pressburger Zeitungot stb., 
majd a Pesther Tageblattot, Der Spiegelt), illetve Pukánszkyné 
monográfiái alapján újra a vizsgálat tárgyává kellene tenni a pest-budai, 
illetve a vidéki német színjátszást. Ezek a feladatok sok ösztönzést 

14 Irodalomtörténet 1982/4 
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kaphatnak Kerényi könyvétől, az itt felhasznált-kikísérletezett módszer 
gyümölcsözőnek bizonyult. Kerényi monografikus vállalkozása minden-
képpen jelentős nyereség a művelődéstörténeti kutatás számára is. 
(Elvek és utak - Magvető, 1981) 

FRIED ISTVÁN 

TOLLHARCOK. 
IRODALMI ÉS SZÍNHÁZI VITÁK 1830-1847* 

Alig másfél évvel követte a Pennaháborúk kötetét a Szépirodalmi 
Könyvkiadó újabb, folytatólagos gyűjteménye, elődjéhez hasonlóan 
nagyon szép kiállításban és gazdag tartalommal. Ezúttal a reformkor 
elméleti és kritikai vitáiból kapunk válogatást, amelyeknek során a 
modern irodalmi közélet számos elve tisztázódott és került át a gyakor-
latba, a tehetségelvű „írói respublica" princípiumától a sikeres dráma 
ismérvein át a közönség nevelésének liberális programjáig. Mindez pedig 
történt a nemzeti irodalom olyan korszakában, amelyben a nyelv-
művelés, az anyanyelv jogaiba helyezése időleges célból már eszközzé 
minősült vissza, és a nyelvkérdésben még többé-kevésbé egyetértők 
tegnapi táborán belül, a „hogyan tovább? " kérdésére keresve a választ, 
az irodalompolitikai és közművelődési szempontok különbözőségének 
megosztó hatása került előtérbe. A fejlődés fősodrában az Aurora, majd 
az Athenaeum köre állt, a Bajza-Vörösmarty-Toldy triásszal, akik 
1835 és 1837 között lényegében a kritikai élet és az irodalmi intéz-
ményrendszer vezető pozícióit is megszerezték. 

A szövegválogatást és a szerkesztést első fokon az minősíti, hogy az 
irodalmi élet valós arányai, erőviszonyai milyen mértékben kapnak 
helyet a kötetben, illetve mennyiben követik az irodalomtudomány 
jelenlegi állását. A választott hat témakör (a lexikonpör, a Pyrker-pör, 
az Aurora tulajdonjoga körüli viták, az eposzi-drámai kor kérdése, a 
színi hatás mibenlétének firtatása és a Nemzeti Színház műsorpolitikájá-
nak vitatása, az ún. operaháború) együttvéve alkalmas arra, hogy bizo-
nyos kérdésekről viszonylag teljes korképet nyújtson. Több színfolt 
azonban hiányolható a palettáról. Az egyik ilyen: szívesen olvasnánk 
egyet-kettőt a magyar irodalom első plágiumvitái közül. Hiszen a Penna-
háborúkban szerepeltetett Iliász-pör még csak előcsatározás volt a 
romantika korához képest, amikor az eredetiség vitatása tollcsaták egész 
sorának forrása lett. Felvételükkel a romantika irodalomszemléletének 

"összeállította, a szöveget gondozta, a jegyzeteket írta Szalai Anna. 
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egyik alapelve kapott volna korabeli értelmezést. Gondolunk itt például 
a Vörösmarty Marót bánja körüli, konzervatív oldalról indított polé-
miára (1838), netán arra a tollharcra, amelyben Bajza képviselte a 
plágiumvádat Bérczy Károly ellenében, egyik novellája kapcsán (1843). 
De szerepelhetne a Szigligeti körüli viták egyike-másika is, a Szökött 
katona német változata ügyében dúlt papírháború vagy a Mátyás fia 
pöre (1843, 1847). Említhetnénk egy, szinte máig eldöntetlen eredeti-
ségkérdést is, Hugó Károly Bankár és báró c. drámájának francia mintái-
ról (szintén 1847-ben). Bérczy és Hugó egyúttal bővítette volna a 
szereplő írók körét is. 

Lehet, hogy tudatos szerkesztői döntés következménye, egy készülő 
újabb kötet érdekében, de nem szerepel a magyar irodalom radikális 
vonulata, a Kazinczy Gábor vezette Ifjú Magyarország körétől Petőfi 
Sándorig. (E két név fel sem bukkan a névmutatóban.) Az előbbi 
csoportosulás tevékenységéről, a „mozgalom-literatúra" programjáról az 
újabb kutatások eredményeképpen (T. Erdélyi Ilona, Fenyő István és 
mások) világos és jól dokumentált képünk van. Néhány levelük felvétele 
szemléltethette volna álláspontjukat, amely a f ő frontokon a liberáli-
sokat támogatta ugyan, de több kérdésben önálló, irányzatos nézeteket 
képviselt az irodalom politikai jelentőségéről. S végül: az 1830 és 1847. 
közötti időszak irodalmi vitái aligha nélkülözhetik a Kazinczy Gábor 
programját folytató-továbbépítő, az eszmei elődöt verssel is megtisztelő 
Petőfi Sándor újminőségű költészete ügyében folyt kétszeri tollcsatát 
(1845, 1847), melyben az irodalom minden számottevő irányzata meg-
szólalt, Császár Ferenctől Eötvös Józsefen át Dobrossy Istvánig. Itt lett 
volna az alkalom, hogy bárki együtt olvashassa ezeket a sokat emle-
getett, fontos, de nehezen elérhető szövegeket. Ha mindez netán tuda-
tos döntés következménye, akkor erre a jegyzetek bevezetőjében utalni 
kellett volna, felvilágosításul a Petőfinek nevét sem lelő olvasónak. 

A hat vitakérdés anyagát tekintve, öt esetben a felvett szövegekkel 
maradéktalanul egyetérthetünk - kiválasztásuk gondosan, nagy körülte-
kintéssel és ügyszeretettel történt. Ez utóbbi kivált az operaháború ese-
tében volt nehéz feladat, mint arra Szalai Anna a jegyzetek bevezetésé-
ben hivatkozott is. A szerkesztőnek azonban sikerült az elvektől eltávolo-
dó, személyes sérelmekkel és vádaskodásokkal terhes cikkeket leválaszta-
ni a vita fővonulatáról. A 'színi hatást értelmező-vitató írások közül vi-
szont kettő feltétlenül hiányzik. Az egyik Vörösmartytól az Elméleti 
töredékek (1837), amelynek megírása és közlése, néhány héttel a Pesti 
Magyar Színház megnyitása előtt, a liberális színházfelfogás elveinek 
összegező kifejtése volt, egyben vezérfonal a leendő igazgatás és kritikai 
gyakorlat számára. (Kötetünk nem minden olvasója fogja megkeresni a 
Vörösmarty kritikai kiadás 14. kötetét.) Az itteni gondolatokat sokban 

1 5 * 
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visszhangozta, de a sikeres színpadi mester dramaturgiai tudásával egé-
szítette ki Szigligeti Ede székfoglalója a Kisfaludy Társaságban (1846); a 
szerzó' ekkor már túl volt a történelmi drámában (pl. Gritti), a vígjá-
tékban (Rózsa) és az általa formált népszínműben aratott diadalokon. 

A kötet terjedelmének kb. 15%-át jegyzetanyag teszi ki, amely közli 
a ma már nélkülözhetetlen szómagyarázatokat, az eredeti megjelenés 
legfontosabb adatait és azokat az egykori hozzáfűzéseket, amelyekkel a 
hajdani vitázok bó'ségesen kísérték írásaikat. Vonzó megoldás, hogy a 
jegyzetekben a szerkesztő alkalmat talált több fontos, de a főszövegbe 
különböző okok miatt be nem illeszthető cikk, levél, dokumentum 
közlésére: Kazinczy-levelek egész sora (568.; 5 7 0 - 1 . ; 5 7 4 - 6 . ) , Bajza 
és Rumy felújított „kisvitája" 1841-ben ( 5 7 7 - 8 . ) , a Pesti Magyar Szín-
ház első, Bajzától származó törvénykönyve ( 6 0 2 - 1 4 . ) stb. segíti a jobb 
korabeli tájékozódást. A bőséggel adagolt egykorú idézetek és jegyzetek 
között néhol azonban elkelt volna egy-egy eligazító, néhány mondatos 
utalás, amely nem növelte volna meg számottevően a terjedelmet. 
Egyetlen példán szemléltetjük az elmondottakat. Vahot Imre Még egy 
szózat a pesti magyar színház ügyében c. röpiratában (1840) leírta egy 
„színi javítnok" alkalmazásának szükségességét (5 36.). Ez így, önmagá-
ban, Vahot leleményének, sőt telitalálatának tűnik, erősen felértékelve 
őt és írását. Holott a régi drámaszövegek javításával az 1830-as években 
már több tudós társasági megbízott foglalkozott (Vörösmarty is), a 
színházi feladatkör - afféle művészeti titkár és dramaturg munkája -
már az új színház megnyitása előtt is napirenden volt, Bajza, az első 
igazgató ismételten szorgalmazta alkalmazását, ekkor még hiába. Az 
állásra a legtöbb eséllyel Csató Pál pályázott, aki élvezte az Athenaeum 
támogatását is. Amikor azonban reményei füstbe mentek, szembefordult 
a triásszal, őket tartva az ügy szándékos elgáncsolóinak. Ez a szellemi 
hátországa a Vahot-mondatnak és a főszövegben tízszer említett Csató 
névmagyarázatának is: „Utolsó éveiben személyeskedő harcot kezdett 
Bajza és az Athenaeum ellen." (631.) 

A kötet névmagyarázatokkal zárul. A mutató ilyen kiegészítése 
feltétlenül indokolt, hiszen a viták szereplőinek zöme ma már csak az 
egyetemi tananyagban fordul elő, s ott is többnyire érintőlegesen. Jó 
megoldás, hogy azokat viszont, akiknek ismerete az általános műveltség-
hez tartozik, magyarázatlanul hagyja. Sajnos, a névmagyarázatokban -
az alapvetően jó elképzelés ellenére - hiába keressük azt a műgondot és 
ügyszeretetet, amellyel a szövegválogatás és -gondozás során mindenütt 
találkoztunk; sok az elírás, sőt tárgyi tévedés is akad szép számmal (a 
zeneszerző és író Halévy összekeverése, a két Zrínyi Miklós egy név alá 
vonása, a két Egressy születési adatainak vegyülése stb.). Az új teátrum 
neve 1837 és 1840 között Pesti Magyar Színház volt és csak 1840-től 
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Nemzeti; Daniel Jenischró'l, Reseta Jánosról, Paziazi Mihályról lehetett 
volna adatokat találni a névmagyarázathoz. (Ha máshol nem: Solt 
Andor kitűnő' jegyzeteiben a Vörösmarty kritikai kiadás említett, 14. 
kötetében vagy a Fontes-sorozat Erdélyi-levelezésköteteit sajtó alá 
rendező Erdélyi Ilona jegyzeteiben.) A megfogalmazások, sőt a minő-
sítések ellen is felmerülhet jogos kifogás: mit értsünk például azon, 
hogy Franz Grillparzer „a bécsi népszínház hagyományait az olasz 
operával ötvözte"? (636.) Kántorné és Schodelné aligha nevezhető az 
első magyar tragikának és primadonnának; Szigligeti „műsorvezető"-
minősítése a mai olvasóban egészen másfajta gondolattársításokat 
ébreszt; Szentpétery Zsigmond pedig nem lehetett komikűi tehetség stb. 

A felmerült kifogások ellenére hasznos, gazdag kötet jelent meg a 
Tollharcokkai. Nélkülözhetetlen szöveggyűjtemény a felsőfokú iro-
dalomoktatásban, tanári segédkönyv a középiskolákban és érdekes, 
vonzó olvasmány a műveltebb, az irodalom múltja iránt is érdeklődő 
nagyközönségnek - folytatását joggal igényeljük és vátjuk. 

A recenzens viszont, végigtekintve bírálatán, nem tud szabadulni a 
gondolattól, hogy utólagos lektori véleményt írt. Ilyen esetekben, 
amikor az időbeli távolság, a részletek pontos és aprólékos ismerete 
valóban indokolja, szükséges lenne egy szaklektor munkája. Hiszen 
kifogásaink - legyen szó akár a válogatásról, akár a jegyzetapparátus 
arányainak meghatározásáról, akár a névmagyarázatokról - csaknem 
kivétel nélkül olyan természetűek, hogy megelőzhetők, kiküszöböl-
hetők lehettek volna. A szerkesztő, a kötet és az olvasó javára. (Szép-
irodalmi, 1981) 

KERÉNYIFERENC 

KÜZDELEM, BUKÁS, MEGTORLÁS* 

Nagyívű vállalkozás első köteteit jelentette meg a Magyar Századok 
ismét feléledő sorozatában a Szépirodalmi Kiadó. Mint arról a fülszöveg 
tájékoztat, szinte fiók-sorozatról van szó, amely a szabadságharc és 
abszolutizmus korának emlékiratait óhajtja közreadni 1848—1867 
között. Amüyen örömmel üdvözölhetjük ezt a kezdeményezést mind az 
irodalmárok, mind a történészek nevében, mindjárt meg is kell jegyez-
nünk: az igényes vállalkozás valószínűleg meghaladja egy ember erejét, 

»Emlékiratok, naplók az 1848 -49 -e s forradalom és szabadságharc 
végnapjaiból. Felkutatta, válogatta, szerkesztette, az előszót, a beveze-
tést és a jegyzeteket írta Tóth Gyula. 
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főleg ha nemcsak a már publikált naplókat és emlékezéseket akarja 
felölelni, hanem a kéziratban lappangó és elfeledett, sokszor a szűkebb 
szakma által alig ismert írásokat is. Az előszóban Tóth Gyula csak az 
1859-ig, illetve az azt követő és 1865-ig terjedő köteteket ígéri, ami 
érthető, hiszen a jelenlegi kiadvány munkálatai egyidejűleg segítették 
azok anyagainak feltárását. A kiadó által megadott korszakhatár azon-
ban felöleli 1848-49-e t is, amely az előbbiektől jól elkülönülő téma-
kör. De a feladat jellege is más. Kívánatos volna ugyanis, hogy a 
forradalom és szabadságharc időszakáról már korábban, többnyire a 
múlt században megjelent és ma is érdeklődésre számot tartó emlék-
iratok (Görgey, Mészáros Lázár, Vukovics Sebő, Madarász József, Degré 
Alajos) egész tetjedelmükben megjelenjenek, mint történt ez Pulszky 
Ferenc emlékirataival 1958-ban. A kiadói tervek ismeretében azután a 
kisebb lélegzetű, vagy csak egyes részeiben érdekes és forrás értékű 
1848-49-es naplókat és visszaemlékezéseket külön kötetekbe lehetne 
összegyűjteni. Amint haladunk előre az események egyes részleteinek a 
megismerésében, annál inkább nő ezeknek a feljegyzéseknek az értéke, 
— és egyben egyre nagyobb valószínűséggel tudjuk ellenőrizni azok 
hitelességét. A sokszor még most is kéziratban levő vagy csak részben -
sokszor megcsonkítva - publikált anyagok szétszórt közlési és őrzési 
helye miatt nem kis munka lenne ez, amely ha tető alá kerülne, szép 
megemlékezés lehetne a forradalom már nem is olyan messze levő 150. 
évfordulójára. A munkálatok megindulásának még az a haszna is lehet-
ne, hogy esetleg a családok által még most is őrzött emlékezések is 
előkerülnének és helyet kaphatnának ebben a gyűjteményben. A közel-
múlt példái bátorítanak fel ennek a feltételezésére. 

Visszatérve Tóth Gyula két kötetére, elmondhatjuk, hogy azok 
meggyőzően igazolják a vállalkozás jogosultságát. Ha egy-két írást az 
olvasó kevésbé tart érdekesnek, vagy talált volna esetleg mást helyette, a 
harmincnyolc emlékezés egészében jó összképet ad a fejleményekről, s 
arról, hogy a szerzők Madarász Józseftől Kempen osztrák rendőr-
miniszterig, Sulyánszky Eusztáhtól, az aradi minorita rendház napló-
írójától a bebörtönzött kamaszlány Podhorszky Máriáig miként látták 
azokat. Kossuth, Vukovics, Görgey és Klapka az egyik oldalon, 
Szögyeny-Marich László, Wirkner Lajos, Fiáth Ferenc és Frankenburg 
Adolf a másikon, míg közöttük helyezkednek el azok, akiknek szerepe 
különböző súlyú volt ugyan, s nézeteik is különféle árnyalatot képvisel-
nek, de nagy többségük nemcsak szemtanú volt, hanem részese is az 
eseményeknek. Soraikban három nő is akad: a már említett Podhorszky 
Mária, Bohusné Szögyeny Antónia, a világosi kastély úrnője és Lebstück 
Mária, aki tizennyolc éves fejjel - elbeszélése szerint - előbb a bécsi 
nemzetőrségben szolgált, majd a német légió tagjaként harcolt az októ-
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beri felkelés barikádjain, ezt követően Győrbe szökött, a tiroli vadá-
szokhoz állott, majd 1849 tavaszán - immár tiszti ranggal — a huszá-
rokhoz került. 

Együtt, egymás után forgatva ezeket az emlékezéseket, igen tanul-
ságos más-más szemszögből olvasni ugyanazokról az eseményekről: a 
kormány utolsó napjairól, a temesvári csatavesztésről, a tábornokok és 
miniszterek magatartásáról, Kossuth és Görgey tárgyalásáról, a világosi 
fejleményekről, a magukat megadók és a menekülők élményeiről, a 
bebörtönzöttek tapasztalatairól. Ismerve a legmagasabb polgári és 
katonai vezetés tagjai közötti ellentéteket, az olvasót mégis újból és 
újból meglepi azok szenvedélyessége, amely a katasztrófa árnyékában 
sem enyhül. Érdekes látni, hogy egyes személyekről mennyire meg-
oszlanak a vélemények, mint például Vukovics és Mészáros nézetei 
Aulichról. A politikai ellenfelek elleni gyűlölet egyik legjellemzőbb 
példája, hogy Görgey - Bohusné szerint - nem is annyira Kossuth 
menekülését sajnálta, mint azt, hogy a Madarászokat nem sikerült kézre 
kerítenie! (Ennek kapcsán igazán érdekes azután Haynau magatartása, 
amint arról Madarász József emlékirataiból értesülünk, hogy a tábornok 
különbséget tett a „jó Madarász" és a „rossz Madarász" között.) A 
börtönviszonyokról szóló beszámolóknál szembeötlő a teljes szigor és a 
joviális bánásmód szeszélyes váltakozása, de többnyire általános az őrök 
megvesztegethetősége, s gyakori azok segítőkész rokonszenve. Figye-
lemre méltóan magas, főleg a későbbi időszakban a fogságban tartott 
nők száma. Végül érdekes megemlíteni, hogy a török földre távozottak 
sorsáról szóló beszámolókban nemcsak a bánásmód leírása, hanem a 
menekültek magatartásának és hangulatának ismertetése is igen szem-
léletes. Veress Sándor például igen éles szemmel ábrázolja az országot 
elhagyó katonai alakulatok fegyelmének lassú felbomlását, demorali-
zálódását a mostoha és kilátástalan körülmények között. 

Az emlékiratok által nyújtott összkép tehát sokrétű és szemléletes. 
A szereplők és a szövegek nyújtotta sokszínűségből igazán talán csak 
egyet hiányolhatunk: A Haynau által megvesszőztetett Maderspach 
Károlyné emlékezéseit, amelyet a német eredetiből lefordítva jó lett 
volna közölni. Ami Dembinszki emlékiratait illeti, arról köztudott, 
hogy Danzer Alfonz a fordítást meglehetősen szabadon kezelte. így 
talán ezt a rövid részt helyesebb lett volna az Országos Levéltárban levő 
francia eredetiből újrafordítani. Végül egy megjegyzést Potemkin Ödön 
emlékiratainak első kiadásáról, amelyről 1980-ig úgy tudtuk Tóth 
Gyulával együtt, hogy azt megjelenésekor a rendőrség elkobozta é s az 
utolsó példányig megsemmisítette. Böhm Jakab cikkének jóvoltából 
(1. Hadtörténelmi Közlemények 1980. 2. sz.) megtudtuk, hogy a 103 
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oldalas kötetke egy példánya fennmaradt a Hadtörténelmi Intézet levél-
tárában a budai Főhad parancsnokság rendőri iratai között. 

Sokszerzős antológia sajtó alá rendezőjének feladata, hogy a közre-
adott szövegek szerzőit bemutassa olvasóinak. Ez meglehetősen hálátlan 
kötelezettség, mivel a kevésbé ismertekről kellene bővebben szólnia, de 
a lexikonok többnyire azok személyével kapcsolatban a legszűk-
szavúbbak, ha egyáltalán mondanak valamit. Amellett a közlő ki van 
szolgáltatva a lexikonok pontatlanságainak és tévedéseinek is. Az 
alábbiakban néhány ilyen példát említenénk az életrajzi bevezetőkből, 
felhíva egyben a figyelmet ismételten arra, hogy mind az Irodalmi, mind 
az Életrajzi Lexikon időnként milyen pontatlan. Ilyen pl. Mészáros 
halála és sírja helyének említése (I. 42.), a Görgey őrnagyságára tett 
megjegyzés (hogy ti. azt az- 5. honvédzászlóalj élén nyerte volna el, 
I. 107.), annak mellőzése, hogy 1848-ban Frankenburg Adolf a bécsi 
magyar külügyminisztérium tisztviselője volt (II. 7.), hogy Szögyeny-
Marich mint a kancellár helyettese vonult vissza 1848-ban a közéleti 
szerepléstől (II. 37.), továbbá Vay Miklós elmarasztalása, hogy nem 
oszlatta fel Erdélyben „a királyi guberniumot" (II. 297.), amelynek 
ideiglenes fenntartásáról a kormány döntött. Ilyen az az állítás, hogy 
Vajda János 1848 júliusától közhonvédként szolgált, s „rövidesen vörös-
sapkás hadnaggyá lépett elő" (II. 135.). Vajda, mint az önéletrajzi 
igényű írásából kiviláglik, 1848. augusztus elején a zömében minisz-
teriális tisztviselőkből alakult Földváry-zászlóaljjal önkéntes nemzet-
őrként ment le ideiglenes szolgálatra a táborba, Pákozd idején beteg 
volt, s ősszel a 24. zászlóaljhoz nevezték ki tisztnek. Szemere Bertalan 
sem 1848. szeptember 28-ig volt a Batthyány-kormány belügy-
minisztere (II. 311.), hanem csak szeptember 12-ig, Batthyány új meg-
bízatásának időpontjáig. Degré Alajos életrajza viszont itt sokkal meg-
bízhatóbb, mint az irodalmi Lexikonban, de hozzátehetjük: Degré 
1848-ban nem a belügyminisztérium titkára volt (II. 373.), ezért nem 
találjuk a Batthyány-kormány tisztviselőinek nevét tartalmazó hivatalos 
jegyzékben, hanem a fővárosban az idegenek ellenőrzésére szervezett 
rendőri hivatal munkatársa. Karsa Ferenc ismertetéséhez (I. 331.) 
hozzátehetjük, hogy 1848 augusztusától mint önkéntes nemzetőr szol-
gált, csak később került az októberben megszervezett 20. zászlóaljhoz, s 
az ekkoriban a „feldunai táborból" írott leveleit 1905-ben publikálta az 
Adalékok Zemplém-vármegye történetéhez c. időszaki kiadvány. Boross 
Mihály életrajzát (II. 167.) pedig kiegészíthetjük azzal, hogy 1848-ban 
egyike volt a legtermékenyebb népfelvilágosító íróknak, s az Irodalmi 
Lexikon hét munkáját sorolja fel tételesen ebből az évből. 

Ezek a szerzőket bemutató szövegek, a már említett okok miatt 
különböző hosszúságúak, de teijedelmük mindenkor megfelel a be-
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mutatott személy súlyának, jelentőségének. A bennük nyújtott értéke-
léssel azonban nem minden esetben érthetünk maradéktalanul egyet. 
Úgy tűnik, hogy mind Mészáros Lázár, mind Klapka György esetében 
talán a kelleténél nagyobb Tóth Gyula fenntartása velük szemben. 
Görgey és Kossuth esetében pedig a közlőnek nem is volt könnyű 
helyzete. Előbbinél ugyanis meg kellett kísérelnie, hogy összeegyeztesse 
a Görgeyt a bukásért elmarasztaló és az őt még a forradalom táborán 
belül tudó nézeteket, míg az utóbbinál úgy érezte, hogy ki kell állnia a 
sajátos körülmények között született, a közvetlenül a bukás után első-
sorban a nemzet önbizalmának a fenntartását szolgáló viddini levél 
érveinek „igazságereje" mellett. (Az azonban nyilván valami félreértés 
következménye, hogy a bevezető szöveg azt állítja a viddini levélről, 
hogy az „nem mondja ki világosan" Görgey árulásának tényét.) 

A közölt szövegek helyét, az azokhoz szükséges jegyzeteket, illetve a 
szövegben előforduló idegen szavakat vagy mondatokat a II. kötet 
végén levő jegyzetapparátus tartalmazza. Kár, hogy az utóbbi típusú 
magyarázatokra a szövegben nem utal csillag, ha már azok nem láb-
jegyzetben vagy az előfordulás helyén nem zárójelben szerepelnek. A 
jegyzetek hasznosak és szükségesek. Egy-két esetben talán lehetett 
volna a számukat szaporítani. Talán Prágainál, akiről Klapka egész kis 
életrajzi ismertetést ad (I. 186.) jó lett volna megemlíteni, hogy 
1850-ben elsők között publikált az Egyesült Államokban, New York-
ban angol nyelvű könyvet a magyar szabadságharcról. Bár már az 
emigráció történetének részleteihez - és így a következő kötethez -
tartozik, nem ártott volna röviden összefoglalni a Szemere-Vukovics 
és Horváth Mihály-féle vitát, amelyre Szemerénél utalást találunk 
(II. 3 3 0 - 3 3 1 . ) . Annál inkább indokolt lett volna ez, hiszen a kortársak 
itthon jól ismerték, mert Szilágyi Sándor már 1850-ben kiadta azt 
magyarul. A kortársak vagy családjuk iránti tapintatból a szerzők által 
csak jelölt nevek egy részét is helyre lehetett volna állítani, illetve 
megjegyzetelni. így a Podhorszky Máriánál szereplő (II. 255., 283.) 
C s . . .ts Pista, akiről tudjuk, hogy mártírhalált szenvedett tábornok 
rokona, nyilván Csernovits, s a Rónay Jácint által emlegetett hamburgi 
magyar menekült К . . . D. (II. 392.), akit kizárnak az egyesületből, 
valószínűleg Kászonyi Dániel volt. Talán nem ártott volna utalni arra 
sem egy jegyzetben, hogy a kitétel, miszerint Lenkey tábornokot mint 
elmezavarodottat „csendben végezték ki" Aradon (II. 286.) miként 
értendő. Szeretnénk egyben egy sajátságos sajtóhibára is felhívni a 
figyelmet, amely nyilván még a gépelés során keletkezett. Ez Kossuth-
nak a „fellebbezésből" való kiszabadítása, amely Klapkánál szerepel 
(I. 198.), s amely valójában belebbezés, amelyet a kortársak az inter-
nálás megjelölésére használtak. 
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A II. kötet végén levő személynév-magyarázatok esetében csak két 
érdekességet említenénk. Az egyik Rousseau tábornok neve, aki mind 
Szögyenyi-Marichnál, mind Wirknernél és Fiáth Ferencnél is szerepel 
(II. 40., 72., 89.), de a magyarázatok között nem található. A másik 
Csernyus Manó esete, akiről a Mezőssy Lászlótól közölt szöveg való-
színűsíti, hogy halálos ítéletéhez mi vezetett (II. 2 0 2 - 2 0 3 . ) , az említett 
magyarázatok mégis fenntartják a lexikonokban is szereplő legendát, 
hogy Csernátony Lajossal tévesztették össze, és ezért végezték ki. Mind-
ezek azonban nem lényeges dolgok. Annál sajnálatosabb azonban, hogy 
a személynevek magyarázata nem tölti be a névmutató szerepét is, 
vagyis a neveknél nem szerepel előfordulásuk oldalszáma. Ez a megoldás 
nem tűi szerencsés, ha nem is egyedülálló, hiszen hasonló módon jelent 
meg 1977-ben Kászonyi Dániel emlékiratainak fordítása is. Rokon-
szenvesebb és használhatóbb azonban a névmutatós megoldás, ahogyan 
azt láttuk az ugyanebben a sorozatban megjelent Az aradi vértanúk két 
köteténél is. 

A fenti észrevételek - talán felesleges hangsúlyozni - nem csökken-
tik Tóth Gyula munkájának hasznosságát, jelentőségét. A kötet beveze-
tőjében mondottak pedig, hogy ti. az emigráció törökországi, párizsi, 
londoni, amerikai és itáliai szerepéről, hazai kapcsolatairól szóló emlék-
iratokat fogja a következőkben kiadni, azt hiszem nyugodtan mond-
hatjuk, osztatlan érdeklődésre számíthatnak. Egyben azt is tudjuk, hogy 
ezekkel kapcsolatban megnövekednek a nehézségek, s nem elsősorban 
azért, mert az írások jelentős részét fordítani kell. A f ő nehézség az, 
hogy az emigráció története — kivéve az itáliai szálakat — csak fő 
vonalaiban tisztázott. Mindez mutatja, hogy Tóth Gyula jó irányba 
indult, s hogy vállalkozása valóban hézagpótló lesz. (Magyar Századok 
- Szépirodalmi, 1978) 

URBAN ALADÁR 

RÓNAY GYÖRGY: 

AZ ÚJABB MAGYAR IRODALOM ÉLETRAJZA. 
1 8 4 9 - 1 8 9 9 . 

PETŐFI ÉS ADY KÖZÖTT 

A kötet a magyar irodalom fél évszázadát mutatja be. ötven év 
művelődéstörténeti krónikáját is felrajzolja Rónay az irodalom élete 
köré. Fontosnak tartotta azt a közeget, amiben a müvek megszületnek, 
azokat a létkérdéseket, amire a szellem emberei, tudósok és művészek 
rezonálnak. Az irodalomtörténetírás száz-százötven éve, szinte meg-
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születésének, illetve múlt századi megújulásának pillanatában ilyen szét-
tekintő, minden párhuzamot és motivációt megfigyelő, komplex. A 
szakosodás soha nem volt olyan mértékű, hogy ne vette volna figye-
lembe a szellemi légkört, a társadalmat szolgáló, de ha kell különváló, 
elszakadó alkotásokat. Rónay György, mint ahogyan egész nemzedéke 
is, ismerte ezt a hagyományt. A regény és az élet c. regénytörténeti 
esszéje 1947-ben jelent meg. Mindenképpen folytatnia kellett a líra 
hiteles történetével. De hogyan, amikor már tabuk közé, rosszul hasz-
nált szempontok közé szorult be az ábrázolás, a gondolkodás? Ezért 
hordozta - mint a bevezető vallomásában írja - csaknem két évtizedig 
a tervet magába zárva, és csak az ízlés, művelődés tisztulásának éveiben, 
1958-ban merte leírni és kiadni. Reveláló siker volt. Először szellemi 
csemege az értők kis tábora számára, de inert Rónay közlésmódja, 
stílusa mindig is szigorúan racionális, egyszerű, közérthető volt, hama-
rosan közkinccsé lett ennek a karcsú, puritán könyvnek minden adata 
és megállapítása. Nemzedékek tanulták meg tőle, hogy mi a vers, és mi a 
modern vers. Előítéleteket, babonákat oszlatott. Nem traktált köz-
helyekkel, nem döbbentett meg extrém állításokkal. Halkan és bölcsen 
elhitette, hogy az egyetemes szépség transzponálható mindenkibe. 

Hivatott esszéíró. Tud bánni a nyelvvel, a szavak árnyalataival, a 
tárggyal, amit bemutat, leír, megjelenít, a kapcsolódó vüággal, amit 
előttünk, nekünk feléleszt. Nem szerette a patetikus, nagy szavakat, a 
jelzőhalmozásokat, a felesleges hiperbolizálást, - így, Jókait sem -
ezért nem írom le én sem, hogy „varázslatot" művel, de mégis meg kell 
valahogyan mondani, esszéivel életszerűbb képet ad a letűnt valóságról, 
mint bármilyen „objektív" értekezés. Szubjektív? Egyéni módon lát, 
úgy adja tovább élményeit, amint felfedezte. Elfogult? Nem titkolja, 
így ellenőrizhető, vitatható, korrigálható. Éppen ezzel lesz igazabb 
történész, mint az adatokat korrektül felsorakoztató, szándéktalanul 
bár, mégis önkényesen értékelő pozitivista kutató. Egy tudományos 
munka szerzője sem nélkülözheti a személyiség megkülönböztető jeleit. 
Aki ír, tudatos viszonyt teremt a világgal, s miközben megismeri, át is 
formálja azt. A gondolkodás és írás felelőssége, ami az esszé természete, 
de amit az értekezés megkerülhet. Rónay moralista és humanista. Olvas-
mányélményeit e szerint rendszerezi. Műfaja „emlékirat" a múlt század 
második feléről. Minden igaz és szubjektív benne egyszerre. A 20. 
század emberének méreteire, tudatára szabott. 

A művelődéstörténeti szándék vagy alapgondolat abban is meg-
nyilvánul, ahogyan felveti a címválasztás gondját. Több tárgy folyama 
fut egymás mellett, több vonulat érintkezik, kapcsolódik egybe. Poli-> 
tika, művészet, tudomány, .nemzetiség és egyetemesség „története", a 
történelmi körülmények determinizmusa és az alkotó akaratok meg-



972 Szemle 

fékezhetetlen szabadságra törekvése. Sok cím-variánst kellene a cím-
lapra nyomatni, ami nem lehetséges, de szükséges jelezni a koncepció 
alakuló gomolygását, hogy a kényszerűen választott címbe foglalt tarta-
lom mindenki számára érthető legyen. Nem magyarázkodás ez, hanem 
az író udvariassága, aggályos párbeszéde az olvasóval. Élményről és 
stílusról, ihlet és stílus összefüggéséről akar beszélni. El szeretné lesni 
vagy leleplezni a művek születésének titkát. Meg akaija ismertetni 
velünk azt, hogy hogyan élik át a világot rokonlelkű vagy ellentétes 
alkatú emberek, alkotók, más korban és mindig. Csak igényes, örökké 
kíváncsi, kérdező értelem vállalkozhat ilyen feladatra. Az eredmény 
mégsem líraian áradozó, lelkesülő, hanem fegyelmezetten temperált, 
visszafogott, kiegyensúlyozottan „prózai" közlés. Oscar Wilde kihívó 
programos esszéje jut eszünkbe, amely racionális metamorfózisokon 
keresztül, Babitson, Szerb Antalon, Halász Gáboron át érkezett el erre a 
színvonalra, ehhez a szintézishez. A tudomány művészet is. Olyan 
„ars", olyan mesterség, amit nem lehet elég tökéletesen művelni. Csak 
szerényen szabad és szemérmesen megszólalni. A szubjektív ítélet, 
gondolat van olyan intim, mint a művészi alkotás. Rónay mindkettőről 
gazdag tapasztalattal rendelkezik. 

Két szakaszról beszél hangsúlyosan a 19. század második felében. A 
szabadságharc bukása utáni évtizedről, illetve másfél évtizedről, az úgy-
nevezett Bach-korszakról, vagy más történelemkönyvekben szereplő 
néven, az önkényuralom koráról. A másik, élesen elváló korszák, termé-
szetesen a kiegyezés utáni három évtized, kissé tágabban értelmezve, a 
magyar századvég. Mindkét kort lenyűgöző tájékozottsággal jellemzi. 
Mások megelégednének ismert tények újraelmondásával, kézikönyvek-
ből kiollózott idézetekkel, adalékokkal. Rónay azonban író és tudós, 
aki újraalkotja az adott korról festett képet. Emlékkönyvekben, levele-
zésekben lapozgat, észrevesz eddig észrevétlen részleteket, (Kazinczy 
Gábor leveléből, Vajda János röpirataiból) az esztézis eszményét való-
sítja meg, ami az esztétika alapja is. Ezt az érzékelést sokan intuíciónak 
„bélyegezték", pedig a kiemelt idézetek meggyőzően bizonyítják, hogy 
valódi „esztézissel" állunk szemben. 

Az alapgondolat világos és következetes. Rónay György a haladás-
ban hisz, a polgárosodás nyomait követi az újkori magyar irodalom 
jelentős alkotásaiban is. Nem lelkesedik bármiféle nemzeti ellenállásért. 
Különbséget tesz polgári és nemesi nemzet, polgári és nemesi eszmék 
között. Nem kell kompromisszumot kötnie. Világnézete és ízlése egy-
séget alkot. Értékrendje azonos a történelmi értékrenddel még akkor is, 
ha néha önkifosztó szigorúsággal ítél. Kárhoztathatja Jókai üluzioniz-
musát, de annak, vagy a vele összekapcsolt passzív ellenállásnak a 
jelentőségét ennyire devalválni csak egy Rónay Györgynek van joga. 
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Még akkor úgy érezhette, hogy kiélezett helyzetben egyértelműen a 
polgári mellett kell döntenie. Mérlegelte, mit miért áldoz fel. Ezek a 
szegényítő gesztusok az írás idejére jellemzők, és nem a szerző pazarló, 
eltékozoló mentalitására. Mennyi mindent ad helyettük, mennyi min-
dennel engesztel ki értük. Számos akcióról számol be. Lapvállalkozások-
ról, kiadói bravúrokról, amelyekben a közelmúlt eseményei is szerepel-
tek, portrékat rajzol meg írói leleménnyel, izgalmas történetét ábrázolja 
a korszak szellemi és politikai csatározásainak. Az ambivalens élménye-
ket és történelmi beszámolót csak ezzel a finom, árnyaló stílussal tudta 
közvetíteni. Egy példa: az önkényuralom korában kettős értelme lett a 
szónak - írja Rónay - , majd folytatja a „talányos" konklúzióval: erre 
az ingoványos talajra épült az irodalom, ö ne tudta volna, hogy a 
szó jelentéshasadása, sőt burjánzása éppen társadalmi eredetű? Hogy ez 
indokolja, törvényesíti a szimbolizmust, impresszionizmust, a moderniz-
mus tarka megnyilvánulását? Persze, hogy tudta. Kötekedő modorában 
is olvasni és kérdezni tanít. Kitűnően definiálja a népies klasszicizmust. 
Nem szereti a sallangos, formalista népiességet, Aranyhoz csatlakozva 
utasítja el az üres, „impresszionista" formákat, de tiszteli a fegyel-
mezett egyensúlyt, a hagyományokat ápoló művészetet. 

Rónay fedezi fel az ötvenes évek család-költészetének nem bieder-
meieres elemeit és értékeit. A történelmi tematika aktuális - szim-
bolikus - funkcióját. Megértő az Arany-ellenzékkel szemben. Mintha 
hajlamos lenne elismerni lázongásuk benső indítékát, jogosságát. Nem-
zedéki tudatukra, műveltségükre hivatkozik. Fel sem veti velük szem-
ben (Zilahy Károly, Riedl Szende, Bajza Jenő) a kézenfekvő értékszem-
pontokat, az elődökhöz viszonyítható értékhierarchiát. Toleráns és 
bizakodó, mint annyiszor, mint minden kritikai írásában. Arany 
Kemény, Jókai elviselik a bírálatot, az összehasonlítást, az így ki-
egészített történelmi tabló pedig megnyugtató igazságérzettel ad hírt 
egy korszak valódi értékeiről, életszerű ellentmondásairól. 

A századvéget sokan eltemették, mások felfedezték. Hanyatlást 
láttak benne, vagy az új törekvések vajúdását. Mindkét álláspont 
indokolt volt, de a szélsőséges minősítések többnyire túlzó érveket is 
vonzottak. Pedig lehet tárgyüagosan leírni a tényeket, egyszerűen értel-
mezni az összefüggéseket. Rónay esszéje merészen néz szembe a század 
utolsó harmadának két letagadhatatlan jelenségével, amely a társadalmi 
lét és a művészetek minden területére kiterjeszkedik. A 19. század 
furcsa „pesszimizmusa" ez, és az az érzelmes és erotikus élményvilág, 
amit a világirodalomban, esztétikában dekadenciának mondanak. Prob-
lematikus divatok, de nem „értelmezhetetlenek". Értelmük éppen a 
polgárosodással, a polgári fejlődéssel bontható ki. A pesszimisztikus 
filozófiákat - művészeteket - szabadság és determinizmus belső 
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feszültségének kánya és ereje árnyalja. A minősítés higgadtságához 
határozott történelmi tudat, történelmi meggyőződés szükséges. Rónay-
nál természetes a schopenhaueri eszmék folytonossága, sőt, létjogosult-
sága. Természetes számára a századvégi nemzedék „visszatérése" is 
Schopenhauerhez, a kételyekhez, a szerelem metafizikájához, amellyel 
megfejthetőnek véli ezt az alkonyi, fin de siècle erotikát. 

A művészet valóban a századvég talajából sarjad, és érvényes rá az a 
megállapítás is, hogy „kivonul" ezekből a szűkös polgári keretekből, 
lázad környezete, „alapja" ellen. A pesszimizmus tehát kétségbeesés, 
csömör, kritika és önkritika, azaz irónia, amely egységes és változatos 
vonulata a 19. század világirodalmának. Az érzelmek túlfeszítettsége, új 
vallása, az ösztönöknek, az erotikának kihívó programja valami mélyen 
alapvető és egyetemes emberit állít a pillanatnyi és konkrét anyagi 
érdekek ellenében. A 20. század irodalma szinte mindent elutasított, 
tagadott az elmúlt századból. Szégyellte a kezdeteket, a kócosságot és 
ábrándozást, a szerinte lassú ritmust, az anekdotikus életvitelt, az ízlés 
merevségét vagy igénytelenségét. A századvég prózájára, lírai kísér-
leteire mégis felfigyelt. Csak előzményt keresett benne, mégis évtizedek-
re meghatározó, kikerülhetetlen példa lett. 

A Nyugat első nemzedéke, majd újra meg újra, minden „nemzedék" 
ide kapcsolódott. A haladásban gondolkozók, az irodalomból kiindulok 
és szemlélődök tudják, mit jelent a 19. század a históriai folyamatban. 
Rónay nemzedéke még szerencsés volt, mert ízlését semmi nem zavar-
hatta meg. Tragikus is volt, mert ízlése miatt gyanússá, nem kívánatossá 
vált. Könyve nemcsak megbízható, de példamutató, a szakkutatásban 
inspiráló kalauz. (Életműsorozat - Szépirodalmi 1981) 

MEZEI JÓZSEF 

VILÁGSZEMLÉLET ÉS IRODALOM* 

A magyar marxista irodalomszemlélet kialakulásának dokumen-
tumaiból - hangzik a kötet alcíme. Mintegy mottóként Petőfi A 
XIX. század költői című verse áll a kötet élén; ezt követi a szerkesztők 
(Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas) tömör előszava, amely 
összegezi mintegy négy évtized fejlődési tendenciáit, az ellentmondá-
sokat, vitákat, Lukács György az írástudók felelőssége című írásának 
megjelenéséig. A válogatás arra törekszik, hogy minden (beleértve a 

*Szerkesztette: Szabolcsi Miklós, Illés László, József Farkas. 
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szélsőségeset és teljességgel tévesét is) lehetséges álláspont helyet kapjon 
a kötetben, s az összkép ezeknek az erősen eltérő elemeknek dinamikus 
együtteséből alakuljon ki. Aki ezt a dokumentumgyűjteményt figyel-
mesen áttanulmányozza, mihamar arra a meggyőződésre jut, hogy csírá-
jában, a kezdetek szükségszerű leegyszerűsítései közepette is, a kérdé-
seknek az a köre rajzolódik ki, amely eleven - és megoldatlan -
problémaként mindmáig jelen van irodalmi életünkben. Ide sorolható 
például a hagyományhoz való viszony kérdése, amelyről Szabó 
Ervinnek az a sommás véleménye, miszerint a művészetnek az a 
lényege, hogy a művész a maga tartományában, tökéletes eszközökkel 
„az ő világfelfogását, egyéni és társadalmi eszményeit az együttérzőkkel 
közli, köztük terjeszti". Természetesen az ide sorolható cikkírók kriti-
kával illetik a polgári művészet számos jelenségét, de - s ez a lényeges 
szempont - minden valóságos értéket elfogadnak. A f ő cél e felfogás 
értelmében a művészetnek helyet biztosítani a szocializmusban, birtok-
ba venni a kultúra értékeit. 

Ezzel szemben természetesen azonnal jelentkezik az a másik gon-
dolat, amelynek értelmében az irodalomnak legfőbb kötelessége a 
szocializmus eszméinek népszerűsítése, közelebbről a munkásosztály 
életének ábrázolása, öntudatosodásának elősegítése. Az első világháború 
előtti időszakban a Népszava körül a tendencia-irodalomnak, illetőleg az 
esztétikai értékek, a művészi forma iránt érzékenyebb irodalomfel-
fogásnak a vitája mindvégig érzékelhető, ám a jelesebb személyiségek 
(Garami, Bresztovszky Ernő stb.) a politikum, a szocialista világszem-
lélet hangsúlyozása mellett mindig a nyitottabb megítélés érdekében 
polemizálnak. A szűkebb, a szakszervezeti, a munkásélet napi gondjait, 
küzdelmeit a hagyományos irodalmi formákkal megjelenítő Csizmadia-
féle irányzat ebben az összefüggésben kisebbségben marad, de igen való-
színű, hogy az egyszerű munkásolvasók, szakszervezeti funkcionáriusok 
körében ez a direkt módon agitatív (részben még a naturalizmus vagy a 
filantróp érzelmesség motívumait alkalmazó) irodalmi törekvés nép-
szerűségnek örvendett. S noha a szocialista irodalom lényeges esztétikai 
és tartalmi vonásai ekkoriban még nem rajzolódnak ki teljes határozott-
sággal: annyi teljességgel nyilvánvaló, hogy az agitatív (pártirodalom) és 
a maga sajátos feladatát a művészet specifikus módján önállóan betöltő 
szocialista irodalom annyit vitatott alternatívája már ebben az időszak-
ban megfogalmazódik. 

Leszámítva Kassák ez idő tájt emelkedett hangú, messianisztikus 
avantgarde-ját, a fentebb jelzett kettősség jegyében Lukács György 
írásával (A kultúra tényleges birtokba vétele) folytatódik a vita a 
Tanácsköztársaság hónapjai alatt is. Ha összehasonlítanók az előző 
korszak koncepciójával, akkor Lukács álláspontját Szabó Ervinéhez 
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érezhetnó'k közelebb, azzal az egyáltalán nem lényegtelen különbséggel, 
hogy a kultúra (művészet) és a tömegek találkozása ekkor valóságos 
lehetőség, illetőleg kultúrpolitikai cél volt. Azonban a művészettel 
szembeni gyakorlati, osztályharcos igény, s ez ebben a történelmi hely-
zetben igazán természetes, továbbra is hatékony; kiviláglik ez például 
Kunfi Zsigmondnak egy előadás alkalmából hozzá intézett kérdésekre 
adott válaszából. De még inkább Uitz Bélának a Diktatúra kell! című 
írásából (aki Révai Józsefnek a „Tiszta proletárpolitikát" című, a kötet-
ben egyébként nem közölt cikkéhez szól hozzá). A szerző egyik alap-
tétele: az az álláspont, miszerint lehet valaki jó művész, amellett, hogy 
royalista vagy burzsoá - tarthatatlan. A másik: a kommunista társa-
dalom művészetét csak olyan emberek vezethetik, akiknek művészeté-
ben, politikai múltjában semmiféle megalkuvás nincs. S noha az a 
megállapítás is szerepel a cikkben, hogy a szocialista forradalmi világ-
nézetű művészek nem személyek, hanem a bemocskolt művészet ellen 
hadakoznak: az egyéb művészeti csoportoktól, a korabeli magyar mű-
vészet számos reprezentánsától való elhatárolódás gesztusa nyilvánvaló. 
Az itt hangot kapó magatartás nyilvánul meg később a történelmi és 
tudati tényezőkből teljesen érthető, de a szocialista művészet számára 
hosszú időn keresztül súlyos tehertételt jelentő Proletkult elméletében 
és gyakorlatában. 

A Proletkult, s ennek művészeti elveit legterjedelmesebben kifejtő A 
magyar proletárirodalom platformtervezete című programnyilatkozat 
koncentráltan tartalmazza mindazokat a szempontokat, amelyek alap-
ján ki lehet zárni a szocialista irodalomból az úgynevezett útitársakat (s 
amelyek alapján József Attila fasisztának minősül stb.). Ez az irányzat 
történelmileg méltán aktualitását vesztette, türelmetlensége és szűk-
keblűsége (amelyet egyébként kétségkívül hit és forradalmi elszántság 
táplált) a forradalom konszolidációjának következtében a Szovjetunió-
ban, az antifasizmus és a népfrontpolitika új szükségleteinek viszonyla-
tában másutt is akadályozhatta volna a szocializmushoz vonzódó erők 
tömörülését. Ám a Proletkultnak is van hagyománya, mégpedig 
nemcsak a forradalmi elkötelezettség vonatkozásában, hanem az írókkal 
szemben táplált politikai-világnézeti követelmények abszolutizálása 
terén is. Az említett platformtervezet eszmei követelményrendszere 
például feltűnően emlékeztet az ötvenes években a Révaitól meg-
hirdetett kultúrpolitika elveire (amelyek úgy látszik, összefértek a rea-
lizmus^ ületőleg a szocialista realizmus akkor már érvényes koncepciójá-
val). Úgy tetszik, hogy a szocializmusnak az a történelmi helyzete (a 
kemény harcok közepette folyó átalakulás, a szocializmus ellen indított 
világméretű támadás), amely a Proletkultot létrehctzta, más körül-
mények között (ezeket most nem kívánjuk részletezni), a személyi 
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kultusz légkörében, újraélesztheti a kizárólagosságnak, a direkt és 
mindenáron érvényesített politikumnak azokat az elemeit, amelyekkel 
a különböző' Proletkult-programokban találkozhatunk. 

Az említett körülmény már csak azért is figyelemre méltó, mert a 
kötet tanulmányainak „A realizmusról van szó" címmel jelzett (Lukács 
György azonos című cikke nyomán) csoportjában már kirajzolódnak a 
főbb vonásaiban mindmáig érvényes realizmus-koncepció körvonalai. 
Nyilvánvaló ma már, hogy a realizmus felé fordulásnak vannak bizonyos 
politikai okai is, így például a klasszikus örökség (s azzal együtt bizo-
nyos történelmi kontinuitás) igenlése, a szocialista irodalom bele-
illesztése a történelmi folyamatba, továbbá a kultúra bázisának ki-
terjesztése és stabilizálása. Ehhez némileg hozzátartozott egy kiegyen-
súlyozott, harmonikus világkép (objektív valóságtükrözés) iránti igény 
minden társadalmi rendszerben előbb-utóbb szükségszerű jelentkezése. 
A realizmus filozófiai-esztétikai koncepciójának kidolgozásában Lukács 
Györgynek döntő szerepe volt, ám korántsem csupán egyéni tudo-
mányos kezdeményezésként, hanem másutt is egyre többet hang-
súlyozott felismerés elméleti megalapozása révén. Hogy a szocializmus-
nak mint társadalmi rendszernek, vagy ha úgy tetszik a marxizmusnak 
mint világnézetnek a realizmus mintegy „hivatalos" párhuzama: az ez 
idő tájt még egyáltalán nem volt eldöntött kérdés. Erre mutat Lukács 
Ernst Bloch felfogásával folytatott heves vitája is. Az utóbbi ugyanis azt 
veti Lukács szemére, hogy ragaszkodik (a német klasszikus filozófia 
neveltjeként) és vonzódik a zárt rendszerekhez, s így realitásfogalma is 
zártként fogható fel. Ebben az összefüggésben az expresszionizmushoz 
kapcsolódó látványos, a széttört világ élményéből kiinduló forradalmi 
művészet végső soron elhibázottnak minősül. Mármost az a kérdés, 
hogy mennyiben befolyásolta a realizmus vagy általában a szocialista 
irodalom- és művészet-felfogás értékítéleteit a kiemelkedő esztéták 
személyes ízlése és vonzalma - mindmáig vita tárgya. 

A kötet írásainak utolsó csoportja az írástudók felelőssége címet 
viseli, s ugyancsak azonos Lukács György megfelelő cikkének címével. 
Ezek az írások az irodalmi szociográfiával, illetőleg a népi írók tevé-
kenységével foglalkoznak, belevonva a fejtegetésekbe a népies-urbánus 
vita taglalását, a két irányzat erényeinek és fogyatkozásainak mérle-
gelését. Summája az ekkori vélekedéseknek az, hogy míg az úgynevezett 
városi irodalom képviselői érzékenyebbek a progresszív politika nemzet-
közi vonatkozásai iránt, addig a népiesek a parasztság szociális problé-
máit s általában a magyar társadalom gondjait fogják fel mélyebben. 
Viszont mindkét csoportosulás téved alapvető társadalmi-politikai jelen-
ségek megítélése tekintetében, s azzal, hogy egymás ellen harcolnak e 
nehéz időkben - a közös ügynek ártanak. Ez a látszólag egyeztető 

15 Irodalomtörténet 1982/4 



978 Szemle 

igazságosztás mindkét irányban azonban csak a két csoportosulástól 
képviselt nézetekre vonatkozik; irodalmi jelentőségénél fogva nagy 
hangsúlyt kap például Illyés Gyula Puszták népe című műve, amely 
körül kisebb vita is kerekedik. Illés Béla például afféle balzaci „realiz-
mus diadalát" látja benne, Gergely Sándor pedig megvédi Illyést, hang-
súlyozva haladó gondolkodását. Lényegében véve az írások e csoportja, 
ha szerzőik ennek pontosan még nem is lehettek a tudatában, már a 
felszabadulás utáni időszakra való felkészülés jegyeit hordozzák 
magukon, miként kétségtelen tény, hogy Lukács és Révai e tárgyú 
cikkei valóban kiindulási alapul szolgáltak a következő korszak iro-
dalompolitikai elveihez. 

A gyakorlat azonban csak eleinte és részben követte ezeket az 
elveket. Történtek persze kiigazítások jó irányban is; így például a két 
háború közötti időszakban jobbára elutasított Móricz hamarosan a 
méltó helyére került (József Attilával szemben viszont bizonyos fenn-
tartások továbbra is érvényesültek), Babits elutasító értékelése (a Jónás 
könyve kivételével) alig változott, Kosztolányi irányában a hangnem 
feltűnően ellenséges volt, a népi írók értékelése (a felszabadulás utáni 
szereplésük függvényében) erős ingadozásokat mutatott, az avantgarde 
teljesen háttérbe szorult, s kifejezetten negatív művészeti jelenségnek 
számított; a lukácsi nagyrealizmus-koncepció mellett a napi politika 
szolgálatára hivatott tematikus szempontok kaptak egyre kizáró-
lagosabb szerepet. Lehetne sorolni a marxista irodalomszemlélet 1945 
és 1957. közötti alakulásának számos más mozzanatát is. E helyütt 
legyen elegendő annak leszögezése - mivel a történelmi távlat ezt már 
megengedi, sőt sürgeti - , hogy egyre időszerűbb a következő korszak 
dokumentumainak összegyűjtése és értelmezése. (Kossuth, 1982) 

WÉBER ANTAL 

EGRI VIKTOR: A HALLGATÁS ÉVEI 

A csehszlovákiai magyar írók doyenje e művével eljutott önéletírásá-
nak harmadik kötetéhez, amelyben életének legválságosabb szakaszáról, 
a fasiszta németekkel együttműködő, Jozef Tiso vezette Szlovák Állam-
ban töltött éveiről ad számot. Ez valóban igen válságos időszak volt 
életében, mert az akkori politikai viszonyok között nemcsak hallgatásra 
volt kárhoztatva, ami egymagában is a legnagyobb csapás egy íróra, 
hanem mint üldözött mind maga, mind családja állandó életveszélyben 
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forgott. Egri lényegében az 1938 őszén kudarcba fulladt csehszlovákiai 
mozgósítás idején létrejött müncheni döntéstől az 1945 tavaszán be-
következett felszabadulásig terjedő időszak, tehát mintegy hat és fél év 
önéletrajzi anyagát sűrítette bele A hallgatás évei (1980) kötetébe, 
ellentétben önéletrajzának 1976-ban Angyalbőrben és két évvel később 
Társakkal és társtalanul címmel megjelent kötetei anyagával, amelyek 
hosszabb időtávot, több mint egy negyedszázadot ívelnek át. 

Egri Viktor életútjának, írói munkásságának bemutatása teljesen 
hiteles, mert önéletrajzában az énközpontúság és a külvilág ábrázolása 
dialektikus egységet alkot. A szerző a szépíró eszközeivel inkább a főbb 
események jelzésére szorítkozó, lényegében azonban mégis hű, teljes 
illúziót keltő képet fest a müncheni döntés után bekövetkezett helyzet-
ről, arról a felbolydult, megzavarodott világról, amelybe a viszonylagos 
nyugalom és béke évei után szinte egyik napról a másikra belecsöppent. 
Szilárdnak vélt létalapok omlottak akkor össze, szorosnak hitt kap-
csolatok szakadtak meg a politikai fordulat következtében. Érzék-
letesen mutatja be Egri, hogyan szűntek meg sorra-rendre a cseh-
szlovákiai magyar írók legfontosabb megjelenési intézményei - a 
könyvkiadó vállalatok, a folyóiratok, nagy napilapok szerkesztőségei, 
hogyan szűkült be publikálási lehetőségük úgyszólván napok alatt egy-
két kis példányszámú, anyagilag gyengén megalapozott napilapra, mint 
amilyen az Uj Hírek vagy az Esti Újság volt. S hogy a későbbiekben még 
ezek a napilapok is - a betiltás állandóan fenyegető veszélyének kitéve 
— rendkívül szigorú politikai megkötöttségek között lavírozva jelentek 
csak meg. 

Eleinte még megjelenhetett Egrinek egy-két írása Somos Elemér 
megértő támogatásával az Esti Újságban, sőt Cs. Szabó László jóvoltából 
lehetővé vált számára a budapesti rádióban való szereplés is, de ezek a 
lehetőségek - az egyre szigorodó megkülönböztető rendelkezések 
következtében - hamarosan megszűntek, és kezdetét vette a lelket 
megnyomorító hallgatás időszaka. 

Ez azonban nem is annyira a könyvkiadás és sajtó vonalán elrendelt 
korlátozások folytán nehezedett nyomasztóan Egrire, mint amennyire 
az őt és családját rettegésben tartó életveszély következtében, amely 
származásuk miatt Damoklész kardjaként lebegett felettük. Ilyen lelki-
állapotban, természetesen sem kedve, sem ereje nem volt az íráshoz. De 
ha lett volna is, írásai a politikai helyzet gyors romlása következtében 
amúgy sem láthattak volna nyomdafestéket. 

Egri a tanúságtevő hitelességével, meggyőző erővel ír arról, hogy 
ezekben a sötét években az emberi gonoszságnak, aljasságnak és kegyet-
lenségnek minden képzeletet felülmúló megnyilvánulásaival találta 
szembe magát. A másik oldalon viszont számtalan példáját látta, tapasz-
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talta a fasiszta őrülettel és barbársággal szembeforduló ellenállók ember-
ségének, segítőkészségének, bátor kiállásának. Elismerően szól a szlovák 
írókról - sajnos, nevek említése nélkül —, akik néhány üldözött magyar 
írót kimentettek a gárdisták kezei közül. Beszámol arról is, hogyan 
mentette meg őt a munkatáborba hurcolástól Milo Urban, a kitűnő 
szlovák prózaíró, aki - noha nem volt ellenálló, sőt a másik táborhoz 
tartozott - készségesen Egri segítségére sietett, amikor bajbajutott. 

A magyar írók közül konkrétan Fábry Zoltánra, Győry Dezsőre, 
Peéry Rezsőre és Szalatnai Rezsőre emlékezik Egri, velük s néhány 
lapszerkesztővel és sarlóssal való kapcsolatáról számol be — kissé szűk-
szavúan könyvében. Ezek nemcsak irodalomtörténeti, hanem emberi 
szempontból is érdekes lapjai visszaemlékezéseinek. Ezért szívesen 
vettük volna, ha több teret szentel ilyenfajta emlékei felidézésének. 

Jóllehet Egri Viktor számára a fasiszta éra évei a hallgatás évei 
voltak, emberi magatartását mégsem a passzív megadás vagy beletörődés 
jellemezte ebben az időszakban. Mint önéletírásának fejezetei tanúsítják, 
mindvégig cselekvően vett részt a gyorsan pergő, őt és családját pusztu-
lással fenyegető eseményekben. Még a legsúlyosabb helyzetekben sem 
vesztette el lélekjelenlétét, minden igyekezetével azon volt, hogy felül-
kerekedjék a nehézségeken. Persze, ebben számos pártfogója támogatta 
és a szerencse is segítségére volt. 

Egri visszaemlékezéseinek fonalát a felszabadulásig gombolyítva -
könyve utolsó fejezetében - vázlatszerűen utal az akkor előállott új 
politikai helyzetre - a magyar kisebbséget sújtó jogfosztottságra, az 
áttelepítésekre, deportálásokra stb. —, utal az újrakezdés első jeleire. 
Élettörténetének megírása a felszabadulástól napjainkig terjedő 
szakasza tehát még megírásra vár.* Kérdés, folytatni fogja-e Egri vissza-
emlékezéseinek írását, vagy megáll e korszakváltó pontnál, miként ezt 
az önéletírások kortárs szerzőinek zöme tette, mintegy tabunak 
tekintve az utolsó három és fél évtizedben átélt eseményeinek meg-
írását. önkéntelenül felmerül ezért a kérdés, mi az oka ennek? A 
történelmi távlat hiánya? A korszak kényesnek tartott, az életben 
maradtakat negatívan érintő kérdéseinek politikai vonatkozásai? 
Mindezek a kérdések óhatatlanul felmerülnek olyan visszaemlékezések 
vagy önéletírások kapcsán, amelyek 1945-nél megszakadnak. 

Figyelemre méltó, érdekes irodalmi alkotás Egri Viktor önéletírásá-
nak ez a kötete. A hallgatás évei azonban mondanivalójánál fogva több 

*A kézirat nyomdába adása után vettük a hírt Egri Viktor 1982. 
augusztus 5-én bekövetkezett elhuny tárói. 

A szerk. 
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mint irodalmi alkotás. Mementó is egyben: olyan történelmi ese-
ményekre és tényekre irányítja rá a reflektorfényt, amelyeknek ébren-
tartása mindaddig szükséges, amíg fennáll a fasizmus újjáéledésének, egy 
új világháború kirobbanásának veszélye. (Madách-Szépirodalmi, 
1980) 

SÁNDOR LÁSZLÓ 

A H Í D N A K Á L L N I A K E L L 

DOBOSSY LÁSZLÓ: KÉT HAZA KÖZÖTT 

Dobossy László új kötetének legkorábbi írásai 1936-ban (Magyar 
szemmel csehek között) és 1937-ben (Egy kezdő tanár gondjai) jelentek 
meg. Élménybeszámolók ezek, a szerző' mai megfogalmazásával élve 
„fogyatékosok" és ,.nyersek", de „ezt az élményt: az életbe épp be-
illeszkedni készülő többszörösen meggyötört, ám rajongóan hűséges 
kisebbségi nemzedék tapasztalatait azon melegében, az átéltség frissessé-
gével (és kuszáltságával)" próbálta rögzíteni. Gondolatiságuk mellett 
ezeknek az írásoknak ez a legnagyobb erénye - tesszük hozzá mi. Az 
utánuk sorjázó kultúrtörténeti, históriai, irodalomtörténeti munkák, 
esszék, lírai emlékezések, meditációk már a közelmúltban születtek, 
többnyire a hetvenes évek második felében. Valamennyi bizonyítja, 
hogy szerzőjük otthonosan mozog a legkülönbözőbb műfajokon belül, 
ahogyan kiválóan műveli az összehasonlító irodalomtudományt is. Egy-
aránt eligazodik a magyar, a cseh, a szlovák, a francia kultúrában és 
irodalomban. 

Ahogyan a kötet címe jelzi most kizárólag a cseh-magyar, illetve 
szlovák-magyar irodalom tárgyköréből válogatott huszonnégy, terje-
delmében rövidebb-hosszabb tanulmányt. Ha a műfajok élesen el is 
különíthetők, az alaptéma: a két ország irodalmi, történelmi múltjának 
kutatása, népeink karakterének különböző korszakokban végbemenő 
fejlődése, annak iránya - szinte minden egyes itt közölt munkában 
fellelhető. 

„Az építő kidőlhet, helyére mások lépnek, a hídnak állnia kell" -
közli velünk a Szalatnai Rezsőről szóló, őt, az egykori nemzedék- és 
sorstársat búcsúztató, 1977-ben írt emlékezésében. A hetvenhárom 
évesen elhunyt, „prédikátori alkatú" Szalatnai tudatában ugyanis, 
hasonlóan Dobossy hitvallásához fogalmazódott meg ez a „hídszerep". 
És ez bizony némiképp másfajta formálódás, mint „ahogy egyre gyak-
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rabban lehet róla hallani". Ö nemcsak a határokon túl élő magyarságot, 
illetve a nálunk élő nemzetiségeket tekintette a szellemi »híd« pillérei-
nek, hanem a szomszéd népek közös vonású kultúráját, rokon motí-
vumokra épülő művészetét, azonos megpróbáltatásokban gyökerező népi 
hagyományait is." És mint Szalatnainak, Dobossynak legalább olyan 
eltökélt szándéka volt és maradt „ezek között kialakítani a kapcsolat-
teremtés okos módozatait". 

Indulásától napjainkig magáénak érzi ezt a szellemi-politikai külde-
tést. A kötet ily módon szembesít: „érdemes volt-e annyi értékes időt és 
ifjúi energiát fordítanunk az erőfeszítésre, hogy összhangot teremtsünk 
eszmélkedésünk és közösségi cselekvésünk között, hogy valósággá vál-
toztassuk műveltségi eszményeinket". 

Mindazokkal szemben, akik ma a fáradozások mérete és a tényleges 
eredmények között feltűnően érezhető különbségeket hangsúlyozzák, 
Dobossy László igennel válaszol. Saját tudati fejlődése fontos állomásá-
nak tartja a kezdeti, meghatározó éveket és munkát, amely utóbbinak 
„végső célját a történelem volt hivatva elvégezni". 

Múlt időt használ ugyan, de jól tudja, hogy a történelem csak a 
„végső cél" lehetőségét teremtette egyelőre meg. Akad még itt tenni-
való bőven. Akár a két nép irodalmi vizsgálatainak terén is. 

Ezekből a vizsgálatokból vállal oroszlánrészt ebben a kötetében. A 
tudós alaposságával, elmélyültségével végzi összehasonlító irodalom-
történeti kutatásait és ennek birtokában, tömören, érthetően, meg-
győzően és igen élvezetesen fogalmaz. 

Egyik legfigyelemreméltóbb írása a Csehek Magyarországon, amely 
1979-ben íródott, három regényt véve alapul. (Jósika Miklós: A csehek 
Magyarországon; L'udovit Kubáni: Valgatha; Alois Jirásek: Bratrstvoj. 
A tanulmány eredetileg az Irodalomtörténetben jelent meg.) 

Dobossyt a regényekben mindenekelőtt az a kérdés izgatja - miként 
lényegül át a történelem irodalommá. A dolgozat olvasása közben egyre 
inkább rájövünk, hogy nem csupán számára izgató problémáról van itt 
szó. Mind a mai napig történészek és irodalmárok sorát foglalkoztatja a 
regényekben fellelhető történelmi tényvonulat és főleg azok különböző 
szempontú csoportosítása és értelmezése. 

Dobossy imponálóan nagy anyagismerete birtokában idézi a magyar, 
a cseh és a szlovák történészek máig szemben álló álláspontját Jiskra 
hadainak másfél évtizedes jelenlétéről az akkori Felső-Magyarországon 
És a regények elemzése közben mutat rá, hogy „a nemzeti ellentétek és 
előítéletek legtöbbször kitaláltak voltak, a múlt prófétái ültették őket 
tudatunkba. Hiszen másképp hogyan lenne lehetséges, hogy ugyanazt a 
történelmi anyagot három különböző módon értelmezzék és szemléltes-
sék a megjelenítők, mindig saját kortársaik szükségleteinek megfelelően?" 
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A bevezetőben ugyan figyelmezteti az olvasót, hogy fő célja a 
történeti anyag bemutatása. Elhisszük neki, de meg kell mondanunk, 
hogy irodalomtörténeti elemzései legalább olyan meggyőzőek, mint his-
torikusi megnyilatkozásai. Különösen érvényes ez Jirásek írói mód-
szereinek nyomon követése során, amikor Dobossy azt a tételét igazolja, 
hogy a „légkört teremtően hiteles, sőt magával ragadó" író a korban, a 
helyszínekben, az események, főleg tömegjelenetek, hadműveletek, 
csapatmozdulatok ábrázolásában oly kiemelkedő művész hogyan „téb-
lábol" esetlenül a magánéleti viszonyok megelevenítésében, s főleg azok 
indokainak elemzésében. Mária, a romantikus szerelem főhőse Jirásek-
nél csupán képzeletbeli személy, ábrázolásából már hiányzik a „sors-
kihívó, az emberi lét értelmét firtató, az egyéni indulatokat egyetemes 
távlatokba vetítő valódi romantika". Ez már csak utánzat, pótlék, a 
neoromantika kelléke, „ahogyan a rendezett életű kispolgár . . . elkép-
zeli a féktelen szenvedélyek tobzódását". 

Ebben a 19. századi „hármas tükörben" nyújtott gondolataival, 
azon kívül, hogy felveti a kérdést: vajon nem volt-e fontosabb szerepe a 
„cseh-szlovák testvériség" tudatának erősítésében előbb a prágai egye-
temnek, majd a Kralicei Bibliának, később pedig Jiíi Tfanovszky cseh 
nyelvű énekeskönyvének, mint a Kubáni és Jirásek által is túlhang-
súlyozott néhány ezernyi cseh zsoldos alig két évtizedig tartó jelenlété-
nek a szlovákok lakta Felső-Magyarországon, Dobossy jóval többet 
nyújt. Történetesen azt, hogy itt is, mint általában hasonló jellegű 
munkáiban az eljövendő kutatóknak számos lehetőséget és tág teret 
nyit a többirányú továbbmunkálkodásra. 

A regényekben fellelhető közös és mégis ellentétes motívumok 
tanulmányozása a továbbiakban ugyanúgy feladata a területen dolgozók-
nak — irodalmároknak, történészeknek - , mint A történelem mögött 
című munka továbbfolytatása. Ezek a „mélyrétegi érintkezések" - a 
szerző találó kifejezésével - csak tovább fejleszthetik bennünk a tuda-
tot, hogy „a hivatalos történelem mögött s ennek torz irányzataival 
kevéssé törődve, népeink a ténylegesen érvényesülő földrajzi, történelmi 
és gazdasági tényezők hatására alakították közös sorsukat. A visszahúzó 
erők: a hamis tudat következményei, ha egyre szórványosabban is, azért 
jelen vannak még közöttünk (esetleg bennünk is); fontos hát, hogy 
amikor végre - úgy látszik - tartós érvénnyel rendezhetjük közös 
dolgainkat, méltó módon közeledjünk múltunkhoz, s ne azt nézzük, 
ami különféle érdek irányította játékok folytán nemzeteinket szét-
választotta, hanem főleg azt, ami népeinket összekötötte, közös sorsban 
egyesítette." 

A Szózat meglepő csehországi vándorútjának végigkísérése, Petőfi: 
Ha férfi vagy, légy férfi című versének meghonosodása először csehül, 
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majd a szlovák nyelvterületen is - keresetlenül példázza milyen figyel-
met szentel Dobossy a legkisebbnek tűnhető tényanyagnak is, és milyen 
bravúrosan képes azt kibontani. Ugyanezt mondhatjuk el a régi cseh 
népkönyv a Bruncvik ,.regény" magyarországi vándorútjáról, amelyről 
már másutt, egy másik kiadványban részletesen elmesélte - hogyan 
jutott be a mű a magyar folklórba. Eddig nem kevesebb, mint kilenc 
előfordulását lajstromozta, de feltételezhető, hogy az út tovább járható, 
és még több helyen rá lehet bukkani. 

Dobossy László egyik legkiválóbb írása ebben a kötetben: Svejk 
viszontagságai a vüágirodalomban. Nem kevesebbről van itt szó, mint 
arról, hogy a szerző „megvédelmezi" Jarosláv Haseket cseh bírálóival 
szemben, akik háborogtak és nemegyszer háborognak még ma is a 
derék katonát a cseh nép alaptípusaként elfogadó külföldi interpretálá-
sok ellen. A két háború között a Svejk alakja körül folyó küzdelem -
pró és kontra - a cseh szellemi élet egyik kristályosodási pontja lett. De 
a hatvanas évek közepe táján ismételt erővel indult el a bírálók hada a jó 
katona ellen, „immár a szocializmus vívmányait féltve tőle". 

Dobossy túllép a szenvedélyes vádaskodók értékítéletén és meg-
győzően érvelve bizonyítja - hogyan nőtt időtlen és egyetemes jelképpé 
Svejk az idők folyamán. „A síkok eltolódtak - írja a szerző — a 
szerepek megváltoztak; Svejk é l . . . Azzal szemben, amit jelképez, senki 
nem maradhat közömbös." 

A tanulmány tulajdonképpen válasz, illetve Dobossy Ha&kről írt 
monográfiájáról a Ceska Literatura 1974/4. számában írt ismertetés egy 
mondatával való polémia. Ritka jó írás, a megközelítési mód, a levezetés 
- iskolapéldája Dobossy irodalomtudósi módszerének: a tények tiszte-
letének. 

A tényeket tiszteli a cseh-magyar kapcsolatok közelmúltban le-
zajlott nagy megpróbáltatásának - az 1946-os át- és kitelepítések -
felidézésekor is nővérének levelei alapján, mint ahogy a tényekhez hű 
minden írásában. 

Szűkebb értelemben vett irodalmi tanulmányaiban igen nagy teret 
szentel a történetiségnek, a mindenkori politikai viszonyok, az egye-
temes kultúrtörténeti megnyilvánulások feltárásának. Sokoldalú, több 
aspektusú megközelítése színessé és olvasmányossá is teszi írásait. 

Ha más nem, de már ez is elárulná, hogy egy olyan nemzedék 
kiemelkedő képviselője, amelynek tagjai tudták és tudják, hogy missziót 
teljesítenek és mindenkihez akarnak szólni. 

Ezért nem elvont soha oly mértékben, ahogy ez manapság gyakorta 
divatos, ezért nem érthetetlen, kerüli a szakzsargont és szép, tiszta 
magyar nyelven szól. Ebben is például állhat sokunk előtt. 

* 
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A két háború között Szlovenszkónak nevezet Szlovákiában szüle-
tett, amely nagyhatalmi döntés alapján a Csehszlovák Köztársaság része 
lett. 

Ennek a Köztársaságnak magyar nyelvű iskoláiban ismerkedett tör-
ténelemmel, irodalommal, az alapvető tudnivalókkal és a Magyar-
országon akkor el nem ismert fogalommal - a demokráciával. Az 
érsekújvári gimnázium elvégzése után a párizsi Sorbonne-ra iratkozott 
be, de egyetemi tanulmányait a prágai Károly egyetemen végezte be. 

A demokrácia légköre, az értelemre ható, haladó szellemű tanárok, a 
kisebbségi sorsban kutató ifjabb és idősebb kortársak, a saját és mások 
sorsán keresztül tapasztalt gyakran keserű igazság vezette el a SARLÖ-
körbe. 1928 augusztusától tömörült Szlovenszkó magyar fiatalsága ezen 
a néven. A kör tagjai, kevés kivételtől, néhány pozsonyi és kassai ifjútól 
eltekintve a magyar falvak és kisvárosok dolgozó népéből származtak. 

Dobossyék generációja már természetesen vette az irányt a cseh, 
illetve szlovák egyetemekre és főiskolákra. Ez volt az az időszak, amikor 
a „kisközösségi eszmélkedéssel" a világra is kinyílt a szemük. Járták 
Európát - tanultak, alkalmi munkát végeztek - és visszatértek a prágai, 
brünni vagy pozsonyi egyetemekre, s a csehek, illetve szlovákok köré-
ben lettek a műveltségi kölcsönös kapcsolatok hídépítői. 

így járták végig a „közép-európaiság iskoláját". így törekedhettek 
arra, hogy „európaian legyenek közép-európaiak és közép-európaian 
magyarok". 

Az egyetem elvégzése után Dobossy László 1934 őszétől 1936 
őszéig katona. 1936 őszétől 1939 végéig Kassán tanárkodik. És 1939 
végétől 1950. május elsejéig Franciaországban él, Párizsban, ahol előbb 
az École Nationale des Langues Vivantes Orientales tanára és a párizsi 
Magyar Intézet munkatársa, majd a felszabadulás után, 1948-tól haza-
téréséig az igazgatója. 

A háborúban cselekvő részese a francia ellenállási mozgalomnak. 
Helye lenne, megbecsült vezető állása Franciaországban, mégis hazajön, 
Magyarországot választva új „honának". De mindmáig „két haza közt" 
érzi magát. 
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1970-től 1973-ig ismét a magyai kultúra képviselője Párizsban, 
vendégprofesszorként dolgozik ugyanis a Sorbonne-on, majd 1973-tól 
1976-ig újra igazgatója a párizsi Magyar Intézetnek. 

Ily módon, 18 esztendei párizsi élet után azt is mondhatnánk, hogy 
„három hazája" van. És mindháromnak úgy közvetíti kultúráját, mű-
vészetét, történelmét és irodalmát, hogy általa itt nálunk is egy kicsit 
megalapozottabbá vált azok hídja nemzeteink, sorsunk összekap-
csolódásának már eddig is feltárt megannyi részletében. (Magvető, 
1982) 

URBÂN NAGY ROZÁLIA 



TÁRSASÁGI HÍREK 

GYERGYAI ALBERT 
1893-1981 

Egyik legnagyobb tanító egyéniségét veszítette el benne az irodalom. 
Mert Gyergyai hosszú és szinte utolsó leheletéig tevékeny és szorgalmas 
életének sok nagy eredménye volt: műfordítói életműve éppúgy kiemel-
kedő', mint esszéírói teljesítménye; de legnagyobb „alkotása" talán a 
legmegfoghatatlanabb: pedagógusi munkája. 

Szenvedélyes szerelmese volt az irodalomnak, a szóvarázsnak. Egy 
jellem-alak fejlődése éppúgy bűvöletbe tudta ejteni, mint egy különösen 
melodikus verssor; Kassák költői újítására éppúgy fogékony volt - s 
már a kezdetektől kezdve! - mint Móricz jellemábrázoló gazdagságára, 
vagy Szabó Dezső dinamizmusára. Mindezt nagyszerű kritikákban, 
esszékben tudta elmondani, melyekben a teljesítmény iránti tisztelet 
egyedi, utánozhatatlan módon ötvöződött a hibák, a gyöngeségekkel 
szembeni iróniával. De ez az ötvözet a legemlékezetesebben szóban 
nyilatkozott meg: órán vagy baráti beszélgetésben. Mint középiskolai 
tanár, mint az Eötvös-collégium, majd mint az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem tanára, tanszékvezetője nemzedékek sorát bűvölte el 
egyedi előadásmódjával; s e bűvölet nem volt öncélú valami, puszta 
gyönyörködés: akit elbűvölt, azt le is nyűgözte, s egy életre tette az 
irodalom értő szerelmesévé, lett légyen belőle később pincér vagy vezér-
igazgató, tanár vagy újságíró. 

írott életművének zöme műfordításaiban, elméleti tevékenységének 
zöme a francia irodalom múlt s jelen nagyjainak irodalmi portréjában 
található. Ezekhez képest szinte marginális esszéinek, kritikáinak az a 
sora, amelyet a magyar irodalomról, magyar írókról írt. Ezeknek az 
írásainak túlnyomó többségét az igen jellemző A Nyugat árnyékában 
cím alatt gyűjtötte össze: valóban a Nyugat volt élete másik (az Eötvös-
collégium utáni és melletti) meghatározó élménye: Osvát és Babits, 
Kosztolányi és Móricz - , s akit személyesen nem ismerhetett, de aki 
eltörölhetetlen nyomot hagyott rajta is, mint egész nemzedékén: Ady. 

Irodalomszemléletét Riedl Frigyes és Horváth János, Lanson, 
Brunetière és Faguet formálták; de nem kevésbé a modernek, Thibaudet 
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és Marcel Raymond. Ennek az irodalomszemléletnek a lényege - és 
legvonzóbb vonása - az élmény-tolmácsolásban rejlett: egyedi, utol-
érhetetlen módon tudta továbbadni tetszését, nemtetszését egyaránt. 
Cikkei, tanulmányai látszatra egyetlen kedélyállapot hirtelen láva-
ömlései; csak a tüzetesebb tanulmányozás árulja el, mennyi munka, 
filológusi pontosság rejlik e látszólag (és lényegében) lírai sorokban. 

Nagy tanítómester volt - s elmúltával sem szűnik meg tanítani, 
pusztán most már az ő alakja is bevonul azok közé, akiket ó' maga 
rajzolt meg: ,,a Nyugat árnyékában" felfénylő' nagyok, elkövetkezendő 
nemzedékek számára is példát adó mesterek közé. 

NAGY PÉTER 

KEMÉNY G. GÁBOR 
1 9 1 5 - 1 9 8 1 

Kutatómunkájának középpontjában az egykori Magyarország nem-
zetiségi kérdése állt. A történeti téma azonban összefonódott a közép-
kelet-európai nemzetek közti szellemi, különösen irodalmi kapcsolatok 
történetével. Ez a kettősség kíséri végig pályáján, melyet a feladat 
nagysága küzdelmessé is tett. 

Három évtizedet töltött a Széchényi Könyvtárban, alaposan meg-
ismerve és feldolgozva annak - munkája számára nélkülözhetetlen — 
anyagát (különösen pedig kiaknázatlan hírlapgyűjteményét). A könyv-
tárosi munka kötöttségei közt élve, tájékoztató vagy késő esti ügyeleti 
szolgálatot ellátva is maradt ideje tanulmányainak, szöveggyűjteményei-
nek, bibliográfiáinak anyaggyűjtésére. Minden hozzá forduló olvasó, 
kutató vagy egyetemista számíthatott körültekintő bibliográfiai segít-
ségére, a kutatópartner álláspontját tisztelő tanácsára. Kutatási területe 
éppen a Széchényi Könyvtár könyv- és hírlapszolgálatában tette 
tájékoztató munkáját hézagpótlóvá, nélkülözhetetlenné. Munka-
asztalánál megfordult a kelet-közép-európai kapcsolattörténet szinte 
minden hazánkba látogató külföldi kutatója, magyarok és nem magya-
rok, hogy megvitassák témáikat, kicseréljék a közös szakma híreit, 
segítségét kérjék. Ezek az emberi, gyakran baráti kapcsolatok mind a 
vendég, mind a vendéglátó munkája számára bizonyára termékenyítők 
voltak. 

Élete munkájának termése nagy és változatos. A felszabadulás után 
a Századok és tanulságok című gyűjteményben, a haladó magyar polgári 
történetszemlélet legjobbjainak társaságában nyolc történeti esszével 
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indul. Egyre inkább a 19. század nemzetiségi kérdése és irodalmi kap-
csolattörténete felé fordul, és a következő évtizedekben e körben több 
tucat - részben máig kiadatlan - tanulmányt ír. Műveinek talán leg-
nagyobb hatású együttese a Mocsáry Lajosról, a dualista korszak szinte 

» egyetlen realista politikai gondolkodójáról szóló, az évek során egyre 
inkább elmélyített tanulmányok és könyvek, szövegkiadások sorozata 
(M. L. válogatott írásai, bevezető tanulmánnyal, 1958; M. L. és a 
nemzetiségek, kandidátusi disszertáció, 1960; M. L. a népek barátsá-
gáért, Bukarest, 1972; tanulmányok a Mocsáry-emlékkönyvben, 1979 
stb.). Felismeri, hogy a kelet-közép-európai komparatív stúdiumokban 
mennyire hiányos a politikai irodalom és publicisztika bemutatása - s 
ezzel az összehasonlító társadalom- és történetszemlélet válik hiányossá. 
Tanulmányainak csak szűk körű válogatása jelent meg eddig gyűjtemé-
nyes kötetben (Kapcsolatok vonzásában, Pozsony, 1977). 

Plasztikus a párhuzamos irodalomtörténeti és történeti elemzés 
Teleki László személyét bemutató tanulmányában (a Teleki László 
válogatott munkái c. kétkötetes gyűjteményben, 1961). Feltűnik az 
azonosulás, mellyel két, más-más módon tragikus hősét, Mocsáryt és 
Telekit megközelíti. 

Elméleti tanulmányainál nem kisebb jelentőségű ötkötetes forrás-
kiadványa (Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a 
dualizmus korában, 1 9 5 2 - 1 9 7 1 ) , melyben mintegy kétezer, túl-
nyomórészt publikálatlan iratot tett közzé, magyar és nemzetiségi 
forrásból, a szomszédaink kritikája által is értékelt, pártatlan és sok 
oldalú válogatásban. Remélhetőleg a befejezetlen, 1913-ig terjedő 
gyűjtemény utolsó, félig megszerkesztett állapotban maradt zárókötete 
mielőbb értő gondozóra talál és kiadásra kerülhet. E gyűjtemény méltó 
párja az a több mint ezeroldalas antológia, mely ugyanazon kérdéskör-
nek hétszáz évet átfogó történeti olvasókönyve kívánt lenni (A szom-
széd népekkel való kapcsolataink történetéből, 1962). Ö volt a fő-
szerkesztője a Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok 
köréből című háromkötetes gyűjteménynek (1961) is. 

Művei mindig a legszélesebb, legigényesebb bibliográfiai alapra épül-
tek. A bibliográfiai munka szíves vállalása tudós egyéniségének egyik 
értékes tulajdonsága volt. Kutatási témáihoz csatlakozóan - munka-
társak együttesében, kiváló tudományszervezőnek is bizonyulva -
vállalta az 1 8 2 5 - 1 8 6 7 . időszaki magyar történeti bibliográfia nemzeti-
ségi köteteinek szerkesztését (4. kötet, 1959; 5. kötete kiadatlan 
maradt). Több bibliográfiát készített a szomszédos országok magyar 
sajtójáról. Élete utolsó esztendeiben a mai Magyarország nemzetiségi 
bibliográfiájának munkálatait irányította. 
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Mint nemzetiségtörténész minden sorával azt igyekezett doku-
mentálni, hogy a nemzetiségi elnyomás minden formája rossz és ellen-
szenves. Mint irodalomtörténész azt mutatta be, hogy a magyar 
irodalom és műveló'dés valóban időtálló nagyjai a felvilágosodástól, 
Bessenyeitől, Kazinczytól kezdve Adyig, Móriczig, József Attiláig ; 
mindig a nemzeti türelmetlenség ellen és a nemzetiségi egyenjogúság 
mellett foglaltak állást. 

PAJKOSSY GYÖRGY 

BELIA GYÖRGY 
1923-1982 

Jelzőkkel próbálom megidézni magamnak, s valamelyest azoknak is 
talán, akik nem ismerték. Szerény volt és türelmes, de nem hajlítható, 
sokoldalú, lelkiismeretes, utolsó éveiben már fáradt, hajszolt, ám ha 
érdekelte valami, fáradhatatlanul tevékeny, előzékeny és segítőkész, 
noha nehezen oldódó, úgylehet túlontúl is fegyelmezett. Azokra a 
professzoraimra emlékeztetett, akik a nagyváradi premontreieknél 
tanítottak - erdélyi születésű volt ő is - , vagy a múlt század második 
felének magyar tudósaira, az egykori lateinerek legjobbjaira. 

Huszonéves korában fényes szellők fújták az ő lobogóját is, de 
csakhamar szűkebbre vonta - kellett vonnia? - érdeklődése, munkája 
körét: a gazda bekeríti házát - idézhette volna Babitsot. A Széchényi 
Könyvtár kézirattárának munkatársa lett, a Babits-hagyaték első fel-
dolgozója; 1954-ben Sándor Annával együtt írt tanulmányának, majd a 
Nyugat első korszakával, a fiatal Babitscsal foglalkozó dolgozatainak 
nagy szerepük volt a Nyugat-kutatás fellendülésében. Érdeklődése, 
munkája vezette el Hatvany Lajoshoz, akivel hamarosan összebarátkoz-
tak, egy remek antológiát állítottak össze (Magyarok beszélnek, 1957), 
s akinek halála után sajtó alá rendezte munkáit, levelezését; Belia 
György szabad szellem volt, s csak aki nem az, annak kell csodálkoznia 
elfogulatlanságán, azon, hogy igencsak különböző, sőt ellentétes vér-
mérsékletű és nézetű emberekkel értett szót, ha olykor vitában is. 
Barátai közt sok volt az erdélyi, talán a közös gyermekkori élmények, 
de az újabb keserűségek miatt is: Jékely Zoltánnal a Duna-parton 
sétáltak, Kolozsvári Grandpierre Emillel a budai helyekbe kirándultak. 

Csöndes, szomorú mosollyal beszélt élete mélypontjairól, arról, 
hogy 1957-ben elbocsátották a könyvtárból, majd a „tudományos 
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tárgyilagosság" súlyos vádjával egy tudományos intézetből. Irodalmi 
segédmunkákra kényszerült, néhány évig tanított is, s nem azt és ott, 
amit és ahol szeretett volna. Az Európa szerkesztőjeként, utóbb mint a 
Szépirodalmi Könyvkiadó klasszikus csoportjának vezetője - paradox 

! módon — jobban érvényesíthette pedagógiai éroszát: arra is maradt 
ideje, ereje, hogy megtanítsa az új kollégákat a filológiai módszerekre, 
ha már oly keveset hallottak róluk az egyetemen. Mert katedra nélkül is 
tanár volt, mint ahogy tudományos fokozat nélkül tudós. 

Aki nem volt bizalmas barátja, csak ritka ironikus-önironikus meg-
jegyzéseiből gyaníthatta, mennyire fájlalja a román irodalom, törté-
nelem kitűnő ismerője, hogy nem foglalhatja össze mindazt, amit a 
közép-európai és kelet-európai művelődésről, sorsról tud: összehasonlít-
hatatlanul többet, mint e tárgykör vulgarizátorai, torzítói. Feltehető, 
könyveket búvárolt át egy szanatórium címéért, ahol Adyt kezelték, 
napokig böngészett a hírlaptárban, hogy megtalálja egy hajdani váradi 
kereskedő keresztnevét. Szövegkiadásai egyre pontosabbak, gazdagabbak 
lettek, szűkszavú, de távoli összefüggésekre világító jegyzetei értelmez-
tek; aki a Nyugat-tal foglalkozik ezentúl, nem kerülheti meg őket. (A 
lexikális teljesség igénye nélkül: Ady Endre válogatott levelei, 
1956;Babits-Juhász-Kosztolányi levelezése, 1959; Levelek Hatvany 
Lajoshoz, 1967; Babits Mihály: Könyvről könyvre, 1973; Juhász Gyula 
hogy amikor filologizálni kezdett, nagy vállalkozásokról mondott le, de 
bizonyos, hogy egyre nagyobb kedvvel gondozta Ady, Babits, Juhász 
Gyula szövegeit. Vérbeli filológus volt, minden betűt és írásjelet tisztelt, 
de esztétikai fölkészültséggel az egészre is figyelt. Néhány munkájának 
szemtanúja voltam. Egy mesternyomozó kitartásával, logikájával, szen-
vedélyével kutatta föl a szövegek minden kis vonatkozását, régi telefon-
levelezése /., 1981). Munkájának megkoronázása Babits Beszélgető-
füzeteinek kiadása volt (1980); évekig dolgozott e kivételesen nehéz 
feladaton, száz kis titkot fejtett meg, kikövetkeztette, hogy kinek 
szánta egy-egy megjegyzését a nagybeteg költő, melyik versből idéz egy 
fél sort, kire gondol, amikor csak keresztnevet említ. „Sziszüphoszi 
munka" jegyezte meg egy kollégánk, alighanem irigykedve, de kicsit 
gúnyosan is - manapság nem szokás így dolgozni. Camus-t idéztem: 
„Sziszüphoszt boldognak kell elképzelnünk." Belia szemérmesebb volt, 
hogysem kimutatta volna, de amikor megjelent a két vaskos kötet, azt 
hiszem, boldog volt. 

1979-ben kezdte el Babits munkáinak kiadását; a sorozat jó részét 
sajtó alá rendezte, de befejezni már nem tudta. Posztumuszán jelenik 
meg gondozásában életrajza a fiatal Babitsról ( 1 8 8 3 - 1 9 0 6 ) és Ady 
levelezésének háromkötetes gyűjteménye. 
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Babits volt legkedvesebb költője, hosszú éveket töltött kéziratai, 
művei társaságában, szolgálatában. Gyászjelentése okkal és jogg; 
búcsúzott tőle a Téli barlang soraival: 

Szállni, de hova? az egész föld nagyon kicsi már, 
s ha a csillagokba röpülnénk, az is mindegy már: 
magunkkal hordjuk mindenütt a falat, mely bezár. 
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