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NAGY PÉTER 

AZ ARGIRUS-KÊRDÊSHEZ* 

EGY MEGKÖZELÍTÉSI KÍSÉRLET KÖRVONALAI 

Mióta a magyar irodalomtörténetírás újra felfedezte magá-
nak az Árgirus históriájáról szóló széphistóriát, amióta iro-
dalomtörténészek tucatjai foglalkoztak elmélyülten vele, szinte 
ahány problémáját sikerült megoldani, annyi új nőtt is a helyé-
be az elmúlt másfél száz esztendőben. Ujra-fölfedezést és nem 
fölfedezést mondunk, mert ezt a verset létrejötte óta nem 
kellett felfedezni: benne élt a népi tudatban, a 18. századtól 
kezdve bizonyosan egyik legnépszerűbb népkönyvünk volt, 
mely az olvasni tudók kezén kivétel nélkül megfordult; ennek 
nemcsak Vörösmarty és Petőfi a bizonyítékai, halhatatlanul, 
de olyan kitörések is, mint Endrődy Jánosé.1 Toldy Ferencé 
az érdem, hogy e/.t a lenézett népkönyvet beemelte az irodalmi 
tudatba mint a régi magyar költészet egyik legszebb termékét: 
1828 -as Handbuch der ungarischen Poesieja óta minden iro-
dalomtörténeti rendszerezésében kiemelten - ha nem is bő-
ségesen - szerepelteti.2 S Toldy óta mondhatni, irodalom-

•Elhangzott székfoglaló előadásként a Magyar Tudományos Aka-
démián 1982. november 1-én. 

1 „mivel már meg jobbult valahára a Magyar közönségnek izlése, és 
mással is nem tsak Tündér Ilonával és Árgirus históriájával kezd már 
gyönyörködni . . ." Endrődy J.: Az embernek boldogsága. Pest, 1806. 
Az olvasóhoz - Ezt az adatot Tarnóc Mártonnak köszönöm. 

2Toldy F.: A magyar költészet kézikönyve. . . Bp. 18762 I. 52/3. 1.: 
„А XVI. század regényes költeményei között egy sincs, mely akár 
feltalálás és előadás, akár nyelv és verselés tekintetében Görgei Albert 
Árgirusát meghaladná." 

1 Irodalomtörténet 1983/2 
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történészi közhely ennek a költeménynek a kiválóságát el-
ismerni. 

Kutatás is történt, nem is kevés; s ez a kutatás elsősorban a 
költemény keletkezését, a szerzőség kérdését s a mese eredetét 
illette. Ezeknek a kutatásoknak magisztrális összefoglalása Kar-
dos Tibor nagy munkája, Az Árgirus széphistória3 mely az 
előtte való ismereteket még jócskán megszerezte saját lele-
ményével. 

Ami a szerzőség kérdését illeti, itt látszólag biztos területen 
mozgunk: a ránk maradt szöveg versfőiben világosan kiolvas-
ható a szerző neve: Albertus Gergei vagy Gyergyei. A biztonság 
azonban azonnal eloszlik, amint közelebb hajlunk a problémá-
hoz: a nevet Toldy egyenesen Görgei-nek olvasta, és a szerzőt a 
Torna megyei Görgő községhez igyekezett kapcsolni. Az iro-
dalomtörténeti közvélemény ezt az olvasatot fogadta el 
egészen 1882-ig, amikor Volf György4 szövegkritikai mód-
szerekkel bebizonyította, hogy a Gergei nem olvasható Gör-
gei-nek, viszont szerinte a helyes olvasat Gergai, amelyet ő 
Gyergyainak olvasott ki. Egyben Gyergyóhoz s Erdélyhez 
kötötte a mű keletkezését. Ez az olvasat és hiedelem meg-
maradt konszenzusként a szakmában egészen 1955-ig, amikor 
Stoll Béla5 szintén szövegfilológiai alapon bizonyította, hogy a 
Gyergyai olvasat elvetendő, s a Gergei, Gyergyei mellett — 
egyben az észak-magyarországi eredet mellett — döntött. A 
kérdést újra fölvetette legújabban Szilágyi Ferenc,6 aki szó-
földrajzi és szótörténeti adatokkal igyekezett bizonyítani, 
hogy a széphistória nyelvileg az erdélyi szó- és nyelvhasználat-
hoz kötődik, s így a Gyergyei olvasat a helyes. 

De Gergei vagy Görgei, Gyergyei vagy Gyergyai — e viták 
ellenére sokkal előbbre nem jutottunk a szerző személyét 

3 Kardos T.: Az Árgirus-széphistória. Bp. 1967. 415 1. 
"Volf Gy.: Hogy hittak az Árgirus szerzőjét? EPhK, 1882. 1 3 5 - 4 0 
'Stoll В ..Adatok. ItK, 1955. 4 6 1 - 3 . 
6 Szilágyi F.: Nyomjelző szavak. In: Csokonai művei nyomában. Bp. 

1981. 3 0 - 3 3 . 
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illetően, akit mindeddig a mű keletkezésének korában azo-
nosítani nem sikerült, holott vitán felül áll, hogy aki ilyen 
könnyedséggel és formai készséggel versel és rímel, az kezdő 
költő semmi esetre sem lehetett. Ez az azonosítási sikertelen-
ség szült azután olyan ábrándos elméleteket, mint Tóth 
Istváné, aki egyenesen Balassinak akarta ajándékozni a verset;7 

e tekintetben azonban azt hiszem, vissza kell menni addig a kis 
látens vitáig, amely Klaniczay Tibor és Gerézdi Rábán között 
zajlott8 s talán onnan - vagy talán más úton kiindulni. Pilla-
natnyilag azonban csak azt mondhatjuk, hogy Toldy Ferenc 
óta sem sikerült tisztázni: ki volt a versfőkbe rejtett — vagy a 
versfők által elárult — személy? E téren a hipotéziseknél 
tovább nem jutottunk; Gerézdi ugyan sejteti,9 hogy a meg-
oldás nyomára jutott , de az ígért tanulmánnyal örökre adó-
sunk maradt; Kardos Tibor az ő nyomán szintén a felvidéki 
Görgey-család felé hajlik10 - de érvelése nem nagyon meg-
győző. 

Tehát — a széphistória szerzőjéről ugyan már sok mindent 
tudunk, de valójában a nevén kívül semmit sem tudunk; gazda-

7Tóth I.: Balassi Bálint és az Árgirus-széphistória szerzősége. 
Fii. Közi. 1978. 1 5 5 - 1 9 5 . - Az ebben kifejtett tételek pontról pontra 
való cáfolata: Kokas K.-Szijj F.: Megjegyzések Tóth István Árgirus-cik-
kéhez. Fii. Közi. 1981. 320 -31 . 

"Klaniczay T.: A szerelem költője. In: Reneszánsz és barokk. Bp. 
1961. 2 5 8 - 9 . észreveszi a meglepő hasonlóságot a Júlia-ciklus és az 
Árgirus némely verse, szó- és képhasználata között, de a két mű között 
szerves kapcsolatot nem tud feltételezni; ezzel szemben Gerézdi R. (A 
magyar világi líra kezdetei. Bp. 1962. 290-292 . ) e nézettel polemizálva 
az összeeső helyekkel azt bizonyítja, hogy Balassinak ismernie kellett az 
Árgirust. 

'Gerézdi R.: i. m. i. h. egy Gergei nevű szepesi alispán lányával 
azonosítja Balassi „mezítlábas Margarétá"-ját és erről külön tanul-
mányt ígér. 

10Kardos T.: i. m. 3 4 8 - 9 . A további kutatások megkönnyítése 
végett itt kell felhívnom a figyelmet arra, hogy a Kardos T. által e helyt 
idézett Stoll B.-cikk nem létezik; a kérdésről Stoll egyedül az 5. sz. 
jegyzetben id. helyen nyilatkozott eddig. 

1 * 
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gok vagyunk hipotézisekben, de szegények vagyunk adatok-
ban. 

S ami a költemény keletkezését illeti,a tekintetben is több <j 
kérdőjel, mintsem a válasz. Kétségtelen az, hogy a/ eddig 
ismert legrégibb kiadása 1749-ből való, s hogy legkorábbi 
ismert töredékes kéziratos másolata 1618-ból való s Tatrosy 
György énekeskönyvében található;11 hogy az Árgirus-szép-
história nótajelzése О Ily búval bánattal az Aeneas király ere-
dete Huszti Péter Леие/í'-fordításában található, amely 1582-
ben jelent meg Bártfán.1 2 így tehát világos lenne, hogy a post 
quem és ante quem megállapítható: csak 1580 után keletkez-
hetett, s 1618-ra készen kellett lennie. Bár a kételynek itt is 
van azért még forrása: nincs kizárva, hogy Huszti Aeneis-íordí-
tása jóval a nyomtatás előtt készen volt és korábban kéziratos 
formában terjedt; akkor a nótajelzés is mutathat korábbi 
keletkezési időre. Amellett — s ennek eddig nem sok figyelmet 
szenteltek — egyedülálló és igen csodálatos dolog, hogy egy 
elbeszélő költemény 1017. sorát veszi ki egy másik vers „nótá-
jának": általában a kezdősor szokott dallamjelölésül szolgálni. 
Tehát kétségtelen igazság, hogy e sor Huszti Péter Aeneis-íor-
dítása „Harmad rész"-ének 41. versszakában szerepel; de 
hogyan, s miért éppen ez került az Árgirus élére? Hogyan 
tudott ez az eldugott sor valakinek dallam-jelzést adni? Vagy 
ha mégis adott — mint ahogy nyilván adott — akkor nem 
inkább egy, a Huszti-fordítást felhasználó s ezzel a sorral 
kezdődő versről volt itt szó, amely az Argirus-széphistória 

' ' A korábbi kiadásokra nézve: Csura M.: Árgirus a magyar 
irodalomban. Nagykikinda, 1908. 8 - 9 . - A nótajelzésre: 11. A Tatrosy 
énekeskönyvre; Kanyaró F.: Árgirus 'Históriájának 1618-iki kézirata. 
Ethn. 1914. 305 -12 . / 

1 2 Uj kiadása az Eötvös József Kollégium itjúsága által szerkesztett 
„Régi Magyar Irodalmi Ritkaságok" sorozatban, Bp. é. n. - Zenei oldal-
ról közelít a kérdéshez Kodály Z.: Árgirus nótája. Bp. 1921. s arra az 
eredményre jut, hogy az általa megtalált, a bukovinai csángók száján élő 
dallam valószínűleg régibb Huszti versénél. 
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versbe foglalása idején közszájon forgott? Esetleg egy még 
korábbi vers kezdősora szüremkedett szándékosan-szándéko-
latlanul Huszti fordításába? A kérdés természetesen nyi-
tott marad mindaddig, amíg erre a feltételezett versre rá 
nem lehet találni; s ez mit sem változtat azon, hogy a Huszti -
fordítás adja a ma számunkra lehetséges post quem adatot. De, 
mint látható, a szövegfilológiai problémák már a vers első sora 
előtt is tornyosulnak e költemény körül.13 

A legvalószínűbb feltételezés e vers keletkezését illetően az, 
amit Klaniczay és Gerézdi fogalmaztak meg a hatvanas évek 
elején:14 hogy ez a költemény a tizenhatodik század nyolc-
vanas éveiben készült, s amikor Balassi a maga Jűlia-ciklusát 
írja, már megfordult a kezén. Ugyanakkor az is igen valószínű-
nek látszik, hogy költője valamiféle kapcsolatban volt Balassi-
val, talán költői-baráti köréhez tartozott, bár bizonyára nem 
volt főúr, sőt még az sem bizonyos (csak igen valószínű), hogy 
nemesember volt. 

Ugyanakkor rejtélyes az, hogy miért nem említi senki, soha 
a kortársak közül? Hiszen e költemény művészi értéke már 
nekik is fel kellett tűnjön. Mint ahogy rejtélyes a szöveg hosszú 
lappangási ideje is: végül is csak a tizennyolcadik század köze-
pétől ismerjük a teljes szöveget, s onnantól kezdve ismerjük 
rendkívüli népszerűségét is; ilyen hosszú, nyom nélküli vagy 
majdnem nyom nélküli lappangási idő, ha nem is példátlan, de 
azért elgondolkoztató. 

Úgyhogy ha elődeink kutatási eredményeihez csatlakozunk 
a mű keletkezését illetően, azt csak azzal a reservatio menta-
lisszal tehetjük, hogy „mai tudomásunk szerint" - feltételezve, 
sőt kívánva, hogy ezek a megoldatlan kérdések egyszer adatolt 

1 3 E dolgozat sajtó alá rendezése közben értesültem arról, hogy 
Horváth I. megtalált egy, ezzel a sorral kezdődő, 1580-ban leírt verset. 
Ez természetesen a „post quem"-et kissé Huszti fordításának kiadása elé 
tolja. 

1 " Vö. a 8. sz. jegyzetben idézett tanulmányaikat. 
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megoldáshoz jussanak, s nem pusztán feltételezett és való-
színűsített gondolati konstrukciók révén elnyugtatottak legye-
nek. 

Ha már a legtárgyiasabb mozzanatok, mint a szerzőség és a 
keletkezés idejének kérdése ennyi homályba, rejtélybe bur-
kolózik, mit várhatunk a források problematikájától? A kér-
dések dandárja itt összpontosul — annak ellenére, hogy eddig a 
kutatások dandárja is erre irányult. 

Az Árgirus-széphistóriának származását illetően maga a vers 
ad olyan információt, amely - akár a szerző személye -
egyszerre tájékoztat és félrevezet. Rengetegszer idézték elő-
deink a széphistória első öt sorát: 

A tiindérországról bőséggel olvastam, 
Olasz krónikából, kit megfordítottam 
És az olvasóknak mulatságul adtam, 
Magyar versek szerint énekbe foglaltam. 

Lészen most beszédem ifjú Árgirusról, . . .' 5 

Ezt általában annak a bizonyítékául, hogy az Ârgirus-szép-
história eredete „olasz krónikában" keresendő. Ezt pl. Kardos 
Tibor is adott tényként kezeli, s ennek alapján indult kutató-
útjára. Holott az én olvasatomban - s e téren nem vagyok 
egyedül1 6 — itt pusztán annyit mond a szerző, hogy ő valamit 
versben fordított olaszból vagy latinból a kor szóhasználatá-
ban az olasz latint is jelent! —, ami a tündérország létét igazol-
ta; most pedig Árgirusról szerez éneket. (Anélkül, hogy külö-
nösebb jelentőséget kívánnék tulajdonítani neki, de a két mű 

1 s A verset most és a továbbiakban is a Magyar Remekírók Balassi 
Bálint és a 16. század költői II. (Bp. 1979. Szerk.: Varjas В.) c. kötet 
szövege (970-1004) alapján közlöm. 

" P l . Heinrich G. (Árgirus. Bp. Szle. L1X [1889] 161-179) aki 
szerint a kezdősorok nem erre a műre vonatkoznak; ennek ellenére 
kétségtelennek tartja az olasz eredetet. 
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közötti különbséget érzékelteti a szóhasználat közötti különb-
ség is: az első „olvasóknak mulatságul adta", a másodiknál 
„lészen most beszédem . . . ' " 7 ) 

Ami a költemény, illetve a mese eredetét illeti, rengeteg 
adat, hipotézis áll a rendelkezésünkre. A kettő között azonban 
érdemes némi különbséget tenni. 

A költemény eredetét illetően azt hiszem, Benkő József: 
Transsilvania c., 1778-ból való magyarázata a legrégibb; ő 
Otrokócsi Fóris Ferenc 1693-as Origines Hungaricae c. művé-
nek ábrándos szómagyarázatából, amely a „Tyndareus =tün-
déres" megfelelésen alapszik, a Transsilvania egy jegyzetében 
fejti ki azt, hogy az egész Árgirus csak allegória, amelyben a 
tündérország és a tündérlány Erdély, Árgirus Trajanus császár, 
s a tündér kétszeri eltűnése s a királyfi kétszeres vándorlása 
Dácia kétszeres meghódításának az allegóriája.18 

Ezt az elméletet a barokk kor többi furcsaságai között 
lehetett volna megőrizni, ha a maga idejének jeles román 
költője, loan Barac 1801-ben nem dolgozza át a magyar Árgi-
rust román költeménnyé, a tündérlánynak a népmese Tündér 
Ilonája nevét kölcsönözve s mindjárt a címben utalva az alle-
gorikus értelmezésre. Ettől kezdve a román romantikus-nacio-
nalista történelem- és irodalomtudomány egyik fő feladatának 
tekintette, hogy bebizonyítsa: az Árgirus-mesét a magyarok 
kölcsönözték a románoktól és nem fordítva; s a magyar tudó-
sok is nem kevés időt, energiát és erudíciót fordítottak ennek a 
visszautasítására.1 9 Ma már, azt hiszem, fölösleges ezzel az 

1 7 A jelentős itt a múlt idő,ill. a jövő idő használata; az „olvasmány" 
és „beszédem" nem okvetlenül különbség, hiszen a világi költészetnél 
éppen a szóbeliség és írásbeliség határán, ill. együttélésének pillanatában 
vagyunk a mü keletkezésekor. 

''Erre vonatkozólag a legjobb összefoglalás és kritika: Heinrich 
G.: i. m. 

"Már Váli В.: Argyr a magyar költészetben EPhK, 1882. 3 3 - 4 9 . 
harcol az allegorikus értelmezés ellen; hasonló vita a kiváltója Heinrich 
G. id. tanulmányának is. A román eredet legfelkészültebb védelmezője: 
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időt tölteni; Gáldi László 1939-es tanulmánya eléggé meg-
győzően bizonyította, hogy Barac előtt román Árgirus nem 
létezett, s hogy Barac műve a magyar széphistória korszerű 
átdolgozása, mely átkerült a román népköltészetbe is, és szá-
mos műköltő követője is akadt.20 

Mindezt megint nyugodtan elkönyvelhetnénk, mint annak a 
szellemi viaskodásnak egyik fölösleges epizódját, amely a 
magyar és a román tudósok között folyt közel egy századon át 
valami szellemi szupremáciáért, „kultúrfölényért", s amelynek 
némely kellemetlen utórezgésével napjainkban is találkozhatni; 
ha nem lett volna közvetett kihatása az egész Árgirus-kérdés 
további alakulására. 

Kezdetben ugyanis a nyugati és a keleti eredet lehetősége 
szinte egyensúlyban állott a magyar kutatók tudatában. Toldy 
Ferenc még az Amadis-mondakörrel rokonította, Gyulai Pál 
pedig Keletről eredeztette, a keresztes háborúk során a szara-
cénoktól kölcsönzött mesének vélte.21 A továbbiak során hol 

Georg Popp: Der Ursprung des Argirus-Märchens. Ungarische Revue XI. 
(1891) 223-41 . , mely agörög-római mitikus eredet nyomait mutatja ki 
a román népmesékben, s a magyar költeményt román népmesei ihle-
tésűnek v c l i . - Zolnai B. (Az Árgirus-kérdés történetéhez. It, 1912. 
109-10 . ) már Sándor Istvánnál megtalálja az allegorikus értelmezés 
cáfolatát. Vö. még Gulyás J.: Benkő József becsülete. ItK, 1913. 
4 5 1 - 4 . stb. - Az egész kérdés lezárása: Gáldi L. : Árgirus históriája az 
oláh irodalomban. EPhK, 1939. 153 173. 

2 0Л kérdést újra fölveti Faragó J.: Magyar és román Árgirus in: 
Balladák földjén. Bukarest, 1977. 401 -426. és egy ősi eredetűnek 
látszó, több változatlan föntmaradt, a Timok völgyéből lejegyzett 
román balladát ismertet, mely kétségtelenül sok vonásában rokon a mi 
Árgirusunkkal. 

2 'Toldj F.: i. m., i.h. Gyulai P.: Argyl és Tündér Ilona, in: 
Dramaturgiai dolgozatok. I. Bp. 1908. 3 1 - 3 6 . - Ez egy 1853-as színi-
kritikája Szigligeti azonos című zenés játékáról. Itt írja: „Tündér Ilona 
meséje, mely Olaszországból átszivárogva századok óta forog népünk 
ajkán, tisztán keresztyén alapú. Az eszményített szerelem, az ábránd és 
a mély sentimentalismus, melyet a királyfi és a szép tündérlány kép-
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ez, hol az a nézet kerül előtérbe: de Georg Popp idézett 
tanulmánya után - magyarázat vagy további kritika nélkül - a 
keleti eredeztetés eltűnik a magyar tudományos irodalomból, 
úgyszólván mindenki magától értetődőnek, kézenfekvőnek 
veszi az olasz eredetet és szinte kizárólag ez után nyomoz-
nak.22 

visel, csak a keresztyén világban található föl, miből természetesen foly, 
hogy az egész mese, ha időhöz és helyhez köttetik, már alapeszméjénél 
fogva csak azon tündérvilágba férhet be, melyet a keresztyén phantasia 
a keresztes háborúk utáni időkben alkotott a szaracénoktól kölcsönzött 
jó és rossz nemtőktől." - Az ebben tömören összefoglalt nézetei -
legtöbbször rá hivatkozás nélkül - folyamatosan visszatérnek részletek-
ben a kérdés későbbi vizsgálóinál. 

2 2 Ennek főbb fázisai, a már említett dolgozatokon kívül: Bognár T.: 
Árgirus. EPhK, 1894. 12-22 . - Ö Indiából Olaszországba került 
mesének tartja, az „Amor és Psyché" csoportba sorolja s a Leombruno-
mesecsaládtól eredezteti. - Binder J. (Gyergyai Árgirusámk forrása) 
ugyanott még ugyanabban az évben ( 3 7 5 - 3 8 9 ) cáfolja Bognár 
Leombruno-hipotézisét és a Melusina-képlethez kapcsolja az Árgirus 
meséjét. - Az olasz-latin eredetet mintegy „kodifikálta" Visnovszky 
R. nagy értekezése (Széphistóriáink olasz-latin csoportja, Stepha-
naeum, Bp. 1907.), mely összefoglalja az eddigi eredet-hipotéziseket és 
olasz mesék alapján eredeti összeállításnak véli a magyar Árgirust, 
akárcsak Bognár T. - Tőle ered egyébként az a gyakran visszatérő 
legenda, hogy az Árgirus név a 15. sz.-i franciából németre fordított 
verses regényben, a Pontus és Sidoniában szerepel; a mű német kritikai 
kiadásában (K. Schneider: Pontus und Sidonia in der Verdeutschung 
eines Ungenannten aus dem 15. Jht. Kritisch herausgegeben von - . E. 
Schmidt Vlg., Berlin, 1961.) nemcsak Árgirus neve nem fordul elő, de 
egyetlen, a széphistóriában előforduló más név sem. - Csura M. i. m. és 
annak némileg bővített változata a gyulai gimnázium 1910 -1912 Érte-
sítőiben a mesetipológia „Freya-képletéhez" kapcsolja mesénket. -
Márki S. közelménye СÁrgirus királyfi kertje. ItK, 1912. 4 0 3 - 6 ) , mely 
Gyulay Ferenc 1703|4-es kéziratos naplóját idézi arra vonatkozólag, 
hogy az Árgirus-történet Velence közelében, Észak-Olaszországban még 
a 18. sz.-ban is élt, egyik fő pillére lett Kardos T. feltételezéseinek. - A 
mese-motívumok leggondosabb elemzése: E. Moór: Über das Märchen 
von der verwünschten Königstochter: Grimm 93. Gragger-Gedenkbuch, 
1927. Kny., aki szerint a mese német és magyar változata a legrégibu 
formulája a típusnak. Egyébként párhuzama egyáltalán nem meggyőző: 
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Ennek a nyomozásnak a legnagyobb összefoglalása és 
monumentuma Kardos Tibor már említett monográfiája — 
mely egyben végül is az eredmény hiányának leplezett bejelen-
tése. Hiszen egy élet kutatómunkája során sem tudott a nyo-
mára jutni olyan olasz, latin vagy görög szövegnek, amely a 
magyar Árgirus-széphistória közvetlen forrása lehetett volna, s 
végkövetkeztetése, melyet könyvében többször, némileg 
különböző formákban megfogalmaz, így hangzik: 

az Árgirus-téma változatainak olasz kidolgozása a XV. sz. utol-
só negyedétől kezdődő évszázad alatt ment végbe, több forrás alapján, 
több menetben, legalább két redakcióban. Már az elsőnek is alapja egy 
középgörög vagy abból fordított szöveg volt. De még a XVI. század első 
évtizedei olasz nyelvű erotikus verses novellisztikájának erőteljes hatása 
alatt (vagy pedig a század derekán megjelenő újabb nyomtatványhullám 
hatására) az Árgirus-novella egy újabb, bővebb feldolgozás, áltozatot 
ért meg, melynek forrása eltért a korábbitól, s melynek szerzője alkal-
masint művész-ember volt, építész, szobrász vagy festő, ö hozta létre a 
magyar fordításban olvasható olasz szöveget, ugyancsak középgörögből 
való fordítás alapján."2 3 

Ez a legösszefüggőbb, leginkább közvetlenül az Árgirus-szép-
história szövegére vonatkoztatható következtetése; de ez is — 
nyelvész kifejezéssel élve - csupa „csillagos alak", hipotézisre 
építő hipotézis, melyet egy nagy műveltséganyag hitelesít lát-
szólag, de amely sajnos nem tudott túllépni azon a tényen, 
hogy az általa feltételezett szövegek közül egyikre sem tudta 
rátenni a kezét. 

Mindez természetesen mit sem von le Kardos Tibor érde-
meiből az Árgirus-széphistória kutatása körül. Elsősorban az 
előtte folyt kutatások kritikája terén végzett sokat és hasz-

jellegzetes esete a mindenáron való német kapcsolat bizonyításának. -
Még említést érdemel Voigt V.: „A szerelem kertjében" Ethn, 1969, 
1970., 1981. nagy tanulmánya, mely egyetlen motívum igen alapos 
nemzetközi folklór-összefüggésekbe ágyazása. 

S J Kardos T.: i. m. 93. 
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nosat; valamint a mű különböző rétegeit illetően is sok fontos 
mozzanatot feltárt. A széphistória verselésével pedig előtte 
senki ily behatóan nem foglalkozott s e téren eredményei 
tartósan érvényesnek tetszenek. Azt pedig, amit a széphistória 
mögött rejlő mitikus elemek kikutatása és valószínűsítése terén 
elvégzett, csak irigységgel elegy csodálattal lehet szemlélni: 
irigységgel az óriási ismeretanyag iránt, s csodálattal a szerző 
találékonysága iránt, amely igazán költői ihlettel tudta ezeket 
a heterogén elemeket egységes vízióba ötvözni s ezzel megvaló-
sítani azt, amit Szauder József oly találóan „irodalmi archeo-
lógiának" nevezett.24 De ezek az eredmények sem pótolhatják 
a hiányzó szövegeket; Kardos minden erőfeszítése és ihletett-
sége ellenére csak annyit mondhatunk, hogy sok mindent meg-
tudtunk tőle az Árgirus-mese lehetséges forrásai vidékéről, 
különösen sokat azokról a mitologémákról, amelyek mintegy 
ihlető erőként dolgoztak az alkotó egyén vagy közösség egyedi 
vagy kollektív tudattalanjában, de az Árgirus-széphistória ere-
detéhez, létrejöttének lépcsőihez ezzel közelebb nem jutot-
tunk. Sőt azt a következtetést is bátran levonhatjuk, hogy ha 
egy olyan kitartó, művelt, ihlet- és ötletteli kutató, mint Kar-
dos Tibor, nem tudott az olasz vagy latin eredeti — vagy akár 
csak ahhoz közel eső szöveg — nyomára jutni, akkor ez a 
kutatási irány reménytelennek tetszik; valamely különös vélet-
len esetét leszámítva tovább nem folytatható. 

Ha nem akarunk belenyugodni abba, hogy e költemény — 
ismétlem: akár a 16. század vége, akár a 17. eleje szülte, kora 
egyik legszebb költeménye — eredetéről, származásáról érdem-
ben nem tudunk semmit mondani, akkor más irányban kell 
elindulnia a kutatásnak, mint amerre eddig folyt. 

1 4 Szauder J.: Kardos Tibor: Az Árgirus-széphistória. ItK, 1968. 
9 3 - 6 . Ebben Szauder igen fontos észrevételeket tesz Balassi és Árgirus, 
illetve Balassi és Boccaccio viszonyáról is. - Tudok arról, hogy Szauder 
J. is, Stoll B. is igen sok munkát fektettek abba, hogy 16. sz.-i olasz 
népkönyvekben az Árgirus eredetére leljenek; sajnos hasztalanul. 
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Mint mondottam, az olasz eredet mellett mindjárt kezdet-
ben feltűnt a keleti eredet gondolata is - jellemző módon 
Gyulainál egyben némi bocsánatkéréssel, hogy a „pogány" 
szaracén mesét át mertük venni; azért mentegeti ezt a meg-
sejtett tényt a mese „melyen keresztyén" jellegével. A keleti 
eredetet illetően Lázár Béla ment a legtovább — de ő is igen 
furcsa módon, egy egészen másról szóló összehasonlító folklo-
risztikai tanulmánya egyik lapalji jegyzetében beszél az Árgi-
rusról — s hosszan felsorolva az összeeséseket kínai, oszmán-
török és más mesékkel, végül oda konkludál, hogy 

„ . . . Gyergyai közvetlen forrása (. . .) egy keleti, talán ép ind regény 
görög átdolgozásából készült olasz krónika lehetett."2 5 

Hasonló úton jár Gulyás József, aki lényegében átveszi 
Lázár Béla eredményeit, ezeket megszerzi még további keleti 
mesemotívumokkal, illetve mesefeldolgozásokkal — hogy 
végül maga is az olasz vagy latin szöveg fordításának vélje.26 

Vajon mi lehetett az oka annak, hogy számos kitűnő kutató 
regisztrálta a keleti párhuzamot, sőt összeeséseket, s ezek 
regisztrálása után — automatikusan s különösebb indokolás 
nélkül — visszatértek az olasz—latin eredeti koncepciójához? 
Pusztán a már idézett első öt sora a versnek, amely — mint 
láthattuk — így is, úgy is értelmezhető? S ha ezt még megtold-
juk a 3. versszakkal: 

Bizonnyal országát én meg nem mondhatom, 
Akléton királynak, hol légyen, nem tudom, 
A tündérországban volt kővára, tudom, 
Mint a krónikákból értem és olvasom. 

2 5 Lázár В.: A Fortunatus-mese az irodalomban. EPhK, 1890. II. 
pótköt. 354-6 . jegyz. 

2 6Gulyás J.: Az Ârgirus-mese feldolgozásai. Sárospatak, 1910. A 
keleti motívumok: 11. 
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akkor sem válik sem perdöntőbbé, sem meggyőzőbbé; hiszen 
ez utóbbi oly általános, hogy lehet minden tárgyi tartalom nél-
küli „captatio benevolentiae", vagyis a tündérmesének tekin-
téllyel való hitelesítése, vagy puszta visszautalás is ama tündé-
rekről szóló, korábban fordított krónikára. 

Meggyőződésem szerint igen nyomós érvek szólnak 
amellett, hogy a keleti források körül kellene a továbbiakban a 
magyar irodalmároknak keresniök az Árgirus eredetét — talán 
messzebb menően is, mint ahogy Lázár Béla idestova egy év-
százada tette. Erre két olyan mozzanat mutat, amelyeknek 
mintha nem mindig szentelnénk elég figyelmet. 

Az egyikre - az általánosra - éppen húsz esztendeje próbál-
tam felhívni a figyelmet27 — sajnos anélkül, hogy e téren 
sikerült volna változást elérnem. Feltűnő ugyanis, hogy az 
irodalomban mily kevéssé próbáltunk eddig nyomára járni 
annak: mit jelentett az a közel három évszázados szimbiózis, 
amelyben a magyarság az oszmán-törökséggel élt? Hiszen a 
szimbiózisnak különösen erős, ha nem is különösen kellemes 
formája a harc, a háború, a megszállás; és végeredményben a 
magyarság Hunyadi Jánostól Szavojai Jenőig a szimbiózisnak 
hol harcos, hol békés formájában élt az Ottomán Birodalommal 
s annak népeivel. Követjárás és levélváltás, a foglyok sokszor 
tömeges és hosszú időn át tartó jelenléte a másik országában, 
diplomácia és csatatéri találkozás, személyes kegykeresés és az 
államérdek szolgálata - mind megannyi lehetőség a kulturális 
érintkezés ilyen vagy olyan formájára is; s ez annál inkább igaz, 
mert mint jól tudjuk, ez idő tájt szinte szabályszerű volt a 
többnyelvűség, főuraink közül is sokan beszélték a török nyel-
vet - elég csak Balassira és körére utalni - s a török tisztség-
viselők közül sem kevesen tudtak magyarul. S akkor még nem 
vettük számba a kisnemesek és nemtelenek jelentékeny cso-
portját, akik mint íródeákok, tolmácsok, fullajtárok vagy más 

2 'I . Só'tér (réd.): La Littérature Comparée en Europe Orientale. Bp., 
1963. 147-8 . 
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egyebek úgyszólván abból éltek ezekben az időkben, hogy a 
két nyelvet, a két nép szokásait ismerték s használni — változó 
uraik szolgálatában kihasználni — tudták. 

A keleti származás megsejtői általában abba a nehézségbe 
ütköztek, hogy az indus eredetű motívumokat hogyan tudják 
eljuttatni Magyarországra; s ehhez kellett cifra és kanyargós 
közvetítő utakat keresniök görög—bizánci—olasz nemlétező 
redakciókon keresztül, hogy eljussanak a magyar széphistóriá-
ban megjelenő változatig. S mind ez ideig fel sem merült, hogy 
ennek közvetlenebb útja is lehetett: a mese forrása valószínűleg 
Indiában volt, de onnan perzsa-arab-török közvetítéssel, éppen 
a 16. században kerülhetett el a leginkább hozzánk orális vagy 
írott úton, míg Gergei-Gyergyei Albert magyarul énekbe nem 
szerzette. 

A másik mozzanat itt-ott felmerült már a korábbi irodalom-
ban is,2 8 de sohasem nyomatékosan. Azt ti., hogy ez szinte az 
egyetlen olyan széphistóriánk, amely még látszatra sem próbál 
meg moralizálni. Engedtessék meg nekem, hogy most ne térjek 
ki bővebben a morális elmefuttatások jelentőségére a 16. szá-
zadban. A kor irodalmával kicsit is ismerős olvasó ezt helyet-
tem bármikor elvégezheti magának. S így talán azt sem kell 
bizonyítani, hogy minden széphistóriánk - még az oly kétség-
telenül erotikus Eurialus és Lucrécia, még az oly mulatságos 
Bankó lánya is — tele van moralizáló betétekkel; hol szervesen, 
hol a hajánál fogva odarángatva, de minden szerző az írással 

í 8 V ö . Stoll В.: Árgirus históriája, in: A magyar irodalom története 
1600-ig. Szerk. Klaniczay T., Bp. 1964. 531. - Ez a legiömörebb és 
ugyanakkor legtöbb újat is mondó fejezetrész a magyar irodalomtörté-
netben széphistóriánkról. Egyébként természetesen Toliiy óta mindenki 
megemlékezik a költeményről, de a közhelyeken alig lépnek túl. A 
legérdekesebb és legegyénibb még Bánhegyi Jób: A magyar irodalom 
története I. Bp. 1929. 7 6 - 7 7 - Jellemző, hogy Pintér J. kétkötetes 
„tudományos rendszerezés"-ébe ezt szinte szóról szóra átveszi, termé-
szetesen forrásmegjelölés nélkül. - Itt köszönöm meg Almási Jánosnak 
az anyaggyűjtésben nyújtott hathatós segítségét. 
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együtt járó kötelességének érezte, hogy erkölcsi tanításban is 
részesítse hallgatóját-olvasóját. Csak Gergei-Gyergyei nem: ő 
tudta és merte a maga meséjét külön levont tanulság nélkül 
előadni; tudott érzelmekről beszélni anélkül, hogy azokat lép-
ten-nyomon konfrontálta volna a keresztény erkölcs szabályai-
val. Ez valami olyan rendhagyó írói magatartás, amely keresi az 
indokolását: magam megoldást itt sem tudok kínálni, de a 
jelenséget igen fontosnak tartom, éppen szokatlansága folytán. 
S éppen ez az a pont, ahol a Gyulai-féle „mélyen keresztyéni" 
megfogalmazás kétségessé válik: sokkal inkább rokon ez a 
mesélő magatartás a keleti mesélőkével, az Ezeregyéjszaka vagy 
más keleti gyűjtemény szellemével. Igaz, hogy nagyon való-
színűen ez a magatartás egyben az oka a vers rohamos nép-
szerűségének, tartós elteijedtségének, hiszen ez azonos a 
magyar népi mesemondók magatartásával is. 

Természetesen itt a filiáció megállapításához, esetleg az 
Árgirus-széphistória szövegéhez közel eső szövegváltozat fellelé-
séhez a magamétól eltérő kompetencia kívántatik: alapos isme-
rete a perzsa-arab-török folklór-gyűjteményeknek s nem kevés-
bé alapos ismerete a török-arab kódexeknek a 15-17. század 
között. Bár mielőbb lennének olyan irodalomtudósaink és 
folkloristáink — valamint a másik oldalról turkológusaink - , 
akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek s akik hajlandók 
időt, erőt és erudíciót szentelni az ilyen típusú kutatásoknak. 
Meggyőződésem, hogy komoly, s számos esetben meglepő 
haszonnal járna ez. Mindezzel nem rendelkezvén, magam csak 
a magam eszközeivel járhattam a kérdésnek némileg utána, s 
talán ennek az eredményét sem érdektelen ez alkalommal 
közölni. 

Melyek azok a mozzanatok, amelyek az olvasó képzeletét 
eleve a-keleti mesevilág felé terelik? Mindjárt a címben van egy 
olyan szó, amely meglep. Mint tudjuk, a ránk maradt legrégibb 
szöveg címe a következő: Egy Árgirus nevű királyfiról és egy 
tündér szüzleányról való széphistória. A TESz tanúsága szerint 
a 'tündér' jelentése a 16-17. században már zömében az 
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átváltozásra képes nőalakra konkretizálódott. Miért kellett hát 
a címben hangsúlyozni, hogy a tündér szűzleány? 2 9 Itt nyil-
ván nem a szüzesség hangsúlyozása volt a fontos — ez a 
széphistóriában különben is igen tündelevény tulajdonsága 
ennek a tündérnek — hanem annak a kiemelése, hogy a tündér: 
leány. Tehát joggal feltehető, hogy a mese — vagy a szöveg — 
olyan nyelvi és hiedelem-közegben keletkezett, ahol férfi és 
női tündérek egyaránt léteztek. 

Egyébként ezt erősíti meg a széphistória Tündérországának 
furcsán meghatározott volta. Amint a már idézett 3. vsz.-ból 
tudjuk, Akléton királynak, Árgirus királyfi apjának „A tündér-
országban volt kővára, tudom." Azon ne is akadjunk fel, hogy 
szerzőnk szerint még egy sorral előbb tisztázatlan, hol van 
Akléton országa („Bizonnyal országát én meg nem mond-
hatom"), míg a következő versszakban már ez a bizonytalanság 
elmúlik: 

Ékes tartománnyal a király bír vala, 
Szép fényes kővára országában vala 

- tehát ha ezeknek a szavaknak van értelmük, akkor Akléton-
nak Tündérország királyának kellett lennie. 

Ugyanakkor a tündérleány egyáltalán nem esik Akléton 
hatalma alá. Ellenkezőleg: úgy látszik, ez van alárendelve 
annak. Ez ugyan tisztázatlan, de az, hogy a tündér mint a 
tündérek királynéja mutatkozhat be az álmélkodó Árgirusnak, 
s még inkább, hogy varázslatos almafát ültethet a király kertjé-
ben, s ott más egyéb varázslatokat is művel, azt mutatja, hogy a 
lánynak nagyobb a hatalma, mint a helyben illetékes király-
nak. 

2 * A 'tündér' szó jelentésére és történetére nézve, különös 
tekintettel az Árgirusra is, a legjelentősebb monografikus munka Pais 
D.: Tündér in: A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Bp. 1975. 
2 1 3 - 2 4 9 . Ebből kiderül, hogy a 'tündér' hosszú ideig az átváltozásra 
való képesség jelzője a magyarban, még akkor is, amikor már valamilyen 
természetfeletti lényt is jelent. 
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De a továbbiakban Gergei-Gyergyei vagy a forrása megfeled-
kezni látszik Akléton birodalmának és kővárának hollétéről, s ő 
is, a fia is közönséges halandóként viselkednek, míg a tündér-
leány szinte sosem lép ki tündéri képességeiből. Ez is, meg a 
„nagyember" (akire még visszatérek) barlangjában gyülekező 
tündérek magatartása, az óriásnak való alávetettsége mind arra 
mutatnak, hogy a mese olyan hiedelemkörből származik, ahol 
a földöntúli lényeknek kétnemű s igen árnyalatosan strukturált 
társadalma volt. Ilyen az én ismereteim szerint a mohamedán 
hitvilág péri- vagy dzsinn-világa; s részben a tündérek egymás 
közötti viszonyai, részben a széphistória némely homályos 
helyei innen, illetve a forrásnak nem tökéletes megértéséből 
eredeztethetők. 

A keleti származást erősíti meggyőződésem szerint az Árgi-
rus-mese számos motívumának összeesése az Ezeregyéjszaka jó 
néhány történetével. Az igazi összehasonlításhoz megint a 
nyelvi és szakismereti hiányok állják utamat; de elfogadva 
Simon Róbert tanulmányát,30 természetesnek tetszik, hogy ez 
a gyűjtemény, ill. az ebben foglalt mesék a 8. és 15v század 
között jöttek létre és szerveződtek egységes keretbe. így idő-
ben a magyar Árgirusnak ez is forrásául szolgálhatott volna; de 
esetleg egy korábbi, vagy ezzel egyidős, ennek az anyagát 
részben felhasználó mesegyűjtemény - esetleg a lenézett mesé-
ket „magas irodalommá" nemesítő írói alkotás. 

Magam az eddig legteljesebb magyar kiadást használtam, 
amely a Genius kiadó gondozásában jelent meg év nélkül, de 
bizonyosan 1926-ban. A szöveget Kállay Miklós fordította, 
Joseph Charles Victor Mardrus francia fordítása alapján, mely 
az 1835-ben megjelent első buláqi kiadásra támaszkodva 
készült. így természetesen a kettős fordításon át legföljebb 
tematikai egyezéseket vagy hasonlóságokat lehet kimutatni, 
nem többet. 

3 0 Szócikke: Világirodalmi Lexikon I. 1 3 3 9 - 1 3 4 2 . 

2 Irodalomtörténet 1983/2 
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Mindenesetre e meséknek van egy darabja, a „Hasszán al 
Basszri kalandja",31 mely számos motívumában rokona a mi, 
széphistóriába rögzült mesénknek: a hattyúcsapat s az egyik 
megfogása, leánnyá változása; a „nagy embernél" tett láto-
gatás a leány utáni vándorlás közben; a három ördögfi és az 
örökség; az örökség csellel való eltulajdonítása és a röpülés 
közbeni leszállítása - mindez ebben a mesében megtalálható, s 
ez mintegy durva kanavászát is adja a mi széphistóriánk ese-
ményeinek. Más kérdés, és ez jelenleg még megnyugtatóan nem 
megválaszolható, hogy a jellegzetesen „polgári" mohamedán 
mese — hiszen Hasszán szegény fiú, aki sok csodás esemény 
következtében gazdag kereskedővé válik — hogyan lett s mikor 
lett királyfi-történetté? 

De a basszorai Hasszán kalandjain kívül is számos mozza-
nategyezés és hangulati egyezés van az Ezeregyéj meséi és az 
Árgirus-történet között. Ismeretes, milyen nagy kertkultusz 
volt a kora középkortól kezdve az araboknál és a törököknél; a 
mi három csodakertünkhöz a megtévesztésig hasonlókat ta-
lálunk Jázmin herceg és Mandula hercegnő szerelmes történeté-
ben32 vagy Zein al Mawasszif szerelmeiben33 — de ezek 
csak a funkciójában is rokon kertek a mieinkkel; egyébként a 
szép vagy csodás kerteknek se szeri, se száma az Ezeregyéj 
meséiben, akárcsak a mágikus fáknak.34 

Filarinus, a mágus történetéhez rendkívüli módon hasonlít 
Junán király és Ruián orvos története,3 5 a leány-madár átválto-
zás a már említett, s a miénkhez legközelebb eső változaton 
kívül is többször előfordul,36 a rejtvénybe bújtatott üzenet, 

3 1 Az 5 7 6 - 6 7 5 . éjszakáig. - A továbbiakban is célszerűbbnek látom 
az „éjszakák" megadását hivatkozásként, mint a lapszámot. 

3 2 998-1001 . éjszaka 
3 3 6 5 4 - 5 . éjszaka 
3 4 Pl. Aladdin és a bűvös lámpa története. A 739. éjszaka. 
3 5 4 - 9 . éjszaka 
3 6 Pl. Történet Yamlika királynőről, a földalatti hercegnőről. 

3 6 7 - 9 . éjszaka 
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mely egy ember sorsa fölött dönt sem idegen ezektől a mesék-
től,3 7 mint a varázslatos légiút, mely egy kietlen hegyen vég-
ződik,38 a kietlen hegyen — melyet sok viszontagság után ér el 
— napokon át tartó fölvándorlás során, míg a leányt őrző 
kastélyhoz ér.3 9 

Mindezzel természetesen távolról sem kívánom azt állítani, 
hogy az Ezeregyéjszaka ban, vagy annak egyik meséjében, vagy 
akár a mesék egy meghatározott csokrában megtaláltam az 
Árgirus ősformáját. Pusztán azt, hogy ezek a mesék s egész 
világuk sokkal közelebb van az Árgirus-széphistória légköréhez, 
mese-technikájához, mint bármelyik, amellyel korábban össze-
kapcsolni próbálták; hogy tehát ebben az irányban — a keleti 
mesék valamilyen gyűjteményében vagy feldolgozásában, fel-
tehetőleg az oszmán-török folklórban vagy a 16. század körüli 
irodalmi feldolgozásaiban — kell és érdemes keresni tovább. 

Ezt a meggyőződésünket erősíti az a tény is, hogy ezek a 
mesék az oszmán-török folklórnak eleven anyagai voltak még 
a 19. század végén is. Jó bizonyítéka ennek Kunos Ignác nagy 
és úttörő mese- és népdalgyűjteménye,40 melynek anyagát 
1885 után szedte össze. Bármi legyen is ma már a véle-
ményünk a mesegyűjtésnek arról a módjáról, amellyel Kunos 
élt s a stilizációnak az általa használt formáiról - azt ez a 
gyűjtemény is kétségtelenül bizonyítja, hogy az általa gyűjtött 
közel száz mese követlen kapcsolatban áll az Ezeregyéj meséi-
vel, s az általa gyűjtöttek közül is több olyan van, amely nem 

31 Kamar és az ügyes Halima története vígjátéki tónusban ugyan, de 
rokon üzenetet tartalmaz; a rokonságot még fokozza az altató és 
hatásának elmulasztása is. 785. éjszaka. 

3 " Szindbád tengerész hetedik története. 314. éjszaka. 
3 9Rózsakehely története, ebben egyébként egy oroszlán és egy 

remete ugyanazt a szerepet tölti be, mint az Árgirusban a sánta farkas és 
a „nagy ember". A palotára találás: 406. éjszaka. 

4 0 Dr. Kunos I.: Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Bp. I. 1887. 
II. 1889. 

2* 
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egy motívumában közeli rokona a mi Árgirus-törté-
netünknek.41 

Kunos népszerű mesekiadásaiban is több olyan mesét talál-
ni, amely közelebbről vagy távolabbról rokona a mi Árgi-
rusunknak; így a Vaskapunál gyűjtött Adakále mesekertje42 

két meséje, a Boszporuszi tündérvilág43 négy meséje mutat 
közeli rokonságot az Árgirus hangsúlyos motívumaival, illetve 
részleteivel, de ezek bizonyító erejét sokkal kisebbnek érzem, 
mert itt a megfogalmazásba Kunosnál is erősen belejátsz-
hattak Árgirus-reminiszcenciák — nem beszélve arról, hogy az 
Orsova szigetén gyűjtött meséknél már az Árgirusnak az ottani 
török lakosság mesevilágára tett hatásával is számolni lehet. 

Mindenesetre különös az, hogy az Árgirus-széphistória 
problémaköre idestova másfél száz éve izgatja a régi magyar 
irodalom kutatóit, mégis nyomozásuk során eddig még a 
szövegfilológiai módszereknek nem szenteltek nagyobb 
figyelmet. Tudomásom szerint egyetlen komolyabb, rendszeres 
nyelvészeti feldolgozása sincs ennek a széphistóriának; pedig 
valójában keletkezése idejét sem nagyon lehet ennek a segít-
sége nélkül eldönteni. Mint ahogy a szerzőség kérdésének tisz-
tázásához is közelebb segíthetne egy számítógépes analízis -
illetve összevetés más korabeli vagy feltételezett korabeli 
művekkel. 

" í g y a 2., 3., 6., 13., 20., 23. mese. - Mivel e rokonság felől a 
török szöveg alapján nem, csak a Kunos által adott magyar kivonatol, 
alapján ítélhettem, többet nehéz lenne bizonyítani. 

4 2Kunos I.: Adakále mesekertje. Bp. 1923. Az 5. és 17. mese. 
Figyelemre méltó, hogy Adakále szigete földrajzilag közel fekszik ahhoz 
a Timok-völgyhöz, ahonnan a Faragó J. által idézett román ballada 
származik. 

' 'Kunos I.: Boszporuszi tündérvilág. Bp. é. n. [1923]. Ennek a 26 
meséje részben az előbb említett gyűjtemény, részben a Dr. Kunos I. 
Török népmesék. Hornyánszky, Bp. 1889. meséiből van összeválogatva 
és stilizálva; az itt közölt mesék közül a 2., 7., 11., 12. van közelebbi 
rokonságban az Árgirus-mesével. 
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De különösen hasznos lenne az obskurus helyeknek a 
komoly, nyelvészeti és kultúrtörténeti összevetése. Minden 
korábbi kutató az olasz vagy görög eredet melletti egyik fő 
bizonyítéknak használta a széphistóriában szereplő varázsos 
kerteknek a flóráját. Kardos Tibor ebben látta a monda ciprusi 
eredetének egyik fő bizonyítékát.44 Kell-e mondani, hogy ez a 
flóra a Mediterráneum mindkét oldalán azonos, s az egyik 
eredetre éppoly érvényes, mint a másikra? Inkább az almafa 
sajátosságára kellene ügyelni. Mint a fentiekben utaltam rá, az 
Ezeregyéjszakában számtalan mágikus erejű vagy drágakőből 
való virágot hozó kertről, fáról van szó; de olyanról, amely 
nappal virágzik, éjjel terem, tudtommal egyről sem. S itt érde-
mes egy kicsit a versre is odafigyelni: 

Történe azonban: kertében hogy járna, 
Egy szép virágos fát ott a kertben láta; 
Melyet ő azelőtt még nem látott volna, 
Honnan hozták oda? Ö azt kérdi vala. 

Virága, mint ezüst, olyan színű vala, 
A közepe pedig szép gyöngyszemmel rakva, 
Melynek a termését alig várja vala, 
Háromszor egy napon megvirágzik vala. 

Gyönyörűségesen nappal az almafa 
Ezüst virágával úgy tündöklik vala, 
Éjszaka nagy szépen érik meg almája 
De reggelre fáján egy sem marad vala . . ,4 5 

Az egy nap háromszor ezüstfehéret virágzó, éjjel arany-
almát termő fa: költői leírása a legtöbb folyamatosan virágzó 
és termő citrusfának; s tán a költőiség az első rácsodálkozások 
terméke, amikor ilyenhez nem szokott szem megláthatta 

4 4 Kardos T.: i. m. 58. 
4 5 6 - 7 , 9. vsz. 
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együtt az ezüst virágot és a termő aranyalmát. Ez persze 
Itáliában éppúgy történhetett, mint a Fényes Portánál, vagy 
akár narancsfát dézsában magával hozó valamelyik bég vagy 
pasa udvaránál; bár a virág, melynek „közepe gyöngyszemmel 
rakva" megint inkább a keleti látás és fantázia termékének 
látszik, mintsem olasznak. 

Egyébként a keleti, közelebbről arab-török eredeztetésnek 
legfőbb akadálya az előforduló néhány név görögös hangzása, 
és a latin—görög mitológiára történő célzások a széphistória 
során. Az előbbi — vagyis a görög vagy görögös hangzású nevek 
- néhány mesében az Ezeregyéjszaka ban is előfordulnak, 
éppen a keresztes háborúk, illetve bizánci érintkezések emléke-
képpen; az utóbbi, mármint a mitologikus célzások vagy pár-
huzamok pedig könnyen lehetséges, hogy a magyar szerző saját 
hozzáadása és nem a forrás tulajdonsága: ezzel igyekezett egy-
felől közelebb hozni a történetet a klasszikus mitológiával 
jobban megbarátkozott magyar hallgatókhoz-olvasókhoz, s 
mintegy az erudíció „nemeslevelét" adni ennek a tündéries 
történetnek. 

Hasonló a helyzet a királyfi és a tündérlány leírásánál is. 
Általában ezeket mint a reneszánsz szépség-eszmény meg-
nyilatkozásait szokták a szakirodalomban tudomásul venni. S 
nem is kétséges, hogy ezek közel állnak a reneszánsz irodalom-
ban s az akkori magyar versekben található férfi és nőideálhoz; 
s ez annál könnyebb nekik, mert semmiféle egyénítettségnek 
még a nyomát sem lelni egyik leírásban sem. De éppen ezért 
igen közel állnak ezek a keleti szépségideálhoz is: az Ezer-
egyéjhö\ tízével lehetne idézni harcos fiatal hercegek vagy 
bájos fiatal hercegnők leírását, amelyek szinte szóra egyeznek a 
mienkkel. Onnan vette hát vagy innen? Ezek a személyleírá-
sok fordítás-e valahonnan, vagy pedig a kor szépségideáljának 
eredeti versbe foglalása? Erre a kérdésre késik a felelet mind-
addig, amíg tárgyi alapunk nem lesz rá. 

Utaltam a nyelvi vizsgálatok hiányára és azok égető szük-
ségére. Valószínű, hogy egy ilyen tüzetes vizsgálat a közvetítő 
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nyelv kérdéséhez is közelebb segítene. Nem mintha azÂrgirus 
széphistória nyelvében az irodalmár füle idegenességeket, vagy 
éppen magyartalanságokat hallana; ellenkezőleg, meglepően 
tőrőlmetszett, közvetlen magyaros beszédnek tetszik az egész 
előadása. De azért van néhány furcsaság — amit a korábbi 
kutatók elhomályosult helyeknek neveztek - s amelyeknek 
tüzetesebb vizsgálata talán a forrásvidékhez is közelebb segíte-
ne. 

Ilyen a „változó hely" kifejezés. A szövegben ez a kifejezés 
kétszer is előfordul, mind a kétszer hangsúlytalanul, mintegy 
közismert köznyelvi fordulatként: 

Az elváláskor a tündér mondja Árgirusnak: 

A fekete várost tudakozd északra, 
A változó helynél ott megtalálsz - monda -
De tudom bizonnyal, hogy nem jöhetsz oda.4 6 

Azután, amikor Árgirus a vándorlása során eljut a fekete város 
határába, s szállást vesz az özvegyasszony kőházában, ott a 
következő beszélgetés zajlik: 

Az asszonyt ifjú végtére kérdé vala: 
A változó helyet ha tudná, hol volna, 
Mert ó'néki oda még nagy gondja volna, 
Megmondaná neki, arra kcri vala. 

Az asszony felele, ifjúnak ezt monda: 
'E városon csak tul az nem messze volna, 
Egy nagy-szép ékes kert csak mellette volna, 
Kiben egy szép leány mindennap mulatna.'4 7 

Eddig sem hazai, sem erdélyi, sem nyelvi, sem folklór forrásra 
nem sikerült bukkanni, amely ezt a kifejezést tartalmazná.4 8 

4 6 80. vsz. 
4 7 120, 121. vsz. 
""Ezúton köszönöm Benkő Lorándnak, Szabó T. Attilának, Molnár 

Ferencnek és Voigt Vilmosnak a szíves segítségüket. 
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Az értelme ugyan világos: olyan hely, ahol a tündérek alakot 
váltanak, esetleg ahol a halandó tündérré lesz, lehet. De a 
kifejezés az Árgirus előtt a magyarban jószerint ismeretlen; s 
talán éppen ez segíthet a közvetlen forrás megtalálásához: ha 
valamely nyelvben, vagy valamely nép hitvilágában egy ilyen 
'változó hely' közkeletű lenne. 

Hhhez hasonló problémát rejt a/, óriással való találkozás is. 

Mikor a barlangnak szélire eljuta, 
A barlangban ottan egy nagy embert láta. 
Ugyan megrettene, az embert hogy látá, 
De visszafordulni immár késő vala. 

A nagy ember kérdi, kicsodák volnának? 
Zeng a föld hangjától az ő nagy szavának, 
Egy szeme közepén az ő homlokának, 
Az is csak kerekded, mint bagoly madárnak. ' 9 

Eddig általában az fogta meg a kutatókat, hogy itt a Kyk-
lopsz valamilyen népi-vulgáris változatával találkoznak. Engem 
inkább az lep meg, hogy Gergei-Gyergyei nem látszik ismerni 
az „óriás" szót, s következetesen „nagy embert" ír;50 pedig a 
TESz tanúsága szerint az „óriás" szó köznyelvi nálunk a 14. 
század vége óta legalább; s ha így jár el, talán az eredeti 
nyelvéhez is közelebb jutnánk, ha olyan nyelvet találnánk, 
amelyben az 'óriás' és a 'nagy ember' vagy szinonimák, vagy az 
elsőnek a második megszokott kifejezése. 

Valószínű, hogy az eddig „elhomályosult helyeknek" neve-
zett részek is ezen az úton további megvilágítást nyernének. 
Már utaltam a Tündérország körüli problémákra s azoknak egy 
lehetséges megoldására: ha a mohamedán szellemvilág a forrá-
sa a mi tündéreinknek, akkor a kétféle tündérország, a kétféle 

4 9 1 0 2 , 1 0 4 . vsz. 
5 0Még a 106, 109, 113, 115. versszakban. 
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tündérkirály közötti ellentmondás is a helyére kerül, illetve 
magyarázatot nyer. 

Stoll Béla az akadémiai irodalomtörténet fejezetében51 

középkorinak véli a mesét, mert tündérmese, s ez a reneszánsz-
ban nem divatos. A középkorba, vagy rendkívül tág kormeg-
határozással „a népmese világába"5 2 helyezte az Árgirus-törté-
net emberi viszonyait is számos kutató. Persze, ha végiggondol-
juk: Akléton király első mérgében leütteti az igazat jövendölő 
Filarinus mágus fejét; Árgirus egy szavára lófarokra kötik és 
négybe vágják anyja egyik kísérőjét, a királyi ház bizalmasát; 
a tündér rejtett üzenetére, habozás nélkül fejét veszi szolgájá-
nak, aki addig jóban-rosszban kísérte — mindez európai érte-
lemben vagy egészen kora középkori viszonyokra utal, vagy — s 
én inkább ezt tartom valószínűnek - a középkori vagy az utáni 
keleti despotizmus viszonyaira, ahol a szolgák túlnyomó több-
sége rabszolga volt, s így az életük nem ment emberi élet-
számba. 

Inkább szövegileg, mint értelmileg rejtélyes a „szép leány" 
motívum — azé a szép leányé, aki a bujdosásában végleg 
nekikeseredett Árgirusnak jó hírt hoz és megakadályozza ön-
gyilkosságát5 3 - de akiről sosem tudjuk meg, valóban tündér-e 
vagy sem, Árgirus szeretője küldte-e vagy sem; itt nyilván a 
forrás vagy a nyelvi áttétel homályával küzdünk. 

Végül — s erről szintén szinte mindenki megemlékezett — a 
három pofon az esküvőn. Ez — s ebben, mondhatni, mára 
konszenzus alakult ki - valami régi szokás elhomályosult 
emléke.54 Kevesebb figyelmet fordítottak magának a várnak — 
a tündér várának — a leírására s a lakodalomra. A várról a 
következőket mondja: 

5 I I . h . 530. 
5 2 Pl. Gulyás J.:i. m. 
5 ' 1 9 5 - 7 . vsz. 
5 4 V ö . Visnovszky R.: i. m., 147. - Horváth J. Mankóczy István 

viselt dolgairól szóló kézirattöredékben találta meg ugyanezt: A refor-
mációjegyében. Bp. 1953. 404. 
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Csattogó szerszámok a várban valának, 
Kiktől zeng piaca széllel a városnak. 
Világos paloták ékesen ragyognak, 
Aranyos vitorlák naptól csillagoznak.s s 

Itt az egyik rejtvény a „csattogó szerszám"; aligha tévedek, 
ha ezt valamilyen ütő hangszerekre vonatkoztatom; tudvalevő, 
máig is szokásos, hogy az arab—török házassági szertartások 
során főként ütőhangszerekkel csapnak igen hangos zenét vagy 
igen nagy zajt. A hegy tetején levő „aranyos vitorlák" sem 
magától értetődőek egy város palotáin; lehet, hogy a korban 
gyakorlatos széljelző zászlóról van szó, de annak a lehetőségét 
sem zárnám ki, hogy olyan színes, mintás vásznakra céloz, 
amilyenekkel a Közel- és Közép-Kelet városainak egyes utcáit, 
főként bazár-negyedeit beárnyékolni szokták mindmáig. 

A Gyulai által emlegetett „mélyen keresztyéni" szellemben 
aligha érthető, hogy ha annyi viszontagság után találkozik a 
királyfi és a tündér s egymáséi lehetnek, akkor a szertartásról 
egy szó sem esik. Ez megint inkább Keletre mutat: a szertartás 
ott rendkívül egyszerű, szinte semmi, de annál nagyobb a 
jelentősége az utána való ünnepségnek, lakomának. így Árgi-
rusban is: 

Sok vigasság után kertből kisétálnak, 
Örömben szerzének gazdag lakodalmat. 
Hozzája hasonló tündérasszonyokat 
Házához hivata, kikkel vigadának.5 6 

Itt nemcsak a szertartás említés nélkülisége figyelemre méltó, 
hanem a lakoma társasága is: pusztán nőkből áll, ha azok 
tündérasszonyok is. Vajon ez nem megint a mohamedán szoká-

5 5 224. vsz. 
5 6 231. vsz. - Itt köszönöm meg Klaniczay Tibor, Kosáry Domokos, 

Stoll Béla, Tarnai Andor, Tolnai Gábor és Varjas Béla szíves segítségét, 
baráti kritikáját. 
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sok tükre — a háremben tartott lakoma, amelyre a szomszéd-
asszonyok és rokon asszonyok mind meghívhatok, s csak egy 
férfi lehet jelen, az új férj? 

* 

Befejezésül nem sokat mondhatok. Legföljebb annyit: 
magam is tudatában vagyok, hogy több kérdőjelet tettem ki, 
mint ahányra választ tudtam adni. Hogy mindaz, amit az 
Árgirus forrásvidékéről mondani tudtam, inkább sejtelem, 
mintsem bizonyság, s hogy mindez még további kutatást igé-
nyel. De ha ennek a szükségére fel tudtam hívni a figyelmet s 
ha a végén az derül ki, hogy az utánam következők ered-
ménnyel jártak, akár az előbbiekben elmondottakat cáfoló 
eredménnyel is, akkor a magam próbálkozása sem volt hiába-
való. 



POSZLhR GYÖRGY 

GONDOLKODÓ MAGYAROK 

„Hol az ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akar-
ván, forró szenvedelmet hordozhatna irántok kebelében? Leonidas csak 
Spártáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért 
halhatott meg . . . tekints szívedbe, s ott leled a terinészettó'l vett 
tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez s ennek körén túl egy 
hazához lánczolja." 

(Kölcsey: Parainesis) 

Tizennyolc vékony könyv, papírba kötve.* Csak a címe 
kihívó: Gondolkodó magyarok. A magyar teória kilencszáz 
évéről akar számot adni — Szent Istvántól Babits Mihályig. A 
két végpont között van Apáczai és Zrínyi, Csokonai és Köl-
csey, Széchenyi és Kossuth, Eötvös és Deák, Kassák és Bartók 
— és még sokan mások is. Két dologra érdemes mindjárt 
felfigyelni: a címre és a szerzőkre; de inkább a kettőre együtt. 

A címre azért, mert gondolkodó magyarok, nem magyar 
gondolkodók. A jelző és a jelzett szó felcserélése fontos lehet. 
A gondolkodó magyar elmélkedést jelent elsődjére, másodjára 
az elmélkedés magyarságát; sajátos módot, ahogy csak itt lett 
és ahol csak ilyen lett az elmélet. A magyar gondolkodó 
magyar filozófiát jelent elsődjére, másodjára a filozófia 
magyarságát; sajátos módot, ahogy csak itt lett és ahol csak 
ilyen lehet a bölcselet. A különbség tehát az elmélkedés és a 
filozófia különbsége, vagy a bölcsességé és a bölcseleté. Ori-
ginális és magas szintű magyar elmélkedés és bölcsesség mindig 
volt, originális és magas szintű magyar filozófia pedig nem. 
Mert az első gondolkodó magatartás, a második gondolati 

* A sorozat megjelent köteteit a tanulmány végén közöljük. 
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rendszer. Az elmélkedés értelmezi a világot a cselekvés vagy az 
életvitel, a cselekvő életvitel számára; a filozófia magyarázza a 
világot a szisztéma és a megértés, a szisztematikus megértés 
számára. A bölcsességben az emberi habitus a fontos, ami 
példa formájában örökíthető, a bölcseletben a gondolati vég-
eredmény a fontos, ami művek formájában örökíthető. 

A szerzőkre azért, mert tényleg gondolkodó magyarok, azaz 
bölcs magyarok; nem magyar gondolkodók, azaz magyar böl-
cselők. Költők és politikusok, nem professzorok és filozó-
fusok. Talán nem is költők és politikusok, hanem költő-poli-
tikusok és politikus költők. Olyanok, akik politikusok a költé-
szetben is, mint Kassák vagy Kölcsey; és olyanok, akik költők 
a politikában is, mint Kossuth és Széchenyi. Persze nemcsak 
költők, hanem elmélkedők is, bölcsek. De nem külön, inkább 
együtt. Költői módon bölcsek vagy elmélkedő módon köl-
tőiek. Olyanok, mint Németh László, akiben elméletté szigo-
rodott az elvetélt líra; vagy olyanok, mint Eötvös József, 
akiben líraivá nemesedett az átélt elmélet. Persze mindezzel 
együtt, lehet, hogy filozófia. De filozófia magyar módra. Gon-
dolati költészet és költői gondolat, nem bölcseleti rendszer és 
szakfilozófia. Ilyen a tartalmában. Inkább sorsvizsgálat, mint 
ontológia; inkább nemzetnevelés, mint axiológia; inkább haza-
fiúi vívódás, mint politológia. És ilyen a műfajában is. Lírai 
esszé, amilyent Babits ír és Illyés, nem értekezés. Ihtelem, mint 
a Szent Istváné és a Kölcseyé, nem traktátus. Szónoklat, amit 
Apáczai, Széchenyi, Csokonai, Deák művel, nem tanulmány. 
Vitacikk vagy röpirat, amit Zrínyi, Kármán, Arany, Kossuth 
csinál, nem monográfia. És riport, mint a Krúdyé, napló, mint 
a Bölöni Farkasé és a Vajda Jánosé, hírlapi írás, mint a Bartók 
Béláé — és a példák még folytathatók. 

Nagy részük az 1772-es fordulat előttről való, a „régi 
magyarságból". Néhányan a magyar hőskorból, a 19. századból. 
Csak kevesen e századból; a tegnapelőttből vagy a tegnapból. 
Ezért jó lesz vigyázni. Mindkettő — a „régi magyarság" is, a 
„hőskor" is — tele van csapdával. A pátosz csábításaival. Nem 
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is csoda. Fakad ez először a fejlődés tragikus megrekedtségé-
ből, és fakad ez másodszor a tragikus megrekedtséget követő 
nagy történelmi iramból. A középkori Magyarország össze-
omlásának misztériumjátékából, a török- és kuruckor véres 
királydrámájából és a reform és forradalom szárnyakat bontó 
ditirambusából. A véres királydráma pedig éppen, a „régi 
magyarság" manierista-barokk claire-obscurje, a szárnyakat 
bontó ditirambus pedig a „hőskor" romantikus-klasszicista 
szoboralakokat teremtő mitológiája. 

Rembrandt-portrékat vázolni vagy David-tablókat kompo-
nálni itt is lehetne. Az alakok kínálják. Csak példaképpen: a 
törékeny földesúr, aki Szatmárcsekéről Párizsig lát a meg-
maradt félszemével. Úgy ismeri a polgárerényt, mintha Rous-
seau-tól tanulta volna Ermenonville-ben vagy Saint Justtől a 
konventben. Úgy érti a parányi egyén elmúlásának, de a nagy 
egész megmaradásának költői dialektikáját, mintha megbeszélte 
volna Goethével a weimari kerti házban. És úgy éli a kérlelhetet-
len etika kategorikus imperatívuszát, mintha ama königsbergi 
fasorban sétálgatott volna a hajlott hátú Kanttal. Az aulikus 
arisztokrata titkos jakobinizmuson nevelt félig osztrák fia, aki 
romantikus láztól meg-megvonagló körmondatokban értekezik 
a bolygó zsidó felszabadításáról, a „bélyeges sereg" emancipá-
ciójáról. A beteges gróf, aki a maga alapította Akadémián 
több mint két órán át állva szónokol — ellenséges indulatokat 
ébresztve — a magyar nyelvről, de inkább az érzés és az erkölcs 
magyarságáról. A félig tót felvidéki mesterlegény, a magyar 
mezítlábas, aki gyalog kóborolja be Európát és líraian szen-
vedélyes esszékben bizonyítja az alulról jöttek, az igehirdető 
művészcsavargók — London, Istrati, Gorkij — költői igazságát. 
És sok példa lenne még. Nem szabad engedni a csábításnak. A 
pátosz jogosult lehet, de tévutakra vezetheti a stílust, és el-
takarja a törvényt. Kopáran kell írni róluk. így keményebben 
látszanak a körvonalak. 

A legfőbb vonal a történelmi konkrétumokhoz való kötött-
ség. Az, hogy — tárgyilagosan fogalmazva — politikai publi-
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cisztika erős elméleti igénnyel; — patetikusan fogalmazva — 
nemzeti sorsfilozófia erős gyakorlati vonzattal. Tény - ilyen a 
válogatás, de ilyen az egész anyag is - , hogy históriai vonula-
tokat követ ez a gondolkodás, nem időtlen törvényeket. Nem 
gyalogos, csak közel van a praxishoz; nem földhöztapadt, csak 
nem szakad el a kézzel foghatótól. Ha lebben az érzelmek 
hullámain, jobbítani akar vele; ha lendül a metafizikus felé, a 
rögöktől indultán teszi. 

A történelmi talaja tette ilyenné. Nem bonyolult a magya-
rázat. Egy hasonlat — félig analógia, félig ellenpélda — még 
világosabbá teszi. A német paradigma. A többszörösen elvetélt 
modern polgári Németország. Amely a Rajnán túli kihívásra — 
a felvilágosodáséra és a forradaloméra — nem tudott társa-
dalmi-politikai praxissal válaszolni. De a társadalmi-politikai 
praxis lehetetlenségét a filozófiai-művészi praxis lehetőségével 
kompenzálta. Ez a kompenzáció pedig csodát teremtett. 
Robespierre-t és Dantont nem nevelt, de Fichtét és Hölderlint 
igen. Bastille-t nem rombolt, de irodalmi-filozófiai fővárossá 
tette Weimart és Jenát. Nem а Marseillaise-t komponálta, 
hanem A tiszta ész kritikáját és a Don Carlost. Nem fogalmazta 
meg az emberi és polgári jogokat, de A szellem fenomeno-
lógiáját és a Faustot igen. A példákat lehetne sorolni, de a 
tanulság azonos marad. A törpe gyakorlat helyett óriássá lett 
az elmélet. A konkrétumot az absztrakció helyettesítette, a 
tettet a filozófia, a történelemcsinálást a művészi formálás. 
Pompás, de páratlan színjáték. Nálunk nem erről van szó, de 
hozzá viszonyíthatóról. 

Elvetélés és kompenzáció persze itt is van. És nálunk is 
lehetetlen a praxis. Martinovicsék lehullott feje jelzi a leg-
világosabban. Még konkrét analógia is akad. Két kollégium -
méghozzá protestáns. Az evangélikus Tübingen 1793-ban a 
megfenyített Hölderlinnel, Schellinggel, Hegellel; és a kál-
vinista Debrecen 1795-ben a kicsapott Csokonaival. Csakhogy 
mégsem minden ilyen szimmetrikus. A német példa egy hatal-
mas lehetetlenség és az ebből kinövő egyszeri csoda. A magyar 
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analógia sok kicsi lehetetlenség és az ezekből kinövő sokszori 
villanás. Ott egy nagy kihívás és egy nagy virtuális válasz. Itt 
állandó apró kihívás és állandó virtuális reflexió. A Rajna 
partján egy mérhetetlen társadalmi elfojtásból egy mérhetetlen 
szellemi robbanás. A Duna mentén a szüntelen atmoszferikus 
nyomásból szüntelen szellemi kisülés. Mintha nyitva lenne a 
szelep, ami ki-kiengedi a gőzt. Gyors és cikázó az akciók és 
reakciók egymásutánja. Meg a praxis lehetetlensége is másfajta. 
A polgárosultabb német földön fojtó-bénító a kiteljesedésnek 
— a polgárosodásénak — a hiánya. Az alig polgárosult magyar 
földön feszítő-mozgató a kialakulásnak — a polgárosodásénak 
— a hiánya. Történelmi fáziskülönbség. Nehezen dönthető el, 
kinek a javára. Ott toporognak a kapu előtt, ami biztos, hogy 
zárva van. Itt közelítenek a kapuhoz, ami nem biztos, hogy 
zárva van. Ezért a német variáció egyetlen megrekedés, nagy 
állóvizekkel. A magyar variáció sok apró mozgás, felszín alatti 
áramlásokkal. A felszín alatti áramlás olykor illuzórikus gya-
korlat, olykor mellékutakon folyó gyakorlat, de mégiscsak 
gyakorlat. Nagy nekibuzdulásokkal, kis lépésekkel, mér-
hetetlen reményekkel, alig mérhető eredményekkel. Persze 
ritka szép felgyorsulásokkal és színpompás rakétarobbanások-
kal is. 

Nos, a magyar bölcsesség ennek a gyakorlatnak a teóriája. 
Ahol vannak utak, de a kitérő utak és a tévutak keverednek. 
Ahol van cselekmény, de a mellékcselekmény és a pótcselek-
mény összekuszálódik. Ennek a lendületét adja, a határait 
kutatja, irányát méri, tévedéseit korrigálja a hazai elmélkedés. 
Másodlagos praxis és másodlagos elmélet? Nem. Veszélyes 
csapdákat kerülő, tragédiákat feloldó-átélő nehéz praxis és 
veszélyes kanyarokat megvilágító, dilemmákat megfogalmazó-
kihordó nehéz elmélet. Innen a kötöttsége a nemzeti konkré-
tumokhoz; innen a nosztalgiája az általános metafizikumhoz. 
És innen a tartalma is. Az, hogy nemzeti identitásfilozófia, 
hazai ön- és viszonylatmeghatározás, a sorsfordulatok böl-
cselete, a pótcselekvések teóriája, no meg magyar etika, antro-
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pológia, történetfilozófia. Hogy az első négy kiteljesedik, a 
második három csak indulás marad? Lehet, hogy gyengeség, 
dc inkább csak sajátosság. Történelem szabta egyéni arculat. 
Magyarázni kell, nem mentegetni. 

A nemzeti identitás filozófiája 

„Hogy a magyarság mind izgatottabban forduljon kutató ösztönével 
lényének és létének problémái felé . . . Ehhez az utolsó évtizedekben 
átélt magyar sorsnak végzetes megrendülései kellettek. S ezek bó'séges 
magyarázatul is szolgálnak, önmagukban." 

(Babits:/) magyar jellemről) 

Sorok 1939-ből. A magyarság szellemi önmeghatározását 
szolgáló híres kötetből, a Szekfű szerkesztette Mi a magyarból. 
A pillanat ihleti, de az általánosabb érvényűt is kutatja, a 
magyar nemzetkarakterológia értelmét. Gyanús tudomány, de 
elkerülhetetlen. Gyanús, mert az igazságai kétesek. Az ered-
mények nem mérhetők, a tézisek nem bizonyíthatók és nem 
cáfolhatók. A sok egyedből álló nemzet karaktere létezik, de 
megragadhatatlan. Konkrét módszerei nincsenek. Művészi-
esszéisztikus módszerei pedig olyan magas általánosításokhoz 
vezetnek, amelyek mindenhol igazak, vagy sehol sem azok. Ami 
nemes bennük, minden nemzetre talál; ami nemtelen bennük, 
egy nemzetre sem talál. Elkerülhetetlen, mert katasztrófák 
hívják életre. 1867 előtt a bukott forradalom, Világos és Arad 
traumája. 1945 előtt is a bukott forradalom, Siófok és Trianon 
traumája. Igaza van Babitsnak. Ekkor kezdi keresni a gondol-
kodás, hogy mi valójában a nemzet általában, és azonos-e 
önmagával az adott pillanatban. Mi a lényege, és mi a léte? És 
a léte megfelel-e a lényegének? Kataklizmák szülte nemzeti 
lételmélet és azonosságbölcselet. Ha úgy tetszik, ontológia és 
identitásfilozófia. Nemzeti léte magvát keresi benne a gondol-
kodás, és azt, hogy van-e esélye a fennmaradásra. Ez miben-
létének az oka és egy kicsit milyenségének a mentsége is. 

3 Irodalomtörténet 1983/2 
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48 után Kemény műveli a legvilágosabban és a legtöbb 
vívódással. (Talán helyet kap ő is a sorozatban?) 19 után 
sokan művelik. Csak példaként a hiányos névsort: Szekfű, 
Horváth János, Prohászka Lajos, Babits, Illyés. De legalább 
kétféleképpen. Egy időtlen-általános, történetietlen variáció-
ban és egy időhöz kötött-konkrét, történeti variációban. Az 
elsőt Horváth és Prohászka képviseli, és félig-meddig Szekfű. A 
másodikat Babits és Illyés képviseli, és félig-meddig Szekfű. 
Persze Kemény is időtlen-történetietlen, de nála a nemzeti 
létet fenyegető önkényuralommal való kompromisszumkeresés 
reálpolitikájáról van szó. Horváth azonban egy nemesen kon-
zervatív és patinásan anakronisztikus karakterideálhoz hátrál 
vissza. Prohászka pedig minden aktuális-históriai érzék nélkül 
alkot kimerevített jellemtablót. (De ők sincsenek a sorozatban. 
Vagy lesznek? ) Babits és Illyés ott vannak. Változatuk nem-
csak történeti, hanem aktuális. A legjobb értelemben a pilla-
nattól ihletett. Történeti, mert a nemzeti karaktert az egész 
nemzeti történelem összproduktumának tekinti. Aktuális, 
mert — 39-ben — a nemzeti integritásért — politikai, morális és 
szellemi integritásért — küzdenek vele. 

A két variáció, a történeti és a történetietlen a szemlélet 
különbsége. De két változat van a tartalomban is. A kérdésnél 
kezdődik. Szekfű — és nyomában Babits — azt kérdezi: mi a 
magyar? Illyés pedig azt kérdezi: ki a magyar? Az első a 
mibenlétet, milyenséget firtatja. A második az összetételt, a 
hovatartozást. Az első a nehezebb, a megválaszolhatatlanabb. 
A második a könnyebb, az aktuálisabb. Persze az egész nem 
ilyen egyszerű. Mert a mibenlét és a milyenség dilemmája 
elvileg nehéz, általában megválaszolhatatlan, de a kísérlet koc-
kázatmentes. Az összetétel, a hovatartozás dilemmája pedig 
elméletileg könnyű, konkrétan megválaszolható, de a kísérlet 
— 39-ben — nem kockázatmentes. Babits kérdése a nemzet 
elvont, önmagáról való tudatához kapcsolódik, és bonyolult 
áttételeken keresztül befolyásolja a közös sorsot. Illyés kérdése 
az egyén konkrét, önmagáról való tudatához kapcsolódik, és 
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közvetlen összefüggésekkel befolyásolja az individuális sorsot. 
Mindkettő létkérdés, csak a konzekvenciák különböznek. Az 
elsőnek indirekt morális és szellemi tétje van. A másodiknak 
direkt fizikai és egzisztenciális tétje van. 

Babits komplikáltán szép választ ad. Modern erkölcsdrámát 
komponál a nem modern dilemma köré. Azt, hogy egyfelől 
van az alapvető hajlam: a tűrés, a kivárás, a ragaszkodás. 
Másfelől van ugyancsak az alapvető hajlam: az önmarcangolás, 
a vívódás, a meghasonlottság. Idáig minden szokványos. A 
reveláció azzal kezdődik, hogy a költő-gondolkodó a kettőt 
összekapcsolja, az utóbbit az előbbire vonatkoztatja. így azok 
erőteret alkotnak, konfliktussá rendeződnek, meghatványoz-
zá -megkérdőjelezik egymást. A tűrésből önmarcangoló tűrés 
lesz; a kivárásból vívódó kivárás; a ragaszkodásból meg-
hasonlott ragaszkodás. Ahol mindhárom páros a színe és visszá-
ja is egymásnak, az alkati tény és az alkati tény tudati-etikai 
vetülete is. És még valami járul ehhez. Az, hogy a tűrés-ki-
várás-ragaszkodás aktuális-etikai tartalmat kap. 39-ben a nem-
zeti megmaradás zálogává, az önmagával azonosság, az érték-
őrzés vis inertiae-jévé válik. 

Illyés egyszerűen szép választ ad. De ellentétekből konst-
ruálja. Amelyeknek az egyik pólusán van a finn—mordvin 
eredendő rokonság közös házi tűzhelyek emlékét őrző akol-
melege. A másik pólusán van a magyar-francia szellemi rokon-
ság németellenes racionalizmusának intellektuális pátosza. Ez 
pedig biztosíték a létkérdések humánus megválaszolására. Arra, 
hogy a magyarságtudat nemcsak finnugor l ötöttség, hanem 
európai nyitottság is. Ahol - ugyancsak 39-ben - nem a 
„honnan jössz", hanem a „hová mész", az érzelmek és gon-
dolatok magyarsága a meghatározó. A hangsúly nem a bezárás-
ra, hanem a kinyitásra, nem az elutasításra, hanem a befoga-
dásra esik. Magyar drámai moralitás és széles-nyitott nép-
fogalom; ez a hazai nemzetkarakterológia két legjobb válasza 
az új kataklizma küszöbén. 

4* 



296 Poszler György 

A nemzeti hovatartozás dilemmái 

,,A kelet-európai népzene jelenlegi helyzete a következó'kben foglal-
ható össze: . . . az egyes népek népzenéi között való szakadatlan köl-
csönhatás eredményeképpen a dallamoknak és dallamtípusoknak óriási 
méretű gazdagsága támadt. A végeredményképpen kialakult „faji tisz-
tátalanság" tehát határozottan jótékony hatású." 

(Bartók: Faji tisztaság a zenében) 

„A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még 
nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korántsem 
hazafi." 

(Széchenyi:/! magyar Akadémia körül) 

„ . . . az idő halad, s a században, amelyben élünk, minden nap, 
mely egünkön felderül, egy előítéletnek halála felett alkonyodik." 

(Eötvös: A zsidók emancipációja) 

Háromféle magatartás. Tudós tárgyilagosság a művészet 
nemzetközi vérkeringéséről, a folklór testvériségéről. Fojtott 
meditáció az érzület nemzeti voltáról és a magyarság etikai 
tartalmáról. Gyönyörű álom az előítéletek alkonyáról. Három-
féle magatartás, de egyazon tartalom. A népi lét nem faji, 
hanem erkölcsi alapon való értelmezése; a befogadásra való 
humánus-racionális készség; a kulturális értékek nemzetek 
feletti rétegeinek szigorú őrzése. És emögött a nemzeti bezár-
kózás, autarkia-autochtonia feladása, a művelt-európai magyar-
ság nosztalgiája. Tág, a befogadástól gazdagodást váró „nagy 
magyar" koncepció; nem szűk, a kizárástól erősödést váró, 
„kis magyar" koncepció. Volt a történelmünkben ez is, az is. 
Most mégis inkább az előbbiről, a „nagy magyar" koncepció-
ról. Mert az igazán nagy magyarok koncepciója igazán „nagy 
magyar" koncepció. Még akkor is, ha a befogadás-kizárás dilem-
mája nem is mindig a legegyszerűbb. 

A nemzeti identitás filozófiájától a hovatartozás töprengé-
séig Illyés az átmenet. De nem kezdőpont, hanem végpont 
(Mármint a vizsgált anyagban végpont.) A kezdet Szent István. 
Igen, a híres gondolat arró), hogy az idegenek az országot 
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gyarapítják, és az egy nyelvű haza eredendően gyenge. Megejtő 
mozzanat. A „nagy magyar" elképzelés ott van az önálló lét 
virradatában, benne van az államalapítás gesztusában. Az első 
nemzeti király, az első nemzeti szent, akinek a frissen kapott 
katolicizmus valóban érintetlen egyetemesség. De jó lesz itt is 
vigyázni. Az Intelem idegen minták után készül, szinte közös 
európai sablon, és a vendégek befogadása és a többnyelvűség 
akkor, a feudális államiság küszöbén, nyilván nem ezt jelenti. 
Mégis jogosult beleolvasni mást is. A kései, egyéni olvasó 
„olvasata" kései, egyéni értelmezés. A mű, a művészi is, a 
gondolati is, ha igazán rangos, jelentésárnyalatokat, mellék- és 
többletjelentéseket kap az időben. Pontosabban az időtől. Ret-
roszpektíve törvényszerűen mást tartalmaz. Ebben a másban 
benne van az eredeti jelentés is, a közben történt történelem — 
Istvánnál kilencszázötven év — jelentése is. Ezért az állam-
alkotó bölcs király vagy királyi bölcs szokvány intelme ma — 
líraian-szubjektíve — a nyitott-európai magyarság majd ezer-
éves elméleti alapvetése. 

Nos, Istvánnál mindez nyilván a lét megmaradásához szük-
séges, aktuális, európai szintű reálpolitika. Az, hogy eleve 
nyitott, és eleve többnemzetiségűnek konstituálja az országot. 
Később is megmarad reálpolitikának, de etikával is telítődik, 
érzelmi tartalmat is kap. A szent királynál még csak általános 
elv. Eötvösnél, Aranynál, Bartóknál azonban megkerülhetetlen 
politikai konkrétum. Méghozzá olyan, amely a nemzeti léttel, 
a fizikaival, a szellemivel, az erkölcsivel változatlanul össze-
függ. 

A legmegkapóbb jelenség mindenképpen Eötvös. A zsidók 
emancipációjáról szóló értekezés racionalizált pátosza, pateti-
zált racionalizmusa. Amelyben egymáson edződik-erősödik a 
kettő. A pátosztól szárnyakat kap a ráció. A rációtól érveket 
kap a pátosz. Csak egy-egy példát mindegyikre. A pátosz ott a 
legnemesebb, ahol a bolygó zsidót sújtó átok feloldásáról, az 
évezredes bélyeg letépéséről van szó. A ráció ott a legtisztább, 
ahol a gesztus argumentumainak ellentmondásairól van szó. 
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Mert amíg még egyszerűen a zsidók megkülönböztetéstől való 
emancipációja a tét, addig Eötvös csak humanista gondolkodó 
vagy filantróp költő. De amikor már bonyolultan a zsidónak a 
zsidóságtól való emancipációja kerül mérlegre, akkor Eptvös 
zseniális demokrata teoretikus vagy dialektikus bölcselő. A 
még nem is harminc éves költő-filozófus nem tagadja: a zsidó-
ság nemcsak származás, magatartás is. Az évezredes kényszerű 
kirekesztettség gazdasági-morális gettójában törvényszerűen ki-
alakuló történelmi — tehát keletkező és elmúló — magatartás. 
A zsidó-emancipáció tehát nem csupán politikai tett, amely 
egyenlő emberi jogokat ad, hanem társadalmi-történelmi tett 
is, amely egyenlő emberi habitust ad. Amikor a zsidót emanci-
pálja az állampolgárok között, az embert is emancipálja a 
zsidóban. Nem érdemes folytatni — ugye, ismerős a gondolat? 
A Deutsch-Französische Jahrbücherbö\ ismerős, ahol a fiatal, 
radikális-demokrata, még nem marxista Marx — a zsidó-
kérdésről szólván — majdnem pontosan úgy érvel, mint a 
Budapesti Szemlében a fiatal, radikális-centralista, még nem 
nagy író Eötvös - ugyancsak a zsidókérdésről szólván. 
Amennyiben ő sem tartja elegendőnek a zsidók felszabadítását. 
Az embernek a zsidóban való felszabadítása és az embernek a 
zsidóságtól mint történelmi magatartástól való megszabadítása 
a programja. Van itt gondolkodási kultúra, a politika elmélyült 
művelésére való hajlam is. Csak nem épít rendszereket. Egyet-
len példát még. Babits a magyar szalmalángról és a magyar 
inerciáról elmélkedik. A meglevőtől való megfontolatlan el-
rugaszkodásról és a meglevőhöz való béna tapadásról. Két rossz 
lehetetlenség között a tertium datur jó lehetőségét keresi. A 
fontolva meghaladást és a meghaladó megtartást. De nem is ez 
a lényeg. Hanem az, hogy rájön, a két rossz véglet egyazon 
tőről fakad - Hamarfy és Rák Bende testvérek! - és csak 
egyszerre és azonos módon küzdhető le. A poéta doctus meg-
hökkentő politikai bölcsessége. A praxistól elzárt vagy pót-
praxisra utalt magyar teória nem egyszeri, de ritka szép felvilla-
nása. 



Gondolkodó magyarok 299 

Arany helyzete komplikáltabb, és a magatartásában is 
kevesebb a romantikus elem. Inkább a familiáris vonások erő-
södnek fel. Az országos hírű költővé avanzsált, világszinten 
művelt népfi, a szalontai aljegyző elmagyarázza A nép barátjá-
ban (az Ami du Peuple Marat lapja!) a szomszédoknak a 
forradalmi helyzetet. A szomszédság - mint fiktív költői szi-
tuációteremtés - konkrétan is előjön. És a hang is, az érvelés is 
ilyen. A helyzet pedig ugyancsak ellentmondásos. A magyarság 
elnyomott volt, tehát kardot rántott a szabadságért. A nemze-
tiségek elnyomottak voltak, tehát kardot rántottak a szabad-
ságért. Az eddig tényleg egyszerű képlet itt válik ugyan ném 
bonyolulttá, de egyszerűen tragikussá. Mert először: az el-
nyomott magyarság ugyan kardot ránt a szabadságért, de nem 
adja a szabadságot az elnyomott nemzetiségeknek is. Mert 
másodszor: az elnyomott nemzetiségek ugyan kardot rántanak 
a szabadságért, de nem a másodlagos, végső, közös elnyomó, a 
dinasztia ellen, hanem az elsődleges, közvetlen, egyedi el-
nyomó, a magyarság ellen. Ez a bonyolult marxi dilemma 
dialektikája egyfelől: lehet-e szabad az a nép, harcolhat-e a 
szabadságért az a nép, amely más népeket elnyom? És a 
bonyolult Habsburg-politika praxisa másfelől: a divide et 
impera elve, az elnyomottak egymás ellen ugratásának szimpla 
zsenialitása. De lehet-e kívánni egy hevenyészett kormány 
frissen született forradalmiságá'.ól, hogy a rá kényszerített harc 
első perceiben végiggondolja a marxi dialektikát? És lehet-e 
kívánni a nemzetiségi jobbágyok fegyvert ragadott csapataitól, 
hogy a mámorosan átélt harc első perceiben végiggondolja a 
divide et, imperát? Nyilván kétszeresen „nem" a válasz. A 
tragikus gondolati csomót Arany bogozgatja egyszerűen okos 
szavakkal. Elmagyarázván a forradalmi cselekvésnek, az oda-
dobott kesztyű felvételének, az önfelszabadításnak és a nemze-
tiségek felszabadításának a — katasztrofálisan megkésett — 
logikai egymásutánját. Persze Arany nemcsak a nép barátja 
általában, hanem a Petőfi barátja is konkrétan. Innen a szavai-
ban a csendes ráció mellett a bujkáló pátosz. Amely Európa 
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felé is, és a nemzetiségekfelé is felvillantja a „Ha a mi fényünk 
nem ragyogna" alig tompított büszkeségét. 

Bartók problémája cseppet sem kevésbé konkrét, de min-
denképpen az ő magatartása a legromantikátlanabb, a leg-
pátosztalanabb. Publicisztikát ír, de abban is tudós marad. 
Hangja a legszemélyesebb érdekeltségnél is hűvösen vissza-
fogott. A gond is tudományos, csak éppen a húszas és har-
mincas években — különösen az utóbbiak végén — vésztjósló 
politikai-egzisztenciális aktualitása van. Az, hogy a nép-
művészet egyfelől valóban a népfaji sajátosságoknak, a népi 
kultúrák egyediségének hordozója, másfelől azonban a folklór 
tele van nagy térségekben vándorló nemzetközi motívumokkal. 
Művészi, tudósi, humánus nagyságát bizonyítja, hogy munkás-
sága elején az első mozzanatot, munkássága végén a másodikat 
hangsúlyozza. Külön kiemelve a kelet-európai kis nemzetek 
népi kultúrájának egymást gazdagító kölcsönhatását. No meg 
azt is, a harmincas évek második felében, hogy a népek között, 
a mélyrétegekben mindig béke van. 

Soknemzetiségűnek tervezett, nyitott haza; a vér magyar-
ága helyett az érzület és erkölcs magyarsága; a zsidó-emanci-

páció pátosza; szabadságharc és nemzetiségi megbékélés; kelet-
európai kulturális szolidaritás — ezek a nagy magyarok „nagy 
magyar"-koncepciójának körvonalai. Csakhogy a történelmet 
vulgárisabb-véresebb törvények diktálják, nem a legnagyobbak 
világító teóriája. István intelmeit a „középkor alkonyának" 
bíbor színjátéka követi, nem a népeket közelítő treuga dei. 
Arany töprengései után egymás ellen fordul az elnyomottak 
fegyvere, és a dualizmus nemzetiségi politikája is előkészíti 
Trianont. Eötvös Szózata után harminc évvel megszületik a 
tiszaeszlári Solymosi Eszter. És még itthon van Bartók, amikor 
meghozzák az első zsidótörvényeket, és az újvidéki „hideg 
napok" alatt és a 44-es magyar holocaustumkor még él Ameri-
kában. De ezek már nem a magyar gondolat antinómiái, hanem 
a magyar történelemé. 
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A drámai sorsfordulatok bölcselete 

„Elfussunk? Nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem 
találjuk, senki a maga országábul barátságunkért ki nem megyen, hogy 
minket helyheztessen belé: az mi nemes szabadságunk az ég alatt sohun 
nincs, hanem Pannoniában. Hie nobis vei vincendum vei morien-
d u m e s t " (Zrínyi: Török áfium) 

Van ennek a gondolkodó magyarságnak tényleg egy mozza-
nata, amelyhez az alapparadigmát Zrínyi találta meg. A király 
néma fia üvölteni kezd a sárkány torkában, hogy figyelmez-
tessen az életveszedelemre. A válság pillanataiban röppen itt 
magasra a gondolat; és a hangja vagy elfogódott a felismeréstől, 
vagy rekedt az indulattól. Ez a török viharokban a legszebben 
és a legevidensebben Zrínyi. 48—49 nagy lehetőségeinek rövid 
perceiben Arany és Vajda. A reformmozgalom neuralgikus 
pontjain Bölöni Farkas. A kiegyezés históriai válaszútján Deák 
és Kossuth. A műfaj is, a magatartás is többféle. Zrínyi, 
Kossuth, Arany publicisztikát írnak, méghozzá remeket. Az 
első kettő indulatosan szárnyalót, a harmadik bölcsen-higgad-
tan érvelőt. Deák szónokol. De nem tradicionális-latinos dik-
cióval, hanem populáris-magyaros józansággal. Hangos gondol-
kodás, nem elokvencia. A gondolat logikája mozgatja, nem a 
retorika lendülete. Bölöni Farkas és Vajda János naplót szer-
keszt. Az előbbi szépen szenvedélyeset, az utóbbi ironikusan 
rezignáltat. Tényleg többféle műfaj és magatartás. De mind-
egyikben érezhető a pillanat súlya, tapintható a történelem 
érverése. 

Érdemes a pillanatokon, a műfajokon és magatartásokon, a 
pillanat szabta műfajokon és magatartásokon egy kicsit el-
gondolkodni. Zrínyi nemcsak az elmélkedő attitűd jellegét 
adta meg, hanem ennek a gondolkodásmódnak a metodikáját 
is. Azt, hogy a tényszerűtől lendült az általános, a konkrétum-
tól a metafizikum felé, de a végkövetkeztetései megint csak 
kézzelfoghatóak, egyértelműen tapadnak a napi gyakorlathoz. 
A történelmileg sorsdöntő nap történelmileg sorsdöntő napi 
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gyakorlatához. A konkrét téma, a nap diktálta konkrét szük-
séglet az állandó és hivatásos magyar hadsereg. Az általános 
téma, a nap diktálta általános szükséglet egy nemzet értékének 
és léte értelmének lemérése a nap diktálta konkrét szükséglet 
kielégítésének etikai-történelmi mérlegén. Ez Zrínyi legfőbb 
varázsa. Hogy egy nép létének értelme az állandó hadseregben 
realizálódik, az állandó hadsereg egy nép létének értelmében 
igazolódik. A pillanat igényét etikai érvény szentesíti, az etikai 
érvényt pillanatnyi igény konkretizálja. Ettől lesz A török 
áfium a hazai publicisztika remekéből hazai bölcsességgé. A 
gondolkodó magyarság időhöz kötötten történelmi iskola-
példájává. 

Arany ugyanebben a vonulatban nem csúcspont, de a leg-
lényegesebbet talán ő mondja ki. Vagy pontosabban: a leg-
lényegesebb általa mondatik ki. Mert nem fogalmazza meg, 
inkább elárulja, a magatartása hordozza. Az alapfogalmakat, a 
forradalom ábécéjét magyarázza 48 nyara—ősze parasztolvasó-
jának. Persze egy sajátos, félig botcsinálta forradalom sajátos, 
félig botcsinálta ábécéjét. Azt, hogy mi a lázadás, mi a forra-
dalom? Mi a föld, mi a haza? Ki adta a szabadságot, és ki védi 
meg — és így tovább. Két dolog izgalmas benne. A haza 
mibenlétének és a szabadság eredetének magyarázata. De főleg 
az előbbi. 

A haza fogalmát nem tudja általában és általánosságok által 
megmagyarázni, csak konkrétan és konkrétumok által. Úgy, 
hogy a gyökér az egyéni föld. Ezt adta a szabadság, és ezt 
veszélyezteti az ellenség. Ezért egyénileg nem védhető meg. 
Csak közösen. Az egyiknek szüksége van a másikra is, hogy 
megvédje a sajátját. Az egyik, a másikkal együtt, persze nem-
csak az egyikét védi, hanem a másikét is. A sok egyikéből és 
másikéból pedig összeáll a haza; a sok egyikét és másikét 
védőből pedig összeáll a hazát védő forradalmi hadsereg. 
Tábortüzek melletti, égett lombszagú bölcsesség. Családi fész-
kek melegét őrzi, és közös vacsorák csendes szavait. Egy nagy 
költő csapatkomisszárrá lép elő benne, hogy elmagyarázza a 
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pihenő parasztbakáknak a harc szükségét és értelmét. Ahogy 
Zrínyi fogalmazta, hogy a szabadság és a haza csak Pannóniá-
ban létezik, ahonnan elfutni sehova sem lehet. A szabadság 
eredetének értelmezésében már van valami fintor. Nem az Arany 
fintora, hanem az Arany elemezte helyzeté. Mert ezt a szabad-
ságot, a földet is, a jogokat is az urak adták. Ezért ugyan 
féloldalas, de mégiscsak van. Védeni is csak velük együtt lehet. 
Az urak csinálta népszabadság pedig kényes jószág. Színe is 
van. Például, mondjuk, az Eötvös, a Széchenyi, a Batthyány 
Lajos nagyságának pátosza. De visszája is van. Például, mond-
juk, az Eötvös menekülése, a Széchenyi megtorpanása, a 
Batthyány Lajos visszalépése. Persze a történelem mindezt 
utólag katartikusan feloldja — a miniszter Eötvös progresszi-
vitásával, Széchenyi döblingi pisztolylövésével, Batthyány 
Lajos vértanüságával. De ez már igazán messze vezetne. 

Deák és Kossuth párharca a kiegyezés körül szikrázó szín-
játék. A logika csap össze benne az indulattal, az érvelés az 
érzelemmel. A tényekben Deák győz. Az erkölcsiekben . . . 
nos, az a legmegejtőbb, hogy az erkölcsiekben mind a kettő. 
Könnyű és látványos lenne mondani, hogy ott Kossuthé az 
igazság. De mindez nem ilyen egyszerű. Mert a tüzes nemzeti 
szónoklatok és fénylő nemzeti legendák azóta is Kossuthot 
igazolták. De a nemzeti megmaradás és nemzeti progresszió 
makacs-lassú tényei Deákot. A döntés objektíve tudományos 
kérdés, szubjektíve érzelmi. Ezért — főképpen itt — nem dönt-
hető és nem döntendő el. Marad a párharc nagyszerűsége és 
esztétikai-gondolati hozama. Mert Kossuth Cassandra-leve/ének 
gyönyörű az indulatmenete. Deák politikai beszédeinek gyö-
nyörű a gondolatmenete. Két magyar elméleti magatartás egy 
megkerülhetetlen történelmi válaszúton. Az egyik garabonciás-
ként lobogtatja a köpenyét a képzeletében szűnni nem ai^aró 
viharban. A másik bölcs alkalmazkodóként átgombolja a men-
téjét a ténylegesen megváltozó széljárásban. 

A Cassandra-levél egyetlen lávaömlésből fo rmât figyelmez-
tetés a következő félszázad elé. Izzó fénye 19 tavaszáig és 
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Trianonig világít. Azóta is lehet töprengeni elszánt igazságain 
és elszánt igaztalanságain. Deák ehhez a prófétai monumentali-
táshoz képest gyalogos bölcs. De anna makacs, következetes 
is. Kossuthnál csak a lángolásra emlékezik az ember, Deáknál 
az érvekre is. A logikáját tanítani lehetne. Két dolgot is benne. 
Először azt, hogy minden a vége felől, az utolsó konzekvenciák 
felől van megszerkesztve. Ez nem egyszerűen a kiegyezés, 
hanem azon belül a közös ügyek és az ezeket intéző delegációk 
elkerülhetetlensége. így a gondolatmenetnek kettős mozgása 
van. Egy tényleges-látványos, amely a premisszától megy előre 
a konzekvenciáig. És egy lényeges-virtuális, amely a végső 
konzekvenciától megy vissza a premisszáig. Tehát nem a pre-
misszából következik a konzekvencia, mint a szabályos logiká-
ban. Hanem a konzekvenciából következik a premissza, mint a 
prekoncipiált logikában. Másodszor azt, hogy vitatni csak a 
premisszát lehet. Mert ebből minden zártan-szükségszerűen 
levezettetik. Ez pedig a Pragmatica Sanctio a két ország per-
szonáluniójának kimondásával. Ha valaki vitatni akarja a ki-
egyezést, a közös ügyeket, a delegációkat, ezt kell megtagadnia, 
a dinasztia másfél százados alaptörvényét. Ez pedig — látensen 
ez is benne van az érvelésben — rebellió. Visszatáncolás nem is 
a törvényhozó március 15-höz, nem is a törvényt védő szep-
temberhez, hanem a trónfosztó debreceni nagytemplomhoz. 
De nemcsak a csendesen rabulisztikus logika tanítható, hanem 
a történelmi szituációérzék is. Az egyszeri pillanat soha nem 
ismétlődő világtörténelmi tartalmának megértése. Hogy Sol-
ferino és Königgrátz után a dinasztia már nem elég erős, hogy 
semmit sem engedjen. De a távoli viharok előtt még nem elég 
gyenge, hogy mindent megengedjen. Már letett a jogvesztés 
elméletéről, de még nem érett a teljes függetlenség teóriájára. 
Az új forradalom öngyilkos lehetőség, a további várás ön-
csonkító taktika. A két véglet között a kompromisszum a 
nemzeti megmaradás tertium datura. 

Hétköznapi bölcsesség? Kétségtelen. A Kossuth filippikája 
ünnepnapi? Ez is kétségtelen. De az ünnepnap, a tettek és 
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gondolatok végigvitelének napja szép, de ritka pillanat a népek 
életében. A hétköznap, a tettek és gondolatok féligvitelének 
napja szürke, de gyakori pillanat a népek életében. Kossuth 
szózata a forradalmi ünnepnapok kompromisszumot elvető 
logikájának esztétikailag is remekbe szabott produktuma. Deák 
szónoklata a nem forradalmi hétköznapok kompromisszumot 
teremtő logikájának esztétikailag is remekbe szabott produk-
tuma. Két polémiában született variáció a Zrínyi Pannóniájá-
ban — „sohun másutt" — való megmaradás érvényének keresé-
sére. 

A történelmi válaszút-fordulópont kiélezettsége már ide-
hozza a művészi ábrázolásokat is. Bölöni Farkast, Vajdát, 
Kassákot, Krúdyt. (A szerkesztést dicséri, hogy bekerültek a 
sorozatba.) Zsánerképeket nagyítanak ki a történelmi tablók-
ból. Meg portrékat is. Egyszerre kívülről-belülről látottan. 
Nemcsak művészi módon, hanem nagyon emberien is. A képek 
itt könnyen romantikába fordulhatnak. Ezért csak röviden és 
csupán a leglényegesebbet. 

Bölöni Farkasnál a helyzet szélsőségesen egyénített. Olyan, 
mint egy 19. századi, romantikus vonásokat is hordozó realista 
regényfigura. Mondjuk, Stendhal-hős. Amerikát járt világ-
vándor, tudós útirajzszerző az erdélyi reformmozgalomban. 
Julien Sorel az időt tévesztette el. A restauráció korában úgy 
akart élni, mint Napóleon alatt. Ő a teret téveszti el. Kolozs-
váron úgy akar élni, mint George Washington földjén, vagy 
legalábbis a polgárosult Angliában. Úgy is gondolkodik. Csak 
mert lefojtott a gondolat, hevesebb is. Naplójában benne van a 
Királyhágón túli reformmozgalom ereje és gyengesége. Nem 
nehéz észrevenni, a patetikusba keveredik valami szomorúan 
groteszk is. A nagy történelmi metamorfózisból következik. 
Abból, hogy arisztokraták és nemesek rendezik meg a harma-
dik rend színjátékát, és játsszák el a szerepeket is. Wesselényi 
radikális néptribun, de latinosan dikciózó főrend is. Széchenyi 
Nyugat-Európát járt útitársa, aki tollas süveget hord a fején. 
Progresszív közösséget szervez, de nem jakobinus-klubot, 
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hanem nemesi kaszinót. Néha úgy gondolkodik, ahogy a Palais 
Royal árkádjai alatt szokás, de néha billikomot" készíttet a 
sikerek emlékére, ahogy a megyegyűléseken szokás. Bölöni 
Farkas a konvent biztosait várná, de inkább a császári admi-
nisztrátorok érkeznek meg Kolozsvárra. És a szamosújvári bör-
tön érzékeny-intuitív leírása a megyerendszer átkait elemző 
Eötvös érveit idézi. 

Vajda emlékezése tragikus ellentmondást hordoz. Fáradt 
ember idézi a fényes napokat. Akkor veti papírra, amikor 
éppen nagyon meghurcolta az őt elődként vállaló Ady két szép 
szenvedélye, a „politika és szerelem". Megtörten a megtöretbn 
énjére emlékezik. Ez adja a kettős látás művészi hozamát. 
Hogy a nagyszerűt és a kisszerűt, a majdnem fenségeset és a 
majdnem komikusát egyszerre látja benne. Mert húsz törté-
nelmi év távlatából tekint vissza; 68-69-ből 48-49-re. Ettől 
keveredik a március 15-i „parapléforradalomnak", a nemzet-
őrök óvatos hősiességének, a Kossuth-szónoklatot nem is 
hallók lelkesedésének a leírásába valami szelíden ironikus-ön-
ironikus felhang. A sörözőből végignézett budavári ostrom még 
egy „békebeli háború" emlékét idézi; de a fiatal honvédsereg 
bánsági visszavonulása a metsző télben már olyan, mint egy 
villanó előkép a Don-kanyar 20. századi magyar apokalipszisá-
ból. A Világos felé vezető út tragikus fény-árnyékban ragyog, 
de az „excellenciás" forradalmár-tábornok rajza enyhén torzul 
a karikatúra felé. 

Krúdy kápolnai riportja öntudatlan remekmű. Amikor 
születik, egyszerű híradás egy látványos eseményről. Azután 
újabb tartalmat terhelnek rá az eltelt évtizedek. És az egykori 
beszámoló a hazai história felragyogó pillanatának kinagyított 
állóképévé merevedik. Középen a farkastorkú gróf, aki ügyet-
len szónoklattal és gyakorlatlan mozdulatokkal osztja a földjét 
a februári esőben. Ha bársonygalléros télikabát helyett fehér 
muzsik-ing lenne rajta, Tolsztoj is lehetne. Kápolna nincs is 
messze — amúgy történelmileg — Jásznája Poljánától. Persze 
Károlyi nem Tolsztoj, sőt, nem is tolsztojánus. De az alakjáról 
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levakarhatatlan valami kelet-európai, ragyogó utópia. Ha 
Bölöni Farkas megírt regények hőse, ő megíratlan drámáké. A 
század egyik legnagyobb formátumú politikusa, a háborús 
összeomlás kulcsembere, akinek egy fél életen át még nem jött 
el, és egy másik fél életen át már elmúlt a történelmi pillanata. 
Históriát tudott volna csinálni. Bepótolt volna egy hiányzó 
szakaszt — a hiánya ma is érződik — a magyar történelemből. 
De csak öt hónap jutott neki az őszirózsás október és a vörös 
csillagos március között. A magyar radikalizmus vezére, akinek 
nem volt magyar radikális csapata. Kormányos, matrózok nél-
kül. Krúdy a legnagyszerűbb gesztusát-pillanatát kapta el. 
Amelyben magát ugyan a kárhozatra vetette, de osztálya leg-
jobb, talán üdvözítő, de soha meg nem valósult lehetőségeit 
villantotta fel. 

Kassák gesztusa nem ilyan látványos, de cseppet sem lé-
nyegtelenebb. Nemcsak a magányos pokoljárók habitusáról 
van szó benne, azokról, akik egyedül akarják megforgatni a 
történelem sokat emlegetett kerekét. Hanem arról a változásról 
is, amit az alulról jöttek hoznak a kultúrában, meg az etikában, 
az ember és ember egymáshoz való viszonyában. A históriának 
— a nagy, teátrális mozgások alatt — van egy alig látható 
mélyárama is. Ide ereszkedik le, pontosabban ebbe születik 
bele Kassák, és ad a mikroklímájáról gondolkodói-művészi 
híradást. De nem érdemes folytatni. Ez is a sorsfordulatok 
bölcselete, ha nem is a drámaiaké. így kapcsolódik a gondol-
kodó magyarság egyik legfőbb áramához. 

A históriai pótcselekvés teóriája 

„ . . . az élet fó'czélja - tett - , s tenni magában vagy másokkal 
együtt senkinek sem lehetetlen. Tehát tégy! s tégy minden jót, a mi 
tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobl 
sikerrel tehess, lelkedet eszközökkel gazdagítani szüntelenül igyekezzél" 

(Kölcsey : Parainesis) 
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Igen, a tett. Amelyet Kölcsey egyik eszményképe, Goethe a 
logosz, a bibliabeli ige elé helyezett. Hirdetvén az evangélista 
János igazával szemben. — „Kezdetben vala az ige" — az új 
evangéliumot teremtő Faust igazát: „kezdetben volt a tett". 
Nemcsak a felvilágosodásnak és a szellemi hatalmat is átvevő 
polgárságnak, hanem az újkori európai kultúrának az alap-
bölcsessége ez. 

De mi van, ha nem lehet. Mármint értelmesen-érvényesen 
cselekedni. Vagyis úgy, hogy az beleesik a történelem sodrába. 
Párhuzamos vele, segíti; vagy ellentétes vele, tagadja. De min-
denképpen formálja. Persze ezt is lehet nagyban és kicsiben is. 
Maradjunk Goethénél. Faust tere a világtörténelem. Amikor 
gátat épít, korszakokat teremt; amikor sírt ás, korszakokat 
temet. Wilhelm Meister tere a kisvilág. Nem kozmikus méretek-
ben küzdő titán, hanem kis gesztusokkal alkotó seborvos. Nem 
a történelem keretét alakítja újjá, hanem a polgári intim szférát 
teszi emberibbé. Mindkettő érvényes-értelmes cselekvés. A 
második nem az első helyett van, hanem az első mellett van. 
Nem is a visszája annak, hanem a kiegészítője. 

És Magyarországon? Faust vagy Wilhelm Meister? Nem 
ilyen egyszerű. Mert nem a nagynak és a kicsinek, az alapnak 
és a kiegészítésnek a dilemmájáról van szó, hanem a valódiról és a 
valódit helyettesítőről. Az igazi cselekvésről és a pótcselek-
vésről. És minderről nemzeti-történelmi méretekben. Persze a 
pótcselekvés nem feltétlenül értelmetlen-érvénytelen. Lehet, 
hogy arra tart, amerre az igazi, csak kerülő úton közelít. Nincs 
a fő sodorban. De tudja, hogy merre van, és viszonyít hozzá. 
Nagyobb kanyarokat csinál, nagyobb akadályokat vesz, de 
tartja az irányt. Ráadásul nagyobb az erőbefektetése, kisebb a 
hozama. Ez a paradoxia az ereje és a gyengesége is. Igaz, kisebb 
eredmény, nagyobb heroizmus. De kényes az egyensúly. Mert 
a kisebb eredmény, nagyobb heroizmus még tragikus is lehet, 
nemes pátoszt ad. De a nagyon kis eredmény és nagyon nagy 
heroizmus már komikus is lehet, üres pátoszt ad. Nemes pátosz 
és üres pátosz, tragikus és komikus között, remegő kötélen 
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egyensúlyozva bontakozik ki a gondolkodó magyarság egyik 
legfőbb vonulata, a históriai pótcselekvés teóriája. És úgy 
tűnik, minél nagyobbak az akadályok, annál magasabbra emel-
kedik. 

Itt is van egy jelképes alapszituáció. Csokonai a Vérmezőn. 
Nézi Martinovicsék fejevételét. Az öt jakobinusét meg egy 
történelmi kísérletét. Azét, hogy a magyar fejlődést a franciá-
hoz igazítsák. Nem biztos, hogy végignézte? Azt hiszem, nem 
fontos. Mert végignézhette volna. És úgy alakult utána a sorsa, 
mintha végignézte volna. Talán szebb is, ha nem volt ott, csak 
irodalomtörténeti legenda képzelte oda. így a fantázia ki-
egészítette a tényeket. Tipikussá tette a nem egészen tipikusát, 
törvényszerűvé a nem egészen törvényszerűt. Előtte szökött a 
kollégiumból, utána csapták ki. Szabad nevelési módszer ját-
szott itt közre és szabad politikai vonzalom, talán inkább csak 
nosztalgia. Búcsúbeszédében a tudományok dicsőségéről van 
szó, meg a hazáéról és önmagáéról. És persze Ermenonville-ről 
és Rousseau-ról. Öntudatos a hang, de érződik benne a roppa-
nás, ha nem is a gerincé, de a reményeké biztos. Utána minden 
másképpen alakul. 

Persze nem mást csinál ezután Csokonai, csak másképpen 
csinálja. A nagy közvetlen cselekvés helyett a kisebb, közvetett 
cselekvést választja. Talán ez is a magyar történelmi pótcselek-
vés másik lényeges vonása. A kerülő út mellett a redukció. A 
nagy feladat helyett a nagy felé mutató kisebb. Még tovább 
menve: az egész helyett a részlet. Mert ott volna az egyenes út, 
a nagy közvetlen feladat. A magyar politikai progresszió meg-
valósulása, a hazai társadalom gyökeres európai-polgári átala-
kulása. Ez az, amit évszázadokon át retardál a történelem (török 
hódoltság, Habsburg-elnyomás), és néhány fordulóponton lát-
ványosan el is buktat (jakobinus mozgalom, 48—49, 18 ősze, 
Martinovics, Kossuth és Károlyi). És ott van helyette a kerülő 
út, még mindig nagy, de már közvetett feladat. A magyar 
szellemi progresszió megvalósulása, a hazai kultúra gyökeres 
európai-polgári átalakulása. 

4 Irodalomtörténet 1983/2 
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Csakhogy egymás nélkül nem megy a kettő, sem a köz-
vetlen, sem a közvetett. Ha az első retardálódik és el is bukik, 
retardálódik és el is bukik a második is. Ha nincs magyar 
polgári progresszió, nincs magyar citoyen sem. Ha nincs 
magyar citoyen, ki csinálja meg a magyar polgári progressziót. 
A szellem polgárosodása a társadalom polgárosodása nélkül? A 
társadalom polgárosodása a szellem polgárosodása nélkül? Ez 
a hazai történelem egyik kegyetlen circulus vitiosusa. Persze 
csinálják nemesből lett citoyenek, fél-citoyenek, csak a nosz-
talgiáikban citoyenek. És úgy csinálják, ahogy tudják, és ahogy 
lehet. Nemcsak közvetetten és kerülő úton, hanem kicsiben is, 
részletekben. Ezt a történelmi pótcselekvést készíti elő és 
nyugtázza, erjeszti és reflektálja a teória. Ebből is nemes esz-
mék születnek. A hollandiai szintű hazai iskola és az erdélyi 
magyar egyetem - Apáczai álma. A szellemi és humán műve-
lődés németes—franciás csinosodása — Kármán nosztalgiája. A 
nyelv korszerűsége és a magyar tudományok Akadémiája — 
Széchenyi programja. A magasabb erkölcsű és testre sza-
bottabb nemzeti szellem sziget-kultúrája — Németh László 
félutópiája. És így tovább. 

Érvényesül itt egy érdekes törvényszerűség. Minél közelebb 
van az eszmény, minél szűkebb a példa és a hazai valóság 
közötti olló, az „ideálolló" rése, annál inkább részleges a 
program, de annál konkrétabb és reálisabb. Minél távolabb van 
az eszmény, minél tágabb a példa és a hazai valóság közötti 
olló, az „ideálolló" rése, annál inkább teljes a program, de 
annál inkonkrétabb és irreálisabb. A részlegességet-konkrét-
ságot-realitást, és teljességet-inkonkrétságot-irrealitást átívelő 
skála mindkét végén sajátos veszélyzóna. Az egyik oldalon a 
gyalogos prakticitás, a másik oldalon a lebbenő utópia. A 
gondolkodó magyarság mindkettőt közelíti, de egyikben sem 
vet horgonyt. Az elsőtől a hazamegmentés pátosza védi meg, a 
másodiktól a kézzelfogható teendők nélkülözhetetlen józan-
sága. A két veszélyzóna között a mozgás világosan érzékelhető. 
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Az elsőtől, a gyalogos prakticitástól tart a második, a lebbenő 
utópia felé. 

Az egyik, az első veszélyzónán túli végpont Apáczai Csere, a 
másik, a második veszélyzónán inneni végpont Németh László. 
A kettő között van Kármán és Széchenyi. (Persze csupán a 
most vizsgált anyagban.) Apáczainál a legszűkebb az „ide-
álolló", Némethnél a legtágabb, és Kármánon, Széchenyin 
keresztül fokozatosan tágul. 

Apáczai most érkezett Hollandiából, ahol Descartes-ot szív-
ta magába. Erdélyben még érződik a Tündérkert varázsillata. A 
távolság elég nagy, de a pillanat egyszeri. A program ehhez 
szabottan konkrét, de nem földhöztapadt. Felvillan ugyan a 
magyar nyomor képe, de ellene feszül a magyar önismeret 
igénye. A gazdasági, szellemi és morális önismereté. Gyógymód 
is van; persze csak kerülő úton és részlegesen. Iskola, három 
fokozatban is kidolgozva, szinte minuciózus részletességgel. 
Legfelül az erdélyi magyar egyetemmel, ahol lecsapódnak és 
ahonnan kisugároztatnak a legfrissebb gondolatok. Ami bekap-
csolhatná a lombjahullató Tündérkertet az európai vérkeringés-
be. Lerövidítené a távolságot Kolozsvár és Amszterdam között, 
és Gyulafehérvárt Utrechthez közelítené. 

Kármánnál nő a távolság, nyílik az „ideálolló". Ettől át-
fogóbbá-teljesebbé és érezhetően inkonkrétabbá lesz a program 
is. Városi, polgárosult, csinosodott, bajusztalan magyarság. 
Hozzá vezetően pedig az eredeti és fejlett nyelven művelt ere-
deti és fejlett irodalom, meg eredeti és fejlett tudomány. 
Mindez inspirálva a kialakítandó szellemi központoktól és tá-
mogatva a megvalósítandó minőségi cenzúrától. A program 
egyáltalán nem időszerűtlen, de a bázisa hiányzik. Polgári 
műveltség polgári politika és polgári társadalom nélkül, magyar 
citoyen-morál magyar citoyen nélkül. Mozdulások persze van-
nak. De evidens, hogy az Uránia hamar megfullad, és amíg él, 
sem azonos az Enciklopédiával. És az is eléggé evidens, hogy a 
nemzet polgári csinosodása meg az érzelmek felszabadítása 
nemcsak terelőút, hanem helyettesítő út is. Nem egyszerűen a 

4 * 
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társadalmi megoldás alapján van és mellette van, hanem egy 
kicsit helyette is van. А z eredményt, a polgárosodást akaija, de 
a hozzá vezető folyamatot (esetleg forradalmi folyamatot) 
nem. Pontosabban szólva, az mint lehetőség fel sem merülhet. 
Ez pedig az út nélküli célt, a folyamat nélküli végeredményt 
illuzórikussá teszi. Megint egy analógia. Schiller álma az esz-
tétikai nevelésről. Amely meghozza a forradalom eredményét 
a forradalom folyamata nélkül. Schiller és Kármán fohásza 
egyazon évből való, 1794-ből. Ez Párizsban a jakobinus dikta-
túra csúcspontjának és bukásának évada. A történelem teremt 
spontán jelképeket. 

Széchenyi sokkal bonyolultabb képlet. Nem egyszerűen 
tágítja az ollót, hanem furcsa ellentmondást hoz létre. Koncep-
ciója átfogó, és ezért lendülhetne az utópia felé. De nem teszi. 
Részleteiben is konkrét-reális, és egészében is. Részleteiben? A 
lóversenytől a hitelig, a folyamszabályozástól a Lánchídig és az 
Akadémiáig — ki vitathatná a szükségszerűséget és az ésszerű-
séget. Egészében? A közjogi formák kényes érintetlen hagyásá-
val, annak a keretei között a gazdasági, szellemi, morá-
lis felemelkedés — ki vitathatná a szükségszerűséget és az 
ésszerűséget. Csakhogy éppen ez az ésszerűség válik gyanússá. 
Mert nem adott, természetes racionalizmus, hanem megszer-
zett, megszenvedett. Nem a gondolkodói alkat spontán meg-
nyilatkozása, hanem malgré lui érvényesülő, önkorlátozó atti-
tűd. Nem szenvedélymentesség ez, hanem szenvedélyesség. 
Csak éppen a ráció szenvedélye. Mennél erősebb benne az 
önkényszer, annál inkább. Vagyis nem utópikus a jelenség, 
hanem romantikus. Romantikus titán, ahogy Atlaszként tartja 
hátán a magyar égboltot, és a levegőben át akaija alakítani. 
Konzervatív reformer, megőrizve meghaladó, amikor körülötte 
csak konzervatívok-megőrzők vagy reformerek-meghaladók 
vannak. Márpedig a meghaladás nélküli megőrző nem konzer-
vatív, hanem maradi, azaz Rák Bende. A megőrzés nélküli 
meghaladó pedig nem reformer, hanem demagóg, azaz Ha-
marfy. Ettől monumentálisan magányos az egész jelenség. (Év-



Gondolkodó magyarok 3 1 3 

tizedek múlva Károlyi „köszön vissza" neki a csatakos kápol-
nai földekről.) Persze, hogy igaza van, amikor technológiai 
megújulás helyett nyelvi, azaz szellemi megújulást hirdet; ami-
kor nyelvi nacionalizmus helyett érzelmi vonzerőt, azaz er-
kölcsi megújulást követel. De fogcsikorgatás érződik ebben a 
józanságban. Az erőszakos mérsékletnek az utópia ballonjait 
gázmentesítő, öncsonkító gesztusa. 

Németh Lászlónál tényleg a legnagyobb a távolság, a leg-
nyitottabb az „ideálolló". Ne tagadjuk, az alkata is teszi. 
(Persze az alkatot meg a történelmi szituáció is alakítja.) Po-
tenciális próféta, önjelölt szellemi népvezér, szilasbalhási Tolsz-
toj, szakáll nélkül, vászoning helyett zakóban. A szituáció is 
megejtő és groteszk (megejtően groteszk? ). Kultúrák válságait 
megoldó gondok, népek karakterét tapogató elméletek a rivié-
rai filléresvonaton. Mindezt a történelmi helyzet szüli. A le-
fojtottság a legnagyobb, az atmoszferikus nyomás a leg-
súlyosabb. A bénultan mozdulatlan valóságot és az óhajtott 
teljes reformot csak a nosztalgiák szivárványhídja kötheti 
össze. Ezen pedig csak ködlovasok közlekedhetnek. Termé-
szetesen csúszik így a reformelmélet az utópia felé, és az 
érvelésben felbukkan a prófécia. Nem a reform tartalma utó-
pikus általában és részleteiben. Hanem a reform reménye utó-
pikus konkrétan és lehetőségeiben. Vagyis elveiben és céljaiban 
önmagában jó. Akkor és ott lehetőségeiben irreális. A növényi 
kultúrák szelídségébe visszavonuló görögös magyarság, a szelle-
mi minőség Prospero-szigete — kinek nem dobban meg a szíve 
ettől? De Gömbös Magyarországa fényévnyire van tőle. A 
legjobb értelmiség szellemi önvédelmének morális imperatí-
vusza ez, nem a valóság korrigálásának racionális programja. 
Persze, ami tegnap utópia, holnap nem biztos, hogy az. De 
nem az utópia változtatja meg a történelem minőségét, hanem 
a történelem az utópia minőségét — de ez már messzire vezet-
ne. 

A történelem kegyetlen a pótcselekvéssel és a pótcselekvés 
teóriájával. De nem arányosan. A pótcselekvéssel és a teóriával 
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kevésbé, a teoretikussal erősebben. A cselekvés és a teória egy 
részét beépíti a folyamatába, de a teoretikust eltemeti, leg-
alábbis megbünteti. Apáczai iskolájából-egyeteméből semmi 
sem lesz, de az elmélet megmarad és példaként funkcionál. Ö 
maga rajtaveszt, hogy Kolozsvárt összetévesztette Utrechttel, 
és Erdélyt, a hajdanvolt Tündérkert emlékét Hollandiának, a 
polgári mintaállam valóságának nézte. Kármán programja év-
százados leckévé lesz, de ő eltűnik, alighogy papírra vetette. 
Széchenyi alkotásai állnak, de kevés gondolkodó magyarnak 
jut több vívódás és keserűbb önleszámolás. Németh László 
nemcsak akkor csalódik a reform lehetőségében, hanem 
később is bűnhődik az utópiákért. Noha ez a „később" néhány 
egykori utópiát például a kert-Magyarországot - majdhogy-
nem realizál. Ugy tűnik, a történelem nem Kanttól tanult 
erkölcsbölcseletet. Nem áll szándéketikai alapon. A tényeket 
mérlegeli, nem az indítékokat. És azokat is csak az adott 
pillanat szempontjából. Legfeljebb később rehabilitál. 

Magyar etika 

„E szerint élted fő törvénye legyen: magányban tökéletesülni, s a 
köztársaságban magányos készületedet szüntelen haszonra fordítani." 

(Kölcsey : Parainesis) 
„Nincs a haza terén egy, ki nemzetiségünket ne terjesztené, vagy 

azon csorbát ne ütne. Ki erkölcsileg bármily kicsinnyel is felsőbb, az 
terjeszt; midőn akár hajszállal alantibb, csorbít." 

(Széchenyi:/! magyar Akadémia körül) 
„A magyar az, akinek jellemzésére azt mondhatjuk el, amit a töké-

letes emberről gondolunk . . . Minden nép közösség. Jó magyar az, aki 
emberi, jó tagja a magyar közösségnek." 

(Illyés: Ki a magyar) 

Hazai etika kétféle értelemben is. Először magyar etika. 
Másodszor a magyarság etikája. Lényeges különbség. Az első 
magyarul írott-gondolt és Magyarországon csinált etika. Er-
kölcsbölcselet úgy, ahogy magyarul lehet; és ahogy Magyar-
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országon lehet. A második a magyar-lét etikája. Erkölcs-
bölcselet a magyarságról, az emberi specieszek egyikéről. A 
magyar etika emberi erkölcstan, amely az általános törvényt 
magyarul és a magyarra konkretizálja. A magyarság etikája 
magyar erkölcstan, amely a konkrét törvényt magyarul, de az 
emberre általánosítja. Persze mindkettőben értéktörvény rejlik. 
Csak az értékre való kérdezés tartalma és módja más. Mit ér az 
ember, ha ember (értve rajta, hogy etikus ember) — kérdezi a 
magyar etika. Mit ér az ember, ha magyar (értve rajta, hogy 
etikus magyar) - kérdezi a magyarság etikája. Az első mögött 
egy bölcseleti diszciplína magyarországi fejlődése van. Tör-
vényeit, minőségét a magyar gondolkodás fejlődésének álta-
lános jellegzetességei határozzák meg. A második mögött egy 
magyar bölcseleti diszciplína fejlődése van. Törvényeit, minő-
ségét a magyar nemzeti fejlődés általános jellegzetességei hatá-
rozzák meg. Természetesen mindkettő történeti kérdés; a 
magyar gondolkodás fejlődése is, és a magyar fejlődés törvény-
szerűségei is. Csakhogy az első a nemzeti fejlődés közvetett 
lecsapódása és általánosított reflexiója a gondolkodó főkben. 
A második pedig a nemzeti fejlődés közvetlen lecsapódása és 
önreflexiója a gondolkodó főkben. A magyar etika termé-
szetes, bár retardált terméke a hazai szellemi fejlődésnek. A 
magyarság etikája speciális terméke a retardált hazai szellemi 
fejlődésnek. 

A magyar etika centruma Kölcsey, a hazai elvont gondol-
kodás felülmúlhatatlan remeke a Parainesis. Alapfogalma a 
köztársasági erény. A sohasem volt magyar respublika sohasem 
volt magyar polgárának álombeli erkölcsi kátéja. Csillogó, de 
kemény liriko-filozófiai ötvözetében minden benne van, ami a 
bölcselet történetének esszenciájaként benne lehet. Például a 
szenvedélyek kiegyenlítésének és legyőzésének Spinozától 
tanult bölcsessége. Meg a minden érdeket kizáró, a tiszta morá-
lis törvényre alapuló akarati döntés, a kanti kategorikus impe-
rativus. Az önmagáért való erkölcsös életvitel, amely a fel-
világosult vallásosság alapját is képezi — mármint a „tiszta ész 
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határain belül". És persze a harmónia, a rossz végleteket fel-
oldó-megszüntető arisztotelészi „közép". Az antik poliszpolgár 
étoszának ez a fix, gondolati-érzelmi kiindulópontja. 

Ez sem kevés, de a Parainesis sokkal több. Mert nem szem-
lélődő filozófia, hanem cselekvő bölcsesség. Pontosabban szól-
va a cselekvés bölcsessége. Nyugalom és önérzet egysége, de 
olyan nyugalomé, amely a tetthez szükséges, és olyan ön-
érzeté, amely a tett helyességét igazolja. Persze, hogy sztoikus. 
De olyan sztoikus, aki a forró pillanatban az agorára megy, 
hogy szót emeljen a felismert igazságért. Magányos gondol-
kodás. De csak a gondolkodás folyamata magányos. Az indító-
oka és a végeredménye közösségi. A magány — számára — 
műhely, amely a közösséget szolgálja. A közösség - számára -
lételem, amely a magányt gazdagítja. Egyénnek és közösség-
nek, magánynak és közéletnek ez a spontán összekapcsolása 
eredményében már etika, de gyökerében még antropológia. 
Vagyis antropológiai alapon művelt etika, ahogy minden nagy 
formátumú gondolkodásban. 

Nos, ez sem rendszeralkotó bölcselet, hanem életet magya-
rázó-elviselhetővé tevő-könnyítő bölcsesség. Nem az etika 
kategóriatana, hanem az etikus életvitel ábécéje. Nem a világ-
magyarázat enciklopédiája, hanem a cselekvés érvrendszere. 
Ilyen a műfaja is. Nem a 18—19. századi klasszikus német 
bölcselőké, hanem a 17-18. századi francia moralistáké. Főleg 
a 17. századiaké. Traktátus, nem értekezés. Nem Kant, Schel-
ling és Hegel a rokona, hanem Pascal, La Bruyère és La 
Rochefoucauld. Persze a távolság sok tekintetben nagy. A 
csekei kúria ámbitusa nem a Port-Royal bibliotékája, ahol 
Pascal elmélkedett. A szatmári megyegyűlés nem a Condé 
herceg palotája, ahol La Bruyère nevelősködött. És a pozsonyi 
diéta sem a Madame de Sévigné vagy a Madame de Lafayette 
szalonja, ahol La Rochefoucauld csiszolta sötét maximáit. Az 
élethez való viszony mégis rokon; és ebből fakadóan a műfaj és 
a magatartás is. Nemcsak abban, hogy életbölcsesség, hanem 
abban is, hogy költői módon átélt és megformált, morális 
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életvitellé alakított magán filozófia. Persze a magyar bölcs sok-
kal életközelibb-konkrétabb, mint a törékenyen elvont Pascal. 
Sokkal emelkedettebben filozofikus, mint a gyalogosan okos 
La Bruyère. És sokkal szelídebb-melankolikusabb, mint a 
komoran kiábrándult La Rochefoucauld. 

A magyarság etikáját Zrínyi, Eötvös, Széchenyi, Illyés mű-
veli. Persze négy változatban. Mindegyiknél más az alap-
fogalom. Zrínyinél a török elleni harc mint a nemzetnevelés 
mércéje; Eötvösnél az előítéletek elleni harc mint a nemzeti 
haladottság mutatója; Széchenyinél a morális magyarság nem-
zeti vonzereje; Illyésnél a tökéletes emberség és az igaz magyar-
ság összefonódása. A magyarság etikája spontán módon nem-
zetpedagógia is. Nem egyszerűen doktrína, amelyben megfogal-
mazódnak a nemzeti erkölcs jellemvonásai, hanem iskola is, 
amelyben kifejlődnek ezek a jellemvonások. Mind a négy pont 
és szituáció kiélezetten neuralgikus. A török veszedelem vég-
pontja, a zsidókérdés emberi-erkölcsi válaszútja, a reformkor 
sorsfordulója, a két világháború közötti béke utolsó éve. Nem 
kis érdem, hogy a nemzeti létkérdésből mindig morális kérdés 
lesz. Mindenki tudja: a praktikus feladat csak etikus alapon 
oldható meg. A kettő konfliktusának vagy szétválásának, az 
etikátlan vagy etikaellenes praxisnak, a praxis nélküli vagy 
praxisellenes etikának az alternatívája fel sem merül. Ez 
későbbi történelmi produktum. De ekkor sem a gondol-
kodóké. 

Mind a négy változatnak van valami általánosíthatóan konk-
rét igazsága. Zrínyinél a harc lehetőségéről és eszközeiről van 
szó, de nemcsak praktikus, hanem morális eszközeiről és le-
hetőségeiről is. Arról, hogy a török kiűzése elsősorban nem-
zeti-erkölcsi felkészültség kérdése. Eötvösnél a zsidóemancipá-
ció a magyar szabadság és etikum próbaköve. Mert — majdnem 
így fogalmazza — nem lehet szabad az a nemzet, amely máso-
kat elnyom. Széchenyinél az asszimiláció nem politikai és nem 
nyelvi, hanem erkölcsi kérdés. Csak a magasabb erkölcs lehet 
nemzeti vonzerő; az alacsonyabb erkölcs nemzeti taszítóerő. 
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Illyésnél pedig nincs külön magyar tökéletesedés, csak emberi 
tökéletesedés. A tökéletes ember tökéletes magyar. Vagy 
inkább fordítva: a tökéletes magyar tökéletes ember is. De ez is 
összekapcsolódik egy még általánosabb tanulsággal. Minden 
nemzet annyi szabadságot érdemel kívül, a nemzetek között, 
amennyit minden állampolgárának ad belül — 1939-ről van 
szó! - az állampolgárok között. Ez a nemzeti lét és nemzeti 
erkölcs, nemzeti szabadság és emberi szabadság összefonódásá-
nak végső — hazai etikai — bölcsessége. 

Magyar antropológia 

Érzem nemes voltom, érzem gyengeségem, 
S reményem béborűl és derűi kétségem; 
S mikor a mozgó sárt az égig emelem; 
Az isteni lángot egy porba nem lelem: 
Csillagok közt hordnak aetheri szárnyaim; 
De a sír partjára húznak ón lábaim; 
Az ég s a főid között függök utoljára, 
Én, angyal meg állat, vagy csak por meg pára. 

(Csokonai: Halotti versek) 

„Az ember egyedül gondolva nem több a magányos vadállatnál, mely 
élte fenntartásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő csak 
társaságban fejlik ki." 

(Kölcsey: Parainesis) 

A csúcs itt is a Parainesis. De íve van a gondolkodásnak, 
szinte röppályája. Csokonai az indulás, Kölcsey csak a ki-
teljesedés. Az ív összetevői jól megkülönböztethetőek. Ana-
lógiákban gondolkodva: Pascal a kezdet; Goethe van a közép-
pontban; és a pálya látszólag Hegelnél és Marxnál fejeződik be; 
valójában azonban Kantnál. Félreértés ne essék: nem hatások-
ról van szó, hanem irányjelzésekről és utalásokról a színvonal-
ra. Nem az ismeret itt a fontos - bár Kölcsey ismerte Goethét 
és Kantot, de nyilván nem sejthette előre Marxot —, hanem az 
emberi helyzet, a „condition humaine" azonos érzése és tuda-
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tosítása. Az ember esendőségének és emelkedettségének, meg-
határozottságának és szabadságának, halandóságának és hal-
hatatlanságának, külső alternatívátlanságának és belső alterna-
tíváinak az ellentétek egységében való költői megragadása és 
filozófiai-lírai kifejezése. 

A kicsapott debreceni kálvinista diák, a nemesi kúriák csaló-
dott költő-vándora, az egykori csurgói helyettes tanár a korai 
halál küszöbén tényleg úgy gondolkodik az emberi lényről, 
mint a légies alkatú matematikus, janzenista kolostorok gya-
kori vendége, a jezsuitákkal vívott szellemi párharcok törékeny 
hőse ugyancsak a korai halál küszöbén. Pascal és Csokonai, a 
francia klasszika és a magyar rokokó, a janzenista Port-Royal 
és a református kollégium csillagok távolságára vannak, de a 
Pensées és a Halotti versek kéznyújtásnyira közelre. Az egyéni-
emberi helyzet azonos bennük és a költői-gondolati következ-
tetés. Az élettel a háta mögött, az Istennel a feje fölött és az 
elmúlással szemben való elmélkedés. A szellem, a gondolat 
erejének és az anyag, a fizikum gyengeségének az átélése; a 
testbe zárt lélek nagysága, a lélekhez kötött test kicsisége. A 
kétarcú, kétlényegű ember, aki a földön lehet óriás is, de a 
kozmoszban csak törpe. Ebből fakad ott a gondolkodó nádszál 
metaforája, amelyben a nádszál gyengesége és a gondolat ereje 
egyformán hangsúlyos. És ebből fakad itt az éteri szárnyak és 
az ónlábak kontrasztja, amelyben a lábak súlya és a szárnyak 
könnyűsége ugyancsak egyformán hangsúlyos. Ettől látja 
Pascal az embert fizikai porszemnek és lehetséges morális szik-
lának, akit mégis megrettent a végtelen űr mélységes csendje. 
És ettől látja Csokonai az embert földi állatnak és lehetséges 
égi angyalnak, akit mégis hontalanná tesz a két birodalom 
közötti bizonytalan lebegés. 

Van ennek a Csokonai-antropológiának egy későbbi, de 
közelebbi, hazai párhuzama is. Vörösmarty. Csokonai menny 
és föld között függő embere Vörösmarty kettősségét előlegezi, 
az „ég és föld fiát". Csakhogy ott már tovább szalad a végletek 
felé az emberi lét antropológiai ellentmondásain gyötrődő kép-
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zelet. Ami lent van, még lejjebb süllyeszti, ami fent van, még 
feljebb emeli. így lesz a „porból" és „mozgó sárból" „őrült 
sár" és „sárkányfogvetemény", az „isteni láng"-ból pedig 
„istenarcú lény". Csokonai még csak az élet és az elmúlás 
kontrasztját ismeri, és csendesen elmélkedik a lélek örökké-
valóságáról. Vörösmarty már az „élhetetlenség és halhatatlan-
ság" dilemmáját szenvedi, ahol nem egy állítás és egy tagadás 
áll szemben, hanem két ellentétes tagadás. Az élhetetlenség 
nem lét, hanem a tényleges létre való képtelenség, a halhatatlan-
ság nem örökkévalóság, hanem a tényleges elmúlásra való kép-
telenség. A felvilágosult rezignáció antropológiája a kettős lét 
korlátait éli át és az esetleges korláttalanság reményét; a 
romantikus kétségbeesés antropológiája a kettős árnyéklét kor-
látait éli át és az esetleges korláttalanság lehetetlenségét. A 
kettő persze azonos tőről fakad. Csupán a hangsúlyok mások. 

Kölcsey „embertana" az elmúlás véges keretei közé zárt, 
teremtett lét gondolkodói-költői kísérlete, hogy értelmes cse-
lekvésben megvalósítsa önmagát. Ettől töprengő és mélyen 
humánus tanítás. Két alapmotívuma van. A halállal való szem-
benézés bölcseleti heroizmusa és a lét meghatározottságának és 
az akarat szabadságának az emberi meditációval egyidős dilem-
mája. 

A halállal való elszámolást pátosztalan magábamélyedés jel-
lemzi. Pátosztalan, de nem vigasztalan. Gyorsan el kell oszlatni 
a félreértést. Nem az emberi lét kettősségének, a test halandó-
ságának és a lélek halhatatlanságának tradicionális vigaszáról 
van szó. Többről és valamivel bonyolultabbról is. Arról, ami az 
ember szociális lényként való felfogásából és a köztársasági 
erény hitéből következik, és ami a Spinozán és a felvilágosodá-
son felnőtt, érett Goethe költői bölcsességével párhuzamos. Az 
ember és a közösség, az egyén és a nem kettősségéről. Hogy az 
ember elmúlik, de a közösség megy tovább, az egyén mulandó, 
de a nem múlhatatlan. Goethénél ez erősen általánosított. A 
lét törvényének felismerése van benne. Minden keletkezik és 
elmúlik, és a nagy egész végtelen megújulása éppen a kis részek 
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szüntelen elhalásából tevődik össze. Itt az egyén heroizmusát 
az adja, hogy pillanatnyi léte a nem öröklétének eleme, és 
elmúlása harmonikusan simul a folytatásba. Kölcseynél ez 
erősen konkretizált. A nemzeti közösség törvényének fel-
ismerése van benne. Az állampolgár él és tevékenykedik, és a 
közösség megmaradásának lehetősége éppen az egyesek folya-
matos alkotásából tevődik össze. Itt az egyén heroizmusát az 
adja, hogy véges tevékenysége a közösség állandóságának 
eleme, és elmúlása harmonikusan simul a folytatásba. Költői 
elszámolás mind a kettő. A weimari költőóriás az egész koz-
mosz rendjében keresi az egyedi lét értelmét. A magányos 
csekei poéta a hazai kozmosz rendjében keresi az állampolgári 
lét értelmét. Persze úgy, hogy a különös mögött ott van az 
általános, a nemzeti mögött az emberi. 

A meghatározottság és a szabadság dilemmája is egyszerű 
bölcsesség. Valami olyasmi, hogy az egyed ugyan a sorstól 
meghatározott, de az erény és a tett, az erényből fakadó tett és 
a tettből fakadó erény bármit formálhat belőle. El kell hárítani 
a felületes analógiát. Ez nem A szellem fenomenológiája tanítá-
sa, nem Hegel tétele a munkáról mint az ember teremtőjéről és 
felnevelőjéről. És nem is marxi konzekvencia a személyiségről, 
amely a született adottságoknak és az életút tevékenységének-
tapasztalatának összege. Hanem költői életérzéssé egyénített, 
líraivá szubjektivizált kanti indítás — legalábbis analógia. A 
nagy königsbergi bölcs embertanának, etikájának, vallásfilozó-
fiájának hazai párhuzama. A bázis az ember a jó adottságával, a 
rosszra való hajlammal és alapvető kettősségével. Azzal, hogy 
anyagi-érzéki létével a természet szükségszerűségéhez, szelle-
mi-metafizikai létével az etikai döntés szabadságához kötött. 
Pontosabban: egyedül a pusztán a jóra irányuló és szabadon 
választható etikai döntés állíthatja szembe az empirikus énnel 
az intelligibilis, az önmaga legjobb lehetőségeit megvalósító 
ént. Ez az önmaga céljává lett személyiség, amelynek indítékai 
mások számára példává és törvénnyé lehetnek. És ez a sza-
badon választott morál lesz egyedül a felvilágosult észvallás 



322 Poszler György 

alapja. Nos, Kölcseynél mindez nem gondolati rendszer, hanem 
morális érzék. De olyan, amelyre nevelési elvek épülnek. A 
mások nevelésének és az önmaga nevelésének elvei. És még 
hozzá is járul valami. Az ember eredendően szociális voltának 
hite. Nem ember és közösségi lény. Hanem ember, mert közös-
ségi lény, és közösségi lény, mert ember. Ezért a Parainesis 
nem doktrína, hanem az erények iskolája. Amelynek osztály-
terme nem a tudósszoba, hanem a megyegyülés és a diéta. 
Leckéje nem a magányos ítélet tökéletessége, hanem a magyar 
nyelv ügye, a szatmári adózó nép állapota, az örökös megváltás 
vagy éppen Wesselényi védelme. 

Magyar történetfilozófia 

„Az emberiség történetei, valamint az egész természet, szakadatlan 
lánczon függenek egymásba; s bölcs az, ki a lánczot ismerni és követni 
tanulta." 

(Kölcsey: Parainesis) 

/ 

Megint csak Kölcsey. Ugy tűnik - legalábbis egyéni „olvasa-
tomban" — ő ennek a gondolkodó magyarságnak az egyik 
csúcsa. Történetfilozófiája csak villanó felismerés, korántsem 
kidolgozott. Mégis zárja a gondolatkört. Nemcsak a sajátját, 
hanem ennek a hazai bölcsességnek az egész, rekonstruálni vélt 
árnyékrendszerét. 

A kiindulópont antropológiai; nem is jogtalanul. Az alap-
vető emberi dilemma, a meghatározottság és a szabadság egy-
sége. Csak most az egyéni létről a nem létére, az ember egyedi 
életútjáról az emberiség történelmi életútjára vetítve. A szaka-
datlan lánc követése. A „lánc" szép, de furcsa metafora. A 
folyamatosságot is jelöli, meg a kis részek egymásba kapcsoló-
dását-egységét, az egymásután logikáját, de a kötöttséget, a 
„láncravertséget" is. A lánc egyfelől összefüggés, amelynek a 
törvényszerűsége talán felismerhető; másfelől azonban sorssá 
záródás, amelynek a törvényszerűsége aligha feloldható. De az 
egész nem ilyen determinisztikus. Mert nem a lánc logikája 
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teljesíti be az ember sorsát, hanem az ember tevékenysége 
teljesíti be a lánc logikáját. Hiszen az ember célja - vallja a 
Parainesis - a tett. És miféle szárnyaszegett, fél-sziszifuszi 
tett, amelynek az iránya és az eredménye is determinált? 
Csakhogy itt nem így van. A lánc ugyan lánc, tehát köt is, de a 
szemeit az emberi alkotás rakja össze, és az irány a progresszió; 
Kölcseynél maradva: a „haladás". A lánc, a haladás meg is 
szakad. Méghozzá a forradalmi robbanásban. Ez nem termé-
szetes állapot, hanem ritka szép pillanat. Sok láncszemet pótol, 
és továbblöki a progressziót. Vagyis a történelem lánc, folya-
mat is, kötöttség is. A kötöttség logikája és a logika kötöttsége. 
De az emberben és az ember által — nem rajta kívül és tőle 
függetlenül - megvalósuló folyamat és kötöttség. így pedig az 
emberen is múlik, hogy szövi-e a láncot, és hogy merre és 
hogyan szövi. A történelemnek logikája van, de alternatívák-
ban fejlődik — mondanánk ma. Az egyén és a közösség kötött 
is ebben a logikában, de mozgástere is van. Hogy beteljesítse, 
vagy más logikát léptessen érvénybe. így elkerüli a kalandor 
voluntarizmust, mert determinált. És elkerüli a béna bele-
nyugvást, mert szabad. Kölcseynél ez tényleg csak villanás. 
Látens, csíra-történetfilozófia. De annak tagadhatatlanul zse-
niális. 

A determinált, de a determináción belül szabad ember, a 
sorsot szövő, de a sorson belül alternatívákkal rendelkező 
emberiség; a halandó egyed, a halhatatlan nem — ezek azok a 
párhuzamok és kontrasztok, amelyek a költői antropológiát és 
a költői történetfilozófiát egybekapcsolják. Van azonban egy 
éles ellentét is. Az egyed, az egyes ember nemcsak halandó, 
hanem lehet elesett és nemtelen is; a nem, az emberiség nem-
csak halhatatlan, hanem mindig emelkedett és nemes is. A 
történelem a felemelkedés, az öntisztulás folyamata. Kidobja 
magából a salakot. Félreértés ne essék: nem a céljaival szen-
tesíti az eszközeit, hanem végső soron leülepíti a szennyező-
dést, harmonizálja a diszharmonikusat. Megejtő bölcsesség. Két 
dolgot is érdemes megfigyelni benne. Először, hogy a reform 
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bűvöletében élő poéta víziója a történelemről ugyan nem idilli, 
de nem is reménytelen. Nem zárja ki a tragédiát, de nem 
kiúttalan. Olyan, mint a Hegelé vagy a legmagasabb szinten 
Goethe Faustjáé. Tudja, hogy értékek pusztulásán és egyéni 
tragédiákon keresztül és értékek pusztulásából és egyéni tragé-
diákból épül a folyamat, amely végső soron, összemberi szin-
ten értékteremtő és nem tragikus is. Ebben persze az érték-
pusztulásra, az egyéni tragédiára, a folyamatra, az értékterem-
tésre, a nem tragikusra és a végső soronra egyszerre és egy-
forma módon esik hangsúly. Másodszor, hogy a Sokat csaló-
dott, magányos költő bölcsessége ez. Nem szeretheti mindig az 
egyes embert, aki a hétköznapokban eléje kerül. Ezért fordul 
az emberiséghez. Ez elég általános-inkonkrét ahhoz, hogy 
szerethesse. 

Hogy szerethesse, ahhoz elég elvont; hogy cselekedhessen 
érte, ahhoz túl elvont. Szűkebbre kell vonni a kört. Következik 
a nemzet. Kölcseynél maradva: a haza. Ez elvontabb-szeret-
hetőbb az egyes embernél, konkrétabb-segíthetőbb az emberi-
ségnél. így válik az erény parancsolta tett, az etikailag, antro-
pológiailag, történetfilozófiailag indokolt tett céljává és szin-
tézisévé. Igen, a „haza és haladás". Ide konkludál a gondol-
kodó magyarság egész eszmerendszere. Körré zárul minden. 
Kiindulópontja és végpontja egyaránt a haza. E kör ívein és 
görbületein helyezhető el minden, ami a hazai elmélkedés 
történetében Szent István és Németh László, Apáczai Csere és 
Bartók Béla között létrejött. Közöttük vannak Zrínyi, Arany, 
Eötvös, Kármán és a többiek, a hazáért és a hazáról töprengők 
mind. Bűvös kör. Nem lehet kilépni belőle. Ez adja az egésznek 
a karakterét. A fenséges nagyságét is, a vonzó esendőségét is. 

* 

A sorozat még folytatódik. Menetközben mérlegelni — 
legalábbis kockázatos. Vállaltam, mert zártnak éreztem a logi-
káját. A logika a sorozatszerkesztő Szigethy Gáboré. Csak 
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elismerni lehet. Nemcsak a válogatás reprezentatív, hanem az 
előszavak is pompásak. Populárisak és differenciáltan elemzők. 
Munkáját külön kellene méltatni. Remélem, a vállalkozás be-
fejezetével megtörténik. 

* 

A Magvető Könyvkiadó sorozatában eddig a következő, a jelen 
elemzés tárgyát képező kötetek jelentek meg: 
1981: Deák Ferenc - Kossuth Lajos: Párbeszéd a kiegyezés-

ről, Babits Mihály: A magyar jellemről, Széchenyi 
István: A Magyar Akadémia körül, Kölcsey Ferenc: 
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz, Apáczai Csere János: Az 
iskolák fölöttébb szükséges voltáról, Vajda János: Egy 
honvéd naplójából, Kármán József: A nemzet csinoso-
dása, Eötvös József: A zsidók emancipációja, Németh 
László: San Remo-i napló, Bartók Béla: A népzenéről, 
Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság, 
Kassák Lajos: Csavargók, alkotók, 

1982: István király intelmei, Csokonai Vitéz Mihály Beszédei, 
Arany János: Népies politikai cikkek, Bölöni Farkas 
Sándor: Naplótöredék, Krúdy Gyula: A kápolnai föld-
osztás, Illyés Gyula: Ki a magyar 

S Irodalomtörténet 1983/2 



GYÖRFFY MIKLÓS 

A M A G Y A R R E G É N Y 1981-BEIN 

Elég esetleges tárgyat választ az ember, ha egy naptári 
év regénytermését óhajtja áttekinteni. Az irodalomtörténet 
nemigen igazodik a naptári fordulókhoz, és a vizsgálandó 
anyag összetételébe még a könyvnyomtatási anomáliák is bele-
szólnak. Számos mű tudniillik, amely 1980-as évszámmal 
jelent meg, valójában 1981-ben látott könyvesbolti napvilágot, 
és ugyanígy számos 198l-es évjáratúnak feltüntetett regény 
csupán a következő naptári évben. így van ez rendszeresen. 
Olykor a kultúrpolitika szeszélye módosítja a rendes évi sza-
porulatot: Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltása 1981-ben jelent 
meg, holott már húsz éve készen volt, Sükösd Mihály: A 
törvénytevő című regénye, úgy látszik, szintén késve jelent 
meg, a könyv végén közölt adat szerint ugyanis a kézirat 
1972-től 1976-ig készült. Éppen ez utóbbira nézve e kelet-
kezési dátum sokatmondó, Sükösd könyvét tudniillik szo-
rosabb szálak fűzik a hetvenes évek közepéhez, mint meg-
jelenésének időpontjához. 

Még csak „szövetmintának" sem tekinthető egy esz-
tendő kimetszett regényhozama, hiszen ha az netalán a ráko-
sodás tüneteit mutatná, ellentétben az emberi szövetmintával 
ebből korántsem kellene a műfaj halálraítéltségé re következ-
tetni. A regény, mint erről huszadik századi „válságainak" 
története tanúskodik, minduntalan megújulhat, a magyar pró-
za pedig olyannyira, hogy a legutóbbi időkig vezető szerepű 
lírát is sikerült háttérbe szorítania. Ugyanakkor egy-egy szeren-
csésebb, sikeresebb évjárata egyáltalán nem szavatolja a szín-
vonal tartósságát. A magyar regény elmúlt húsz évének törté-
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netét különösképp jellemzi az ingadozó, szeszélyes teljesít-
ménygörbe: kétségtelenül feljött a regény, vagy mondjuk 
inkább így: a próza, de közben folyton vissza is esett, és ezt az 
ingadozást a kritika állandó méricskélése, fanyalgása, aggodal-
maskodása kísérte. így aztán, ha most az 1981-esév fontosabb 
vagy jellemző regényeiről lesz is szó - nem az összesről tehát, 
hogy mintegy átlagot számítsunk ki belőlük —, akkor elkerül-
hetetlen, hogy viszonyításul ne hivatkozzunk időnként a 
korábbi évek vagy akár a legújabb, 1982-es év már ismert 
műveinek némelyikére. 

Önéletrajzi regények 

1981 reprezentatív tendenciája a történelmi és az emlékező-
visszatekintő tematika volt. Nem újdonság ez a jelenkori 
magyar regényben, de 1981-ben különösen szembeötlött. A 
szabályos történelmi regényen kívül, amilyen szintén akadt az 
évi termésben, közte mindjárt az év alighanem legjobb regénye, 
Spiró György: Az Ikszek című műve, amelyre még visszatérek, 
ez a tematika minduntalan műfaji kérdéseket vet fel: regé-
nyek-e egyáltalán a részben ilyen igénnyel fellépő emlékezések, 
melyek a regények, esetleg nem épp olyan mű az-e, amely nem 
vallja magát annak. Tulajdonképpen nem is a regény krité-
riumán van a hangsúly, hanem a szépirodalomén: műalkotás-e 
valamely memoár, önéletírás, én-regény, teremt-e esztétikumot 
vagy sem. Persze a szabályos epikai fikció sem mindig mű-
alkotás, annak is át kell lényegülnie, hogy ne csak giccs, lektűr 
vagy fércmű legyen. Ugyanakkor lehet jó egy memoár, olvas-
hatjuk érdeklődéssel akkor is, ha „csak" memoár, ha tehát 
nem nyújt mást, csak a benne foglalt, egyedi érvényű élet-
anyagot. Ezek a művek — amelyek a szóban forgó tematika 
irodalmon kívüli nyúlványai — nem tartoznak vizsgálódásunk 
körébe. 

5* 
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A műalkotássá átlényegített visszaemlékezés mértékadó pél-
dája az utóbbi évekből Illyés: Beatrice apródjai című könyve 
volt. Művészetének egyik titka agyafúrt, eredeti szerkezete, 
amelynek semmi köze az önéletírás szokványos lineáris sémájá-
hoz. A Beatrice apródjainzk cselekményideje voltaképpen 
egyetlen esztendő mindössze. Emlékiratnak ez igencsak rövid 
időszakasz, regényidőnek viszont untig elég. Persze ki-kitekint 
közben az író előre is, hátra is, a kiszemelt időszakot pedig nem 
kronológiai rendben idézi fel, még csak nem is valamilyen 
tematikus rendben, hanem látszólag szertelenül és rendszer-
telenül ide-oda csapongva. Nyilvánvaló, hogy tüzetes vizsgálat-
tal fel lehetne tárni e csapongás rejtett összefüggéseit. De nem 
is ez a lényeg, hanem az, hogy a különféle idejű, különféle 
síkokhoz tartozó történések, a regényes jeleneteket esszéisz-
tikus fejtegetésekkel váltogató külön nemű epikai szövegrészek 
egységbe olvadnak annak az eleven érzésnek köszönhetően, 
hogy mindvégig egy és ugyanaz a személy szól hozzánk. És itt 
egyforma hangsúlyt kell helyezni ez utóbbi tagmondat mind-
egyik részére: Illyés Gyula a maga félreismerhetetlen és le-
nyűgöző módján szól, beszél mihozzánk, mindenkori olvasójá-
hoz. Az a benyomásunk támadhat a könyv olvastán, hogy 
Illyés mindvégig ott ül velünk szemközt, és mesél, végeérhetet-
lenül meséli, mi minden esett meg vele és körülötte annak 
idején. Nem mesebeli öregapóként, nem is homályló tekintetű 
múltba révedőként, hanem partnerünkként, a kíváncsi olvasó 
vendéglátójaként. Mintha mindig abba kapna bele, ami éppen 
fontos neki. És ha valamit az előző alkalommal nem mondott 
el mindenestül, legközelebb újra előveszi, és ott folytatja, ahol 
abbahagyta. Bizonyos értelemben áll az idő Illyés könyvében, 
ahogy az emlékezetben is áll a múlt időtlenül. A legprivátabb 
rokoni szövevények, családi mesterkedések megejtő termé-
szetességgel simulnak így a tízes-húszas évek fordulójának esz-
meáramlataihoz és a magyar történelem színváltozásaihoz. 
Illyés módszere én és külvilág bonyolult viszonyának árnya-
latos ábrázolását teszi lehetővé, s mellesleg az irodalom alap-
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vető kommunikatív funkcióját is újra felfedezteti az olvasóval. 
E módszer nem recept, de az anyagformálás általa megnyil-
vánuló eredetisége nélkül nincs szépirodalomszámba menő ön-
életrajzi regény. 

Illyés mértékadó példája mellé állított újabbat Vas István: 
Mért vijjog a saskeselyű? című önéletrajzi esszéregényével. Vas 
István a goethei önéletrajzi fejlődésregény nagyszerű modern és 
magyar változatát alkotta meg. A Költészet és valóság és a 
Wilhelm Meister mintája éled itt újjá. „A líra regénye" alcím-
mel illetett előző két kötet egy költő születésének oknyomozó 
elemzését végezte el. Ez a költő az emlékező és oknyomozó 
idős író ifjúkori énje volt, akire Vas önironikus felhangú tárgyi-
lagossággal már szinte mint idegenre, egy meg nem írt fejlődés-
regény hősére tekint vissza, s akinek fejlődésében, költővé 
érésében tudományos és kriminalisztikai precizitással tudja 
ízeire szedni a hatások, adottságok, véletlenek, a vonzások és 
választások bonyolult szövevényét. 

A Mért vijjog a saskeselyű ben „a nyomozásból beszámolóvá 
óvatosodik az elbeszélés", mert a harmincas évekkel, kivált-
képp az 1932/33-as évek Magyarországra is kiható nemzetközi 
fejleményeivel, és nem utolsósorban Vas Istvánnak magának 
költővé avatásával olyan területre érkezik az elbeszélő, ahol 
költő-hőse a magánéletből kilép a közéletbe, éspedig annak 
mindjárt viharos felkavarodásába, egy korszakváltás színterére. 
A Mért vijjog a saskeselyű? folytatólagos folyóiratbeli közlése 
során, fejezetekre hullása és a fejezetek hónapos időbeli távol-
sága miatt, elsősorban mint a harmincas évek irodalmi életének 
izgalmas leírása hatott. Annál inkább, mert a hiányzó vagy 
hiányos szaktudományos feldolgozások helyett is olvastuk. 
Egyvégtében kellett elolvasni ahhoz, hogy kitetsszék e nagy 
művelődéstörténeti tabló mélységes személyessége és epikai 
funkciója. Nem vont vissza ez semmit informatív érvényéből, 
de a történeti anyag része lett egy művészi kompozíciónak, 
amelyet koncentrikus tematikus körök gyűrűzr lüktető moz-
gása működtet. Az irodalmi élet alakjairól és viszontags jairól, 
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saját szellemi és költői pályája állomásairól szólván Vas István 
csakis arról ír, amivel kapcsolatba került, ami befolyással volt 
személyes életére, ami ily módon mintegy beléje épült, és csak 
azt írja meg, ahogyan ezek az emberek, művek, események 
őreá hatottak. 

A Mért vijjog a saskeselyű ben felhalmozódó művelődési 
anyag így epikai funkcióhoz jut, éspedig nem különbözőhöz 
attól, amilyen a magánélet hétköznapi történéseié és lelki 
vívódásaié. Nincs törés, nincs ellentmondás az esszéisztikus és a 
narratív fejezetek között. Midőn arról olvasunk, hogy Vas 
István szinte féltő fiúi aggodalommal próbálta megmagyarázni 
magának Babits tévedéseit, hogy a megejtően rátarti és önfejű 
különcnek szóló elnéző, már-már gyöngéd megértéssel gondolt 
arra a Kassákra, aki tulajdonképpen ellenfele volt, hogy nagy 
költőnek tartotta József Attilát, bár az valamilyen nevetséges 
semmiség miatt nem kedvelte őt, hogy tár Németh László a 
fajelmélettel érintkező nézeteket fejtett ki a magyar irodalom 
múltjáról egyik tanulmányában, azért magában nem tagadhatta 
meg tőle az elismerést lefegyverző elmevillanásaiért - ilyenkor 
a korszak szellemi élete egy első személyű elbeszélő hős 
pszichológiai oldalról is motivált személyes ügyévé válik. Még 
nyilvánvalóbban ilyen a szerepe az író zsidó származásából 
következő bonyodalmaknak. Baloldali, polgári, zsidó magyar 
írónak lenni a harmincas évek Magyarországán az identitás-
tudat olyan különleges esetét eredményezte, olyan képtelen, 
nemegyszer groteszk helyzetekkel járt együtt, hogy az a külö-
nösség esztétikai kategóriájának értelmében e korszak lénye-
gébe vágó megírnivalónak kínálkozott. 

Mindazonáltal elkülöníthetők a regényben mintegy csobba-
nások nyomán újra meg újra gyűrűzni kezdő, vagy zenei hason-
lattal élve: témavariációs tematikus körök. A szorosabban vett 
magánéleti szférában ilyen az író első feleségének baljós törté-
nete, amely mindenestül a tőrőlmetszett szépirodalom varázsá-
val hat. Etit, a biológiának ezt a remekművét, az emancipált 
nőnek ezt az eszményi megtestesülését, aki mintegy személyé-
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ben szavatolja a baloldali és humanista törekvések hitelét, 
titokzatos halálos betegség emészti. Az ő lappangó haláltusája, 
amelyben a „Rém"-mel a táncot és a szerelmet szegezi szembe 
utolsó leheletéig, mindenfajta mesterkélt szimbolika nélkül a 
könyv lélekbemarkolóan érzékletes lényegévé, a halálos fenye-
getettség költői képévé sűrűsödik. A Mért vijjog a saskeselyű? 
mindenekelőtt Eti sorsával válik a József Attila-i látomás: Ös 
patkány terjeszt kórt miköztünk. . . monumentális regényes 
feldolgozásává. Ugyanaki or ironikusan és keserűen mintáját, 
az önéletrajzi fejlődésregényt is túlhaladja annyiban, hogy a 
regény végére a hős bár készen van, megteremtette önmagát, 
végképp elfogy körülötte a levegő, költői énje önnön kifejtésé-
nek minden eszközétől, médiumától, céljától megfosztatik, 
nincs mihez kezdenie vele. 

önéletrajzi ciklusának új kötetével jelentkezett 1981-ben 
Kolozsvári Grandpierre Emil is. Az Árnyak az alagútban, akár-
csak a ciklus előző kötetei, az önéletrajzi regényírásnak Illyésé-
től és Vasétól egyaránt eltérő módszerét képviseli. Grandpierre 
a megtörtént valóságot fikcióval dúsítja fel, regényesíti. Már a 
Béklyók és barátok eszembe jutatta Max Frisch annak idején 
megjelent Montauk című regényét, amely Grandpierre önélet-
çajzi regényeihez hasonlóan leplezetlenül az írót magát tette 
meg főszereplőnek, de nem mint emlékezés vagy napló íróját, 
hanem mint egy olyan, szépirodalmi apparátussal megformált 
történet hősét, amelyben ő maga világhíres íróként és házas 
férfiként valóságosan megtörtént szerelmi kalandba bocsát-
kozik egy ifjú hölgytisztelőjével. Ez a regény nemcsak azért 
juthat eszünkbe Kolozsvári Grandpierre olvasása közben, mert 
nála is nagy szerepet játszanak kendőzetlenül, sőt, némi het-
venkedéssel előadott saját szerelmi kalandjai, és nemcsak azért, 
mert az író mindkét esetben fikciónak álcázott történés fő-
hőse, hanem bizonyos ellentét okán is. Max Frisch művének 
létrejöttében, és erre többi műve is bizonyság, igencsak közre-
játszhattak írói gátlások, a téma- és formakeresés, a hitelesség-
igény gondjai. Max Frisch mintegy az őszinteség és a megír-
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hatóság végső mentsvárát ismerte fel saját intimszférájában, 
noha egyszersmind — tudatosan vagy öntudatlanul — a sze-
mélyes élményt szerepjátszó íróként és szerelmesként mindjárt 
mint irodalmi témát, vagyis a száműzött alakoskodás vissza-
csempészésével élte át. Kolozsvári Grandpierre-t, mint erről A 
szerencse mostohafiához írt bevezetőjében maga is vallott, 
szintén foglalkoztatják az elbeszélés hitelességének dilemmái, 
de ezek nem gátlásokat ültetnek el benne, hanem inkább 
feloldják gátlásait. 

Már a Béklyók és barátokat is jellemezte a kötetlen csapon-
gás, de ott még érvényesült némi epikai fegyelem, a történések 
nagyjából időrendben és valamiféle epikai fikció medrében 
követték egymást, voltak csomópontjaik, kitérőik, csattanóik. 
Az Árnyak az alagútban szinte mindennemű epikai szerkezet-
nek híjával van. Az író gátlástalanul hányja kazalba emlékeit. 
Eljárásában van valami provokatív hányavetiség és magabiztos-
ság. Fecseg, anekdotázik, pletykál, apró-cseprő magánügyeket 
tereget ki. Már-már a tőle egyébként mérhetetlenül távoli 
Tandorit juttatja az eszünkbe, aki szintén kifogyhatatlanul 
fecseg ügyes-bajos napi dolgairól, képzelete és magán-mikro-
kozmosza tüntetően gyermekded teremtményeiről — ám ő 
mindezt mintha idézőjelben, valami helyett mondaná, 
ahelyett, ami nincs, mert elveszett; Kolozsvári Grandpierre-nek 
ellenben mintha semmi kétsége nem volna aziránt, hogy ma-
gán-emlékezete amúgy nyersen és mindenestül irodalomként 
tálalható. 

A regényesítés módszeréhez pedig nem annyira esztétikai, 
mint gyakorlati okokból folyamodik: olyankor, amikor kínos 
vagy megengedhetetlen volna a személyek és a történtek 
pontos nevén nevezése. Az a felemás helyzet alakul ki így a 
könyvben, hogy akire nézve sértő vagy leleplező volna a nyílt 
megnevezés, az álnév vagy típus mögé rejtetik, akinek viszont 
nincs oka a szégyenkezésre, az nevén neveztetik. Azok a jele-
netek és epizódok, amelyekben a szerző a maga hús-vér valójá-
ban az ötvenes évek szellemi-irodalmi életének regényesített 
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típusaival, ténylegesen fantomokkal, alagúti árnyakkal érint-
kezik, nem igazán érdekesek. Az ötvenes évek kulturális élete, 
bármily abszurditásokkal volt is tele, bármily jól reprezentálja 
a korszak teljes abszurditását, inkább csak dokumentum-
értékű belügy, amelyből ha valami, hát éppen a dokumentáris 
igazság érdekli az olvasót. Érdekes és megszívlelendő attitűd-
nek, az ötvenes évek dokumentálásában figyelemre méltó szín-
foltnak látszik ugyan, hogy az író a túlélés fortélyaira emlék-
szik mindenekelőtt, az egészséges önzés és a cinizmusba hajló 
humor tükrében láttatja a történteket, végeredményben mégis 
hiányolható a könyvből annak szorongató sugalmazása, hogy 
azért nem mindenki úszta meg ezt a közjátékot. 

Kolozsvári Grandpierre-nek ez a könyve tehát kordoku-
mentumnak nem eléggé tényszerű, irodalomnak nem eléggé 
„szép". Két további önéletrajzi regény sem szerveződik igazi 
műalkotássá, noha érezhetően szépirodalmi igénnyel készült 
mindkettő. Bárdos Pál A második évtized című könyve, amely 
szintén az ötvenes évekről szól, csak néhány epizódjával kép-
viseli egy lehetséges regénykompozíció kezdeményeit, egyéb-
ként az emlékanyag szervezetlensége jellemzi. Hiába a még oly 
személyes tanúságtétel, hiába az anyag hitele és gazdagsága, ha 
mindez nem szerveződik esztétikai egységbe. Némileg más a 
helyzet Bárczy János Zuhanóugrás című nagysikerű könyvé-
vel. Ebben sok minden egy lehetséges regény megvalósulására 
vall. Legfőbb hatáseszköze, hogy Bárczy bámulatos emléke-
zettel idéz meg minden apró, mellékesnek látszó, összhatásuk-
ban mégis regényszerű világot teremtő részletmozzanatot. Le-
het, hogy a rengeteg jellem-, helyszín- és hangulatfestő elem, 
egyes helyzetek, események novellisztikus kikerekítése részben 
a képzelet műve, ez azonban annál inkább íróivá avatja a 
teljesítményt, ugyanis a hiteles, megélt anyag észrevétlenül 
olvad egybe e feltételezetten fiktívvel, annak hitele átsugárzik 
erre, ennek regértyesítő érvénye amarra. De az is lehetséges, 
hogy a vakságában évtizedek óta befelé élő Bárczyban csak-
ugyan felszínre bukkant sorra minden apró részlet a még látón 
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megélt múltból, és szinte naplószerű pontossággal tudta fel-
idézni élete kritikus éveit. Azonkívül katonai beosztásából, 
munkaköréből eredően a történtekről, a benyomásairól rend-
szeresen be kellett számolnia annak idején írásban a felettesei-
nek, tehát, mint maga mondja, most csak újból tollba mondta 
azt, amit egyszer már magában vagy önmaga és mások számára 
leírt vagy elmondott. 

Ezáltal van valami alvajáró biztonság, katonás pontosság és 
bűvös érzékletesség a Zuhanóugrás elbeszélésmódjában, és 
mindez a inodellérvényű életpályát szubjektivitás és objekti-
vitás mezsgyéjén haladó, a zuhanóugrás képében és az egész 
ejtőernyős világban jelrendszerre találó, céltudatos, egyenes 
vonalú történetté szervezhetné. Bárczy azonban nem érte be 
ennyivel, ő nyelvében is írónak akart bizonyulni, és ez lett a 
veszte. Úgy fogalmaz választékosan és érzékletesen, ahogy a 
nagykönyvek, a stiláris mintakönyvek előírják, halmozza a 
jelzőket, a rokon értelmű szavakat, a szóképeket, néhol bán-
tóan dagályosakat, valóságos tűzijátékokat rendez belőlük. A 
Zuhanóugrás így csak olyankor lebilincselő irodalom, amikar 
szerzője belefeledkezik az elbeszélésbe, és a rendelkezésére álló 
tény- és adathalrnaz nem engedi szóhoz jutni az „irodalmi 
stílust". Okoskodó ez a stílus, és okoskodás szüleményei a 
történetírói és társadalomtörténészi kitérők, elmélkedések is, 
amelyek egyébként Bárdos Pál könyvét szintén jellemzik, és 
ellentétben azzal a személyességgel és dramaturgiai szereppel, 
amellyel Vas István könyvébe épülnek be az esszéisztikus rész-
letek, ezek itt szervetlen függelékek, sőt, még hamisak is, mert 
a szövegbe ágyazottságukkal azt a látszatot keltik, mintha a 
szerző mindezt már annak idején olyan tisztán, világosan látta 
volna, mint saját bevallása szerint is csak utóbb, hosszas és 
kínzó tépelődések nyomán, sőt, mi több, maga a regény éppen 
arról kíván számot adni, hogy mind Bárdos, mind Bárczy 
miképpen eszmélt rá apránként történelmileg meghatározott 
vakságára. 
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Történelmi regények 

Különleges változat a memoárszerű történelmi tematikában 
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos című regénye, Kossuth fiktív 
emlékirata. Kossuth életpályája akár romantikus történelmi 
regényhez is szolgáltathatott volna fordulatos cselekményt, 
Cseres azonban nem ilyet írt, hanem olyan képzeletbeli öreg-
kori visszatekintést, amelyben a hányattatások, fordulatok, 
kalandok „regényes" külsőségei iránt az emlékező már csekély 
figyelmet és fogékonyságot szokott tanúsítani. Kossuth maga, 
eléggé nem fájlalhatóan, a valóságban nem írta meg ezt az 
öregkori számvetését. Annál is fájdalmasabb ez, mert a szabad-
ságharc többi vezéralakja közül számosan megírták emlékeiket, 
emigránsok és itthon maradtak egyaránt, és az ő Kossuth-képük 
mellé hézagpótló kiegészítés volna egy Kossuth-önarckép. 
Kossuth továbbá nagyszerű stiliszta volt, aki szónoklatok, hír-
lapi cikkek, levelek, kiáltványok, memorandumok formájában 
egész pályafutása során élt önmaga és a vele azonos nemzeti 
ügy szóbeli kifejezésének lehetőségeivel. Cseres Kossuth 
torinói számkivetettségében tipikus memoárírói helyzetet és 
motivációt fedezett fel — teljes joggal — és nem tudott ellenállni 
a kísértésnek, hogy Kossuth stiláris fegyverzetének felhasználá-
sával valóra ne váltsa helyette, amit hőse elmulasztott. 

Cseres lehiggadt, rezignált emlékiratot írt Kossuti; nevében. 
Talán túlságosan is higgadtra, körültekintőre, távolságtartóra 
sikeredett a könyve, helyenként majdhogynem személytelenre, 
és ezáltal a memoárjelleg sava-borsa vész el. Kossuth egész 
pályáját áttekinti, és az átlagolvasó számára elfogadható 
regényterjedelem figyelembevétele mellett ez azzal a következ-
ménnyel jár, hogy nem jut kellő tér sorsdöntő epizódok ala-
pos, ihletett, bensőséges felidézésére. Tovább nehezíti Cseres 
dolgát, hogy Kossuth életéről és munkálkodásáról szólván lép-
ten-nyomon ki kell térnie a magyarországi reformkorszak, 
majd a forradalom és szabadságharc történetének szinte min-
den lényeges mozzanatára, mert azok nélkül Kossuth elkép-
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zelései és tettei összefüggéstelenül a levegőben lógnának. 
Kossuth élettörténete évtizedeken át ügyszólván Magyarország 
történetével azonos, és aki Kossuth-életregényt ír, még ha első 
személyűt is, óhatatlanul magyar történelemkönyvet ír egy-
szersmind. Cseressel irodalmi fikciót, ha még oly dokumen-
táltat, íratott volna a benne lakozó szépíró, de nem tudta 
megtagadni magában történész-énjét sem, sőt, az egyre inkább 
felülkerekedett benne. E kétlakiság következtében regénye hol 
a vállalt írói penzum több-kevesebb sikerrel történő teljesítése, 
hol pedig és egyre inkább:a történelem felmondása,helyenként 
anakronisztikus távlatból. 

Cseres Kossuth nyelvén írta meg regényét. Ez a nyelv ki-
elégítően rekonstruálható Kossuth írásaiból, és Cseres hitelesen 
mímeli olyankor is, amikor az lebeszélésben magára marad. 
Ugyanis gyakran kézen fogva vezetteti magát Kossuthtal: szó 
szerint idéz az érintett tárggyal foglalkozó írásaiból, anélkül, 
hogy idézőjelbe tenné - de miért is tenné, mikor azt idézi, aki 
a szóban forgó passzust maga írta. Néhol kitapinthatók a 
varrások a hiteles Kossuth-szövegek és a rekonstruáltak meg 
mímeltek között, ami önmagában még nem volna baj, de végül 
is ezek a varrások bizonyos feszengést ébresztenek az olvasó-
ban: Kossuth dokumentációval van-e dolga vagy regénnyel? 

Cseres Tibor nézetem szerint irodalmi szempontból téve-
dett, amikor túlságosan közel maradt a szóbelileg dokumentált 
Kossuthoz: megkötötte a kezét azokra az esetekre, amikor 
egymagában kellett boldogulnia. A rekonstrukció bizonyos 
alakoskodás képzetét kelti. Hiányzik belőle az a gesztus, amely 
a műemlékek helyreállításánál ma már kötelező: szemmel lát-
hatóan elkülöníteni az eredeti és a rekonstruált részeket. 
Hasonló problémával találták szembe magukat Széchenyi Nap-
lójának fordítói. Tudvalevő, hogy Széchenyi németül írta nap-
lóit egész életében, azokban az évtizedekben is, mikor nagy-
szabású közírói tevékenységet fejtett ki választékos és egyéni 
magyar nyelven. A naplókban magukban is szép számmal talál-
hatók magyar szövegrészek. Le lehetett volna fordítani a Nap-
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lót Széchenyi korabeli magyar nyelvére is, ám a fordítók nem 
ezt tették. Legfeljebb módjával engedtek beszüremkedni a 
kreált szövegbe eredeti jellegzetességeket. Kossuth szövegei 
ráadásul retorikai alakzataikkal, romantikus szókép-
halmozásukkal különösen szokatlanok, zsúfoltak a mai magyar 
olvasó számára, és a hűséges ragaszkodás e kifejezésmódhoz 
görcsössé válik, a mesterkéltség és a befogadhatatlan tömény-
ség érzetét kelti. 

Persze magyar író legyen a talpán, akinek van bátorsága 
elszakadni egy fiktív Kossuth-öncletrajzban a dokumentált és 
nemzeti ereklyeként tisztelt Kossuth-stílustól, az ékesszólás 
magyar remekétől. Ehhez legfeljebb külföldi író vehetné a 
bátorságot nem magyar nyelven. Ezt tette fordított értelemben 
Spiró György: Az Ikszek című nagyszabású regényében: 
magyar író létére lengyel történelmi témát dolgozott fel, és-
pedig nemzeti becsű, klasszikus művelődéstörténeti hagyo-
mányt, amelyhez lengyel író csakis másképp nyúlhatott volna. 
„A két nép történelme (ti. a lengyelé és a magyaré) hasonló 
ugyan, de nem annyira, hogy a kívülállót megbénítanák a 
tabuk és előítéletek", állapította meg Spiró. A magyar és a 
lengyel nép történelmének hasonlósága alapján okkal tehető 
fel, hogy ha egy magyar író lengyel témát ír meg, inkább 
hazabeszél, mint odaátra (egyébként hogy is beszélhetne író 
máshová, mint haza? ), ugyanakkor nem kötik a hazai témában 
gyakori nemzeti illemszabályok, szabadon csaponghat az 
idegen, semleges anyagban. Spirónak ebben az impozáns, nagy-
szerű regényben többek közt azáltal sikerült hathatósan, néha 
szinte pimaszul hazabeszélnie, hogy esztétikai és tartalmi szem-
pontjai szerint szabadon alakíthatta a hazai olvasók számára 
ismeretlen tárgyát. Nemcsak a tények nem korlátozták, hanem 
a tények szentesített lengyel megítélése sem. 

Az Ikszek módszertani eredetisége egyebek közt ebben rej-
lik: olyan anyagot dolgoz fel, amely enged a történelmi doku-
mentumok és az írói fikció egybeolvasztásának. Dokumen-
tumok ugyanis voltak itt is, sőt, állítása szerint az író nem 
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talált ki semmit, csupán másképp csoportosította helyenként 
az adalékait, mint ahogy azokat a tudós lengyel forrásmunkák 
közlik. További leleménye Spirónak, hogy úgy avat be Bogus-
lawski és az Ikszek történetébe, mintha az semmiféle magya-
rázó kiegészítésre nem szorulna, mintha jelenkori történetet 
beszélne el, és a benne uralkodó állapotokat közismertnek 
tekintené. Eltérően a történelmi regények hagyományos eljárá-
saitól explicit formában egy szót sem veszteget a viszonyok 
magyarázatára, a szereplők kilétének, kapcsolatainak feltárásá-
ra, vagy ha röviden mégis, mindig szigorúan belül maradva a 
regényben ábrázolt történés korabeli horizontján. Mint kor-
társsal bánik az olvasóval, akinek az övéivel egybevágó érte-
süléseire nyugodtan rábízhatja magát. Nem világos, hogy mint 
saját jelenkori magyar kortársával-e, feltételezve róla, hogy hoz-
zá hasonlóan tud mindent a múlt század elejének roppant szöve-
vényes lengyelországi, sőt, kelet-európai viszonyairól, vagy mint 
a regénybeli történés kortársával, aki informáltsága fokától füg-
gően első kézből tud többet vagy kevesebbet az aktuális po-
litikai és kulturális kérdésekről - de éppen ez Spiró célja, a 
kétféle kortárs-tudat közti különbség egybemosása, nyilván-
valóan a viszonyok bizonyos hasonlósága alapján. Nagy me-
részség ez Spiró részéről, a regényhorizontnak ez a beszűkítése, 
a szereplők napi átlag-tudatához való igazítása, de következe-
tesség is egyúttal, a modern társadalmi és lélektani regény 
módszerének átplántálása a történelmi regénybe, és Spiró 
csatát nyer vele. 

Számos kérdés, rejtély így megválaszolatlan marad a regény-
ben, homályos pontok megvilágítatlanok, folytonossági 
hiányok betöltetlenek, ahogy a kortársak előtt sincs lezárva a 
jelen, számos megnyilvánulása rejtve vagy megfejtetlenül ma-
rad. Az anyag érezhető alapos dokumentáltsága is a 
jelenidejűségnek ezt az érzetét erősíti Az Ikszekben. Továbbá, 
és talán ez a legfontosabb eredménye a vállalt elbeszélői szitu-
áció következetes érvényesítésének: ezt a minden ízében egy 
adott történelmi pillanathoz tapadó lengyel történetet mai 
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magyar nyelven, éspedig a mai magyar értelmiség kissé hánya-
veti köznyelvén beszéli el Spiró, és ezáltal paradox módon a 
történelmi anyag jelenidejűségének ugyanolyan szolgálatot 
tesz, mint a kortársi horizonttal. 

De csak formai bravúr volna mindez, vagy még az sem, 
hanem zűrzavar, ha a feldolgozott anyagban magában nem 
kínálkoztak volna párhuzamok a jelennel. Spiró regényének 
nagy ereje elsősorban abban rejlik, hogy engedékenyen for-
málódó anyagából olyan társadalomkép és olyan értelmiségi 
közérzet bontakozik ki, amelynek aktualitása elevenünkbe vág. 
Az Ikszek hatalom és egyén sajátos, történetileg meghatározott 
viszonyáról szól. Boguslawski és az Ikszek szembenállása kez-
detben olyannak tűnik, amilyen egyén és hatalom szokványos 
konfliktusa. Maga Boguslawski is az Ikszeket véli fő ellenfelei-
nek. Velük hadakozik, velük alkudozik. Az Ikszek finom társa-
sága azonban se nem diktatórikus terrorszervezet, amely egy 
pontosan körülhatárolható csoport, a hatalom ismert, azo-
nosítható birtokosainak érdekeit képviselné, se nem megfog-
hatatlan, hozzáférhetetlen kafkái „kastély" vagy bíróság, 
amelynek hivatalnokai egy irracionális törvény gépies végre-
hajtóinak tűnhetnének. Az Ikszek és a környezetükben fellel-
hető egyéb klikkek alkalmi érdekek egyezésén alapuló szövet-
ségek, amelyek harcban állnak egymással, percről percre vál-
toznak, és semmi egyebet nem képviselnek, mint a pillanat-
nyilag éppen hozzájuk tartozó egyének érdekeit. Azáltal, hogy 
elfogadja Boguslawski ezt a helyzetet, megpróbál együttélni 
vele, alkalmazkodni hozzá, megpróbálja összegyeztetni vele 
törekvéseit és eszményeit, maga is áldozatává és egyszersmind 
művelőjévé válik ennek a romlott közéletnek, amelyben vég-
eredményben más sem akar egyebet, mint Boguslawski, csak 
legfeljebb kisebb tehetséggel, kevesebb szakértelemmel és ere-
detiséggel, és amelynek végső magyarázata az, hogy az adott 
történelmi helyzeten túlmutató alternatíva nem található a 
regény által ábrázolt világban. Végeredményben Boguslawski 
sem tud egyebet szembeszegezni az erkölcsi bomlás, a szün-
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telen gyanakvás, a besúgás, a talpnyalás, az-egyik-napról-a-
másikra-élés általános gyakorlatával, mint a klasszicista eredetű 
művész-öntudatát és mesterségbeli tudását, hogy azután e tör-
ténelmi relikviák hatástalanságának bebizonyultával ő maga is 
bomlásnak induljon, maga is beteljesítője legyen annak, ami 
tönkreteszi. 

Spiro bámulatosan gazdag és eleven anyagon demonstrálja 
keserű mondanivalóját. E gazdagság és sokrétűség feltétele 
volt, hogy szándéka valóra váljék: csak az egyéni ambíciók és 
érdekek, reakciók és mesterkedések szinte áttekinthetetlen 
szövevénye kelthette fel annak a világnak hiteles illúzióját, 
amelyben minden tevékenységet a puszta létfenntartás vagy a 
rövid távú boldogulás szempontjai diktálnak, és a sok egymást 
keresztező akarat mindenkinek mindenkitől való függését, 
mindenki kölcsönös kiszolgáltatottságát eredményezi. 

Az Ikszek a Mért vijjog a saskeselyű? mellett az év másik 
legjobb, legérdekesebb regénye. A Mért vijjog a saskeselyű? 
arról szól, hogy „mit akar ez az egy ember" egy bizonyos 
történelmi korszakban, hogyan lesz belőle az a bizonyos „egy 
ember". Az Ikszek, mondjuk ki nyugodtan, a jelenkori 
Magyarországról szól. Ha díjaznák nálunk is az év legjobb 
regényét (miért is nem díjazzák? ), és engem is megkérdez-
nének, melyik regényre adom a szavazatomat, Az Ikszekre 
szavaznék. Lényegbe vágóan és általános érvényűén ábrázol az 
elidegenítő távlat kedvéért választott múltbeli helyzetben je-
lenkori viszonyokat. 

Az elbeszélés hitelesítésének eszközéül az Aradi napló ban 
Gerencsér Miklós Csereshez hasonlóan a fiktív személyességhez 
folyamodott. Naplót íratott Ignaz Böhmmel, Arad osztrák 
katonaorvosával, aki valóságos, élő személy volt. Mind e szem-
szög, a katonaorvosként mindenhová bejáratos derék osztrák 
szemszöge, mind a naplóforma intimitása szerencsés fogás: 
olyan perspektívában láttatja a nagy-történelmet, amely rokon 
az olvasóéval, ugyanakkor kellő áttekintést is nyújt. 
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Nem hiányzik a szubjektív mozzanat Simonffy András: 
Kompország katonái című kollázs-regényéből sem, csakhogy az 
itt nem fiktív, nem formális, hanem tartalmi elem. Simonffy az 
apjáról írt történelmi regényt, már amennyire regény egy-
általán a műve. Apjának akart igazságot szolgáltatni, letépni 
szívéről „sorsának sárga csillagát", és ennek módja a kézen-
közön eltűnt igazság felkutatása és kimondása. „Én nem tud-
tam semmit", mondja a fiú, és hogy nem tudta, ki is valójában 
az apja, honnan jön, mi a története, ezt egész nemzedéke 
nevében is mondhatta. A Kompország katonái e tekintetben 
Simonffy nemzedékének apa-kereső műveihez kapcsolódik: 
Nádas Péter: Egy családregény vége, Lengyel Péter: Cseréptörés 
című regényéhez, Szabó István: Apa című filmjéhez, sőt, leg-
újabban egy valamivel fiatalabb évjárat hasonló fogantatású 
műveihez is: Horváth Péter: Sosemvolt aranykorunk című 
regényéhez vagy Gothár Péter: Megáll az idő című filmjéhez, 
amelyek az apa hiányáról szólnak. Mindazonáltal Simonffy 
dokumentum-kollázsában ez a személyes motiváció nem válik 
igazán regényformáló erővé, és inkább csak deklaráció formájá-
ban jelenvaló. 

A „történelmi regény" itt mindenestül egy „igaz történet-
tel" egyenlő, a regény-igazságnak itt mintegy a történelmi 
igazság válik kritériumává. A Kompország katonái kétségkívül 
lebilincselően érdekes könyv, de mindenekelőtt azok számára, 
akik nem tudták, mi a történelmi igazság. Mindenekelőtt ez 
elhallgatott történelem kimondásával hat, nem művészi meg-
formáltságával. Az író nyomozati leleteinek hol kronologikus, 
hol tematikus, hol ellenpontozó egybemontírozása alkalmas és 
hatásos eszköze az információk közvetítésének, és sajá-
tosan lüktető, zaklatott ritmusa is van, de az anyag el-
rendezését végeredményben nem esztétikai, hanem gyakorlati, 
a történelmi tények megtisztításának, az elhallgattatott 
emberek megszólaltatásának a szó nemes értelmében vett di-
daktikus szempontjai diktálják. 

6 Irodalomtörténet 1983/2 
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Spirónál észrevétlenül beolvadnak a történeti tények a? 
esztétikai kompozícióba, Simonffynál megőrzik szigorú külön-
állásukat, nyers dokumentum-mivoltukban válnak alkotó-
elemmé. A dokumentáció terén sajátságos, köztes változat 
Dobai Péter: Vadon című regénye, amely 1982-ben jelent meg 
már ugyan, de a színkép kedvéért említése ide kívánkozik. 
Dobai rengeteg forrásmunkát, korabeli dokumentumot nézett 
át, jegyzetelt ki és épített be a Magyar Légió 1859-es tervezett 
vállalkozásának kudarcáról szóló regényébe, éspedig nem vala-
milyen tudós rendszer szerint, hanem csapongva, úgyszólván 
találomra, memoároktól helytörténeti archívumokon át hajó-
zási, néprajzi és fegyvertani szakkönyvekig. Nyakló nélkül, 
mámoros gátlástalansággal, néha már-már hencegő bőbeszédű-
séggel amúgy nyersen, feldolgozatlanul zúdítja az olvasó elé 
zsákmányolt szerzeményeit. A Vadon olvasható úgy is, mint 
egy kortörténeti ritkasággyűjtemény. Ez időnkint felbosszant-
ja az embert: felrója a szerzőnek, hogy nem arról beszélteti a 
szereplőit, amit a történet megkívánna, amiről a regény feltéte-
lezett valóságában beszélhettek, hanem amiről ő maga épp 
olvasott, hogy válogatás nélkül ad a szereplők szájába olyan 
eszmefuttatásokat, amelyeket azok konspirációs vagy pszicho-
lógiai vagy kifejezésmódbeli okokból ebben a formában nem 
fejthettek ki, és amelyek valójában a szerző monológjai. 
Másutt, éspedig főként a könyv második felében, amikorra 
hozzászoktunk Dobai tobzódó anyaghalmozásához, távoli élet-
szférákat önkényesen és váratlanul egymás mellé rántó techni-
kájához, kezdjük érteni és méltányolni a kihívó bár, de távla-
tokat nyitó módszert. 

A Vadon így tulajdonképpen egyetlen nagy szerzői monológ, 
amely egy történet elbeszélését mímeli ugyan, éspedig kalan-
dos, szinte romantikus történetét, még csak nem is a hagyo-
mányos regényírói becsvágy, a lebilincselés szándéka nélkül, de 
valójában minduntalan magát a szerzőt beszélteti választott 
témaköréhez lelt adalékairól. Helyenként a blöff árnyéka vető-
dik a Vadonra, másutt megejtő a tobzódás a múlt századi 
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forradalmárélet letűnt anyagi és szellemi arzenáljában. Ezeken 
a pontokon a lelethalmozás tartalmi funkcióra tesz szert : a tárgyi 
világot, a kultúrtörténeti közeget, ennek patinás lexikális jelzé-
seit ugyanazzal a nosztalgiával és ugyanolyan távlatból vetíti 
elénk Dobai, mint a főhős küldetését, amely egyfelől rímel 
ugyan korunk terroristáinak akcióira, másfelől azonban a hiva-
tásos forradalmár múlt századi típusának fájdalmas letűntét, 
tehát egy hiányt példáz. A Vadon zsúfolt tény-vadonja így 
nem öncélú ugyan, de igazán szerves részévé sem válik mindig a 
műnek. 

Társadalmi (?) avagy jelenkori tárgyú regények 

Az elhatárolás és a megnevezés természetesen önkényes, 
mert hiszen mely regény társadalmi, illetve hol a határ törté-
nelem és jelenkor között? A magam felfogása szerint ezt a 
gyakorlati rendeltetésű határvonalat aszerint lehet meghúzni, 
hogy a szerző maga átélte-e a regényében ábrázolt korszakot 
vagy sem. így Simonffy könyve történelmi „regény"-nek te-
kinthető, de Moldova György egy-két évvel később játszódó 
regényét, az Elhúzódó szüzességet már inkább ebbe az utóbbi 
kategóriába sorolnám, hiszen a szerző részben saját gyermek-
kori élményeit dolgozta fel benne. Hogy azonban e mester-
séges elkülönítés mit ér, arra nézve hadd hivatkozzam csak 
arra, hogy Spiró Az Ikszek című regénye, túl minden kritikusi 
sztereotípián, csakugyan olyannyira jelenkorunkba vágó mű, 
hogy akutális érvénye vetekszik akármelyik mai témájú regé-
nyével, ha éppen túl nem tesz rajta. 

Ami mármost a szorosabb tematikai szempontból ide sorol-
ható regényeket illeti, feltűnik, hogy szerzőik túlnyomórészt 
egy generáció tagjai, éspedig az ötvenvalahány éveseké. Egy-
szerűsítő túlzással azt lehetne mondani, hogy ma Magyar-
országon az öregek és az immár negyven felé járó „fiatalok" 
önéletrajzi és történelmi regmyeket írnak a személyesen 
megélt vagy hitelesen reánk hagyományozott tények bűvöleté-
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ben, a javakorabeliek pedig személytelenebb, objektívabb, el-
idegenítettebb fikciót, jobban bízva a regényténnyé avatott 
valóságelemek általánosító érvényében. A „fiatalok" nemze-
dékéből csak Spiróról és Dobairól volt ugyan itt szó eddig, de 
bizonyos ismert értelemben Nádas, Bereményi, Lengyel stb. 
regényei sem objektív, realista társadalom-metszetek, hanem 
ha úgy tetszik, akár önéletrajzi regények. 

Moldova Elhúzódó szüzessége, amely arról szól, hogy a 
háború után milyen esélyekkel kezdhette újra az ületet egy 
zsidó kisfiú, nagy csalódást keltett elnagyoltságával, felületes-
ségével, következetlenségével. A következő évtizedben, az öt-
venes években játszódó Galgóczi-regény, a Törvényen belül 
már jóval sikerültebb. Ez a mű alighanem még éppen 1980-ban 
jelent meg, de hatását már a következő évben fejtette ki, a 
belőle készült Egymásra nézve című Makk-film még későbbi és 
még nagyobb hatásáról nem is szólva. Pedig a Galgóczi-mű, a 
tárgyalt időszak legérdekesebb realista társadalmi (kis? ) regé-
nye, árnyaltabb, bonyolultabb, igazabb, mint Makk Károly 
filmje, és ebben talán az is közrejátszott, hogy a látszólagosnál 
sokkal személyesebb indítékra írta az írónő. 

E személyes indíték nyoma lehet, hogy az irodalmi műben 
Szalánczky Éva vitathatatlan főszereplő, ellentétben a filmmel, 
ahol az újságíró-kolléganő, a katonatiszt érzéki vonzású fele-
sége vele csaknem egyenrangú szereplő. A film többek között 
emiatt válik elsőrendűen egy homoszexuális szerelem történe-
tévé, amely hiába mégoly bensőséges és ízléses, magánérdekű 
marad, sőt, a félszívvel vállalt közéleti szál befolyása tévútra 
viszi. A Törvényen belül elsősorban Szalánczky Éva politikai 
és erkölcsi elkötelezettségéről szól, Don Quijote-i szélmalom-
harcáról, amelyet az iskoláiban beléje ojtott meggyőződés 
érvényesítéséért vív. Hitével, törhetetlen akarásával végül magá-
ra marad: a noteszében szereplő nevek tulajdonosairól sorra 
derül ki, hogyan tüntette el őket a közelmúlt történelmi föld-
csuszamlása, kit lecsuktak, ki disszidált, ki öngyilkos lett. 
Magányában a szerelemtől remél vigaszt és támaszt. Szerelmé-
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nek homoszexuális természete lényének alapvető eretnekségét 
hangsúlyozza, és Évában magában stigmatizáltsága érzetét 
mely'ti. Szalánczky Éva nem mindennapi figura, de éppen 
különösségében alkalmas rá, hogy Galgóczi sors- és nemzedék-
társai tragikus hányattatásainak és megrázkódtatásainak modell 
érvényű foglalatává válhassék. 

Galgóczi regénye abban is különbözik a belőle készült film-
től, hogy az epikai hitelesítés érdekében mintegy napjainkból 
visszamenőleg rekonstruálódik Szalánczky Éva története egy 
utána nyomozó és személyesen is érdekelt határőrtiszt mozaik-
kockákként összerakódó értesüléseiből. Módszerében vala-
melyest hasonló ehhez Sükösd Mihály eljárása A törvénytevő 
című regényben. Itt egy bíró, Méliusz János közvetítésével avat 
be a szerző valamely deliktumba, amely Szalánczky Éva sorsá-
hoz hasonlóan szintén fölveti azt a dilemmát, hogy mi van a 
törvényen belül és mi kívül, illetve mennyiben formálisak vagy 
tartalmi jelentőségűek e jogi elhatárolások. 

Sükösd bíráját megkülönbözteti Galgóczi főhadnagyától, 
hogy míg amaz az írói szándék szerint cím- és főszereplő, 
akiről magáról kíván a regény mindenekelőtt szólni, emez 
inkább csak afféle sorvezető, ürügy az elbeszélésre, ami egyéb-
ként nem válik a mű javára: Marosi főhadnagy szerepe külső-
séges a történetben. Sükösd bírája se jár sokkal jobban, ez 
azonban itt már a regény alapjait kezdi ki. A törvénytevőben 
nem magáról a bíróról tudjuk meg a legtöbbet, hanem annak 
az államellenes izgatási pernek az elsőrendű vádlottjáról, 
amelyben Méliusznak állást kellene foglalnia. Olyannyira így 
van ez, hogy a regény epikai alaphelyzetét is elbizonytalanítja. 
Az érdekelt bíró és a kívülálló író szemszöge, tudása zavaróan 
keveredik. Nem világos, hogy akár az ítélkezésnél figyelembe 
veendő „adalékokat", akár a belőlük kinövesztett esszéisztikus 
vallomásokat, valamint feltételes deliktumokat a bíró elme-
játékaként vagy írói közbeszólásként olvassuk-e vagy bizony-
talan létmódú idézetként, mely létmód viszont csak akkor 
volna elfogadható, ha lenne koherens esztétikai minősége. Az 
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olvasónak csak a periratok puszta létezéséről van tudomása, az 
már nem derül ki világosan, hogy mindabból, amit megtudunk, 
mi van benne ténylegesen a periratokban, azaz mit tudunk meg 
mintegy a bírótól, és mit az írótól, úgyszólván a bíró feje 
fölött. így önmagukban hiába szellemesek és találóak, azaz 
megfontolásra késztetőek az elsőrendű vádlott, Berzi Jakab 
idézett vagy feltételezett kritikai észrevételei a hetvenes évek 
Magyarországról, mindenekelőtt értelmiségéről, meggyőzőb-
bek is akár a törvénytevő halványan körvonalazódó lehet-
séges álláspontjánál, hiába érdekesek, bár meglehetősen 
valószerűtlenek a lehetséges felforgatás témájára rögtönzött 
változatok (túszszedés, tüntetés, hippi-kommuna), nem ren-
deződnek szilárd epikai szervezetbe, és nem nőnek össze a bíró 
alakjával és emlékeivel. 

Igaz, Méliusz monológjából megtudjuk, hogy az ötvenes 
években saját bőrén is tapasztalta az ideológiai doktrinériz-
must, az eszménykergető utópizmust, a felforgató történelem-
csinálást, bár akkor sem közvetlenül, hanem egy olyan barátja 
révén, aki félreérthetetlenül Berzi Jakabra rímel, és aki, lám, 
disszidált 1956-ban, és kiégve, meghasonlottan öngyilkos lett 
— de ennél többet aztán alig, legfeljebb még néhány külső-
séget. így ez az elvont, tézisszerű bíróalak a mottóul választott 
írói tézist sem tudja hitelesíteni: „Egy hold föld Middlesexben 
többet ér, mint egy hercegség Utópiában. A legkisebb megvaló-
sult jó is több, mint a lehetetlenség legragyogóbb ígérete . . . " 
Az ötvenes évekből okult hetvenes évek hitvallása volna ez? 
Ha Sükösd így gondolja is, regénye nem győz meg erről. A 
megvalósult jót ebben a könyvben csupán a lehetetlenség ígére-
tének puszta elvetéseként láthatjuk, a lehetetlenség ígérete 
pedig, mint már annyiszor a világtörténelem során, ha mégoly 
naiv és gyermeteg formában is, igazságokra hivatkozik. 

A közelmúlttal perelő nemzedék tagja Hernádi Gyula is, 
akinek Kiáltás és kiáltás című regénye kelétkezése idején 
úttörő jelentőségű és felkavaró hatású lehetett volna, ma már 
inkább csak az írói pályaképet egészítette ki. A címben jelzett 
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kétszeres, de akár többszörösen is érthető pusztába kiáltás 
keserűségének indulata fűti a minduntalan vizionárius 
absztrakcionizmusba átcsapó elbeszélésmódot. Hagyományos, 
analitikus lélekrajzról itt nem lehet beszélni, a víziószerű meta-
fora-bokrok inkább jelzik szemiotikai értelemben, mint érzé-
keltetik a főhős állapotát. Hernádi tudniillik nem beavatni 
kíván szereplői lelkivilágába, nem tudatfolyamataikat vetíti 
metaforákban az olvasó elé, hanem az elvont, tehát nem szem-
léletes és így képnek igazában nem nevezhető szóképekkel 
mintegy kívülről, az absztrakt vagy barokk képzőművészet 
vagy a Hernádihoz közel álló filmes ábrázolás módjára, hierogli-
fikusan jelzi a belső történéseket. Módszere a lélekábrázolás 
terén inkább csak alaktalan indulatok sugalmazására alkalmas, 
közérzet, ambivalenciák analízisére már nemigen, és ezt mintha 
ő maga is belátta volna, mert módszerét később főleg intellek-
tuális tárgyakra alkalmazta. 

Hernádi regénye még arról az időszakról szól, amikor a 
testi-lelki megnyomorítás brutális közvetlenséggel történt. 
Szintén az ötvenesek nemzedékének képviseletében Raffai 
Sarolta és Varga Katalin olyan lelki deformációkat elemzett 
egy-egy regényben (Menekülők, ill. özvegy a keresztelőn), 
amelyek rejtetten, közvetetten működő mechanizmus követ-
kezményei, és az utóbbi idők társadalmi változásai nyomán 
érték a szerepekbe kényszerült embereket. Bár a frusztrációk, 
a skizoid lélekállapotok analízise terén jártasságot tanúsít a két 
írónő, és kínzóan időszerű problémát dolgoznak fel, végered-
ményben sem anyagukkal, sem a megformálás módjával nem 
nyújtanak felfedezni való újat. 

A jelenkori vagy közelmúltbeli anyagból építkező regények-
ről szólván érdemes kitérni egy olyan regénytípusra, amely 
éppen 1981-ben nem képviseltette ugyan magát számottevő új 
művel, de mind az előző évben, mind a rákövetkezőben jelent-
kezett. Arról a típusról van szó, amely legújabban Lengyel 
Péter: Mellékszereplőkkel és Horváth Péter: Sosemvolt arany-
korunkjával fémjelezhető. Ezek a regények a bennük ábrázolt 
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élményvilág különállásán kívül programmatikusan vállalt szub-
jektivitásukban különböznek társaiktól, olyannyira, hogy 
afféle tetszetős, de keveset mondó kritikai fordulattal egy 
nemzedék önéletrajzi regényeiként olvashatók. Persze lassan 
már nem is egy nemzedékről van itt szó, hiszen éppen Lengyel 
Péter és Horváth Péter között több mint tíz év a korkülönbség. 

A Mellékszereplők továbbá megint csak nem olyan regény, 
amelynek megjelenési időpontja mellett ne volna másik idő-
dimenziója, éspedig a megírásáé, amely a tíz évvel korábbi 
regények közé sorolja. Hogy most, amikor végre megjelent, 
még mindig figyelmet keltett, és beilleszkedett egy eleven 
tendenciába, arra vall, hogy jó regény, sőt, míg annak idején 
„csak" jó és szokatlan regénynek bizonyult volna, mára diva-
tos lett. A hatvanas évek iránti nosztalgia bizonyára sok olva-
sót szerzett neki, holott kortörténeti hitele, a „beat-nemze-
dék" korai, „hősi" időszakának, közérzetének és rítusainak 
felidézése csupán nyersanyaga e könyvnek. Regénnyé az emlé-
kező személyiség szervezi. Már megvan benne nagyjából 
minden a később írt Cseréptörés emlékező technikájából, de 
míg az ott sokszor túlbonyolítottnak tűnik, itt könnyedén, 
természetesen működik. Lengyel egyfelől nagy figyelmet 
szentel annak, mi mikor történt, és hogyan viszonyulnak egy-
máshoz időben a különféle történések, másfelől e már-már 
túlzó és ironikusan is érthető pedantéria következtében egy 
ponton túl jelentőségüket vesztik az időbeli viszonyok, és az 
olvasóban a történésanyagnak olyan egyidejű jelenvalósága jön 
létre, amilyen tényleges szubjektív létezési módja az emlékező 
énben. Ez az időélmény összefügg a főtémával, a mellékszerep-
lővé-válással, sőt, annak elsőrendű kifejezője: Lengyel hősei 
számára „megállt az idő". Épp amikor elkezdődött volna ön-
álló életük, amelyben főszereplők lehettek volna, mindjárt 
vakvágányra is tévedt, és ők azóta rögeszmésen tapadnak emlé-
kezetben e legendás kezdethez. Nem érnek felnőtté. 

Gothár Péter és Bereményi Géza Megáll az idő című filmje 
szintén e beat-nemzedék éretlenségének eredetére tekint vissza, 
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és jellemző módon ők se tehetnek egyebet, csak topognak 
egy helyben, ami még a film szerkezetére is kihat, köröznek a 
kezdet körül, megindítani az időt hőseik életében ők sem 
tudják. A kritikus pillanat időközben amúgy is a múlt ködös 
távolába veszett, úgyhogy Lengyel szenvtelensége náluk már 
érzelmes-önironikus nosztalgiává oldódik. Érzelmes, lírai, ön-
ironikus emlékezés a Sosemvolt aranykorunk is, a címe is így 
értendő: a gyermekévek aranykorát keresi Horváth az 1956 
utáni időkben, a Gothárék filmjével számos tematikai pár-
huzamot felmutató történéssorban. Azt az időt, amely az 
emlékező íróban a boldogság soha vissza nem térő aranykora-
ként rémlik fel, holott valójában „sosemvolt" ez az aranykor, 
sőt, tárgyilagos szemmel nézve inkább sanyarú megpróbáltatá-
sok, csapások, csalódások, veszteségek érték annak idején a 
gyermek főhőst. Ez is benne van ugyan a regényben, az intézeti 
rémségek, a szülők tragikus útvesztése, az iskola bornírtsága, a 
kisfiú hős szorongásai és megaláztatásai, de az aranykor lát-
szatát keltő, elvesztett ártatlanságot sejtető lírai hevülettől 
úgyszólván groteszk furcsaságokká, kiheverhető kellemetlen-
ségekké minősülnek át. 

Szövegregények vagy antiregények 

A szubjektivitás különféle jelentkezési formái végigkísérték 
áttekintésünket. Az önéletrajzi regények változatos módszerű 
és hatású, de mindannyiszor közvetlen személyességét követte 
egyes történelmi regények fiktív személyessége. Simonffy 
személyes indítékú történelmi adalékok önkényes és anakro-
nosztikus perspektívájú csoportosításában mutatkozott sze-
mélyesnek. A realista nagyregény objektivitását és személy-
telenségét többé-kevésbé csak Spiró tartotta meg - vagy 
újította fel? Galgóczinál, Sükösdnél is felfigyeltünk a sze-
mélyesség lappangó tüneteire, hogy azután Lengyelnél és Hor-
váthnál megint a témaválasztás és anyagkezelés eltökélt és 
leplezetlen szubjektivitása tűnjék fel. 
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Tandorinál és Esterházynál egyfelől túlmegy ez a szubjekti-
vitás minden szokott mértéken, másfelől vissza is vétetik bizo-
nyos értelemben. Az önéletrajzából merítő, autentikus tények-
hez folyamodó író mintegy túl akar lépni az irodalom csinált-
ságán, illuzionizmusán, Esterházy ellenben „bevezet a szép-
irodalomba", Tandorihoz hasonlóan önmaga irodalmi stilizá-
cióját nyújtja írásaiban. Tandoriról, megszakítatlanul áradó 
szövegei olvastán, az a határozott benyomása támadhat az 
embernek, hogy ő maga mint magánszemély, a megírni való 
nyersanyag nem is létezik, pontosabban az nem egyéb, mint 
önmaga irodalmiasulása. Esterházyra is jellemző, hogy szöve-
gekké, éspedig hangsúlyozottan irodalmias szövegekké tár-
gyiasítja önmagát, de nála, ahogy ez az irodalom idézőjelben 
közli az írót, az irodalmat is idézőjelbe teszi az író, és így a két 
szféra, az író, vagyis az ember és az irodalom közti feszültség 
válik a szöveg hordozó közegévé, magyarán irállyá, stílussá. 

Az 1981-ben megjelent Függut, akár Esterházy korábbi és 
újabb műveit, ilyen értelemben nevezném szövegregénynek. 
Antiregény is abban a tekintetben, hogy a regény hagyo-
mányos ismérveinek nem tesz eleget, sőt, századunk első felé-
nek regényújításain is túllép. Antiregény a Függő, mert nem 
regény, hanem valami más, szöveghalmaz, intarzia, monológ, 
amint egyébként áttekintésünkben már más narrációkkal és 
szövegmontázsokkal kapcsolatban is felvetődött a műfaji mi-
neműség kérdése. Szövegregénynek azért nevezném egyúttal a 
Függőt, az antiregény negatív meghatározásán túlmenően, 
mert szövegfűzésének mégiscsak van valami átfogó és homogén 
jellege, ha nem is „regényes", továbbá hatásában van valami, 
ami a regényélményre emlékeztet. 

A Függő szövegfűzésének formáló alapelve a függő beszéd-
helyzet. Esterházy mindenekelőtt az kívánja jelezni elbeszélés-
módjával, hogy írói „beszédhelyzetében" óhatatlanul függ-
vénye az irodalomnak, nem írhat úgy, mintha rajta kívül nem 
írt volna még senki irodalmat. Ezért elbeszélését az „én", aki 
nem koholt személy, hanem a regényíró, mintegy nem maga 
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mondja el asszonyának, hanem K. közvetítésével. Ez a K. nem 
egyéb, mint az íróhoz viszonyított függő beszédhelyzet. K. 
elbeszélése tehát idézete az elbeszélő elbeszélésének. És az író 
nemcsak önmagát idézi ily módon, hanem az irodalmat is. A 
Függő szövege tele van irodalmi idézetekkel, amelyek a szöveg 
szerves részeiként értendők. Nincsenek idézőjelbe téve, idézet 
mivoltuk rejtett. Csak az irodalomban járatos olvasó tudhatja 
azonosítani őket, a kevésbé járatos, de fogékony olvasó leg-
feljebb érzi, sejti, hogy idézetekkel van aláaknázva az elbe-
szélés terepe. 

Esterházy más módon is aláaknázza elbeszélésmódját. Szö-
vegét megtűzdeli nyelvi játékokkal, hol idétlen viccekkel, hol 
bravúros ötletekkel. Zsonglőrködik a nyelvvel, szövegének ez-
által „textúrája" keletkezik, olyan tartalmi minősége, amely 
úgyszólván visszájára fordítja tartalom és forma hagyományos 
viszonyát. A „cselekmények" válnak hordozó formává, tarta-
lommá pedig a szöveg minősége lép elő. Ez a tartalom a 
nyelvet illeti, és az iránta tanúsított szkepszis tünete. Ester-
házy számára a nyelv elvesztette primer megnevező erejét, de 
mivel mint író kénytelen-kelletlen függő helyzetben van tőle, 
ironikus-parodisztikus kifacsarásával igyekszik legalább függet-
lenségi igényeit hangoztatni. Az ironikus nyelvi játékok azon-
ban nemcsak függelemsértések, hanem a függőség fényes 
bizonyságai is: afféle elidegenítő kiszólásokként, akárcsak az 
idézetek, a szöveg nyelvi-irodalmi megformáltságát, ha úgy 
tetszik: preformáltságát tudatosítják. 

Van azért a Függőben „cselekmény" is, egy kamaszkori 
nyár emlékei. Még a hely és az idő is pontosan körvonalazódik: 
a hatvanas évek közepén vagyunk a Balatonnál, nem is olyan 
messze Bereményi, Gothár, Horváth alakjaitól. Esterházy is 
függvénye kamaszkori függetlenségvágyának, de őt ez a 
viszony nem annyira szociológiai jelentésére nézve, mint 
inkább egzisztenciálisan foglalkoztatja. A Függő elidegenített 
személyes monológja az eltűnt idő, a kamaszkor „nagy mál-
násának", azaz Le Grand Meaulnesjának felidézésével függet-
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lenségvágy és függőség, az élmény korlátlanságának és megfog-
hatatlanságának, valamint az irodalmi ábrázolás korlátozott-
ságának és viszonylagosságának feszült kettősségét kívánja 
érzékeltetni. Varázslatos szakaszok vannak Esterházy szövegé-
ben, mint kísérlet idézet-montázsa is érdekes, ám hogy könyve 
elejétől végig egyetlen mondat, fölöslegesen megnehezíti az 
olvasó amúgy sem könnyű dolgát. A pontokat a narráció 
elvének különösebb megsértése nélkül ki lehetne tenni a kínál-
kozó helyekre. 

A Függő terjedelmét tekintve szerencsés átmenet az el-
beszélésből a regénybe, valahol a kisregény bizonytalan kate-
góriája táján. A hozzá hasonlóan érdekes és sikeres szövegkísér-
letek, Tandori vaskos „beszélgetőkönyveitől" eltekintve, eddig 
jobbára az elbeszélés közelében maradtak. Az 198l-es termés-
ből Hajnóczy Péter és Kornis Mihály kötetének említése kíván-
kozik ide. Kornis Végre élsz című novellaciklusában, amely-
ben szintén a szövegminőség a tartalom legfőbb hordozója, 
regényelemek is mutatkoznak: olyan ez a könyv, mintha egy 
családregény és egy fejlődési regény groteszk fantasztikumba 
torzult töredékeit tartalmazná. Grendel Lajos szlovákiai 
magyar író Pozsonyban megjelent Éleslövészet című „nem-
zetiségi) antiregény"-e megint csak a regényszerűségig fűzi 
narratív és reflexív elemeket vegyítő szövegét. Az alcím és más 
mozzanatok tanúsága szerint Esterházy ösztönzésére nyíltan 
hivatkozó szerző figyelemre méltó könyvében a nemzetiségi 
léthez közelít olyasféle önmagát reflektáló módszerrel, mint a 
Függő a kamaszkorhoz. Az Éleslövészet tulajdonképpen annak a 
regénynek a megírhatatlanságáról szól, amely a felvidéki ma-
gyar nemzetiség történetét és jelenét valamely áttekinthető és 
következetes gondolatmenet fonalára fűzhetné fel. A közösségi 
identitását vesztett író ily módon úgyszólván téma nélkül 
marad. 
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író és témája — ennek a viszonynak a kínzó zavarait pél-
dázza 1981 magyar regényeinek többsége. Ki úgy keres kiutat 
innen, hogy magát ezt a zavart írja meg, ki úgy, hogy átmeneti 
személyes megoldásokkal próbálkozik. író és téma diszhar-
móniája természetesen ember és környezete meghasonlásait, a 
külvilág átélésének, befogadásának és megértésének nehézsé-
geit tükrözi. Ha meggondoljuk, a mai Magyarország, hát még a 
nagyvilág társadalmi, politikai, erkölcsi, pszichológiai problé-
máiból igen kevés szüremkedett be az áttekintett regényekbe, 
vagy ha mégis, például említetlenül maradt művekbe, csupán 
megformálatlan vagy nem adekvátul megformált informatív 
anyagként. Ennek felismerése is közrejátszhat az irodalmi szo-
ciográfia és a ténynovella térhódításában. Hogy regényben, 
éspedig nem feltétlenül naturalista vagy parabolikus regényben 
is lehetséges mai politikai és erkölcsi viszonyok ábrázolása, arra 
Az Ikszeket állítottuk példának. 

Leginkább a nyelvhez, valamint a személyes és történelmi 
múlthoz fűződő viszony vált művészien megformált témává 
mint az írói szubjektumban magában vagy a hasonlóképp hite-
les forrásnak tudott történelmi dokumentumokban fellelhető 
anyag. A tárgyalt időszak legjobb műveiben ez a személyes 
problematika egyúttal alkalmasnak bizonyult arra, hogy szimp-
tomatikus vagy reprezentatív jellege révén közvetve másról, 
mindenekelőtt általános jelenkori közérzetünkről is szóljon, 
író és témája leginkább Vas István és Spiró György regényében 
talált egymásra, író és téma feszültsége Lengyel Péternél és 
Esterházy Péternél fejezte ki leginkább egzisztenciális feszült-
ségérzetünket. Mindez korántsem a teljes mai magyar regény. 
1981 táján olyan erők nem léptek porondra regénnyel, mint 
Ottlik, Mészöly, Mándy, Sánta, Gáli, Szabó Magda, Kardos G., 
Nádas, Konrád. Közülük valaki, vagy a tárgyalt szerzők egyike, 
vagy valaki más, akinek még a nevét se tudjuk, talán már írja 
azt a regényt, amely túlhaladottá teszi ezt az egész helyzet-
képet. 
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ÉLÖ MAGYAR SZERZŐK 1981-BEN MEGJELENT REGÉNYEI 

Babai József: És véget ért a csend. (BM Határó'rség Pol. Csópfőnök-
ség). - Bárczy János: Egy m. kir. százados bizalmas feljegyzései (Mag-
vető') - Bárdos Pál: A második évtized. (Szépirod.) - Békési József: 
Skorpió akció. (BM Határó'rség Pol. Csopfőnökség) - Berkesi András: 
Alkonydomb + Bunker + Akik nyáron is fáznak. (Magvető) - Bólya 
Péter:/! védőirat. (Magvető) - Csák Gyula: Glemba (Magvető) - Csák 
Gyula: Vadász (Móra) - Császár István: Tiszta hazugság. (Móra) -
Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos. (Magvető) - Csoóri Sándor : Iszapeső 
(Magvető) - Csukás István: Hogyan lettem filmszínész (Móra) - Dávid 
Antal: A tanú (Móra) - Dávid József: Talpasok unokái (Móra) - Dávid 
Teréz: Mesélő nemzedék. (Madách, Szépirod.) - Deák Tamás: Egy 
agglegény emlékezései. (Magvető) - Dessewffy Sándor: A titkos várfo-
lyosó (Móra) - Dévényi Tibor: Hová lett Artúr? (Kozmosz) - Ester-
házy Péter: Függő. Bevezetés a szépirodalomba. (Magvető) - Fábri 
Péter: Folytatásos regény. (Magvető) - Fehér Klára: Sárgaláz + Erkölcsi 
bizonyítvány. (Szépirod.) - Fehér Tibor: Nyugtalan vér. (Móra) -
Fekete Gyula: Bodrog-parti szerelmeink. Móra) — Fekete János: Tük-
rök. (Szépirod.). - Fülöp János: Szerelem hava (Magvető) - Galgóczy 
Erzsébet: Ez a hét még nehéz lesz ... (Szépirod.) - Gerencsér Miklós: 
Aradi napló. (Szépirod.) - Gerencsér Miklós: Aranyláp ,Vr>ssuth) -
Goda Gábor: Bolondóra + Mennyei csavargók. (Szépirod.; - Grendel 
Lajos: Éleslövészet. Nem(zetiségi) antiregény. (Madách, (Szépirod.) — 
Gyárfás M'klós: A főorvosné (Szépirod.) - Gyurkó László: A halál 
árnyéka. (Magvető). - Hegedűs Géza: Régi istenek. (Szépirod.) - Her-
nádi Gyula: Kiáltás és kiáltás. (Magvető) - Illyés Gyula: 1 eatrice 
apródjai (Szépirod.) - Iszlai Zoltán:/! Pityu kikarózása. (Szépirod.). -
Kende Sándor: Lusta Emmit tetten érik. (Móra) - Kelemen Sándor: 
Juciék nyara. (Móra) - Kertész Erzsébet: Bettina három élete. (Móra) -
Koncsek László: Kin чк •resők. (Móra) - Kósa Csaba: Szélfuvó Gara-
bonc. (Móra) - K O V Í S I jos: Nyolcadikba járni áprilisi tréfa. (Móra)-
Kristóf Attila: Valaht t 'liém temettek. (Magvető) - Kroó László: 
Bölcsőm, koporsóm, 1 chenwald. (Kossuth) - Kurucz Gyula: 
Léggömbhuszárok. (Szépirod.) - Lipp Tamás Medvenemzetség. 
(Kozmosz) - Lukács Imre, Sz.: Szülém mégis utazik. (Kozmosz) -
Mándy Iván: A villamos. (Magvető) - Mányi László: Cirkusz a Holdon. 
(Móra) - Márton Klára: Csiki-csuki (Móra) - Martonné Homok 
Erzsébet: A tóparti ház. (Móra) - Mohás Lívia: Az oroszlános kert. 
(Magvető) - Moldova György: Magányos pavilon + Az elbocsátott 
légió. (Magvető) - Moldova György: A szent Imre-induló + Elhúzódó 
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szüzesség. (Magvető) - Molnár Géza: Három halál szerelmei. (Szép-
irod.) - Munkácsi Miklós: Kihívás. (Magvető) - Ordas Iván: Tomori, 
büszke vezér. (Móra) - Raffai Sarolta: Menekülők. (Magvető) - Rákosy 
Gergely: A kolorádobogár + Latiatuc feleym... (Magvető) - Róna-
szegi Miklós: A genovai fogoly. (Móra) - Simái Mihály: A világ legszebb 
lovai (Móra) - Simonffy András: Kompország katonái (Magvető) -
Spiró György: Az ikszek (Szépirod.) - Sumonyi Zoltán: Panel-halom. 
(Magvető) - Sükösd Mihály:/! törvénytevő. (Magvető) — Szabó József : 
Tél hava. (BM Határőrség PoL Csopfőnökség) - Szabó Judit, G.: Meg-
érjük a pénzünket. (Móra) - Szentiványi Jenő: A fehér csapat. (Móra) 
- Szilvási Lajos: Lélekharang. (Szépirod.) - Tabák András: Át-
meneti emberek. (Magvető) - Takács Tibor: Csalánruha. (Móra) -
Tandori Dezső (Nat Roid): Most van soha. (Magvető) - Tandori 
Dezső: Túl jól fest holtan. (Magvető) - Ténagy Sándor: A világjáró 
útjelző tábla. (Móra) - Thury Zsuzsa: Julia vándorévei. (Móra) - Tóth 
Máthé Miklós: Isten trombitája + Megszámlálta futásodat". (Ref. 
Zsinati Iroda) - Varga Katalin: Özvegy a keresztelőn. (Szépirod.) -
Vészi Endre: Gyerekkel a karján + Muszka Pista, egy lopott ló tör-
ténete. (Magvető) - Vidor Miklós: Bird egy nappal tovább. (Kozmosz.) 
— Vojnich Iván: Zuhatag. (Szerző) 

összeállította: BALOGH ÉVA 



FORUM 

A KÖLTÖI ESZKÖZTÁR MÓDOSULÁSAI 
PILINSZKY JÁNOS KÖLTÉSZETÉBEN 

Költői eszköz a téma is, pontosabban, a szűk értelmezésű 
„tárgy". Ezért a modorok — korszakoké, poétái iskoláké — 
annyiban is stílus- és jellegmeghatározók, hogy az életmű 
egy-egy szakaszában (analógiásan, másokkal párhuzamban, vál-
tozatként) előfordulnak-e. Közhely, mi emeli a jelentős tehet-
séget stb. ily (derekas, jó stb.) szintek fölé. Pilinszky János 
költészetének első és (mondjuk így, határozottan) második 
szakaszában (s ezzel az 1959-es kiadáskeltezésű Harmadnapon 
kötet műveit máris nagyon elemi módon s kézenfekvően osz-
tottuk kétfelé, s nem okvetlenül a Trapéz és korlát nagyciklus 
és a Harmadnapon nagy ciklus határvonalán) a tárgynál, a témá-
nál átfogóbb elem is eszköz: a kevésség. (Nem azonos a szikár-
sággal, a kihagyogatós stílussal stb.) S Pilinszky mintha aztán 
végképp példája lett volna (nem kérdésünk itt most, mily mód 
kényszerhelyzetileg, de valami módon kényszerképzetileg; 
ahogy minden „címkézett", „elhatározott" mennyiségi vagy 
minőségi törekvés: kényszerpályás képzet, önhatalmú abszo-
lutizálás egyén vagy közösség által) ennek a (nem akármilyen 
jellegű) „alig"-nak. Feltétlenül ide értendő a „nem akármilyen 
jellegű" korlátozás a tárgyban, hiszen a Pilinszky által oly 
jellegzetesen képviselt, bizonyos módon minimalista művészeti 
felfogásnak szinte semmi köze nem volt a művészetek (főleg a 
képzőművészet; de irodalmi példák is érthetők ide) mini-
malista felfogásának (egy későbbi, nálunk alig eleven művészeti 
fejleménynek). Ám az a — pontatlanul most! — „varázs", 
amivel Pilinszky költészete a vékony Harmadnapon kötetet 
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előzve s utána is elementárisán hatott, sugárzott okvetlenül 
ebből a (nála sem igazi minimalista) művészetfelfogásból; 
jobban közelítve: a kiszorításos módszerből, amelyről ismét 
nem mondhatjuk teljes biztossággal, hogy közönséges kül-
tényezőkre volt válasz. 

Mármost egyetlen logikai lépés csak, s adódik: Pilinszky első 
két korszakában (tehát „46" vagy „49" előtt is!) tárgy volt ez 
az „alig", s mint ilyen, költői eszköztár (ily tár megannyi 
részének egyik összessége). Sőt, a kétféle harmad-
napon"-korszak. kétféle „alig"-ot ismer. Logikus megint, hogy 
az egyik a korábbi iskolák adománya, bár nem szűkebb átvétel 
belőlük; a második viszont költészetmeghatározó, a magyar 
irodalom némely pillanataira (s ezeken túl, a még becsesebb 
hatás „örökérvényével") döntő, ha nem is perdöntő (miféle 
per volna? mely efféle ítélkezés? itt sem az egyik, a másik, 
netán a harmadik „iskola-lehetőség" pártján áll az elemzés 
megkísérlője) befolyást gyakorolt. Eltávolító tárgyszerűséggel 
érdemes szólni erről csupán, hiszen Pilinszky János költészete 
valóban történelmi távlatba került már, és inkább az újbóli 
felfedezés kockázata várja, semmint a pillanatonkénti „csere-
bomlás" folyamata. Tegyük hozzá: az az „alig"-szemlélet s 
megvalósítása, amely ezzel a költészettel ránk maradt (ilyen 
szempontból szólok a pálya első két szakaszáról, s a harma-
dikat most nem értékítéletileg hagyom tárgyalatlanul egye-
lőre), ez a manifesztáció a maga művészi módozataival, nagyon 
is megmunkált egységével mindenütt teljesen tiszta, lényegi, 
jelentős (amiképpen a jelentősség szerveződik: fontosabb fő-
művekből, pótolhatatlan kisebbekből és alkalmibb környezet-
munkákból). Nem von le értékéből árnyalatot sem, hogy volt 
küszöbe, ahonnét nem minden elemében sajátként indult, s az 
sem, hogy a két első Pilinszky-korszak alaphangvétele lényegé-
ben ezt a másoktól átszármazott, mondhatni, elementárisán 
közérvényű megszólalási (tagolási, versmondatformálási, sőt 
látás-)módot őrzi tovább. Költőnk kifejezéskészletének meg-
kerülhetetlen (mert nem tárgyszerű) eleme a kötetben őrzött 

7 Irodalomtörténet 1983/2 
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első megszólalástól ez az enyhe kántálás, mely tulajdonképpen: 
continuo, s nem tudni, nem „maga a megszólalás"-e, illetve 
ennek a ténynek vállalt kifejezése azután. 

Adódik ugyanis a következtetés, hogy Pilinszky magát a 
költői megszólalást (ennek kényszerét, sötét mennyországát, 
hogy ne mondjuk: megváltását) is tárggyá, témává tette (azzá 
tenni kényszerült; íme, a bonthatatlan kör, a continuo elemi 
szükségessége). A Te győzz le, ez az „első vers" sugallja, szó 
szerint, elemző képzeteinket: „Feledd a hűtlenségemet, / le-
győzhetetlen kényszerek / vezetnek vissza hozzád; / folyam 
légy, s rajta én a hab, / fogadd be tékozló fiad, / komor, sötét 
mennyország." 

Persze, itt bukkan fel máris egy olyan tény, amelyről már 
korábban szóltunk: meghatározója a költői eszköztárnak, illet-
ve annak meghatározója, hogy — miről ír (kényszeresen akár) a 
költő. Itt az „éjszaka" az, amelynek győznie kell a lényen stb.; 
s joggal kérdőjelezhetjük meg ennek (s bármely ilyen, esetleg 
homlokegyenest ellenkező tárgyi tartalmú, napfényesebb állí-
tásnak is) az alapérvényét; modor volt ez, feltehetően, az éj 
korbinációs divatja, csakígy a „víz", a ,.halak", a „háló" . . . 
és a modor s a divat hadd értődjék itt a legtisztábban. József 
Attila nem közvetlen, de épp a rokon költői (belső) rang okán 
belső forrású hatása a háború utáni magyar költészetnek épp a 
minimalista szrányára: nem kellő terjedelemben taglalt, de 
tagadhatatlan irodalomtörténeti tény. Az, amit Szabó Lőrinc, 
más pályán, ehhez hozzáad (ebből előkészít, a maga részéről 
esetleg még korábban!): jelen van Pilinszky eszköztárában is. 
József Attila kozmikus-végleges metszettsége, és Szabó Lőrinc 
oldottnak tetsző kollokvialitása, mint világridegség (illetőleg: 
mint erre adott válasz; mint a megszólalás „mindegy"-mivolta, 
egyben „és mégis"-eleme): Pilinszky János első korszakának 
alapvető meghatározója, és ezek mellett szól már az ő saját, 
téveszthe*?tlen hangja is. Ám ha az Éjféli fürdés záradékát 
tekintjük. Szabó Lőrinc nagyon erősen kiérzik: „És mintha 
hívást hallana, / zuhanni kezd az éjszaka, / moszat sodor vagy 
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csillagok, I nem is tudom már, hol vagyok. . ." (És Jékely 
tartása: Csillagtoronyban/) „ . . . talán egy ősi ünnepen, / hol 
ég is, víz és egy velem . . . " (Itt közvetlenül van jelen Szabó!) 
„ . . . s mindent elöntve valami / időtlen sírást hallani!" (Maga 
a tárgy, a sírás mint abszolútum: ez Pilinszky saját eszköze, ez 
az összességfelfogás.) 

A távozó sereg című korai vers azonban már ezt az eredez-
tetett belső tagolást mutatván („Ha megszültél, most nézz 
szemembe, / ha szeretsz, most meghallanád, / mit én már mind-
örökre hallok:/a távozó sereg zaját") is a „teljesen pilinsz-
kyset" adja, egészen az Utószó-ig (főmű) jelezve előre ahol: 
„Szerettelek! Egy kiáltás, egy sóhaj, / egy menekülő felhő el-
futóban. I S a lovasok zuhogó, sűrű trappban / megjönnek a 
csatakos virradatban." - ez a rohanó sorjázás, fagyottságával 
és elfojtott tüzeivel már valami csak-így-idézhetőt, „lelkünk-
nek alapképet" ad; erre a magányra ez a versszak idézhető a 
legkifejezőbben (rögzítő!) és a legoldóbban (katarzis!). A Tra-
péz és korlát befejezése (természetesen: „a régi ritmusban") 
így fejezi ki a kényszerhelyzetet: „Ülünk az ég korlátain, / mint 
elítélt fegyencek." De hát Ottlik Géza Iskolájában a hajó 
korlátjánál (korlátján) is ugyanígy ülnek a növendékek, taka-
rékosan végigszíva a kényszerűen korlátozott cigarettamennyi-
ségből az utolsó csikket is. S becsülettel! Ezek az alapfogalmak 
már eredendő, származtatatlan költői erővel élnek mindkét 
említett író művében; s a minimaiizmus sajátos formájának is 
hű kifejezői. 

A Mert áztatok és fáztatok klasszikusan egyesít átszelle-
mültséget és evilágiságot; s a harmadik korszaknak is beveze-
tője (rejtve). íme: „Forduljatok hát el lenem/ti meglapuló 
s z ö r n y e k . . . " És a pusztulás vágya, mint túlélési lehetőségé: 
„Csupaszra vetkőztessetek, / semmit se hagyva rajtam, / vegyé-
tek el a homlokom, / a szemem és az ajkam, / mert áztatok és 
fáztatok, / mert éheztetek bennem . . ." Ez a kulcsszó (-fel-
fogás), ez a „bennem", az, hogy nemcsak az emberi lény (a 
kreatúra) elhagyatott, hanem ő maga is árvaságok szülője, 

8* 
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magányokért „felelős", önmagában éhezteti önmaga más-lényű 
lehetőségeit, inkarnáció-ígéreteit (szellemileg, de akár testileg is 
értve), és ha az ilyen végletű odaadás állapotára hiteles hangot 
akarunk (katarzis!) keresni, már nem eszközileg, de költészet-
lényegként leljük meg Pilinszkynél. A különbség ez tehát az 
„éjszaka" mint divatfogalom és a saját lényünket áttáró, ön-
magunk éjszakáját akár bűnként is elismerő szemlélet között. 
Ez a „bűn", a magunké ekképp, nem azonos még a József 
Attila által gyakorta feldolgozott (s Freud és a pszichoanalízis 
„hatását" mutató) bűnösségfogalommal sem. Itt Pilinszky 
kilép önmaga eszköztárából, és — bár ez önellentmondás -
eszköztelenül valósul meg. Pontosan szólva: nem hagyja, hogy 
eszközeire figyeljünk, s nem válik így önmaga modorává sem. 
Ám ennek alapfeltétele, hogy nagyon lényegeset és igen új-
szerűen, születő-formában szólaltasson meg a költészet. Pilinsz-
ky lírája azért oly kiemelkedő jelentőségű, mert második kor-
szakában nagy sűrűséggel és maradandó érvénnyel tudott meg-
szólaltatni efféle evidenciákat. (Megszólalásai efféle evidenciák-
nak hatnak továbbra is, újrafelfedezések lehetőségeivel.) 

A Harmadnapon nagy ciklus Parafrázis című verse már ezt az 
eszköztelenséget valósítja meg. Amit a költő (a teremtmény) 
önmagáról mondhat (amit mondania kell): ez az eszköztár 
lényege, s ez - épp lényegénél fogva - nem eszköz már. A 
forma szerinti kellékek (jambus, rím, versszak, szervezés; poén 
és kioltott poén stb.) megtartásával, de már egy fokkal maga-
sabban, mint a korábban idézett versekben, Pilinszky megvaló-
sítja önmagát mint azt, aki (képzeteink közt) ő. S a Kihűlt 
világ például azt a különös feltevést is megengedi (kiváltja), 
hogy mind a formai eszközökben, mind a témaeszközökben 
„származtatott" anyag épp e kettősséggel, belső semlegesítéssel 
válik utánozhatatlanul egyénivé; az alábbi versszaknak a lendü-
lete, tagolása például Szabó Lőrincet idézné, a téma József 
Attilát - s mégis a „legpilinszkybb": „Kihűlt világ ez, senki-
földje! I S mint tetejébe hajított / ócskavasak, holtan mered-
nek I reményeink, a csillagok." 
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S ami az éjszaka-tárgyat illeti, itt a Panasz ezt is kiemeli 
eredendő mivoltából, azzal, hogy a személyesség tárgyává tudja 
tenni, s ez kétféle „megváltás": a matériáé és a személyé. Nem 
lehet különválasztani a hatás belső összetevőit, gondolok itt a 
következő versszak harmadik sorának logikai abszurdumára, 
közönséges stíluseszköz-szerűségére, és arra, ahogy megint a 
legelemibb emberi közlés (kiáltás) formálódik ezekből a hoza-
dék-elemekből: „Elevenen a csillagok alá, / az éjszakák sarában 
eltemetve, / hallod a némaságomat?" S ami ráfelel: „Mintha 
egy égbolt madár közeledne," ez már a nagy költészet teljes-
sége. (Tárgyformája szerint is.) A második versszak, a rész-
letezés régi eszközével, kibont és ellenpontoz; az összefoglaló 
„küszöb" után belépünk a költemény valódi terébe, és mintha 
önmagunkhoz is ekképp (önmagunkat egy kissé távolabb hagy-
va! ez sem eszköz, már ez is „közlendő"!) közelednénk: „így 
hívogatlak szótalan: / az örök hallgatásból, / idegen egeid 
alól / valaha is kiásol?'" S ómódi-jó eszköz a versszakonkénti, 
kérdéses fokozás-indáztatás, így futtatja tovább Pilinszky zök-
kenőtlenül a harmadik szakaszt, külső zaklatottság-formát nem 
igényelvén a ziháláshoz: „Eljut hozzád a panaszom? / Hiába 
ostromollak? / Köröskörül a félelem / zátonyai ragyognak." 
Látjuk, mennyire át-sajátította a régi eszköztárat; ez már 
korántsem Szabó Lőrinc vagy József Attila; a hirtelen érzék-
letes vágások, a konrétum teremtett-világ-elemű bevágása a 
kétségbeesés mégiscsak „elméleti" futamai után: ez Pilinszky 
eszköztárának egyik legjellegzetesebb (a két átvettel egyen-
értékű, ugyanúgy jellegzetes) vívmánya. 

Ama költői felfogás, melynek kiemelkedően (s így: rend-
hagyóan) példás megvalósítója volt Pilinszky, különös fontos-
ságot tulajdonított a képnek, a telitalálatosnak; ezt mintegy a 
siker, a hitelesség, a rendkívüli (kegyelmi, ihletett) állapot 
jelének tekintette. A Mire megjössz című vers a pálya második 
korszakából, hiánytalanul mutatja fel Pilinszky János lírájának 
ide tartozó kötőelemeit; a monotónia külön-érzékelhetősége 
már eltűnik, az egymást szinte érintő „csúcs-elemek" (teli-
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találatok, ritkaságok stb.) formálnak második fedő-szövedéket 
ugyanolyan sűrűn, mint kántálhatóságuk continuo-jellege. 
Ebből a szempontból költőnknek talán ez a legtökéletesebb 
(mindenképpen egyik legjelentősebb) verse, a huszadik századi 
egyetemes líra roppant reprezentánsa. „Egyedül vagyok, mire 
megjössz", kezdi a vers, és a megszólított második személy, s 
eleve a késés-helyzet lehetősége fontos része a közlendőnek, 
több a tengő magány műveinél. Az „egyetlen élő", aki a 
beszélő akkorra lesz, ilyen környezetet mondhat magáénak: 
„csak tollpihék az üres ólban . . . " És különcnek ható ellen-
tétként, de evidensen: „csak csillagok az ég helyett" (bi-
zonnyal az ég értelmének hiányára utalván). Ez az árvaság 
olyan, mint egy „téli szeméttelep". A személy „a hulladék 
közt kapirgálva" az életét szemelgeti. S „az lesz a tökéletes 
béke". Ismét az érzékszervek kibillenése: „Még szívemet se 
hallani, / mindenfelől a némaságnak / extatikus torlaszai." 
Egyetlen értelmező, átvezető versszak van (nagy benső gazda-
ságosságra valló szerkesztés!): „A pőre örökkévalóság . . . " 
kezdetű. Itt megint erős átvezetés jön, vissza a vers eredeti 
menetébe; természetesen a „fakó telitalálat" a jó eszköz: 
„Mint tagolatlan kosárember, / csak ül az idő szótalan, / nincs 
karja-lába már a vágynak, / csupán ziháló törzse van." Semmit 
se vesz le az intenzitásból, hogy mintha történetet hallanánk az 
utolsó versszakokban: „Mindenem veszve, mire megjössz, / se 
házam nincs, se puha ágyam, / zavartalan heverhetünk 
majd . . . " S a tárgy azonos a kifejezés tartalmával: „ . . . a 
puszta elragadtatásban". Mert mintha a vers elüresedése is 
ilyen elragadtatás tükörtere volna; az élet többleteként tudja 
mondani Pilinszky az alig állapotát, a — még nem volt közhely 
akkor, történetileg! — hiányét. És a költemény befejezése 
éppen ezzel a majdnem-negatívummal csap fel, az érték pozi-
tívumáig: „Csak meg ne lopj! Csak el ne pártolj! / Ha gyenge 
vagy, végem van a k k o r . . . " A magyar költészet egyik nagy, 
állandó szintagmáját emeli be a versbe: ,y\gyban, párnák közt, 
utcazajban / iszonyú lenne fölriadnom." Ez a harmadik 
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elem, az „utcazaj" teszi hozzá a hagyományokhoz a huszadik 
századot; és egyszerre tárja szét ^ snátás ablakszárnyait: az 
érzéki élmény (az auditív, a zaj) az érzelmi szférába hat át, sőt, 
az egzisztenciális egyensúly bomlasztója lehet; ám az alap-
kérdés etikai - a kiszolgáltatottság állapotában felfokozott 
fontosságú hűségé. Ám ez a kapcsolatforma, már maga ennek 
„egyáltalánja" (hogy hűség-állapotról beszélhetünk, netán az 
ellenkezőjéről) a felértékelődéssel együtt a bukás fokozatát is 
hozza; kifejezi, hogy épp az értéknövekedéssel fokozódik a 
veszélyeztetettség állapota is. Az egész együtt: ismét oda 
fokozza vissza (le? fel? ) az egyéni lét (a magány, a társas 
magány) szituációját, ahonnét — részletekkel; a versben ki-
fejtett mozzanatossággal — magasabbra emelkedett. Az eszköz-
tár itt nagy, végsőkig szorított gazdaságossággal szolgálja nem-
csak a kifejezést, de . . . talán azt mondhatnók, hogy az esz-
köztár teremti meg egyáltalán a verstéma létezésének lehető-
ségét; a tárgy fokról fokra történő megvalósítása azonos az 
eszközhasználattal. Ám a vers ezzel korántsem lesz formaköz-
pontú; sőt, az, amit szokványosán formának nevezünk, aszkéti-
kus, szikár, már-már szikkatag. Ez a sivárnak ható kifejezés-
mód líránk legszebb helyeit képes megformázni mindazonáltal. 

A „tenger ragyogás" és „az össze-vissza zűrzavar" világa az 
Aranykori töredékben egyesül, és a tragikum mediterrán telt-
ségű képe alakul az elemekből: „mint vesztőhelyen, olyan 
vakító, I és olyan édes. Ugy igazi minden." A „alig"-esztétika 
és a telitalálat-hit jellegzetes kifejezése a nagy pontosságú (de 
szórt tartományú; ekképp belső feszültséget és talányt egye-
sítő) „igazi" szó. Ám ennek kimondása nélkül is igazi nagy 
vers, ismét minden eszközével s ezek változatosságával az 
Impromptu is. Pilinszky végképp elszakadt az eredetit meg-
határozó iskoláktól, és alkalmasinti „körének" is kültagja 
immár. Ez a csatangolás-állapot, ismét az „összevissza" jegyé-
ben, eljuttatja az „öldöklő, édes napszúrás" látomásához, 
amely kínzó és kápráztató valósága éjjel-nappal. Szerepl^e, 
történése is van a versnek: „A víz felől kifordul éppen . . . " S 
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ez a kifordulás érzékletesen alakul: mert ismét gondolati-medi-
tatív sorra következik a közlés, átmenet nélkül. És a „tündök-
letesen fiatal" kép ugyanígy, átvezet ide: ,4ebeg a hirtelen 
sötétben". Az eszköztár végsőkig egyszerűsül: majdnem kép-
regényszerű, romantikus-film-forma az elmondás tónusa. Ez a 
szegényítés hordozhatja ugyanis a leghívebben a kifejezni kí-
vánt tartalmat, a káliumfényes teljesség elveszítésének kihalt 
jelenidejét. Már-már reklámfotót idéz ez: „a part fele csap 
mosolya"; és mégis szívszorító. A szubjektív szférából az 
objektívbe vált át ugyanilyen hirtelenséggel a vers: „Tüzet fog 
messze pár vitorla." S még itt is további váltás, vágás: „Merő-
leges déli meleg / zuhog a szétszórt kabinokra." Legalább 
három pont vagy gondolatjel kívánkozna megannyi átmenet 
nélküli helyre hagyományosan; s nyoma se efféléknek. Az 
azonnal megvalósuló összefüggés (ennek föltételezése; vagy 
egyidejű figyelmen kívül hagyása): „S a részletek, a kicsi-
ségek!" - és: „A dallamok! Szobák során / ugyanaz a locsogó 
dallam": ilyen s hasonló felkiáltások sora; laza és nyomban 
elkötelező. A telitalálatok önálló élete szelíd, nem tolakodó, 
sosem bizonyító jellegű, inkább elnézést kér a pontosság: 
„Egyszál virág a puha szélben, / akár egy néma csecse-
mő/forgatná ámuló kezében", vagy: „ . . . m i n t h a a mezít-
lábas tenger / bolyongana a falaikban". És a lépésről lépésre 
haladó, elébb csak benső logikájú, majd forma szerint is, gon-
dolatilag is összefüggő kifejezéssor, a vers felsorolásszerű 
továbbvezetése következik - a végső nagy törésig, mintegy 
annak értelmetlenségét (s mégis egyedüli „értelme", egyedül 
várható mivoltát) alapozván: „De legszebbek a szeretők, / söré-
nyük kisüt a homályba, / szemérmük szép, utolsó sátra . . ." 
Akár efféle látszólagos szóismétlést is elbír a vers (legszebbek; 
szép), mert a kép belső szervezése olyan sűrű: ugyanis a ho-
mályra. és az utolsóra logikai szigorúsággal következik rá (a 
felsorolás-részben) az alábbi megvilágítás: „A szeretők, s az 
alkonyat, / a házsorok, ahogy k i h u n y n a k . . . " Már itt eléri 
Pilinszky a végső szomorúságot, már ennyiből azt érezzük; de a 
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fokozás még jellegzetesebbé válik, kimagaslik (szó szerint) a 
vers elsivárosodó képéből: s a házak közt, a homokon, / a 
roppant tömegű torony . . . " A torony ilyen meghatározása, 
látszólagos szenvtelenségével rátelepszik az egész hangulat-
világra, és statikussága ellenére a rohanást fokozza; így érke-
zünk a végpontig: „Ki eszelhet ki nála szomorúbbat? " Ezek a 
versek, egyrészt, érezhetően elmondásra is szánt szövegek, más-
részt ez a megjelenítő-megjelenetező (és megjelenítendő) jelle-
gük az írásképben is pontos alakját kapja: az utolsó sor teljesen 
külön „szakaszt" képez, s ezzel a magányos sorral mintha a 
torony állna ott , s nem is csak „mintha"; maga a torony áll 
ott. Meglehetősen bámulatos képződmény ez a kétdimenziós 
műfajban. 

A Félmúlt már szerkezeti állagalkotóvá teszi a vágás esz-
közét: a téma itt vágásokból £1 össze, s a vágások ténye is 
tartalommá lesz. A nyelv fogaimisága miatt (a vágásokból 
létrejövő pozitív hiány erőterében) olyan forrasztások lehet-
ségesek, olyan zökkenők és süllyedések-emelkedések, amelyek 
mind-mind tartalmat jelentenek már azért, mert gondolunk, 
érzünk valamit „megtörténésük" nyomán. A megérkező és 
megmeredő Hold, melynek „halálos csönd a magja"/ az össze-
tört utak e holdsütésben; a kettétépett fal (a fényben): mindez 
pillanatokon belül csak fehér és fekete zuhogása. Majd villám-
lás; s itt az ismétlés az eszköz: „Villámlik és villámlik 
és / villámlik a fekete nappal. / Fehér zuhog és fekete. / Fésül-
k ö d ö l . . . " S az eddigi térnek újjáértelmezett lényege lesz, az 
ismétlésekből kicsattan valami látszólag tudományos meghatá-
rozás: „ . . . a mágneses viharban". Holott ez is csak elhide-
gítés, távolítás (ez a túlságosan pontos meghatározás), az egy-
szerű elemek kimondhatatlan tája ez, magáé a jelenlété. Az 
ismétlések is erre a lény-alaphelyzetre utalnak, arra, hogy léte-
zésünk tulajdonképpen monoton ismétlésekből szerveződik, 
ám a tömérdek Túl Egyszerűből létrejön valami kiszámíthatat-
lan és áttekinthetetlen: a Kiszolgáltatottság. Az ismétlések 
pótolják a fogalmi-indulati nagy kezdőbetűket, ám ez a költé-
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szet, a félmúlt versé lényegében ilyesmivel tart rokonságot. Az 
utolsó két sor — a fésülködés motívumának harmadik meg-
szólaltatása — ismét a „poént" használja eszközéül: „Fésül-
ködöl tükrödben szótlan . . ." (S egy pillanatra elhisszük: 
„csak" ennyiről szólt a v e r s . . . ) - de aztán épp azt kell 
látnunk: a legcsekélyebb „csak" is: végpont, vég, teljesség, zá-
rulás: ,,. . . akár egy üvegkoporsóban". Az eszköz tisztasága a 
versé. Visszahat, alkotólagosan, az anyagra. Maga is félmúlt, 
ami történik, ami a versben végbemegy; a cím megalkotása 
maga a vers, az összefoglalásé a részletezés. Ez is jellegzetes 
eszköze a második korszaknak. 

Az Apokrif a legnevezetesebben foglalja össze a második 
korszak klasszikus stílusjegyeit. A versküszöb nem képi teli-
találatosságra törekszik, hanem lényeg-összefoglalásra (ezzel 
válik sejtelmessé, így jelzi jelentős dolgok következését): „Mert 
elhagyatlan akkor mindenek." De a nagy trouvaille-ok, mint a 
kelő nap tébolyult pwp/7/a-mivolta, a gyönyörű levelenkénti 
hánykolódás (mint a fa) tragikuma, a mélyvilág kínjai ugyan-
olyan erős kontrapunktokat kapnak az egyszerű sortagolások-
kal! íme: „ . . . egy ember lépked hangtalan. / Nincs semmije, 
árnyéka van. / Meg botja van. Meg rabruhája van". Közben a 
változatosság eszközei tarkítják a tragikum képét — még szo-
morúbbá tördelve mindent a hangulatilag felsejlő reménnyel, 
mely azonban már végzetre végeztetett: „ . . . és rámkövűl sará-
val / az éjszaka, s én húnyt pillák alatt / őrzöm tovább e vonu-
lást, e lázas / fácskákat s ágacskáikat. / Levelenként a forró, 
kicsi erdőt. / Valamikor a paradicsom állt i t t . . . " (Ismét a 
hirtelen vágás. És megtoldja még eggyel; ezen a „snitten" belül 
is újabb, mintegy alpont következik: „Félálomban újuló fájda-
lom:/hallani óriási fáit." Pilinszky állandó eszköze az érzék-
letes megfogalmazás utáni kommentálatlan, azonnali érzelmi 
összefoglalás; vagy ennek épp fordítottja.) 

A hazaérkezés — a pusztulás tájaira, a belül hordott másik 
pusztulással - mindent bibliaivá növel. Nem külön a szörnyek 
indulnak meg a személy felé; neki magának van „irtóztató 
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árnya . . . az udvaron". Holott csak az „ősi rend"-től várta 
volna, hogy fogadja vissza. És az öreg szülök botladozó, síró 
szeretete nyomán hirtelen a szeles csillagokra könyököl ki; és a 
kifejezés megformálásán mérhető a leginkább itt, mennyire 
egyenrangúan önállóként áll ez a sor József Attila hasonló 
sorai mellett. 

A tragédia is fokozatlagos. Magva egyelőre mintha az el-
maradt találkozás lenne; visszapergetés a technika, megismer-
jük a vágyakozás előtörténetét. A jelen mintha nyelvtani idejét 
viselve is régmúlt, annál is rosszabb, félmúlt lenne. („Csak 
most az egyszer szólhatnék veled, / kit úgy szerettem . . . " És: 
„Torkomban lüktet közeled. / Riadt vagyok, mint egy vad-
állat." Ezt készítették elő az állati világ képei elébb.) Most már 
a beszédtől való távolság is leszögezhető. A dadogás állapota 
következik el. Átmenet nélkül értesülünk róla, hogy „élnek 
madarak, / kik szívszakadva menekülnek mostan / az ég alatt, a 
tüzes ég alatt". A gyors, villódzásos váltakozás versszaka ez, 
mert egyszerre a ketrecek képét látjuk: „Izzó mezőbe tűzdelt 
árva lécek . . . " , majd — nem is váratlanul már — ez következik: 
„Nem értem én az emberi beszédet, / és nem beszélem a te 
nyelvedet. / Hazádanabb az én szavam a s z ó n á l . . . " S ennyit 
bicsaklik csupán a kompozíció: „Nincs is szavam." Itt az 
Apokrif is túl van beszélve; ám hogy ez csak szubjektív érze-
tem lehet, bizonyítja esetleg az erőteljes két és fél sor, a 
torony-kép újra: „Iszonyú terhe / omlik alá a levegőn, / hango-
kat ad egy torony teste." Igaz, az Impromptu torony-képét ez 
nem éri el; jellegzetes mozzanatként említem csupán, hogy 
mint József Attilánál, Pilinszkynél is — érthető párhuzam! — 
gyakori a legjobb találatot kereső motívumismétlés. A második 
versrész záró szakasza azonban mindent visszazökkent - felező 
tagolásaival, melyek a csüggedés lassúságát fejezik ki most - , s 
a „sehol se vagy. Mily üres a világ. / Egy kerti szék, egy 
kinnfeledt nyugágy . . ." ismét költészetünk kivételes pilla-
natai közé illeszkedik. A telitalálat (érdekesség!) a magasabb 
értékű hely után következik; mert a puszta vizuális kép ebben 
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a kis szakaszban több a stilisztikainál. Ugyanígy az eredeti (a 
hagyományos) apokrif-hang, a biblikus is eszköz-jelleggel zárja 
(szimmetria!) a nagyszabású kompozíciót; ennek a harmadik 
versrésznek mintha még tökéletesebb megvalósítása lenne a 
későbbi születésű főmű, a harmadik korszak előtt záró vers, az 
Utószó. Bár a „csorog alá, csorog az üres árok" a végjáték-je-
lenség felülmúlhatatlannak látszó költői kifejezése, az Utószó 
eszközei talán a személyesebb szólítással kerülnek más módon 
hasonló intenzitással kiemelkedő rangra. Az apokalipszis lova-
sai (hasonlatként) megint váltás-határon jelennek meg: utánuk 
azonnal az érzékelés mikrovilágáról értesülünk („bánt a 
homály és sért a lámpa"), s bár a „vékony sugárka víz cso-
rog / a mozdulatlan porcelánra" legföljebb halvány visszhang-
zása a nagy Apokrif-zárásnak, a folytatás az Utószó ban külön-
leges csúcshoz jut. Lassú a felvezetés, s kettős végpontot ér el: 
„Csukott ajtókon zörgetek. / Sötét szobád, akár az akna. / A 
falakon hideg lobog . . . " Itt a magány újabb végső értékű 
megfogalmazása a „sírásom mázolom a falra". Majd az egyik 
legnagyobb Pilinszky-felkiáltás következik, s utána a leg-
nagyobb metszés: „Segítsetek hófödte háztetők! / Éjszaka van. 
Ragyogjon, ami á r v a . . . " És meghullámoztatja (még az első 
tetőzést, itt): „. . . a semmi napja mielőtt / megjelenne. Ra-
gyogjatok hiába!" Az eszköztárnak kelléke a szótagszám is. 
Ebben a versszakban a lerövidített (két szótaggal rövidebb) 3. 
sor azt eredményezi, hogy a 4. sor, a második „ragyog"-gal 
hosszabbnak tűnik fel, s mert kifutása van, mert „leenged", 
különös hatást ér el, s bevezeti a következő versszakot, a 
második csúcspont előtti átmenetet (ez a Pilinszky-vers 
roppant árnyalatgazdagsága; ahogy az átvezetésnek is be-
vezetése van; sőt, még további hullámoztatása; íme, a versszak 
első sora dermedt: „Falnak támasztom fejemet", leveszi a 
hangot; hanem még ennél is „halottabb" ez a három sor utána, 
s ugyanakkor a reménytelen moccanás maga: „Mindenfelől az 
irodalomnak / maradék havát nyújtja felém / egy halott város a 
halottnak." S most a második csúcspont: „Szerettelek!" Ez a 
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falra mázolt sírással azonos hevességű hangzat jól hal el: „Egy 
kiáltás, egy sóha j . . ." (S a kiáltás már halk!) A versszak 
befejezése apokrif bizonytalanságba vész, a központi főműnél 
jóval kisebb erővel. 

A harmadik korszak költői eszközeiről, összességükben, 
egyáltalán nem mondhatjuk, hogy erőtlenebbek volnának az 
első két pályaszakasz kellékeinél. A lazább szerkezetek több 
szabad értéket kínálnak a képzeletnek, az egyértelműség lát-
ványosabb hiánya nem újdonság a korábbiakhoz képest; mind-
össze a sajátosan „minimalista" (ismétlem, nem az így ismert 
irányzat jegyében minimalista) szemlélet szorul háttérbe; a 
Majd elnézem című vers azonban mintha ezt az állítást is 
cáfolná: „Majd elnézem ahogy a víz csorog, / a tétova és gyön-
géd utakat, / a fájdalom és véletlen közös / betűveté-
s é t . . . / halott köveken, élő arcokon . . . " Ez talán lazább 
eredmény is, nemcsak szövés, ám a záró sorok megindokolják a 
képződmény addigi alakulását: „elnézem őket, mielőtt / a fele-
dést kiérdemelném". Az ilyen jellegű verskezelés „sikere" 
mindig attól függ, mennyire lényegi (mennyire érezhető 
annak) a töprengés, mit fog át a tárgykör. Kétségtelen, hogy a 
szubjektív megítélésnek is tágabb tér jut. A Milyen felemás 
című vers is a régi korszakok legszigorúbb mércéjével mérhető 
jó vers. Eszközeit szigorúan kezeli itt Pilinszky, a tagolás 
kérlelhetetlen. A közlés fontos, a ráébresztés egyszerű. Lehet 
mondani: amit Brecht logikával és társadalomtudománnyal 
próbált, költőnk a szabadabb asszociációk és a benső emberi 
kötöttségek szembesítésével, rideg bensőségességgel keresi. Az 
előbb említett vers kezdete: „Milyen felemás érzések közt 
élünk, / milyen sokféle vonzások között, / pedig zuhanunk 
mint a kő / egyenesen és egyértelműen" — mintha az esztétika 
fölös szabályzatát hatálytalanítaná (a maga esetére), és a leg-
rövidebb utat keresné egy kitűzött s egy így kitűzendő pont 
között. Ez utóbbi megállapítás tehető Pilinszky János a har-
madik korszakának poétikai eszköztáráról. A költészettan újjá-
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teremtéséről szó sincs, ám a kihagyások helyett az elhagyás 
mintha még hívebb akarna lenni az elhagyottsághoz. 

Az Egyenes labirintus bizonyítja, hogy a szakjellegű elemek 
közé nyíltan vállalt, így próbára tett egyértelműséggel akarja 
behelyezni Pilinszky az érzelmi erejű, nyitottabb (megdolgo-
zatlanabbnak csupán látszó) verstényezőket. Az első sor 
(„Milyen lesz az a visszaröpülés") a tudás gyengédségével ejt 
meg; a második magát az eszközszerűséget is nyílt zsínórpad-
lású színpadon kezeli: „amiről csak hasonlatok beszélnek". Az 
Apokrif kötött bonyolítástana helyett ilyesmik határozzák meg 
a költészet mikéntjét: „fűben, fák alatt megterített asztal, / hol 
nincs első és nincs utolsó vendég"; a hirtelen vágások helyett a 
visszacsatolás lágysága: „végül is milyen lesz, milyen lesz". Ám 
éreznünk kell, mire tesz kísérletet itt költőnk: éppen annak 
megvalósítására (költészetileg), amit a versekben mond 
(„emberileg"), tehát ahogy nincs megkülönböztetés amaz asz-
talnál a vendégek között, így nem lehet kitüntetett helye s 
értéke egyetlen eszköznek sem. A telitalálatok korszaka 
elmúlt. Alapérzeteinkre, érzelmeinkre hagyatkozik Pilinszky, 
de hát régebben se tett mást, csak feszítettebben. Itt a kifejezé-
sek, a mozzanatok között a várakozás kimondatlan, csendes 
lépései következnek egyre gyakrabban, s több a felelősségünk a 
vers átélésével. Tapogatózva, kissé találomra kell megtennünk a 
szabadabb utat két hely között, bizonytalanságunkat kell érez-
nünk az esztétikai élményben is. Nincs szilárd váz, mint az első 
két korszak verseinél, s talán az ott végsőkig feszített-ernyesz-
tett continuo (jambus, kántálhatóság stb.) visszahatása is ez, a 
vers visszaéledésének természetes igénye. Néhol kétségtelenül 
kimondottabb maga a „lényeg" (mint az Itt és most négy 
sorában: „egyszerűen az, hogy létezel / mozdítja meg itt és 
most a világot"), vagy révültebb, perifériálisabb a tartás; de a 
„puszta súly a kihűlő kupacban" olyan közvetlenség, amelyhez 
itt - eredmény ez? - nem kell például világtörténelem. 

S ha kérdőjellel láttuk el az iménti közbevetést, utalni 
próbáltunk csupán arra a megítélésre, mely Pilinszky lírájának 
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„történelemközéppontű" és „általánosan létmeditatív" kor-
szakai között az előbbi javára billentené a mérleget. Nehéz is 
tagadni, hogy a legemlékezetesebb, a „legnagyobb" Pilinszky-
versek a háború utáni évtized felszabadultságából, majd — 
főként retrospektívan élt! — szorítottságából születtek. Egy-
értelműen: az emberi vég-helyzet konkrétuma, a második világ-
háború és a fasizmus volt az az ihletforrás, az a megrendülés, 
mely egyetemes botrányjellegével (hogy költőnk szellemében 
határozzuk meg a jelenségeket), ennek általánosával a történel-
mi tudat felfokozott érvényét eredményezte Pilinszkynél. Alig 
van nála historikusabb létköltőnk, mondhatók. De a képlet 
(mert összetettebb!) egyszerűbb: nem törölhető az az érté-
kelés, mindmáig elsődleg érvényes arra a Harmadnapon-
periódusra, mely a kézzelfogható világcentrikusságból eredez-
teti a poétái vívmányokat. Pilinszky vállalta ezt a szerepet; 
összetetten vállalta, de kitérők nélkül. Utjának meghatározása 
a keresztény gondolat mellett a világtörténelmi eszme volt 
(specifikumok nélkül). A humánum általánosának szinte nincs 
még egy ennyire odavetett, kiszolgáltatott, gondolati és ösz-
tönös költője líránkban. A reflexió lehetősége adatott meg 
neki, nem a fizikai pusztulás tragédiája sújtotta; ám ebből 
szinte jelképet formált, és amikor „poklokig jutot t" , e bugy-
roknak sorra igen pontos neve volt; még ha a vers felsiklott 
megannyiszor hamar az emberi összállag problémaszféráiba, 
akkor is. A belső felszabadulást, az egyénét az első korszak 
„elhalása" nyomán érte meg — immár megváltozott történelmi 
szituációban. (A közelítő, majd kiteljesedő hatvanas években.) 
Ekkori létezés-részjelenségvizsgálatai megújulólag az emberi 
historikum képleteit mutatják fel, de már elvontabb általános-
ban; s az egyén konkrétumaiként, oldozottabban. Költé-
szetünk kevés ennyire „kifejtett" váltást ismer; ám logikusnak 
is tekinthető, hogy a megváltozott életérzés a lírai produkció 
átalakulását ennyire látványosan eredményezi. Pilinszky János 
életmüve hajlott a véglegességekre; jogos az az értelmezés, 
mely itt is, ebben is nagyobb folyamatok szélsőségeit, illetve 
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mérsékleteit véli fölfedezni, s akkor a „második" korszak 
valaminek a végleges eltűntéről, de tanulságok örök érvényéről 
szól. Ezzel akár azt is mondhatjuk, a kereszténység több év-
ezredes történetébe keres visszacsatolást; személy szerint azon-
ban nem érzem hivatottnak magam, hogy akár ezt a kérdést is 
e dolgozat keretében behatóbban vizsgáljam. Elégedjünk meg 
ennyivel: a tragikum-fogalom klasszikus érvénnyel változott 
történetivé Pilinszky lírájában, hogy azután - sugárzó, alapként 
— az egyéniség kérdéskörének árnyaltabb kibontakozását segít-
se, az alkotó s az alkotói közeg alapvető változásai közepette. 

TANDORI DEZSŐ 

REGÉNY? ÖNÉLETRAJZ? 
IRODALOMTÖRTÉNET? 

VAS ISTVÁN : MÉRT VIJJOG A SASKESELYŰ? 

A műfaj kérdése 

Vas István regénynek nevezi a Mért vijjog a saskeselyű? -t, 
azt a szokatlanul nagyméretű munkáját, amelyben már har-
madszor tér vissza élete legizgalmasabb s leggazdagabb kor-
szakának, ifjúkorának az eseményeihez. A műfaj megjelölése 
kétségkívül az alkotó legsajátabb s aligha vitatható joga, ezért 
hát egyelőre be kell érnünk azzal a megjegyzéssel, hogy más 
oldalról tekintve, a Mért vijjog a saskeselyű? a magyar próza 
legszebb s legértékesebb hagyományát, a Kemény Jánostól s 
Bethlentől kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen máig 
ívelő nem-fiktív elbeszélő prózáét folytatja. Hiszen Vas István 
a maga nevén szerepel a kétkötetes elbeszélésben, akárcsak a 
legtöbb főszereplő: Kassák és Kassákné, Illyés, Radnóti, 
Babits, Füst Milán és legfőképpen Kassák Eti, másrészt ami 
talán még sokkal lényegesebb: a mű alaptémája ugyanaz, mint 
minden jelentős önéletírásé, az elbeszélő a maga identitását 
próbálja megvilágítani és körülírni. 
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Az identitásnak ez a kérdése azonban oly bonyolult, a 
maga múltbeli énje faggatásakor s boncolásakor Vas István oly 
áthatolhatatlan, csalános-tüskés bozótba hatol belé, hogy é.t-
hető óvatossága, a regény-minősítés védőpajzsa mögé rejtőzése. 
Egyébként is, a főhős sorsának alakulása, szakítási kísérletei az 
őt körülfogó családi, társadalmi, szellemi közeggel, e kísérletek 
változó sikerei és kudarcai, s végül is az a minőségi ugrás, mely 
az ifjú hős életében bekövetkezik, nemcsak a sikeres önélet-
írások, hanem egyfajta -egénytípus cselekményvázát is idézi. 
Egyszerűbben szólva, a huszonéves Vas István itt elbeszélt 
története nemcsak egy önéletírás-hősé, hanem akár egy regény-
hősé is lehet. 

Ráadásul Vas István tökéletesen birtokában van azoknak az 
eszközöknek, melyekkel egy realista regényíró a maga regény-
világát s regényhősét elevenen elénk állíthatja. A Mért vijjog a 
saskeselyű? legfeltűnőbb sajátja e tekintetben, hogy írója egy-
aránt mestere az elbeszélésnek s az elbeszélését minduntalan 
megszakító, már-már az elbeszélésnél is fontosabbá váló elem-
ző-kommentáló prózának. Az elbeszélő szakaszok egyébként 
valóban inkább regényírót mintsem önéletírót idéznek, mert 
hiszen Vas István olyan biztonsággal, olyannyira tétovázás 
nélkül ír le négy-öt évtizeddel a megírás pillanata előtt le-
játszódott jeleneteket, mintha a jelenről vagy a közelmúltról 
szólna. Alig lelni nyomát nála az önéletírások hitelességét 
bizonyítani kívánó tétovázásnak, az emlékezés esendőségét 
jelző közbevetéseknek; meggyőző biztonsággal hangzik el pél-
dául Kassák szájából Drégelypalánkon az a mondat, amely — 
az elbeszélés logikája szerint - kiindulópontja a későbbi tragé-
diáknak. 

De Vas István regényét, paradox módon, nem az elbeszélés 
fordulatai, hanem az elvontabb, értekező szakaszok teszik 
hallatlanul izgalmas olvasmánnyá. Vas könyvét Hercule Poirot 
figurájára hivatkozva indítja, utóbb beszámol arról, hogy 
mennyi izgalmat talált egy fontos filológiai dolgozatban s hogy 
megképzett benne, érdemes volna hasonló módon, legalább 

8 Irodalomtörténet 1983/2 
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annyira izgalmasan írni; megint másutt Babits detektívregény-
olvasó szenvedélyéről számol be. Hozzátehette volna még - ha 
nem vált volna az évtizedek során a frankománia ellenségévé — a 
Wittgenstein helyett amerikai thrillereket olvasó Jean-Paul 
Sartre nevét. De akárhogyan is, a példa láthatólag megihlette 
Vas Istvánt; könyvének legnagyobb újdonsága, hogy a szelle-
mi rejtélyt - vagy rejtélyeket - egy bűnügyi nyomozó makacs-
ságával, ravaszságával, kitartásával igyekszik megoldani. 

Regény? 

A történet nagyjából ismert, leglényegesebb mozzanatait 
olvashattuk az Elveszett otthonokban és a Nehéz szerelemben. 
Sőt, Vas István sok mindent tudottnak feltételez, s így az 
olvasó, aki a Mért vijjog а saskeselyű? előzményeit nem ismeri, 
olykor következtetésekre, találgatásokra kényszerül. A fon-
tosabb pontok azonban teljesen világosak: a zsidó család 
hagyományainak bizonyos fokú elfogadása, viszont az üzleti 
életet választó apa életformájának teljes elutasítása; csatlakozás 
Kassák köréhez, utóbb szakítás Kassákkal, majd néhány évre 
rá, Kassákné közvetítése nyomán, bizonyos modus vivendi; 
szerelem és házasság; vonzalmak és barátságok; s legvégül a 
kettős tragédia, a háború kitörése és Eti halála. 

Az elbeszélő Vas István ereje a jelenetek megformálásában 
rejlik. A történteket többnyire — a hagyományos realista 
regény módszerét követve — részletező, drámai jelenetekben 
adja elő. Rendkívül szuggesztív szinte mindegyik; a szokásos 
/asárnapi családi ebédek, a Hold utcai esték, az erdélyi nyara-
..'з s a két másik, Kassákkal együtt töltött nyár, a szentendrei s 
a drégelypalánki, az angyalföldi flört, a körúti konflis és a 
bordélyházi éjszaka. Ráadásul Vas István előre- és vissza-
utalásokkal erősíti föl e jelenetek hatását; Kassák durva és 
igazságtalan kitörése nevelt lánya ellen olyan sokszor kerül 
például . iób'' hogy az olvasó végül is kénytelen-kelletlen el-
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fogadja a narrátor álláspontját annak a pillanatnak a mindé, t 
meghatározó jelentőségéről. 

A magánélet elbeszélésekor a regényíróé a szó, vagyis az 
elmondottak hitelességét kizárólag a művészi megjelenítő erő 
adja. A regényíró — a Mért vijjog a saskeselyű? szerzője — 
önálló világot teremt, melynek megvan a maga belső logikája, 
összefüggésrendszere, így az olvasó az egyes mozzanatokat 
csakis úgy ítélheti meg, mint ennek az egésznek a részeit. A 
külső viszonyítás - a befogadó tapasztalataival és ismereteivel 
való viszonyítás - tehát csakis a regényvilág egészére vonatkoz-
hat. 

Merőben más a helyzet azokkal a szakaszokkal, amelyek az 
irodalmi élettel s magával az irodalommal foglalkoznak. Ha a 
szépírói eszközeivel él is, Vas István ezekben a részekben olyan 
eseményekről ad számot, amelyek más forrásokból is tudottak 
és ellenőrizhetők, s amelyek egy objektív szándékú irodalom-
történetnek is részei, vagyis — arisztotelészi értelemben — a 
történetírás területére tartoznak. 

Vas érdeklődése e tekintetben kettős, egyaránt izgatják az 
irodalmi élet eseményei s maguk a művek. Kettős termé-
szetesen a megközelítés is, egyik részét a tények előadása teszi, 
a másikat a tények s művek elemzése, kommentálása, meg-
ítélése. 

Szubjektív irodalomtörténet 

A Mért vijjog a saskeselyű? -ben Vas István azt a szubjektív 
irodalomtörténetet folytatja, amelyet a Nehéz szerelemben 
elkezdett. A líra regényének nevezte azt a könyvet, nyíltan 
kimondva, hogy ami az irodalomból valóban érdekli, amit a 
magyar irodalomban jelentősnek tart, az a lírai költészet. Első-
sorban természetesen arról a korszakról kíván szólni, amelynek 
ő maga is része és részese, vagyis a harmincas évek magyar 
lírájáról, az akkor alkotó nagy költőkről s a feltörekvő új 
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nemzedékről. Ahhoz azonban, hogy saját nemzedékéről és 
kortársairól szólhasson, meg kell határoznia irodalmi érték-
rendjét, kiválasztani a múltból s a közelmúltból azokat az 
alkotókat, akiket rokonának, ősének érez. 

Vas tudatosan vállalja a magyar költészet folyamatosságát, 
az Ómagyar Mária siralomtól egészen a modernekig. Irodalom-
története karakterét eme folyamatosság hirdetése mellett 
néhány alapvető választása határozza meg: Berzsenyi, Arany, 
Babits, Kosztolányi, Füst Milán vállalása, másfelől Ady s a 
modernista törekvések határozott elutasítása. Vezérlő csillaga 
Arany János; nyomatékkal jelzi ezt már a könyv címe is, mely 
idézet a ritkán emlegetett Keveházából. Aranyról jó néhány-
szor szó esik, de minden elemzésnél jobban mutatja Vas von-
zalmát az az anekdota, melyre láthatólag rendkívül büszke: 
Hold utcai alkalmazottjuk szentül meg van győződve arról, 
hogy a szobájában található Arany-portré az ifjú költő nagy-
apját ábrázolja. 

Aranyt választva Vas István nemcsak a lobogónk Petőfi 
leegyszerűsítő szemléletével szegül szembe, hanem a Buda 
halála írójának korszerűtlenségét hangoztató irodalom-
történészi szemlélettel, és a Kisebbségben Németh Lászlójával 
is. Mint ahogyan szemben áll élesen Némethtel Ady és Babits 
megítélésében is. Adytól való idegenkedése, lényegét tekintve, 
alighanem poétikai természetű, Babits iránti rajongása viszont 
többrétűnek látszik - legalábbis a könyv alapján a lírikus 
éppúgy vonzotta, mint az esszéista s maga az ember. 

A harmadik pont, ahol Vas István felfogása élesen ütközik 
más határozott véleményekkel, az avantgar de elutasítása. Erről 
már részletesen szólt a Nehéz szerelemben, ezúttal csak meg-
erősíti álláspontját, egyetlen legyintéssel elintézve az ellenvéle-
ményeket. De itt már nemcsak irodalomtörténetről nyilat-
kozik, hanem a saját költészetéről is. Mielőtt azonban erre 
fordítanánk a szót, ki kell térnünk röviden József Attilával 
való viszonyára is. Vas, könyveinek tanúsága szerint, feltétlen 
elismeréssel fogadta József Attila költészetét, a kortársak több-
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ségénél jobban felismerve jelentőségét. Személyes kapcsolatuk 
azonban nem volt zavartalan, aminek következtében a Mért 
vijjog a saskeselyű? egészen másféle képet rajzol József Attila 
alakjáról s az irodalmi életben vitt szerepéről, mint amilyet 
másutt megszoktunk; de éppen így, vagyis távolságtartásával já-
rul hozzá a makacsul élő legendák József Attila-képének módo-
sításához. 

Az a kép, melyet Vas István a magyar költészetről ekként 
kialakít, élesen eltér a legtöbb bevett és terjesztett értékrend-
től. Amin aligha csodálkozhatunk, mert hiszen maga is hatá-
rozott karakterű s jelentős lírikus lévén, szükségképpen a saját 
alkotói törekvéseinek aspektusából vizsgálja a líra birodalmát. 
Felfogása bizonyosan vitatható, különösen azokon a pon-
tokon, melyeket fentebb kiemeltünk, de költészetképének 
koherenciája kétségtelen. Nemcsak a magyar líra azon vonula-
tának egységét és erejét érzékelteti, amelyet Vas mindenek-
felett szeret és nagyra tart, hanem végül is az ő költői arcélét is 
pontosan kirajzolja. 

Kortársak között 

Az elődöknél jóval részletesebben szól könyvében Vas 
István azokról a lírikusokról, akik — tágabb értelemben — 
kortársainak nevezhetők. így például Illyésről (bár az ő eseté-
ben inkább a közéleti íróról, mint a költőről), azután Radnóti-
ról, Zelk Zoltánról, Weöres Sándorról, Kálnoky Lászlóról, 
Jékely Zoltánról, Takáts Gyuláról, Forgács Antalról, Hajnal 
Annáról vagyis főképp azokról, akik Vas Istvánnal együtt a 
Nyugat ún. harmadik nemzedékét alkotják. Vas oly sokat 
beszél a különféle nemzedéki csoportosulásokról, az antológiák-
ról, a Nyugat vonzásáról, a Válasz Sárközi György intenciói 
szerint működő laza csoportosulásáról, az Argonauták társa-
ságáról, vagyis azokról a különböző karakterű társaságokról, 
amelyekhez szorosabban vagy lazábban tartozott, hogy az 
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ulvasó előtt végül is teljesen egyértelművé válik: г Mért vijjog a 
saskeselyű? ifjú hősének legalapvetőbb törekvése a társkeresés, 
állandó törekvés arra, hogy szervesen beilleszkedhessék valami-
féle kisebb vagy nagyobb közösségbe. Ha ehhez hozzátesszük 
még, hogy a kortársak esetében nagyrészt köztünk élő (vagy 
legalábbis a könyv megírásának s folyóiratbéli publikálásának 
pillanatában még köztünk élt) lírikusokról van szó, akkor 
korántsem érthetetlen, hogy e költőkről, s velük összefüggés-
ben a maga költészetéről írva, Vas István másféle hangot üt 
meg, mint regénye további passzusában. Nemcsak a tekintet-
ben, hogy hosszan és részletesen szól egy-egy kötet vagy anto-
lógia megjelenéséről, azután éppoly részletezően a kritikai 
visszhangról - hozzátéve mindig a maga kommentárjait a ver-
sekről s a kritikákról is - , hanem a művek s jelenségek fontos-
ságának megítélésén is. Mindehhez Vas István, emlékei mellett, 
a korabeli sajtót is segítségül hívja, sőt, többször hivatkozik a 
közelmúltban megjelent összefoglaló tanulmányokra is. 

Vas igényessége, sőt szigora, mely az irodalmi-művészi jelen-
ségek leírásakor szinte mindig hibátlanul működik, a kortársak-
ról szóló fejezetekből mintha nyomtalanul eltűnt volna. Alig-
ha lehet kétségünk afelől, hogy Vas valóban azok közé tarto-
zott, akik Weöres Sándor értékét már a kezdet kezdetén fel-
ismerték, s hogy mai véleménye lényegében megegyezik az 
akkorival. A részletelemzésekben sem igen találunk kivetni 
valót, mindig örömmel követjük az írót, amikor Jékely vagy 
Takáts Gyula vagy Kálnoky líráját méltatja. Az ekként ki-
alakult összkép azonban olyan meghökkentő, hogy gyanút kelt 
a részletek igazsága felől: a nagyszerű művek sorozatából 
ugyanis, a Mért vijjog a saskeselyű? írójának optikája szerint, 
valóságos aranykor kerekedik, melynek nemhogy a magyar, de 
még a világirodalomban is alig akadhat párja. 

Nyilvánvaló, hogy Vas István itt más mércével dolgozik, 
mint a múltról vagy a félmúltról szólva, hogy a kortársairól 
készí ett térképéhez más léptéket használ, mint a múlt század 
vagy a századelő lírájáról készítettekhez. Vagyis ilyenkor az 
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olvasónak is léptékét kell váltania, ami persze nem is olyan 
nehéz, hiszen az értékítéletek amúgy is mindig vitára: helyes-
lésre vagy tagadásra ingerelnek. 

A tónusváltás azonban megtöri a könyv egységét. Ugyanaz 
történik, amit az Egy ember élete Kassákjánál, vagy a Vallomá-
sok Rousseau-jánál is megfigyelhetünk: akár a távlat hiánya, 
akár a nem eléggé féken tartott indulat (ami rokonszenv 
éppúgy lehet, mint ellenszenv) más hangnembe transzponálja 
az elbeszélő alaptónusát. 

Eszmei harcok 

Még sokkal nehezebb az elbeszélő feladata, amikor a har-
mincas éveknek azokról az eszmei harcairól számol be, 
amelyeknek az írók voltak a főszereplői. Sok minden kavarog 
abban a közegben, ahol a Mért vijjog a saskeselyű? főhőse 
mozog, eszmék ütköznek s váltják egymást a nagy történelmi 
fordulatok hatására, szellemi frontok szerveződnek, magas 
nívójú s provinciális viták gyűrűznek. Vas István figyelmét 
elsősorban a népi írók mozgalma s a népiesek akcióihoz kap-
csolódó politikum köti le, Illyés Gyula nevezetes Észak-bara-
nyai jegyzeteitől (melyek 1933 júliusában íródtak) egészen a 
zsidótörvények körül kialakuló csatározásokig. 

A könyv módszere itt is rendkívül összetett: Vas termé-
szetesen saját emlékeiből indul ki, azután újraolvassa s kom-
mentálja a harmincas évek gyújtó hatású szövegeit, de segít-
ségül hívja azokat az újabb tudományos igényű dolgozatokat 
is, amelyek rendszerezni próbálják a korszak ideológiai zűr-
zavarát. Olyan témákról van szó — a népies-urbánus ellentét, 
irodalom s hatalom viszonya —, amelyek mai irodalmi életünk-
ben is rendkívül elevenek; minden megállapítás, minden szó 
sebeket vagy legalábbis érzékeny felületeket horzsol, vagyis 
Vas szinte lehetetlen feladatra vállalkozik, amikor utat próbál 
vágni önmagának s olvasóinak ebben az áthatolhatatlan szőve-
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vényben. Annál is inkább, mert elbeszélésében szövegek s 
/ magatartások vizsgálata elegyedik. 

Vas egyszerre merész és óvatos. Belevág oly témákba, 
amelyeket a legtöbben megkerülnek, vagy ha szóba hoznak, 
eleve szélsőséges elfogultsággal teszik, tekintettel van azonban 
bizonyos érzékenységekre. Helyzete — pontosabban, könyve 
hősének helyzete - egyébként is felemás, mert származása, 
melynek súlya a leírt korszakban egyre növekszik, más tábor 
felé húzza, mint vonzalmai. Legkirívóbb példa erre á Szép Szó 
és a Válasz áldatlan ellentéte és csatája, amelynek során a fiatal 
költő — Fejtőék hívását elutasítva, s inkább Sárközi György 
szigorának engedve — végül is a Válaszhoz csatlakozik. A 
magyarázat, amelyet e választásra ad - hogy mint írót a Válasz 
körében jobban elismerték —, nyilvánvalóan nem lehet teljes. 

Az első szöveg, melyet a Mért vijjog a saskeselyű? ala-
posabban megvizsgál, Illyés híradása Baranya magyar lakos-
ságának pusztulásáról, az egykéről, az a Nyugatban megjelent 
írás, mely évekig tartó vitákat indított el. Illyés már a Nehéz 
szerelemnek is egyik főszereplője, ha ugyan nem a leg-
fontosabb szereplője volt, egyénisége és tevékenysége látható-
lag ellenállhatatlanul vonzza Vas Istvánt, hiába távolodtak el 
egymástól a baráti érintkezés évei után. Ez a többé-kevésbé 
titkolt vonzódás magyarázza az emlékező-kommentáló író erő-
feszítését, hogy minél tárgyilagosabban-s árnyaltabban adjon 
számot Illyés szerepléséről s korabeli közéleti írásairól. Az 
észak-baranyai állapotokat előadó Illyés-írásból Vas még így is 
elsősorban a magyar-nem magyar ellentétpárt hallja ki, arra a 
gondolatmenetre figyelve, amely a magyar parasztok pusztulá-
sával a svábok gyarapodását állítja szembe. Holott van Illyés 
naplójegyzetének egy másik súlypontja is: a földreform követe-
lése, mely egy lehetséges megoldás felé mutat. 

Aligha meglepő persze, ha az iljú költő, akinek magyar 
voltát kezdik kétségbe vonni a harmincas évek faji alapon álló 
eszmei mozgalmai, éppen erre a hangra figyel. Mégis csak 
sajnálhatjuk, hogy a Mért vijjog a saskeselyű?, mely oly apró-
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lékosan számol be egy-egy verseskönyv fogadtatásáról vagy 
egy-egy fontos tanulmányról, nem szól valamivel bővebben az 
Illyést ért támadásokról, s egyáltalán, a népies-urbánus torzsal-
kodás urbánuspárti megnyilvánulásairól. Tesz ugyan utalást 
arra, hogy az urbánusokat képviselő újságírók gyakran futtat-
ták más vágányra a vitát és hogy mindennaposak voltak az 
övön aluli ütések. De oly futólagosan, hogy az olvasó túlzottan 
egyoldalú képet kap az eseményekről, s nem érti kellőképpen 
sem Németh László röpiratának jellegét, sem Babitsnak arra 
adott válaszát, sem az első zsidótörvény elleni értelmiségi tilta-
kozás körüli indulatokat. 

Nem Vas István hibája természetesen, hogy a könyvében 
említett vagy részletesen elemzett szövegek alig hozzáférhetők, 
hogy a Miért vijjog a saskeselyű? olvasóinakjó része nem ismeri 
őket. Másfelől az is érthető, hogy a hetvenes években meg-
szólaló elbeszélő nem képes távlatból szemlélni elbeszélése 
hősének indulatait, hiszen az egész könyv megírását az akkori 
— s azóta is aktuális — alapkérdés, az identitás keresése indo-
kolja. Mégis sajnálatos, hogy a Kisebbségben pusztán mint 
antiszemita irat jelenik meg a Mért vijjog a saskeselyű? -ben, 
hogy Vas hosszú és szellemes elemzéséből nem világlik ki, 
honnét indul ki Németh László - utóbb féktelen indulatokba 
torkolló — okfejtése, s hogy miként helyezkedik el ez a 
pamflet az életmű egészében. 

Amennyire ingerültté teszi az elfogultság Németh Lászlóról 
szólva, annyira megbocsátóan s szeretettel ír minden alkalom-
mal a Kisebbségben egyik fő célpontjáról, Babits Mihályról. 
> ' i m mintha Babits gyöngéit elhallgatná; bőven esik szó a 
Baumgarten-alapítvány körüli intrikákról s indulatokról. De a 
Mért vijjog a saskeselyű? olvasója számára Babits tónusa ki-
válik az elfogultságok kórusából, a halálosan beteg költő, esen-
dőségét legyőzve, tiszta tekintettel elemzi kora nagy kérdéseit, 
s ekként valóságos tragikus hőssé emelkedik a könyv világában. 

Nincs helyünk itt még csak fölsorolni sem azokat az izgal-
mas és vitatott mozzanatokat, amelyeket Vas István könyve 



382 

bemutat, elemez és megítél. A legfontosabb, hogy beszél róluk, 
hogy a közvetlen tanú szemével láttatja azokat az eseménye-
ket, amelyek a mai olvasók többsége számára már a múlt 
részei, de amelyeknek hatása alól aligha vonhatják ki magukat. 
A Mért vijjog a saskeselyű? -nek ezeket a mozzanatait mégsem 
tekinthetjük töb'onek, mint hozzájárulásnak egy vitához, ada-
lé l rak a magyar irodalom- és eszmetörténethez, egyedülállóan 
fontos tanúskodásnak egy korszak történetéhez. Hiszen a szer-
ző maga sem titkolja elfogultságát, nyíltan bevallja, hogy van-
nak olyan jelentős modern alkotók — mint Ezra Pound vagy 
José Luis Borges —, akiknek közéleti szereplése — az ő számára 
legalábbis — egész életművüket beárnyékolja, még akkor is, ha 
politikai véleményük s irodalmi műveik közt nem mutatható 
ki közvetlen összefüggés. Vagyis a Mért vijjog a saskeselyű? 
informatív szakaszai majd mindig erősen szubjektívek, s csak 
ennek tudatában befogadhatok. 

A műfaj győzelme ez a dokumentum fölött. De melyik 
műfajé végül is? A regényé? vagy az önéletírásé? 

Önéletrajz? 

Mert annyi bizonyos, hogy ha olvasói nagyobb részének 
érdeklődését az informatív s értékelő részek kötik is le, a 
könyv igazi témája egészen más. A Mért vijjog a saskeselyű? 
témája - a későbbi, az eseményektől időben jobban el-
távolodott olvasók számára ez bizonyosan sokkal nyilván-
valóbb lesz, mint a maiaknak — ugyanaz, mint sok nagy, múlt 
századbeli regényé s minden önéletírásé: egy fiatalember út-
keresése a világban, kísérletei önmaga megismerésére s a világ-
ban betöltött helye megértésére, annak a fejlődésnek a leírása, 
mely ütközések és válságok sora után valamiféle nyugvópontig 
vezet. 

A regénybeli — vagy önéletírásbeli — Vas István célkitűzése 
teljesen világos: magyar költő akar lenni. Kettős harcot kell 
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megvívnia ahhoz, hogy ezt elérje, egyrészt önmagával, másrészt 
a szűkebb s tágabb társadalmi környezettel. A Mért vijjog a 
saskeselyű? valamennyi eleme, minden rétege erre a szálra 
fűződik fel, hiszen a lipótvárosi közeg szerepének elemzése, a 
„mi a magyar? " jellegű viták felidézése vagy a Szép Szó s a 
Válasz közti rivalizálás leírása éppúgy a főhős útjának állo-
másaival függ össze, mint a Sas utcai otthon vonzerejének 
érzékeltetése vagy a főhős és Eti szerelmének drámai erejű 
bemutatása. Kettős körben gravitál a könyv ifjú hőse: egy 
tágabb körben, mely őt jelentéktelen hivatalnoknak s szár-
mazása megvallása miatt a társadalom többe-kevésbé idegen 
elemének tekinti, s abban a folyton módosuló szűkebb körben, 
mely lényegi attribútumait elismeri. A hatások és ellenhatások, 
a vonzások és taszítások soha véget nem érő játéka adja így a 
Mért vijjog a saskeselyű? belső formáját. 

Pontosabban, a belső forma egyik részét. Mert hiszen e 
formát a narrátor folytonos és nagyon is hangsúlyos jelenléte 
teszi teljessé. A narrátoré, aki immár a tágabb kör számára is 
egyértelműen: magyar költő. De aki mégis fontosnak tartja, 
hogy - miközben múltját felidézi - , megmagyarázza, s ekként 
megértse önmagát. Ugy, ahogyan a maguk múltbeli énjéről 
szólva, múltat, múlt és jelen összefüggéseit elemezve, az önélet-
írások elbeszélői szokták. 

Konklúzió helyett 

Eléggé nehéz feladat véleményt mondani, s akárcsak hozzá-
vetőleges értékítéletet alkotni a Mért vijjog a saskeselyű? -ről. 
Nemcsak azért, mert a könyv narrátora több helyütt is alaposan 
ellátja a kritikusok baját, s régi meg újabb példákra hivatkozva, 
szinte előre kétségbe vonja a bírálat jogosultságát, hanem sok-
kal inkább a műnek a szabályokon átlépő gazdagsága s bonyo-
lultsága miatt. Ami megint egy újabb érv a szerző által adott 
regény megjelölés mellett, hiszen a modern regény már-már 
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alig definiálható; régi attribútumait nyugodtan nélkülözheti, s 
szinte mindent magába tud fogadni, vagyis a jelenstD egészét 
tekintve r.^m több, mint hosszú fiktív próza. Bizonyos azon-
ban, hogy Vas István könyve még az ekként kitágított meg-
határozásba sem illik teljesen bele, hiszen vannak olyan szaka-
szai, amelyek fikciónak semmiképpen sem tekinthetők. Épp 
ebből adódnak, nézetük szerint, a könyv gyengéi, vitatható és 
vitatandó aspektusai. 

Mindamellett, s mindezek ellenére, a Mért vijjog a sas-
keselyű? jelentős mű, szabálytalanságaival s túlzásaival együtt 
a magyar irodalom legutóbbi korszakának egyik legfontosabb 
alkotása. Témagazdagsága, a sokfelé ágazó, de végül is egybe-
sodródó szellemi nyomozás lenyűgöző olvasmánnyá teszi. 
Minden bizonnyal azért, mert Vas István saját sorsában s 
ifjúkora történéseinek esetlegességeiben valami tágabbat, az 
irodalom egyik nagy témáját képes megmutatni. Ami persze 
már nem a szándékon, hanem a tehetségen, s ami abból követ-
kezik, a teljesítményen múlik. 

SZÁVAI JÁNOS 



VALLOMÁS 

AZ ÉLÖ JÓKAI 

Könyvrecenziónál szokatlan módra - különösképpen, ha a 
népszerűsítést szolgáló ismertetés nem irodalmi lap, hanem 
kifejezetten irodalomtörténeti negyedéves szakfolyóirat számá-
ra készül — kénytelen vagyok alanyi hangütésű előkészítéssel 
bevezetnem megfogalmazan dóimat. Ez a könyv engem túlon-
túl izgatott. Amikor a szerkesztőség telefon, majd levél útján 
feltette a kérdést, írnék-e afféle szabvány-kritikát egy Jókairól 
szóló, számos szakértő írta tanulmánykötetről, azonnal lel-
kesen vállaltam, hiszen Jókai igazán a szívügyem, saját emberi-
morális-esztétikai fejlődésemben kamaszkorom óta az egyik 
döntő indító hatás, írói létemben szakadatlanul a legszere-
tettebb és legvállaltabb íróművészi hagyomány, irodalomtörté-
nész-ismeretterjesztő tevékenységemben örökké vissza-vissza-
térő téma. 

Életművének egészét két ízben olvastam el szóról szóra (elő-
ször 13—14 éves fővel, másodszor 1946—47 folyamán, pár-
huzamosan nemzedékem legromantikusabb és pedagógus-létem 
máig ható, legdöntőbb korszakában, amikor a Győrffy-kollé-
gium tanára és a NÉKOSZ ún. „központi tanára" vagyis okta-
tási vezetője-irányítója voltam és mindenhez értő, mindent 
vállaló Berend Ivánokká szerettem volna nevelni a nép mély-
rétegeiből induló s általunk meg is érkező új magyar értelmi-
séget). Azóta — és közben is — újra meg újra olvastam és 
olvastattam számos Jókai-művet, az „Olcsó könyvtár" vala-
mennyi Jókai-kiadványához én írtam a magyarázó utószavakat. 
És közben, a „személyi kultusz" ostobaságokkal, de élet-
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veszélyes ostobaságokkal teljes idején késélig, sőt becsületig és 
életkockáztatásig terjedő vitám volt Jókairól nagyon szeretett 
és ugyanakkor indulatosan acsarkodó barátommal-ellensé-
gemmel-ivócimborámmal-elvtársammal-rágalmazómmal-hivatali 
pártfogómmal, talán az egyetlen kortársammal, akivel köl-
csönösen elismertük, hogy mindenkinél jobban értünk a magyar 
irodalomhoz, akire bármikor rábíztam volna életemet, ha baj-
ban vagyok és tudtam, hogy bármikor hátbadöf, ha átöleljük 
egymást: Bóka Lászlóval, nemzedékem irodalmának és iroda-
lomtörténettudományának legdémonikusabb Jókai-hősével. 
Emberöltője el sem tudom képzelni, hogy az Élő Jókairól írni 
lehetne anélkül, hogy legalább pertangentem ne idéznék fel azt 
a vitát az Irodalomtörténeti Társaságban, amelynek folyamán 
Bóka olyan vádakkal illetett, hogy feleségem attól rettegett, 
még azon az éjszakán elvisz a ÁVÓ (hál'Istennek,amai fiatal-
ság már azt se tudja, mi volt ez!), és én úgy válaszoltam, hogy 
Bóka Laci felesége attól félt, a férjét azonnal felmentik állam-
titkári méltóságából. Nem is tagadom, ennek a számomra 
oly izgalmas könyvnek olvastán felettébb különösnek találtam, 
hogy benne sem az én nevem, sem Bóka Lászlóé elő sem 
fordult, holott azt hiszem, hogy az „Élő Jókai" kérdésében 
Gyulai Pál és Péterffy Jenő negatív és Ady Endre meg Krúdy 
Gyula pozitív véleményei óta és a mostani Jókai-értékelés 
között nem volt fontosabb drámai konfliktus ebben a téma-
körben, mint azokban az életveszélyes időkben az én vitám 
Bókával, amelynek az lett a meglepő befejezése, hogy rövid 
néhány évvel később, amikor Jókai egyszerre megint „szalon-
képes", sőt, „vonalképes" lett, és 1954-ben megrendezték a 
Nemzeti Múzeumban a Jókai-kiállítást, megkérdezték a közélet-
ben oly nagy hatalmú Bóka Lászlót, ki is rendezze a ki-
állítást, ő azt mondta: „Természetesen Hegedűs Géza". Azt a 
kiállítást azután (amelyet Keresztury Dezsővel együtt rendez-
tünk) Bóka nyitotta meg szó szerint azokkal a szavakkal, 
amelyeket eleve én fogalmaztam meg, és hozzátette: „Ez a 
dialektika: ma igaz az, amit rövid évekkel ezelőtt bűnnek 
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tartottunk." Jól emlékszem, ahogy Keresztury dühe szinte 
robbanásig feszült ezekre a szerinte cinikus szavakra, és nem 
értette, hogy én fölényesen mosolygok. Én jobban értettem 
Bókát és ő jobban értett engem. Szegény. Néhai Waldapfel 
József elámulva nézett is ránk, amikor azt látta, hogy nem 
sokkal az egymásra kölcsönösen életveszélyes vita után mi 
Bókával egy bárpult mellett konyakkal koccintunk, és azt kér-
dezte: „Ti kibékültetek? " - Mire Bóka fölényes mosolyával 
közölte: „Mi sohase haragudtunk egymásra, de Robespierre is 
gyermekkori barátja volt Desmoulins-nak, mégis lefejeztette, 
ha úgy kívánta az eszme." 

Nos, a mi számunkra a közösen szentnek tudott eszme 
éppen Jókai értékelésében öltött testet, és irodalomtörté-
netünkben valójában Jókai azóta van újra jelen, amióta előbb 
Bóka engem ellenségnek vádolt, mert hitet tettem Jókai 
mellett, majd ő ajánlotta, hogy Jókai újraélesztendő kultuszát 
bízzák énrám. És akkor mi Keresztury Dezsővel, aki ennek a 
történetnek a leghitelesebb tanúja, megrendeztük a Nemzeti 
Múzeumban azt a Jókai-kiállítást, amely a kezdete volt mind-
annak, ami most, több mint harminc évvel utóbb odáig veze-
tett, hogy megjelenhetett ez a valóban kitűnő tanulmánykötet, 
amelyért lelkesedem, amelyet sok mindenben hiányosnak tar-
tok, és amelynek olvastán nem értettem, hogyan is maradhatott 
ki mindaz, amit én életem folyamán elmondottam Jókairól, és 
hogyan maradhatott ki Bóka László neve. De ha kimaradt, hát 
kimaradt! És én úgy akarok recenziót írni a tanulmánygyűjte-
ményről, mint aki tudja magáról, hogy aligha van széles e 
világon, aki többet tudna Jókairól. De így is tudomásul veszi, 
hogy oly sok érdekeset mondottak el a tárgyról, amelyet 
szakértőknek is, olvasóknak is tudomásul kell venniök. 

(Kérem régi jóbarátomat, a főszerkesztőt, ne húzza ki ezeket 
a sorokat, mert ezek nélkül nem eléggé hiteles, amit mondandó 
vagyok.) 

* 
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Nos, több mint 30 évvel azután, hogy Jókait a hivatalos 
álláspont afféle illúzióteremtő, bűnösen romantikus szerzőnek 
tartott, közel harminc esztendeje, hogy újra hivatalosan nem-
zeti közértékké nyilváníttatott, végre megjelent egy olyan 
gyűjteményes tanulmánykötet, amely az elő értékeket keresi 
és találja meg a Jókai-életműben. Legfőbb ideje volt, s úgy 
vélem-érzem, hogy ezt a kitűnően szerkesztett könyvet el kell 
olvasnia minden könyvtárosnak, könyvterjesztőnek, irodalom-
népszerűsítőnek. Szerkesztői (Kerényi Ferenc és Nagy Miklós) 
igazán hozzáértő szakembereket kértek fel az aktuális Jókai-
kép közös felvázolására. Az egész tanulmánysorozatban van 
valami példamutató teljesség is, de megítélésem szerint akad 
sok hiányosság is. 

A könyv négy nagy részre oszlik. Az első az írói pálya 
egészéről szól: Sőtér István, Mezei József, Németh G. Béla és 
Fábián Pál tanulmányai (vagy ha tetszik: esszéi) a magyar 
romantika fejedelmének művészi jellegéről. A második a Jókai-
ra jellemző műtípusok elemzése: Fried István, Sándor István és 
Bori Imre müvei. A harmadik szakasz a kortársakról és szel-
lemi örökösökről ad számot: Nagy Miklós és Cenner Mihály 
kistanulmányai ezek. Végül a negyedik szakasz a Jókai-
műhelyről emlékszik Szekeres László és E. Csorba Csilla 
cikkeiben. 

Az egész kötet mondandóinak lényege, amit én magam is 
hiszek és vallok írói-olvasói eszmélődésem óta, hogy Jókai 
nemcsak él, de a mi irodalmunk egyik főszereplője. Helye és 
jelentősége semmivel sem áll hátrább, mint Walter Scotté 
vagy Victor Hugóé a világirodalomban. Ami minálunk realiz-
musban elkövetkezett - nevezzük Mikszáth Kálmánnak, 
Móricz Zsigmondnak, Krúdy Gyulának - az közvetlen elődjé-
nek Jókait tudta és kellett, hogy tudja. De mi manapság sem 
volnánk azok, akik vagyunk, ha előzményeinket nem Jókaitól 
kapjuk. André Gide, a modern francia próza oly nagy hatású 
főszereplője, amikor megkérdezték, ki volt a legnagyobb 
francia író, azt felelte: „Oh jaj, sajnos, Victor Hugo!". - Ezt 
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mondhatja el még a Déry Tiboron és Örkény Istvánon nevel-
kedett magyar ifjú író is, hogy az alapvetően ösztönző, máig 
meghatározó magyar regényíró, aki valóban európai-nagyvilági 
színvonalú példakép és ellenfél volt, az „Oh jaj, Jókai Mór." 
Minek is tagadjam, én a nálam sokkal fiatalabb és általam 
legjobbnak tartott prózaíró kortársaimban (Moldova György-
ben, Esterházy Péterben, Simonffy Andrásban, Szentmihályi 
Szabó Péterben) éppen a — talán öntudatlan, de mégis jelen-
levő — Jókai-örökséget veszem tudomásul: aki minálunk isten-
igazából elbeszélni - ha tetszik: mesélni - tud, az Jókait 
folytatja: ha nem az Egy magyar nábob nosztalgikus romanti-
káját, akkor a Sárga rózsa kora modernizmusát, vagy a Sze-
gény gazdagok társadalmi krimijét, de mindenképpen Jókait. 
Igazán itt volt hát az ideje, hogy megjelenjék ez a gyűjte-
ményes tanulmánykötet Az élő Jókairól. 

Saját olvasói, írói és irodalmi-izgalmi előzményeim után 
szinte természetes, hogy rég olvastam ilyen igazán izgalmas 
könyvet, amelyben meglepően jó tanulmányok sorakoznak 
egymás után. 

Engedtessék meg, hogy ne sorrendben - s még csak ne is az 
ábécé demokratikus sorrendjében - szóljak felőlük. Nekem 
ugyanis legjobban Németh G. Béla tanulmánya tetszett, amely-
nek némiképp félrevezető címe : Életképforma és regény. Igaz, 
a szerző — olvasmányaim alapján legjobb irodalomtörténész 
kortársaim egyike — az életképet mint ábrázolási formát elem-
zi Jókai életművében, de valójában ez a tanulmány végre 
értően és értetően magyarázza, hogy ne akarjunk mindent, ami 
akár tetszik, akár nem tetszik Jókaiban, a romantika nyakába 
varrni. Németh G. Béla azt a lelki (ha tetszik: pszichológiai) 
beállítottságot magyarázza, amiért Jókai vonzó vagy riasztó 
lehet az olvasó számára. Tanulmányának lényege - azt hiszem 
— éppen az, hogy Jókai azért nem modern és azért örök 
modern, mert az életszeretet megfogalmazója. Aki Jókait 
szereti, az érzelmes emberpárti, az érzelemesen értelmes hazafi 
minden soviniszta gyűlölködés nélkül, az élvezni tudja az élet 

9 Irodalomtörténet 1983/2 
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kalandosságát és nem fél az élet életveszedelmeitől. Németh G. 
Béla egy szóval sem mondja ki, de tanulmányának értelme 
mégis az, hogy minden valamirevaló igazán szocialista ember 
lelke legmélyéig Berend Iván vagy Baradlay Richárd szeretne 
lenni. 

Sőtér István bevezető esszéje az „ideák és nosztalgiák" 
költőjét idézi fel. Amit mond, azzal egyet kell érteni, csak 
éppen az hiányzik az összképből, hogy ugyanez a Jókai a 
kiábrándulások tanúvallója is volt (pl. a Kiskirályokban) és egy 
emberségesebb jövő előhírnöke is volt (pl. a Gazdag szegé-
nyekben és az Ahol а pénz nem istenben). 

Mezei József tanulmányában igen fontos mozzanat, hogy 
perbe száll irodalmunk fáziselmaradottságának babonájával. 
Szembeszáll a romantika és realizmus elválaszthatóságának 
előítéletével. Olvastán úgy éreztem, hogy amit mond, azt akár 
én is elmondhattam volna. 

Fábián Pál nyelvelemző tanulmánya pedig minden peda-
gógus számára nélkülözhetetlen, ha Jókairól magyaráz. Pedig 
Jókairól sokkal többet kellene magyarázni, mint amennyire 
helyet és időt ad középiskolai tantervünk. 

Nagyon érdekes és gondolatébresztő, amit Fried István 
összefoglal Jókainak és a magyar vígjátékhagyománynak össze-
függéseiről. Jókai igazán vérbeli epikus, aki legföljebb ki-
rándult a színpadi művek felé, de mégis elválaszthatatlanul 
függ össze drámairodalmunk fejlődésével. Kár, hogy nem szól 
eleget Jókainak és Szigligetinek párhuzamos szerepéről, az 
1849 és 1867 közötti korszak politikai feladatként vállalt 
nemzetvigasztaló optimizmusáról. 

Sándor István adathalmaza Jókai „adomák"-nak nevezett 
anekdotizmusáról azért fontos, mert megvilágítja regény-
irodalmunk egyik alapvető szerkesztési formáját: a jellemző 
apróságokból összeálló történelmi összképet. A sajátosan 
magyar regény alapformája a jellemző mozzanatokból szer-
kesztett nagyepika. Aki Sándor István tanulmányát alaposan 
olvassa, az párhuzamosan veszi tudomásul a Jósika-Eötvös— 
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Kemény—Móricz-féle egybeöntött kompozíciót, és mellette azt 
a Jókai—Vas Gereben—Móra Ferenc-Illés Béla típusú, anekdo-
tákból felépített mozzanatáradatot, amely a magyar regény két 
fő vonalát adja (a kettő szintézise - vagy közös tagadása -
alighanem Krúdy Gyula impresszionizmus ihlette látomás-
láncolata, a prousti regénytípus magyar megfelelője) 

Bori Imre — mint minden tanulmányában — ez esetben is 
kitűnően tud egyszerre egyéni jellemzést és korképet rajzolni. 

Nagy Miklós tanulmányából, amely Jókai hatásáról szól, 
minden erénye mellett hiányoltam Jókai utókorát, vagyis, 
hogy a Jókai-hagyomány mennyire van jelen a Jókai utáni 
emberöltők magyar szépprózájában. Hiszen úgy vagyunk örö-
kösei és adósai a Jókai-életműnek, hogy vagy őt követjük 
szakadatlanul az új helyzetekhez-viszonyokhoz módosulva, 
tehát úgy maradt szellemi dédapánk, mint mondjuk Thomas 
Mann-nak vagy Martin du Gard-nak Balzac . . . vagy ő ellene, 
tőle — de őtőle - elrugaszkodva próbálunk ki egyéb utakat, 
mint ahogy nemcsak Proust, de még Joyce sem lehetséges, ha a 
múltban nincs Balzac, akitől különbözzenek. A mi hazai szép-
prózánkban ez a mindenfelé vezető utak 0 pontja Jókai; ezért 
éreztem kevésnek, hogy csupán a Jókai-kortársakra tett hatás 
irodalmunk egészéhez képest igen szűk köre itt az elemzés 
tárgya. No persze Nagy Miklós tanulmánya így önmagában is 
megállna, ha utána egy másik tanulmány a fontosabb témát, 
az utókorban való jelenlétet tenné vizsgálat tárgyává. Nekem, 
az olvasónak, ez a téma hiányzott leginkább a nagyon jól 
szerkesztett kötetben. 

A lényeges kérdésekről szóló vizsgálódásokat jól egészítik ki 
a részlettudósítások, így Cenner Mihály lelkiismeretes adatközlé-
se Az arany ember dramatizált változatának színháztörténetéről. 
S alanyi vallomásként hadd tegyem hozzá, hogy felettébb sze-
mélyes élményt ébresztett az a számomra közel két emberöltős 
emlék, amelyet most színháztörténeti adatként olvashattam, 
hogy Jászai Mari legutolsó színpadi szereplése volt Teréza 
mama az 1925-ös felújításkor. 13 éves serdülő fiúként, de már 

9* 
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szenvedélyes színházbajáróként ott ültem ezen az előadáson a 
Nemzeti Színház karzatán (ez volt a 40 filléres hely: ha szü-
leink nélkül mentünk színházba, akkor diákként ott illett 
drámakultúrában nevelni magunkat), és akkor láttam életem-
ben másodszor és íme, utoljára Jászai Marit; az első talál-
kozásom vele Schüler Stuart Martójában Erzsébet szerepe volt 
néhány héttel korábban, de azt a földszinti zsöllyéről gyönyör-
ködtem át, mivel akkor szüleinkkel voltunk a színházban. Ily 
módon még ama végső évjáratok tagja vagyok, amelyekből még 
hiteles tanúk akadnak a legklasszikusabb magyar színésznő 
játékstílusának felidézésére. 

Azt azonban némiképpen hiányoltam Cenner egyébként 
színész-pedagógiai szempontból is hasznos ismertetőjéből, 
hogy csak sommásan említi: voltak egyéb dramatizálások is. 
Ezekről sem ártott volna néhány jellemző mondat. 

Szekeres László és E. Csorba Csilla adatközlései Jókai tárgyi 
hagyatékáról és festői próbálkozásairól tanulságosan egészítik 
ki a kötetet. Abban azonban nem tudok egyetérteni E. Csorba 
Csillával, hogy Jókai „a rajz és festészet területén is ott-
honosan mozgott". - Igaz, a nagy író eleve festőnek készült, 
de sohasem lett egy pillanatra sem dilettáns rajzolgatónál-fes-
tegetőnél jelentékenyebb képzőművész. Tessék csak megnézni 
Kisfaludy Károly képeit, amelyek a magyar romantikus festé-
szet legjobb színvonalát közelítik meg, vagy Victor Hugo fest-
ményeit, amelyek talán halhatatlan piktorrá tettek volna akkor 
is, ha nem lett volna az az író-költő óriás, aki volt; tessék 
megnézni Baudelaire-nek már-már a modern festészetet elő-
legező rajz-látomásait, hogy melléjük téve a Jókai-próbálta 
képeket tudomásul vegyük, hogy a szavakkal kifejezett láto-
mások lángelméje igazán csak mondatokkal tudott halhatatlan 
képeket teremteni. Az arany ember Al-Duna- vagy befagyott 
Balaton-képe, а Sárga rózsa impresszionista „plain air" tájképe, 
amely egyben szakszerű hitvallás az impresszionizmus mellett, 
képzőművészetileg is többet ér, mint az összes Jókai-kép és 
rajz együttvéve. Az indokolatlanul és méltatlanul elfelejtett 
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Muraküzy János, akit Jókai tanított festeni, összehasonlít-
hatatlanul nagyobb festő volt mesterénél, sőt az ő alig ismert 
képei közelebb állnak Jókai írói világához, mint Jókai kép-pró-
bálkozásai. 

Nos, az eddigiekből nyilvánvaló, hogy a tanulmánykötetet 
nem is egy szempontból (tudományos, pedagógiai, ismeret-
terjesztő, sőt irodalompolitikai) szempontból jónak, hasznos-
nak, szükségesnek tartom, s ráadásul túlnyomórészt olyannyira 
olvasmányosnak is, hogy a szélesebb olvasórétegek számára is 
- ha eljut hozzájuk — meggyőzően bizonyítja, hogy nem 
szégyen Jókait szeretni (amit persze akkor is tesznek, ha 
szégyen, csak akkor a sznobbik rész nem meri jobb társaságok-
ban bevallani) . . . És mégis maradt némi hiányérzetem. Éppen 
azért, mert hosszú idő után ez az első olyan méltó, témájához 
méltó színvonalú tanulmánygyűjtemény, amely igyekszik meg-
illető helyére tenni kulturális múltunkban is, olvasói tudatunk-
ban is Jókait. Ez a hiányérzet: a Jókai-összkép, a Jókai-jelen-
ség, a Jókai-mű teljességének jelen nem léte vagy alig-jelenléte. 
Sőtér István bevezető kis-esszéje már-már kerülgeti ezt, és 
Németh G. Béla tanulmánya - még ha címe mást is ígér - már 
meg-megközelíti azt az adósságot, hogy egy élményszerű Jókai-
egyéniség-portrét adjon. (Ámbár lehetséges, hogy ez nem is 
irodalomtörténészi, hanem egy irodalomtörténetben otthonos 
szépíró — ha tetszik: belletrista — feladata volna.) — Hiányzott 
— legalábbis nekem — az a nem mellékes Jókai-jelleg, hogy 
mindig azonos volt olvasóinak igényével, tehát tanúja és hit-
vallója a polgárosodó nemességtől a nemességre modellálódó 
magyar polgárságig terjedő sajátosan magyar világnak. Aki 
Jókai hiteles képét meg akarja rajzolni, annak az egészen 
sajátos fejlődésű magyar polgári fél évszázadot kell ismernie és 
megrajzolnia. A Jókai-világ érzékelésénél soha sem szabad el-
felejteni, hogy a 18. század végső negyedétől kezdve minden 
valamirevaló magyar nemes polgár akart lenni, de a magyar 
polgáreszményt a nemesség képzelte el és ezt a polgárság 
java része el is fogadta. Az az út, amely a burzsoid dzsentritől a 
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dzsentroid burzsoáig terjed - és amely út tudomásulvétele 
nélkül reformkortól Horthy-korig hiányos a társadalom-
történet és ezen belül a lélektani megnyilvánulások folyamata — 
a leghiánytalanabbul éppen a Jókai-életműben kap hangot a 
korai utópisztikus arisztokrata-kultusztól a kései utópisztikus 
szocialista ábrándokig. 

Hiányzott továbbá a Jókai-összképből a török-kort idéző 
regények meglepően hiteles régiségtan-idézése. (Amit nem is 
magyaráz eléggé a kitűnő Decsy Sámuel „Osmanográfiájá"-nak 
alapos ismerete). Bosszantott, hogy még ebben a kitűnő gyűj-
teményben is szinte közmegegyezés, hogy a kései Jókai-művek, 
a végső két évtized alkotásai valami hanyatló képet mutatnak, 
holott éppen eki.or Jókai a legmerészebb kísérletező minden 
újdonsággal. Általában a Kiskirályok-ig (1875) szokták tudo-
másul venni a töretlen alkotókorszakot. De még a Kis-
királyokban sem veszik eléggé tudomásul, hogy az idejétmúlta 
nemesi magyarkodásnak mindmáig ez a regény a legjobb szatí-
rája. De a már huszadik századot idéző formabontó kísér-
leteket, pl. az „elidegenítő effektussal" dolgozó Három már-
ványfejei, a szatmári béke utáni embertelen sivárságot láto-
másként idéző Cigánybárót (amelyből fura módon Strauss 
éppen ellentétes hangulatú idillikus operettje készült), a 20. 
század nagy krimijeit előlegző kalandregényeket (Három-
királyok csillaga, a Két Trenk, Egy hírhedett kalandor, 
Rákóczi fia) szinte nemlétezőknek tekintik. Hiányzott az a 
morális bátorság, amely a kor kötelező prüdériájával (a victo-
riánizmus mucsai variánsával) szemben merte vállalni — Szi-
lágyi Géza és a Nyugat-nemzedék előtt - az erotika valóságát 
és szépségét (Két Trenk, Trenk Frigyes, Rákóczi fia és főleg a 
Sárga rózsa). Hiányzott a Sárga rózsának esztétikai és iro-
dalomtörténeti jelentősége, hiszen ez az elbeszélés világ-
irodalmilag egyenrangú társa Puskin Cigányokénak, Mérimée 
Carmenjének és Verga Parasztbecsületének, és ráadásul hit-
vallás az akadémizmussal szemben az impresszionizmus 
mellett. 
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És legvégül: hiányzott a Jókairól szóló irodalomnak leg-
alábbis jelzése, főleg Mikszáth éppen most újra kiadott és 
megint nagysikerű Jókai-életrajzának említése. Hiszen ez a 
bámulat és irigység szülte remekmű olyan egyszerre hiteles és 
egyszerre torz kép Jókairól, hogy kiindulópontja lehet minden 
további jellemzésnek. 

Az azonban feltétlen eredménye és érdeme a gyűjtemény-
nek, hogy legalábbis megkezdte a romantika rehabilitálását, 
hogy végre újra tudomásul vétessék: a realizmust a romantika 
találta ki, s a realizmus addig lehet valóban nemcsak nép-
művelő, de népnevelő esztétikai élmény, amíg képes tovább 
vinni a romantika morális elválasztó erejét erkölcsi jó és er-
kölcsi rossz között, politikailag előrevivő és hátrahúzó erők 
közt. Hiszen Balzac Walter Scottal kezdődik, Flaubert Victor 
Hugóval kezdődik, Tolsztoj Puskinnal kezdődik. Mikszáth és 
Móricz Jókaival kezdődik. Mi úgy, ahogy vagyunk, Jókaival 
kezdődünk és nem lehetünk eléggé önmagunk, ha elfeled-
kezünk a bennünk tovább élő Jókairól. 

Hadd fejezzem be feledhetetlen ifjúkori barátommal, egye-
temi padszomszédommal, akiből azóta nemzeti hős, számos 
utca és szobor és kultúrház lett: Ságvári Endrével, ő mondta 
nem is egy ízben: „Nem hiszem el, hogy igazi kommunista, 
igazi jó magyar és igazi stramm ember lehet, aki lelke mélyén 
nem Berend Iván akar lenni." 

Nagyon örülök, hogy ez a könyv létrejött. Talán kezdete 
annak, hogy felismerjük Jókaiban halhatatlan lelki elődünket. 
(A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Népművelési Propaganda 
íroda, 1981.) 

HEGEDŰS GÉZA 
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KËT LEVËL A SZERKESZTŐHÖZ 

Kedves Péter, 

Köszönöm, hogy megküldted Nagy Lászlónak A két Gábor 
a Tündérkertben és a valóságban* című tanulmánya kefe-
levonatát. Elolvastam, kérésednek azonban, hogy megálla-
pításaihoz vitacikk formájában szóljak hozzá, nem tudok ele-
get tenni. Nagy László történetírói magatartása az utóbbi évek-
ben és ebben a cikkében különösen is, alatta van annak az 
etikai mércének, amely — szerintem — minimumként meg-
kívántatik a historikustól. Szenzációhajhászásból ferdít, köz-
ismert tényeket elhallgat, néha szinte úgy tűnik, hogy tudva 
valótlant állít, — ha vitába szállok vele, elismerem módszerének 
erkölcsi jogosultságát. 

Nem akarlak az előzményekkel untatni, de röviden meg-
említem, hogy Nagy László az 1960-as évek elején jelentkezett 
a történeti irodalomban, Bocskai és Bethlen korával foglalkozó 
alapvető hadtörténelmi munkákkal. Az 1970-es évek közepétől 
azonban a tudományos kutatás és feldolgozás helyett mind-
inkább a szenzációkeresés útjára lépett. Sorozatos cikkekben 
foglalkozott Bethlen Gáborral, I. Rákóczi Györggyel, Thököly 
Imrével, II. Rákóczi Ferenccel és korukkal, minden esetben 
azonos volt a mondanivalója: a történészek meghamisították a 
valóságot, ő most feltárja az eltagadott igazságot. Módszere: az 
egykorú adatokból azt emeli ki, ami prekoncepcióját alá-
támasztja, amit körülfonhat erőszakolt következtetéseivel. Idé-
zetei, hivatkozásai tömegükben elkápráztatják a nem szak-

* Megjelent az Irodalomtörténet 1982/2. számában. A szerk. 
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embert, de egyoldalúak és korántsem mindig megbízhatóak. 
„Eredményei" teljesen felforgatták a magyar történelem eddigi 
értékrendjét. Szerinte I. Rákóczi György mint- politikus kon-
cepciózusabb, mint hadvezér tehetségesebb volt Bethlen 
Gábornál, ahogy Thököly Imre minden vonatkozásban 
nagyobb volt, mint II. Rákóczi Ferenc. A lényeg számára az, 
hogy valami egészen újat, az eddigiekkel szögesen ellentéteset 
mondjon, amit azután leleplezésként tálalhat. 

De hadd szóljak a korrektúrában olvasott legfrissebb tanul-
mányról. Szegény Móricz Zsigmond ebben inkább csak ürügy, 
regénye kapcsán ugyanis a szerző „a két Gábor" történeti 
értékelésével kapcsolatos legfrissebb „eredményeit" adja elő. 
Időnként ugyan meg-megrója Móriczot, hogy „könnyedén 
mellőzte a történeti adatokat", sőt a szakirodalmat is, általá-
ban mégis nagylelkűen fölmenti őt, a felelősséget a törté-
nészekre hárítva, akiknek eredményeit átvette. A történetírás 
ugyanis — olvassuk a cikkben — a két Gábor közötti vitában a 
Bethlen által eltorzított adatokat fogadta el, jóllehet Báthory 
már akkor megírta: amit ellenfele mond, az hazugság, nem ő a 
hibás, hanem Bethlen. Móricz ezt a Bethlen és a történetírók 
által „tendenciózusan megmásított képet fogadta el", ment-
ségéül szolgáljon, hogy „minden bizonnyal teljes jóhiszemű-
séggel." 

A Nagy László által felrajzolt kép nagy vonásokban így 
foglalható össze. Báthory Gábor uralma kezdeti nehézségek 
után rendeződött, 1612-13 fordulója „az erdélyi belső viszo-
nyok konszolidációjának az időszaka." A fejedelem ügyes kül-
politikával megszilárdította nemzetközi helyzetét, rendet te-
remtett belül az országban, „a békés építőmunka napjai követ-
keztek volna." Bethlen azonban egyéni érvényesülési vágyból 
nem nyughatott, mindenáron fejedelem akart lenni. Egy ideig 
otthon, Erdélyben szervezkedett, majd „a jogos felelősségre-
vonástól való félelmében" török földre menekült. A Portán 
bevádolta Báthoryt, hogy a császár-királlyal paktál, amiből 
persze egy szó sem volt igaz. „Báthorynak esze ágában sem volt 
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a némethez hajtani Erdélyt, ez ellentétben állt egész politikai 
koncepciójával." Bethlen ekkor már eltökélte, hogy fegyverrel 
szerzi meg magának a fejedelemséget, „még azon az áron is, 
hogy az őt trónra ültető török-tatár csapatok várhatóan ször-
nyű pusztításokat művelnek Erdélyben." Történetírásunk hall-
gatott arról - mondja Nagy László —, hogy Bethlen a trón 
fejében - „elsőként az erdélyi fejedelmek közül" - odaígérte 
Erdély két végvárát, Lippát és Jenőt a töröknek. Sőt mi több 
- mondja —, történetíróink „tényként idézgették" Bethlennek 
azt az állítását, hogy a két várat ő előtte már Báthory Zsig-
mond is odaígérte, a török tehát csak a régi ígéretet hajtotta be 
rajta. Hazaárulása olyan nyilvánvaló volt — mondja Nagy 
László - , hogy az erdélyi országgyűlés 1612-ben (ne felejtsük, 
még Báthory Gábor idejében) fő- és jószágvesztésre ítélte. 
1613 tavaszán azután megindultak a török-tatár hadak, s az 
egy emberként Báthory Gábor mellett felsorakozott Erdélyt 
eltaposták. A török által fejedelemmé választatott Bethlen első 
ténykedese az volt, hogy meggyilkoltatta a Váradra menekült 
Báthoryt. A történetírás persze itt is Bethlennek !ütt, aki a 
gyilkosságot a hajdúkra kente. 

Summázva a dolgokat: „A valóságban tehát nem egy 
pusztulás szélére jutott országot mentett meg Bethlen Gábor a 
török csapatok igénybevételével, hanem egy konszolidálódó 
országra hozott égető-pusztító hadakat, alapvetően önös ér-
dekektől és céloktól vezéreltetve." Mindehhez pedig Nagy 
László még hozzáteszi, hogy a történeti források alapján 
Bethlen magánélete is „sokkal botrányosabb" volt, mint 
amilyennek történetírásunk és a hős magatartását szépítő 
Móricz Zsigmond lefesti. „A valóban élt Bethlen erkölcsi fel-
fogásában és szokásaiban ahhoz állt közel, amilyennek Móricz 
az ellenpontot, Báthory Gábort rajzolta." 

A Nagy László által kibogozott „történeti igazság" valóban 
új, meghökkentően új. De ő is kell hogy tudja: amit mond, az 
minden lényeges vonásában hamis. 
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Nem igaz, hogy 1613-ban Erdélyben konszolidációról 
beszélhetünk. Igaz, Brassó városa - amely ekkor a szászok 
küzdelmét vezette a fejedelem ellen - kénytelen volt megaláz-
kodni, miután Báthory 1613 áprilisában szerződést kötött 
II. Mátyás császár-királlyal, ez azonban csak pillanatnyi szüne-
tet jelentett a belső háborúban, s nem a békés építőmunka kez-
detét. (Báthory halálhírére a szászok valósággal felujjongnak, 
ahogy ezt több krónikásuk elmondja.) Báthory éveken át foly-
tatott vakmerő és kihívó külpolitikája, melynek alapja a reális 
erőviszonyok fel nem ismerése, illetve semmibevevése volt, 
visszavonhatatlanul ellene ingerelte a Portát, amely saját 
érdekei felismerésében és védelmében korántsem volt olyan 
együgyű, mint ahogy Nagy László sejtetni engedi. A dívánban 
is tudták, hogy az 1613. májusi szebeni országgyűlés ratifikálta 
a császár-királlyal kötött szerződést, melynek 5. pontja 
kimondta, hogy ha szükséges, a császári haderőt beengedik 
Erdélybe, és hogy titkos szerződésben Báthory katonai 
támogatást ígért a török ellen, vagyis, hogy a fejedelem szorult 
helyzetében mégiscsak „a császárhoz hajtotta" Erdélyt.1 

Báthorynak a fejedelemségről való letétele ekkor már elinté-
zett dolog volt a Portán, a kérdés csak az volt, ki kerül a 
helyébe. Hogy Bethlen arra törekedett, a több jelölt közül ő 
legyen a győztes, ez régen tudott, nem Nagy László fedezte fel. 
Az azonban, hogy Báthoryt Bethlen lökte a végzetes politikai 
útra, azért, hogy lehetetlenné tegye őt s ezzel saját előrejutását 
segítse, amit Nagy László úgy fejez ki, hogy a kortársak tekin-
télyes része éppen Bethlent tekintette Báthory „rossz szellemé-
nek", nem egyéb kitalálásnál. (Egyébként a Nagy László által a 
jegyzetben bizonyítékul idézett iratban Bethlen neve sem for-
dul elő: 258. 1.44. jegyzet.) 

Kedvelt eljárása Nagy Lászlónak, hogy szűkszavú forrásait 
megtoldja, saját kitalálását is tényként említve. Annak a 

' A szerződések kiadva: Österreichische Staatsverträge, Fürstentum 
Siebenbürgen. Bearbeitet von Roderich Gooss. Wien, 1911. 4 1 1 - 4 2 0 . 
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kijelentésének igazolására például, hogy „a történeti források 
sokkal botrányosabb hymen ügyeket őriztek meg Bethlen 
életéből, mint a Báthory Annával kapcsolatos állítólagos 
románca," a jegyzetben a fejedelem saját levelére hivatkozik. 
Ebben a Thurzó Imrének írt levélben csak annyit találunk, 
hogy Bethlen méltatlankodik, semmi konkrétumot nem 
említve, hogy a főúri ifjú hitelt adott egyeseknek, akik őt 
paráználkodással vádolják „vénségemre való fordulásomnak 
idejében" (277.1. 118. jegyzet). A Bethlen és Imrefi János 
közti politikai ellentétre a lábjegyzetben egy korabeli költe-
ményt idéz, mely azt bizonyítja, hogy a Báthory ellen szőtt 
Kendi-féle összeesküvésben mindketten ártatlanok voltak, nem 
csatlakoztak hozzá (258. 1. 45. jegyzet). Arra is van példa, 
hogy a jegyzetben bizonyítékként említett helyen egészen más-
ról van szó. így arra, hogy Bethlen „harácsolási vágyból és 
hatalmi ambícióktól fűtve" már 1610 körül a fejedelemségre 
tört és Báthory Gábor megbuktatását tervezte, az idézett 
helyen egy anekdotikus följegyzés található arról, hogyan 
próbálta fel Bethlen 1619-ben Pozsonyban a kezére került 
Szent Koronát. (259.1. 51. jegyzet.) 

Nem akarok Nagy László minden „adatán" végigmenni, kár 
volna az időért. Két dologgal azonban foglalkoznom kell, mert 
jellemző a tanulmányban alkalmazott történeti módszerre. Az 
egyik Báthory Gábor meggyilkolásának ügye, a másik Jenő és 
Lippa várának odaígérése a töröknek. 

A tanulmányban azt olvassuk, hogy „Báthory Gábor meg-
gyilkolása Bethlen intenciói és ígéretei nyomán történt." A 
kortárs Nagy Szabó Ferenc marosvásárhelyi polgár följegy-
zéseiben említi, hogy a váradi kálvinista prédikátor, Keserűi 
Dajka János szószékről buzdította híveit Báthory meggyilkolá-
sára. Mivel Bethlen 1615-ben Keserűi Dajkát kinevezte udvari 
papjává, majd 1618-ban Erdély püspökévé, Nagy László bizo-
nyítottnak veszi, hogy ezzel „jutalmazta szolgálatait" a gyil-
kosság körül (260.1. 52. jegyzet). Mindenekelőtt szögezzük le, 
hogy Nagy Szabó szavahihetősége ebben a kérdésben erősen 
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kétes, Buzgó katolikus volt ugyanis, aki a kálvinistákról szíve-
sen elhitt és elmondott minden rosszat. Visszaemlékezéseit 
1650 körül, az események után majd negyven évvel vetette 
papírra, s egyébként is, Marosvásárhelyen élve, legföljebb a hit-
sorsosai közt keringő szóbeszédből hallhatta a dolgot. Egyéb-
ként sem tűnik valószínűnek, hogy egy pap, bármilyen fele-
kezet papja, a szószékről nyíltan gyilkosságra buzdítson, és 
különösen nem, saját fejedelme ellen, amikor az katonasággal a 
városban tartózkodik. S hogy ha már megteszi, a fejedelem ezt 
szó nélkül hagyja. 

Ez azonban csak az egyik bizonyíték Bethlen bűnrészessége 
mellett. A másik, a perdöntő, Bethlennek egy saját levele. 
Idézem Nagy Lászlót: „Több más adat mellett Bethlen részes-
ségét a gyilkosságban bizonyítja az az 1613. október 28-án kelt 
levele is, amelyben azt írta: Báthoryt tegnapelőtt — tehát októ-
ber 26-án — megölték a maga szolgái. Szepsi Laczkó Mátétól 
tudjuk, hogy Géczi és Abafy először valóban október 26-án 
akarták megölni Báthoryt, de ez a kísérletük kudarcot vallott. 
Géczi erről a kudarcról nem értesítette idejében Bethlent, aki 
ezért datálta 26-ra a merényletet, mielőtt még Géczi jelentését 
megkapta volna." (275.1. 108. jegyzet.) A 17. században a 
gyilkosság nemegyszer volt a politika módszere, s elvileg nem 
elképzelhetetlen, hogy Bethlen is élt vele. Báthory megölése 
roppant bonyodalmaktól szabadította meg őt és az országot is. 
De ha föltesszük is, hogy Bethlen előzetesen tudott az október 
26-ra tervezett gyilkosságról, akkor sem hihető, hogy Szkender 
pasának tényként jelentse Báthory halálát, mielőtt arról biztos 
híre volna. Tudjuk azonban, hogy Géczi András levelét, mely-
ben beszámolt Báthory haláláról, 28-án este 9 órakor adta át 
küldönce, Jánosi János Bethlennek Kolozsvárt.2 Bethlen tehát, 
amikor a levelet írta, már tudott Báthory haláláról, s így akár a 
dátumot hibázta el az íródeák, akár a „tegnapelőtt" tollhiba 

'Található a Nagy László által sűrűn idézett könyvben: Szilágyi 
Sándor: Báthory Gábor fejedelem története, Bp. 1882. 287. 
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tegnap helyett, sem az nem következik belőle, hogy részes a 
gyilkosság megszervezésében, sem az, hogy tudott előzetesen 
róla. Az Erdélyből elmenekült és Bécsben élő római katolikus 
püspök, akire Nagy László szintén hivatkozik (274.1.), csak 
annyit mond: „igen szava-meghitt emberektől értettem", hogy 
a gyilkosokat Bethlen bérelte fel. A dolgozatban említett, 
Bethlen ellen szóló „több más adat"-ról viszont semmit sem 
tudunk. 

Tudunk viszont valami másról, amit Nagy László elmellőz, 
pedig bizonyára ismeri, és ha valóban az igazságot keresi, 
legalább utalnia kellett volna rá. Abafi Miklós tokaji várkapi-
tány, akit a császár-királlyal való szerződés alapján Báthory meg-
segítésére küldtek 2000 katonával, s aki Váradon a gyilkosság 
egyik aktív szervezője volt, 1613. november 20-án levelet írt 
Thurzó György nádornak, Bethlen esküdt ellenségének. Érte-
sült róla - olvassuk —, hogy azt beszélik, Báthoryt a király és a 
nádor parancsára ölették meg. Ő kész az országgyűlés előtt 
tanúsítani, hogy ez nem igaz, „hanem az maga nyelve-vallása és 
fenyegetése hozott veszedelmet" Báthory Gáborra. Hogy feje-
delem maradhasson, török kézre akarta adni Váradot. Erre ők 
mindnyájan „azt találták és azon állottak meg, hogy jobb egy 
személynek — aki nagy veszedelembe igyekezett ejteni nemzet-
ségét és hazáját — meghalni, hogy semmint igyekeztit véghez 
hagyni vinni és annakutánna nemzetünk, hazánk veszedelmét 
látni."3 Thurzó és a bécsi udvar kapva kapott volna rajta, ha a 
gyilkosságot Bethlenre foghatja, ezt Abafi is tudta, s bizonyára 
meg is tette volna, ha Bethlennek valami része van a dologban. 

Nézzük végül Jenő és Lippa vára odaígérését a töröknek. 
Ennek az ügynek Nagy László különösen nagy jelentőséget 
tulajdonít, Bethlen elvetemült voltának ez egyik fő bizo-
nyítéka. Ahogy írja — kénytelen vagyok őt még egyszer idézni 
— Bethlen, hogy a trónt elnyerje, „elsőként az erdélyi fejedel-

3Közölve: Hadtörténelmi Közlemények, 1896. 4 5 1 - 4 5 2 . Nagy 
László ugyaninnen más vonatkozásban idéz, 1.42. jegyzetét. 
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mek közül" kötelezettséget vállalt arra, hogy átadja a töröknek 
Jenőt és Lippát, majd utólag azt állította, hogy „nem én ígér-
tem Lippát a töröknek, hanem szegén Zsigmond fejedelem . . . 
Az ótától fogva való ígéretekből vött matériát a török a várak 
kérésére." Mindez azonban Bethlen kitalálása, hiszen — 
olvassuk tovább — az 1601-ben Báthory Zsigmondnak, az 
1605-ben Bocskai Istvánnak és az 1608-ban Báthory Gábornak 
adott szultáni athnámékban nincs nyoma ilyesminek." (269.1. 
82. jegyzet.) 

Igaz, az athnámékban ez a kikötés először Bethlen esetében 
jelenik meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy az ő elődei nem 
ígérték oda a két várat. Ezt Nagy Lászlónak is kell tudnia, ez 
minden történeti kézikönyvben benne van. 

Lippát és Jenőt Báthory Zsigmond idején, 1595-ben foglal-
ták vissza a töröktől az erdélyi hadak. A két vár birtoklása 
jelentős volt stratégiai szempontból, a Maros vonalát védték. 
Ezért a Porta sohasem mondott le birtoklásukról. 1596-ban, 
majd 1598-ban megpróbálta fegyverrel megvenni, amikor ez 
nem sikerült, diplomáciai úton igyekezett visszaszerezni. 
1599-ben a két vár átadásához kötötte Báthory András bíboros 
fejedelemségének elismerését.4 Mivel pedig András fejedelem 
ezt visszautasította5, a török nem állt mellé, így teljesen 
magára maradt s a mindenfelől rázúduló ellenséggel szemben 
nem tudott megállni. 

Nyilván ez a tanulság késztette Báthory Zsigmondot, hogy 
amikor harmadszor is visszatért fejedelmi székébe, első dolga 
az volt, hogy a törökkel való viszonyát rendezze. A Porta pedig 
csak úgy állt vele szóba, ha ígéretet tesz Jenő és Lippa vissza-
adására. Hogy ez szóban történt-e, követe révén, vagy írásban, 
nem tudjuk. De az ígéret megtörténtét bizonyítja, hogy amikor 

4 A szultán levelét közli Bethlen Farkas: História de rebus Trans-
sylvanicis. IV. Nagyszeben, 1785. 2 8 4 - 2 8 6 . 

5 Szamosközy István történeti maradványai Kiadta: Szilágyi Sándor. 
II. Bp. 1876. 248. 



404 Vita 

néhány hónap múlva Zsigmond újra lemondott és Erdélyt 
elhagyta, az 1602 júniusában Basta császári hadvezér előtt 
meghódoló hivei írásban kötik ki, hogy a töröknek ígért két 
várat a tábornagy nem adja át.6 Ettől kezdve minden erdélyi 
fejedelemnek írásban kellett köteleznie magát a két vár át-
adására. Odaígérte Bocskai7, s Rákóczi Zsigmondnak is köte-
leznie kellett magát 1607 őszén, hogy „valamint üdvezült 
praedecessorunk (értsd: Bocskai) Lippa és Jenő váraknak, min-
den kastélyival, hozzátartozó palánkokkal és munícióval hatal-
mas császárunk (értsd: a szultán) kezére való assignálása felől 
quietantiát adott volt, assecurálván azáltal a török nemzetet, 
úgy én is azon formában . . . assignálom."8 Pedig egy korabeli 
jelentés szerint mindent megtett, hogy ne kelljen ilyen ígéretet 
tennie. 1607 októberében a Kassán gyűlésező felső-magyaror-
szági rendek is követeket küldtek Erdélybe, intvén a fejedel-
met és a rendeket, hogy „az végházakat megőrizzék, a török 
keziben ne ejtenék," de hiába, a Porta ragaszkodott hozzá.9 

A Báthory Gábornak adott athnámé (amelyre Nagy László 
hivatkozik) valóban nem említi név szerint a két várat, de 
kimondja, hogy a határok aszerint legyenek, „valamint Tömös-
vár vidékit regestrálván Khalil bég katalógusba írta volt," ez az 
összeírás pedig 1590 előtt készült, amikor Lippa és Jenő török 
hódoltság volt.10 Persze Báthory Gábor éppen úgy nem sietett 
ezt a feltételt teljesíteni, ahogy elődei sem. 1612-13-ban azon-

6 Az irat: Erdélyi Országgyűlési Emlékek. V. Bp. 1879. 1 2 4 - 1 2 6 . 
Nagy László számos helyen idézi ezt a kiadvány-sorozatot. 

7L. 1605. szeptemberében a nagyvezérnek írt levelét: Pray György: 
Epistolaeprocerum. III. Pozsony, 1806. 2 8 0 - 2 8 2 . 

8Török-magyarkori államokmánytár. I. Pest, 1868. 65. Ebből a 
kötetből is többször idéz Nagy László. 

"Az említett jelentés és a követség iratai: Bécsi Állami Levéltár, 
Hungarica, Allgemeine Acten Fase. 153. Conv. a. 

1° Erdélyi Történelmi Adatok. II. Kiadta: Gr. Mikó Imre. Kolozsvár, 
1856. 335. 
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ban a Porta már egyre erőteljesebben követelte a két várat, s 
Báthory ígéretet is tett, hogy visszaadja.11 

Szó sincs tehát arról, hogy Bethlen elsőként tett volna ígére-
tet Jenő és Lippa visszaadására, ahogy Nagy László olyan hatá-
rozottan állítja, s igenis — úgy, ahogy Bethlen írta - Báthory 
Zsigmond volt az első, aki a Portának ezt a feltételét vállalta. 
Az nyilvánvaló, hogy Konstantinápoly a sorozatosan nem telje-
sített ígéretek után teljesen bizalmatlanná vált, és Bethlennél 
kenyértörésre vitte a dolgot. Mindezt Nagy László éppen olyan 
jól tudja, mint én, vagy más, de ha ezt mondja el, akkor nincs 
szenzáció. Akkor nem lehet Bethlent elvetemültnek és hazug-
nak bélyegezni, akkor nincs miért megróni a történészeket, 
akkor elmarad az egész leleplezés. 

Milyen kár, hogy egy ilyen tehetséges és jól felkészült 
ember, mint Nagy László, a történeti igazság felderítése helyett 
a mindenáron való szenzációhajhászásra adta magát. De amíg 
ezt az utat járja, úgy érzem, nem állhatok le vele vitatkozni. 

Levelem közzétételére egyébként felhatalmazlak. Soraim 
egy másolati példányát Nagy Lászlónak is megküldöm. 

Sokszor köszöntelek 

BENDA KÄLMÄN 

/ 

Igen Tisztelt Főszerkesztő Ur! 

„Kegyelmed, hogy minálunknál bölcsebb, vitézb, gazdagb, 
- lehet; mert isten minket talám abbeli grátiájával nem akart 
meglátogatni" — írta Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1626 
elején Eszterházy Miklós nádornak, amikor tudomást szerzett 
elméjének „nagy exacerbatiojával" és szívének „keserűségével" 

11 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. VI. Bp. 1880. többhelyt, majd az 
ígéret: 2 9 0 - 2 9 1 . 

10 Irodalomtörténet 1983/2 
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arról, hogy ellenfele őt „gyalázatos (gyalázó)" szavakkal illeti, 
így folytatva levelét: „De nem illik egy eszes s vitéz 
emberhez is az, hogy valamely felebarátját, sőt ellenségét is 
gyalázatosan tractálja . . . " Valami hasonlót kellene nekem is 
Benda Kálmánnak válaszolni, ha valaha az életben személyes 
kontaktusba kerülnék vele. Ám miután az önnek küldött — 
immáron második változatú* de személyeskedő gorombaságok-
tól és durva tényferdítésektől most sem mentes — írásműve után 
ilyenre aligha kerül sor, önnek írom meg reflexióimat Benda 
Kálmán levelére. 

Nagyon szeretném elkerülni, hogy betévedjek e magáról 
megfeledkezett történész kollégám „utcájába", s ezért csak a 
tényekre kívánok szorítkozni ebben a kedvem ellenére írt levél-
ben: 

Benda Kálmán az önnek írt levélváltozatokban a hetvenes 
évek közepétől megjelent publikációimat olyanoknak minősíti, 
amelyek — szerinte — alatta vannak a minimumként megkívánt 
szakmai etikai mércének. Ezen túlmenően azt állítja, hogy meg-
jelent írásaim „idézetei, hivatkozásai tömegükben elkápráztat-
ják a nem szakembert, de egyoldalúak és korántsem megbízha-
tóak." A megbélyegző kitételt és a kritikai megjegyzést olvasva 
óhatatlanul fölmerülő kérdés: vajon ezeket a kifogásolt 
momentumokat megjelent munk lm szaklektorai miért nem 
vették észre? Vagy talán nem voltak a korszak olyan ismerői, 
hogy erre fölfigyeljenek? Bajos lenne ilyesmit állítani, hiszen 
ezeknek a „szakmai etikai mércének" alatta maradó publiká-
cióknak a szaklektorai — alfabetikus sorrendben - a 
következők voltak: Benczédi László, Benda Kálmán, Dankó 
Imre, Hegyi Klára, Klaniczay Tibor, Kosáry Domokos, Perjés 

*E megjegyzés - melyhez a szerző ragaszkodott - filológiai pontat-
lanság. Benda K. eredeti levelének első részét - mely Nagy L. eddigi 
történészi munkásságával foglalkozott - a szerkesztőség kérésére törölte. 

A szerk. 
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Géza, Péter Katalin, Rácz István és Szakály Ferenc, hogy a 
monográfiák, cikkek, tanulmányok szerkesztőit ne is említsem. 
Ám a szaklektori és szerkesztői véleményeken túl - néha már 
számomra zavarba ejtőn — dicsérően nyilatkoztak ezekről a 
megbélyegzett művekről a korszak más neves történész és 
irodalomtörténész kutatói is a nékem írt leveleikben. Mindenek-
előtt maga Benda Kálmán, aki a birtokomban levő — 1976 
szeptembere és 1981 áprilisa közt írt - kilenc levelében ugyan-
csak méltatóan szólt a most lepocskondiázott publikációimról. 
1978 szeptemberében többek között ezeket írta: „Az utóbbi 
időben örvendetesen nekilendült történetírói működésed, 
kiszélesült, el is mélyült, tudományos és népszerűsítő vonalon 
egyaránt kiszélesedett. Fontos, hogy ez a most benned levő 
lendület ne lankadjon ezután se." Ám fölöttébb pozitívan 
fogadta Benda Kálmán a „Gyorsuló Idő"sorozatban megjelent 
„Sok dolgot próbála Bethlen Gábor..című munkámat is, 
legalább is az 1981. április 30-án kelt levelének tanúsága 
szerint, amelyben többek között ezeket írta: „örülök neki, 
hogy a szűkebb szakemberek köréből a nagy nyilvánosság elé is 
eljutott." Örömmel közölte velem azt is, hogy az általa veze-
tett Bethlen-vetélkedőn: „A győztesek jutalomkönyveket kap-
tak és ezek között ott volt a te Bethlen-kiadványod is. Remél-
hetőleg az ifjak el is olvassák." 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Idézhetnék még Benda Kálmán 
leveleiből bőven ilyen és ehhez hasonló elismeréseket és dicsé-
reteket. Ám nem tudnék olyan részletet idézni, amelyben akár 
csak halvány célzást is olvashattam volna arra vonatkozólag, 
hogy írásaim alatta maradnak „a szakmai etikai mércének". 
Ezek után bajosan tudnám eldönteni, hogy Benda Kálmánnak 
melyik az igazi véleménye a hetvenes évek második felétől 
megjelent publikációimról? Az, amiket nekem írt, vagy az, 
amiket önnek írt? Annak eldöntését önre bízom, hogy ez a 
kétféle véleménymondás mennyiben felel meg a „szakmai eti-
kai követelményeknek"? S kérem, engedje el nekem azt is, 
hogy részletesen reflektáljak Benda Kálmánnak az engem 

10* 
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„szenzációhajhászás"-sal vádoló kitételeire, ami mögött valami-
féle kóros feltűnési viszketegséget is sejtet. Talán erre illik 
leginkább a közmondás: „Bagoly mondja verébnek, hogy nagy-
fejű!", aminek igazáról nemcsak a szűkebb szakmai közönség, 
de a széles nyilvánosság is számos esetben meggyőződhetett. 
Mindenesetre nem ártana Benda Kálmánnak előbb a tükörbe 
nézni, mielőtt mást vádol ilyesmivel. 

Amennyiben kutatási eredményeim és írásaim valóban „fel-
forgatták a magyar történelem eddigi értékrendjét" — akkor 
annak csak örülni tudok, mert ez az értékrend az általam kuta-
tott XVII. századi magyar történetet illetően - meggyőződésem 
szerint — sok vonatkozásban torz, nem a történeti valóságot 
tükröző. Történetírói munkásságom arra irányult és irányul, 
hogy a még meglevő fehér foltok eltüntetésén túl harcoljak a 
különféle torzítások és torzulások ellen. 

Rátérve Benda Kálmán levelének azon részére, amelyben 
„kioktat" engem „Bethlen Gáborból" - kissé megint zavarban 
vagyok. Benda Kálmán ominózus levele, valamint TV-, Rádió-
és egyéb szereplései alapján méltán azt hihetné a témában 
kevésbé járatos személy, hogy valamiféle széles körű Bethlen-
kutatás és tekintélyes publikáció áll mögötte, noha — legjobb 
tudomásom szerint — valójában két, Bethlennel is foglalkozó 
könyv recenziója és a magyar korona történetéről szóló nép-
szerű mű 15 oldala mindössze az, ami eddig tőle Bethlen 
Gáborról megjelent. Ám úgy tűnik, hogy ezt a publikációs 
bázist elegendőnek érzi ahhoz, hogy négy, Bethlen Gáborról írt 
monográfiám és több mint egy tucat hosszabb Bethlen-tanul-
mányom publikálása után kioktasson arról, hogy mi is az igaz-
ság ebben a dologban! Miután levelét maga sem tekinti tudo-
mányos vitairatnak, én sem kívánok érdemben vitatkozni 
azzal. Már csak azért sem tehetném ezt, mert a folyóirat szer-
kesztőjétől olyan felszólítást kaptam, hogy a Benda Kálmán 
levelére írt válaszom ne legyen több az ő írásának a 
felénél. Ám érdemben vitázni nincs is nagyon miről. Mert 
ugyan mit lehet vitatkozni arról, hogy először ki ígérte Lippát 
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a töröknek? Szóban elhangzott — vagy el nem hangzott — 
ígéretek tisztázása, évszázadok múltán, a lehetetlenséggel hatá-
ros. Azt azonban Benda Kálmán sem vitatja, hogy a Bethlen 
Gábornak adott szultáni athnámében szerepel először Lippa 
átadása, és azt sem, hogy Bethlen volt az, aki ostrommal elfog-
lalta Lippát, hogy azt a töröknek átadja. Hasonlóan fölösleges 
azon is vitázni, hogy vajon kinek a megbízásából és ígéretére 
gyilkolták meg Báthory Gábor fejedelmet.' Benda Kálmán 
azzal „érvel", hogy Bethlen önleleplező levele pusztán „toll-
hiba" szüleménye, és hogy az ellene tanúskodó „pápista" 
tanúk — Nagy Szabó Ferenc és Csíki István püspök — nem 
szavahihetők. Arra azonban nem tér ki, hogy ha Bethlen olyan 
ártatlan volt ebben a dologban, akkor miért tétette el láb alól 
- minden vizsgálat nélkül — a merényletet a helyszínen 
irányító Géczi Andrást és a hóhérmunkát végző hajdúkapitá-
nyokat? Hiszen leginkább ezek tisztázhatták volna őt a 
Báthory-gyilkosságban való részesség vádja alól, amit különben 
Erdély-szerte beszéltek a kortársak. Vagy vitatkozzunk azon, 
hogy a váradi prédikátort nemcsak az „elfogult pápista" Nagy 
Szabó Ferenc vádolta azzal, hogy Báthory meggyilkolására 
uszított, hanem az erdélyi országgyűlés is, amelyik 1614-ben 
beidézte őt, Rhédeyvel együtt, „hogy megmentsék magokat a 
vajda és az ország előtt az Báthory fejedelem halálában, hogy 
ük nem vétkesek." 

Nem merem azt hinni, hogy az engemet oly fölényesen 
kioktató Benda Kálmán ne ismerné mindazokat az adatokat, 
amelyek egyértelműen ellentmondanak állításai helytállóságá-
nak. Legfeljebb arról lehet szó, hogy ugyanaz a történettudós, 
aki annak idején oly imponáló bátorsággal oszlatta el a 
Martinovics Ignác körüli hamis legendákat, Bethlen Gábor 
esetében kétségbeesetten ragaszkodik egy hamis mítoszhoz. Itt 
ugyanis nem holmi „pápista" személyről, hanem egyesek által 
„kálvinista szentté" torzított szellemalakról van szó. Az ilyen 
egyoldalú, elfogult magatartásra legfeljebb csak Benda Kálmán 
némileg módosított sorait lehetne idézni: milyen kár, hogy egy 
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ilyen tehetséges és jól felkészült ember az elfogultság bék-
lyóiba zárva Bethlen Gábor esetében az igazság felderítésére 
irányuló kutatás helyett hamis legendák makacs védelmezőjének 
dicstelen szerepkörét vállalta! 

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Amennyiben Benda Kálmánnak a 
becsületsértés és a személyiség hitelrontásának határát súroló 
levele a folyóiratban publikálásra kerül, úgy kérem, hogy ezen 
reflexióm ugyanabban a számban, módosítás nélkül közlésre 
kerüljön. Őszintén sajnálom, hogy az adott körülmények 
között nincs módom arra, hogy érdemi, tudományos vitát 
folytassak a folyóiratban megjelent írásommal kapcsolatban, 
de ilyen vitához megfelelő tudományos vitapartnerre lenne 
szükség és nem pedig Rugonfalvi Kiss István nyomdokait 
követő levélíróra. 

Őszinte tisztelettel üdvözli önt : 

NAGY LÁSZLÓ 

EGY KIADÓI TETT SZÍNE ËS FONÁKJA* 

Érdemes és valódi igényre felelő tettre vállalkozott a 
Helikon Kiadó, amikor az Ómagyar Mária-siralmat évszázadok 
óta ölében rejtő ún. Lőweni kódexnek hazánkba való „áttele-
pülése" alkalmából 30000 példányban kiadta a. Mária-siralom 
kéziratának (remek technikával a környezetből kiemelt, olvas-
hatóvá tett) hasonmását, majd közölte a kézirat „betűhív 
átírását", „eredeti" olvasatát (sajnos, egy szögletes zárójelbe 
tett, oda nem való információval megtoldva: [1300 körül]. Ezt 
követi a vers(fordítás) „mai értelmezés szerint", végül Keresz-
tury Dezső tanulmánya Mária siralmáról (nem egészen eltalált) 

"ómagyar Mária-siralom. Keresztuiy Dezső tanulmányával, Szalay 
Lajos rajzaival. Helikon, 1982. 
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Aligha lehet országúidban valaki, aki ne üdvöz ié elismerő 
lelkesedéssel és köszönettel a Helikon Kiadó tettét, s a tett 
mögött rejlő azon szándékot, hogy az első (ismert) magyar vers 
ilyen díszes külsőben, ilyen gyönyörű tipográfiával s ilyen, 
szinte mindenre kiterjedő kísérő információk közepette kerül-
jön el minden (magyar irodalmat tanító) oktatási intézménybe 
és persze minden irodalomkedvelő vagy akár „csak" bibliofil 
magyar ember kezébe. 

• 

Mindeddig — méltatlanul röviden — a kiadás „színéről" 
beszéltem, de már a hasonmás fotókópiához is lenne egy-két 
nyűgös szavam. Az eddigi kópiákon a második hasábnak kb. az 
alsó egyharmada üresnek látszott, a mostanin ennek helyén 8 
egész és 5 kisebb-nagyobb mértékben elmosódott sort vél-
hetünk felismerni. Különösen a hasáb alsó harmada rejtélyes: 
elmaszatolt, elmosódott, elfakult írás van ott, vagy kikapart 
sorok, esetleg a fénymásolat készítése során a hártya túlsó 
oldalán levő szöveg átütése? Kukackodásnak látszik ez, pedig 
egyik-másik vitás kérdésben alapvető fontosságú a felelet. Vala-
hol utalni kellett volna erre. 

A közvetlenül ezt követő „betűhív átírás" (a kolofon 
szerint Molnár József és Simon Györgyi munkája) egyértel-
műen elismerő minősítést érdemelne, — ha a „betűhív át-
írás"-ba nem iktatnának be olyan jelöléseket, melyek a kézirat-
ban nem, vagy nem úgy szerepelnek. Más szóval: ha az átírás 
, jelöléshű" is lenne, azaz a kézirat jelöléseit nem fordítanák le 
— önkényesen — a mai írásmód ilyen vagy olyan írásjelére. A 
legkirívóbb ilyen önkényes beavatkozás talán az, hogy a hasá-
bok sorainak végét külön is (és fölöslegesen) jelzik egy kettős 
függőleges vonallal (||). Erre nemcsak semmi szükség nincs, de 
még hamis képet is ad a szöveg tagolásának módjáról. Ugyan-
i a k bántó (és fontoskodó) beavatkozás egy-egy, vélhetőleg 
.„helyesírási hibának", elírásnak számító írásforma után a — 
„betűhív" szövegen belül! — szögletes zárójelbe tett felkiáltó-
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jel: [!]. Még jó, hogy nem [sic!]-et alkalmaznak. A két nyel-
vésznek és paleográfusnak nem az a dolga, hogy a másolót 
másolási hibákon rajtakapja, hanem hogy minden fejcsóválás s 
a „gyengébbeknek" szóló, figyelmeztető felkiáltójel nélkül 
másolják azt, ami írva vagyon. Ha tehát fion van írva fiom 
helyett, vagy iumhumnak (valószínűleg iunhumnak helyett), 
akkor az van írva, és „felleyn [!]" formával se figyelmeztesse-
nek arra, hogy a balga másolónak fellyen (:féljen)-t kellett 
volna írnia. Sőt, a betűhívség jegyében én még urudü helyett 
ilyesmit sem írnék: Urudu(m), mert a nem szakmabeli olvasó-
nak ez azt jelenti: az m-et az átírok írták a szó után, holott az 
ü olvasata az egész középkorban ez volt: um, A kéziratban az 
első szótag — sorvégen — így fest: iü, erről pedig már tudjuk, 
hogy így kell olvasni: ium, Igen ám, de az átírok fel akarják 
hívni a figyelmet, hogy az az együgyű másoló nem forgatta az 
etimológiai szótárt, (ismételten) arról tesz tanúságot, hogy 
nem tudja: itt nem ü (= um) van a helyén, hanem un. Pedig ez a 
következetes „hiba" értékes bizonyítékot szolgáltat arra, hogy 
az Ómagyar Mária-siralom idején a labiális illeszkedés (n>m)/i 
előtt élő szokás volt (a „sumha" is talán így keletkezett). 
Valószínűleg ennek az analógiája vezette félre a hajdani másolót, 
amikor „ualmiw"-t ír „ua lпит" (: válnom) helyett - éppen 
ezért (is) nem kell „[!]" az átírásba. Hasonló meggondolások 
alapján nem tenném zárójelbe az urumefmjtuul alakban sem az 
m-et. Arról van ugyanis szó, hogy a (kétségkívül gyakorlatlan 
és következetlen) másoló leírta ezt: urume tuul, de hogy ebből 
urumemtuul (örömömtől) legyen, pótlólag az e (sőt a meg-
elező um) fölé is húzott egy jókora, m értékű jelet, az e még 
Anonymusnál is em értékű. A „betűhív" átírok számára ilyen 
esetekben kétféle megoldás adódik: vagy legyen az olvasat a 
döntő, és írjunk urumemtuul-1, vagy jelezzük a másoló gyer-
mekded furfangját, ezt írva: urumètuul, valami jegyzet, magya-
rázat számára pedig (más esetekben is) találjunk valami helyet, 
akár a lap alján. 
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Már a veszélyesebb önkényeskedések közé tartozik az, hogy 
a másoló kétszer írta le a hyul (hűl? ) szót, de először — nyil-
ván a két sorral elébb leírt kyul (kiül~kívül) hatására k-\al 
kezdte írni, majd áthúzás nélkül h-val megismételte. Átíróink 
erre az első formát szögletes zárójelbe teszik . . . Quo iure? . . . 
De még az ilyesminél is félrevezetőbb egyes „írásjeleknek" — 
elsősorban a pont- és ferdevonal-féle jeleknek — önkényes 
értelmezése. Közismert, hogy a régi (esetünkben 12—13. 
századi) kéziratokban az interpunkció, a nagy és kis kezdőbetű 
(pont után is) meglehetősen esetleges. A mi átíróink általában 
nem esnek túlzásba, különösen dicséretes módon kerülik (álta-
lában!) a pontszerű kis pacniknak valami funkcióval való 
ellátását. Pedig sokszor erős a kísértés, leginkább talán (a lel-
kem mélyén mindmáig vitatott) werud írásformája esetén, ahol 
a szó két i-formájú betűszára felett is „pont" van, még kísér-
tőbb az — egyéb vonatkozásban is kirívó — qui (: ki) szó, mely-
ben egy i fölött első tekintetre pont van . . . A kirívóság egyéb-
ként abban áll, hogy az egész versszövegben még csak egyetlen 
más alkalommal írják a k-t qu-vai (nequem: nekem), egyébként 
mindig k-val. Hasonlóképpen ritka az z-nek /-vei való írása: álta-
lában y az / jele (az arány 7 : 28 az y javára). Az i értékű _y-ok 
között van azonban egy „Syrolmom" alak, melyet betűhíven 
kellett volna átírni! Ez a kétpontos (trémás)_y ugyanis nagyon 
fontos lehet a paleográfus számára (a hely- vagy kormeghatá-
rozás szempontjából), mert bizonyos, hogy a másoló nem 
véletlenül s nem tévedésből használta ezt a betűformát. 

A fent elhangzott elismerés mellett arról sem hallgathatunk, 
hogy átíróink pusztán nyelvtani logika alapján pontot tesznek 
oda, ahol annak a kéziratban nyoma sincs, pl. ulud (: ölöd). 
Máskor vesszőt tesznek oda, ahol a kéziratban bizonyosan 
nincs: ne leg, (: ne légy); ami ott van (egy pontosvesszőszerű 
írásjel), az vagy két aprócska tintafolt vagy még inkább egy 
folyamatában megszakadt sorvégi ferde vonal:), mely sűrűn 
előfordul, funkciójáról még ejtünk szót. Az egész szövegben 
egyébként összesen két helyen tételezhető fel, hogy talán 
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vessző van: a bal hasáb legutolsó sorában: „(uro)dum,", a jobb 
hasáb 5. sorában: „ualallal,", ellenben uo. a 10. sorban 
„kethwe" után legvalószínűbben egy nagyobbacskára sikerült 
pacni, de a legjobb esetben is pont van. 

És most a ferde vonalak (/) ügye. Tudtommal mindmáig 
nincs konszenzus a tekintetben, hogy: 1.) melyik ilyesféle vonal 
tekinthető setleg vesszőnek vagy pontnak, s mely egyszerűen 
ferde vonalnak, s hogy mikor tekinthető egy előző sor vala-
mely betűje lenyúló szárával egybeolvadtnak, s mikor nem. 
(Az előző felfogás tükröződik a legutolsó sor fyaal szava után 
tett ferde vonalban: úgy vélik ugyanis az átírok, hogy az előző 
sor kynaal y betűjének olyan hosszan lekanyarodik a szára, 
hogy abban már egy vessző-értékű ferde vonal is bele van 
olvadva. Máskor az ilyen lekanyarodó hosszú szárakkal nem 
törődnek.) - 2.) hol, mikor, milyen funkcióval alkalmazza a 
/-at a másoló? Bizonyosan nem vers (esetleg dallam-) szakaszt 
választ el vele, nem is a sor végét jelzi, hiszen sorvégen mintegy 
választójelként is előfordul, például így: „wklel/ue" (:üklel-ve). 
Hasonlóképpen sorvégi választójelként fognak fel (az én példá-
nyom szerint) valami halvány árnyat a 12. (hasáb) sor végén: 
keseru-en, de a már emlegetett 10. sorbeli iu (= jum) után még 
csak ilyen árnyék sincs, mégis választójelet tesznek. Ugyanígy 
járnak el az utolsó előtti sorban e kifejezéssel : halai kynaal, -
holott a vesszőt itt sem indokolja s e m m i . . . Egy másik , je le t" 
is - alighanem hibásan - választójelként fognak fel:ez pedig a 
szó utolsó betűjének egy kis füle, illetve egy aposztro"szerűen 
megjelenő pont vagy inkább egy parányi tintafolt. így lesz a 
„betűhív átírásban" az a'-ból a-, egge-(dum)-ből egge-(dum), 
bu'(thuruth)-bői ftM-(thuruth) stb. De a À"egMg(gethuk) máso-
dik, sorvégi (/)#-jének akkora „füle" van, mint egy elefántnak, 
az átírásban a sorvég mégis 'zv fest: ,JCegug'\ A> 9. (hasáb)sor 
végén hasonló „neheztelés" mutatkozik: ott a farad után vi-
tathatatlanul ferde vonal van, az átírok ügyet sem vetnek rá. 
Megint máskor - legkirívóbban az wklelue szóvégi első fele: 
wklel után - nemcsak ferde vonal, hanem még valami vessző-
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féle jel (/.) is van, átíróink nem értelmezik vesszőnek, meghagy-
ják ferde vonalnak. Ahogy nem lesz — következetlenül — a 
ferde vonalból vessző a turuentelen vagy a byuntelen után, de 
igen a „kynzassalf' esetében! 

A leginkább zavaró azonban talán mégis az, hogy a sor 
elején itt-ott (néha csak igen éles szemmel) kivehető ferde 
vonalakat az átírok következetesen kötőjelként írják át. Nem 
vagyok (sajnos) paleográfus, nem tudom, mennyiben jogos ez, 
de általában — minden informálás nélkül — meglepő. Külö-
nösen, ha a szókezdő betű kifelé hajló „fülébe" is belelátják 
ezt a kötőjellé transzformált ferde vonalat, például a (fuha) 
3atum esetében, az aláhúzott, sorkezdő szórészt így írják át: 
,,-zatum". 

A különben nagyon hozzáértő, nagyon lelkiismeretes átírás-
nak szerintem csak hasznát volna, ha elhagyják a sorvégi ||-kat, 
a ferde vonalakat pedig - mint sok esetben teszik - nem írják 
át se vesszővé, se kötőjellé, hanem meghagyják (ha valóban ott 
van) ferde vonalnak, s nem raknak ki önkényesen se pontot, se 
vesszőt. 

* 

A következő fejezet az Ómagyar Mária-siralmat „eredeti 
olvasás szerint" adja, annak feltüntetése nélkül: ki vállalja a 
felelősséget az olvasatért, és ki főleg a központozásért és sor-
tagolásért. Teljesen érthetetlen ugyanis: miért és hogyan lett a 
folyó szövegből verssorokra tagolt mű, s ha lett, milyen alapon 
lett ilyen. A sortagolásban már Pais Dezsőnél is talán a leg-
kirívóbb eset volt az, amikor a „fugwa [/? ] huztuzwa wklel 
[hasábsorvég/] / we [pont? ] ulud"-ből ilyen verstagolás kelet-
kezik - az „ulud"-nek külön sorrá való tevésével: 
Fugva, husztuzva, 
Uklelve, ketve 
Ülüd. 

Az önkényes sorkezdő nagybetűkről és az interpunkcióról 
nem is beszélve, ez a tagolásarány, ritmus és idegen példa 
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nélkül való, holott a szöveg minden nehézség nélkül egy 5/7-es 
sorképletbe rendezhető úgy, hogy a 7-esbe („üklelve ketve 
ülüd") — némi jóakarattal — akár egy Choriambus is bele-
magyarázható. De a latin minta megengedné a 8/4-es tagolást 
is: fugva huztuzva üklelve/ketve ulud. 

Nem nagyon megnyugtató, hogy ebbe az „eredeti olva-
sás"'-ba számomra legalábbis teljesen indokolatlanul — egy-
szerre csak pontok, vesszők, sőt gondolatjelek jelennek meg 
ott, ahol azoknak a versszövegben nyomuk sincs. A kézirat e 
szakasza: „Syrolmom fuha [új sor] zatum therthetyk kyul" -
itt így fest: 

Sirolmom, fuhászatum 
Tertetik kiül 

Ha már ilyen mértékű beavatkozás történt, mire való a 
gondolatjel, és mért nincs pont vagy vessző a „kiül" után? 
Eléggé zavarók a szögletes zárójelbe tett, kérdőjeles olvasat-
variánsok is, például: „Szegényül [szégyenül? ] szépségűd." 

Hogy aztán az itt adott „eredeti olvasás szerinti" olvasat 
hiteles-e, azaz hogy a 13. század első felének magyarja valóban 
így olvasta-e a kódex magyar szövegét, annak eldöntésére nem 
érzem magam illetékesnek, mégis úgy érzem: elég sok a vitat-
ható olvasás, különösen a hosszú és rövid magánhangzók és a 
diftongusok tekintetében. Sajnos szomszédaink és a számba 
jöhető külföldi kulturális központok egyikének helyesírása 
sem különböztette meg a magánhangzók kvantitását, így a 
magyar szerzőnek (ha versét leírta is) és a másolónak ugyan-
csak fájhatott a feje. Ahogy fáj ma a mi fejünk — többek 
között — amiatt: hogyan ejhették az olyan, kettőshangzóknak 
látszó hangkapcsolatokat, mint „sidou", „sirou", a megkettő-
zött magánhangzó — mint olykor a kódexekben — nem a 
hosszúságot jelöli-e: „világumtuMl," „mézMwl", a „Tertetik" 
nem „Tértetik-e", miért hosszú a magánhangzó ezekben: 
„egí're" (: igére), mi támasztja alá ezt az olvasatot: „bwtürüt (: 
bútort, mások szerint: bú tőrét), és az „egyembelű" ű-jének 
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hosszúságát stb.? Mindennek a vers ritmusának (metrumá-
nak?) és prozódiájának rekonstruálásakor igen nagy jelentő-
sége lesz . . . Keresztury Dezső a szövegközléseket kísérő tanul-
mányában így ír: „mai, lényegében véglegesnek [? ] elfogadott 
olvasatát Jakobovich [olvasd: Jakwbovich] és Pais Dezső bocsá-
totta közre az Ómagyar olvasókönyv-ben 1929-ben" . . . Nem 
értem, hogy lehet egy 1929-ből származó olvasatot „lényegé-
ben véglegesnek elfogadott"-nak minősíteni, amikor tízen, 
százan kérdőjelezték meg ebben-abban az olvasatot. (A Tuled 
alaknak „Tüüle" formában való „eredeti olvasása" azonban 
mindenképpen megbocsáthatatlan.) 

* 

A Mai értelmezés szerint című szakasz kapcsán újból az a 
kérdés merül fel: kinek vagy kiknek a műve? Persze ez költői 
kérdés, a versantológiák megmondják, kitől származnak a vagy-
lagos (szögletes zárójelbe tett) megoldások, magyarázatok, — 
köztük azok is, melyek fölöslegesek, hiszen például az „en 
fiom ezes mezuul" (= édes mint a méz, mézként édes) mellett 
inkább már csak túlbonyolítás a zárójelbe tett „[Édesb 
méznél]". Rövidre fogva: nyugodtan kijelenthetjük, hogy az 
irodalomtörténet, az oktatás (s bizonyára a nyelvtudomány) 
számára is fölösleges és káros volt ennek az értelmezésnek a 
„szerző" tekintélyére támaszkodva — mint véglegesnek s alig 
vitathatónak, így változatlan formában való közlése (e helyen, 
30 000 példányban s legalább fél évszázadra szólóan). Tiszte-
let, becsület az értelmezés egykori szülőjének, mégsem lett 
volna szabad elfeledkezni arról, hogy a magyar nyelvtudo-
mánynak talán nincs is olyan munkása, aki az elmúlt 60 
esztendő alatt ne próbálkozott volna a Siralom egyik-másik 
szavának, fordulatának vagy akár egészének értelmezésével. 
Ezeket a próbálkozásokat (vagy netán eredményeket) egy 
ilyen reprezentatív, szép s hosszú használatra szánt kiadvány-
ban nem lett volna szabad figyelmen kívül hagyni. Különösen 
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nem lett volna szabad - a múltból — Mészöly Gedeonnak 
(Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal, 1956.) 
szellemes és elgondolkoztató kísérleteit (s vitathatatlan sike-
reit), vagy Bárczi Gézának e téren tett fáradozásait — az itt 
közölt értelmezés szülője iránti tiszteletből, vagy kegyeletből 
- mellőzni. (Azt pedig már leírni is szégyellem, hogy — Keresz-
turyval ellentétben - az említett Bárczi Géza - nem Bárczy, 
ahogy Jakobovich is Jakubovich, aki egyébként valóban „ki-
váló" paleográfus volt, de nyelvésznek talán inkább csak „érde-
mes".) Az Ómagyar Mária-siralomnak ma is élő értelmezői 
közül legalább Benkő Lórándnak — éppen nem tisztelet- és 
hagyománysértő — javaslatait kellett volna tekintetbe venni. 
{Árpád-korimagyar nyelvű szövegemlékek, Bp., 1980.) 

* 

Az utolsó szakasz Keresztury Dezsőnek egy kissé félszeg 
című (Mária siralmáról), szép tanulmányát hozza. De mind-
járt hozzá is teszem: a „szép" jelző ezúttal inkább esztétikai, 
mint tudományos minősítés akar lenni. Keresztury rendkívül 
vonzó stílusban tudja tálalni az erősen vitathatót, a bizony-
talant és a — ma már — vitathatatlanul tévését is. Szerény 
véleményem szerint még egyetlen tudós renoméjának sem 
ártott meg az, ha a kérdés legjobb szakértőivel konzultál, 
mielőtt egy sereg hamis, igazolhatatlan állítás köntösébe bur-
kolva állítja elénk - s tekintélyénél, szuggesztív előadásánál 
fogva hosszú időre — valamely témával kapcsolatos régi ismere-
teinek és az új feltevéseknek rendszerét. 

Természetesen nem elejétől fogva végig csupa tévedés az, 
amit Keresztury állít az első magyar versről. A megtalálás külső 
története például hitelesen áll előttünk - , noha még e téren is 
ma már óvatosabban alkalmaznánk a kódexnek „Olaszország-
ból származó" jelzőjét. Az ugyanis, högy egy müncheni antik-
várius 1910 körül (!) Bolognában vásárolta meg a kódexet, 
semmit sem jelent a származást illetően. Közel 700 év alatt ki 
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tudja milyen hányattatásokon ment át a kódexünk! (Hogy a 
magyar verset majdnem bizonyosan nem Itáliában másolták 
bele, arról máshol szólok. Népszabadság, 1982. jún. 19:16.) 
Már egyértelműen dicsérettel kell szólnunk Keresztury bátor-
ságáról és hozzáértéséről, amikor kétségbe vonja a magyar 
siralomnak valamely egykorú dallamra való alkalmazhatóságát 
(noha a latin mintának én magam legalább öt egykorú dallamát 
ismerem), bátran foglal állást egyik-másik elsietett vagy el-
túlzott, nem is kis tekintélyektől támogatott feltevések ellen 
is. (A Várszínház eljárása a Csiksomlyói passióba átültetett 
Mária-siralom részlet zenéje kapcsán nem mondható szeren-
csésnek.) Ugyancsak egyet kell értenünk Kereszturyval abban, 
hogy elutasítja az Ómagyar Mária-siralom monodráma-jellegét, 
s ennek alapján költeményünknek a magyar dráma történetébe 
való beiktatását. Majdnem mindenestől elfogadható az, amit 
Keresztury a sequentia-müfajról és ennek funkcióiról (bele-
értve az Ómagyar Mária-siralom esetleges funkcióit is) mond. 
(Zárójelben egy apró kiegészítés: való igaz, hogy a már több 
százra rúgó liturgikus sequentia közül a tridenti zsinat csak 
ötöt hagyott meg, hogy ezek közt van a Stabat mater, de még 
az én gyermek-, diák-, sőt fiatal tanárkoromban rendszeresen 
énekeltünk másik hármat is: Lauda Sión Salvatorem: Dicsérd, 
Sión, Megváltódat; Dies irae, dies illa: Napja Isten haragjának; s 
bizonyára Keresztury is énekelte (vagy hallgatta) a Veni Sancte 
Spiritus-t: Jöjj, Szentlélek Úristen — a tanévnyitón, azaz 
„véniszanktekor".) 

A latin planctus funkcionális felhasználása során mon-
dottakhoz is kívánkozik egy megjegyzés, amejy nem látszik 
lényegesnek, az Ómagyar Mária-siralom datálá? ^empontjából 
azonban rendkívül fontos: „ . . . a jóval későbbről [!] ránk 
maradt passiókban nagy szerep jutott a fiát sirató Istenanyá-
nak" — így Keresztury. Ezzel szemben u Carmina Burana ún. 
fragmentumai között két olyan passió is van (az egyik talán 
még a 12. század végéről, a másik sem későbbi a 13. század 
első évtizedeinél), melyek közül az egyikben a Mária szájába 
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adott (énekelt) szövegre már csak mint közismertre, így utal a 
„rendező": „Planctus ante nescia etc". A másik — közismert 
nevén Ludus breviter de passione" — viszont meghökkentő 
módon felel meg a mi Mária-siralmunk (s a szintén a Lőweni 
kódexben található planctus-részlet) lerövidített terjedelmé-
nek. (Vö. W. Meyer: Fragmenta Burana. Mit 15 T a f e l n . . . 
Berlin, 1901.) A sok helyesléshez tegyük azonban azt is hozzá, 
hogy a latin sequentia (Planctus ante nescia...) szerzője 
bizonyosan nem Geoffroi de Breteuil volt, aki valószínűleg 
soha sem járt Párizsban, így nem halhatott meg „a párizsi St. 
Victor apátság subprioija"-ként sem, s az is bizonyos, hogy 
semmiféle költői tehetséggel nem rendelkezett. (Vö. Ph. 
Delhaye: Le microcosmus de Godefroy de Saint-Victor. Lille-
Gembloux, 1951.) 

Amit aztán Keresztury (főleg Horváth János alapján) az 
Ómagyar Mária-siralomról mint költői alkotásról mond, az 
megragadóan szép, de semmi bizonyítható nincs benne. Tud-
tommal még senki sem végezte el azt az összehasonlító mun-
kát, melynek következményeképpen kétségtelen lenne, hogy 
mi az a tartalmi-formai (stiláris-poctikai-verstani) hozadék, 
melynek a korabeli európai latin vagy vulgáris költészetben 
nincs mása, mintája, így az a magyar költő, ill. költészet 
alkotása. (Én kb. ezer 12-13. századi költeményen futottam 
át — különösebb eredmény nélkül.) Persze magam is hittel 
hiszem, hogy az Ómagyar Mária-siralomban van ilyen tartalmi-
formai magyarság, de „szabad önállóság'"-ról, látszólag maguk-
tól született rímekről, alliterációkról, „spontán lírai sugal-
mak"-ról, „ritmus és mondatrend spontán harmóniájá"-ról stb. 
(ezek Horváth János szép fogalmazásai) félnék ilyen abszolút 
módon beszélni —, amikor 2 - 3 0 0 esztendővel később a 
magyar kódexek passióiban a Temesvári Pelbárt közvetítette 
Szent Ágoston-, Szent Bernát-, Szent Bonaventura-, Szent 
Anzelm — stb. féle passió-drámáknak, -prédikációknak, -trac-
tatusoknak, -imádságoknak meg a középkori, főleg német 
passió-játékoknak hajszálra egyező fordulatait, motívumait 
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látom előkerülni. (Ezeknek — és nem az Ómagyar Mária-sira-
lomnak — lecsapódásai az emlegetett, és persze ettől függet-
lenül páratlanul szép „laikus imádságok".) 

Keresztury Klaniczay Tibort idézi: „Az ősi magyar vers és a 
latin himnusz »misztikus nászából« így született meg a magyar 
poézis". Hogyhogy született? Hát elképzelhető, hogy az 
Ómagyar Mária-siralom előtt nem volt magyar poézis? Bizo-
nyosan volt! Csak éppen semmit, de semmit nem tudunk róla: 
a műfaji mondanivalója (rituális-mágikus szövegek, szerelmi 
dalok, hősi — majd udvari — epikus énekek) ugyan aligha lehet 
kétséges, de formai verstani sajátságairól nem tudunk semmit 
azonkívül - , ami minden szóbeli költészetre — így a nyugat-
európaira is - jellemző. Egy kissé ódzkodnék attól is, hogy 
ennek az egykor bizonyosan megvolt magyar poézisnek sui 
generis jellemzőit valami vélt „ősköltészet" (finnugor, obi-
ugor, törökös magyar, hazai, de még pogánykori magyar „ős-
költészet"? ) és a finnugor „összehasonlító folklórkutatások" 
analógiái alapján próbáljuk felderíteni. Keresztury járhatónak 
látja ezt az utat „a régiség s benn[e] az ősköltészet[? ] tudós 
búvárai" révén: „A módszeres kutatás az orális műveltséghez 
tartozó, tehát írásban föl nem jegyzett költészet meglétén túl 
ennek néhány jellemző vonását, kifejezőeszközét is képes volt 
kikövetkeztetni, valószínűsítve leírni." Nem vehető ki tisztán: 
az orális költészetről általában beszél-e Keresztury (mert akkor 
ott vagyunk, ahol a part szakad, a magyar orális költészetről 
semmi közelebbit nem tudunk meg), vagy pedig valamilyen 
feltételezett magyar „ősköltészetről", — amiről mindmáig nem 
tudunk semmit, de semmit. A néprajztudomány nemrégiben 
szögezte le, hogy nincs, nem lehet összehasonlító finnugor 
néprajz, s így „benne"' finnugor folklór sem. Bár lenne! Bár 
úgy tudnánk a már magyarnak nevezhető költészet kialakulásá-
nak útját követni, ahogy például a román nyelvű népek: 
olaszok, franciák, spanyolok megtudják mondani: ez már nem 
népi latin, ez már olasz, francia, spanyol p o é z i s . . . 

11 Irodalomtörténet 1983/2 
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Ami pedig a „misztikus nász"-t illeti, abban az égvilágon 
semmi misztikus nincs. Megvan már másfél százada is, hogy a 
tudomány felismerte: a modern világi lírai költészet a 10—12. 
századi vallásos költészet formai modelljét követve született 
meg, ahogy közhely az is, hogy a modern dráma a középkori 
vallásos dráma szerves folytatása. Mindez azonban ki-
egészítendő azzal, hogy a kor vallásos költészetének nagy 
hulláma bőven merített az egyes nemzeti-vulgáris költészeté-
nek hagyományaiból: a rím, a nyomatékos, ereszkedő lejtési 
verselés valószínűleg ez utóbbi „nászajándéka", ahogy a szótag-
számláló metrumos verselés, a strófaképzés a latin hagyo-
mányokat is felhasználó vallásos költészet hozadéka. Hogy a 
középkori szerelmi költészet és például a Mária-himnuszok 
hangneme, szó- és képkészlete, versformája egymás tükörképei, 
hogy a híres versgyűjteményekben a népi erotika és a szerzetesi 
misztikum szépen megfér egymás mellett, ahogy a passiójáték-
nak a Mária-siralom éppúgy szerves tartozéka, mint a kenetet 
áruló kalmárok seftelése vagy Mária Magdolna magakelletése 
(sőt kendőzése — a kereszt alatt!) — mindez közhely, nincs 
benne semmi misztikum. Az Ómagyar Mária-siralom esetében 
sincs szó „misztikus nász"-ról, csak arról a siratni való tényről, 
hogy nem tudjuk: a magyar fordító mivel járult hozzá a nász-
hoz. 

Szépen beszél — Keresztury idézeteiben — Horváth János 
arról „a beleérző . . . műköltői magaslatról", „magasrendű 
líraiságról" — nemzetközi terminussal: compassióról —, „amit 
alig ismerhetett a még nem keresztyén magyar.". Ehhez is 
kívánkozik néhány sornyi megjegyzés. Mindenekelőtt az, hogy 
a planctus-kutatás jó ideje már nem a keresztény Istenanya— 
Istenfia viszonyból eredezteti a Mária-siralmakat (a Bibliában. 
még csak utalás sincs a haldokló-meghaló Fiát a kereszt alatt 
sirató Anyára), hanem egyrészt a népi halottsiratókból, sirató-
énekekből, másrészt a hősi epika hős-siratóiból. Ezeknek él-
ményi tartalmához és lírai megfogalmazásához nem kellett a 
keresztényien érzékeny érzésvilág. Nem tudom: a viszonylag 
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gazdag magyar siratóének-anyagot kielégítő módon össze-
vetették-e már a középkori (vagy akár csak a magyar kódexek-
ben olvasható) Jézus-siratókkal. 

Utolsó problémáink egyike —, melyet Keresztury (ezúttal is 
jórészt Horváth János nyomán) szépen fejteget — az, hogy az 
Ómagyar Mária-siralom nem lehetett egyszeri, egyedülálló 
alkotása a 12-13. századi magyar költészetnek, „nem szület-
hetett megfelelő környezet, tehát fejlett magyar nyelvű költé-
szet n é l k ü l . . . " Hogyan is van ez? Én nem látom indokoltnak 
a „tehát" kötőszót: „a megfelelő környezet" és a „fejlett 
magyar nyelvű költészet" nem föltétlen föltételei egymásnak, 
— kivéve ha az Ómagyar Mária-siralom itthon keletkezett, 
aminek alig van valami valószínűsége. Mindezzel azt akarom 
mondani, hogy ha voltak is kísérletek egy magyar nyelvű 
vallásos költészet megteremtésére, nem volna különös, hogy 
arra a szintre, melyen az Ómagyar Mária-siralom áll, ennek 
költője egymagában (vagy nagyon kevesedmagával) jutott el. 
Hogy ugyanis erre a szintre valaki eljuthasson, három nélkülöz-
hetetlen feltétel ritka különleges találkozásának, egyidejű meg-
létének kell megvalósulnia: egy ritka költői tehetség, a „meg-
felelő környezet" és — bizonyos mértékig - „fejlett magyar 
nyelvű költészet". Szerintem azonban az első kettő meghatá-
rozóbb szerepű, különösen a „megfelelő környezet", melyben 
a nem mindennapi tehetségű költő-fordító magas szinten el-
sajátíthatta, áthasoníthatta egy fejlett vallásos költészet 
műfaji, stiláris, részben poétikai, verstani eredményeit. Ez a 
„megfelelő környezet" nem lehetett Magyarország, csakis 
olyan ország, melyben a Planctus ante nescia .. . -hoz hasonló 
költemények százával születtek, belekerültek a liturgiába, 
passiójátékokba és a magánájtatosságba is. Hogy melyik le-
hetett ez az ország, azt ma még csak találgatjuk. Az azonban 
bizonyosra vehető, hogy a magyar költő nem hónapokra, nem 
is egy-két évre került bele ebbe a „megfelelő környezetbe", és 
az is, hogy egyaránt fogékony volt a vendéglátó ország mű-
költői és a hazai földről magával vitt orális költészet ered-

10* 
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ményei i r á n t . . . így nézve a dolgot, inkább az lenne különös, 
ha sok ilyen alkotás keletkezett volna. Az viszont - , ha csak 
valami eddig ismeretlen körülmény (elkallódás, idegen nyelvű 
szövegkörnyezetben megsemmisítés, a költő hirtelen halála, 
visszarendelése az idehazai kedvezőtlen környezetbe stb.) nem 
játszott közre - meglehetősen különös lenne, hogy költőnk 
csak egyetlen egy „fordítást" alkotott volna. 

Ami pedig a honi „körülményeket" illeti, bizonyos, hogy 
valami nyüzsgő alkotói vagy fordítói irodalmi életről nem 
beszélhetünk. Már csak azért sem, mert — ne háborodjunk fel 
gyorsan! — a magyar társadalom vallási ideológiája még a 13. 
században is félig „pogány" volt, talán ez az oka annak, hogy a 
magyar vallási, liturgikus és devóciós életben semmi nyoma 
egyetlen osztály, réteg, csoport részéről sem egy magyar 
nyelvű vallásos költészet iránti szélesebb körű igénynek . . . 
Nézzük csak meg — jóval későbbi! — kódexeinket: alig tucat-
nyi vers van bennük (az Érsekújvári kódex Szent Katalin 
legendáját nem számítva), — verses passió vagy siralom sincs, 
írásos szövegként legfeljebb ritmikus prózát és zsoltárszerű, 
pszalmodizálható imádságokat és ájtatossági szövegeket nyújta-
nak. Pedig kódexeink jelentős része latinul nem vagy alig tudó 
apácák számára (esetleg egy-egy világi megrendelő számára) 
készült. Ha ők a 14-15 . században nem tudták „kiigényelni" a 
verses magyar liturgikus és áhítat-szövegeket, még kevésbé téte-
lezhető fel ilyen igény a latinul (többé-kevésbé) tudó papság-
ról és a nyugati vagy ortodox értelemben vett vallásosságtól 
messze álló nemességről, a kézműves vagy jobbágyi rétegek-
r ő l . . . Amire a magyar vallásos életnek és liturgiának elsősor-
ban szüksége volt: bibliafordítás, szentek élete, prédikáció, 
imádságok, elmélkedések - az meg is született, de túlnyomó-
részt prózában. 

Abban persze nem kételkedhetünk, amit Mezey László vall 
(Leuvenijegyzetek az Ómagyar Mária-siralomxól. It, 1972. 2. 
sz. kül. 367-369.) , hogy ti. a magyar siralom (de a latin 
planctus-részlet is) funkcionálisan: egy nagycsütörtöki, ill. egy 
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„de compassione b. Mariae" tartalmú kolláció után, ezek ki-
egészítéseként vagy ünnepélyessé tétele céljából került a 
kódexbe. Azt azonban Mezey sem állítja, Benkő Loránd pedig 
egyenesen kétségbe vonja, hogy a költő-fordító és a másoló 
egyazon személy lett volna. (Annak részletezésére, hogy a 
„fordítás" remekmű, a másolata pedig még magyarul is 
gyengén tudó s rossz scriptor munkája, itt nem akarok időt és 
teret tékozolni.) Én magam meg vagyok győződve, hogy a 
fordító költő-művész nem vallásos funkció jegyében fordította 
a latin planctust (ill. annak egy részét), hanem költeményt 
akart írni —, az „írni"-t a középkori eredetiség fogalma szerint 
értve. (Feltehetőleg - de konkrétan kimutathatólag is - nem 
is csak a Planctus ante nescia .. .-ból merített.) Ehhez tudo-
másul kell venni azt a tényt, hogy már a 12. század közepe 
táján a sequentia nem liturgikus funkciójú vallásos, énekelt 
alkotás volt, hanem egy költői műfaj (mellyel a világi költészet 
is élt), mely már esetleg csak eszmei modelljében alkalmaz-
kodott valamely dallamhoz, de valójában dallam nélkül is 
megállt a lábán. A mi költőnk-fordítónk persze nem olvasta a 
latin planctust, hanem (egészében vagy már lerövidült formájá-
ban) énekelve vagy ájtatossági szövegként, litániásan kántálva, 
még valószínűbben passió-betétként hallotta. Ez lehet a magya-
rázata annak, hogy a latin versben előrehaladva, egyre inkább 
csak a tartalmi (érzelmi, gondolati, bibliai) mozzanatokhoz 
ragaszkodik, formailag egyre jobban elszakad a latin mintától. 
Eközben egyre jobban elhalványul a vers sequentiás felépítése, 
a strófák, sorképletek eredeti formája. Ezek és a rövidesen még 
említendő változtatások nem az „önállóság" jelei, hanem 
inkább annak a jele, hogy a magával és magában vitt költészeti 
gyakorlattal egyre kevésbé tudta (még nem tudta) összeháza-
sítani a nyugat-európai vallásos és világi költészetnek már-már 
manierista korabeli mívességét, nem tudta se „misztikus nász-
ban", se verselméleti, poétikai tudatossággal. De újból szeret-
ném hangsúlyozni: nem a magyar ihletésű önállóság sugallatá-
ból lesz egyre gyakoribb (a latinhoz képest) a félrím, alig kerül 
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felszínre a latin minta belsőrím hálózata, de az — úgy látszik: a 
magyar verselésben akkor még szokatlan - keresztrímek is, a 
csoportrímet is csak egy helyen tudja felmutatni, általában 
ellaposodnak a latin planctus kimunkált artisztikumai. Egyediil 
a soroknak (Horváthtól is megfigyelt) kétosztatúsága marad 
meg végig . . . És ez nem a másoló hibája, ez a fordító figyel-
mének lankadása, vagy még inkább a számára sokszor még 
vérré nem vált versépítkezésnek, verselési formáknak az emlé-
kezetből való kiesése. 

De ne menjünk bele a kiadványt (s a Keresztury-tanul-
mányt) csak távolról érintő — vagyis ide nem tartozó — kérdé-
sekbe. Csupán egyetlen megjegyzést szeretnék még tenni. 
Keresztury úgy látja, hogy „megfeszített fiát sirató Istenanyá-
nak . . . passiójelenetei. . . főként ferences kódexekben buk-
kannak elő." Ez a magyar passiókra, „passiójelenetekre" talán 
érvényes, de az Ómagyar Mária-siralom kapcsán számunkra 
elsősorban fontos francia (provanszál) és német passiók túl-
nyomó részükben nem ferences eredetűek . . . A Planctus ante 
nescia ... pedig talán már el is készült, amikor Assisi Szent 
Ferenc még meg sem született. 

És most, befejezésül, hadd ismételjem meg teljes egyetértés-
ben a Keresztury által oly lendülettel kötelességgé emelt kérdé-
seket s igényeket „a, ki tudja, mikor, mi célból magyarul 
újraköltött, lejegyzett vagy lemásolt Siralom" kapcsán: 
„Mikor, hol, ki (kik), miért írta (írták) [a kódexet]; hogyan 
került bele a magyar szöveg; van-e ennek kapcsolata kör-
nyezetéhez, a latin szövegekhez s a kódexben található egyéb, 
töredékes magyar bejegyzésekhez? [Ezek egyébként igen kis 
számú egyszavas glosszák.] Tetten érhető-e benne, körülötte — 
s hogyan — az ősi magyar vers meg a latin himnusz »misztikus 
násza«? [Szóltam már róla: nincs itt szó semmi misztikumról.] 
Hogyan sejthet a versértő fül, a filológus szimat oly sok 
távolabbi összefüggést közte és a megfeszített fiát sirató Isten-
anyának . . . passiójelenetei között, de még ismerős, elhaló, 
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fölerősödő visszhangokat is a . . . népi * laikus imádságok« 
k ö z ö t t . . . . ? " 

Az előzőekben közölt néhány megjegyzésemet ezekkel a 
kérdésekkel - mint egyelőre a legfőbb pozitívumokkal - kell 
zárnom, de kikívánkozik belőlem egy kérés: tegyék hozzáfér-
hetővé az Ómagyar Mária-siralom bölcsőjéül szolgáló kódex 
bilingvis kiadását: azaz a latin szövegét és ennek magyar for-
dítását. Enélkül mi — akik nem vagyunk sem paleográfusok, 
sem tévedhetetlen latinisták - ez idő szerint csak a sötétben 
tapogatózunk. 

MARTINKÖ ANDRÁS 

SZÉLJEGYZETEK 
MARTINKÖ A N D R Á S CIKKÉHEZ 

Nem kívánok Martinkó András cikkével vitába szállni; né-
hány kérdést, megjegyzést mégis szükségesnek látszik hozzá-
fűznöm. 

Kérdem: nem túlzás-e egy, a nagyközönség számára nagyjá-
ból olvashatóvá tisztított és fölerősített fotokópia-nyomat — 
tehát egy háromszoros áttételű másolat — alapján minősíteni 
egy kivételes értékű magyar nyelvemlék „betűhív" átírását? 
Szabad-e „fölöslegesnek" minősíteni olyan megszokott jelzése-
ket, „bántó és fontoskodó" beavatkozásnak minősítve őket, 
amelyeknek hiányát egy másik szakember ugyanilyen joggal 
fölületességnek, hanyagságnak minősíthetné? De ezt vitassa 
meg Martinkó' tanár úr a szövegközlőkkel 

Egy a legtágabban értelmezett nagyközönségnek szánt kiad-
ványban lehet-e más szerepe egy igen rövidre szabott, szerény 
utószónak, mint az, hogy a végre hazaérkezett, nekünk — s 
csak nekünk! — oly kivételes értékű kézirat hasonmás kiadását 
a legszükségesebb tudnivalók összefoglalásával lássa el? Szűk-
szavúságot ír elő a hely, az idő, az illendőség. Ezért nem jut tér 
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egy ilyen összefoglalásban arra, hogy a szöveggel kapcsolatos 
legfontosabb — tehát főként dokumentumérdekű — írások 
idevágó részletein túl mást is idézzen az ebben nem szakkutató 
szerző. Túlméretezettnek tartom tehát, hogy Martinkó tanár 
úr Horváth János vagy Klaniczay Tibor szövegei alapján velem 
vitatkozik. Azok a kitűnő többi tudósok pedig csak azért 
maradtak ki a fölsorolásból, mert nem a Siralom egészéről, 
hanem csupán olyan részleteiről írtak, amelyek főként a szak-
embereket érdeklik. 

Némi mértéktévesztést érzek abban is, hogy a tanár úr 
megveregeti a vállam, amiért vonzó formában igyekeztem elő-
adni mondanivalómat, amiért olyasmikben, amikben egyetért 
velem, az ő álláspontja szerint nyilvánítottam véleményt, de 
leint, ha olyasmiről ejtek — inkább óvatos reménnyel, mint 
magabiztos fölénnyel - szót, amiről neki apodiktikusan ki-
jelentett ellenvéleménye van. Nem volt szándékomban a Sira-
lommal kapcsolatos részletkérdésekre szakmai alapossággal ki-
térni. 

Szívesen konzultáltam volna a kérdés egészét áttekintő 
szakemberekkel; ilyeneket, sajnos, nem ismerek. Martinkó 
tanár úrnak a cikkében idézett írását a Népszabadság 1982. 
június 19-i számában — amelyből megtudtam, hogy évtizede-
ket szánt e kérdések vizsgálatának — csak akkor olvastam, nagy 
figyelemmel, sokszor örvendve, nemegyszer fejcsóválva, ami-
kor az én kis írásom már benne volt az „átfutásban". S itt 
most, miközben örülök buzgalmának s aggódom túlbuzgalma 
miatt, arra kúrem: tartson mértéket. Úgy elvesztettem előtte 
már hitelemet, hogy föltételezi rólam: én írtam y-nal Bárczi 
Géza és o-val Jakubovich Emil nevét, s nem a sajtó ördöge 
tört borsot az én orrom alá is? Jól tudja: mindketten sze-
mélyes jó ismerőseim voltak, s Bárczi tanár úrról én is tudtam, 
amit más, hogy utálja a dzsentriskedő ipszilonozást. Hogy 
kívánhatja túlzás nélkül az egész Lőweni Kódex bilingvis ki-
adását? Azok az egyházi tartalmú szövegek laikust aligha 
érdekelnek, a szakmai kutató pedig tanuljon meg jól latinul! 
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Meg kell jegyeznem itt - az egész szakma nevében pironkodva 
- hogy az innen-onnan egy éve hazatért kódexet a vele igen 
alaposan és eredményesen foglalkozó Vizkelety Andráson, a 
hazatértét újra meg újra szorgalmazó Vaijas Bélán és rajtam 
kívül eddig egyetlen filosz sem tartotta érdemesnek kézbe-
venni — Martinkó tanár úr sem! 

Azt gondolom, okosabb volna, ha az itt alkalmatlan alka-
lommal közölt csipkelődő jegyzetek helyett összefoglalná 
kutatásai eddigi eredményét, szembesítené ezt a hazatért 
kódex valóságával, s így adna egy tárgyilagos, elemző tanul-
mánnyal alapot a kérdés komoly szakmai megvitatásának. 

KERESZTURY DEZSŐ 

KIEGÉSZITËS „EGY KIADÓI TETT 
SZÍNE É S F O N Á K J Á É H O Z 

A Helikon könyvkiadó nemes törekvése, hogy régi magyar 
nyelvünk — irodalmunk e gyöngyszemét: az Ómagyar Mária-
siralmat korszerű technikával a nagyközönség számára hozzá-
férhetővé tette, mindenképpen dicséretes és jeles tett volt. A 
kiadó ilyen irányú tevékenysége már korábban is elismerést 
váltott ki. Miért kell most méltatlanul röviden — a kiadás 
„színéről" beszélni és hosszan a fonákjáról? 

Martinkó András első kérdésére könnyű a válasz. A hason-
más fotókópiájához fűzött „nyűgös szavai": „Az eddigi kópiá-
kon a második hasábnak kb. az alsó egyharmada üresnek 
látszott, a mostanin ennek helyén 8 egész és 5 kisebb-nagyobb 
mértékben elmosódott sort vélhetünk felismerni. Különösen a 
hasáb alsó harmada rejtélyes: elmaszatolt, elmosódott, elfakult 
írás van ott, vagy kikapart sorok, esetleg a fénymásolat 
készítése során a hártya túlsó oldalán levő szöveg átütése? 
Kukackodásnak látszik ez, pedig egyik-másik vitás kérdésben 
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alapvető fontosságú a felelet. Valahol utalni kellett volna 
erre." — Valóban így van, egy mondat a kolofonban és Mar-
tinkó András nem veti fel e kérdést. De így, Martinkó minden-
kit elmarasztal Gragger Róberttől — az emlék első ismertető-
jétől — napjainkig. 

Jakubovich-Pais: Ó-magyar olvasókönyvé ben (Pécs, 1929.) a 
126. lapon a következőket olvashatjuk: „az Ó-magyar Mária-
siralom szövegét egy hasonmással, magyarázatokkal és a kódex 
ismertetésével együtt Jakubovich Emil jegyzeteinek felhaszná-
lásával Gragger Róbert adta ki a MNy. 1923:1—13 és külön a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványainak 19. száma-
ként, ezzel egyidejűleg Eine altungarische Marien-Klage címen 
az Ungarische Jahrbücher III, 27—46 es külön az Ungarische 
Bibliothek, Erste Reihe 7. számaként három hasonmással." 
Gragger az idézett helyeken a következőket írja: „A 134a. 
lapon más írás jelenik meg, nagyobb gót betűkkel, kéthasá-
bosan, és a 134b. lapig folytatódik, a magyar nyelvemlék felett 
és alatt; e latin szöveg tárgya Máriának, mint csillagnak (stella) 
a dicsőítése. A 134. levél b. lapján van a magyar nyelvemlék, a 
tévesen clairveauxi Sz. Bernátnak tulajdonított Planctus para-
frázisa. A versnek csak első fele van meg; mivel a következő 
135. levél ki van tépve, nem lehetetlen, hogy a magyar Mária-
siralom második fele is fel volt jegyezve, vagy hogy további 
magyar szöveg következett. Talán a kézirat későbbi olasz tulaj-
donosa idegenkedett a reá nézve idegen nyelvtől; ezt nemcsak 
a 125. és 135. levél kiszakítása sejteti, hanem az a körülmény 
is, hogy a későbbi tulajdonos igyekezett a magyar szöveget a 
hártyáról letörölni. Ez a 134. levél a. hasábján oly mértékben 
sikerült is neki, hogy a szöveg csak a fényképlemez segítségével 
lett teljes egészében olvashatóvá." (Gragger Róbert: Ómagyar 
Máriasiralom, MNyTK. 19. 5. lap). Eddig Gragger megjegyzé-
sei, melyek nem említik azt a 8 egész és 5 kisebb sort, melye-
ket Martinkó kér számon. Ma már tudjuk, hogy Gragger követ-
keztetései, már ami a szöveg letörlésére vonatkoznak, sem 
álltak szándékában az idegen tulajdonosnak - a hártyán nem 
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láthatók erőszakos beavatkozás nyomai - , sokkal hétköz-
napibb okok játszottak közre a szöveg eltűnésében. Vízkeleti 
András közli majd erre vonatkozó feltevését, amellyel bizo-
nyára mindenki egyetért. - De vissza az ominózus sorokhoz! 
Ezekről sehol nincs szó! Sőt eddig kép sem volt, mert Gragger 
hasonmásaitól kezdve (ezeket vette át a szakirodalom) egészen 
az első színes hasonmás megjelenéséig (Benkő Loránd: Az 
Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei. Bp. 1980.) csak az 
eredeti kódexet kézbe vevők tudtak, ill. tudhattak róla. Ezeket 
az ominózus sorokat Gragger fantasztikus teljesítménynek szá-
mító fekete-fehér hasonmásán egyszerűen kiretusálták. Ezt a 
hasonmást vettem át Simon Györgyivel együtt a Magyar nyelv-
emlékek című egyetemi tankönyvben (1977, 1978 és 1980. 
42. lap). Ezt vette át a Szöveggyűjtemény a régi magyar 
irodalomból. I. (Bp., 1963. IV. mell.), sőt megtalálhatjuk 
Benkő idézett művében az eredetiről készült színes hason-
mással szemben. A Benkő által közölt színes hasonmást találjuk 
a Helikon kiadványában is. - Tény és való, hogy egyedül Benkő 
Loránd utal az eredetiről vett hasonmás alapján (i. m. 34.) az 
ómagyar Mária-siralom szövegének hasonmás közléseire, de a 
Martinkó Andrástól felvetett ominózus sorokra nem. 

Vegyük kézbe a kódexet! Az első pillantásra látszik, hogy 
ezek az ominózus sorok, egyszerűen „fantomok": az előző lap 
írásának átiűnése — átütése a hártyán. Ezt eddig senki sem 
említette, mert aki látta, nem tartotta érdemesnek már a 
felfedezéskor sem megjegyezni. Inkább az érdemel elismerést, 
hogy a szabad szemmel ma már szinte olvashatatlan magyar 
szöveget mégis sikerült olvashatóvá tenni a fényképezési 
avagy retus technika segítségével. 

A második az Ómagyar Mária-siralom betűhív átírásának 
kérdése. — Jóllehet a Helikon Kiadó kezünkben levő műve a 
kolofonban az átírást Molnár József és Simon Györgyi mun-
kájaként említi meg, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az 
átírás a fentebb említett tankönyvünkből (43.1.) származik. A 
tankönyvbéli közlés végén ott szerepel: (ÓMOlv. 127-128), ez 
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a jelen esetben sajnálatos módon lemaradt. Annak ellenére, 
hogy saját vizsgálódásaink alapján is az emlék betűhív átírásá-
ban erre az eredményre jutottunk, Benkő Loránd idézett mun-
kájával (35.1.) egyetértésben valljuk: „Legjobb nyomtatásra 
való áttételét 1. ÓMOlv. 127-8." . Ezt a kolofonban meg 
kellett volna említeni. — Jelen körülmények között nem kí-
vánok a transzliteráció kérdésével behatóbban foglalkozni, 
később egy külön tanulmányban még visszatérek e kérdésre. 

Valóban hiányolható, hogy a kiadvány miért nem tünteti 
fel, ki az „eredeti olvasás szerinti" szerzője. E tekintetben a 
kiadó a Hét évszázad magyar versei című kiadvány gyakorlatát, 
ill. szövegét vette át. Az 1954-es kiadás I. kötet 187. lapján ez 
áll: „Eredeti olvasás szerint". A két szöveg egyezik, azaz még-
sem, mert két eltérés található: 1. A 187. lap alján bútürüt / a 
Helikon kiadványában: butürűt; 2. A 188. lap tetején Tüüled / 
a Helikon kiadványában: Tüüle.* Bizony jobban kellett volna 
ügyelni az átvételnél. 

Végeredményben három mondat a kolofonban és a három 
kérdés nem vetődik fel. 

MOLNÁR JÖZSEF 

IGAZÍTÁSOK BABITS LEVELÉHEZ 

Dutka Ákos és a Holnaposok levelezéséből címmel Marth 
Hildegard értékes dokumentumokat ad közre az MTA kézirat-
tárának új szerzeményéből, a még földolgozás alatt levő Dut-
ka-hagyatékból (It, 1982. 386). Talán nemcsak a kutatást, 
hanem a kézirattári földolgozást is útbaigazíthatom néhány 
helyesbítő megjegyzésemmel. 

Az elsőként közölt levelet Babits Mihály írta — a közlő 
szerint is — talán nem Dutkának, hanem Juhász Gyulának. A 

•Ugyanakkor a Hét évszázad... 1972-es kiadásában (154. 1.) már 
butürűt találunk. 
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Dutka hagyatékából előkerült levelet Babits bizonyosan Juhász 
Gyulának írta. Ez egyszeriben bizonyítottnak látszik az előtt, 
aki előveszi akár a Babits-Juhász-Kosztolányi-levelezést 
(1959), akár a Juhász-levelezést (1981); mindkettőt Belia 
György szerkesztette. Babitsnak itt közölt levele az előbbiben 
a 134. számú, az utóbbiban pedig a 195. számú levél után 
helyezendő el. Babits ugyanis Juhásznak küldte verseit A Hol-
napba vagy továbbítás végett más lapba, folyóiratba, mint 
korábban (1908. október 7-e utáni levelében). S az is egy-
értelműen Juhászt mutatja a levél címzettjének, hogy Babits 
közös barátjukról, a szegedi Kún Józsefről, közelebbről ennek 
a napokban kapott leveléről tesz említést. Kún József 1908. 
december 1-i levelét Belia közölte (BJK lev. 301), Babits 
utalása erre vonatkozik, keltezetlen levelét tehát Juhászhoz 
Kún levelének vétele után, kb. 1908. december 3-án, 4-én írta. 

Babits A röpülő templomot (amely A templom! Röpül! 
címmel került A Holnap új versei című kötetbe, s így szerepel 
Babits 1977-i Összegyűjtött Versei ben is) október 7-e után 
küldte Juhásznak több más verssel együtt. Juhász november 
2-án azt írta Babitsnak, hogy verseit személyesen adta át Osvát 
Ernőnek. November 16-án a Nyugat Babits következő verseit 
közölte: Asztalfiók, Cumulus, Himnusz Irishez, Messze... 
messze... Az első két vers köteteiben Csendéletek főcím alatt 
található. A röpülő templomot és a Recanatit csak A Holnap 
új versei hozta 1909. április elején. (Itt jegyzem meg, hogy az 
Összegyűjtött Versek 1977. évi kiadásában a 669. lapon az 
AHUV rövidítés nem Az Újságot jelenti, hanem A Holnap új 
verseit. Nyilván sajtóhibából.) 

Egyébként november 14-e előtt Babits újabb verseket kül-
dött Juhásznak, kérve, hogy továbbítsa a Nyugatnak. „Mi hír a 
darabról? " — kérdi most közölt levelében. Juhász november 
16-a után kelt levelében kérte Babitstól egyfölvonásosát (A 
Simoné házát), hogy az övével és Oláh Gáboréval együtt 



40' 
Vita 

mutassák be a váradi Szigligeti Színházban. Ebből azonban 
nem lett semmi. 

Mindebből már világos, hogy Babits levele nem A Holnap 
első kötetével kapcsolatos, hanem a másodikkal, tehát időrend-
ben sem ott a helye, ahol Marth Hildegard közölte, hanem 
Bányai Elemér 1908. november 20-i levele után. 

Végül a 387. lap 2. jegyzete szerint erről a levélről Dutka is 
szól A Holnap városa című könyvének 128. lapján. Ott ilyesmi 
nincs: bizonyára ez is sajtóhiba. (Korrektúra közben az utalást a 
143. lapon megtaláltam.) 

PÉTER LÁSZLÓ 

A TÜRELMETLEN OLVASÓ 

Mindig fontosnak tartottam, hogy az irodalomkritika hasz-
nálja föl az irodalomelmélet eredményeit, akár háttérként, 
akár pedig explicit módon, a kritika szövegébe beépítve. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy Bécsy Tamás elméleti fölkészült-
ségéhez kétség nem férhet; hadd szálljak vitába mégis a 80-as 
év magyar drámáiról szóló írásának (It, 1982. 2. sz.) első 
részével. 

Bécsy két, független szempontrendszerrel dolgozik. Az elsőt 
szemiotikainak nevezhetnénk; Bécsy hallgatólagosan elfogadja 
azt a tételt, hogy a mű jelnek tekinthető, amely maga is 
jelekből áll. Ehhez csatolja azt a melléktételt (amely a szemio-
tikai megközelítésből egyáltalán nem szükségszerűen követ-
kezik), hogy a mű jeleinek sajátosságai, különleges defor-
mitásai alapján értékelhető. A második szempontrendszer az, 
amit némi nagyképűséggel ismeretelméletinek nevezhetnénk: 
ez arra lenne alkalmas, hogy a mű és a környező világ kap-
csolatát, kölcsönös viszonyait tálja föl, felvesse azt a kérdést, 
hogy a mű mint a világ (társadalom) megismerésének orga-
nonja mennyiben felel meg az ábrázolt-megismert világ valódi 
képmásának. 
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A második szempontrendszerrel itt nem vitázhatom. Nem 
azért, mintha nem lenne bőven tisztázatlan pont Bécsy érve-
lésében, hanem mert túlságosan nagy teret kellene arra szán-
nom, hogy előfeltevéseit egyáltalán explicitté tegyem s hogy 
ezeket egyenként vezessem vissza elméleti alapjaikhoz. Néhány 
lehetséges támadási felületre azért felhívom a figyelmet. 

Ha a „nem autentikus" s így negatív minősítést érdemlő 
jelenségek „a szocialista eszmeiség szempontjából nem autenti-
kusak•?' (357. — Kiemelés: B. T.) akkor mi a baj Nádas Teme-
tésével és Komis Hallelujájávai? Miért ne fogantak volna ezek 
„a szocialista eszmeiség" jegyében? Hiszen épp a „nem auten-
tikusát" mutatják be olyannak, mint amilyen! (Kérdés marad 
persze, hogy mi értendő, ha valami egyáltalán, a „szocialista 
eszmeiségen".) Továbbá: „az egész nézőpontját", „az átfogó 
perspektívát", „a valóság egészét" (357. és 358.) bármely 
szöveggel szembehelyezni üres és elvont követelés: e bunkóval 
minden egyes műalkotás agyoncsapható. Bizonyára az én 
hibám, de még amolyan stílusfordulatként sem kedvelem, ha 
„valóságukról" (358. — Kiemelés tőlem) van szó, vagy ha 
emlékeztetik az írókat arra, hogy a „társadalmi negatívumokat 
kitermelő emberek életének egy másik szegmentuma, amellyel 
mégiscsak részt vesznek a mezőgazdaság, az ipar vagy a kultúra 
és a tudomány kibontakoztatásában, mindezek ellenére pozi-
tív" (mert hisz az írók mintha „erről elfeledkeznének" — 357.). 
Nîm hiszem ugyanis, hogy mindenkor és mindenki számára 
egy és ugyanaz az adott, objektív valóság létezik, s azt sem, 
nogy egy közmegegyezéses világkép az üdvözítő, amelynek 
irányába az el-eltévelyedő írókat terelgetni kell, ha „elfeledkez-
nek" a helyes útról. Az irodalom olvasása pontosan ott válik 
dialógussá, ahol az értelmező a szöveggel szembesülve nem 
monologizál, nem legyűrni, legyőzni akarja a vele konfrontá-
lódó világképet, konvenciót, jelrendszert. 

Tagadhatatlan: Bécsy nem következetlenül kapcsolja össze 
két szempontrendszerét. Ezt szeretném igazolni a következő 
apróbb, részletesebb megjegyzésekkel. 
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1. Nádas Péter Temetés című darabja hosszú csenddel kez-
dődik. Ezt Bécsy így kommentálja: „Mintha olyan képtelen 
'zene'darabot hallgatnánk, amelyben a karmester beintése után 
nem hallunk egyetlen hangot sem. Persze olyan koncert nem 
létezik, amely a karmester beintése után nem kezdődik el 
valamikor" (349.). Bécsy tehát még idejében észbe kap, hiszen 
a Nádas darabjának megfelelő analógia az olyan zenedarab lett 
volna (és én a zene szót itt nem tenném idézőjelbe), amelynek 
a kezdetén sokáig szünet van. A Temetés ugyanis egy ponton a 
leghagyományosabb értelemben is „elkezdődik": a szereplők 
megszólalnak és cselekszenek. A zenemű-analógia egyébként 
sem sugall semmiféle „képtelenséget": vannak olyan zene-
darabok, amelyek tényleg hosszú szünettel kezdődnek, sőt, 
szünettel is fejeződnek be. Nádas tehát a zenében már létező 
konvenciókhoz (is) igazodik. Ez csak azok számára botrány, 
akik ezek elől mereven elzárkóznak. 

2. A csend, a szünet a befogadó számára — a szövegtől és a 
szövegen kívüli kontextustól függően - számos jelentéssel bír-
hat. Bécsynek az a megállapítása, hogy a „nagyon hosszú 
csend" instrukció „voltaképpen azt a semmit akarja meg-
mutatni, ami az autentikusság megszűntével állt elő" (349. — 
Kiemelés tőlem), lehetséges értelmezés, de nem az egyetlen. 
Mindenekelőtt tisztázandó lenne, hogy „ki" az, aki „akar" 
ebben az esetben; a szerző, a szöveg vagy a befogadó? Azután 
kérdés az is: semmi-e az, ami a hosszú csend alatt megjelenik-
megjelenítődik? Hiszen a befogadó látja a színpadot, lát a 
színpadon ezt-azt, lát szereplőket s nem utolsósorban látja a 
többi nézőt. Egyébként is, a befogadás keretei (a színház, a 
drámamelléklet) eleve biztosítják, hogy a színháznézés és a 
színdarabolvasás konvencióit ismerő befogadó jelentéssel telít-
se a csendet is, jelentőséget és jelentést tulajdonítson a hiány-
nak. 

Ugyanezért üres gúnyolódásnak hat az is, amikor ezt olvas-
suk: a szünet, a csend „a színházi előadás során pedig pusztán 
azt jelenti, hogy végtelenül hosszú ideig nem történik semmi, 
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csak a színészek állnak mozdulatlanul. A néző nem az elvi, 
hanem a gyakorlati semmit érzékeli" (350.). Hogy mi a törté-
nés, az nagyrészt a befogadói konvenciókon múlik. Nem 
tudom, honnan veszi a kritikus „a néző" szempontját, de ez „a 
néző" nem túl megbízható, hiszen csak semmit lát ott , ahol 
pedig van valami — jelesül, „színészek állnak mozdulatlanul". 
Bizonyára van olyan néző is, aki képes ennek a jelnek jelentést 
tulajdonítani; a jelentés hiánya nem abszolút és objektív tény, 
hanem a befogadó korlátozott konvencióismeretén múlik. 
Semmi nem igazolja, hogy „A hosszú és még hosszabb csendek 
senkivel nem fedeztethetik fel, hogy nincs hiteles, autentikus 
valóság" (350. — Kiemelés tőlem). Hátha mégis! Hátha nem 
csak olyan módon lehet a darabot értelmezni (pontosabban: 
bizonyos részeinek jelentést-nem-tulajdonítani), ahogyan ezt 
„a néző" fantomja teszi! 

3. A Kornis Mihály műve elleni érveket a kritikus főként „a 
jelhasználat önkényességének" tételéből vezeti le, amely „egy 
kissé [ . . . ] felvetődik" (sic! 350.) a Nádas-szöveggel kapcsolat-
ban is. Miről van szó? Bécsy gondolatmenete szerint egy jelet 
akkor használnak önkényesen, ha a jel csak „házi használatú" 
(351., 354.), vagyis: „Akármit bármilyen jellel jelölni és jelen-
teni [? ] csak Tiázi használatra' lehet" (351.), ezért baj van 
akkor, ha a drámában „levő jelek és jelrendszerek nem jelölnek 
és jelentenek semmit, vagy valami egészen mást, mint a szán-
dékozott" (uo.); ha „Az író [ . . .] olyan jelrendszereket épít 
fel, amelyek nem jelölik és jelentik a befogadók számára azt, 
amit nekik szántak" (352.); ha „a jelek jelentései [ . . . ] [nem] 
azok, amelyeket az író nekik szánt" (354.). 

Világos, hogy a , jelhasználat önkényességének" e felfogásá-
ban két, meglehetősen különböző probléma keveredik. (Köz-
bevetőleg: a jeltudomány olyan klasszikusai, mint Saussure és 
Jakobson az „önkényesség" szót a jelekkel kapcsolatban 
egészen másként használták.) Az egyik a jelhasználat privát-
ságát érinti, jelesen azt a kérdést, hogy elvileg lehetséges-e 
privát nyelvek léte, vagy netán csak privát nyelvek (jelhasznála-

12 Irodalomtörténet 1983/2 
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tok) vannak-e. Ez - távolabbra tekintve — azt a kérdést veti 
fel, hogy lehetséges-e (és hogyan) a „másik személy" nyelv-
használatának problémátlan megértése. Ezt mintegy keresztezi 
az a másik kérdés, hogy a megértést vajon a jelkibocsátó 
szándékának felismerése, rekonstruálása vagy megkonstruálása 
biztosítja-e. Általánosabban: a jel jelentése a jel tulajdonsága-e, 
a jel kibocsátója szándékának függvénye-e vagy a befogadói 
tevékenység eredménye-e. Bécsy e két kérdéskört hozza oly 
módon kapcsolatba egymással, hogy először is a második kér-
désre válaszolva intencionalista álláspontra helyezkedik, majd 
hallgatólagosan feltételezi, hogy amennyiben az értelmező nem 
képes felismerni az értelmezendő jel „mögötti" szándékot, a 
jelet privát („házi használatú") jelnek kell minősítenie. 

Azt hiszem, Bécsy sem gondolja komolyan, hogy a jelhasz-
nálat „privátsága" az adott esetekben probléma lehet. Inkább 
arról van szó, hogy az értelmező egy számára ismeretlen, 
idegen, különös jellel kerül szembe, olyannal, amelyet nem 
képes saját konvenciórendszerében problémátlanul elhelyezni. 
Ilyen értelmezői kudarcot bárki, bármikor vallhat. Ez azonbart 
nem a nyelvek (jelrendszerek, jelek) privát, „házi használatú" 
volta mellett, hanem a konvenciórendszerek sokasága és az 
értelmezői kapacitás szükségszerű korlátai mellett bizonyít. 

Fontosabb kérdés a jelentésé. Nem merészelném azt állítani, 
hogy magam jobban értem Kornis darabját Bécsynél. Én sok-
kal toleránsabb álláspontot tartanék gyümölcsözőnek. Aho-
gyan nem mondanám, hogy Bécsy Tamás nem érti a dara-
bot, sem hogy félreérti, sem hogy rosszul érti — úgy egy 
értelmezés az is, amit Nádas művéről Balassa Péter vagy Korni-
séról Kornis ad. A befogadó (ez esetben a hivatásos értelmezők 
és a szerző mint saját szövegének értelmezője) jelentést tulaj-
donít a szövegnek és az egyes szövegrészeknek. Egyetlen értel-
mező kezébe sincs letéve A Helyes Értelmezés kulcsa. Érde-
kessé ott kezd válni az értelmezések különbsége, amikor a 
mögöttük rejlő olvasási konvenciórendszerek különbségének 
feltárásán a sor. Oe egyik értelmezés sem söpörhető le egy-
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szerűen azzal, hogy „a kiművelt befogadó" (350.) torz szüle-
ménye, vagy azzal, hogy félreértés. Ugyanígy egyikük sem 
tekinthető orákulumnak. Más értelmezések türelmetlen el-
utasításához sem a „valóság egésze", sem „a szocialista eszmei-
ség" szempontja nem elegendő. Ennek megfelelően úgy vélem, 
hogy az értelmezésnek elvileg el kell ismernie más lehetséges 
értelmezéseket. 

Bécsy adottnak tekinti, eleve kijelölt, megállapított tény-
ként kezeli a szövegek .jelentését": ez azonos a szerzői inten-
cióval, illetve szerzői (egy helyen: hivatásos értelmezői) kom-
mentárral; a befogadó szerepe arra korlátozódik, hogy az egy-
szer s mindenkorra rögzített jelentést felismerje, leolvassa. E 
felfogás veszélye, hogy egyszerre teszi az értelmezőt az egyet-
len lehetséges interpretáció (az objektív, rögzített jelentés, a 
szerzői szándék) szolgájává és a csalhatatlan értelmezés ellent-
mondást nem tűrő diktárorává. „A befogadó" teljes biztonság-
gal jelentheti ki, hogy ez és ez a jel „házi használatú", vagy 
hogy nem jelent semmit, vagy hogy nem azt jelenti, amit 
jelenteni „akar", ő maga viszont megmarad isteni elvonatkoz-
tatottságában: saját konvenciórendszerére (arra a „nyelvre", 
amelyben a jeleket használja) nem reflektál, nem derülhet ki, 
hogy milyen közmegegyezés letéteményesét kellene tisztelni 
benne. 

Ez a fajta értelmezés arról is megfeledkezni látszik, hogy a 
szerzői kommentár sem a bölcsek köve : maga is értelmezendő 
szöveg. Miért kellene a szerzőnek saját szövegéről szóló kom-
mentáiját szentírásként kezelni? Ha a Kornis-inteijú, mond-
juk, nyomdahiba miatt elmaradt volna a darab közlése elől, 
akkor Bécsy Tamás most magára hagyottan bolyongana a 
dráma szavainak dzsungelében? Vagy ha Kornis mást mondott 
volna, akkor most másként értékelné magát a darabot? 

* 

12* 
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Egyáltalán nem kioktató szándékkal írtam mindezt Bécsy 
Tamás kritikájáról; csak az értékelést támogató elméleti épít-
mény néhány gyenge pontjára kívántam rámutatni. Nem taga-
dom, hogy Nádas és Kornis darabját magam másként (sokkalta 
pozitívabban) ítélem meg, mint az összefoglaló szerzője, ennek 
azonban édeskevés köze van ahhoz, hogy gondolatmenetével 
nem értek egyet. Annak nem vagyok ellensége, hogy a hiva-
tásos értelmező visszautasítson olyan szövegeket, amelyeket 
értékrendjével, irodalomkoncepciójával, olvasási konvencióival 
összeegyeztethetetlennek vél. Ezt mindnyájan megtesszük oly-
kor. A baj ott van, ha az értelmező ezt valami biztos igazság 
birtokának és saját tévedhetetlenségének tudatában, az objek-
tív tudományosság maszkjában teszi, anélkül, hogy vilá-
gosan szólna saját, mérceként használt értékrendjéről. 

KÁLMÁN C. GYÖRGY 

A TÜRELMES SZERZŐ VÁLASZA 

Kálmán C. György szerint Nádas Péter és Kornis Mihály 
írásainak értelmezésében nem azért vallottam kudarcot, mert 
azokban privát, házi használatú jelek vannak, hanem 

„Inkább arról van szó, hogy az értelmező' egy számára ismeretlen, 
idegen, különös jellel kerül szembe, olyannal, amelyet nem képes saját 
konvenciórendszerében problémátlanul elhelyezni. Ilyen értelmezői 
kudarcot bárki, bármikor vallhat. Ez azonban nem a nyelvek (jelrend-
szerek, jelek) privát, *házi használatú' volta mellett, hanem a konvenció-
rendszerek sokasága és az értelmezői kapacitás szükségszerű korlátai 
mellett bizonyít." 

Erre ezt válaszolhatom: „Ping-pong . . . csönd . . . csind . . . 
csend . . . csak pong-pong . . . " Remélem, válaszom értelmezé-
sében nem vall kudarcot. Ha az olvasó nem érti - mert 
értelmezési kapacitásának korlátai vannak - , elnézést kérek. 

BÉCSY TAMÁS 



A HOMÁLYBÓL 

DÉLI CSILLAG ALATT 

CSUKA ZOLTÁN, AZ IRODALOMSZERVEZŐ 

1. 

Ha valaki megkérdezné tőlem, miben látom Csuka Zoltán életművé-
nek jelentőségét: az író, a műfordító és a szerkesztő munkásságának 
elválaszthatatlan hármas egységére hivatkoznék. Ezen az ars poeticán 
belül pedig arra, amit ez az életmű a modern magyar kisebbség-
tudomány területén jelent. 

2. 

Csuka Zoltán pályafutásában a vajdasági (1922-1933) és a magyar-
országi időszak kél külön korszakot alkot. Akkor is, ha a kettőt valóban 
összeköti a költő és az író, a műfordító, a szerkesztő, az irodalom-
szervező és a szomszéd népek közötti kapcsolatok művelőjének mun-
kája. 

Más és más kép tárul a kutató elé az egyes időszakok belső és 
közelebbi vizsgálatakor. A könnyebb ez esetben is a főbb időszakokra 
való bontás. 

A vajdasági évekről szólva így beszélhetünk először Csuka korai 
irodalom- és sajtószervezési kezdeményezéseiről, majd Szenteleky Kor-
néllal közösen végzett publicisztikai működéséről a helyi magyar 
kisebbségi irodalmi és sajtóélet kezdetei körül. 

A magyarországi korszakban más szerkezeti megközelítésben és mű-
faji tartalommal szólhatunk a Láthatár-időszakról (1933-1944) , majd a 
koalíciós évek elejének ( 1 9 4 5 - 1 9 4 / ) nemcsak időben, de eredmények-
ben is szűkebb irodalmi és szerkesztői munkájáról. Ezt követi az általa 
szerkesztett utolsó folyóirat, a Déli Csillag (1947. október-1948. decem-
ber) és a megszűnését okozó válság. Csuka Zoltán „fekete évei" 
(1950-1955) után, az utóbbi negyedszázadban sem újabb folyóiratról, 
sem publicisztikai termésről nem beszélhetünk. Mégis - az elmúlt 
huszonöt év érzékeny hiányai ellenére is — az író és a szerkesztő 
publicisztikai tevékenységét, Csuka Zoltán szomszédnépi nemzetiségi, 
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kulturális és magyar kisebbségvédelmi szemléletét állítottuk központba 
mint életművének egymástól elválaszthatatlan kettős alapeszméjét. Azt 
az alapeszmét, mellyel mind az író és a költő, mind a műfordító 
munkássága kezdettől összhangban van. 

Lássuk ezek után, hogyan mutatkozik ez a szemlélet és publicisztika 
előbb a vajdasági években, majd a közel fél évszázados magyarországi 
szerkesztői és közírói termés vázlatában. 

Nem véletlenül kezdjük a szűkszavú értékelést egy általa egyik 
antológiánkban az első jugoszláviai magyar folyóiratról közölt nyilat-
kozattal: 

mikor 1922 elején Újvidéken (Noviszádon) megjelent a jugo-
szláviai magyar aktivista írók folyóirata, az Út, ennek a folyóiratnak 
szerkesztői akkor nemcsak a Bécsben élő Kassák Lajossal, hanem a 
belgrádi és zágrábi, forradalmian új utakat kereső aktivistákkal és 
» zenitistákkal » is kapcsolatot találtak. Az Ut hasábjain akkor 
Ljubomir Micic, a zágrábi Zenit szerkesztője és a belgrádi Misao (Gon-
dolat) és Putevi (Utak) szerkesztőinek cikkei, versei is megjelentek. 
(Bosko Tokin, Rade Drainac, Rastko Petrovic, Milan Dedinac stb., az 
idősebb évjáratúak közül pedig elsősorban Todor Manojlovic, aki Nagy-
váradon a »holnaposok« közé tartozott, s Ady Endre közeli jó barátja 
volt.) A képzőművészek közül elsősorban Mihailo S. Petrov, Sava §uma-
novic képei, írásai jelentek meg ai Út hasábjain. . . . Mikor aztán az 
»izmusok« viharai elültek, a forradalmi demonstrációkon túl, Szente-
leky Kornél vezetésével olyan együttműködés kezdődött, amely már 
megkereste a múlt haladó hagyományait.'" 

Ezekben a korai vajdasági magyar folyóiratalapításokban, mint az 
Útban, majd a Renaissance-ban, a Fáklyában, a Revüben, a Tükörben és 
a Képes Vasárnap hetilapban, később a vajdasági magyar irodalom első 
jelentős folyóirataiban, a Szenteleky és Csuka együttműködésében 
készült Vajdasági írásban és a Kalangyában már egyre több volt a 
kisebbségi magyar irodalmat alapozó motívum és az összmagyar iro-
dalomhoz való kötődés. Aminthogy egyre több ilyen motívumot és 
kötődést találunk a vajdasági szakaszon Csuka szerkesztésében meg-
jelent gyűjteményekben is. Ilyen volt a húszas évek második felében két 
sikeres kiadványa: az akkor rekordpéldányszámban megjelent Vajdasági 
Galéria, melynek életrajzait Csuka Zoltán írta, grafikusművésze pedig 
Balázs G. Árpád volt; és még inkább a Kéve, az új jugoszláviai magyar 
irodalomnak Csuka szerkesztésében készült első lírai antológiája. 

'A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 
753. 



Regionális szervezés és összmagyar irodalmi érdek így ötvöződik 
egységbe. Amire már ez idő tájt, tehát a húszas évek második felében az 
említetteken kívül még egy fontos példát említhetünk. Csuka volt az 
első, aki felismerte, hogy a magyar irodalomnak, tehát az új magyar 
lírának és műfordítás-irodalomnak népeket összekötő hivatásán túl-
menően helyi magyar irodalmi hivatása is van. Ugyancsak ő volt az első, 
aki észrevette, milyen elhatározó hatása van Szenteleky Kornél és 
Debreczeni József Bazsalikomínak, ennek a szerbből fordított magyar 
versantológiának a vajdasági magyar irodalom továbbfejlesztésére. 

Az antológiának azonban nemcsak regionális irodalompolitikai hatá-
sa volt, de arra is lehetőséget adott, hogy az Újvidékről az egész 
Vajdaságot bejáró és az itteni művelődést szervező Csuka Zoltán baráti 
kapcsolatot létesítsen Szenteleky Kornéllal, az Ó-Szivácon élő orvossal, 
az ez idő tájt már közismert költővel, műfordítóval és szerkesztővel. 
Csuka és Szenteleky nagy értékű irodalmi barátságából így bontakozik 
ki a következő években (1927—1933) a vajdasági magyar irodalom és 
sajtóélet. 

Az irodalmi szervezés terén már kezdettől megoszlik a munkájuk. 
Csuka ugyanis ezekben az alapozó években a létfontosságú szervezői 
feladatokat vállalta, míg Szenteleky a közös szerkesztésű folyóiratok 
irodalmi rovatának szerkesztését látta el. 

Tudomásunk szerint ismeretségük 1927-ben érik barátsággá. Ami 
korántsem jelenti, hogy korábban nem ismerték egymást, vagy éppen-
séggel nem találkoztak. A húszas évek közepéig erre ismételten mód 
nyílt az újvidéki Vajdaság (1922-1925) szerkesztőségéhen, vagy éppen 
Ó-Szivácon, Szenteleky otthonában. Bármiként is legyen, Csuka 
1927-ben, a Vajdasági Galéria anyaggyűjtő körútján — feltehetően 
Balázs G. Árpád társaságában - már járt Ó-Szivácon. A következő 
évben pedig felkéri Szentelekyt a Képes Vasárnap irodalmi rovatának, a 
„Vajdasági Irás"-nak a szerkesztésére. 

Amikor pedig a Vajdasági írás ( 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ) önálló folyóiratként 
fogja át az itteni irodalmi életet, Csuka ismét őreá bízza a szerkesztést, 
így lett Szenteleky Kornél a folyóirat vezető szerkesztője, Csuka pedig 
társszerkesztője és irodalmi szervezője. 

Czine Mihálynál olvassuk Csuka összegyűjtött versei elé írt tanul-
mányában,3 hogy Szenteleky azért vállalta el a rövid életű folyóirat 
szerkesztését, mert ezzel „Hármas kötelességet vállalt: a szerb-horvát 
kultúrával való kapcsolat építését, a magyar és délszláv népek közötti 
hídverést, a környező országok magyar irodalmának az ismertetését, s 
mindenekelőtt a vajdasági magyar irodalom felnevelését". Valóban ez a 

2 Az idő mérlegén. Bp. 1977. 23. 
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növekedő hangsúlyú sorrend, mert sajtó, irodalmi folyóirat nélkül a 
felsorolt feladatok ellátására sem vállalkozhattak volna. 

Szenteleky tehát már 1928-tól vezető helyen szerepel Csuka iro-
dalmi vállalkozásaiban. így lesz egyidejűleg a Képes Vasárnap 
(1928-1930) hetilap iro almi szerkesztője is. A lapról egyébként két 
érdekességet is feljegyezhetünk. Az elsőt Czine Mihály közlése, a má-
sodikat egykorú sajtókutatás nyomán. A kettő közül az első különösen 
érdekes, mert tudomásunk szerint ekkor nyílt első ízben mód a buda-
pesti rádióműsor rendszeres közlésére a vajdasági sajtóban. Kisebb 
értékű az egykorú sajtótörténeti adat: Csuka Zoltán lapjainak irodalmi 
rovatcímei ettől kezdve a következő lapok, folyóiratok címei lettek. 

A kor rendkívül nehéz kisebbségi sajtóviszonyaihoz így is sikeresen 
alkalmazkodott Csui.a irodalmi és sajtószervezési gyakorlata. így a 
Képes Vasárnap irodalmi rovatcímét nem véletlenül követte ugyanilyen 
című irodalmi folyóirata, a Vajdasági írás. Amikor pedig az újvidéki 
Reggeli Újság irodalmi rovata (Mi Irodalmunk) szerkesztésére is meg-
nyerte Szenteleky Kornélt, ott is együtt alakították ki a soron követ-
kező folyóirat címét és szerkezetét. Kalangya lett az új folyóirat címe, s 
ennek művelődési rovata a Láthatár. Ettől a rovattól kapta a címét az 
1933 októberében Budapesten indult nagy jelentőségű kisebbségi szem-
le, a magyar kisebbségtudomány és az ehhez kapcsolódó nemzetiségi 
kutatás akkori vezető szemléje. 

Csuka Zoltán vajdasági időszakát így kísérik végig egymáshoz kap-
csolódó lap- és folyóirat-vállalkozásai. Ezek közül azonban - Magyar-
országra költözése után — csak a Kalangya élt tovább, 1944-ig. 

De nemcsak sajtó- és egyéb gyűjteményes kiadványai (Vajdasági 
Galéria, Kéve) mutatják Csuka irodalmi „életívé"-nek töretlen emel-
kedését. Hasonló fejlődést tapasztalhatunk a költő ekkori teljesítményé-
ben is. Csuka Zoltán az tít körül kialakult aktivista csoportból kinőve 
1922 és 1933 között megalkotja a maga egyre megkapóbb erejű vers-
köteteit. Az Utakat (1922), a Megyünket (1923), a Testamentumot 
(1925) és lírája csúcspontján, 1932 vegén a Tűzharangot, melyről éppen 
a Kalangyában írja majd a Kilencedik Szimfónia áradó művészi örömé-
től áthatva élete utolsó és egyben legköltőibb méltatását Szenteleky 
Kornél. 

Ezzel a terméssel érkezik 1933 késő nyarán Magyarországra Csuka 
Zoltán, hogy elindítsa a szomszéd népekkel, a szomszéd országokban és 
a nagyvilágban élő magyarsággal foglalkozó átfogó kisebbségi szemléjét, 
a Láthatárt. 

Dobossy Lászlónak a közelmúltban megjelent tanulmánykötetében 
olvassuk, hogy a csehszlovákiai ifjú magyar értelmiség ekkori fejlődése 
ezekben az években három fontosabb szakaszra bontható: „Első a 
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nemzetiségi létünk és kötelezettségünk tudatosítása . . . második a nép-
élet valóságának a tanulmányozása, adat- és élménygyűjtés, közép-
európai tájékozódás, kultúrák közti hídszerep szorgalmazása és válla-
lása . . . a harmadik szakasz pedig - 1931-tó'l kezdó'.ió'en - fokozatos és 
részleges feloldódás az osztályharcos munkásmozgalomban . . ."3 

Csuka és irodalmi köre fejló'désében már az első években, az akti-
vista költő éveiben (Út, 1922-1925) kifejezésre jut az együtt élő népek 
közötti kapcsolatok tudatos ápolása. Ezekről az első magyar vajdasági 
folyóirat körül kialakult magyar, szerb és horvát irodalmi aktivista 
érintkezésekről korábban megemlékeztünk. Ezt a műfajilag is szűk, 
rövid forradalmi időszakot soron követi a helyi magyar kisebbségi 
környezet tudatos megismerése. Ebből nőtt ki a vajdasági, széleseb a 
jugoszláviai magyar irodalom elindítása és megszervezése. Csuka, 
Szenteleky és irodalmi köre munkájának eredményeként. Ezt követi a 
magyar és a szomszédos népek közötti, majd a világ magyarsága felé 
kaput nyitó irodalmi szervezkedés időszaka. 

Erre a harmadik és negyedik szakaszra azonban már csak Szenteleky 
halála és Csuka Magyarországra, Budapestre, illetve Érdligetre költözése 
után került sor. Két fontos kísérő mozzanatot azonban már itt el kell 
mondanunk. Az egyik, hogy Csuka már a vajdasági időszak végén 
világosan felismerte mind a Magyarországgal szomszédos népekkel és 
országokkal való, mind pedig a világon szerteszórva élő külföldi magyar-
sággal való kulturális kapcsolatok kiszélesítésének szükségességét. 
Ezeket a kapcsolatokat állítja irodalmi és publicisztikai munkája közép-
pontjába, amikor 1933 kora őszén megszervezi és elindítja új kisebbségi 
folyóiratát. Ez a Láthatár rövid előtörténete. 

3. 

A Láthatár 1940-es évfolyamában így ír Csuka Zoltán: 
„. . . a kis népek megpróbáltatási és kijózanítási időszaka lesz, hogy 

végleg lemondjanak imperialista hóbortjaikról, és ráébredjenek arra: mi 
az egymásrautaltság. Ez lesz majd a kisebbségek valódi többségi élete."4 

Csuka ekkor már hetedik éve élt Magyarországon, és szerkesztette 
(1933 októberétől) az időszak legnagyobb hatású kisebbségi szemléjét. 
Ennek a folyóiratnak írta sorozatos irodalmi és publicisztikai üzeneteit 
annak az egyre inkább nyilvánvaló, előbb idézett egymásrautaltságnak a 

3Két haza között. Esszék, tanulmányok. Bp. 1981. 34. 
4 Idézi Czine M. : Az idő mérlegén. 37. 
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jegyében, mely magyart és nem magyart egyetértésre és összetartozásra 
szólított az akkori Kelet-Közép-Európában. 

Csui.a már ekkor is több volt, mint az időszak neves költője, egyik 
legnagyobb műfordítója és közírója. Az ő nevéhez, ekkori és későbbi 
alkotásaihoz, szervező és szerkesztő géniuszához kötődött ennek a 
területnek magyar és szomszédnépi, nemzetiségi - egykorú kifejezéssel: 
kisebbségi - tudata. Irt és szervezett az ezen a tájon élő kisnépek 
egymás közti szüntelen válságainak és forrongásainak szakaszán. Irt, 
üzent, bátorított és együttműködésre buzdított a kisnépi ellentétek 
leküzdésének súlyos szakaszán. Olyan mesteri egyszerűséggel és cáfol-
hatatlan okfejtéssel, mint a Láthatár indulása előtti eszten őben az 
összetett magyar és szomszédnépi helyzetképet már ekkor felmérő ifjú 
Mikó Imre: 

„Sovinizmusra sovinizmussal felelni - írta ekkor, 1932 tavaszán az 
Erdélyi Fiatalok Falu-Füzeteiben - , ez a mi circulus vitiosusunk neve-
lé' ien, politikában, irodalomban. Az ellentmondás azonban tovább nő, 
mert a serdülő ifjú látja, hogy az iskolában túlzott hazafisággal kor-
bácsolták fel a fantáziáját, a falujában pedig román és magyar föld-
műves békében élnek együtt. Kiábrándul tehát az imperializmusból, 
mert látja annak mesterséges és életellenes voltát és nemzetiségi érzése, 
mely ifjú korában gyakran elragadtatta, lehiggad."5 

így vall az „imperialista hóbort"-ról és az egymásrautaltságról az 
időszak már ekkor jelentős két ifjú magyar közírója, a nemzetiségi 
kérdés más és más arculatának, de egyazon megnyilatkozásainak kiváló 
ismerője. Aminthogy az sem véletlen, hogy tisztánlátásukkal és igazság-
keresésükkel már ezekben az években sem álltak egyedül. Csuka Zoltán 
például a Láthatárban ( 1 9 3 3 - 1 9 4 4 ) szinte azonos hangvétellel szól a 
nemzetiségi kérdés és a korszerű kisebbségvédelem terén elvégzendő 
feladatokról, akárcsak a nemzetközi joggal, annak kivált magyar vonat-
kozásaival foglalkozó két neves pályatársuk. Hiszen mindkettőjük szá-
mára tanúságtétel és kortársi példa volt Jakabffy Elemér, a bánáti 
(Lúgos) Magyar Kisebbség szerkesztője, a nemzetközi nemzetiségi kong-
resszusok állandó résztvevője és Faluhelyi Ferenc pécsi jogtudós, a 
tanszéke mellett működő Kisebbségi Intézet igazgatója és a Láthatárral 
együttműködő Kisebbségi Körlevél szerkesztője. 

A négyük között kialakult irodalmi és tudományos kapcsolat külön 
elemzést érdemelne egykorú nemzetiségi kérdésünk, kisebbségvédel-
münk további fontosabb szereplőinek bemutatásával. Erre rövidesen 
visszatérünk. 

5Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. Kolozsvár, 
1932. 85. 
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Csuka Zoltánt értékelő munkánknak azonban ez csupán egyik rész-
letkérdése, amelyet a későbbi kutatás is tisztázhat. A magam feladatá-
nak ez alkalommal azt érzem, hogy elmondjak néhány fontosnak vélt 
személyes adalékot és emlékezést, melyek bizonyára felhasználhatók és 
hasznosíthatók a továbbiak során, s amelyek nélkül talán nem is írható 
meg az egyszer elkészülő életrajzi monográfia. 

Már jeleztük, hogy Jakabffy és Mikó erdélyi (szelesebben: romániai) 
nemzetiségtörténeti, illetve az első világháború után végzett gyűjtő- és 
szerkesztőmunkájára a továbbiakban még visszatérünk. Elevenítsük fel 
előbb Mikó Imre nemzetiségi szociográfiáját, aki saját gyűjtése és a 
rendelkezésére bocsátott adatok alapján már akkor, huszonegy éves 
korában, a harmincas évek elején megállapítja, hogy a városokban élő 
magyarságnak nem természetes, azaz kényszerű asszimilációját csakis a 
falun élő magyarság megerősítésével lehet ellensúlyozni. Csak így, a 
falun élő magyarság megmentésével biztosítható az erdélyi népek nem-
zetiségi egyensúlya.6 

Mikó Imre ekkori felismeréséből kiindulva méltányolhatjuk a jelen-
tőségét Jakabffy Elemér és Faluhelyi Ferenc kisebbségvédelmi kutatá-
sainak, melyeknek irodalmi és művelődési folytatása kimutatható Csuka 
Zoltán életművében. Ennek a kutatási módszernek a tudományos vetü-
lete Jakabffy Magyar Kisebbség című folyóiratának húsz esztendejére 
(1922-1942) és Balogh Artúr társaságában végzett genfi kisebbségtudo-
mányi munkájára (1925-1940) nyúlik vissza. 

Mikó egyik legutóbbi tanulmánykötetében erről a kisebbségtudo-
mányi munkáról így emlékezik meg: „1925-től kezdve a második világ-
háborúig részt vett a Genfben megrendezett kisebbségi kongresszuso-
kon, ahol Balogh Artúrral együtt állandó előadók és felszólalók voltak. 
Belpolitikai és külpolitikai munkásságánál azonban maradandóbb az, 
amit a Magyar Kisebbség szerkesztőjeként két évtizeden át végzett.'" 

Hasonló figyelmet érdemel Csuka Zoltán és Faluhelyi Ferenc nem-
zetiségtudományi tevékenysége. 

„Csuka Zoltán - írja kettejük kisebbségtörténeti működéséről Czine 
Mihály - maga köré gyűjtötte a nemzetiségi kérdés érzékeny lelki-
ismeretű gondolkodóit; munkaközössége kidolgozta az együtt élő nem-
zetiségekkel való kulturális kapcsolat tervét. Megvalósítását - keserűen 
látta - » elnyálkásították és megakadályozták«, ahogy nehezítették 
Faluhelyi Ferencnek, a kisebbségi jog tudósának munkáját is, aki az 

6 Mikó Imre: i. m. 74. 
7Mikó Imre: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség. In: Akik 

előttem jártak. Bukarest, 1976. 120 -121 . 
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elvakult revizionistákkal szemben a realitás alapján igyekezett a kisebb-
ségtudományt művelni. Csuka Zoltánnak látnia kellett: az a munka, 
amit a népek kölcsönös megismertetéséért és megértéséért folytat, 
abban a társadalomban sokszor csak szélmalomharc vagy csak részered-
mény. . . . De a részeredmények is jelentősek voltak: tizenegy esztendőn 
keresztül mégiscsak oszlatta a ködöt. Tájékoztatott a Magyarországon 
kívül élő magyar népcsoportok kultúrájáról és a szomszédos népek 
irodalmáról."8 

Ez az igényes szakirodalmi jellemzés kétségkívül sokat jelent majd 
azoknak, akik most ismerkednek kettőjük vázlatos kisebbségtudományi 
pályaképével. 

Ugyanígy elmondhatjuk, hogy nem kevésbé értékes mindkettőjük 
még élő kortársainak, és buzdítólag hat majd mindazokra, akik a pálya-
kép vagy annak részlete feldolgozásával foglalkoznak. Körvonalaiban 
jelzik kettőjük kisebbségtudományi szerepét, életútjuk idevágó szaka-
szát. Bizonyos, hogy ennek a pályaképnek Faluhelyi indulására vonat-
kozó része már készül, Csuka Zoltán életútjának első, jugoszláviai, 
vajdasági szakaszáról pedig feltehetően már el is készült. A fő kérdések 
kidolgozása azonban még mindkét pályakép vonatkozásában ezután 
elvégzendő, nagy fontosságú feladat. Mind a Láthatár (1933), mind a 
pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet (1936) indulásától az intézmények 
megszűnéséig terjedő időszakban. 

A nemzetiségi és a kisebbségtudományi, tehát a kettős össze-
hasonlító értékelést halaszthatatlanul el kell végezni mindkét vonat-
kozásban. Ebben a nagyigényű feladatban — megítélésünk szerint -
Csuka Zoltán életútjának magyarországi szakaszán van a hangsúly. 
Annál is inkább, mert az érdligeti korszak, tehát az Érdligetre érkezésé-
től napjainkig eltelt időszak irodalmi, művészeti és tudományos fel-
dolgozása nélkül nem írható meg a tragikus okok miatt negyedszázaddal 
előbb lezárult másik párhuzamos életrajz sem. 

Feladatomnak tekintem, hogy ebből a pályaképből bármilyen 
szerény részt vállaljak. Csuka Zoltán magyarországi nemzetiségtörténeti 
és szomszédnépi kapcsolatokat ápoló publicisztikájának, a Láthatár- és 
a Déli Csillag-szakasznak a felvillantásával. 

8 Az idő mérlegén. 3 7 - 3 8 . 
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4. 

Csuka Zoltánt, a Láthatár szerkesztőjét negyven évvel ezelőtt ismer-
tem meg. A találkozót Faluhelyi Ferenc professzornak köszönhettem, 
aki mint a pécsi egyetem jogi karának tanára és az ottani Kisebbségi 
Intézet igazgatója ezekben az években gyakran utazott Budapestre. 
Ismételten tárgyalt a jogtudományi egyetem jogtörténeti karán, más 
tudományos intézményekben és szerkesztőségekben. 

Az év kora tavaszán (hajói emlékezem, 1941 áprilisában) a Láthatár 
akkori, Baross téri szerkesztőségében bemutatott Csu a Zoltánnak. A 
folyóirat ekkor már négyezer példányban jelent meg, ami ez idő tájt 
komoly példányszámot jelentett. Ennél is fontosabb, hogy kezdettől 
betöltötte az induláskor (1933) vállalt hivatását. A Láthatár valóban 
„az összes magyar nyelvterületek irodalmi életének figyelője" volt. 

Az első találkozásra emlékezve nem azt szeretném elmondani, 
milyen nagy hatást tett reám, az induló kutatóra az író és a szerkesztő 
irodalmi és publicisztikai tájékozottsága a világ magyarságának kérdései-
ről, kisebbségi helyzetéről. Gondolom, ezt már többen elmondották 
előttem, és nyilvánvaló, hogy elmondják majd később is. Engem nem is 
az ő sok nemzetre kiterjedő szerkesztői és irodalmi felkészültsége lepett 
meg, amelyet természetesnek tartottam a magyar és a szomszéd kultú-
rák és kapcsolatok szakértője esetében. Hanem szaktudásán túl rend-
kívüli emberismerete. Csuka Zoltán pontosan tudta célkitűzéseit a leg-
nehezebb szakmai műfajban, a tudományszervezésben. Tehát azt, 
hogyan építse tovább folyóiratát, tudományos munkatársi körét. 

Ez a beszélgetés, melynek tudományos és baráti alaphangját Falu-
helyi Ferenc szíves közreműkö. ésének köszönhettem, elhatározó volt 
egész későbbi tudományos és emberi kapcsolatunkra. Visszaemlékezve 
erre az első beszélgetésre elmonduatom, hogy a kapcsolatfelvétel és az 
első publikálás nem kevesebbet jelentett a tárgykör vizsgálója számára, 
mint az induló irodalmár számára a Nyugatban való első megjelenés. 

Az első cikk benyújtása (1942) és megjelenése között aránylag rövid 
idő telt el; az első megjelenést követték a tc ábbiak, s a közlések 
felgyorsulását a kettőnk ismeretségének, majd barátságának el-
mélyülése. 

Ennek a fokozatosan mélyülő baráti-szakirodalmi kapcsolatnak 
köszönhettem, hogy az író és a szerkesztő megismerése révén feltárult 
előttem a szomszédnépi és a távolabbi magyarsággal és ugyanakkor a 
szomszéd népekkel való kapcsolatok világa, és néhány éven belül 
elérkezhettem első nemzetiségtörténeti munkám - A magyar nemzeti-
ségi kérdés története. Bp. 1946. - kiadásához. 
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Egyébként nemcsak Faluhelyi szíves segítségének, hanem a Láthatár-
ral közvetlen kapcsolatot tartó Moravek Endrének, a Kultusz-
minisztérium ekkori munkatársának, 1 9 4 5 - 1 9 4 8 között kulturális osz-
tályvezetőjének köszönhettem, hogy már ez idő tájt megismerhettem 
Csuka Zoltán irodalmi, főként lapszerkesztői tevékenységét. Azt, hogy 
mit jelentett költői, műfordítói és szerkesztői munkájában, kisebbségi 
jelképrendszerében a szomszédnépi és a távolabbi magyarság sorsa és a 
szomszéd népekkel való kapcsolatok ápolása. Ugyanő mondott el 
később sok mindent Csuka Zoltán Magyarországra költözéséről, 
„érdligeti honfoglalásáról", a Láthatár- (1933-1944) és a Déli Csillag-
időszak (1947-1948) mindmáig megíratlan kultúrtörténetéről. 

Pécs nagy jogtudósa, Faluhelyi Ferenc és a Déli Csillagban később 
Kapás Gyula néven publikáló Moravek Endre tudományos és kulturális 
közlései nélkül tehát nem ismerhettem volna meg a Láthatár korábbi és 
egykorú kapcsolatait, Csuka Zoltán összetett költői, műfordítói és 
folyóiratszerkesztői tevékenységét. Az ő szíves tájékoztatásuk révén 
ismertem meg Csuka működését a vajdasági magyar avantgarde élén és 
Szenteleky Kornéllal együtt betöltött szerepét az itteni magyar irodalom 
alapításában. Nékik köszönhettem azt is, hogy Csuka Zoltán szerb-
horvát viszonylatban egyedülálló műfordítói munkásságáról már ekkor 
tájékozódhattam. Arról, hogy ő a legnagyobb műfordítónk ezen a 
területen, s hogy az ő irodalomszervező és szerkesztő munkája nyújtja a 
legnagyobb segítséget közép-kelet-európai érdeklődésünk kialakítá-
sához. 

Az előzőkben megkíséreltünk felidézni néhány emléket a folyóirat-
szerkesztő Csuka Zoltán szakirodalmi környezetéből. A többi közt itt 
említettük a mindvégig kitapintható erdélyi (Jakabffy-Mikó) és a 
későbbi pécsi kapcsolatokat, különös tekintettel Faluhelyi Ferenchez 
fűződő szakmai összeköttetéseire. Ugyanakkor emlékeztettünk arra is, 
hogy mindkét területen még igen sok az elvégzendő feladat. Az erdélyi 
hagyaték is - és áll ez elsősorban a Jakabffy-féle Magyar Kisebbségre és 
irodalmi munkásságára - feldolgozatlan és rendezetlen. Még súlyosabb 
azonban a harmincas-negyvenes évek Csuka-Faluhelyi-hagyatékának 
sorsa. Hiszen a Pécsett még remélhető Faluhelyi-adalékokon kívül az 
egykori Kisebbségi Intézet anyaga - egy budapesti akadémiai intéz-
ményünkbe került töredékes cédulagyűjtést leszámítva - csaknem tel-
jesen elkallódott. Nem könnyebb a helyzet Csuka Zoltán 1933 és 1949 
között íródott forrásértékű iratanyagával kapcsolatban sem. 
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Az egyszer elkerülő életrajz szerzőjének rendkívüli nehézséget okoz 
majd a fellelhető írások, .-levelek és kéziratok egybegyűjtése. Éppen 
ezért legalább az elérhető egykorú iratanyag (kivált a Csuka-Paluhelyi-
források) egybegyűjtése és feldolgozása ügyében kell minden lehetőt 
megtennünk. Különösen fontos ez a két utóbbi folyóirat, a Láthatár és 
a Déli Csillag esetében. Mert nem szükséges bizonyítanunk, mennyire 
összefügg, összetartozik (v a két 'olyóirat. Összeköti a szerkesztő sze-
mélye, a Déli Csillag hasábjaira átmentett eszmei indíték, nem kevésbé 
azonban a magyarországi nemzetiségi és szomszédnépi kapcsolat ténye, 
a válságos szakaszon is vállalt kölcsönös híd-kapcsolat. 

/ 

Csuka Zoltán Újvidékről áttekintette a Vajdaságot, annak soknépi 
társadalmát, irodalmi és művészeti életét. Irodalmi életet és olvasó-
közönséget szervezett, megteremtette a magyar-délszláv kapcsolatok és 
a kölcsönös műfordítások szilárd alapját. 

Budapest és a nagyváros közelében alapított új Széphalom ki-
szélesítette ezeket a kapcsolatokat. Valóban megalapozta a szomszéd-
népi és a távolabbi magyarsággal való együttműködés új tűzhelyét, 
megteremtette a szomszéd népekkel való kapcsolatok új formáját és a 
délszláv irodalmakról magyarra való műfordítás eddig nem tapasztalt 
irodalmi szintjét Mindezt egy kisközségből valósította meg, a maga 
tuszkulánumából, a Magyarországra költözés időpontjától az új 
magyar-délszláv kultúrszemle megszűnéséig. 

Tanulmányunk előző részében röviden foglalkoztunk a két világ-
háború közötti magyar kisebbségvédelmi irodalom főbb romániai és 
magyarországi szereplőivel. Közelebbről Jakabffy Elemér és Mikó Imre 
kapcsolatával. Azzal, hogy a bánsági Lúgoson két évtizeden át Magyar 
Kisebbség címmel megjelent szemle milyen hatással volt az ifjú Mikó 
Imre későbbi, fokozatosan kibontakozó nemzetiségi, kisebbségvédelmi 
szemléletére. Már ott is hivatkoztunk arra, hogy a Bánátban megjelenő 
folyóirat mint jelkép is milyen hatással, befolyással volt mind az 
erdélyi, mind a magyarországi kisebbségi szakirodalom indulására. 
Nyomát felismerhetjük a Mikóra és a kortárs fiatal erdélyi magyar 
szakírókra tett hatásán. Nem kevésbé pedig azon a szemléletbővülésen, 
amely Jakabffy" Elemérnek és harcostársának, TJogh Artúrnak a genfi 
kisebbségi kongresszusokon való szereplése révén mind az erdélyi, széle-
sebben tehát a romániai, mind a magyarországi szakirodalomra kihat. 

Az összekötő kapocs tehát mindkét vonatkozásban a bánáti 
motívum - akár Jakabffynak, akár a szintén kortárs szakírónak, a 
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nemzetközi kisebbségi jog pécsi professzorának, Faluhelyi Ferencnek 
életművét tekintjük. 

Csuka Zoltán életében ez az erdélyi kapcsolat már a születéssel, a 
bánsági szülőfölddel elválaszthatatlanul összefonódik. A népeket és 
tájakat összekötő Bánság a Gyermekévek első versszakában így jelent-
kezik: 

Népek kohója, forró, furcsa Bánság, 
Temes, Torontál hajlik egybe itt, 
Zengő üvegbúrád alatt születtem, 
Ahol már Erdély tárja kapuit, 
Apám s anyám e kapu mögül jöttek, 
Apám: világgá ment székely szegény, 
Itt kezdte boldog éltét szász anyámmal, 
Az öleltető síkság peremén. 

Nem véletlen volt, hogy én itt születtem, 
Négy nációnak tág telephelyén,. . 

A bánáti szülőhely így köti össze az életrajzi vallomásban a Versec 
melletti Zichyfalvát a romániai Bánsággal, mindkét oldalán a „négy 
náció telephelyével". Itt kell keresnünk Csuka származásának erdélyi és 
népeket közelítő nyomait, melyekre majd a vajdasági és 1933 után a 
magyarországi televény egyre dúsabb termést ígérő talaja rakódik. 

A magyarországi indulásról is elsőként az erdélyiek vesznek tudo-
mást. Szemlér Ferenc írja 1933. szeptember 25-én Brassóból Maros-
vásárhelyre Vita Zsigmondnak: „Olvastad-e már valahol a Csuka Zoltán 
folyóiratát, a Látóhatárt? [!]'" 0 Ajánlja, hogy írjon az új folyóiratba. A 
szerkesztő egyelőre nem tud ugyan fizetni a cikkekért, de a munka-
társaknak megküldi a lapot. Végül jelzi, hogy innen értesült a Berde 
Mária köréhez sorolható, a Helikon ellenzékének számító csoport mű-
ködéséről. „Látod - írja Vitának - , ennyi haszna volt a Csuka folyóira-
tának, legalább egészen tiszta képet kaptam a mozgalom kiterjedé-
séről és közelebbi céljairól.'" 1 Mindebből ha nem is pontos és hiteles, 
de mindenesetre figyelmet érdemlő tájékoztatást kapott az akkori olva-

9Porrátörött élet ciklus, 1 9 5 7 - 5 9 . In: Az idő mérlegén. 496. 
1 0 Marosi Ildikó: A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh leveles-

ládája. I. Bukarest, 1980. 402. 
" U o . 403. 
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só az új folyóiratról, annak elsó' száma alapján. Hiszen Szemlér ekkor 
még a folyóirat címét sem tudja pontosan, Látóhatárt ír Láthatár 
helyett, de azért Helikon-ellenes célzatot tulajdonít a Berdéék mozgal-
mának, amelyről Csu! a csak tájékoztatót adott lapjában. Az bizonyos, 
hogy az októberi időponttal már az év szeptember második felében 
kiadott folyóirat már ekkor és ettől kezdve több mint egy évtizedre az 
érdeklődés előterébe került mind Erdélyben, mind Magyarországon, az 
akkori Szlovenszkón és a Vajdaságban. A Láthatár indulása tehát ered-
ményes volt, és munkatársai, mégpedig ismert munkatársai voltak, pedig 
kezdetben nem tudott fizetni a kéziratokért. 

Ha figyelembe vesszük, mennyire nehéz körülmények között indult 
és érte el színvonalban és példányszámban egyaránt kiváló eredményeit, 
akkor értékelhetjük valójában a Láthatár szerkesztősége táján (értsd: az 
érdligeti házból és ezenkívül a harmincas évek második felétől a Baross 
téri kétszobás városi szerkesztőségben) fo lyó munkáját. 

Néhány érdekes mozzanatról külön is megemlékeznénk. Az egyik, 
hogy a Láthatár tőke és intézményi támogatás nélkül indult. Az első 
években csak az évenként tíz alkalommal kiadható időszaki sajtóorgá-
numokat megillető lehetőséggel élhetett, önzetlen, hitelt nyújtó segít-
séget azonban kezdettől kapott. Tóth László, a Kecskeméti Nyomda 
igazgatója segítette, nyújtott számára hosszú időn át hitelt. 

S hogy Csuka Zoltán nemcsak színvonalas, a magyarországi és a 
szomszédnépi, majd a távolabbi külföldi magyar olvasókat is érdeklő 
folyóiratot szerkesztett, annak bizonyítására soroljunk fel néhány jel-
lemző körülményt. 

Az első, hogy az új folyóirat mindenekelőtt a hazai és a szomszédos 
államokban élő magyarokról adott kölcsönös irodalmi és művelődcsi 
tájékoztatást. Ezen túl nem ment, de ennél kevesebbre sem vállalkozott. 
Igényes tanulmány- és cikkanyagával, értékes tudósításaival, ismer-
tetéseivel, riport- és híranyagával rövidesen népszerű lett azok körében, 
akiknek a folyóirat készült. Közölt műfordításokat a szomszédos iro-
dalmakból és tájékoztatásokat az ottani tudományos és művelődési 
kérdésekről. A harmincas évek vcg с ig sikerült a folyóirat példányszámát 
mintegy négyezerre emelnie,1 2 amit a továbbiakban a folyóirat 
nagyobb formátumban való megjelentetésével az egyre nehezedő körül 
mények között is tartani igyekezett. Részben a kieső szomszédnépi 
olvasóknak hazai, ezirányú kérdések iránt érdeklődő olvasókkal való 
pótlásával. 

A Kalangya egykori Láthatár rovatából így nőtt ki az önálló, a 
fentiekben vázolt irodalmi és művelődési folyóirat, időnként magyar-

11 Az idő mérlegén. 35. 

13 Irodalomtörténet 1983/2 
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országi és szomszédnépi művészeti tudósításokkal. (Ezek azonban a 
német fasizmus előretörése következtében sorra megszűntek. Előbb a 
szlovenszkóiak, majd a romániaiak, végül a jugoszláviaiak.) A Láthatár 
szerkesztője rendezte 1936-ban Budapesten az első jugoszláv irodalmi és 
zenei estet, 1938 után az első magyarországi magyar irodalmi esteket 
Belgrádban, majd Újvidéken, végül a belgrádi magyar könyvkiállítást. 
Fáradhatatlan műfordítói szervezése révén még 1941 elején is kiadásra 
került Budapesten, az Egyetemi Nyomdában egy horvát (SlavkoKolar: 
ítéletidő), egy szlovén (Ivan Cankar : Szegénysoron ) és egy szerb regény 
magyar fordítása (Milan Crnjanski: Örökös vándorlás, Csuka Zoltán 
fordításában). Németh László eredetileg Csuka Zoltán Jugoslovensko-
Madjarska Revija (Jugoszláv-Magyar Szemle, 1940.) folyóirata számára 
írta a Híd a Dráván című tanulmányát a magyar—délszláv művelődési és 
irodalmi kapcsolatok ügyéről.13 A kapcsolatok ilyen megközelítése 
azonban a továbbiakban nem volt lehetséges. Maradt tehát a kisebbségi 
elméleti kérdésekkel való foglalkozás időszaka, melynek keretében a 
Láthatárba író szakemberek igyekeztek a gyökeresen megváltozott 
körülmények között folytatni Csuka Zoltán szerkesztői elgondolásait. 

5. 

Emlékezésünkben a tizenkét éves Láthatár-korszak után a szerkesztő 
Csuka Zoltán legutóbbi lapszerkesztésének történetéhez és ekkori kap-
csolataihoz igyekszünk néhány adatot és adalékot felidézni abból a 
meggondolásból, hogy mind ez ideig megíratlan nemcsak a részletes 
életrajz, de feldolgozatlan a „pályaív" magyarországi sajtóanyaga is. S 
hogy enhez kapcsolódóan elvégzendő majd a folyóiratszerkesztő vajda-
sági és magyarországi működésének, a szomszéd népekkel való irodalmi 
és kulturális kapcsolataink legnagyobb élő szakírója szerkesztői és publi-
cisztikai életművének felmérése, elemző értékelése. 

Felismerte ezt már a „hetvenötödik"-re írt, korábban idézett elő-
szavában Czine Mihály, amikor a szomszédnépi és hazai vonatkozásokat 
elemezve így méltatja a pályakép korábbi, a Láthatár-korszakban be-
váltott eredményeit: „A hazai közvéleményt akarta mindenekelőtt reá-
lisan tájékoztatni a határon túl élő magyarok irodalmáról s a szom-
szédos népek kulturális életéről, ezzel az összekapcsolással is hang-

13Kisebbségbrn. Bp '942 , 3 4 5 - 3 5 3 ; egy részletét 1. A szomszéd 
tépekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 7 9 9 - 8 0 2 . 
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súlyozva a népek egymásrautaltságát. Vagyis: szellemi hidat akart 
építeni a magyarság és a szomszédságban élő népek között.'" 4 

Csuka Zoltán, a szerkesztő tehát már ekkor, évekkel a Déli Csillag 
indítása előtt kölcsönös híd-szerepet betöltő folyóiratra gondolt. 

Ebből a tervből azonban 1947—48-ban csak annyi és úgy valósult 
meg, amennyi a Déli Csillag folyóirat hasábjain a későbbi jövőre fenn-
maradt. 

Amikor ugyanis 1946 tavaszától 1947 nyaráig megjelentek a folyó-
irat első körlevelei, még ennek létrehívása sem látszott valószerűnek, 
aminthogy egy másik egykorú szomszédnépi folyóirat-tervből is csak 
néhány sokszorosított röpirat látott napvilágot. Pedig utóbbit nem 
kisebb tényező, mint Kodály Zoltán, és nem kevésbé lelkes szervező, 
mint Balázs T. Béla szorgalmazta. 

Mindebből azt kell kiemelnünk, hogy a Déli Csillagnak már az 
indulása is váratlanul nehéz volt. Bizonyítja ezt a többi közt az is, hogy 
az 1946 tavaszától 1947 nyaráig megjelent körlevelek inkább egy 
magyar-jugoszláv baráti társaság, mint egy magyar-jugoszláv irodalmi 
és művelődési folyóirat bejelentései voltak. Mégis, amikor 1947 nyarán 
elterjedt a magyar-jugoszláv folyóirat híre, a Magyar-jugoszláv Társa-
ság folyóiratának közeli indulása elé mindkét részről fokozott érdek-
lődéssel tekintettek. 

A folyóirat 1947 őszén Csuka Zoltán szerkesztésében és a Társaság 
kiadásában Petar Petrovic Njegosnak (1813-1851) , a Hegyek koszorúja 
költőjének arcképével a címlapon megjelent, s ettől kezdve 1948 decem-
beréig bezárólag havonta kiadták. így indult 1947 októberében a Társa-
ság folyóirata, melynek egy alkalommal még az akkori hazai baráti 
társaságok kulturális életében is szerepe volt. Lévén hogy a Magyar-
jugoszláv és a Magyar-Román Társaság szerkesztésében, az akkori 
Centenáris Bizottság kiadásában, közös kiadványként jelent meg az 
1848/49. évi Iratok a nemzetiségi megbékélésről című szöveggyűjte-
mény. 

Amikor 1978 őszén a Magyar Tudományos Akadémia Történettudo-
mányi Intézetében a magyar-vajdasági szerb szimpozion keretéoen 
elhangzott felszólalásomban (1848/49. évi magyar-délszláv kapcsolatok 
és a Déli Csillag szabadságharc-képe) megemlékeztem a folyóirat 
1848/49. évi kérdésekkel foglalkozó anyagáról, aránylag nagyszámú 
idevágó cikket és tanulmányt sikerült bemutatnom. Ekkor határoztam 
el, hogy a folyóirat szerepére Csuka Zoltán publicisztikai munkásságával 
összefüggésben visszatérek. Akkor is és most is hangsúlyozva, hogy 
közelebbi vizsgálatra nem vállalkozhatok, hiszen a részletes feldolgozás 

1 * Az idő mérlegén. 32. 

13* 
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elválaszthatatlanul összefüggne Csuka Zoltán egész folyóiratszerkesztői 
és műfordítói tevékenységének bemutatásával. 

Most annak a feladatnak igyekszem eleget tenni, hogy a rendkívül 
nehéz körülmények között megjelenő folyóirat helyét kijelöljem Csuka 
Zoltán folyóiratszerkesztői munkásságában. 

Csuka Zoltán összegyűjtött verseinek előszavában egy Németh 
László-idézetben arról olvasunk, hogy „A magyar kisebbség sorsa attól 
függ, mennyire tudnak tájékozódni új helyzetükben, megismerik-e 
igazán magukat és környezetüket, és sikerül-e küldetéssé alakítani bal-
sorsukat".1 5 

Nos, a kisebbség (értsd: a mindenkori magyar kisebbség) sorsa a 
fentieken kívül még más, az eddigiekkel legalábbis egyenértékű gazda-
sági-társadalmi és kulturális tényezőkön is fordul. Ilyen például a 
kisebbség (nemzetiség) gazdasági, kulturális, szociológiai és szociográfiai 
szervezettsége, művelődésének az átlagot meghaladó szintje, hatásfoka, 
nyelvi kultúrája, iskolai fejlettsége, hogy csak néhány további fontosabb 
körülményről szóljak. Elválaszthatatlanul összefügg mindezzel az anya-
nemzettel való összetartozásuk művelése, amiről már több mint száztíz 
évvel ezelőtt, 1869-ben így írt Mocsáry a galaci református egyházköz-
séghez intézett válaszlevelében: „Szabadságra termett népeknek kiváló 
tulajdonsága, hogy bármi távolba helyezze fiaikat a végzet eredeti 
fészküktől, attól szívben és lélekben soha sem szakadnak el . '"6 

Abban tehát kétségkívül igaza volt Németh Lászlónak, hogy ezt a 
„küldetést", ezt a híd-szerepet az alapvető tényezők közé sorolta. 

A Déli Csillag szerkesztője ezt a kölcsönös társadalmi és kulturális 
vállalást és szervezést elsőrendű fontosságúnak tartotta, mint azt a Déli 
Csillag beköszöntő körleveleiben is nyomon követhetjük. Bizonyos volt 
ugyanis abban, hogy csak a kölcsönös kapcsolatszervezésnek, a kap-
csolatok kölcsönös fejlesztésének van értelme és értéke. A Déli Csillag 
körleveleit és a folyóirat önálló számait: cikkeit, tanulmányait és ismer-
tetéseit ebben a szellemben és értelemben szerkesztette. 

Egész sor budapesti és vidéki magyar-jugoszláv tárgyú előadásról és 
műsoros rendezvényről adnak hírt már ezek az előzetes rövid tudósítá-
sok is, mindenkor feltételezve a szomszédnépi magyar és nem magyar 
részvételt, a hasonló rendezvényeket. 

Mielőtt tehát még sor került volna a folyóiratban a rendszeres 
kétoldalú kultúrcserére, Csuka Zoltán előkészítette ennek feltételeit a 
Déli Csillag előzményeiben, körleveleiben és tudósításaiban. És tette ezt 

15Az idő mérlegén. 33. 
16Mocsáry Lajos válogatott írásai. Bp. 1958. 503. 



A Homályból 457 

a felszabadulás utáni szakaszon olyan időben, amikor a be- és kitelepíté-
sek kényszerű folyamata (hazai német és szlovák kitelepítés, szlovákiai 
magyar áttelepítés) még javában zajlott, s amikor rendkívüli jelentősége 
volt a magyar-jugoszláv kölcsönös kultúrkapcsolatoknak, Csuka Zoltán 
emberi, szomszédnépi és a szomszédos Jugoszlávia magyar kisebbségével 
való kapcsolatkeresésének. 

* 

A Déli Csillag az 1947. október-novemberi kettős számmal indult 
havi folyóiratként, és 1948 decemberében a második év 12. számával 
szűnt meg végleg. 

Mit jelentett Csuka Zoltán publicisztikai működésében a Déli Csillag 
szerkesztőjeként eltöltött tizenöt hónapos időszak? Elöljáróban 
mondjuk meg, hogy a vajdasági és a Láthatár-évekhez viszonyítva ez a 
korszak nemcsak időben, tartalmában is jóval kevesebbet jelentett 
Csuka pályaképében. 

Folyóiratszerkesztői munkáját a magyar-jugoszláv államközi válság 
a Déli Csillagon belül is két részre, egy pozitív és egy negatív részre 
osztotta. Az első részben - mint tudjuk - a magyar-jugoszláv kul-
turális kapcsolatok ügyét szolgálta a folyóirat. Az utóbbiban (1948. 
6 - 1 2 . sz.) az államközi válság áradatába sodródott a nemrég a két 
ország együttműködésének ápolására létrehívott folyóirat és a Magyar-
jugoszláv Társaság. 

Az első, pozitív szakaszban (1947. 1 - 3 . sz., 1948. 1 - 5 . sz.) sok 
minden valóban ígéretes és reményteljes volt. Az első kettős számból 
kiemelkedett Csuka emlékezése Petar Petrovic Njegos Hegyek koszorúja 
című hőskölteménye kiadásának századik évfordulójára, majd néhány 
részlet a drámai költeménynek az ő tolmácsolásában készült fordításá-
ból. Ebben a reprezentatív számban olvassuk Ivo Andric Az álom és 
Miroslav Krleza Terézvári temetés című elbeszélését, szintén Csuka 
fordításában. Ugyanitt Hadrovics László magasszintű ismertetést közöl 
Andric Híd a Drinán című, rövidesen világhírűvé vált regényének 
magyar fordításáról. 

A jugoszláviai magyar írók közül Sinkó Ervin hosszabb útleírását 
közli a folyóirat, a hazai írók közül Szabó Pál tesz közzé részletes 
útleírást Jugoszláviáról. 

1947. december 8-án Tito, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság 
miniszterelnöke és Dinnyés Lajos magyar miniszterelnök aláírja a 
magyar-jugoszláv barátsági, együttműködési és kölcsönös segély-
nyújtási egyezményt. Az eseményekről az egyezmény szövegével a Déli 
Csillag a következő számban tudósít (Szerződés a békéért). 
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Az 1948. évi első öt számban érdekes cikkeket, esszéket, verseket 
olvasunk. Az esszé- és tanulmányanyagból kiemelhetjük a pécsi Angyal 
Endre két barokk tárgyú esszéjét: A délszláv barokk világából (1 sz.), 
Délszláv népi epika (5. sz.). Találunk azonban modern témává foglal-
kozó tanulmányt is Angyal Endrétől (Partizánok költője: B<-nkó 
Tyopity, a február-márciusi számban). Dudás Kálmán esszéd a Radi-
cevic Brankóról, és ehhez mellékeli szemelvényeit a költő Diákbúcsú 
(Djaêki rastanak) című verséből (1. sz.). 

Míg korábban a folyóirat Csuka több fordítását közli, most cikket 
ad tőle Ignyátovics Jakov és a magyar szabadság címmel a szentendrei 
születésű író Vásza Respekt című regényéből vett szemelvényekkel 
(uo.). Ugyancsak Csukától olvasunk két rövid műfordítást Vuk Karad-
zié gyűjtéséből (Két bosnyák virágének; 2 - 3 . sz.). 

Érdekes irodalmi közlés ugyanebben a számban Spira György Ivan 
Goran Kovacic emlékének ajánlott Szerbia háború után című verse, 
Sinkó Ervin regényének, a Tizennégy napnak az egyik fejezete, végül 
Borislav Stankovié Romlott vér című regényrészlete, Csuka Zoltán 
fordításában. 

Fontos hosszabb beszámolóból értesülünk a Magyar-jugoszláv Tár-
saság második évi közgyűléséről (Budapest, 1948. március 20-án). Ezen 
a közgyűlésen választották meg Rajk Lászlót a Társaság elnökévé, és 
ekkor olvasta fel Csuka mint a Társasig titkára Tildy Zoltánnénak, a 
Társaság társelnökének a közgyűléshez intézett üzenetet. (5. sz.) 

Ezenkívül hazai magyar írók (Gergely Sándor, Heltai Jenő, Sőtér 
István, Tolnai Gábor és Várnai Zseni) Jugoszláviában tett látogatásáról 
ad hírt a folyóirat, a januári számban. Befejezésül még egy fontos pécsi 
rendezvénysorozatról értesülünk: Május 9-15.: A Magyar-Jugoszláv 
Barátság Hete Pécsett (1948. 5. sz.). 

* 

A Déli Csillag 1948 júniusától az év decemberéig, tehát még a 
magyar-jugoszláv államközi válság első hónapjaiban is megjelent. Éles 
támadások, igényes műfordítások, nemzetiségi tárgyú cikkek, szín-
vonalas néprajzi közlemények váltakoznak az utolsó számok hasábjain. 
Nehezen és elkeseredetten harcolt igazáért, létéért a szerkesztő, akit 
ekkor már alig néhányan segítettek a megmaradt munkatársak közül. 
F^m állt rendelkezésére a Lathatár-ev ~':ben működött „kisebbség-

dományi nv-nkaközösség" töredéke sem, hiszen 1948. júniuselejétőla 
íolyoiratnak , .;m volt többé sem t..iományos, sem kulturális iránya. Az 
utolsó számokban ellentétes, sőt ellenséges hangvételű propaganda-
cikkek és szinte hatástalan kulturális közlemények váltogatják egymást. 
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Mégis, még ebben a végzetes időszakban is találunk néhány olyan 
irodalmi közleményt és tudósítást, amelyekből arra következtethetünk, 
hogy a folyóirat pozitív időszakából, kisebbségi programjából is meg-
őrzött lényeges elemeket. Ilyen például Kovács József érdekes néprajzi 
leírása a több mint kétszázötven éve Mohácson élő bunyevácok és 
sokácok hagyományairól (9. sz.). Ide sorolhatunk több nemzetiségtörté-
neti cikket és tudósítást is. Ilyen a Kapás Gyula álnéven író Moravek 
Endre érdemes tanulmánya (Délszláv megnyilatkozások az 1861. évi 
országgyűlés nemzetiségi vitájában; 11., 12. sz.). Ugyanő hosszabb 
ismertetést írt az 1848/49. évi Iratok a nemzetiségi megbékélésről 
című gyűjteményről (Az ismeretlen Negyvennyolc; 9. sz.). Feltehetően 
ő közölte A nemzetiségi béke ünnepe című tudósítást egy országos 
nemzetiségi pályázat magyar tanítóképzőseiről (uo.). Hosszabb fejezetet 
ad közre a folyóirat az 1875-ben huszonkilenc éves korában meghalt 
Svetozar Markovié főművéből, valószínűleg Csuka tolmácsolásában és 
jegyzeteivel (Szerbia Keleten; 11. sz.). 

A folyóirat életében oly súlyos év végén találunk még egy-egy 
néprajzi és műfordítási közlést. Az egyik a Karácsonyi délszláv nép-
dalok és koledák, ismeretlen fordítótól, a másik egy Stevan Sremactól 
való érdekes műfordítás, az Áca Groznica című elbeszélés, Molnár 
Sándor fordításában és hosszabb bevezetésével. A zentai szerb író — 
olvassuk az említett bevezetésben - „a- múlt századfordulón a leg-
termékenyebb szerb író volt". Ezzel a műfordítással és bevezetéssel 
fejeződik be a Déli Csillag utolsó szakasza. 

Ebben az időszakban a megváltozott körülmények miatt az író és a 
publicista nem teljesíthette eredetileg vállalt programját. A válságos 
időkben azonban csak átmenetileg apadt el Csuka Zoltán nemzetiségi és 
kisebbségvédelmi publicisztikája, amely korábban, a vajdasági és a Lát-
határ-években oly jelentékeny volt. Eredményei az újabb művekben 
tovább hatnak. Igazolják és bizonyítják Csuka irodalmi és közírói útjá-
nak, nemzetiségi és kisebbségvédelmi eszmevilágának töretlenségét. 

[ k e m ë n y g . g â b o r ] 
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NEHËZSZÜLETÉS 

ADALÉKOK A MAGYAR KÖNYVKIADÁS FELSZABADULÁS 
UTÁNI TÖRTÉNETÉHEZ (1950-1956) 1 

Az Állami Könyvterjesztő Vállalat azoknak a bizonyos „50-es 
évek"-nek a kezdetén alakult meg, amelyeket okkal - és nagyon is 
pontatlanul - szoktunk „rossz emlékű"-nek nevezni. Mégis olyan jól 
funkcionált, hogy kibírta az azóta végrehajtott többszöri átszervezést. 

Az előzmények ismeretesek, többen megírták már, hogyan indult 
meg a felszabadulás után a könyvkiadás Magyarországon, és milyen 
jelentős szerepe volt ebben a Kommunista Párt kiadójának, a Szikrának, 
ahol 1947-től kezdődően jómagam is tevékenykedtem. A Szikra olyan 
dinamikusan fejlődött, hogy 1950 elején akkori vezetői úgy látták, nem 
fér meg egy vállalaton belül a tudományos igényű könyvkiadási munka 
a kereskedelemmel, melyet talán le is néztek a tudós szerkesztők. 
(Nyilván a döntésnek objektívabb, kereskedelempolitikai okai is voltak; 
akárhogyan is történt, bizonyíthatóan tévedtek: 1956 kezdetétől a ma 
már Kossuth néven működő pártkiadó jórészt maga terjeszti — igen 
eredményesen - kiadványait.) így aztán 1950 augusztusában új vállalat 
alakult Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztő elnevezéssel. Meg-
kockáztatom azt az állítást, hogy alapítása egyike volt az akkori idők 
kellően át nem gondolt intézkedéseinek. Nemcsak az előbbi, zárójelbe 
tett megjegyzés okából, hanem azért, mert csupán 10 hónapig műkö-
dött ebben a formában, és ez idő arra sem volt elegendő, hogy szerveze-
tének körvonalai kirajzolódjanak. Mindössze annyi történt, hogy a 
Szikra könyvkiadó terjesztési és propaganda apparátusa a Vörösmarty 
térről átköltözött a szomszédos Deák Ferenc utcába, ahol megkezdte 
harcát a lakókkal, akiknek semmi kedvük nem volt megszokott ottho-
naikat elhagyni. Természetes volt, hogy az új vállalat igazgatója a Szikra 
korábbi kereskedelmi vezetője, Zala Imre lett. (Zala Imréről, a magyar 
munkásmozgalom érdemes alakjáról már több megemlékezés jelent meg 
a sajtóban. Itt csupán azt említem meg, hogy a felszabadulás után 
oroszlánrésze volt a szocialista könyvterjesztés megteremtésében, s ő 
volt az Állami Könyvterjesztő Vállalat első igazgatója. 1972-ben a 
könyvszakma átszervezésekor, alkotó ereje teljében nyugdíjba ment, 
majd rövidesen meghalt. Talán nem tévedek, ha azt mondom, korai 

1 Lásd még P. F. A Magyar Helikon Könyvkiadó története. It, 
1981/4. 



halálába az is belejátszott, hogy a 20 év alatt általa kikovácsolt, jól 
működő' nagyvállalatot szétforgácsolták.)' 

De térjünk vissza a Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztő rövid 
életű működésére. Látszólag nem történt semmi különös; az élet, illetve 
a pártkiadványok terjesztése ment tovább, mint eddig, de a levegőben 
érezni lehetett, hogy a „fordulat éve", ha késve is, de a mi területünkre 
is elérkezett: új, egységes állami könyvteijesztő vállalatra van szükség, 
lehetőleg úgy, hogy abban a Párt terjesztővállalatának jusson a vezető 
szerep. 

Alig egy évvel korábban, 1949 májusában alakult meg a Könyvter-
jesztő Nemzeti Vállalat, mely megkapta az állami kézben levő könyv-
raktárakat és azokat a könyvesboltokat, melyek a nyomdák államo-
sítása után lényegileg gazdátlanul maradtak. Az alapító rendelet a KNV 
feladatává tette az állami könyv nagy- és kiskereskedelmet, sőt a könyv 
külkereskedelmet is. 

Zala úgy tekintett erre a vállalatra, mintha az a régi, „polgári" 
könyvkereskedelem folytatása lett volna: mindent elkövetett, hogy 
együttműködés, az állami és a párt terjesztési apparátusának párhuza-
mossága helyett a Szikra hegemóniája következzék be. Ne legyünk 
igazságtalanok, Zala olyan ütőképes könyvteijesztő szervezet létreho-
zására törekedett, amely valamennyi, Magyarországon megjelenő könyv 
forgalmazását városban és falun is megoldja. Ez végül többé-kevésbé 
sikerült, és kitűnően funkcionáló, kulturált könyvkereskedelmi hálózat 
jött létre Magyarországon. Az azonban, hogy az állami könyvkereske-
delem fiatal vállalatait - amelyek a megalakulás, az egymással ellent-
mondó, kapkodó intézkedések következtében hallatlan nehézségekkel 

J A magyar könyvterjesztés szervezete azóta több ízben változott. Az 
1971-es átszervezés során a könyv kis- és nagykereskedelmet külön-
választották: Könyvértékesítő néven létrehozták a könyv nagykeres-
kedelmi vállalatot, melyhez egyúttal a Könyvtárellátó (alakult 1952-
ben) és a szövetkezeti bolthálózat könyvellátása is tartozott; a vidéki 
városokban a terjesztést a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat végezte, 
míg az ÄKV működési területe csak a főváros könyvellátására szorult 
vissza. A legutóbbi — 1982. évi - átszervezés megszüntette a 
KÖNYVÉRT nagykereskedelmi szerepét (továbbra is feladata a szövet-
kezeti kereskedelmi hálózat és a könyvtárak ellátása), az ÁKV és a 
Művelt Nép a jövőben közvetlenül a „termelők"-tól/kiadóktólszerzibea 
könyveket. A KÖNYVÉRT jelentősen felduzzadt raktárkészleteinek és 
raktárainak nagy része is átkerült a két másik könyvkereskedelmi válla-
lathoz. 



462 A Homályból 

küzdöttek — nem partnernek, még csak nem is konkurrensnek tekintette, 
hanem ellenfélnek, nem volt helyes. 

A Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat csak rövid ideig volt az állami 
könyvkereskedelem „kizárólagos" szerve, megalakulása után 13 hó-
nappal, 1950 júniusában kivált belőle a Könyvesbolt Kiskereskedelmi 
Vállalat, és egy évvel később, 1951. május 1-én mindkét fiatal cég - a 
szakszervezetek terjesztővállalatával egyetemben - ténylegesen beol-
vadt a Szikra Könyv- és Propagandaanyagterjesztőbe, ahol természe-
tesen a „szikrásoké" volt a vezető szerep. Az új vállalatot Állami 
Könyvterjesztő Vállalatnak - ma is élő rövidítéssel ÂKV-nak - nevez-
ték el. A párt folyóiratainak, agitációs és propagandabrosúráinak kiadá-
sára és forgalmazására egyidejűleg létrehozták a Propagandaanyagter-
jesztő vállalatot, mely 1956 után egyesült a Kossuth kiadóval. 

Két esztendő alatt a könyvszakmában négy terjesztővállalatot hoz-
tak létre, vontak össze; ezek először a Miniszterelnökséghez, majd a 
Belkereskedelmi Minisztériumhoz tartoztak. (Csak 1954-ben került a 
könyvkereskedelem a kulturális tárcához a Kiadói Főigazgatóság aláren-
deltségében.) A végeredmény egyértelműen pozitív volt, de mennyi 
zűrzavar és főleg mennyi sértődés után! A Szikra teijesztési apparátu-
sába beolvasztott vállalatok korábbi vezetői többnyire alacsonyabb 
beosztásba kerültek, minimális hatáskörrel. Közülük többen rövid idő 
után el is mentek az új vállalattól. 

Ilyen előzmények után kezdte meg működését a ÄKV. Annak 
ellenére, hogy az első években a korábbi vállalatok működésének össze-
hangolása, összecsiszolása rengeteg energiát kötött le, rövid idő alatt 
országos jelleggel kiépült a magyar könyvterjesztés állami szervezete. 

Alig négy hónappal a megalakulás után, 1951 szeptemberében a 
könyvnapok sikere bebizonyította, hogy Zala koncepciója helyes volt, a 
Szikra jói működő könyvesboltjaira és bizományosi hálózatára kellett 
építeni az új vállalatot. A könyveladást politikai munkának tekintő, a 
mozgalmi munkában felnőtt „káderek" megállták a helyüket. Igazság-
talanok lennénk, ha ugyanakkor - legalább így utólag - nem szolgáltat-
nánk elégtételt azoknak a régi szakembereknek, akik a korábbi állami 
vállalatoktól az ÂKV-hoz kerülve, nehezebb helyzetből indulva kitartot-
tak szakmájuk mellett. Nélkülük sem lehetett volna létrehozni az egysé-
ges könyvterjesztő szervezetet Magyarországon: jelentős szervük volt a 
későbbi eredményekben. 
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Kis magyar könyvnaptörténelem 

A könyvnapok 1 9 5 0 - 1 9 5 6 közötti története nemcsak a magyar 
kultúrhistória számára ad lényeges adalékot, hanem híven tükrözi a 
magyar könyvkiadás és könyvterjesztés helyzetét ebben a periódusban. 

A felszabadulás után kezdetben a Magyar Könyvkiadók és Könyvke-
reskedők Egyesülete, majd 1948-49-ben a Miniszterelnökség szerve-
ként működő Országos Könyvhivatal, 1950 és 1954 között a Népműve-
lési Minisztérium irodalmi főosztálya volt felelős a könyvnapok rende-
zéséért.3 Mégis az 1945 és 1950 között megrendezett könyvnapokon a 
Szikra szerepe volt a meghatározó: sátrai, árusai mindenütt ott voltak, 
az utcákon - nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is - , és számos 
termelőüzemben. 

Az 1950-es könyvnapra hatalmas, félkör alakú Szikra-sátrat építet-
tünk a Nemzeti Színház előtti óra köré, hogy Révai József ott mondja 
el a következő évek könyvkiadását bizonyára meghatározó beszédét. 
Igen ám, de a megnyitó reggelén kiderült, hogy „oda szemtelenkedtek" 
az állami kiadóvállalatok, és a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat, vala-
mint a néhány napja megalakult Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat 
sátrai. 

Kora reggel volt, a megnyitót dél körűire terveztük, így volt rá idő, 
hogy a többi sátrat hátrébb toljuk, s a könyvnapon is biztosítsuk a Párt 
vezető szerepét. Szerencsére az államiak kisebb sátrak voltak, de így is 
nagy munka volt elmozdításuk, és nem kis botrány, amikor az erősza-
kos beavatkozás hírére a vállalatok vezetői odaér tek . . . Végül is a 
1 Dzönség nem vett észre ebből semmit, és Révai József most már 
z vartalanul megnyithatta a könyvnapot. Beszédében a tőle szokott 
h /vei, eléggé merész megállapításokat kockáztatott meg: „ . . . a népi 
d nokráciával ellenséges művek az idén végképp kiszorultak a k-önyv-
r i sátrakból, csak olyan könyvek jelennek meg, amelyek egytől egyig 
a 'ocializmust építő népi demokrácia céljait szolgálják . . . A fordulat 
é\ előtt jócskán árusították a nyugati imperializmus hanyatló és mér-
g j álkultúrájának fércműveit is . . ."* Akkor fel se tűnt, de most, 32 

31955-től kezdődően a Minisztérium keretében működő Kiadói 
Főigazgatóság vette át ezt a funkciót is. Lényegesebb változást a Könyv-
kiadók és Terjesztők Tájékoztató Központja megalakulása (1964) majd 
az ennek utódjaként - jóval szélesebb tudáskörrel - létrejött Magyar 
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (1969) hozott. Az akció 
szervezése egyre inkább az Egyesülés feladata, a Kiadói Főigazgatóság 
által meghatározott irányelvek alapján. 

4 Szabad Nép, 1950. június 3. 
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év után végigböngészve az 1945 -1949 közötti időszak könyvnapi lis-
táit,® csak csodálkozni tudok Révain. Vajon melyik könyv volt a 
„nyugati imperializmus. . . álkultúrájának fércműve . . ."? A felszaba-
dulás után egyetlen könyvnapi könyv - lett légyen az állami-, párt, vagy 
magánkiadó publikációja - , még akkori idők mércéjével sem kifogásol-
ható. Megfoghatatlan, hogy Révai ennyire elrugaszkodott a tényektől, 
és mi, akik ott álltunk a sátrak előtt, inkább hittünk az ő szavainak, 
mint annak, amit évről évre a pult mögött tapasztalhattunk. 

A következő évben - amint már említettem - szeptemberben volt a 
könyvnap megnyitása. Az olvasó bizonyára csodálkozik az időponton. 
Hiszen megszoktuk, hogy június elején, többnyire szép időben jelennek 
meg a könyvnapi sátrak az utcákon. Nos, 1951 és 1954 között — a 
Minisztérium intenciójára - egyre inkább az ősz felé tolódott a könyv-
nap időpontja, azzal az indokolással, hogy nyáron a faluban ott a 
„munka dandárja", és így a parasztok nem érnek rá könyvet vásárolni. 
Tehát a szándék ismét tiszteletre méltó volt, csupán két dologgal nem 
számolt: azzal, hogy a tapasztalatok szerint ősszel általában sok a 
csapadék, és hogy falun sincs kedvük az embereknek az esőben a 
sátraknál könyvet vásárolni. így hát ezekben az években valamiféle 
„esőleső társasággá" alakultunk át, és jómagam, aki ez időben felelős 
voltam a rendezésért, naponta többször is nyaggattam a Meteorológiai 
Intézetet, hátha mond valami biztatót. Lehet, hogy mondott, de a tény 
az, hogy többnyire eláztunk. Persze a forgalom egyre inkább az üzemi, 
hivatali bizományosok irányába tolódott el, mégis siralmas volt a ko-
rántsem esőálló sátrakban ázó-fázó könyvárusok és a rongálódó köny-
vek látványa. Csak 1955-től van ismét - a jó hagyományoknak megfe-
lelően - a nyár elején, május végén — június első napjaiban a könyvhét 
megnyitója. 

'Könyvnap, Könyvhét, Ünnepi Könyvhét. (Köves József: A könyv-
napok 50 éve. A. könyvnapi kiadványok jegyzéke, összeáll T. Környei 
Márta. A mutatókat és a válogatott sajtóbibliográfiát összeáll.: M. Csaba 
Gabriella, Baráti Gyula és Mérő Éva. Bp., 1979. Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesülése. 561. o. - Köves tanulmányában ezt írja: 
„ . . . 1950-ben hivatalosan még a könyvnap forgalmi adatait sem rög-
zítették . . . " (66.) A megállapítás téves: Domokos János, aki akkoriban 
a Népművelési Minisztérium Irodalomi főosztályának vezetője volt, a 
Szabad Nép 1950. 149. számában megjelent cikkében közli, hogy az 
1949-es 1.850.000 Ft-tal szemben 1950-ben 2.700.000 volt a forgalom a 
könyvnapokon, ebből 70 százalék politikai és ideológiai mű. Kiemeli, 
hogy Rákosi új könyvét pontosan 29.900 példányban vásárolták meg 
néhány nap alqtt. (Megjelent 30.000 példányban!) 



A Homályból 465 

De térjünk vissza arra a bizonyos 1951-es könyvnapra, amikor 
megmutathattuk, mire képes az új vállalat. A vénasszonyok nyara 
kegyes volt hozzánk, és nem áztunk el. A méretek is impozánsak 
voltak: a korabeli sajtó ugyan eltérő' adatokat közöl, de úgy tűnik, hogy 
a könyvárusítóhelyek száma megközelítette a 4000-t. Budapesten 100, 
vidéken legalább 3 - 4 0 0 könyvsátor várta a vásárlókat, a többi utcai 
árusítóhely egy-egy nagyobb asztalból állt. Legfontosabb az volt, hogy 
az országban kb. 3000 üzemben, hivatalban és egyéb munkahelyen is 
árulták a könyveket. Darvas József közoktatási miniszter megnyitójá-
ban 2000 falusi árusítóhelyről beszélt, ezt a magam részéről túlzásnak 
tartom. Az igazság az, hogy helyszíni ellenőrző útjainkon, vidéken sok 
helyütt csak üres - eladó és vevő és persze könyv nélküli - sátrakat 
találtunk. Mégis hatalmas könyvnap volt ez: szólt a zene két napon át, 
és hihető az az adat, hogy a forgalom 70 százalékkal meghaladta az 
előző évit. Pedig a 38 könyv, mely a hivatalos könyvnapi listára felke-
rült, eléggé vegyes volt. (Csak az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy 
Darvas József megnyitó beszédében azt mondta, mintegy vívmányként, 
hogy „idén nincsen már külön könyvnapi lista"). Kevés élő magyar író, 
kevés klasszikus, sok középszerű könyv, magyar és szovjet „termelési" 
regények: Távol Moszkvától, A traktor szülőföldje, Izzik a vas, Cukor-
hegyek, hogy csak néhány jellemző könyvcímet kiemeljek. A könyvna-
pok előtt Illés Béla tollából jelent meg egy olyan cikk, mely akaratlanul 
is nagy kárt okozott a könyvszakmának, és annak az olvasó-vásárló 
közönségnek, melyet „Béla bácsi" annyira szeretett. így ír a Könyv-
barát c. lap 1951. 3. számában: „Révai József megállapította, hogy a 
magyar nép olvasó nép l e t t , . . . Felmerül a gondolat, hogy ez az utolsó 
könyvnapunk . . . esztendő múlva jogunk és okunk lesz, hogy 
könyvünnepet tartsuk . . . Ma már az olvasó keresi a könyvet, nem kell 
az írónak az o l v a s ó t . . . " Persze nyilván nemcsak ez a cikk volt az oka 
annak, hogy 1952-ben és 1953-ban ünnepi könyvhét címen sátrak, 
árusítás és új könyvek nélküli furcsa könyvnapokat rendeztek Magyar-
országon. Az ily módon megrendezett „könyvünnep" negatív hatására 
álljon itt egy részlet az Állami Könyvterjesztő Vállalat 1953. IV. negyed-
évi mérlegbeszámolójából: „Az ünnepi könyvhét az előző évekhez 
viszonyítva kisebb mértékben s ikerül t . . . Hogy ez így történt, az 
elsősorban annak tudható be, hogy . . . előkészítésében és lebonyolítá-
sában nem fejthettünk ki olyan tevékenységet és propagandát, mint az 
előző években, és a felügyeleti szervek utasítása értelmében (kiemelés 
tőlem, P. F.) utcai árusítást és propagandát, - mely a könyvek értékesí-
tését elősegítette volna - , nem végezhettünk." Az itt idézett mondat 
híven tükrözi Zala Imre álláspontját, aki a mérlegbeszámolót nemcsak 
aláírta, de határozottan tudom, ezt a részt fogalmazta is. Pedig az 



466 A Homályból 

1952-es ünnepi könyvhét (ez volt ilyen néven az első) teljes sivársága 
után 1953 októberében - legalább a sajtóban - megmozdult valami. A 
Szabad Nép vezércikkében így ír: „. . . egyre több panasz, kritika hang-
zik el azzal kapcsolatban . . . , hogy a könyvek nem jutnak el megfelelő 
példányszámban a könyvesboltokba. Könyvkiadásunk feladata, hogy a 
kormányprogram szellemében mennyiségileg és főleg minőségileg kielé-
gítse a fokozódó igényeket. . .* Szabó Pál pedig azt panaszolta, hogy 
elsikkadt a sajtóban az ünnepi könyvhét, nem érti, hogy miért nem 
foglalkoztak a lapok az eseménnyel.'' Veres Péter kifejti azon óhaját, 
hogy „. . . az élő magyar írók új könyvei is kaphatók legyenek a 
könyvhéten . . . ez idő szerint az a helyzet, hogy a könyvkiadó vállala-
tok terveiben alig van számítás a könyvhetekre . . K ü l ö n ö s , hogy 
nem vették észre (vagy nagyon is jól tudták), nem a véletlenek különös 
összejátszásáról van szó, hanem a helytelen, voluntarista kultúrpolitika 
tipikus megnyilvánulásáról. Figyeljünk csak: Révai József 1951 február-
jában az MDP II. kongresszusán nem azt mondta, hogy a magyar nép 
olvasó nép lett; az idézet pontosan így hangzik a magyar nép egyre 
inkább olvasó néppé válik, (kiemelés tőlem. P. F.) olvasva és tanulva 
építi a szocializmust." Látszólag lényegtelen a különbség, mégis akkori 
közgondolkodásunk hibáit éri tetten: ha Révai 1951 februárjában azt 
mondta, hogy a magyar nép olvasó néppé válik, akkor ez a folyamat fél 
esztendő alatt szükségszerűen be is fejeződik. Illés Béla korábban idé-
zett írására a Szabad Nép 1952 szeptemberében - most már az ünnepi 
könyvhetet üdvözlő cikkében rá is licitál: a cél nem a könyv 
reklámozása.. . Nem könyvvásár, mert a mi íróink nem is szorulnak 
erre, . . . '" Az ember csak ámul, amikor a régi újságok sárgult lapjait 
olvassa, hiszen ma, amikor legalább hússzorosra emelkedett a könyv-
forgalom, és ezen belül sokszorosára a könyvtári forgalom, még mindig 
nem mondhatjuk el, az egész ország rendszeresen olvas, és majd 30 évi 
egyenletes fejlődés után még mindig nagyon is szüksége van az iroda-
lomnak, a könyvnek a propagandára. 

Két „elveszett év" után, 1954 őszén jelennek meg újra, ha szerény 
mértékben is, a könyvsátrak az utcákon. Különös, de az Irodalmi Újság 
nem is vesz tudomást arról, hogy két évig kitiltották az utcáról a 
könyvárusítást. („ . . . mint minden évben, idén is megjelentek az utcán 
a sátrak . . . ' " 0 ) A Szabad Nép a könyvhétre megjelenő politikai iroda-

4 9 5 3 . okt .4 . 
'Szabó PA':Dolgozók es írók. Kc.yvbarát, 1951. 3. sz. 

űvelt Nép, 1953. okt. 1. 
v -abad Nép, 1952. szept. 6. 

1 "Irodalmi Újság, 1954. 276. sz. 
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lom jelentőségével foglalkozik, és csak mellékesen jegyzi meg: 
„ . . . Persze ma már az új irodalom 10 éves történetéből is válogatha-
tunk . . 1 A lapok azonban tele vannak a 46 könyvheti könyv 
ismertetésével, pedig a lista - , legalábbis mai szemmel - nem nagyon 
lelkesítő - az ifjúsági és gyermekkönyveket is számításba véve alig 
egynegy.de magyar irodalom - , de az ajánlott könyvekkel együtt, 
különösen a külföldi művekből nívós választékot hirdet. Volt falusi 
könyvbál, guruló könyvesbolt és a jelentések nagy sikerről, az előző évi 
forgalom háromszorosáról számolnak be . . . 

Jó volt a következő 1955-ös, jubileumi könyvhét, reprezentatív 
kiállítással és sok-sok új könyvvel, köztük olcsó József Attila, Ady és 
más magyar klasszikus, s ami a legfontosabb: az ajánlott könyvekkel 
együtt 110 művet felsoroló listán, 44 könyv reprezentálja az élő magyar 
irodalmat. A zárójelentés és mértéktartó: szerény, 5-6%-os növekedés-
ről számol be. 

1956 júniusában, a vészterhes viták időszakában került sor az ünnepi 
könyvhétre, 91 mű szerepelt a hivatalos listán, könyvheti kedvezményes 
áron, ebből 36 mai magyar mű. Megjelent többek között Illyés Gyula, 
Tamási Áron, Szabó Lőrinc kötete, de Hemingway és Thomas Mann is, 
s Lukács György hatalmas munkája: Az ész trónfosztása. Számomra 
nagyon is jellemző ennek a könyvhétnek a hangulatára a Szabad Nép 
vezércikkének ez a része: „. . . Azok, akik szervezik a könyvnapokat, s 
azok akik majd vásárolnak . , . fogadják szeretettel és bizalommal a 
magyar í r ó k a t . . . [az ünnepi könyvhét ne legyen] az elvtelen egyetértés 
ünnepe, vizsgálja meg ki-ki az elkövetett hibákat. . . ' " 2 

Korántsem törekedtem teljességre. Nem kívántam megírni a könyv-
napok krónikáját. Csupán néhány jellemző momentumot szerettem 
volna kiragadni az általam megélt könyvnapok forgatagából. Ne té-
vesszen meg senkit, hogy a „könyvünnep", a könyvnapokat felváltó 
ünnepi könyvhét kifejezést kissé pejoratív értelemben használom akkor, 
amikor szembeállítom a széles körű árusítással, az irodalom propagandá-
jával egybekötöu korábbi könyvnapokkal. Az ünnepi könyvhét elneve-
zés napjainkban is megmaradt és jól van ez így. Ma valr :'ban nem attól 
ünnep az ünnep, hogy látványos kulturális megmozdulások kísérik, 
hanem, mert a könyvkiadók igyekeznek a legjobb müveket erre az 
alkalomra megjelentetni, és azokat az olvasóhoz eljuttatni. Nem áltatjuk 

1 1 Szabad Nép, 1954. 276. sz. 
1 2 Szabad Nép, 1956. 154. sz. 
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magunkat, tudjuk, hogy még mindig sokat kell tennünk azért, hogy 
Révai harmincegynéhány évvel ezelőtti megállapítása igaz legyen, és 
valóban „olvasó nép" legyen a magyar . . . 

Államosítás után... 

Talán elég ennyi is, hogy felidézze az akkori idők ma már elfeledett 
hangulatát. Pedig mennyi történt még az ÂKV első öt évében! Attól 
tartok, túlságosan hosszúra nyúlna ez a könyvtörténeti aspektusból 
nagyon is felületesre sikerült emlékezés, ha mindezt elmondanám. Csak 
példaképpen említem, hogy 1952. április 17-én megtörtént az összes 
magánkézben levő könyvesbolt államosítása,"illetve a magán könyvke-
reskedői iparengedélyek megvonása. Külön cikket érdemelne ez az 
akció, amikor 95 vidéki és 87 budapesti könyvüzletet zártak be egy 
napon. Az intézkedés látszólag szükségszerű volt, mégis vitatható. Mert 
valóban sok ellenséges, sőt fasiszta, soviniszta ideológiát terjesztő könyv 
volt forgalomban, de talán ezeket másképpen is be lehetett volna vonni. 
Később a bezárt boltok közül mindössze 10 korábbi „maszek" könyv-
kereskedést nyitott meg újra az ÂKV, és hosszú időbe telt, míg 
úgy-ahogy pótolni lehetett a hiányzó könyvárusító helyeket. 

Meg kellene egyszer írni azt is, hogy 1955-ben Lukács „pufi" bácsi 
vezényletével újra megkezdtük a könyvügynökök foglalkoztatását. Mit 
tehettünk volna: a Párisi Áruház (ma Divatcsarnok) volt akkor a 
könyvraktár, és már annyi eladhatatlan könyv hevert ott, hogy a kész-
letektől valahogy meg kellett szabadulnunk. Hogy is történhetett volna 
másképp, amikor a kiadók állapították meg a példányszámokat, és a 
terjesztő köteles volt mindent átvenni? ! Nem az eladott példányszám 
volt a protokollban - na meg a statisztikában — döntő, hanem a 
kiadott. Ha egy olyan írónak, aki adott magára valamit, a könyve 
szerényebb példányszámban jelent meg, halálos volt a sértődés. Nem 
beszélve a politikai művekről, közülük is a párt vezetői, Rákosi, Gerő 
könyveiről . . . 

Az ügynökök „remekül" dolgoztak. Rászabadítottuk őket az úgyis 
sok nehézséggel küszködő tsz-ekre, és meglobogtatva ajánlólevelüket, 
tsz-könyvtárak alapítására bírták rá a vezetőséget. A néhány ezer forint 
nem tette tönkre a szövetkezeteket, meg aztán a választék zöme való-
ban hasznos könyv volt, - bár nem egy olyan is a listára került, 
amelynek megértéséhez egyetemi végzettség szükségeltetett - , mégis 
attól tartok, nem kell büszkének lennünk erre az akcióra: a könyvek 
legtöbb helyen ott kallódtak egy szekrény alján - , nem érett meg az idő 
még arra, hogy falun szakkönyvtárak hálózata szerveződjön. 
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Könyvankét 1956 októberében 

Az 1956-os ünnepi könyvhét - amint az előbbiekben láthattuk -
magán hordozta a kor ellentmondásait. Egy látszólag jelentéktelen 
könyves rendezvényen volt ez igazán kitapintható. 

Még a Szikra idején gyönyörű boltot építettünk fel az egykori Japán 
kávéház helyén. Ma is - a sok felújítás ellenére - lényegileg változatlan 
a berendezés. Nem tudom, mikor neveztük el írók könyvesboltjának, de 
építésekor már arra gondoltunk, hogy magyar írók, művészek néhai 
kedvenc kávéháza falai között megteremtjük a felszabadulás utáni idő-
szak legismertebb íróinak és az új olvasóközönségnek találkozásait. Úgy 
emlékszem, 1949-ben nyílt meg az üzlet a mai Népköztársaság 45. alatt, 
és a Liszt Ferenc téri oldalon a Könyvklub. Havonta többször is 
tartottunk ott rendezvényeket: leggyakoribb vendégünk Illés Béla és 
Bölöni György voltak, de gyakran látogatott hozzánk Déry Tibor, 
Örkény István, Zelk Zoltán, Benjamin László és még sokan mások. Ha 
Magyarországra érkezett egy-egy neves külföldi író, mindenképpen azon 
voltunk, hogy beiktassák programjába a találkozást a magyar közön-
séggel a Könyvklubban. Jorge Amadot már a repülőtéren vártuk Tamás 
Aladárral, aki még a dél-amerikai emigrációból jól ismerte a nagy brazil 
írót. Még aznap estére megszerveztük a találkozást olvasóival. Felejthe-
tetlenül forró este volt: Tamás Aladár mutatta be Amadót, és tolmá-
csolta szavait, melyek inkább a dél-amerikai népek forradalmi harcáról 
szóltak, mint az irodalomról. 

Martin Andersen Nexőt a jó barát, Illés Béla mutatta be: hatalmas 
alakjuk szinte betöltötte a pódiumot, mint két óriás magasodott fel 
előttünk a két író, akiket nemcsak a személyes barátság, hanem a 
nemzetközi munkásmozgalom is összekapcsolt. Már nem emlékszem 
pontosan, miket mondott Nexő, tudom, arról mesélt, hogy született 
meg kedvelt könyve, melyet főhőséről csak Dittének mondott (a regény 
nálunk Szürke fény címen jelent meg akkortájt). Mikor Magyarországra 
látogatott Obrazcov, a nagy szovjet bábművész, eljött a könyvklubba és 
nemcsak a bábművészetről beszélt, nemcsak kedvenc figuráit mutatta 
be, hanem hangsúlyozta, hogy milyen fontos az élet legapróbb jelensé-
geinek megfigyelése. Jól emlékszem: azt a példát hozta fel, hogy aki 
nem figyel arra, hogy egy légy hogyan dörzsölgeti össze mellső lábacs-
káit, az nem képes az élet fontosabb dolgait sem felismerni. 

A nagy külföldi írók magyar olvasókkal való találkozásai mellett 
természetesen a magyar íróké volt az elsőbbség a könyvklubban. Új 
regényeiket, versköteteiket mutatták be, színészek, előadóművészek, 
kritikusok közreműködésével. Az előadásokat vita követte. Ezek a viták 

14 Irodalomtörténet 1983/2 
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- akárcsak a mai író-olvasó találkozók - többségükben bizony sokszor 
elég langyosak voltak, de néha felforrósodtak. 

A könyvklubot a Szikra alapította, de az ÂKV természetesen tovább 
üzemeltette. Szerettünk volna még egy ilyen központot létrehozni a 
Váci út 100. alatt, az üzemeket is ellátó könyvesbolt mellett. Meg is 
épült nem kevés költséggel a bolt mögötti klubhelyiség, de csakhamar 
be kellett látnunk, hogy a környék gyárainak munkásai nemigen jönnek 
el könyvekről vitázni. így azután rövidesen bizony raktárhelyiség lett a 
szépreményű klubból . . 

Sajnos a Liszt Ferenc téri könyvklubban napjainkban csak ritkán 
kerül sor irodalmi vitákra, de gyakran rendeznek könyvkiállításokat és 
alkalmi könyvvásárokat a helyiségekben. Az eredeti célt: olvasók és írók 
közös klubját sajnos mi sem valósítottuk meg, nemcsak a megjelent 
olvasókat, de a hozzászólókat is sokszor toborozni k e l l e t t . . . 

Volt azonban egy olyan ankétunk, amelyre nem kellett közönséget 
toborozni, sőt épptn <t közönség minden eddigit felülmúló érdeklődése 
okozott gondot. 

Néhány hónappal a nagy sikerű 1956-os ünnepi könyvhét után, 
1956. október 18-ra hirdettük meg a könyvklubban Háy Gyula szerzői 
estjét. Bármennyire hihetetlen, nem volt ebben semmi tendencia: a 
havonta sorra kerülő klubestek programját negyedévenként jó előre 
összeállítottuk, megtárgyaltuk az írókkal, és meghívók igénylése céljá-
ból a lapokban meghirdettük. így került sor, éppen 1956. október 
közepe táján Háy Gyulára. Az Irodalmi tíjság 1956. október elején 
közölte a következő hírt: „Háy Gyula szerzői estje az írók könyves-
boltja műsorán, 1956. október 18-án csütörtökön. Előadó Hámos 
György [akkor a lap főszerkesztője], közreműködik Pécsi Sándor, 
Szabó Sándor, Gordon Zsuzsa." Ugyanez megjelent a Szabad Népben is, 
jelezve, hogy miképpen lehet meghívókat igényelni. Csak akkor kap-
tunk észbe, amikor özönlettek a meghívóigénylések. Bizonyára sokan 

szerették volna szemtől szembe látni talán nem is a drámaíró, hanem az i „ „ 
Irodalmi Újságban megjelent, az ellenforradalmat közvetlenül megelőző 
hangulatot kifejező, de azt meg is lovagoló cikkek íróját. Rövidesen 
kiderült, hogy a Könyvklubba nem fér be a közönség. Sikerült meg-
szereznünk a Zeneakadémia kistermét, meg is hirdettük, hogy az érdek-
lődésre való tekintettel áthelyezzük az irodalmi est színhelyét. Néhány 
nappal előtte azonban már annyi igénylés futott be, hogy elkerüljük a 
tumultuózus jeleneteket, kibéreltük a Zeneakadémia nagytermét. így is 
féltünk, hogy nem jut be mindenki, de végül is baj nélkül megúsztuk ezt 
a véletlenül ilyen nagy érdeklődést kiváltott író-olvasó találkozót. Zsú-
folásig megtelt a Zeneakadémia. Hámos György elsősorban nem a 
publicista Háy Gyuláról, hanem az íróról, a drámaíróról beszélt. Háy 
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pedig híres-hírhedt cikkét olvasta fel: Miért nem szeretem Kucserát? 
Szép tapsot kapott, de semmi más nem történt. Utána a művészek Háy 
drámáiból adtak eló' részleteket. Azért mikor vége lett, nagy kó' esett le 
a szívünkről: sikeres est volt, mindenki befért a terembe, semmiféle 
botrányra nem került sor. Még Háy is meg volt elégedve . . . (Háy 
Gyulával néhány évvel később, a Helikonnál találkoztam, munkát kért 
és kapott is: mesterien fordította le E. T. A. Hoffmann: Kis Zaches с. 
művét, és Grimmelshausen Simplicissimuszít.) 

Néhány nap múlva jött október 23. és ez az AKV-nál is úgy zajlott 
le, mint a legtöbb vállalatnál: véget nem érőgyülésezések, a kommunis-
ták kiebrudalása. Főosztályvezetőből bolti eladóvá minősítettek vissza, 
majd rendelkezési állományba tettek. így hát a kedélyek lecsillapodása 
után nem volt más választásom, mint az, hogy állás után nézzek. 
Tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy „kénytelen voltam" megala-
pítani a Magyar Helikon Könyvkiadót, ahol életem legboldogabb és 
talán legeredményesebb nyolc évét töltöttem. 

PÂRCZER FERENC 

A S E L E J T L I S T A : 1 9 5 0 1 

Bacsó Péter filmje, a Tegnapelőtt idézi föl a döbbenetes tényt: 
1950-ben a népi demokratikus Magyarországon központi rendelkezés 
alapján könyveket selejteznek - hadd mondjuk így: selejteztünk-, köz-
tük sok, jobb sorsra érdemes társával egyetemben Cervantes művét, a 
Don Quijotét. 

Mi is történt valójában? 
Az előzményeket 1945-től követjük nyomon. 

* 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. február 26-án a fegyver-
szüneti egyezmény 16. pontjának végrehajtásaként rendeletet hozott a 
fasiszta szellemű és szovjetellenes sajtótermékek megsemmisítéséről: 
„Meg kell semmisíteni a könyvnyomdák, könyvkiadóvállalatok, könyv-
kereskedők, köz- és kölcsönkönyvtárak, iskolai könyvtárak, valamint 
magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, szovjet-

1 A Gondolat Könyvkiadó számára készülő, a felszabadult magyar 
könyvkiadás-terjesztés első évtizedét bemutató műből. 

14 
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ellenes és antidemokratikus sajtóterméket (könyv, folyóirat, napilap, 
hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az 
magyar vagy más nyelven jelent meg. Különösen és kivétel nélkül meg-
semmisítendó'k a fasiszta (nemzeti szocialista) politikusok fasiszta szel-
lemű életrajzai, nyilvánosan elmondott beszédei, fasiszta állampolitikát 
méltató tudományos színezetű művek, a német hadviselést feldicsérő' 
sajtótermékek, a fasiszta politikusoknak ily szellemű művei, a fasiszta 
pártoknak és kiadóhivataloknak összes politikai jellegű kiadványai, vagy 
ilyen vonatkozású szépirodalmi termékei stb."J A kormányrendelet a 
továbbiakban megtiltja e sajtótermékek kiadását, utánnyomását, for-
galombahozatalát, terjesztését, külföldről való behozatalát, továbbá 
intézkedik arról, hogy a fenti kategóriába tartozó kiadványokat tulaj-
donosaik a kijelölt gyűjtőhelyekre szállítsák be, a törvényhatóság első 
tisztviselője pedig gondoskodjék azok bezúzásáról. 

A rendelet kihirdetésének napján hatályba lépett. 
A feladat most már az volt, hogy szerző-cím szerint meghatározzák, 

kijelöljék azokat a könyveket, amelyek a rendelet alapján megsemmi-
sítendők. A lista összeállítására a miniszterelnökség egy húsztagú bizott-
ságot hívott életre, mégpedig a demokratikus pártok és a könyvszakma, 
továbbá a írószövetség, az újságírók, a pedagógusok és az egyháza' kép-
viselőiből. A bizottság vezetését az ismert baloldali könyvkiadó, Faust 
Imre vállalta.3 

Az index-bizottság - a sajtó így nevezte - 1945. április 28-án 
kezdte meg munkáját és másfél éven át tartó gondos vizsgálat során 
mintegy 2700 kiadványt vett fel_ abba a jegyzékbe, amely négy füzet-
ben mint a Magyai Miniszterelnökség sajtóosztálya kiadványa (felelős 
kiadó Taust Imre) 1945 júniusától 1946 novemberéig folyamatosan 
napvilágot látott.4 

2 Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945. M. E. számú rende-
lete. Magyar Közlöny, 1945/9. 

'Bővebben: A könyv, 1970/4. 4 5 - 5 0 . 1. Az index-bizottság 
tagjainak teljes névsora: Magyar Nemzet, 1945. május 16. Megjegyzésre 
érdemes, hogy már 1944 végén Kolozsvárott két ott tartózkodó könyv-
kereskedő összeállított egy olyan katalógust, amelyben csaknem ezer 
fasiszta kiadványt soroltak fel. Ezt az ottani hatóságok rendelkezésére 
bocsátották, ennek alapján Erdélyben meg is kezdték e kiadványok 
forgalomból való kivonását. Tiszántúli Népszava (Debrecen), 1945. ápr. 
21. (A könyvkereskedők egyike, Rácz Zoltán, hazatérve Budapestre, 
részt vett az itthoni lista összeállításában is.) 

4 Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) Könyvtár 
013/63. 
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A IV. füzet megjelentetésével a bizottság nem szándékozott befeje-
zettnek tekinteni a munkáját. Ám 1946. november 28-án egyes lapok az 
MTI közleményét átvéve nyilvánosságra hozták az illetékes hely cáfola-
tát, mely szerint a legutóbb megjelent jegyzék nem hivatalos jellegű. „A 
miniszterelnökségnek sajtóosztálya nincs, ennélfogva a miniszterelnök-
ség sajtóosztályának kiadásában semmiféle jegyzék vagy kiadvány nem 
jelenhetett meg és nem jelent meg."5 

A cáfolatot az illetékes hely, mint ez késó'bb kiderült, azért tette 
közzé, mert a IV. számú jegyzékben ott volt Mindszenty József: Az 
édesanya című kétkötetes műve (Zalaegerszeg, 1940/1942), ezért pedig 
Balogh István miniszterelnökségi államtitkár, majd Nagy Ferenc minisz-
terelnök az index-bizottság tevékenységét — enyhén szólva — helytele-
nítette. 

Az illetékes hely cáfolatába azonban a koalíció baloldala nem 
nyugodott bele, így a két héten át tartó hírlapi polémia végül is azzal 
zárult, hogy a lapok közölték: a fasiszta könyvek IV. számú jegyzéke 
hivatalos kiadványnak tekintendő'.' 

Mindenesetre a légkör most már nem olyan, amelyben az index-
bizottság nyugodtan folytathatná munkáját: a IV. füzet az utolsónak 
bizonyult.7 

Mintegy másfél év szünet következett. 

* 

A nagy nyomdák államosítása nyomán, 1948 közepén vált ismét 
akuttá a probléma: mi történjék az immár állami tulajdonban levő olyan 
könyvekkel, amelyek nem fasiszták, nem szovjetellenesek ugyan, de a 
Rubikont éppen átlépő népi demokrácia államának céljait nem szolgál-

5Magyar Nemzet, 1946. november 28. A miniszterelnökségnek 
ekkor valóban nem volt sajtóosztálya; a feladatot a Tájékoztatásügyi 
Minisztérium látta el. 

6 L. e témáról: Hírlap, 1946. november 29. Világ, 1946. november 
29. Szabadság, 1946. november 29. Új Szó, 1946. december 1. Hírlap, 
1946. december 3. Hírlap, 1946. december 11. Magyar Nemzet, 1946. 
december 17. 

7 Faust Imre iratai Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Irattára 
4388. sz. Mindszenty könyve valóban számos szovjetellenes, nácibarát, 
a magyar ifjúságot a Szovjetunió elleni harcra buzdító eszmefuttatást 
tartalmaz. 
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ják, amelyek tehát, ha eddig nem is, most már antidemokratikusnak 
tekintendők. 

A kérdés a könyvszakma nagy múltú és tekintélyes társadalmi-érdek-
védelmi szervezetében, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők 
Országos Egyesületében is szóba került. A kiadói választmány 1948. 
június 19-i ülésén a Szikra Könyvkiadó képviseletében jelen levő Kassai 
Géza javasolta, hogy az egyesület forduljon a miniszterelnökség sajtó-
osztályához (ekkor már ismét működött), és hívja fel figyelmüket: még 
igen sok antidemokratikus könyv van forgalomban, és kérje fel a sajtó-
osztályt, folytassák e könyvek jegyzékének az összeállítását. 

A kiadói választmány következő heti ülésén maga az elnök, Cserép-
falvi Imre számol be: ő is értesült arról, hogy az illetékes szerveket fog-
lalkoztatja a probléma, ezért javasolja, hogy maga az egyesület vegye 
kézbe a dolgot, magyarán: készítsen egy tervezetet egy olyan bizottság 
részére, amelyben a miniszterelnökség, a kultuszminisztérium, az író-
szövetség, a szakszervezetek és az egyesület képviselői vennének részt. 
Javasolja továbbá, hogy a szóban forgó könyvek kiválasztása gyakorlati 
módszereinek és az egész akció lebonyolításának tervezetét előbb egy 
egyesületi bizottság dolgozza ki. A választmány a javaslatot elfogadta, 
és Cserépfalvi Imre vezetésével egy háromtagú bizottságot kért fel a 
munka elvégzésére. 

A selejtezés ügye izgalomban tartotta a szakmai közvéleményt, nem 
csupán a kiadókat, de a könyvkereskedőket is. Hiszen az ő boltjaik 
polcain is ott vannak még effajta „bizonytalan" kiadványok. A könyv-
kereskedelmi szakosztály augusztus 27-i ülésén az elnök be is jelentette, 
hogy az egyesület meg fogja küldeni a tagoknak „a demokrácia szem-
pontjából kifogásolható" könyvek listáját, kérve, hogy azokat azonnal 
vonják ki a forgalomból." 

Cserépfalvi Imre e javaslattal, hogy ti. bízzák a lista összeállítását 
magára az egyesületre, a miniszterelnökségi államtitkárnál jelentkezett 
(akivel egyébként régóta meglehetősen szoros kapcsolatban állott). A 
javaslat azonban nem talált kedvező fogadtatásra, az államtitkár úgy 
ítélte meg a dolgot, hogy a könyvszakma, az egyesület nem alkalmas az 
efféle kényes feladat megoldására.' 

Az egyesületben tehát végül is nem készült lista, nyilván azért sem, 
mivel időközben megkezdte működését mint a könyvszakma akkori 
legfőbb irányító-ellenőrző szerve az MDP Könyvbizottsága, s megkezdő-
dött a könyszakma állami csúcsszervének, az Országos Könyvhivatalnak 

'Országos Levéltár (ÖL) P. 1653.1. csomó. 
'Cserépfalvi Imre közlése (magnófelvétel, 1982). 
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a szervezése is. Ezzel pedig az egyesület egész tevékenysége háttérbe 
szorult. 

Igaz viszont, hogy mind a Könyvbizottság, mind a Könyvhivatal első 
intézkedései között szerepelt a nem kívánatos könyvek forgalomból 
való kivonásának ügye. A lista összeállítását az Országos Könyvhivatal-
tól kapta feladatul egy nagyobbrészt külső munkatársakból (írókból, 
lektorokból, kritikusokból, irodalomtörténészekből) álló csoport.10 A 
munka egyre sürgetőbbé vált, hiszen a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat 
raktáraiban egyre több „szóbeli utasítás alapján nem terjeszthető" kiad-
vány várt sorsára. (Ezt a mennyiséget 1949 végén 6 - 7 0 0 ezer pél-
dányra, 1 5 0 - 1 8 0 tonnára becsülték.11 

* 

Az első selejtezési intézkedés 1949. április 1-i keletű. A Köznevelés-
ben jelent meg a kultuszminiszteri utasítás: az iskolák a rendelkezésben 
felsorolt 107 kiadványt haladéktalanul selejtezzék ki és azokat „ketté-
tépett állapotban, szorosan becsomagolva" a Papírhulladékforgalmi 
N. V-nek, vagy megbízottjának adják át. 

A folytatás már nagyobb arányú: a Köznevelés 1950. március 1-i 
számában megjelent Az iskolai ifjúsági könyvtárak átrendezése és selej-
tezése című miniszteri rendelet két részből áll. Mintegy 1300 könyvnek a 
teljes kivonását rendeli el (ezeket a Népkönyvtári Központ címére 

1 0 A z MDP Könyvbizottsága 1948. december 21-i ülésének 
jegyzőkönyve tartalmazza az Országos Könyvhivatal külső lektorainak 
teljes névsorát. SZKL Gács László iratai 1948. 

. / / 
Uj Magyar Központi Levéltar (UMKL) Belkereskedelmi Minisz-

térium iratai 196667/1949. Hogy milyen gondot okozott a selejtlista 
hiánya, jól illusztrálja Nemes Dezsőnek az MDP Könyvbizottságához 
1949. aug. 21-én küldött levele, amelyben közli, hogy a magyarországi 
könyvek bukaresti terjesztővállalatához, a Dózsa György Kiadóhoz az 
állami könyvkiadóink által megküldött ajánló-katalógusok olyan köny-
veket is tartalmaznak (Görgey Artúr emlékiratait és Márai Sándort, 
Bergson-t és Huxley-t, Malraux-t és Conan Doyle-t) „melyek terjesztése 
ellenkezik a népi demokratikus könyvkiadás feladataival és szelle-
mével." Már csak ezért is javasolja újabb indexek összeállítását, melyek 
alapján az állami és magánkönyvtárakból [nyilván: magánkölcsönkönyv-
tárakból V. S.) egyaránt ki kell vonni ar ott levő „kártékony könyve-
ket". (PI Arch 816 f. 38. ő. e. 90. L) 
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kellett beküldeni), egy másik részt (mintegy 170 művet) csupán arra 
ítél, hogy az ifjúsági könyvtárból helyezzék át a tanári könyvtárba. A 
mai olvasó nem hisz a szemének, amikor az utóbbi kategóriában 14 
Mikszáth- és Móra-kötetet, Jack London A beszélő kutyáját és Móricz 
Zsigmond Komor ló című elbeszéléskötetét látja, bár lehetséges, hogy 
az egyes kötetekben az elő- vagy utószók szövegében van olyan rész, 
amellyel az intézkedés indokolható. Mert a miniszteri utasításhoz fűzött 
magyarázat erre utal: „Az iskolai ifjúsági könyvtárakban nagy számban 
találhatók olyan művek, amelyek az előző, feudál-kapitalista rendszer 
nevelési céljainak szolgálatára készültek: érzelgős, vagy öntelt naciona-
lizmusra, »vallás-erkölcsi V nevelés ürügyén a valóságtól elforduló, azt 
meghamisító ún. »idealista s szemléletre, az előző rendszert politikailag 
alátámasztó klerikalizmusra, vagy polgári gondolkodásra (vagyonszer-
zés, karrierizmus, a kapitalista rendszer és a polgári társadalmi élet 
dicsérete, vagy népszerűsítése) nevelnek. Még a magyar és világirodalmi 
klasszikusok műveiből készült szemelvényes, magyarázatos kiadásokban 
is jelentkezik az a törekvés, hogy az anyag kiválogatásában, magyaráza-
tában, jegyzeteiben, az előszóban a Horthy-rendszer iskolapolitikai cél-
jait érvényesítsék." 

Nagyjából e rendelkezéssel egy időben, tehát 1950 márciusában 
látott napvilágot a Népkönyvtári Központ kiadásában egy szerény kül-
sejű, 48 oldalas füzet ezzel a címmel: Útmutató üzemi és falusi könyv-
tárak rendezéséhez, melynek előszavából megtudhatjuk, hogy ez nem 
más, mint a könyvtárosok által jó ideje sürgetett segédeszköz: azoknak 
a könyveknek címeit tartalmazza ui., amelyeket nem javasolnak az 
üzemi és falusi könyvtárakba.12 

A füzet mintegy 1500 kiadványt szerző-cím szerint sorol fel, 
továbbá csaknem 200 szerzőt azzal à megjelöléssel: „minden műve". Ez 
utóbbiak között pedig olyan nevek olvashatók, mint Fekete István, 
Kittenberger Kálmán, Passuth László, Rejtő Jenő, Erich Kästner, Sartre; 
azt pedig, hogy egy-két, vagy néhány művel ki mindenki szerepel, meg 
sem kíséreljük illusztrálni. Emellett az előszó ígérete szerint e jegyzéket 
pótjegyzékek fogják követni, amelyek összeállításához a Népkönyvtári 
Központ a könyvtárosok közreműködését, illetve javaslatait kérte. Ám 

1 2KMK Könyvtár 2-1758/1-2. A könyvtárosok sürgetése érthető: 
szerettek volna most már mielőbb megszabadulni a számukra tehertételt 
jelentő könyvmennyiségtől már csak azért is, hogy helyet tudjanak 
adni az új könyveiknek, amelyek egyre nagyobb mennyiségben érkeztek 
hozzájuk. 
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egyelőre - mint jeleztük - az Útmutató nem egyéb javaslatnál, azaz még 
csak könyvtárrendezési utasításról sincsen szó. 

Ezt hűzza alá a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat intézkedése is. A 
Vállalat ui. az Útmutatót boltjainak 1950 áprilisában azzal a megjegy-
zéssel küldte meg, hogy „Természetesen ez a jegyzék nem azt jelenti, 
hogy ezeket a kiadványokat nem lehet terjeszteni, ez a jegyzék nem a 
selejtezendő könyvek jegyzéke, csupán támpont fiókjaink részére, hogy 
ezeknek a könyveknek a terjesztése üzemi és tömegszervezeti könyv-
tárak részére nem ajánlatos.'"3 

Alig három hét múlva a boltok már „igazi" selejtlistát is kaptak. A 
több mint háromezer címet tartalmazó sokszorosított jegyzéket a Nép-
művelési Minisztérium irodalmi főosztálya állította össze és a KNV köz-
pontja azzal a megjegyzéssel továbbította a boltjaihoz, hogy ez a zúz-
dába bocsátható (sic!) kiadványok első selejtjegyzéke, amelynek alapján 
a bolt készletében levő kiadványokat selejtezzék ki és külön csomagban 
a központnak küldjék vissza.14 

Az e lista alapján kiselejtezett könyvek, amelyek között a Babits 
Mihály fordításában megjelent Amor sanctustól Tamási Áron műveiig, 
meséskönyvektől szakácskönyvekig és útikalauzokig igen sok 
„standard" mű található, további sorsukra várva már visszaérkeztek a 
KNV pincéibe, amikor a Népművelési Minisztérium kollégiuma egy-
szerre két, a könyvszakmát érintő javaslatot tárgyal. Az egyiket, a 
magánkönyvkiadás teljes felszámolásáról szólót, a kollégium elfogadja, a 
másikat azonban, amely minisztertanácsi rendeletként kíván megjelen-
tetni egy, a magánkölcsönkönyvtárak és magánkönyvkereskedések által 
végrehajtandó leltározási utasítást, visszaadják átdolgozásra. Minden ille-
tékes tudja (ha erről nem is beszélnek), hogy amit elrendelni kívánnak, 
formailag leltározás, a lényeget illetően azonban selejtezés, törekvésük 
mégis (vagy talán éppen ezért) az, hogy ez külön rendelet nélkül haj-
tassék végre, legalábbis nem úgy, hogy az a hivatalos lapban napvilágot 
lásson.15 

1 3 A Könyvterjesztő Nemzeti Vállalat (a továbbiakban: KNV) 
fiókfelügyelet 33. számú körrendelete. (Magyar Könyvkiadók és Könyv-
terjesztők Egyesülete Archívuma MKKE Arch.) 

1 4 A KNV fiókosztály 36Д1. számú körrendelete, továbbá: A nem 
terjeszthető könyvek névsoros jegyzéke (MKKE Arch). 

1 S A Népművelési Minisztérium kollégiumi iratai. 1950. május 18. 
''Műv. Min. irattára). 
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Az átdolgozott javaslatot aztán a kollégium elfogadta,16 amelynek 
eredményeképpen a megyei és a fővárosi tanácsi VB-k megkapták a 
minisztériumi utasítást: rendeljék el a magánkölcsönkönyvtárak és 
magánkönyvkereskedések könyvállományának a leltározását. A rendel-
kezésben teljes részletességgel előírták a leltárfelvétel szempontjait: a 
kilenc műfaji csoportot, amely szerint a könyveket osztályozni kell, 
mégpedig minden egyes könyvnél a szerző-cím—kiadó — a kiadás helye 
és éve feltüntetésével, a szerző neve szerinti ábécérendbe sorolva, külön-
külön listára véve az 1949. január előtt, illetve után megjelent műve-
ket.1 7 

A magyar könyszakma története ilyen hallatlanul munkaigényes lel-
tárfelvételt eddig nem ismert, nem csoda hát, ha a könyvkereskedők -
főképpen az ebben különösen érdekelt antikváriusok - megpróbáltak 
„fellebezni": Grandpierre Lili, a Magyar Könyvkiadók és Könyvkeres-
kedők Országos Egyesületének volt főtitkára, aki (miután az egyesületet 
z év elején a belügyminiszter feloszlatta) most a kiskereskedők érd^k-
•delmi szervének, a KISOSZ-nak keretében működő könyvkereskedői 
akcsoport ügyeit intézi, a KiSOSZ főtitkáránál interveniál: ilyen ren-

Jelkezést, ilyen rövid határidővel képtelenség végrehajtani. A válasz: ha 
a rövidárukereskedők a gombok és cérnák leltározását meg tudják 
oldani, a könyvkereskedők is l e l t á r o z z a n a k . . ' 

A KISOSZ ezt követően mégis jónak látta összehívni a könyvkeres-
kedő szakcsoport tagjait. Az október 9-i taggyűlésen, amelyen a buda-
pesti és Pest környéki magánkönyvkereskedők úgyszólván teljes létszám-
ban megjelentek, részt vett és felszólalt a Népművelési Minisztérium 
könyvtári osztályának vezetője, aki a jelenlevőket igyekezett megnyug-
tatni: nem kell tartaniok az államosítástól. A leltározási rendelet célja 
nem egyéb - mondta - , mint hogy ennek alapján lehetővé váljék a 
ponyvairodalom, a burzsoá szellemiségű, antimarxista könyvek kiselej-
tezése, a forgalomból egyszer s mindenkorra történő eltávolítása. Nem 
titkolta, hogy a minisztérium tervbe vette a selejtlista kiadását, amit 
majd a könyvkereskedők is megkapnaK, kérve őket, hogv a listára fel-
vett könyveket szolgáltassák majd be. A minisztérium tudomására 
jutott — közölte —, hogy a könyvkereskedők nagy mennyiségben selej-
teztek ki a tudományos kutatás szempontjából értékes könyveket is. A 
minisztérium ezt az ellenséges hírverés hatásának tudja be, holott a cél a 

1 6 Uo. 1950. augusztus 4. 
1 7 A Budapest Főváros V. kerületi Tanács V.B. 1950. szeptember 

11-i rendelkezése (MKKE Arch). 
1 'Grandpierre Lili közlése (magnófel 9»2.). 
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tudás demokratizálása, ennek legalkalmasabb eszköze pedig a jó könyv. 
Kifejezésre juttatta: a minisztérium azt kívánja a könyvkereskedőktől, 
hogy egészítsék-ki raktáraikat a szocialista szellemiségű új könyvekkel, 
és hogy ezek terjesztésével, propagálásával segítsék a kormány politi-
káját." 

Ilyen komoly eló'készítés után megtörtént a leltározás, a leltárokat a 
tanácsi apparátus begyűjtötte, majd a minisztériumba továbbította. 
Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy e leltártömeget bárki összesítette 
volna, só't azt is, hogy azokat kézbe vették, hiszen a Népkönyvtári Köz-
pont kiadásában 20 ezer példányban (!) ezekben a napokban látott nap-
világot az a pótjegyzék, amelyet az év tavaszán kilátásba helyeztek; 
címe: 2. sz. Útmutató népkönyvtárak (üzemi, falusi és városi könyv-
tárak) rendezéséhez20 immár 169 oldal terjedelemben, mintegy 6 ezer 
címet tartalmazva. Az a kis helyreigazító jegyzék, amely e füzetben 
található, lehetséges, hogy magával a füzettel egy idó'ben már napvilágot 
is látott. Ez néhány sajtóhiba javításán kívül két könyvnél közli, hogy 
az előszó eltávolításával megmaradhat, mégpedig Cervantes: Don 
Quijote Márai Sándor előszavának és a Kalevala Gulyás Pál előszavának 
eltávolításával. 

A 2. sz. Útmutatónál sem sejtheti, aki kézbe veszi, hogy selejtlistáról 
van szó. Pedig már kibocsátása idején azzá vált, ui. egy minisztériumi 
rendelkezés a megyei (és fővárosi) tanácsok népművelési alosztályait 
fölkérte, hogy a megye területén levő valamennyi könyvkereskedőt és 
magánkölcsönkönyvtár tulajdonosát szólítsák föl: könyvállományuk 
selejtezését az Útmutatók alapján (ezeket az érdekelteknek a Nép-
könyvtári Központtól meg kellett rendelniök - ára 5 forint) november 
15- ig hajtsák végre. A K i s e l e j t e z e t t könyveket a Népkönyvtári Központ 
raktárába kellett beküldeni.21 

A minisztérium illeték főosztálya a rendelkezés végrehajtásának 
ellenőrzését körültekintően megszervezte, annyira, hogy ebbe a 
KISOSZ-t is bevonta: a fővárosi könyvkereskedőknek a KISOSZ útján 
juttatták el az Útmutatókat és hívták föl figyelmüket, hogy a selejtezést 
november 6-ig be kell fejezni. (A 9 napos határidő-rövidítést nem 
indokolták.)2 2 A könyvkereskedők szakcsoportja pedig annak rendje és 

" Corvina, 1950/38. (október 13.). 
, 0 L . a 12. számú jegyzetet. 
2 1UMKL XV-45-81. Népművelési Minisztérium iratai 1813/ 

Alt/1-121. 
2 JUo. 



480 A Homályból 480 

módja szerint kiadta tagjaihoz a felhívást: a selejtezést a rendelkezések 
szerint sürgó'sen hajtsák végre, „mert a leirat szerint a kerületi tanácsok 
november 6. és 15. között ellenőrizni fogják, hogy a selejtezés megtör-
tént-e."2 3 

A 2. sz. Útmutatót tájékoztatási/' •» állami könyvesboltok is meg-
kapták központjuktól azzal, hogy az abban szereplő könyveket az 
üzemi, városi és falusi könyvtáraknak ne adják el, vagyis segítsenek, 
hogy a könyvtárfejlesztés a Népkönyvtári Központ direktíváinak meg-
felelően történjék. A boltok azonban az Útmutatókat selejtlistaként 
kezelték, az azokban szereplő kiadványokat kivonták a forgalomból. 
Ezt tapasztalva a vállalati központ nyomatékosan felhívta a boltjai 
figyelmét: e kiadványok „megfelelő politikai éberséggel bizonyos 
olvasóréteg felé szabadon terjeszthetők. Ezért a boltoknak nincs joguk 
ahhoz, hogy a jegyzékben foglalt könyveket kiselejtezzék, hanem a 
megjelölt kiadványok terjesztésénél megkülönböztetett figyelemmel jár-
janak el."*4 

De térjünk vissza a magánkönyvkereskedésekhez, ahol az „akció" 
folytatására november 9-én reggel fél 9 órakor került sor. A Múzeum 
körúti antikváriumok és a többi magánkönyvkereskedő előtt megjelen-
tek a Papírhulladékforgalmi N. V. teherkocsijai és a két Útmutató alap-
ján a könyvkereskedők által összegyűjtött könyveket fölrakták és 
elvitték. Az eseményt a Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat Központi 
Antikváriumának vezetője (tőle egyébként nem vittek el könyveket) 
azonnal jelezte vállalata központjának; az igazgató helyettese azonnal 
felhívta telefonon az MDP központját, továbbá a Népművelési és a Bel-
kereskedelmi Minisztérium illetékeseit, javasolva, hogy az elvitt könyve-
ket helyezzék el zárt raktárba, de semmi esetre se hamarkodják el a 

*3 A KISOSZ 1950. október 28-i körlevele (MKKE Arch). Nincs 
adatunk arról, hogy a könyvesboltoktól mennyi könyvet vontak vissza. 
A könyvtárakból viszont egy 1951. febr. 1-én kelt értékelés szerint: az 
iskolai könyvtárakból mintegy 2 6 - 2 7 ezer, az üzemi-szakszervezeti 
könyvtárakból 8300, a falusi könyvtárakból kb. 5 ezer kötet került 
vissza a raktárakba. Egyes üzemi könyvtárak a kiselejtezett könyveket 
félretették ugyan, de nem szállították be a Népkönyvtári Központ 
raktárába. Vö. az MDP Agitprop osztálya által készített értékelés a 
könyvtármunkáról és az olvasómozgalomról. SZKL SZOT Kultúrosz-
tály iratai 1961. 64. dosszié. 

1 4 A Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat körlevele (MKKE Arch). 
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bezúzásukat, mivel e művek tekintélyes részét intézmények keresik és 
megsemmisítésük káros.2 5 Intézkedés azonban nem történt, vagy ha 
igen, elkésett: a könyvek egyenesen az ó'rlőmalomba kerültek. 

* 

Ekkor robbant a bomba. . . 
Révai József népművelési miniszter egész nyáron betegeskedett, 

hivatalába nem járt be. Amikor ismét megjelent a minisztériumában, 
akkor fedezte fel, mi is történt. Igaz, a felfedezésben „segítették" egyes 
nyugati lapok, és még inkább a nyugati rádióadók magyar nyelvű 
adásai, amelyek éles hangú kommentárok kíséretében „elemezték" az 
Útmutatókat. Mi tagadás, a hidegháborús propagandához (amely Koreá-
ban már melegháborúra váltott át) jó muníciót szállítottunk számukra. 
Hiszen csakugyan nem volt nehéz felismerni, hogy ez az intézkedés 
mennyire kompromittálta nemcsak a Népművelési Minisztériumot, de a 
Magyar Népköztársaság egész művelődéspolitikáját is. 

A miniszter az M DP Központi Ellenőrző Bizottságát kérte fel annak 
kivizsgálására, mi ( is történt valójában, hogyan láthatott napvilágot 
főképpen a 2. sz. Útmutató. 

A vizsgálat lezárásáról és az „eredményről" a minisztérium nagy-
aktíváján maga a miniszter tájékoztatta munkatársait. Kifejtve, hogy 
egy országban, amelyben negyedszázadon át Horthy volt az úr, termé-
szetes követelmény, hogy a könyvállományt selejtezni kell, a fasiszta-
soviniszta könyveket zúzdába kell küldeni. „De mi most e könyvekről 
készült listát vagyunk kénytelenek indexre tenni és a zúzdának átadni" — 
mondta. 

És vázolta a selejtlista megszületésének folyamatát.26 A minisz-
térium könyvtári osztályának vezetője a tervezetet átküldte vélemé-

2 5 A vállalat igazgatóhelyettesének a Népművelési Minisztérium 
számára 1950. december 27-én készített jelentése. (A jelentés xerox-
másolata: MKKE Arch). 

2 6 Hogy a két Útmutatót gyakorlatilag ki (vagy kik) állították össze, 
a rendelkezésre álló forrásokból nem tűnt ki. Az nyilvánvaló, hogy még 
az OSzK-t sem vonták be. Ezt bizonyítja az OSzK vezetőjének felet-
teséhez, a kultuszminiszterhez 1950. november 2-án írott levele, amely-
ben felhívja a figyelmét: „Tudomásomra jutott, hogy a Népművelési 
Minisztérium utasítására a könyvkereskedők lista alapján selejtezik rak-
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nyezésre az Irodalmi főosztályra, ahol a könyvkiadói osztály vezetője 
azzal az indokkal, hogy a selejtezés a könyvtárosztály dolga, azt "em 
bírálta el, és még csak azzal az általuk készített listával sem egyeztette, 
amely az állami könyvkereskedelemben nem teijeszthető könyvekről 
készült. A könyvtárosztály tervezetét tehát lényegében megjegyzés nélkül 
visszaküldték „a '"eladónak". Onnan a tervezet most már az államtitkár-
hoz került. Nála elfeküdt az akta, amikor aztán sürgetésre elővette, úgy 
minősítette, hogy az egész ügy a hatásköri lista alapján tulajdonképpen 
nem is hozzá, hanem a miniszterhelyetteshez tartozik. Jószerint bele se 
pillantott, az aktát megjegyzés nélkül továbbította. A miniszterhelyet-
testől aztán - hiszen ő végül is az államtitkártól kapta - a szolgálati út 
szigorú betartásával (csoportfőnök, főosztályvezető) visszakerült a 
könyvtári osztály vezetőjéhez, aki tiszta lelkiismerettel nyomdába adta. 
Még csak arra sem gondolt senki, hogy a magánkönyvkereskedőket 
érintő rendelkezés kiadása a belkereskedelmi miniszter feladata, azaz 
hatásköri túllépés is történt, de hát nem is ez volt a főhiba. 

Korlátoltság, hanyagság, lelketlen bürokrácia keveredik kártevéssel 
ez ügyben - jelentette ki a miniszter, súlyosbító körülménynek 
tekintve, hogy egyes vészjelzéseket, mint p l a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének a rendelkezés visszavonását kérő levelét figye-
lembe se vették. „Ha építkezéseknél szabotázs történik, ha vonatok sik-
lanak ki, az emberek odafigyelnek, pedig lényegbevágó különbség nincs: 
itt is bűnös gondatlanság történt" - sommázta a történteket és fogal-
mazta meg a tanulságokat: a kultúrfronton is nagyobb éberséget kell 
tanúsítani, mert az ellenség dolgozik. Meg kell látni az akta mögött az 
embert, az életet: aki hivatalt kapott, nem válhatik lelketlen bürok-
ratává, sem diktátorrá. A kulturálatlanság gyakran radikális mezben 
jelenik meg, pedig nem csupán a liberalizmus, hanem az álradikalizmus 
is megengedhetetlen. 

tárukat abból a célból, hogy ezeket a könyveket a Népművelési Minisz-
térium útján a legsürgősebben zúzdába küldjék. Tekintettel arra, hogy 
feltehetően a könyvek között olyanok is vannak, amelyek az Országos 
Széchényi Könyvtár állományából hiányzanak (akár a kötelespéldány 
beszolgáltatás elmulasztása, vagy kikölcsönzött könyv elvesztése miatt), 
kérem a miniszter urat, szíveskedjék felhívni a társminisztériumot., 
intézkedjék és bocsásson az OSzK rendelkezésére a kiselejtezett művek-
ből 2 - 2 példányt. Tekintettel arra, hogy a kiselejtezés már folyamatbar 
van, kérem miniszter úr mielőbbi intézkedését." OSzK irattár. 
932/1950. 
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A párt ezzel is - mint az idő tájt sok más „ügy" kapcsán - példát 
kívánt statuálni: az államtitkárt és az ügy néhány más felelősét a súlyos 
pártbüntetéseken kívül funkciójából leváltották, alacsonyabb munka-
körbe helyezték.27 

* 

Mindezek ismeretében fel kell tennünk a kérdést: felelőtlennek 
éppenséggel nem nevezhető, művelt, tájékozott, gazdag politikai tapasz-
talattal rendelkező emberek hogyan is kerülhettek ilyen helyzetbe, 
hogyan engedhették ki a kezük közül ezt a rendelkezést. 

A lehetséges válasz első pontjaként hadd emlékeztessünk a Rajk-pert 
követően megváltozott légkörre, a kiélezett külpolitikai helyzetre, a 
hidegháborús fenyegetettség nyomasztó érzésére és arra, hogy ezek 
nyomán a felfokozott — és rosszul értelmezett — éberség milyen helyet 
kapott közéletünkben. Ehhez járult az a zavar, amelyet a Lukács-vita -
Lukács György önbírálata ellenére is - я fejekben (és ez alól kulturális 
úetünk egyes vezetői sem voltak kivételek) okozott. Azok az adminisztra-
tív intézkedések pedig, amelyek pl. a VKM munkáját elítélő párthatá-
rozatban jutottak kifejezésre („a köznevelés terén mutatkozó elmaradás 
főoka: az ellenség kártevő, szabotáló tevékenysége és a népi demokrácia 
ellen irányuló aknamunkája", a feladat pedig: „az ellenség leleplezése és 
ártalmatlanná tétele, az éberség fokozása2 * )," még inkább néhány 
ismert író és könyvkiadó-könyvkereskedő letartóztatása (az utóbbiak: 
Seress Géza, a Szikra Könyvkiadó lektorátusának volt vezetője, Havas 
Endre, az Athenaeum Könyvkiadó lektora, Faust Imre könyvkiadó, 
Kerecsényi Dezsőné, a Sarló-Könyvesbolt vezetője) a megfélemlítettség 
érzését olyan méretűvé fokozta, amikor már az a nézet kerekedhet felül: a 
proletárdiktatúra inkább el tudja viselni, ha néhány nem oda való könyv 
zúzdába kerül, mint azt, ha egyetlenegy is kimarad azok közül, amelyek 
a politikai gyakorlat szerint arra ítéltettek. És ahogy utólag megállapít-
ható, e szempontok között a legfontosabbak közé tartozott az, hogy a 
szerző a lista összeállításának időpontjában persona grata, vagy sem. 

2 7 A minisztériumi nagyaktíváról: Szántó Miklós: Révai és a 
közművelődés 1950-1953. Kézirat a Művelődéskutató Intézet 
Archívumában. Vö. az Állami Ellenőrzési Központ 1951 februári jelen-
tése a Népművelési Minisztérium Irodalmi főosztálya 1950. évi műkö-
déséről készített általános vizsgálatáról. (PI Arch 276 f. 89/262 ő. e. 
2-26.1.) 

2 • Köznevelés, 1950. április 15. 
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Csakhogy ezt teljes bizonyossággal még az élőkről sem lehetett tudni, 
nemhogy a klasszikusokról. Azaz hogy a klasszikusok megítélésében 
talán nem is a szerző, vagy a mű játszott meghatározó szerepet, hanem a 
kötethez írott elő-, vagy utószó, esetleg csupán ezek szerzője, netán a 
fülszöveg politikailag károsnak minősített megfogalmazása. A légkörre 
jellemző, hogy a Népkönyvtári Központ bepanaszolta a KNV-t, hogy 
reakciós szerzőktől származó előszóval megjelent műveket terjeszt, még-
pedig Kisfaludy Károly műveit Klebeisberg Kunó előszavával, továbbá 
Karinthy Frigyes Tanár úr kéremét Márai Sándor előszavával. „Te-
kintve, hogy megengedhetetlennek tartjuk, hogy a népkönyvtárakban 
ilyen könyvek szerepeljenek, kérjük, vizsgálják meg a kérdést és akadá-
lyozzák meg, hogy ilyesmi a jövőben előforduljon" - írják levelükben. 

Az persze, hogy Klebelsberg Kunó ki volt, csakugyan nem szorult 
magyarázatra, mint ahogyan azt is lehetett tudni, hogy Márai Sándor 
1948-ban disszidált, továbbá sokan arról is tájékozottak voltak, hogy 
Gulyás Pál, aki a Kalevala 1943-as és 1944-es kiadásához a tanulmányt 
írta, a II. világháború éveiben átsodródott a jobboldalra. Maguknak a 
tanulmányoknak talán meg lehetett volna bocsátani, az íróiknak azon-
ban nem. 

A lista összeállítóinak egyébként igen kevés fogódzójuk lehetett. 
Annál is inkább, mivel azok a fogalmak, amelyek a visszavonásra ítélt 
könyvek jelzőiként a különböző dokumentumokban előfordulnak (anti-
demokratikus, antimarxista, burzsoá szellemiségű, a demokrácia szem-
pontjából kifogásolható, a polgári gondolkodásra nevelő, idealista, 
nacionalista, soviniszta, elavult, értéktelen, silány), a fordulat éve előtt 
nem ugyanazt jelentették, mint utána. Azok pedig, akik az Útmutatók 
összeállítását kezdeményezték, az elvi alapokat elmulasztották meg-
fogalmazni. Mindez persze nem mentség, legfeljebb magyarázatkísérlet. 
Mint ahogy az is az, hogy bár a két Útmutató megjelenése között több 
mint fél esztendő telt el, nincsen tudomásunk arról, hogy az elsőt bár-
milyen bírálat érte volna. 

Végül még egy mozzanat, ami közrejátszhatott a rendelkezés kiadá-
sában, pontosabban abban, hogy a könyvtárrendezési javaslatból selejte-
zési utasítás lett: az OSZSZSZK minisztertanácsa mellett működő Nép-
művelési Intézmények Bizottsága 1950. augusztus 14-én bocsátotta ki 
rendeletét az elavult és felesleges irodalomnak a forgalomból való 
kivonására. Aligha kétséges, milyen ösztönzést adhatott ennek hírül-
vétele az ebben illetékes magyar szerveknek.2 ' 

" A Népkönyvtári Központ panaszos levele: PI Arch 276 f. 89/262. 
ő. e; az OSZSZSZK-beli rendelet: Könyvtárügyi Szemle, 1951 /3 -4 . 
Vö. Könyvbarát, 1952/6. 6.1. 
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Kis idő múlva, amikor az előidéző okok szóba kerültek, nem csupán 
ezekről nem esett említés, de már a kultúrbürokráciáról, az álradikaliz-
musról sem, így hát maradt az egyetlen, mindent megmagyarázó 
tényező, az ellenséges kártevés. Erről beszélt Révai József az MDP II. 
kongresszusán: „Ha mi azt mondjuk: nem kérünk a reakciós nyugati 
kultúrából, akkor az ellenség buzgón helyesel és selejtlistára teszi 
Cervantesi és Swiftet. Ha mi azt mondjuk: a szovjet kultúra felé kell 
fordulnunk mint példakép felé, akkor egyesek ezt úgy forgatják ki, 
hogy a valóságban a magyar kultúrának való hátatfordulás süljön ki 
belőle. Ha mi azt mondjuk: le kell küzdenünk a nacionalizmus szellemét 
kulturális életünkben, akkor az ellenség élénk fejbólintások közben 
Gárdonyi Gézát, Benedek Eleket, a magyar népmeséket vonja el gyer-
mekeinktől. Ha mi azt mondjuk, hogy a jelen új kérdéseit tárgyaló 
irodalmat kell támogatni, akkor ezt egyesek úgy értelmezik, hogy 
Arany Toldiját nem engedik be a népkönyvtárakba."3 0 

* 

Az állami könyvesboltok, mint jeleztük, hivatalosan nem kaptak 
utasítást könyvállományuk selejtezésére. Ennek ellenére a vállalati köz-
pont 1951. február 16-án szigorúan bizalmas felhívást küldött boltve-
zetőinek arról, hogy a 2. sz. Útmutató „néhány helytelen intézkedést 
tartalmaz", s miután ennek alapján a könyvesboltok selejtezést hajtottak 
végre, felhívja a boltvezetőket, hogy a kiselejtezett könyvanyagot 
azonnal vizsgálják felül és a selejtezés alól mentesítsék azokat a kiad-
ványokat, amelyeket e felhívás szerző-cím szerint (mindössze 19 
szerző összesen 48 művel) ugyancsak tartalmaz. A szerzők közül négy 
magyar (Benedek Elek, Gaál Mózes, Gárdonyi Géza és Gracza György) 
összesen nyolc művel, a többiek: De Amicis, Buck, Daudet, Dumas, 
Fallada, Grimm, Kipling, Lamb, E. Ludwig, Lewis Sinclair, Upton 
Sinclair, Wells, Werfel, S. Zweig, továbbá Cervantes és a Kalevala (azaz, 
amelyek már a hibaigazító jegyzéken is szerepeltek). E felhívás arra 
kötelezi a boltvezetőket, hogy az itt felsorolt müvekből néhány pél-

3 0 A Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusának jegyzőkönyve. 
Bp., 1951. 135. Még három év múlva is, 1954 májusában, az MDP III, 
kongresszusán, Nagy Sándor Sztálin-díjas ezzel illusztrálja a „prolet-
kult" megjelenését: „Nem akarták-e nálunk is kihajítani az ablakon 
Cervantest, a Don Quijote íróját, Mark Twaint, a nagy amerikai írót és 
más külföldi klasszikusokat? Nem akarták-e kiközösíteni a magyar 
irodalomból Jókait, Gárdonyit és más nagy magyar írókat? A párt 
sokszor csak az utolsó pillanatban tudott közbelépni." 

15 Irodalomtörténet 1983/2 
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dányt a kirakatba feltűnő helyre tegyenek ki. Ezt annyira fontosnak 
tartják, hogy arra is kitérnek: amennyiben e könyvekből nincs példá-
nyuk, gondoskodjanak beszerzéséről (lehetőleg a szomszédos bolttól 
kérjenek át).3 1 

A vállalat központja azonban azt is szükségesnek tartotta, hogy 
most, miután sok minden tisztázódott, tájékoztassa a boltvezetőket, 
mihez is tartsák magukat. Közölte hát, hogy a miniszterelnökség által 
1945/46-ban kiadott jegyzékeken kívül (amelyek alapján annak idején 
átadták bezúzásra a kijelölt könyveket), hivatalos selejtjegyzék nem jelent 
meg. „Megjelentek olyan jegyzékek, amelyekben az illetékes szer-
vek a terjesztésre nem javasolt könyveket foglalták össze, azonban ezek-
ben a jegyzékekben szereplő műveket bezúzni nem lehet Az ilyen, ter-
jesztésre nem ajánlatos műveket a forgalomból ki kell vonni és azokat 
csak a Központi Antikvárium útján, tudományos kutatás céljaira lehet 
kiszolgáltatni, azonban megsemmisíteni ezeket nem szabad. Az egyes 
könyvesboltok vezetőit személyükben tesszük felelőssé azért, hogy a 
terjesztésre nem javasolt könyvek közforgalomba ne kerüljenek, hanem 
azokat a raktárukban jól elkülönítve, összekötegelve tárolják, de a 
Paplrhulladékgyűjtőnek ezekből át nem adhatnak." (Kiemelések az 
eredetiben2 

* 

A selejtlista-botrány - mondjuk így — jelképévé, ki tudja miért, 
Cervantes Don Quijoteja vált, holott hasonló Joggal" sajnos sok tucat 
más magyar vagy külföldi klasszikus is válhatott volna. Igaz, a már 
idézett nagyaktíván, majd az MDP II. kongresszusán Révai József is 
ezzel példálózott, de talán azért is e mű rögződött a kortársak emléke-
zetébe, mert a botrányt követően ez volt az első nagyobb terjedelmű 
klasszikus mű, amely a listán szereplők közül új kiadásban napvilágot 
látott. 

A könyvkiadás éppen esedékes átszervezésének eredményeképpen a 
botrány kipattanásának napjaiban kezdte meg munkáját a Révai Könyv-
kiadó átszervezésével megalakult Szépirodalmi Könyvkiadó, amely 
ez idő tájt a szovjet szépirodalom kivételével minden más külföldi 
szépirodalmi mű kiadását is végezte. Az pedig, hogy a Révai Könyvkiadó 
alapjain szerveződött, ebben az összefüggésben azért fontos, mivel a 
Don Quijote újbóli megjelentetéséhez nem volt másra szükség, mint új 

3 1 A Könyvesbolt Kiskereskedelmi Vállalat boltosztályának felhívása 
1951. február 16. (MKKE Arch). 

3 2 A boltosztály 47. számú körrendelete 1951. március 8. (Uo.). 
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bevezető tanulmányt íratni (ezt Sőtér István el is végezte) és az 1 >43-as 
Révai kiadás meglevő matricáinak felhasználásával máris megkezdhették 
a nyomást. Nem kis feladatot jelentett a két vaskos (összesen 76 ív ter-
jedelmű) kötet fűzése, kötése, ám a mű április első napjaiban nár a 
könyvesboltokban volt (ára fűzve 3 4 , - , kötve 46 forint),3 3 a Szabad 
Nép április 11-i számában pedig megjelent Lukács Györgynek 
Cervantesről szóló tanulmánya: „A Don Quijote új magyar kiadása 
különleges esemény. E könyv egyike volt a világirodalom legnagyobb 
könyvsikereinek" - adja meg Lukács György az alaphangot, a befejező 
részben pedig: „Egy újságcikk nem léphet fel azzal az igénnyel, hogy 
Cervantes világraszóló alkotását csak vázlatosan is méltassa; csak néhány 
szempont jelzésére szorítkozhattunk. De hiszen ezek is azt tanúsít-
hatják, milyen helyes volt újból kiadni Cervantes regényét." 

* 

Az Útmutatók érvénytelenítése persze nem oldotta meg a problémá-
kat. A folytatásra 1951. február 13-án került sor, amikor a Népművelési 
Minisztérium irodalmi főosztályának vezetője „az új selejtezési lista 
elkészítésének megtárgyalására" megbeszélést hívott össze. Erre - nyil-
ván más érdekelt szervek képviselőin kívül - az OSzK-t is meghívták, 
ettől kezdődően e munkálatokba az OSzK-t folyamatosan bevonták, 
javaslataikat kikérték.34 Április 10-én pedig a minisztérium kollégiuma 
irodalmárok bevonásával ismét tárgyalta az elavult, forgalomból kivo-
nandó könyvek ügyét (a kifejezéseket, hogy „selejt", „selejtlista", 
„zúzda", a miniszter intenciójára törlik a szótárból): az új jegyzék 
összeállítására egy három tagból álló, e faladatra függetlenített elő-
készítő bizottságot hívtak életre, és munkájuk alapvető szempontjait 
most már meglehetős részletességgel megszabták. Kimondták, hogy a 
klasszikusoknak azokat a kiadásait, amelyeket annak idején reakciós elő-
szókkal láttak el, nem szabad a listára felvenni, a kapitalista országok 
irodalmával kapcsolatban pedig úgy foglaltak állást, hogy bizonyos lek-
tűröket, félponyvákat, ha a könyvtárakból ki is kell vonni, ezek a 

3 3 „Állami kiadóvállalataink megértették a pártkongresszus 
útmutatását arról, hogyan kell becsülnünk nemcsak nemzeti hagyo-
mányainkat, hanem az emberi kultúra egész haladó örökségét. A minap 
Cervantes klasszikus remeke a Don Quijote jelent meg magyar nyelven 
teljes kiadásban.. ."'Világosság c^.iű napilap, 1951. április 7. 

3 4 OSzK irattára 106/1951. 

15* 
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könyvkereskedelemben forgalomban maradhatnak. A munka elvégzését 
hat hónapban irányozták elő'.3 5 

Kétszer hat hónapnál is több idő eltelt azonban,36 amikor 1952 
nyarán a Népművelési Minisztérium kiadásában napvilágot látott az 
Elavult könyvek jegyzéke, amelyet 1953-ban két pótfüzet követett.37 

E háromnak együttes terjedelme 740 oldal, és mintegy 15 ezer címet 
tartalmaznak, olyan kiadványokat, amelyek - az előszót idézve - „nem 
érdemesíthetők arra, hogy a kulturális felemelkedés útján járó dolgozó 
népünk olvasmányai legyenek." A jegyzék összeállítói - úgy tűnik - jó 
munkát végeztek: könyvtáraink ezek segítségével szabadultak meg a 
Courts-Mahleroktól (e jegyzék 162 címet tartalmaz tőle) és társaitól, 
egyebek mellett a Pesti Hírlap Könyvek, a Színes Regénytár, a Világ-
városi Regények, a Százezrek Könyve, a Tarka Regénytár füzeteitől. 

* 

A selejtlista históriája immár történelem. Nem minden tanulság 
nélkül való. 

VARGA SÁNDOR 

3 5 Népművelési Minisztérium kollégiumi iratai, 1951. április 10. 
3 6 Az Állami Ellenőrzési Központ által a könyvkiadás helyzetéről 

készített jelentésben a selejtlista hiányával magyarázza, hogy „még ma 
is forgalom tárgyát képezik olyan könyvek, melyeknek terjesztése nem 
kívánatos, a könyvterjesztő pedig nem tudja csökkenteni az 1951. szep-
tember 30-i állapot szerint 34 877 000 Ft-ot kitevő elfekvő készle-
tét. . . " ÚMKL VIII/701. ÀEK iratok. 

3 7KMK Könyvtár 013/65. 
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ADATTÁR ENDRÖDYJÁNOS 
ISMERETLEN LEVELEIBŐL 

A 18. század utolsó évtizedének elején, 1792-17УЗ-Ьап lát nap-
világot a kor legjelentősebb színdarabgyűjteménye, a Magyar Játék-
szín.1 A megjelent 4 kötet szerkesztője Endrődy János piarista pap-
tanár,2 aki 1792-ben színpadra írja Dugonics András Arany perecek 
című művét, amely Macskást Juliána címen még évtizedek múlva is szín-
padjaink sikerdarabja. 

Ki volt Endrődy János? Életéről, változatos pályafutásáról keveset 
tudunk. 3 kötetes irodalmi lexikonunk tévesen jelzi halálának évét.3 

Egyetlen összefoglaló életrajza4 is hiányos és elavult már; a szerző 
csupán nagy vonalakban tudja követni Endrődy János életpályáját. 
1790/91-es tanévben még Temesváron van, majd a következő tanévtől 
Pesten tanít. Mikor érkezett? Ma még nem tudjuk pontosan megálla-
pítani. 1791-1793 között dolgozik Pesten, éppen akkor, amikor a nem-
zeti felbuzdulás, a magyar nyelvért vívott jogos harc a gyakorlati megva-
lósulás stádiumába juttatta az első magyar hivatásos színtársulatot. 

Piarista rendtársaival, Simái Kristóffal, Dugonics Andrással együtt őt 
is magával ragadta a lelkesedés, a felébredt bizakodás a várható új kor-
szak iránt. II. Lipót rövid uralkodása — a kezdeti engedményekkel 
fokozta az alkotó tennivágyást Endrődyben is. Amit magával hozott — 
az az iskolai színjátszás gazdag tapasztalata volt. Diákként sokszor és 
örömmel lépett fel feiskolai magyar nyelvű színielőadásokon. A pesti 
piarista gimnáziumba „a magyar nyelv és tudományosság" professzorá-
nak nevezték ki. Megpróbálja felvenni a kapcsolatot a kortárs pesti 
írókkal; a vidékieket levélben keresi meg. Kelemenék előadásait gyakran 

1Magyar Játék-Szin. Pesten, 1792. 
4 756-1824 . 
3Magyar Irodalmi Lexikon I. Bp. 1965. 292. Tévesen 1827-et ír 

1824 helyett. 
4Endrődy János életrajza, kta Dr. Ptrényi József. Nagykanizsa, 

1899. 
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látogathatja, mert korán megérik benne egy színdarabgyűjtemény kiadá-
sának a terve. E tervét „Jelentés"-ben fogalmazza meg, s küldi el maj-
dani olvasóihoz. A' szétszóródott leveleibó'l eddig mindössze egy volt 
ismeretes,5 az, amelyet 1792. szeptember 1-én válaszként küldött 
Kazinczy Ferencnek a néhány nappal korábban érkezett levélre. Neve-
zetes dátum a Kazinczynak küldött levél ideje: „Éppen ma botsátom a' 
Magyar Játék-szint a sajtó alá. 8 b e r [október] végével készen leszen az 
első' könyv, vagy is köttet. . ." A szétküldött Jelentés nem maradt vissz-
hang nélkül: „Vettem igyekezetem iránt Erdélyből is leveleket már és 
mindenek jó reménységet adnak igyekezetünknek..." 

Ezúttal 4, eddig ismeretlen Endrődy-levelet teszünk közzé. Az első 
id. Péczeli (Pétzeli) Józsefhez, a Komáromban megjelentetett Mindenes 
Gyűjtemény szerkesztőjéhez szól;6 a címzettet a már korábban készí-
tett Voltaire-fordításai alapján közreműködésre kéri fel, de a felszólítás-
nak aligha lehetett foganatja, mert Péczeli József még 1792. december 
4-én meghalt. A következő két levél7 Aranka Györgyhöz, a Marosvásár-
helyen működő Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság „titoknokához" 
íródott, s már a megjelent kötetekről, valamint az Erdélybe küldött pél-
dányokról tudósítanak. Legérdekesebb a 4. levél,8 amelyben a Bihar 
megyei alispánt, a színpártolás hírében álló Beöthy Lászlót szólítja fel a 
támogatás érdekében. A levél bővebb, részletezőbb, mint a korábbiak. 
Amikor postára adja, már vannak tapasztalatai, hiszen ekkor került ki a 
sajtó alól a 3. kötet. A tapasztalatok, a terjesztés nehézségei, az eladott 
példányok árának körülményes megtérítése s a nagyközönség részéről 
megmutatkozó érdektelenség már bizonytalanná teszik a szerkesztőt: 
„A második eszte .uei folytatásba nem merek más képpen kapni, ha 
tsa<v .lege l ő elő füzetők nem lesznek. . ." - írta, de még jutott egy 
kötetre a buzgalomból, mert még 1793-ban megjelenik a negyedik kötet 
is. A folytatás megszakadt; talá többet is tudhatnánk a szerkesztés 
tapasztalatairól, a megszűnés okairól, ha felbukkannának azok a Jelen-
tések, amelyeket időközben Endrődy kiadott, hogy előfizetőit és új 
olvasóit tájékoztassa. A negyedik kötet anyagával összesen 14 szín-
darabot bocsátott útjára, s ebből 7 „magyarítás", 7 pedig fordítás ered-
ménye. Ezek közül alig volt darab, amely ne jutott volna el a Kelemen-
féle társulat műsorára. 1793 végén már érezni lehetett, hogy a jogosan 

5Kaz. Lev. II. 2 7 1 - 2 7 2 . 409. sz. letél. 
'Lelőhelye: MTA Kt. M. Irad. Lev. 4.Ч-. 143/121. 
7 OSzK Kt. Quart. Hung. 1994./282 és 285. sz. 
8 Bihar megyei levéltár. Debrecen. IV. A. 1/b. 244. d. Acta Gener. 

Congreg. 59 Fase. VK Anni 1793. 
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táplált remények az új uralkodó, I. Ferenc császár idején - tehát a vál-
tozó politikai széljárásban - aligha fognak valóra válni. Az a diáksereg, 
amelyet a József magyarellenes reformjai kovácsoltak össze - ekkorára 
már elhagyni készült Pestet, s vidéken kerestek állást, megélhetést 
maguknak. Soós Márton orvostanhallgató, a színtársulat nagy támoga-
tója — tanulmányai végeztével, 1793-ban visszatért Erdélybe, Désre; 
Szrógh Sámuel, „patvarista" Miskolcon kap állást, és 1793 végén 
Endró'dy János is eltávozik Pestről, a következő háborús években kül-
földön, tábori papként szolgál, majd visszatérése után a tanítást foly-
tatja a különböző rendházi iskolákban, vidéken. 1811 -1815 között 
Nagykárolyban, ahol feleleveníti az iskolai színjátszást, a Károlyiak haj-
dani színházhelyiségét szerzi meg az iskolai színjátszás céljaira. Irogat, 
verselget még, de a közfigyelem már nem kíséri nyomon a fővárosból 
eltávozott Endrődyt. Addig élt a köztudatban, míg maga is a forrongó 
irodalmi élet átmeneti részese volt: 1 7 9 1 - 1 7 9 3 között. Akkor a for-
dításán kivül a színdarabgyűjteménye megjelent, amelyben nemcsak 
színdarabokat tett közzé, hanem megírta az első magyar színtársulat 
első két évének a történetét; fejtegetései mellé eredeti dokumentu-
mokat is közölt; tehát személyében nemcsak drámafordítót vagy szer-
kesztőt tisztelhetünk, hanem az első magyar színháztörténészünket is. 

A levelek közlése folyamán megőriztük azok eredeti helyesírását; 
Endró'dy következetesen ö-t ír a hosszú ő helyett; ezt a mai használat 
szerint átírtuk, de meghagytuk helyesírásának, szóhasználatának sajátos 
egyéni vonásait (pl. tudosétás, helet, meg-mutattya, elő füzetés (előfize-
tés helyett) stb.) 

Endrődi János Péleli Józsefhez 

Érdemes és Tudós Hazafinak 
/ 

Pétzeli Josef Urnák 
Endrődy János Boldogságot kéván! 

Nagy Neved, és tudós sok szép munkáid ösztönöztek 
engem, hogy ösméretlen létemre neked Nagy Férjfi jelen való 
levelemmel alk-'matlankodgyak. Ide zárt tudósétásom ele-
gendő képpen meg-mutattya szándékomat, ugyan azért nem 
szükség arról bővebben emlékeznem. Oda tzéloz tsak jelen való 
írásom, hogy kérjelek, ha valami, már írt, vagy munkára el-
szántjáték darabjaid volnának, azokat vélünk közöljed. 
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Barátom! ollyan felőled a vélekedésünk, hogy egy drága 
kintsel gazdagodik-meg Gyűjteményünk, ha Pétzelinek valami 
munkájával ditsekedhetik. Légy jó egésségben. 

Irám Pesten 5. August, 792. 

Endrődy János Aranka Györgyhöz 

Méltóságos Nagy Hazafi! 

( A' Magyar újságokból nem kétlem olvasta már Méltóságos 
Úr a' Magyar Játék-Szin' első kötettyének ki-jöttét, olvasta 
egyszersmind, hogy annak némelly része az el-adásra Méltó-
ságodhoz-is utasíttatik. 

Mi vitt légyen engem e' bátorságra, hogy Méltóságodat evvel 
terheljem, a nyalábhoz /: melly két napok előtt némelly porté-
kát-is szekerekkel útra indult már:/ zárt levelemben meg írtam. 

Mostan nem egyébbel alkalmatlankodom a' Méltóságos Úr-
nak, hanem tsak 30. nyomtatványoknak útra indulását jelent-
vén, alázatosan esedezem igyekezetemnek előmozdításáért, ki 
magamat kegyelmében ajánlván maradok 

a Méltóságos Urnák Alázatos Szolgája 
Endrődy János 

Professor 

Pesten, 15. 9berben [november] 1792. 

Endrődy János Aranka Györgyhöz 
I 

Méltóságos Ur 
Drága jó akaró Uram! 

Küldöm Gyűjteményemnek második kőtettyét, és pedig 
ugyan annyi nyomtatványokat zártam a' nyalábba, mennyit 
első alkalmatossággal küldöttem, tudni illik 30. A' munka ez 
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után elő fűzetésre-is botsáttatik a'mint az ide rekesztett Jelen-
tésből ki tetzik. Erdélyben bátran lehet az első füzetést 
hosszabb időre-is ki-terjeszteni, tudni illik, Martiusnak végire, 
így kérem a' Méltóságos Urat méltóztasson Április elején az 
addig el-adott köteteknek árát, nem különben az elő füzető 
Uraknak neveit hozzám utasíttani, hogy a' többi kötetek 
nyomtatására segéltessem. Ha szerentsések leszünk az első 
esztendei Gyűjteménynek el-adásában, a' második esztendeit, 
a' Moliere (!) munkáinak formájára képekkel-is fogjuk ékesít-
teni, és mindent el követni, hogy a' magyar közönségnek 
tetzhessünk. Vajha szerentsés lenne meg-tudni, mikor érkezett 
légyen é nyalábom a' Méltóságos Úrnak kezéhez. Én minden 
tisztelettel maradok a' Méltóságos Úrnak 

Alázatos Szolgája 
Endrődy János, a' magyar 

Nyelv és Tudományosságnak 
Tanítója 

Pesten, 30 Január 1793. 

Endrődy János levele Bihar megye alispánjához 

! 

Tekintetes Vice Ispány Ur 
Bizodalmas Nagy jo Uram! 

Hogy Magyar nyelvünknek elő adásán nem keveset segjtt a' 
Nemzeti Játék Szin, meg esmérte már édes Hazámnak nagyobb 
része, ugyan azért is annak fel segellésére közben is vetetnék 
magokat 28 Vármegyék a' Felséges Udvarnál. Én némelly 
Hazafi Társaimmal, mint azért, hogy ezen, már fel állott Játszó 
Társaságnak Játék darabokat inkább szerezhessek; mint azért, 
hogy jobban széllesztessem anya nyelvünket az Országba, és a' 
munkára ösztönözzem Hazafi Társaimat, mint pedig, hogy az 
idegen könyvek olvasása helett, lassan lassan magyar könyvek-
hez is szoktassam magyar szépeinket. Egy Játék Szini Gyűjte-
ménynek ki adására vetemettem. Helyben hagyták igyekeze-
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temet nem kevés számú nagyobb renden levő Magyarjaink is, 
és ime Gyűjteményemnek már harmadik kötettye el is hagyta 
a' sajtót bátor még eddig nem kevés kárommal. A' második 
esztendei folytatásba nem merek más képpen kapni, ha tsak 
elegendő elő füzetök nem lesznek, hogy pedig félben ne hagy-
nám a' munkát, sokan azon érdemes Uraktól, kik külömbféle 
deputatiokra Pesten egybe gyűltek, meg hagyták, sött igyeke-
zetemnek ügyét, némelly T. V. Ispány Urak magokra válalták. 
Ezek a' Tanátsokból Nagy Váradról is Jelentésemben teszek 
említést, olly bizodalomba levén, hogy Tekintetes V. Ispány 
Úr talál ottan egy valamelly érdemes Hazafinál helet akkor oda 
küldendő Gyűjteményemnek, ha Váradról is elő füzetőket 
nyerendek. E' végett alázatossan kérem a' Tekintetes Urat mél-
tóztasson igyekezetünket 's Gyűjteményünket, Annak elő 
mozdítását a T. N. Vármegyénél eszközölni. Vajha lehetne oly 
szerentsésen, hogy tudhassam társaimmal együtt, miben 
lehessen helyheztetni reménységünket. 

Én vagyok A' Tekintetes V. Ispány Urnák 

• Alázatos Szolgája 
Endrődy János 

A' Magyar nyelv és Tudományosságnak Tanítója 
a' Pesti Gymnasiumban 

Pesten. Szt. György Hav. 5. .lapján 1793. 
[április] 

Közli: ENYEDI SÁNDOR 

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ 
LEVELEI BEREGI TIVADARHOZ 

Beregi Tivadar (szül. 1909, Móron.) A móri néptanító fia, aki a 
magyarországi nyomor és szocialista eszméi üldöztetése miatt emigrált 
Franciaországba, immár ötven esztendeje lelkes terjesztője és ébren-
tartója a magyar kultúrának Franciaországban. 

Emigrációja kezdete óta munkatársa volt a Népszavának, francia-
országi tudósításokat küldött a lapnak, míg a háborús események ennek 
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véget nem vetettek; a francia sajtóban is elsősorban a szocialista lapok-
ban s a kulturális orgánumokban dolgozott. Különösen ez utóbbiakban 
minden alkalmat megragadott arra, hogy a magyar kultúrát, elsősorban 
a magyar irodalmat népszerűsítse. 

így került kapcsolatba 1949 kora tavaszán Tersánszky Józsi Jenővel 
is, aki cikkor Párizsban járt. Dobossy László, a Magyar Intézet akkori 
igazgatója létesített kapcsolatot közöttük s Beregi interjút csinált 
Tersánszkyval, ami meg is jelent az „Opéra" 1949. március 30-i számá-
ban, Un humoriste hongrois à Paris címen. A beszélgetés során barát-
ságot kötöttek; ennek tanúbizonysága az a tucatnyi levelezőlap, 
amelyet Tersánszky Bereginek küldött 1949 és az ötvenes évek sleje 
között. Később a kapcsolat fellazult. 

Az alábbiakban a megmaradt levelezőlapok szövegét közöljük. 

A szerk. 

1. Postai levelezőlap. Olvashatatlan postabélyegző. 
Autográf tinta-írás. 

Kedves Tódorkám! Első sorok a tieid, amiket Páris küld 
nekem. Ezért külön hálás vagyok neked. A könyveket csakis 
kollektive adhatom föl az Institute-nak, mert különben körül-
ményes a dolog. Ez még várat magára pár hetet. Mert az 
újonnan megjelenő regényemet, egy kézikocsi történetét az 
ostrom alatt szintén mellékelni akarom a többihez. Ugyan-
csak a cikkeket is egyszerre küldöm el. Eddig a Szabad Szó 
hozott két nagyobb cikket. Aztán a mai Színház Moziban 
van állítólag képes cikk. Azonkívül vagy a Csillag, vagy az Új 
Időkből küldhetek, meg a Népszavának is viszek. De most 
nagyon be vagyok fogva. Szegény feleségem, aki csókol 
benneteket, tényleg szörnyű állapotban van. Ma vagy holnap 
utalják be végre a klinikára. Ma megyek az Elnök fogadására. 
Tegnapelőtt az Operában néztem meg a ruszkikat. Hát remek 
művészek, az tény. Ha Bikichcsel beszélsz mondd meg neki, 
hogy a pasasa nem jelentkezett a papírért. Mindenkit 
üdvözlök. Feleségednek kézcsókom és téged ölellek szeretettel: 

Jenő 
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2. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: Budapest, 1949. II. 22. 

Kedves Komám! Itt vagyok már egészen baj nélkül. Az 
ígéretemet megtartom, hogy könyvet küldök Neked. De nem 
külön, mert az körülményes. Az Institute-nek küldök hivata-
losan, és azok közt lesz Neked dedikálva egy; esetleg két 
művem. Te is küldd el a cikket, ha megjelenik. Nagy kedvem 
van dolgozni, a Párisi tartózkodás csodára fölüdített. Bárcsak 
sikerülne az ősszel megint eljutnom körötökbe. Feleséged 
kezét csókolom, téged szeretettel ölellek: 

Tersánszky 

3. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: Budapest, 1949. III. 22. 

Kedves Tódorkám, 
nagyon köszönöm a gratulációdat. Kiderül velem az élet, 

ha onnan bármi csekély hír érkezik hozzám. Tudod, hogy a 
„Paralell" hozta furulyázó fényképemet egy kedves cikkel 
Gyertyán signálással. A könyveket okvetlen küldöm e héten 
az Institute-nek, ott keresd meg a magadéit, közöttük. Lel-
kest nem tudom üdvözölni, mert valami zűr van itt vele, 
amibe nehéz beleártani magát bárkinek, míg nem tisztázódik. 
Kandóékat és a francia újságírók közzül azt a szép asszonyt 
akivel fönn voltatok üdvözlöm. Nagyon lekötelezel, ha csak 
pár sort is szánsz rám amikor eszedbe jutok. Bikics barátja 
már átvette a csomagját, őket is üdvözlöm, ölellek és kéz-
csókom kedves nejednek 

Tersánszky Jenő 
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4. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: Budapest, 1949. IV. 7. 

Kedves Tódorkám! Nagyon-nagyon köszönöm szép cikke-
det. Főleg a hely mond sokat szememben, ahol megjelen-
tetted. Az Institute-nek már a múlt héten elküldtem a köny-
veket. Neked is dedikáltam kettőt, vagy hármat. Vedd át 
Dobossytóh Nem tudom miért nem szán rám néhány sort. 
Hivatalosan is tudatnia kellene, mint halad a Kakuk Marci 
francia fordítása. Dehát hallgat. Nem terhellek nagyon ha 
arra kérlek rázzad ki kissé közönyéből az Intézet intéző-
ségét. Lelkessel bizonyos kis zűrök voltak itt. De elsimult 
minden. Máma Örvössel találkoztam itt és hallom Gyertyán 
is itthon van. ő t még nem láttam. Még kapsz tőlem könyve-
ket, hamarosan. De nem hiszem hogy sikerülhet társulatot 
szerveznem és azzal mennem ki. Talán egyedül igen. Nyár 
vége felé vettem tervbe. Kézcsókomat add át, mindenkit 
üdvözlök és téged ölellek: 

Jenő 

5. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

Olvashatatlan postabélyegző. 

1949. Karácsonynapján. Keves jó Tódorkám! 
Furán szól és hitetlenség támad rá, hogy lapod volt az 

egyetlen karácsonyi ajándék számomra. Mert olyan képzete-
ket vert föl bennem, ami nem unalom, nem képmutatás, nem 
erőszakolt ujjongás, hanem olyasmi, ami valóban érdeklődé-
semnek az elemi, az egyetlen csemegéje. Te tudod, hogy 
Párisból amiatt jöttem haza, mert a bejárónőnk azt írta, hogy 
ha életben akarom még látni feleségemet, akkor üljek 
vonatra. Hát erre én ezt tettem, mert ha valakivel jóban-rossz-
ban 30 évet tölt el az ember, akkor nem ember, ha a 
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halálos ágyán cserben hagyja őt. A feleségem 13 hónapja 
fekszik már a legsúlyosabb és egyre súlyosbodó szívbajjal. 
Mellette kell lennem! Máskülönben segítenék fordítani a 
Kakuk Marci című regényemet Párisban, Rose Richardnak. 
(Nem tudom Dobossy miért nem válaszol levelező lapjaimra. 
Talán maszlagolták őt rólam marhaságokkal, amiket itt már 
hallottam magamról néhányat? ). Szóval nincs kizárva, hogy 
ha jobban lesz nejem, vagy pedig a szenvedéseitől megszaba-
dítja a Jó Ég, akkor útnak indulok innen, ahól másként 
semmi panaszom az életkörülményeimre. Tudod, hogy a 
pikulázás oda fejlődött, hogy a minisztériumban aktázzák a 
kézikönyvemet, a kettős sípról? Csekélység, hogy egy itt 
kiásott, csontból készült, 1354 éves kettős sípnak, pontos 
rekonstrukcióján eljátszottam egy mostani, pentaton dalt, 
tökéletesen! Ez nem zeneelmélet és zenetudomány! Kíván-
ságra bárkinek, bárhói megismételhetem. Küldök Neked leg-
utóbbi művemből az Institute útján egyet és ölellek: 

Jenő 

6. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: 1950. jan. 11. 

Bp. 950. jan. 11. Drága Tódorkám! Szívből köszönöm 
jókívánságaidat az új évre. Szegény betegemre éppen ráfér 
minden jókívánság; mert még azóta sem tud leszállani az 
ágyról. Nekem viszont szószerint: kutya bajom! Azaz egész-
ségemet és jókedvemet nagyobb-apróbb viszontságok nem 
tudják aláásni. Nem keresett föl egy kartárs, Giacomo Scinto 
nevű? Szerettem volna, ha találkoztok, mert nagyon rendes 
gyerek és tőle kapok itt-ott hírt onnan. Főleg nemlegeseket 
arról, hogy: hová a fészkes fenébe kallódott el, akkora hű-hó 
után a Kakuk Marci fordítása? A K. Humanité hozott belőle 
egész oldalt, te is írtál róla és még vagy három nagyobb lap. 
És most síri hallgatás. Dobossy, aki itt van, azt mondotta, 
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egy nemzetközi fordító iroda vette át az egész munkát. De 
további sorsáról nem tudott, sem a vállalatot nem nevezte 
meg. Ha értesülnél valamiről Todorkám, tudass, nagyon kér-
lek. Mert már úgy néz ki a dolog, mint a megcsalt férj esete. 
Mindenki tud a botrányáról, csak ő maga nem. De Todor-
kám, ennél is fontosabb, ha szegény betegemnek digitalist 
tudnál szerezni és küldeni, injectiónak. Mert a francia gyárt-
mány a legjobb. A költségeket valahogy szintén találd ki, 
hogyan intézzük el. De ha mindez terhes neked, якког se 
némulj el és szerezz örömet egy-egy lappal öreg barátodnak 
aki feleségeddel együtt szeretettel ölel-

Jenő 

7. Levél. 
Autográf tinta-írás 

Bp. 950. márc. 30. Kedves Tódorkám! Kieszeltem végre, 
hogyan küldjek neked simán egy Kakuk Marcit, a legújabb, 
negyedik kiadásból, íme a cím ahol megkapod. Bureau des 
Départs Ministère des Affaires Etrangères 37, Quai, d'Orsay. 
Máskülönben változatlan leköt feleségem betegsége és mun-
kába temetkezem főként, itthon, mindennemű munkába. 
Szótárt csinálok. Zenét csinálok és gyakorlok. Képzeld, leg-
utóbb az én fölfogásomat igazolta egy régészeti lelet. Én 
megszólaltattam, harmóniákkal egy 1350 éves kettes csont-
sípot. Noha a zenetörténet Kr. u. 1200-ból származtatja a 
polifoniát. Mármost egy Aquincumban, Pest mellett kiásott 
vízi orgona, úgynevezett hydraulis szakértője egy készítő, egy 
mester, "maga is azt tartja, hogy lehetetlen 48 darab, kroma-
tikus hangsorú, billentyűs, rúgós és bronzba, vagyis önthető, 
sokszorosítható anyagba ágyalt síptömeggel, csakis uni-sonó 
játszani, mert ez már kimerítené a hülyeségnek legmélyebb 
állapotát is. Mit szólsz ehhez? Újra kell írni az összes tan-
könyveket, zenetörténeteket. Csekélység, két furulya dönti 
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majd el. Ez a hangszerek hamupipőkéje, amit csak szegény, 
tudatlan emberek és műkedvelők kezelnek, közötte én is, pél-
dául, aki rájöttem a különös véletlenek során erre a dologra. 
Tódorkám! Zaklasd Dobossyékat: mi van a Kakuk fordítás-
sal? Értesítsenek, vagy értesíts Te egy lapon. Kézcsókom 
feleségednek és szeretettel ölellek: 

Jenő 

8. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

Olvashatatlan postabélyegző 

Drága jó Tódorkám! Már rég megkaptad volna az ígért 
műveimet, ha közben meg nem változik a helyzet. Az 
Istitute-nek nem lehet simán küldeni most már, csak minisz-
tériumi engedéllyel és másik intézetnek, vagy aztán még 
bonyolultabb a Nemzeti Bank útján. Tudod, én be vagyok 
fogva nagyon időileg és utána járni hivatalos elintézéseknek 
keserves számomra. De mihelyt ráérek megindítom a dolgot. 
Boldoggá tennél ha ettől függetlenül írnál néha egy lapot. 
Dobossyt ölelem, feleségének kézcsókom. Mindnyájatoknak 
minden lehető jót kívánok. Ja! Találkoztam itt a Magyar ház 
volt elnökével. Azt mondta, a feloszlatás nem végleges. A 
társelnök ott van Párisban. Bárcsak" már ne távolodnánk, 
hanem közelednénk egymáshoz, ölellek Todorkám és kéz-
csókom add át: 

Jenő 

9. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: Budapest, 1950. VIII. 31. 

950. aug. 31» Kedves Jó Todorkám! Már elcsüggedtem 
egészen azon, hogy még hírt kapjak Tőled. Kétszeres az 
örömöm, hogy ilyen gyönyörű helyen tudtok nyaralni. Én, 
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sajnos, nejem betegsége miatt legföllebb a Lukács fürdőbe, 
vagy a Margit-szigetre tudok elugrani a strandra egy órács-
kára. De különben egészen jól vagyok, márhogy testileg. 
Lelkileg ugyanezt már nem állíthatom magamról. Dehát 
bírom a dolgokat egyelőre. Azt tudod-e hogy Dobossyval 
már itt találkoztam és ő úgy tájékoztatott, hogy a Kakuk 
Marci francia fordítását valami ügynökség, valami nemzetközi 
vállalat vette át az Institute-től. Nem tudom örölhetek-e 
ennek? Attól tartok, hogy Mathusálemet kell kitúrnom a 
Bibliából, ha meg akarom érni legjobb munkám francia meg-
jelenését. Megelégednék azzal is, ha mint zenész, azaz tibia, 
vagy aulos virtuóz jutnék főleg anyagi sikerekhez, amint ez 
most jobb kilátással biztat, tényleg. Ha nem esik nehezedre, 
írj pár sort. Ugy megörvendeztetsz, mint Tomiban Ovidius 
Naso a baráti soroknak örült valaha. Kézcsókom kedves fele-
ségednek és szeretettel ölellek: 

Jenő 

10. Postai levelezőlap. 
Autográf tinta-írás 

F. p. b.: Budapest, 1951. XI. 22. 

Bp. 951. nov. 22. Kedves Jó Tódorkám! Fáj a szívem, 
hogy kérésedet nem tudom teljesíteni. Az oka egyszerű. Én 
az 1945—52-ig való magyar irodalmat nem ismerem annyira, 
hogy tanulmányodhoz adatokat szolgáltassak. A prózából 
olvastam keveset. Ez rossz volt. Dehát kis részletből nem 
lehet megítélni valamit. Száz kötetet pedig nem olvashatok el 
hirtelen. A lírából többet olvastam. Ez szerintem igenis sok 
értékeset hozott. így például ilyen név mint Kucka igenis 
tudott irodalmi értékű, vagyis időálló és a jövőnek szóló han-
gokat találni költészetében. A színmű irodalmat sem ismerem 
eléggé. Amit ismerek belőle, az ítéletem szerint gyönge. De 
így okvetlen más kartárshoz köll fordulnod, hogy kellőleg 
tájékoztasson. Én, mint én, szívesen megírok bármit neked 

16 Irodalomtörténet 1983/2 
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magamról. Hát először is én megkaptam a legnagyobb polgári 
kitüntetést és Kossuth-dijjat is kaptam. Erkölcsi sikereimmel 
meg lehetek elégedve. Anyagiakkal kevésbbé. De ez némileg 
könnyelműségem eredménye is. Viszont a jövőre nézve, 
olyan nagyszabású munkán dolgozom, aminek nincs köze 
semmiféle politikai, vagy másmilyen társadalmi áramlatok-
hoz, mert egy szakmai emlékirat. Zenével foglalkozik kizáró-
lag, és pedig a zenének azzal a válfajával, amelyik egészen 
különleges és egyéni kutatásom uralja a tárgyat, remélhetőleg 
azonban általános keretek értékéül is. Mégegyszer bocsána-
todat kérem azért, hogy támogatásomat nélkülöznöd kell 
nagy munkádban, amihez teljes kedvet és sikert kívánok és 
maradok, feleségednek kézcsókkal, ölelő barátod: 

Jenő 
Közli: BEREGI TIVADAR 
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BARTA JÁNOS: ÉVFORDULÓK 

A kötet szerves folytatása az 1976-ban megjelent Klasszikusok nyo-
mában c. tanulmánygyűjteménynek, elsősorban Barta János 1974 óta 
írt dolgozatait tartalmazza. Míg annak hőse a nyolc (vagy akár kilenc) 
értekezésben megvilágított Arany János, itt Vajda János jut öt dolgozat 
révén központi szerephez, mellette másik nagy mítoszalkotó költőnk, 
Ady vonja magára a szerző elmélyült érdeklődését. Háttérbe szorult a 
Klasszikusok nyomában lapjain hangsúlyossá vált összehasonlító kuta-
tás, s valamelyest a verselemzés is. Helyettük új szempontú értelmezést 
olvashatunk egy nagyszerű Jókai-regényről (Tímár Mihály, az arany-
ember), s Arany Toldijáról. Egyéni hangvételű bevezetést kapunk Tóth 
Árpád lírájába (Miért szép? ) s áttekinthetjük Kemény Zsigmond írói 
világát. Nem feledkezhetünk meg a szép számú irodalomtörténész-arc-
képről (Toldy, Gyulai, Négyesy, Horváth János, Kerecsényi) meg az 
önéletrajzi jellegű írásokról: bennük Barta János óva int a szakszerűség, 
egzaktság kritikátlan bálványozásától, hirdeti az irodalomtudós jogát az 
intuícióra, a művészével határos beleélő képességre. 

A Bartától annyira kedvelt karakterológiai vizsgálódás leginkább a 
Vajda-dolgozatokat jellemzi. E módszerrel oszlik el sok régi (részben 
magától a „Mont Blanc embertől" megköltött) legenda, s derül fény a 
rejtélyre, hogyan maradt az „életmű egésze nagyarányú, fájdalmas tor-
zó" (419). Gina költőjéből nem hiányzott a zsenialitás, de többnyire 
megelégedett az önként kínálkozó, tehát szokványos, nem elégge szug-
gesztív megoldásokkal, az egységes versegész megformálását szinte 
magához méltatlannak vélte. Kudarcainak egyik oka fogyatékos ön-
ismerete-önbírálata (ez írat vele lelkendező, álnevű ismertetést saját 
elhibázott verses elbeszéléséről), másfelől a képtelensége az alkotói 
aszkézisra. Meghátrált a poétái érlelés gyötrelmei elől. A hatvanas-het-
venes években politikai karriert akart megfutni, egyidejűleg fordítások-
kal, kommersz-művek szerkesztgetésével kereste kenyerét, időt-alkalmat 
sem engedélyezve magának igazi élethivatására. 

16* 
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A fentieknél bonyolultabb kérdés az, hogyan értékeljük költőnk 
beilleszkedni nem tudását, magányát, én-központúságát. Az itteni tanul-
mányok szerint mindez egyoldalúvá tette életművét: szerelmi lírájából 
nagyon is hiányzik a kölcsönös megbecsülés, gyöngédség, a szeretet és 
viszontszeretet sugárzása, politikai versei elvont programok, néha egye-
nest retorikai mutatványok. Minderre azt mondhatja valaki, hogy Vajda 
mégis gyötrő magányérzése által lett a modern életforma úttörő meg-
szólaltatójává. Ez igaz is, csakhogy aránylag későn vállalta ezt a sze-
repet, pályája túlnyomó részében a közélet énekeseként, Vörösmarty-
Petőfi utódaként lépett föl. Alkata és választott hivatása nem illettek 
össze. 

Komlós Aladár s vele együtt sok irodalomtörténész (jómagam szin-
tén) tagadta Vajda már korán kibontakozó aszociális, egoista maga-
tartását (It, 1959., 445 -446 ) . Mindez az igazságtalan üldözés ered-
ménye - hangzott a kórus. „Vajda politikailag egész életében egyedül 
áll, szemben az uralkodó osztályokkal, s nem bízva az elnyomottak 
erejében. így lesz egyre magánosabb és szomorúbb" - summáz Komlós 
monográfiája 331. lapján. Barta János már az ötvenes években tagadta e 
túlzottan politikai fogantatású, a lélektaniságot elhárító koncepciót (vö. 
Vajda János pályakezdése, It, 1958), ám inkább ösztönös megérzésére, 
a versek - nem mindig egyértelmű - tanúságára hivatkozott, hiszen az 
életrajzi kutatás még szegényesnek bizonyult ilyen irányban. Azóta a 
kritikai kiadás létrejöttével, - nem utolsósorban Miklóssy János fel-
tárásai nyomán - rohamosan megnőtt a bizonyítékanyag. 

Költőnk mellé állt 1861 után a fiatal írónemzedék két legtehet-
ségesebb tagja: Bajza Jenő meg Zilahy Károly, s kapcsolatukból ki-
alakulhatott volna a korai irodalmi ellenzék magja. A nagy reményeket 
nemcsak kettejük korai halála hiúsította meg, méginkább Vajda kí-
méletlen és igazságtalan magatartása velük szemben, összefér-
hetetlensége lehetett oka a szélbal lapjától, a Magyar Újságtól történt 
távozásának is 1868-ban. Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy 
elmaradt belépése a Petőfi Társaságba, noha ott jó barátai (pl. Jókai) s 
lelkes tisztelői vitték a vezérszólamot. Szükségtelen a további - Bartá-
tól nagy bőségben felvonultatott - példák idézése, az eddigiek is 
igazolják az Évfordulók megállapítását - „ . . . Vajda egy-egy indula'-
kitörésében nemcsak a valódi vagy vélt sértőt üti, hanem esetleg még 
jóakaróit is." (156.) Agresszivitás és gátlásosság szerencsétlen össze-
szövődése így távolítja el a megértő vagy legalább potenciálisan rokon-
szenvező környezettől. 

Irodalmunk nem egy sértődött magányosa (Füst, Szabó Dezső, 
Szomory) megérdemelne egy ilyen gonddal és éleslátással készült 
pszichikai röntgenképet, s azt se mondhatjuk, hogy mindez a mű-
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elemzés rovására megy. A szerelmi líra bemutatását, az Alfréd regénye 
interpretációját olvasgatva ennek ellenkezőjéről győződhetünk meg. (Az 
utóbbi esetben feltűnő, hogy a tanulmányíró milyen elragadtatottan 
szemléli Alfréd tantaluszi álmait: szinte megfeledkezik a lehetséges 
nyelvi-stílusbeli kifogásokról.) 

Mi tagadás, 1 0 - 1 5 esztendővel korábban olyan felületes vélemények 
is születtek Barta Jánosról (nem írásban persze), hogy megrögzötten 
Arany-központú, csupán a poéta doctusokat, a minden emberi és pol-
gári erényekkel jeleskedő alkotókat kedveli. Csattanós cáfolata ennek az 
Adynak szentelt három dolgozat. Ez a géniusz ellenpólusa Aranynak, 
nem intellektuális, hanem szenvedélyes, ösztönösen önkiélő egyéniség, 
akiben a lélek ősi mélyrétegei (szubkortikális tömbről beszél a szerző) 
szakadnak fel. Művészete az értékek gazdag tárháza Barta János szemé-
ben, költészet, amely sokban rokon a Vajdáéval, mégsem reked meg 
annak számos fogyatékosságában. Adynak szüárdabb a küldetéshite, 
lelki energiái felszabadultabbak, még a gyűlölete, bosszúvágya is való-
sággal nemzeti jelentőségűvé növekszik. 

Am csak egyedi magyarázata lehetséges a szembetűnő különbség-
nek? Arra gondol a szerző, hogy az Új versek dalosa „az etnikailag 
tarka magyarságnak egy olyan eréből. . . mélyrétegéből bukkant föl, 
amelynek eddig kevés hírmondója volt a nemzeti nyilvánosságban." 
(164.) Ady diadalmas erejét tehát egy eddig eltemetett népi csoport 
hirtelen kirobbanó energiája is táplálta? Barta János megfogalmazása 
annyira fenntartásokkal tűzdelt, hogy szükségtelen itt valamilyen esz-
mei veszélyt - Taine vagy a konzervatív német irodalomtörténészek 
hatását - beharangozni. Bizonyos azonban, hogy az etnikai csoportok 
(általában: nagycsoportok) elméletének alkalmazása nem sok ered-
ményt hoz a kötetben. Hiszen azt is kifejti a szerző, hogy Ady a 
vitalista filozófia nagy költője, vagyis „hatalmas magyar hullámot vet 
benne" (167.) a polgári kultúra egyetemes európai áramlata. Kemény 
társadalomképét boncolgatva pedig az hangsúlyozódik - teljes joggal - , 
hogy az író „kevés jelentőséget tulajdonít a csoportintegrációban a 
biológiai-etnikai tényezőknek". (263,) A nemzet egyesítését sokkal 
inkább keresztény és liberális eszmék jegyében, Széchenyi ún. perfek-
cionizmusa szerint képzelte. Ezzel közvetve elismeri a tanulmányíró, 
hogy az eszmetörténeti vizsgálatnak még számottevő lehetőségei van-
nak, az etnikai csoportok teóriája csak bővítheti, árnyalhatja ezeket. 
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2. 

Az arany ember elèmzése során ismét beigazolódik, hogy szerzőnk 
legjobb megoldásai imponáló bölcseleti és lélektani tudásából fakadnak. 
Hányszor beleütköztünk a befejezés különösségébe: erkölcsi érzékünk a 
tragikus helyzetben vergődő, súlyos tévedésekbe bonyolódott gabona-
király öngyilkosságát követelné, mégis felszabadultan örülünk meg-
menekülésének. Az értekezés kifejti, a befejezés nem a morál, hanem a 
megtalált igazibb én síkján játszódik. Tímár vezeklése, lemondása hamis-
nak bizonyult életformájáról vallásos és mágikus jelképekben, a ruha-
csere ősi rítusában ölt testet, a megtisztult ember ezután indulhat el 
végleg a Senki sziget paradicsomi tisztaságába. 

Hasonló filozófiai felkészültség jellemzi a Jegyzetek a magyar tragi-
kum-elméletekről illetve a Gyulai Pál emlékezete gondolatmenetét. 
Voltaképp előcsarnok épül itt Németh G. Bélának a századvégi tragi-
kum-vitát tárgyaló kismonográfiájához (Tragikum és történetfelfogás. 
1971.): szerzőnk összegezi Kemény meg Gyulai hozzájárulását a hazai 
tragikumelmélet létrejöttéhez. Joggal olvashatunk arról, hogy a látszó-
lag filozófiátlan műbíráló „esztétikában és kritikában éli ki a maga 
világmagyarázó, létértelmező ösztöneit" (293.). Gyulai megtette azt, 
amit lesújtott nemzedéktársai vártak, igényeltek: rendet, morális igaz-
ságtételt vetített bele a feldúlt világba epp a tragikumelmélet kisebb-
nagyobb átalakításával. Hiába tudjuk, hogy Keménytől, részben Arany-
tól kapta az ösztönzést, az alapokat : Gyulai Pál világos megfogalmazása, 
polemikus lendülete, meggyőző és fáradhatatlan érvelése nélkül nem 
élhetett, hathatott volna félszázadig e teória. 

Jóval vitathatóbban ítéli meg a tanulmány Gyulai negatívumait. Míg 
a század utolsó harmadában kifejtett irodalompolitikájáért csaknem 
fölmentést kap, s megbocsáttatik Jókai-ellenes hadjárata, nincs 
kegyelem számára azért, amit Katonával s főképp Vörösmartyval mű-
velt. Szerzőnk kijelenti, hogy Gyulai e két munkája világosan tanúsítja 
„életérzésének és emberélményének, sorsélményének sekélyes voltát" 
(291.) Lehetséges.. Ám vajon reális dolog-e igazibb megértés hiányával 
vádolni Vörösmarty irányában, amikor ez a lángelme túlzottan mély, 
rejtélyes, fantasztikus egész 19. századi értelmiségünk számára. Talán 
jobb mérce ezúttal Aranyi Gyulai rajongó tisztelete ellenére „alig for-
dított figyelmet és fáradságot Arany lírájára, holott már az Őszikék 
után állunk." (Vö. Németh G. В.: A magyar irodalomkritikai gondol-
kodás . . . 1981. 155.) Alighanem Arany verseiben is az taszította, amit 
állandóan kifogásolt ekkor a kor irodalmában: a pesszimizmus. Ezt 
visszautasítva Gyulai a megértés, a fejlődéssel lépestartás egyik alapvető 
föltételéről mondott le. 
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Szaktudományunk legújabb története elhanyagolt, s már ezért is 
örömmel üdvözölhetünk minden kezdeményezést e területen. Barta 
nemcsak Négyesyró'l, Horváthról, Kerecsényiről rajzol tömör, a lényeget 
megláttató portrékat, hanem önéletrajzát (Önarckép) is felhasználja a 
húszas-harmincas évek irodalomtörténész légkörének érzékeltetésére. 
Nem lesz nosztalgikus emlékező', de :m is támaszt történetietlen 
követelményeket a múlttal szemben. Rámutat az Eötvös Collégium 
históriáján egy hullámvölgyére, a tudós pályák mindig ismétlődő 
veszélyeire, velejáróir"' Négyesy László elaprózta a tehetségét, robotosá-
vá lett konzervatív testületeknek Kerecsényit gátolta mesterének, 
Horváth Jánosnak „nyomasztó túlsúlya". 

Barta János régi köteteinek olyan jellemzőit, mint az élénk vitakedv 
ezúttal is megtaláljuk, mert az Ady-tanulmányokban - gondoljunk akár 
a költő vallásos élményének, akár a Hunn, új legendának elemzésére -
nagyon is érezhető a szembenállás elterjedt nézetekkel, költeményfel-
fogással. Polémiába torkollik tragikumelméleteink megvilágítása szintén, 
hisz Barta a tragikumellenességet Németh G. Bélánál kevésbé tartja 
társadalmi osztályokra, rétegekre lokalizálhatónak. 

Új vonása a gyűjteménynek, hogy érezzük benne a szerző körül 
létrejött tudományos műhely jelenlétét. A rádiós beszélgetést Julow 
Viktor készítette, a jegyzetekben többször is előkerül az egyetemi 
kollégák meg tanítványok, Vajdát sajtó alá rendező budapesti s debre-
ceni munkatársak neve. Barta János nemcsak hivatkozik rájuk, hanem 
fel is hívja a figyelmet eredményeikre, általa ezúttal föl nem használt 
kutatásaikra. A jó sorozatszerkesztő, a lelkiismeretes professzor emberi 
gesztusa, egyszersmind rokonszenves példaadása ez. 

„Non intratur in veritatem, nisi per caritatem" (Szeretet nélkül nem 
közelíthetjük meg az igazságot) idézi a szerző az ókeresztény megálla-
pítást. Úgy ragaszkodik a tárgyalt alkotókhoz, hogy nem lesz kritikátlan 
hozsannázójuk, s ismeri e mondás más értelmezését is. Szeretni kell az 
igazságkeresőnek a maga tudományágát, annak bevált módszereivel, 
elhunyt vagy kortársi művelőivel együtt, enélkül nincs út a csúcsokra. 
Nem csekély dicséret, hogy Barta János számára e követelmény több a 
jelmondatnál, ellenkezőleg, mélyen áthatja az Évfordulókban össze-
gyűjtött tanulmányokat és megemlékezéseket. (Akadémiai, 1981.) 

NAGY MIKLÓS 
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STÍLUSTANULMÁNY, 
VISSZAFELÉ HALADÓ HOSSZMETSZETBEN 

HERCZEG GYULA: A XIX. SZÁZADI 
MAGYAR PRÓZA STÍLUSFORMÁI 

Aki figyelmesen elolvassa Herczeg Gyulának most már láthatóan 
sorozatra törekvő stíluselemző műveit, lassanként akaratlanul is stílus-
szakértővé fejlődik, még ha nem is eredendően saját területe a stílus-
tudomány. Ennek az a titka, hogy Herczeg minden tudományos el-
vontság és bűvészkedés nélkül, közérthetően és érdekesen vonultatja fel 
kutatómunkájának eredményeit. Előző kötetében a 20. századi modern 
magyar próza stílusformáit vizsgálta; újabb könyvében - történetileg 
visszafelé haladva - a 19. századi magyar értekező és széppróza stílus-
formáit helyezi górcső alá, mintegy harminc író félszáznál több műve 
alapján. 

Vizsgálati szempontjai, feldolgozási módja a mostani kötetben némi-
leg különböznek az első műben alkalmazottaktól. Míg emebben lénye-
gében stílus-, illetőleg ízlésirányok (realizmus, népiesség, impresszioniz-
mus, expresszionizmus stb.) történeti sorrendjében ismertette az egy-
más után kialakult vagy uralkodóvá vált stílusformákat, az új könyvben 
három múlt századi stílusfajta - a „fennkölt stílus", az „életszerűség és 
mértéktartás" és a „századvégi kaleidoszkóp" korszakán át vizsgálja a 
prózastílus alakulását három fő szempont szerint: a mondatszerkezetek, 
a szépirodalmi művekben szereplő alakok beszédének közlésmódja és a 
prózai müvekbe ékelt leírások stílustechnikája alapján. Kétségtelen: 
stiláris szempontból elsőrendűen jellemző az, hogy milyen mondat-
szerkezeteket használ az író, hogyan oldja meg alakjai szavainak és 
gondolatainak közlését, és müyen stílusformákkal ír le személyeket, 
tá-akat, intérieur-öket. A szempontok körének szűkülése azonban nem-
csak az irodalomtörténet számára veszteség, hanem a stílusvizsgálatot is 
szegényíti, hiszen Herczeg az említett fő szempontokon belül csak 
ritkán tér ki például a szókészlet, a szókapcsolatok, szóképek stb. 
kérdéseire. A szűkítésnek viszont előnye, hogy a kitűzött szempontokat 
a lehető legalaposabban kiaknázhatja. Herczeg maga úja, hogy célja 
„elsődlegesen a mondatszerkezetek vizsgálata", s ebben is „a központi 
h e l y e t . . . az összetett mondat elemzése foglalja el." (7.) Hogy tulaj-
donképpen csak a mondatszerkezetek típusai és variánsai érdeklik, azt 
az anyagkiválasztás is mutatja: már a felvázolt első stíluskorszakban egy 
sor olyan jelentős prózaíró működött, akiknek a neve sem kap említést 
a könyvben (Széchenyi, Bajza, Wesselényi, Toldy, Szontagh Gusztáv, 
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Vajda Péter, Erdélyi János stb.). Igaz viszont, hogy a tanulmányozott 
íróktól nemcsak a széppróza szerepel, hanem az értekező' művek is. 
Ezenkívül Herczeg munkájában a mondatszerkezetek mellett „a közlés-
módok rendszere, illetve a leírás szerkezeti megoldásai is jelentékeny 
helyet kapnak, azonban mindkettőnek szerepe alárendelt az első két 
nagy stíluskorszakban" (8.). 

Ilyen szempontú kutatásainak legfőbb eredményeit Herczeg már a 
Bevezetésben, később pedig a fejezetek élén előrebocsátja; ez meg-
könnyíti a részletes bemutatás megértését és az eredmények áttekin-
tését. Ezek szerint a 19. század tízes-húszas éveitől a hatvanas-hetvenes 
évekig tartó korszakban két fő stílusirányzat uralkodik a magyar prózá-
ban. Egyfelől a „fennkölt stílus", amelynek első kiemelkedő képviselője 
— főként értekezéseiben, szónoklataiban, elméleti írásaiban - Kölcsey 
Ferenc, csúcspontját Eötvös József és Kemény Zsigmond stílusában éri 
el, s kisebb mértékben érvényesül a fiatal Jókai, Jósika Miklós és 
Kossuth Lajos műveiben; másfelől egy olyan stílusirányzat, amelyben 
inkább a prózaiság, mértéktartás és életszerűség nyilvánul meg. A fenn-
költ stílus legjellegzetesebb alkotóeleme a sok párhuzamos tagmondat-
ból álló, bonyolult, retorikus, ritmikusan felépített s így szinte zenei 
hangzású körmondat. Ez uralkodik a személy-, táj- és belsőség-leírások-
ban is, míg a közlésmódban a szereplők beszédét közvetlenül közlő 
egyenes beszéd (oratio recta), a dialógus, a belső monológ és az írói 
közléssel járó függő beszéd (oratio obliqua) mellett egyre inkább elő-
térbe nyomul a nagyobb életszerűséget biztosító, fellazultabb szer-
kezetű szabad függő beszéd (már Eötvösnél s még inkább Keménynél). 
Herczeg szemelvénypéldái között nemritkán -szerepelnek húsznál is 
több tagmondatból álló összetett mondatok. 

Ugyanebben a stíluskorszakban mintegy a fennkölt stílus ellentéte-
ként jelenik meg az életszerűséget és mértéktartást szem előtt tartó 
egyszerűbb, köznapibb stílusirányzat, amelyre a ritmikusan felépített, 
terjedelmes körmondatok helyett a viszonylag rövid tagmondatokból 
álló, különböző hosszúságú mellérendelt összetett mondatok, valamint 
a névszói, kihagyásos és félbeszakadt mondatok divatja jellemzők. 
Ennek a stílusirányzatnak a kezdetét Kisfaludy Károly novellái jelzik, 
de megfigyelhető Fáy András, Vörösmarty, Petőfi, Nagy Ignác, Kuthy 
Lajos, Jókai és Gyulai Pál prózájában is. 

A könyv Századvégi kaleidoszkóp című fejezete szerint a 19. század 
nyolcvanas éveinek elejétől új stíluskorszak kezdődik, amelyben a stílus 
tömörítését, illetőleg lazítását szolgáló mondattani formák, szerkezetek 
felgyorsultan megszaporodnak; a mondatszerkezetekben a nagy-
arányú összetételeket rövidebb mondatok váltják fel, a mellérendelő 
összetétel is egyszerűsödik, erős emocionális hatást keltenek a bővít-
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ményekkel alig rendelkező egyszerű kijelentő, felkiáltó, kérdő monda-
tok, továbbá az állítmány nélküli, kihagyásos mondat több fajtája, s 
megnő a szerkesztetlen mondattagok szerepe is. A közlésmódok rend-
szerében erősödik a szabad függő beszéd emotiv jellege - ennek külö-
nösen Bródy Sándor és Malonyay Dezső a mestere - , s újdonságként 
megjelenik - főként Mikszáth műveiben - az ún. communis opinio 
mint a szabad függő beszéd egyik sajátos formája. 

Ebben nem a regény valamelyik szereplője gondolkodik vagy beszél, 
nem is az író szól közvetlenül, hanem közelebbről meg nem határozható 
személy (vagy személyek): mintegy a jelenlévők vagy „a közvélemény 
szava". (Herczeg ezt előző művében a beszédesebb „kollektív kommen-
tár" műszóval jelölte.) A leglényegesebb újítások a leírás mondat-
tanában jelentkeznek: az újítóknál a teljes mondatból az állítmányok 
eltűnnek, a szereplők tulajdonságait a személy- vagy tárgy főnévhez -val, 
-vei határozóragos vagy éppen rag nélküli, értelmező jellegű, gyakran 
elvont főnevek érzékeltetik. Ezeket az újszerű jelenségeket egész sereg 
író példázza, Petelei Istvántól, Gozsdu Elektől Acsády Ignácon, Bródy 
Sándoron, Justh Zsigmondon, Iványi Ödönön, Reviczky Gyulán, 
Malonyay Dezsőn, Pékár Gyulán, Czóbel Minkán, a prózaíró Molnár 
Ferencen át Mikszáthig, Gárdonyiig, Thury Zoltánig és Herczeg Feren-
cig. Asbóth János, Csíky Gergely, Tolnai Lajos, Ambrus Zoltán még 
ebben az időszakban is inkább az előző korszakot jellemző valamelyik 
mondatépítési módhoz vonzódik. 

Herczeg Gyula stíluskutatói erényei, amelyeket már előző kötetével 
kapcsolatban felsoroltunk (It, 1976/4.), ebben a könyvében is csillog-
nak. A jelzett eredményeket remekül kiválasztott, szemléletesen ábrá-
zolt, számos példából vonja le, illetőleg dokumentálja. Ezek a szemel-
vények legtöbbször tartalmi szempontból is érdekesek és jellemzőek 
írójukra, a kiválasztott szemelvények szinte az idézett művek kulcs-
részletei is. Ha egy regényben egyetlen példa akad is valamilyen külön-
leges mondatszerkezetre (mint például Jósika A bű/íjában), ez aligha 
kerülheti el Herczeg figyelmét. Szerzőnknek biztos szeme és kiváló 
stílusérzéke, „belső hallása" van ahhoz, hogy a mondatok százai közül 
kiválassza a felvetett szempontból legmegfelelőbbet. Bár az új mű 
elemzései is „kizárólag nyelvi tényeket tárnak fel" (8.), és a szerző 
hangsúlyozza, hogy „a szemelvények egy-egy mondatstilisztikai jelen-
séget szemléltetnek, nem pedig az író stilisztikai, nyelvi rendszerét 
mutatják be" (9.), Herczeg talán még előző köteténél is jobban érvé-
nyesíti itt a funkcionalitás szempontját: a nyelvi jelenségeket általában 
az író szándékának megfelelő funkció szerint értékeli. Ilyen szempont-
ból bizonnyal jó haszonnal járt munkájára nézve Hadrovics László 
funkcionális magyar mondattana, mint ahogy nemegyszer hivatkozik 
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Tompa József Nyelvünk a reformkorban című tanulmányára és Mar-
tinkó András Kemény és Petőfi prózastílusát vizsgáló részlettanul-
mányaira. Míg 20. századi művében elsősorban az újdonságokat érté-
kelte az egymás után felbukkanó stílusformákban, itt már inkább a 
tartalmi motiváltság, a tartalom és a forma összhangja szempontjából 
mérlegeli a stíluselemeket. Ha például egy patetikus Kölcsey-beszédben 
érthetőnek tartja a párhuzamosam szerkesztett, halmozott kérdő 
mondatokat, ezeket Kemény Zsigmond puszta leírásaiban már indo-
kolatlanoknak érzi. Tegyük hozzá, hogy stíluskutatásait a hagyományos 
nyelvtani alapokon és műszókkal végzi, ellenállva bizonyos újszerű 
nyelvelméleteknek. Ami saját munkája szempontjából érdekes: Herczeg 
ebben a könyvében tapintja ki az első felbukkanásait olyan stílus-
formáknak is — például a szabad függő beszédnek —, amelyeket előző 
kötetében már kialakult stílusformákként kellett kezelnie, s így most in 
statu nascendi magyarázhatja meg egy-egy műszavát, például a com-
munis opiniot. 

Herczeg Gyula müve - egészében véve - kategorikusan leíró, tény-
megállapító jellegű. Történetiség annyiban van benne, hogy az egymást 
követő korszakokban (amelyeknek határait ugyancsak Herczeg jelöli ki) 
más és más mondatszerkezetek kerülnek előtérbe, s így bizonyos kor-
ízlés-változás figyelhető meg a stílusfejlődésben is. Stilisztikai törvény-
szerűség-megállapítás kevés akad a műben. Am egy stíluskorszak fel-
térképezése, jellemző stiláris lehetőségek írói példákon való kimutatása 
is tudományos értékű. Csak ilyen részletmegállapításokra lehet alapítani 
az átfogó stílustörténetet is. Herczeg alapos mondatelemzései — statisz-
tikai számmutatókkal egybekapcsolva - meggyőznek arról, hogy a 
stílusvizsgálatban minden apróság számít. Ilyen meggyőződés nélkül a 
laikus olvasó előtt helyenként puszta szőrszálhasogatásnak tűnhetnék 
föl a minuciózus elemzés. Ez a meggyőződés viszont tiszteletre indít az 
írásművészet előtt, amely - íme - a legfinomabb tartalmakat, élet-
mozzanatokat, lelki rezdüléseket is ki tudja fejezni, - méghozzá nem-
csak az irodalomtörténetben legmagasabbra értékelt íróknál, hanem 
például a századvég íróinak második-harmadik vonalában is. Ezen a 
művészeten a folyamatos olvasás során általában átsiklunk. Herczeg 

aprólékos elemzéseinek tehát esztétikai értékük is van. 

* 

Jól tudjuk, hogy nem szokás - nem is illik — egy tudományos 
igényű műtől olyat számon kérni, amire a szerző eleve nem vállal-
kozott. Ha most - az irodalomtörténet oldaláról - mégis bizonyos 
problémákat vetünk fel Herczeg művével kapcsolatban, ezt nem azért 
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tesszük, mintha már ebben a művében tőle vártuk volna ezek megoldá-
sát; hanem azért, mert éppen az ő könyve tudatosít bennünk nem egy 
olyan felderítésre váró problémát, amelyet részint a további stíluskuta-
tásnak, részint az irodalomkutatóknak kell majd megoldaniok. 

Ilyen probléma például a stilisztikai jelenségek és az irodalom-
történeti korszakok, - más szóval: a korízlés és a stílusformák össze-
függése. Említettük, hogy Herczeg új könyvében még az előzőnél is 
kevésbé azonosítja a stilisztikai korszakokat az irodalomtörténetiekkel. 
Ebből az a furcsaság áll elő, hogy például a 19. század első stilisztikai 
korszakára jellemző bonyolult összetett mondat, a körmondat, amelyet 
„közkeletű szóval élve", Herczeg is „romantikus körmondatnak" nevez 
(7.), és amelyet nyilván a romantikára gondolnánk elsősorban jellemző-
nek, éppen Eötvösnél és Keménynél halmozódik; pedig Eötvöst - A 
karthausit kivéve - általában „a kritikai realizmus első klasszikusa-
ként", Keményt pedig egészében véve a történeti és lélektani realizmus 
képviselőjeként könyveli el az irodalomtörténet. (Eötvöstől legalább 
annyi példamondat szerepel ún. „kritikai realista" regényeiből, mint A 
karthausiból, s Kemény regényeiből legalább annyi, mint értekező pró-
zájából.) Az következik-e ebből, hogy míg Eötvös és Kemény ábrázolás-
mód és regénytechnika tekintetében a realista törekvésekhez kötődik, 
addig stilisztikai szempontból a romantikához tartozik? 

A pusztán tényrögzítő stílustanulmányban ugyanígy megfejtetlen 
marad az a probléma, hogy miből, hogyan születik meg egy-egy új 
stílusforma, irodalmi nyelvjelenség. Herczeg - szinte a Bevezetésben 
hangoztatott célkitűzése ellenére - néhány helyen maga sem tud ellen-
állni a csábításnak, hogy egy-egy okra vagy fonásra rámutasson. Például 
a fennkölt stílust - óvatosan - történelmi körülményekből eredezteti: 
„Nem elképzelhetetlen, hogy az ízlésváltozás összefügg a politikai pá-
tosszal is, a kor »felgyorsult«; a világpolitikai változások következ-
ményeként mintegy szükségből olyan próza jött létre, amely buzdított, 
mozgósított, patetikus hangvétellel bírált vagy magasztalt." (84.) Egy 
másik helyen a „kompozíciós harmónia" felbomlását „a szilárdnak hitt 
világrendszer" eresztékeinek megrozzanásával - tehát ugyancsak törté-
nelmi jelenséggel - hozza kapcsolatba. (290.) Társadalmi-filozófiai 
jelenség is összefüggésbe kerül stílusformákkal: az analitikus szer-
kesztés egyúttal egy életérzés, egy szellemi és irodalmi magatartás 
kifejezője is: a kétkedésé, az eladdig magától értetődő igazságokba 
vetett hit megrendülése is." (291.) Mikszáthnál viszont az író „etikai és 
esztétikai világának" tulajdonítja, hogy a communis opinio mesterévé 
vált: „nem kellett nyíltan és egyértelműen állást foglalnia" (291.). 
Kemény Zsigmondnál az író „igen gyakran mutatkozó hajlama a 
dagályosságra" von maga után bizonyos mondatszerkesztést (57.), 
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amellett, hogy stílusában ő is „simult az új időkhöz" (34 ). Olykor a 
műfaj igényével kapcsolódik össze az új stílusforma: a nominális stílust 
illetően „feltehetően a műfaj [a novella] hozta magával azt a stilisztikai 
igényt, hogy az író röviden, kifejezően fogalmazzon." (245.) Ugyanezt 
feltételezhette volna Herczeg - Justh Zsigmonddal és Kecskeméthy 
Auréllal kapcsolatban - a napló esetében is, amelyben - gyors magán-
följegyzésekről lévén szó - szinte természetesek a tömörített, ki-
hagyásos mondatok, sőt mondatot helyettesítő elvont főnevek. Ugyan-
így magyarázhatná Gárdonyi rövid mondatait a bonyolult mondatokat 
mellőző paraszti élőbeszéd hatása stb. Egyetlenegy helyen, ahol „a kor 
divatos mondatépítkezéséről" van szó, Herczeg a ritmikus mondatsorok 
közvetlen előzményei között Kisfaludy Sándor Himfy-strófáját említi, 
amely „sokszor numerikusan megalkotott összetett mondatokat tartal-
maz" (83.). De hogyan alakult ki ez a ritmikus mondatszerkesztés 
Kisfaludynál? 

Herczegnek ezek a szórványos okadatolásai bizonyára helytállóak, és 
a bennük jelzett tényezők minden bizonnyal hozzájárulnak a stílus-
formák változásaihoz. Az izgalmas azonban az lenne, ha rendszeresen és 
egyértelműen ki tudnánk mutatni, mi idéz elő időnként stíluseszmény-
változást. Hiszen éppen az a probléma, hogy azonos jellegű mondani-
valókat koronként más-más módon, különböző stíluseszközökkel fejez-
nek ki az írók. Vajon azért írnak-e Kölcsey, Eötvös, Kemény bonyolult 
összetett mondatokat, mert a romantika, a romantikus életérzés han-
golta rá őket? Vagy fordítva: éppen az alkalmazott stíluselemek (és 
persze, a mondanivaló) avatják romantikussá a stílusukat? Ha ilyen 
kérdésekre globális választ keresünk, Herczegnek ebben a kötetében is 
- mint az előzőben - nem egy helyen beleütközünk az írói stílus-
alakítás voluntarisztikus felfogásába: mintha minden író valamilyen 
konkrét céllal tudatosan alakítaná ki stílusformáit. Kétlem, hogy Eötvös 
vagy Kemény 2 0 - 2 5 tagmondatból álló, művészi felépítésű összetett 
mondatai „tudatos mérlegelés, számítás" egyéni eredményei. Lehet-e 
arra gondolni, hogy Eötvös A karthausi sok ezer mondata között egy 
összetett mondatban 25 tagmondat közül mint „tudatos stiliszta nem 
terhelte meg mellékmondattal az ötödiket, a hatodikat és a hetediket, 
és . . . a nyolcadikhoz is csak két nagyon rövid, de nem ritmikusan 
elhelyezett másodfokú mellékmondatot fűzött: egy időhatározói 
mellékmondatot, . . . és egy célhatározóit" (61.) Hogy egy 13 tag-
mondatos összetételben Kemény Zsigmond „kényes gonddal rendezte 
el" a hat másodfokú mellékmondatot (40.) Hogy Gárdonyi egyik 
személyleírásában az értelmező jelzők használatának az az oka, hogy 
„az író nem akarta a főnév előtt megszaporítani a jelzőket" (243.), és 
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„Jókai is olyankor alkalmaz ritmust, amikor a tartalom adta helyzet 
erre készteti" (203.) 

Éppen az a jellemző' egy-egy kor íróira, hogy „összebeszélés" nélkül 
rokon stílusformákban írnak, tollúk „rájár" bizonyos stílusszerkeze-
tekre, s a kutató legfeljebb utólag megállapíthatja a hasonlóságokat. Én 
nem vagyok szépíró, de elég sokat fogalmaztam életemben. Gyakorlati 
tapasztalatom az, hogy az első fogalmazás hevében úgy fogalmazok, 
ahogy a fejemben logikailag már kialakult mondanivaló a tollamra tolul; 
utólag javítgatok a szövegen : szétvágok túl hosszú mondatokat, betoldok 
egy alárendelt tagmondatot, szavakat cserélek ki, logikai sorrendet 
változtatok, három jelző közül egyet kihúzok. Ugyanezt látjuk gyakran 
nagy írók, költők kéziratain. Ha egy magunkfajta szerény stilisztánál 
ilyen folyamat megy végbe, mennyivel inkább ez jellemezheti az ihlet 
lázában alkotó íróművészt? Az viszont igaz, hogy az ilyen tudatos 
korrekciókat a mindenkori korízlés jegyében hajtjuk végre. Éppen ezért 
nem lehet elválasztani korízlést és hizo.iyos stílusformáka' a kettő 
korrelativ viszonyban áll egymással. Herczeg egy helyütt a korstílushoz 
való viszonyulásunkat nyelvérzéknek nevezi (44.); ez a nyelvérzék sza-
bályozza stílusunkat — szinte öntudatlanul - fogalmazás közben. 
Laikus ésszel úgy képzelem, hogy a voluntarisztikus felfogás helyett 
inkább a Jósikánál alkalmazott megfogalmazást fogadhatnánk el: „Ami-
kor cselekményt mond el, történetet ad elő, beszédeket rögzít, Jósika 
kerüli a ritmikus prózát, s feltehetően tudatosan marad meg az egyszerű 
próza keretein belül; a reflexiók, az elmélkedések azonban megihletik, 
kilép a prózaiságból, s ilyenkor emeli költőivé stílusát." (81. — A 
kiemelések tőlem.) 

A következő kérdést szinte önmagunknak tesszük fel, hogy ne 
essünk az önellentmondás csapdájába: hogyan fér meg egymással a 
funkcionális szemlélet helyeslése és az írói voluntarizmus kétségbe-
vonása? - Úgy, hogy minél nagyobb művész egy író, annál adek-
vátabban kígyóznak ki tolla alól a mondanivalónak — tehát az éppen 
jelen levő funkciónak - pontosan megfelelő kifejezési formák. Egyes 
írókat az avat naggyá, hogy tipikusan fejeznek ki egy korízlést; mások 
viszont éppen azzal tűnnek ki, hogy vadonatúj kifejezési eszközökkel 
esetleg új stíluskorszakot nyitnak. Mindkét esetben számos tényező 
játszik közre saját stílusuk kialakulásában, - de talán legkevésbé a 
tudatos számítás, az akartság. Legfeljebb tudatosan vállalják önmagukat 
és a korízlést. A stíluskutató, amikor stílusjelenséget értékel, elbírálásá-
nak nyilván az az alapja, hogy a mérlegelt stíluseszköz mennyiben felel 
meg rendeltetésének - azaz a kifejezett tartalomnak - , s természetesen 
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az is, hogy a szóban forgó író ezen belül milyen újításokkal gazdagította 
stílusfejlődésünket. 

* 

Herczeg Gyula új könyvének egyes részletei — a 18. századra ki-
tekintéssel - már sejtetik, hogy szerzője nem fog megállni a 19. század-
nál, hanem továbbmegy visszafelé a magyar prózastílus múltjában. így 
remény van egy teljes stílustörténeti hosszmetszet kialakulására. Két 
könyve eddig is rendkívül gazdag anyagot nyújt egyfelől a rendszeres, 
tágabb stílustörténet, másrészt az irodalomtörténet számára, - egy sor 
író portréjának és művészi értékelésének kiegészítéséhez vagy éppen 
korrigálásához. (Tankönyvkiadó, 1981.) 

MAKAY GUSZTÁV 

PEREGRINUSLEVELEK (171 1 - 1 7 5 0 ) * 

A szegedi egyetem I. sz. magyar irodalomtörténeti tanszéke e kiad-
ványával az „Adattár" sorozat 6. kötetéhez érkezett el. A kötet meg-
jelenése fordulópontot jelent a sorozat arculatában: ezúttal 18. századi 
forráskiadvány látott napvilágot, kollektív munka eredményeképpen, 
hét diák és egy fordító közös erőfeszítéséből. Az olvasó hasznos és 
értékes kötetet kap kézhez, amely egy mindmáig meglehetősen elhanya-
golt korszak, a 18. század első felének művelődéstörténetéhez nyújt 
elsőrendű fontos forrásanyagot, és amely - legalábbis a kor és a 
téma iránt érdeklődők számára - egyben érdekes és lebilincselő olvas-
mányt is jelent. 

A szegedi ' egyetemisták - mint az utószó írja - elődeik után 
nyomozva jutottak el a Teleki család marosvásárhelyi levéltárának az 
Országos Leveltárban őrzött részéhez, amely a Teleki Sándornak íródott 
peregrinusleveleket rejtette, s ezek közül válogatták ki azt a 178 diák-
levelet, amelyet negyven esztendő alatt az enyedi református kollégium 
külföldön tanuló diákjai írtak haza a kollégium főgondnokának. A 

*Külföldön tanuló diákok levelei Teleki Sándornak. Közzéteszi a 
József Attila Tudományegyetem I. sz. Magyar Irodalomtörténeti Tan-
székének diák-munkaközössége. Szerk.: Hoffman Gizella. Szeged, 1980. 
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 6. 
Szerk. : Keserű Bálint. 
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kötet első részében 12 diák egyenként 6 - 3 2 levele szerepel levélírók 
szerint csoportosítva és időrendben, majd további 28 peregrinus tollából 
következik 1 - 4 levél. A mellékletekkel együtt azonban összesen jóval 
több darabot tartalmaz a kötet. A diákokét követi 5 német és holland 
professzor 13 levele, majd 5 levél az enyedi kollégium professzoraitól, 
amelyek - latin nyelvűek lévén - teljes magyar fordításban 'is olvas-
hatók, míg a magyar nyelvű diáklevelekben természetszerűleg bőven 
előforduló latin mondatok és kifejezések, valamint az egyéb tudnivalók 
megértését lapalji jegyzetek, szó- és kifejezés-, továbbá hely- és személy-
névmutatók könnyítik meg. A dokumentumokat levélillusztrációk 
egészítik ki, s függelékként fakszimile-formában tartalmazza a kötet 
Nagy Géza Kolozsvárt 1933-ban megjelent Külföldön bujdosó erdélyi 
diákok levelezése című kiadványát, amely további 22 diáklevelet tesz 
ismét hozzáférhetővé az 1 6 9 5 - 1 7 3 8 közötti évekből, részben a kan-
cellár özvegyéhez, Teleki Mihálynéhoz, aki a kötet törzsanyaga címzett-
jének az anyja, részben Teleki Pálhoz, aki a bátyja volt. A függelék 
közreadása egyrészt gesztus: tisztelgés a kötet készítői által elődjüknek 
tekintett jeles tudós munkája előtt, ugyanakkor hasznos segítség a 
kutatásnak, egy már könyvtárakban is ritkán található kiadvány hozzá-
férhetővé tételével. 

A peregrinuslevelek közzétételének haszna és jelentősége nemcsak 
abban rejlik, hogy segít eltüntetni egy korszak művelődési, oktatási 
viszonyainak a fehér foltjait, hanem elsősorban abban, hogy a kiválasz-
tott és közölt dokumentumok a korabeli szellehii élet egyik kulcspont-
jával kapcsolatosak: a magyar, ez esetben közelebbről az erdélyi szelle-
mi élet protestáns ága évszázadokon át a külföldi peregrináció révén 
érintkezett közvetlenül az európai szellemi áramlatokkal, ezek a diákok 
közvetítették hazájukba a felsőfokú iskolákban elsajátítható korszerű 
tudásanyagot és az új eszméket. A szatmári békét követő négy évtized 
pedig nemcsak viszonylagos elhanyagoltsága miatt érdemes a felderítés-
re, de mint korszak is figyelmet érdemel: az önálló erdélyi fejedelemség 
megszűnte, a Rákóczi-szabadságharc bukása után a Habsburg-hatalom 
megszilárdulása idején merőben új helyzet alakult ki Erdélyben, s ekkor 
a peregrináció jelentette szinte az egyetlen kapcsolatot az Ausztrián túli 
Európával, s jelentőségét éppen ezért nemcsak a súlyos helyzetben 
vergődő református kollégiumok egyházi és világi vezetői ismerték fel, 
de az uralkodók is, főleg Mária Terézia, aki hatalmának megszilárdulása 
után minden eszközzel a külföldi utazások korlátozására, sőt teljes 
megszüntetésére törekedett. 

Érzékletesen jellemzi e korszak kezdetét Hoffmann Gizella Teleki 
Mihály és Misztótfalusi halálával, Bethlen Miklós fogságával, Pápai Páriz 
Ferenc hanyatló éveivel, s azon szomorú esetről szóló tudósítással, hogy 
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maga az enyedi kollégium is kétszer egymás után a lángok martalékává 
vált, s megrendültek a nemzeti fejedelmek ajándékozta anyagi alapjai is. 
Az iskola működési lehetó'ségének újjáteremtésében nagy szerep jutott a 
külföldre, felsó'bb tanulmányokra kiküldött' diákoknak, akik a pro-
fesszorok és a fó'gondnok által szervezett akciók kivitelezó'iként köz-
vetítették és szervezték a külföldi protestánsok támogatásának eljutását 
Erdélybe. Ezen túlmenó'en is sok fontos információt közölnek a levelek 
— a misszilis levelek természetéből és vegyes tartalmából következően -
egyes személyekre, a korabeli értelmiség történetére, formálódására, 
helyzetére, és az élet sok más területére nézve, amelyekről Hoffmann 
Gizella is szól az utószóban. 

A levelekben felvetett problémákat különösen éles fénybe állítja egy 
bizonyos kettősség: az otthon és a külföld gondjainak összefonódása, a 
külföldi élmények hatásának összekapcsolódása a diákok hazai el-
kötelezettségével. A mellékletként közölt kötelezvényekben az otthon, 
a kibocsátó iskola megfogalmazta, mit vár el - a külföldön tartózkodás 
idejére és a jövőre nézve - diákjaitól, a levelekből pedig megtudható, 
hogy milyen élmények, tapasztalatok alakították a tanulók egyéniségét, 
s kiderül az is, hogy bár nagyon különböző szellemi színvonalon, de a 
legjobbak tudatosan és tervszerűen, az ország érdekeit is szem előtt 
tartva és latolgatva készültek a hazai szolgálatra, s így döntöttek teo-
lógiai, orvosi vagy jogi tanulmányaik mellett. 

A külföldi tanulás keveseknek osztályrészül jutó, ritka nagy lehető-
séget jelentett a korabeli diákok számára, az ösztöndíj elnyerése ugyan-
akkor mégiscsak keserves nélkülözések árán megszerzett ismeretek 
birtokába juttatta a szerencsés kiválasztottakat. A távolból való szer-
vezés zökkenői és hibái, a pénzküldés nehézkessége, a kevés és idegen 
koszt, az eladósodás keservei, a nehezen megszerzett, egy életre szóló 
szellemi poggyászát jelentő könyvek elkótyavetyélésének fenyegető 
réme beárnyékolta a külföldön tanuló diákok tanulóéveit. Ha figye-
lembe is vesszük, hogy a haza írt levelekben nyilvánvalóan különös-
képpen hangsúlyozták gondjaikat és nehézségeiket, a fiatal értelmiség 
élete e szakaszának megértéséhez elengedhetetlenek a levelek nyújtotta 
apró adatok. A hazai művelődés történetével kapcsolatosan — egyebek 
mellett - az is kiderül a levelekből, hogy bármennyire fejletlen volt is e 
korban a magyar értelmiség, a 18. századi Erdélyben néhány lelkész- és 
orvosdinasztia léte hozzátartozott az összképhez. 

A címzett Teleki Sándortól egyetlen levelet sem tartalmaz a kötet, 
mégis sokat megtudtunk róla belőle, s személyes kapcsán arra is felhívja 
a figyelmet, hogy érdemes foglalkozni azokkal a személyiségekkel is, 
akik nem alkotásaik révén, hanem a szellemi közéletben játszott szere-
pükkel és mecénásként tarthatnak számot az utókor érdeklődésére. A 

17 Irodalomtörténet 1983/2 
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Teleki-család tagjai ekkor és ebből a szempontból különösképpen jelen-
tősek: a kancellár négy fia - a politikai szereplés lehetőségétől meg 
lévén fosztva - szinte felosztotta egymás között az erdélyi református 
kollégiumok kuratóriumát, s valóban komoly szerepük és érdemük van 
abban, hogy a szellemi élet e fontos gócai életben maradhattak törté-
netük e viszontagságos évtizedeiben. Az ilyen szerepet vállalók gondol-
kodásáról, műveltségéről mégis alig tudunk valamit: Teleki Sándorról pl. 
Bod Péter többször is hangsúlyozza, hogy kemény, nehéz természetű 
ember volt, ami nálunk hozzáférhető leveleiből és Nagy Géza Pápai 
Páriz-kutatásaiból is nyilvánvaló. Téves viszont Kazinczy megállapítása a 
Téka-alapító Teleki Sámuel kapcsán (aki Teleki Sándor legifjabb fia 
volt), hogy Sámuelre nem maradtak könyvek az apjától. A családi 
feljegyzésekből kiderül, hogy Teleki Sándor halála után külön osztoz-
kodásra került sor a könyvek felett, tehát nem kevés számú könyve 
lehetett; maradt ránk Teleki Sándor monogramjával díszített bőrkötéses 
kötet is, vagyis gondot fordított, költött a könyveire, s egészben véve 
rendelkeznie kellett valamilyen könyvműveltséggel is. Leveleiből 
tudható, hogy felnőtt fejjel nekiállt franciául tanulni, s hogy a művelt-
séget a közösség szolgálatába kívánta állítani, az más adatok mellett 
kiderül egy 1718. november 24-i, a kolozsvári kollégiumban tanuló 
fiainak szóló leveléből, amelyben így írt: „Édes jó fiaim, közjóra nézve 
is éjjel-nappal tanullyatok, hogy szolgálhassatok el nyomorodott nem-
zeteteknek s véreiteknek jó lélekkel." 

Talán csak az „eszmei orientáció"-ról, a diákok által külföldön 
szerzett és otthonra közvetített új ismeretek és eszmék befogadásáról 
szól túlzott pesszimizmussal, s a kiadvány jelentőségével kapcsolatos 
túlzott szerénységgel az utószó. Természetes, hogy a misszilis leve-
lekben az ilyen közlések alkalmiak és töredékesek; a szellemi hatások 
felméréséhez csak a levelek nem elegendőek. Be kell vonni a kutatásba 
egyebek mellett az egyetem- és iskolatörténeteket, a kollégiumi könyv-
tárakban rejtőző, jórészt feldolgozatlan kéziratos peregrinációs napló-
kat, a külföldet járt későbbi professzorok előadásain készült jegyzeteket 
is, cie a levelezéskötet közreadásának jelentőségét nem csökkenti az, 
hogy a kor szellemi képének megrajzolásához további, más típusú 
forrásanyag felhasználása is elengedhetetlenül szükséges. S minthogy a 
peregrinuslevelek közreadása nemcsak tudományos teljesítményként 
érdemel elismerést, hanem olyan pedagógiai vállalkozásként is, amely 
jövendő fiatal kutatókat mozgósított a ma nemigen népszerű, sok 
munkát és fáradságot jelentő forráskiadásra, remélni lehet, hogy a 
szegedi egyetemisták nemcsak további hasonló értékes kötetekkel gaz-
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dagítják a következő években a tudományos könyvtermést, hanem 
egyikük-másikuk nem riad majd vissza attól sem, hogy komplex kutatá-
sok révén részt vállaljon a kor megoldatlan problémáinak tisztázásában. 

F. CSANAK DÓRA 

PENNAHÁBORÚK 
NYELVI ÉS IRODALMI VITÁK 1 7 8 1 - 1 8 2 6 

A Pennaháborúk c. kötet öt vita anyagából tartalmaz válogatást. 
Fejezetei sorrendben: A prozódiai harc 1781-1789; Az ypszilon-
háború 1805-1806; Az Árkádia pör 1805-1807; Nyelvújítási harc 
1 8 1 3 - 1 8 1 9 és Az iliászi pör 1823-1826 . 

A kötet céljáról összeállítója, Szalai Anna azt írja a Jegyzetekben, 
hogy a magyar irodalom egy olyan hagyományát szeretné közkinccsé 
tenni, amely lassan már feledésbe merült. Mégpedig az „érdeklődő 
olvasók" számára kívánja elérhetővé tenni ezeket a ma már csak részben 
ismert és általában nehezen hozzáférhető iratokat. 

A kötet egészét tehát abból a szempontból célszerű megítélni, hogy 
a korszakról csak keveset tudó milyen képet kap belőle a 18. század 
végén induló hazai irodalmi és nyelvi vitákról. Ehhez természetesen 
hozzátartozik az is, hogy az egyes literátori összeütközések jelentőségét 
milyen arányban tükrözi ez a válogatás. 

Az efféle anyag összeállításának módja mindig vitatható. Hiszen 
közhely, hogy a dokumentumok mint történeti tények csak tér- és 
időbeli önmagukhoz lehetnek „hűek": kimozdítva saját totális közegük-
ből, felidéztetvén az utókorban, csak mint töredékek, szórványok tárul-
hatnak a kései szemlélő elé. S még közlésük mennyiségi teljessége is 
pusztán mennyiségi „hűséggel" bírhatna. Szalai Anna válogatását azon-
ban szigorú terjedelmi korlátok szorongatták, s így talán az átlagosnál is 
szembetűnőbb a kötetben, hogy a pennacsaták fordulatai közül melye-
ket tartotta fontosnak, s melyeket elhagyhatónak. 

A kiadványban közölt anyag a magyar sajtóviták történetének abból 
az időszakából való, melynek során a nyelv irodalmából fokozatosan 
kifejlődött az irodalom nyelve. Ekkor vált tudatos erőfeszítések révén 
alkalmas eszközzé arra, hogy kilépve a nyelvért nyelvet formáló sajtó-
irodalom köréből, a reformgondolatok s magas színvonalú költői alkotá-
sok széles közvetítőjévé legyen. Szalai Anna összeállítása arra vállal-
kozott, hogy ennek a történelmi jelentőségű fordulatnak az egykorú 
elvekben képződött lenyomatát mutassa be. 
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A kötet belső arányait tekintve túlméretezett A prozódiai harc c. 
fejezet első fele. Mivel a résztvevők (Rájnis, Baróti Szabó, Révai, Ba-
tsányi) a „hangmérséklés" alapkérdéseiben végül is megegyeztek, a terje-
delmi korlátokat figyelembe véve fölösleges annak a rengeteg bizonyító 
anyagnak a közlése, amellyel e poéták a maguk igazát próbálták alá-
támasztani. A prozódiai képletek és példahalmazok túlságosan elrejtik 
itt azokat az elméleti részeket, amelyek épp a költészet nyelvéről vallott 
nézeteket tartalmazzák. 

A személyeskedések, egymásnak rontó acsarkodások is csak erőteljes 
hangulatuk miatt tűnnek ki ezekből a szövegekből, holott jelentőségük 
legalább akkora, mint az elméleti megállapításoké, hiszen a publicisták 
egymással szembeni hangnemének változása alapján igen jól végigkövet-
hető az 1780-as évektől az 1820-30-as évekig lezajlott fejlődés. 

A prozódiai harc kezdeti írásai hűen mutatják, hogy a szerzők ekkor 
még - néhány kivételtől eltekintve - milyen kevéssé tesznek eleget a 
modern közírói megnyilatkozásmód követelményeinek. Például amikor 
olvasóikhoz szólnak, rendszerint az egesz „hazá"-hoz intézik szavaikat, 
írásaik azonban tele vannak olyan utalással, melyek valójában csak 
nagyon szűk körnek mondanak valamit. 

Igen jellemző e kezdeti periódusnak a hagyományok hiánya miatti 
kétarcúságára Révai Miklós Baróti Szabónak címzett s nyomtatásban 
közzétett verse. A X. Alagya kettejük kapcsolatának napi érvényű 
konkrétumait fogalmazza meg. Előbb a költőtárs szemére hányja annak 
nyelvrontó verselményeit, s kifejti, azért nem engedhet a „hangmér-
séklés" követelményeiből, hogy a jövő század ne tekintsen gyalázattal 
őrá s a többi poétára. Azután váratlan, szinte tudathasadásos attitűd-vál-
tással biztosítja Barótit arról, hogy annak könyveit szívesen eljuttatja 
Müller könyvárushoz, sőt örömest küld Pozsonyba is belőlük. A váltás 
egyik oka alighanein a választani nem tudás a publikációs és a magán-
személynek szóló hangnem között. Másik oka pedig az a szolidaritás, 
mely az irodalmárokat a nyomdászkiadókkal, könyvárusokkal szemben 
összekötötte ekkoriban. Közírói tudatosság híján Rájnist sem feszélyezi, 
hogy az írásaiból sütő gyermeteg indulat és önhittség az olvasók nyil-
vánossága elé kerül. Elvakultsága valódi indítékára Batsányi mutat rá, 
bebizonyítva, hogy Rájnisnak a kassai Museumot is érintő vádaskodásai 
nem tisztán szakmai meggyőződésből származnak, hanem sokkal inkább 
Baróti Szabó elleni gyűlöletéoől. 

A prozódiai harc utolsó darabjaként közölt Batsányi-tanulmány 
(Milton és a fordítás mestersége ügyében) jól illusztrálja, hogy a fejlődés 
mennyire nem egyenletes ívű. Ez az írás ugyanis gondolati színvonala, 
hangnembeli fejlettsége révén nemcsak saját környezetéből emelkedik 
ki magasan, hanem az évtizedekkel későbbi publikációk nagy részét is 
maga mögé utasítja. 
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Batsányi csatazáró tanulmánya után visszaesésnek tűnik a Verseghy 
értekezésével (A tiszta magyarság. . .) kezdó'dő űn. ypszilon-háború, 
legalábbis a jelen válogatásban bemutatott fejezet alapján. Ha a vita 
előzményeiből, Révai Miklós latinul írt nyelvtörténeti munkáiból is 
közölne - fordításban - bizonyos részleteket a kötet, tárgyilagosabb 
megvilágításba kerülnének a szembenálló felek nézetei. Az azonban így 
is megfigyelhető, hogy a publikációs magatartás ekkorra még csak 
annyit fejlődött, hogy Révai féktelen öndicséretét álnév mögé rejtette. 

Az Árkádia pör e kötetben közölt részletei megfelelő arányban 
tárják az olvasó elé az Árkádia szó körül kialakult „kommunikációs" 
zavar dokumentumait. Pontos útjelző ez a fejezet az irodalmi viták 
fejlődésének bemutatásában, ugyanis jól tükrözi azt az állapotot, ami-
kor még a nyilvános sajtóviták és a magánlevelek stílusa, hangneme alig 
különbözött. A mindkét közlésfajtában egyaránt fellelhető személyes 
utalások, konszenzust feltételező, „belső használatú" megjegyzések jól 
példázzák, hogy a széphalmi postaút jelentősége akkor még legalábbis 
megegyezett mondjuk a Hazai Tudósítások országos terjesztésére szol-
gáló útvonalaiéval. Az idetartozó levelek és sajtócikkek minden elemzés-
nél többet mondanak Kazinczy uralkodásának természetéről. 

A Nyelvújítási harc ellenben a kötet legfélrevezetőbb fejezete. 
Hiányos volta miatt sajnos torz képet rajzol arról a vitáról, mely minden 
bizonnyal a legjelentősebb volt nyelvünk és irodalmunk múlt század 
eleji történetében. Mindössze három dokumentumot mutat be a for-
dulatokban gazdag pennaháborúból: Szentgyörgyi Józsefék Mondolatít, 
Kölcsey és Szemere Feleletét és Kazinczy vitazáró tanulmányát, az 
Ortológus és neológus nálunk Js más nemzeteknél címűt. így az első 
kettő alapján az a benyomás alakul ki, mintha a nyelvújítási küzdelem 
komolytalan nyelvi játék lett volna, melyben nem elvi ellenfelek, csak 
egymást mókából szurkáló irodalmárok vetették volna papírra el-
méncségeiket. Aztán - a kötetbeli fejezet torzképe szerint — erre a 
bohókás csörtére komor, bölcs és megfontolt iskolamesteri szózatként 
következik Kazinczy írása. Az Ortológus és neológus... ily módon 
nemcsak tökéletesen elüt a két előző műtől, de számos olyan utalást is 
tartalmaz, amelyek a legtájékozatlanabb olvasóban is hiányérzetet kelt-
hetnek. A válogatás e fejezetében ugyanis semmiféle „harc"-nak nyoma 
sincsen, s rejtve marad, hogy vajon mit zár le Kazinczynak ez az okos 
dialektikával felépített munkája, melyben többek között ez a meg-
állapítás olvasható: „S mi itt ezen utolsó cikkelyt óhajtanánk oly 
tisztaságba juttatni, hogy a két felekezet értse egymást, s viszálykodá-
sok enyhüljön." Hiányoznak tehát e válogatásból a Tövisek és Virágok 
harcot elindító epigrammái, a Vitkovicshoz-írott episztola, de leginkább 
talán a Báróczy minden munkáihoz készült Kazinczy-tanulmány. S nem 
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lett volna fölösleges az 1818-as Tudományos Gyűjtemény Kazinczy-
ellenes támadásaiból sem közölni legalább jellemző' részleteket, hogy 
például Füredi Vida (Kisfaludy Sándor) érveivel is megismerkedhessen 
az olvasó. S azt is fölfedezhesse, hogy Kazinczy szerepe nem volt végig 
oly bölcs és szilárd, mint amilyennek vitazáró tanulmánya mutatja. 
Tanulságos lett volna a széphalmi vezér visszakozásának, majd békülé-
kenységének okait is szemügyre vehetni. Már csak azért is, hogy ért-
hetőbbe váljon a kötet utolsó fejezeteként közölt ún. iliászi pör, pon-
tosabban Kölcseyék Kazinczyval szembeni viszonyának megváltozása. 

Irodalmunk első plágiumpere természetesen önmagában is fontos 
állomását jelzi literatúránk fejlődésének. Itt azonban - s ezt a kötet 
összeállítójának szándéka is mutatja - jóval többről van szó: arról a 
nemzedékváltásról, melynek során Bajzáék, Toldyék megfosztják hatal-
mától az immár sok tekintetben elavult nézeteket valló és védő 
Kazinczyt. 

Az iliászi pör a kötet másik olyan fejezete, amely pontatlanul mutat 
be egy irodalomtörténetileg fontos változást. A Szalai Anna által közölt 
írások ugyanis túlságosan enyhének, tapintatosnak állítják be a hatalom-
átvétel lefolyását, holott a valóságban igen kemény ütéseket mért az 
ifjabb nemzedék a távozni készülőkre. Csakhogy nem ebben a plágium-
perben, hanem egy a kötetben sajnálatosan nem szereplő, néhány évvel 
későbbi pennacsatában : a Pyrker-vitában. Igen szemléletesen és markán-
san zárta volna le a kötet anyagát ez a rendkívül éles párbaj; ugyanis 
miután Kazinczy lefordította a németül író magyar egyházfő költemé-
nyét (A szent hajdan gyöngyei, 1830), a Kritikai Lapok fiataljai olyan 
támadással reagáltak, amelyre az erejét vesztett idős mester már csak a 
kiszolgáltatottság dühével válaszolhatott. A Magyarországi utakban 
ekként említi az ügyet: „Nem hon és mesterség szeretete az, ami 
embereinket e dúlásokra ragadozza, hanem szilaj tűz, neveletlenség, 
éretlen g ő g . . . Hol a Kritikai Lapokban legkisebb nyoma a szív meleg 
érzéseinek? " A kötet által felölelt időszak tehát valójában a Pyrker-vitá-
val zárult. Hiszen e néhány évtized nyelvi és irodalmi küzdelmeit 
elsősorban Kazinczy működése határozta meg, ha közvetlenül nem is volt 
jelen minden összeütközésben. Ezért hitelesebb lett volna, ha bukásának 
dokumentumai is bekerülnek a válogatásba, s nemcsak fokozatos háttérbe 
szorulásának - kegyelettel egymás mellé illesztett - néhány rövid jelzése 
állna a könyv végén. 

A Pennaháborúk c. kiadvány mindennek ellenére hasznos olvas-
mány, mert felhívja a figyelmet a magyar irodalmi élet kifejlődésének 
fontos és félig-meddig feledésbe merült állomásaira; s az elsimító szer-
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kesztó'i szépítések dacára azt is érzékeltetni tudja, melyek az állandó, s 
melyek a változó vonások literátoraink vitatkozási módjában. (Szépiro-
dalmi, 1980.) 

CSÓKÁS LÁSZLÓ 

SZŰCS MIKLÓS NAPLÓJA 1 8 3 9 - 1 8 4 8 * 

A napló mint történeti jellegű forrás jelentó'sen felértékeló'dött az 
utóbbi évtizedekben; megnó'tt a kutatói figyelem, a kiadói érdeklődés és 
az olvasói kereslet, s nem csupán irodalmilag formált változata iránt. 
Végre magyarul is kézbevehettük a műfaj klasszikusát, Széchenyi István 
naplóját, és csak a reformkornál meg a szabadságharcnál maradva olvas-
hattuk - többek között - honvédtábornok és veszprémi borbélylegény, 
győri polgár és miskolci gyermekleány feljegyzését hétköznapjaikról. 
Természetesen közgyűjteményekben és magántulajdonban még sok 
hasonló lappanghat. A teljesség igénye nélkül hadd utaljunk itt Bártfay 
László, Pesty Frigyes, Mátray Gábor, a kolozsvári Gyulay Lajos gróf 
naplójára — mindegyikük megérdemelné a jelenleginél teljesebb közre-
adást vagy egyáltalán a kiadást. Tömegesebb felkutatásuk és feldolgozá-
suk egy majdan elérhető szinten a statisztikai igazság erejével bizonyít-
hat vagy cáfolhat gondolkodás-, ízlés-, életmódtörténeti feltevéseket a 
reformkorról, nem szólva persze eseményrögzítő, kronológiapontosító 
stb. szerepükről. Könyvkiadásunk jelenlegi helyzetében azonban azzal is 
hosszú távon kell számolnunk, hogy jelentős hányaduk nem-hivatásos 
kiadóknál, az őket őrző közgyűjtemények gondozásában jelenik meg. 

A Szűcs Miklós-naplót kiadó közgyűjtemények - a Miskolci Városi 
Könyvtár és a Herman Ottó Múzeum - választása telitalálat. A reform-
kor utolsó évtizedére valóban jellemző írást adtak közre, amelyet Kilián 
István bevezető tanulmánya tipikus nemzedéki életsors hátterével bő-
vített. Olyan nemesi família tagja vezette a naplót, amelyik - a törté-
nelem késztetésére - városlakóvá vált, számbavette a nemesi életforma 
korszerűsítésének lehetőségeit (233-36 . ) és maga is megpróbálkozott a 
gazdálkodás új formáival, miközben a család Petőfivel és Madáchcsal 
egykorú nemzedéke megszerezte az értelmiségi lét dokumentum-belépő-
jét, a felsőfokú képesítést is. 

Igaza van Kiliánnak tanulmányában, hogy a tudatosságot nevezi meg 
Szűcs Miklós és generációja legfontosabb tulajdonságának. A naplóírás 
nemcsak romantikus irodalmi kordivat, hanem - mindenekelőtt - az 

*Sajtó alá rendezte és a tanulmányt írta Kilián István. 
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önnevelés és önellenőrzés eszköze. „ . . . azon leszek, hogy naplóm 
eredeti czéljának, melly szerint az ön ismeretre vezérlő tükör tartozik 
lenni, mennél inkább megfeleljen" - ígérte meg magának 1842 szil-
veszterén. (128.) Szűcs Miklós látásmódja, életfelfogása, világnézete 
számos vonásában körvonalazza azt az eszményt, amelyet olvasmány-
élményei, pesti joggyakorlata és társadalmi kapcsolatai hatása alatt 
követett. Ilyen a kül- és belföldi utazás útirajzok támogatta igénye, a 
valóság megismerésének, felmérésének és az összehasonlításának a lehető-
ségével; az egyesülési jog és szellem közösségi embert formáló gyakor-
lata és tapasztalatai; a polgárosító technika iránti lelkesedés (a gőzhajó-
zás és a vasút ismételt motívumaival); a kultúra hétköznapi szükségletté 
válása (színházlátogatások, a Magyar Tudós Társaság munkájának figye-
lemmel kísérése, Ferenczy István műtermének és a műkiállításnak fel-
keresése, rendszeres olvasás, a nevelés fontossága stb.). E személyiség-
vonások közül csak az elsőnek említettet nem láthatjuk egészében 
kibontakozni: a szövegválogatás során elmaradt a bécsi és lengyelországi 
utak krónikája. 

Az 1840-es években azonban már a politika az embert legjobban 
alakító tudatforma, és innen származik az idézett mentegetőzés is. 
Szűcs Miklós ugyanis, felismerve, hogy fontos történeti korszakban él, 
naplójában mind több krónikás mozzanatot rögzített, politikai reflexiót 
örökített meg. Ennek szép példái országgyűlési feljegyzései (diétái láto-
gatásai kapcsán: 1839, 1843), megyegyűlési, cikkekben is feldolgozott 
tudósításai vagy az az elemzéssel párosult higgadtság, amellyel a Széche-
nyi-Kossuth vitát figyelte és értékelte éveken át (113., 122., 149. és 
másutt). Kölcsey morális, Deák és Kossuth eszmei, Szemere Bertalan 
személyes hatása alatt formálódott politikai felfogása így szükség-
szerűen vezetett el 1848-ban a nemzetőri egyenruha felöltéséig. Szűcs 
Miklós naplója is azt bizonyítja, hogy a szabadságharc melletti tudatos 
döntéshez a gazdálkodásban és életvitelében egyaránt polgárosodni 
akaró nemességnek nemcsak eszmei-kulturális, hanem politikai és köz-
vetlen gazdasági érdekei is fűződtek. 

Egy komplex forrás kiadása mindig felvet bizonyos szakmai problé-
mákat a válogatás, a szöveggondozás és a megjegyzetelés terén. Kilián a 
lehetséges módozatok közül azt a megoldást választotta, hogy a fő-
szöveget nem jegyzetelte meg (így annak forráskritikája hátralevő fel-
adat), hanem erős, csaknem kétíves tanulmányt írt eléje. Ami a betűhív 
kiadás szövegmunkát illeti, Kilián - számos forrásközléssel a háta 
mögött, ezúttal textológus lektorától is támogatva - mintaszerű mun-
kát végzett. Az olvasó és a kutató örömén a rengeteg korrigálatlan hiba 
ront azután nagyot: bizonyos esetekben egyszerűen nem lehet eldönteni 
a kézirat megtekintése nélkül, hogy a naplóíró tollhibájáról, stiláris vagy 
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helyesírási következetlenségéről avagy a gépelés kiigazítandó gyarló-
ságairól van-e szó. 

Az ízléses borítójú füzet a szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyv-
tár sokszorosító üzemében készült. Más köteteiket szintén ismerve, úgy 
véljük, hogy kissé nagyobb technikai igényességgel ugrásszerű javulás 
lenne elérhető. A gömbfejes írógép alkalmazása, a sorkizárásos kézirat-
tükör megjelenésében is a szakkönyvek külleméhez közelítené ki-
adványaikat anélkül, hogy a költségeket számottevően emelné. A közölt 
tartalom, a munkatársak mozgósította szellemi erőforrások megér-
demelnének ennyivel többet is. (Borsod-Miskolci Füzetek. Irodalom-
történet. Dokumentatio Borsodiensis HL, Miskolc 1981.) 

KERÉNYI FERENC 

FIOLÁNÉ KOMÁROMI GABRIELLA: 
A HETVENES ÉVEK IFJÚSÁGI REGÉNYEI 

Fioláné Komáromi Gabriella az elmúlt évtized ifjúsági irodalmáról 
ad áttekintést könyvében. (Ez több, mint százötven, 1 0 - 1 4 éves korú-
akhoz szóló regunyt jelent.) Vállalkozása azért figyelemre méltó, mert 
az ifjúsági regény területe szinte fehér folt az irodalomtörténetben, s a 
kritika is igen gyéren vesz róla tudomást. A köztudatban az ifjúsági 
irodalom nincs a szépirodalommal egyenértékű helyen, s kimondatlanul 
is ki van rekesztve a művészi értékű irodalom köréből. A felnőtt olvasók, 
de sokszor maguk az írók is lektűrként kezelik, nem tekintik esztétikai 
értéknek a műfaj termékeit. Ez a felfogás pedig teljesen alaptalan, s 
főként igazságtalan, nem annyira az ifjúsági regénnyel, mint inkább az 
ifjúsággal szemben. Semmi nem indokolja, hogy az esztétikum a fel-
nőttek privilégiuma legyen; az esztétikai befogadás képessége nem kötő-
dik életkorhoz, legföljebb a befogadás tudatossági foka. (Gondoljunk 
például a népmesék esztétikumára.) Az irodalmi élmény gyermek cs 
felnőtt számára egyaránt a világ megismerésének egyik módja. A kettő 
között nincs éles határvonal. Hogyan lépjen át felnőtt korában a mű-
vészi értékek befogadásának szintjére az, akitől gyermekkorában elzár-
ták ezeket az értékeket? Miért nevelődjön a mai kamasz értéktelen -
vagy annak mondott - műveken, amikor a valóság elemi megismerésé-
nek igénye éppen ebben az életkorban a legintenzívebb? 
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Erre az elméleti (valójában nagyon is gyakorlati) kérdésre mutat rá 
Komáromi Gabriella, amikor megpróbálja eloszlatni az ifjúsági regény 
körüli csöndet. Nem azáltal teszi ezt, hogy nézeteit fejtegeti, hanem úgy, 
hogy esztétikai mérce elé állítja az ifjúsági regényt. „ . . célom sem lehe-
tett más, mint az értékek kimutatása, felfedezése". — úja az Előszóban. 
„A legértékesebb regényekre összpontosítottam figyelmemet, valamint 
tünetekre, jelenségekre. Eközben éltem az ellenpéldák felmutatásának 
lehetó'ségével is." Mielőtt azonban belekezdene a konkrét regények 
felvonultatásába, tárgya meghatározását is fontosnak tartja; felvázolja 
az ifjúsági regény műfaji kritériumait. Az ifjúsági regénynek - ahogyan 
általában a regénynek - mindenekelőtt ki kell állnia a valósággal való 
összevetés próbáját. 

A különbség csak annyi, hogy itt az összevetést a kamasz olvasó 
tudata végzi, a maga ismereteinek, világról alkotott elképzeléseinek 
megfelelően. A megkülönböztető jegyek tehát elsősorban az ifjúsági 
regény olvasóinak életkori sajátosságaiból fakadnak. S mivel e művek 
„ . . . címzettje a kamasz", ezért a korosztály olvasói igénye a szerző 
szerint legfőképpen a kalandosság, és egy olyan világ megjelenítése, 
melyet önmagára vonatkoztathat. Ezért fontos, hogy a jó ifjúsági 
regények mindig a gyermeki tudat szemszögéből, látásmódjával ábrá-
zolják a világot. Az életkori sajátosságok azonban nem jelentik azt, 
hogy a regénynek leegyszerűsített világképet kell (lehet) átadnia. A 
hamis megismerés itt is hamar lelepleződik. „A cél így az lehetne: teljes 
világot - a gyerekek szemmagasságaból!" Tévúton jár tehát az az író, 
aki az ifjúsági regényt „könnyű műfajnak" tekinti; a jó ifjúsági regény 
produkálása valójában az egyik legnehezebb írói feladat. 

Nem elég ismerni azt a valóságot, melyet ábrázolni szándékozik a 
szerző, azonosulnia kell a 1 0 - 1 4 évesek érzelmi világával, szemlélet-
módjával is. S mindehhez meg kell találnia a megfelelő művészi formát. 
Fioláné Komáromi Gabriella ezeknek az elveknek a jegyében végzi 
további vizsgálódásait. A hetvenes évek ifjúságiregény-termését tematikus 
csoportokba foglalja, s külön-külön fejezetekben elemzi az egyes csopor-
tokba tartozó műveket. Az egyes témáknál említésre kerülő regények 
közül mintegy ötvenről olvashatunk részletesebb, hosszabb elemzést 
(határainkon túl élő magyar írók műveiről is). 

Komáromi Gabriella a műveket elsősorban a regényidő szerint rend-
szerezi, s ezen belül vizsgálja azokat további tipikus témák és jelenségek 
szerint. így kerülnek külön fejezetekbe a régmúltban játszódó törté-
nelmi regények; л félmúltat ábrázolók, melyek a húszas-harmincas éve-
ket, a második világháború éveit és a háború utáni időket jelenítik meg 
(s itt kerülnek tárgyalásra az önéletrajzi ihletésű, gyermekkorról szóló 
regények is). A jelenben játszódó munkák vizsgálatának középpontjába 



az ún. „vakációs-regények" kerültek (mivel ezek vannak túlsúlyban). És 
végül sor kerül a jövőt előrevetítő művekre is, az ifjúsági sci-fire, s ezen 
belül a kamszoknak nyújtott jövőkép bemutatására. A régmúlt és a 
jövő fejezetei a könyv végére kerültek. Nem önkényes elrendezés ez, 
mivel a félmúltat és a hatvanas-hetvenes évek jelenét feldolgozó művek 
azok, amelyek a legközvetlenebbül hordozzák a máig ható, máról és 
mának szóló információkat, s ezért ezeknek elemzése elméleti összeg-
zést kíván meg. Mielőtt tehát a régmúlt történelembe utaznánk, a szerző 
külön fejezetet iktat be, mely a7 eddigi következtetések összefoglalása, 
a példákból leszűrt jsszegzés; az ábrázolt valóság összevetése a mai 
valósággal. Ez a fejezet összképet ad arról, milyen szociológiai infor-
mációk jutnak el a gyerekekhez e regényeken keresztül, hogyan jelenik 
meg bennük a társadalmi rétegződés, a társadalmi viszonyok, a gyereke-
ket körülvevő környezet (falu - város); a társadalmi konfliktusok közül 
melyek és hogyan ültetődnek át az ifjúsági regénybe. 

A regényidőn belül Komáromi Gabriella a tipikus témák és tipikus 
ábrázolási módok szerint is csoportosít. Számba veszi a kaland és a 
mindennapiság kapcsolatát, a művekben tükröződő gyerek-felnőtt kap-
csolat típusait, a gyermekmagány ábrázolását; a gyerek- és felnőtt-hősök 
által nyújtott magatartás- és életmodelleket. Értékeléseiben fontos sze-
repet kap, hogy az ifjúsági regényben olyannyira nélkülözhetetlen kaland 
az életpótlék vagy életminta szerepét tölti-e be, és hogy mennyire 
helytálló vagy más esetben hamis és sematizált az a világkép, melyet az 
adott regények felkínálnak. Ez utóbbi szempont a történelmi regényeknél 
éleződik ki leginkább. Itt ugyanis két végletet mutat ki a szerző: a 
romantikus heroizálás és hamis deheroizálás végleteit, s mindkettő a 
történelemszemlélet torzulásához vezet. Kevés olyan kivételt találunk, 
ahol a fikció és a valós történelmi tények egészséges egyensúlya alakult ki, 
s az író nem bonyolódott a didaktikus általánosítások útvesztőjébe. 

De a hetvenes évek ifjúsági irodalmából kirajzolódó jövőkép hason-
lóképpen nem megnyugtató a művészi ábrázolás szempontjából: vagy a 
túlzott optimizmus és leegyszerűsítés jellemzi, vagy pedig egyáltalán 
nem beszélhetünk jövőképről, legföljebb jövő-fantazmagóriáról. 

A tanulmány az ifjúsági regényeket műfajok szerint is rendszerezi 
(kalandregény, úttörőregény stb.), kérdés azonban, mennyire jogosult 
itt műfajokról beszélni, hiszen a téma nem feltétlenül műfaj-konstituáló 
tényező. 

Végül tekintsük át a szerző elemzési szempontjait, melyek -
szerinte - az egyes regények művészi-esztétikai értékét meghatározzák. 
Elsőrendű követelményként az átélhetőséget tartja számon, a gyerek-
olvasó azonosulási lehetőségét a regény világgal. Elemzéseiben szamon-
véri a lélektani- és társadalmi hitelességet, a cselekmény kellő motivált-
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ságát, a megszerkesztettséget, a tartalom és forma egységét. Vizsgálja a 
jellemek összetettségét is, a természet szerepét a műben, a történelem 
megjelenési módját. Mindebbó'l leszűri véleményét a közvetített infor-
mációk mennyiségére és minőségére, az átadott világkép differenciált-
ságára vonatkozóan, s kitér az esztétikai minőségek megjelenésére is az 
ifjúsági regényben. 

Elemzései sokszor mégis vázlatosak maradnak, amit anyagának ha-
talmas mérete is magyaráz. A feldolgozás első lépéseként talán ered-
ményesebb lett volna más munkamódszerrel közelíteni a témához, az 
össztermésből egy reprezentatív mintát választani, és e kisebb mennyi-
ségű anyag kimerítőbb elemzéséből leszűrni a tipikus jelenségeket. S 
ezután a teljes anyaggal való összevetés már könnyebb, rendsze-
rezettebb lehet, és lehetőséget ad a következtetések további elmélyíté-
sére, korrigálására. így azonban a szerző igényeinek, kívánalmainak elvi 
kifejtése néhol hiányos, a felületen marad, ami nem egyértelműen 
tartalmi, inkább stílusbeli kérdés. Többször ír le bővebb kifejtés, magya-
rázat nélkül általánosságokat (pl.: „A kifejezés átlagossága, a nyelv 
hétköznapisága azonban rontja művének értékét." 134.), vagy akarat-
lanul is didaktikusságot számonkérő megjegyzéseket („Kevesebb a pél-
daképként megőrizhető gyerekhős is ifjúsági regényeinkben, mint sze-
retnénk!" 142.); „Kevés a regénybeli példa arra is, hogy a történelem 
válságos pillanataiban a főurak és jobbágyok szövetsége is megszület-
het." (172.) Ilyenkor inkább külsődleges vagy szubjektívnek érződő 
szempontok érvényesülnek, nem az elemzésekből adódó következte-
tések. 

Másutt pedig éppen az állásfoglalás hiányzik, s a szerző csak a 
szakirodalomból vett idézeteket használja érvként. A szakirodalomra 
való utalás egy gondolatmenet alátámasztását is szolgálhatja, de nem 
tudunk mit kezdeni például az ilyen - kommentár nélküli - hivatkozá-
sokkal: „Az író optimizmusa mellett egy elv is állhat, amelyet Dieter 
Baacke így fogalmaz meg: 'Az ifjúsági könyvek legfőbb feladata azt a 
szociális valóságot feltárni, amelyben a fiatal él. A szerző igyekezzék 
művében egy mainál valamivel jobb világot ábrázolni'." (99). 

S úgy tűnik, túl gyakran él Komáromi Gabriella sokszor fölösleges 
világirodalmi összehasonlításokkal elemzései során. Ez néha inkább 
zavaró, mint a megértést segítő, mivel összehasonlításai nem mindig 
lényegiek (ahol például a témaválasztásra vonatkoznak), ezért funkciót-
lanok. De e módszerbeli egyenetlenségek mellett mégis nagy érdeme 
ennek a munkának, hogy az ifjúsági regényt „legalizálja", megkísérli a 
szépirodalom rangjára emelni; és olyan áttekintést ad erről a hatalmas 
méretű anyagról, mely kiindulópont lehet a további vizsgálódások el-
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mélyítéséhez. A betűrendes mutató és a hetvenes évek ifjúsági regényei-
nek bibliográfiája külön segítséget nyújthat majd ehhez. (Tankönyv-
kiadó, 1981.) 

KISS ESZTER 

TÓTH LÁSZLÓ: VITA ÉS VALLOMÁS 

A kötet Elöljárójában joggal állapítja meg Tóth László, hogy 
„ . . . harminckét esztendő kellett ahhoz, hogy az első csehszlovákiai 
magyar írói interjúkötet megszülessen. A maga remélt erényeivel és 
valószínű hiányaival együtt . . . Nemzetiségi irodalmunk, írásbeliségünk, 
szellemi életünk egy bizonyos belső szükséglete hívta életre, s ez adja 
meg funkcióját . . ." (11.) Mint szerző jelzi: húsz beszélgetésből tizen-
kettőt (Cselényi László, Csontos Vilmos, Dénes György, Dobos László, 
Duba Gyula, Gál Sándor, Rácz Oliver, Tőzsér Árpád, Turczel Lajos, 
Varga Imre, Veres János, Zalabai Zsigmond) választott ki e kötetbe. 

Mint alább vázlatunkból kiderül, nem holmi gáncsként írjuk le 
azonnal, itt, az elején, hogy éppen a sokféle megközelítési lehetőség 
nyújtotta lehetőséggel élve, nagyon hiányzik e kötetből négy vélemény, 
arc közelképben: Batta György, Csanda Sándor, Szeberényi Zoltán, 
Török Elemér. Mindahányan különbözőképpen egészítették volna ki a 
megjelent vélemények spektrumát. Más-más megközelítéssel. Gazdagabb 
lett volna a kötet. 

Bizonyos, hogy e kötetet valamiképpen - objektíve — már „elő-
készítette" két másik, az 1977-es megjelenésű könyv: Csanda Sándor: 
Szülőföld és irodalom, s még inkább A Csallóköztől a Bodrogközig c. 
gyűjtemény. Ti. ez utóbbi már közel hozza az írók, kritikusok, költők 
és irodalomtörténészek emberi arcvonásait. A közelkép, miként Tóth 
László kötetében — bensőségessé teszi a történelem, az irodalom folya-
mának már-már objektivált, s néha irodalomtörténetté is merevülő 
vonásait. Nemzedékeket hoz össze, s távolít is el egymástól. 

Az idő (Idő), a történelem bugyraiban felgyülemlett sok-sok tapasz-
talat, keserűség, újra és újra nekifeszülés bomük ki e beszélgetésekből. 
Pontosabban: letűnt és új társadalom, a nemzetiségi lét, a híd-szerep, a 
kritika és a műfajok problémái, a nyelv, és nem utolsósorban Fábry 
Zoltánhoz (általában az „első nemzedékhez" való kapcsolódás) kötő-
dés, de annak jelzése is, miben és mennyire, müy mértekben kell ma 
már, eme „harmadik nemzedéknek" óhatatlanul eltérni a korábbi köve-
telményektől A csehszlovákiai magyar irodalom, egészében: lépést akar 

18 Irodalomtörténet 1983/2 
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tartani a korral, korszerű kíván lenni. Az olvasó számára ez egyik 
leginkább szembeötlő' vonása a beszélgetéseknek a nemzetiségi létet 
boncolgató kérdésekre adott válaszok mellett. 

Duba Gyula nagyon találóan fogalmazza meg a nemzetiségi írói létet 
(mely már túl is lép a Fábry-axiómán): „ . . . csak annyit mondanék; 
hogy a csehszlovákiai magyar író éppen úgy a világ dolgaihoz való 
hozzászólásra hivatott, mint akármelyik nagyobb közösség írója, csáb a 
hangja gyengébb, de - talán? - nem azért, mert a torka szűkebb, 
hanem kisebb a közösség, amely ó't felemelhetné. Mert az írót mindig a 
közösség emeli a világ elé . . . " (145.) Annyiban lép túl Fábry Zoltán 
szemléletén, amennyiben nem az örökség hiányáról panaszkodik 
(Erdélyre mutatva). Valami mái dönti el a beleszólás jogát. S igaz az, 
hogy a kis közösség is emelhet; csak emelje az írót, kritikust, költőt! 

Minduntalan visszatérő téma - Tőzsér Árpádnál élesebben fogal-
mazódik meg - az örökség; ti., hogy a csehszlovákiai magyar irodalom 
története, ha úgy tetszik előtörténete 1918-cal kezdődik? ö is, Dobos 
László is vitatja e korszakhatár abszolutizálását. Van előtörténet; s hogy 
miért nem vették elő? Ennek sokféle történelmi oka van, a meg-
kérdezettek sem válaszolnak erre behatóan . . . 

Nem tudják, nem akarják kikerülni - egyikük sem - a Fábry-
problémát. Van, ki kritikusabban ítéli meg, van - mint Turczel Lajos, 
Dobos László - szinte csodálattal beszélnek róla; Turczel Lajos a 
Fábry-féle Ady-adaptációt szinte egyedülállónak tartja az egyetemes 
magyar irodalomban. Ebben igaza is van. Abban sincs vélemény-
különbség: az irodalom, a kritika Fábry Zoltán-i értelmezésén túl kell 
végre lépni. Ma már számos társadalmi probléma van, melyet másként 
kell az irodalomnak transzponálnia (tehát esztétikailag talán árnyal-
tabban), mint tette azt pl. Fábry. De egykor (pl. Az Út időszakában) 
mások voltak a történelmi követelmények a közeli és a távoli hori-
zonton. 

Ma inkább az írói-költői-művészi nyelvezet a probléma; s itt foko-
zottan belép a szülőföld, a táj, az élmény. Eszményük: Illyés, Tamási, 
Weöres, Sütő András nyelve — mely közvetlen és „hozott" élmény-
anyagból táplálkozik. Dobos László szépen és tisztán fogalmazza meg a 
követelményt, amikor arról szól: „A Bodrogközből magammal hozott 
nyelv szép, tiszta, gazdag - a nép- és köznyelv szintjén. Nekem iro-
dalmi, művészi erçjét kell felmutatnom. Azaz: teremteni a nyelvet, 
építménnyé magasítani" (110.). Milyen kár, hogy emellett nem szólhat 
e kötetben az ugyancsak bodrogközi Török Elemér. De más, hasonló 
példát is tudnék felhozni. 

Várakozáson felülien szép vallomások sorát olvashatjuk e kötetben. 
A mindennap dolgairól; amolyan vallomásszerű háttérbeszélgetések 
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ezek — nem a művekről csupán! — az élet összességéről. Gondolunk 
Csontos Vilmos, Dénes György, Rácz Olivér emlékező-merengő meg-
fogalmazásaira. Az élet ezeket az írókat (a fiatalabbakat is!) keménnyé 
faragta. Nem érnek rá nosztalgikusán merengeni; nincs min merengniök. 
Tóth László kérlelhetetlenül-vitatkozva a „sarokba szorítja" őket, s ezt 
előbb — kegyetlenebbül - megtette a történelem. 

Az író-embert mutatja föl Tóth László, s ilyformán a rövid életrajzi 
adalékok, a művek felsorolása kerül a „háttérbe". így válnak plasz-
tikussá; s nemcsak ők, olyanok is, mint a Dobos László által fölemlített 
„keresztre feszített" Fábry Zoltán, avagy a losonci festő, Szabó Gyula. 
De a keresztre feszítés - öntudatot, állandó eszmélést l övetel. A 
kemény helytállás kötelezettségét, mint Gál Sándor szavaiból sugárzik. 
Embert felemelő, közép-európai kultúrát csiholnak, s ők, a „harmadik 
nemzedék" jövőt alapoznak. Újfajta, apáikétól eltérő, más jövőt. így 
már nem frázis, amit Veres János mond: „nem az a fontos, ki hogyan 
hal meg, hanem az, ki hogyan él". 

A gazdag tálházból, mely elénk „ömlik" e kötetben, hadd említsünk 
fel csupán még egyet: az interjúalanyok javarésze - műfordító is. A 
cseh, a szlovák, vagy nyugat-európai irodalmakat közvetítik; s közben 
kevés olyan, szenvedélyes hangú vágyat olvashatunk, minő Cselényi 
Lászlóé, aki a haza- és otthonszeretet mellett olyannyira kívánja Itália 
és Franciaország tájait megismerni; hogy ott gazdagodva — hazatéljen. 

Lenyűgöző kötetet vesz az olvasó a kezébe, hiszen jók a válaszok, de 
- találóak a kérdések is. Érdemes lenne bővítetten kiadni e kötetet, 
hiszen a leendő csehszlovákiai magyar irodalom- s kritikatörténet egyik 
alapja lehet. Bármikor szülessenek is azok meg. (Madách, 1981.) 

KOVÁCS GYÖZÖ 

VERES ANDRÁS: MŰ, ÉRTÉK, MUÉRTÊK 

Veres András összegyűjtött írásai a szerző tíz alkotói esztendejének 
kutatási eredményét prezentálják. Ezek az írások ugyanakkor a har-
mincas éveiben járó^iatal irodalmár szakmai önéletrajzát is kínálják az 
olvasónak. A tanulmányok ugyanis sokkal többet tudatnak velünk a 
szerző érdeklődési köréről, annak sokirányúságáról, mint a művekről, az 
értékekről és a műértékről, jóllehet a kötet címe ez utóbbit sugallja. 

A túlságosan széles körű irodalomelméleti és irodalomtörténeti 
kalandozási vágy, ily módon az írásokat mind logikailag, mind gondolati-
lag egymástól távol álló, össze nem tartozó munkák kényszerű felsora-
koztatásává fokozta le. 

18-
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A kezdet lukácsi indíttatású, nehézkes mondatvezetésű elméleti csa-
pongás az ismétlődés vizsgálatáról, az irónia értékszerkezeti jellegéről, a 
századforduló tragikumelméletéről. Minden esetben gondosan ügyelve 
arra, hogy a felvetett kérdésekről csak néhány gondolatnyit nyújtson 
sok, mások által már megfogalmazott alapmondandó mellett. 

Az elméleti kérdéseket a műelemzés gyakorlata követi: a 19. és a 20. 
századi lírai és prózai műveinek változatos módszerekkel történő közelí-
tése. Végül, néhány recenzió beiktatása után Veres András, a minden-
napok oktatási gondjairól szólva eljut a gyakorlati tanácsadásig. 

Kötete változatosságát maga a szerző is szükségesnek érzi indokolni. 
Szabatosan és szerényen mondja el - hogyan módosította szakmai 
fejlődését egy mindig újabb élmény, egy mindig újabb jelenség. Abban 
mindenképpen egyet kell vele értenünk, hogy saját és ezen túl egész 
generációjának meghatározó alapélményét a hatvanas évek szolgáltat-
ták. Az akkor az egész társadalomra kiható, így a magyar irodalom-
szemléletet is nyitottabbá tevő, sok esetben megújító számos áramlat 
zöld utat biztosított a legváltozatosabb kísérletező kedvnek is. Ezekhez 
az áramlatokhoz sorolható „Lukács György kései nagy alapvetése", ide 
tartoznak „az avantgarde mozgalmak, a Brecht, Kafka körül kirobbanó 
viták", a permanens újraértékelések, a 20. század „nagy poétikai iskolái-
nak felfedezése" és az eredményeiket sokoldalúan hasznosító eljárások. 

Ezzel egyet kell értenünk. Ez így igaz. És ilyen értelemben Veres 
András útja nem egyedi, korántsem kivétel. Pregnánsan képviseli azt az 
utolsó két évtizedben felnőtt fiatal kutatói gárdát, melynek tagjai 
semmiről nem чкагпак lemaradni, megcélozzák a legvitatottabb kér-
déseket és megpróbálják a maguk frissen látó szemével felfedezni az 
esetleges, eddig csak részlegesen, vagy egyáltalán nem érintett kutatási 
területeket a tudományág különböző részegységein belül. 

Ez nagyon rokonszenves törekvés. És ezt a rokonszenves törekvést 
csak üdvözölni lehet, ha a kísérletek nyomán kiérlelt eredmények 
önálló kötetekkel gazdagítják honi irodalomtudományunkat. 

Veres András, tartalmi, tematikai sokirányúsága mellett nem céloz 
meg új területeket, nem vonzzák az ismeretlen, kevéssé ismert művek és 
alkotók. Az ő kísérletei a módszer területén mutatnak fel figyelemre 
méltó változatosságot. Egyszerre jelentkezik filozófusi elmélyültséggel 
és önmagát ismételgető írási kényszerrel, szociológiai és pszicho-
szociológiai tájékozottsággal, strukturalista megközelítési móddal és 
publicisztikai hangsúlyokkal. Ez a sokféleség még eredményezhetne 
tartalmas sokoldalúságot is. Veres András esetében viszont egy olyan 
jellegű sokoldalúsággal van dolgunk, amely egyértelműen „negatív ered-
ményt" hoz létre. A szigorúan és pontosan különválasztott fejezetek 
között ugyanis sehogysem található az a minden tudományos igényű 
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munkában nélkülözhetetlen alapkoncepció, amely nélkül az egész kötet 
egyszerűen széthullik. És ahogyan nincs alapkoncepció — ugyanúgy 
hiányolható mind az elméleti munkából, mind a műelemzésekből a 
befejezettség, a lezártság. 

A szerző alkalmi kérdéseket vet fel és ezekről közöl velünk mindig 
más megközelítésekkel -alamit. Ezek a kérdések többségükben meg-
válaszolatlanok maradnak, a gondolatsorok nyitottak. Veres András 
megelégszik azzal, hogy orientál. És a maga módján lehetőséget nyújt 
bárkinek - birkózzék tovább, tegye hozzá ő is a magáét. 

Hasonló magatartás mindaddig elfogadható, amíg egy-egy „köz-
lendő", egy-egy „kísérlet" korreferátumként hangzik el a szakfórumon, 
amíg egy elvi, elméleti vagy gyakorlati kérdés kidolgozásán munkálkodó 
csoport egyik tagjának részproblémájaként, egy nagyobb lélegzetű szak-
dolgozat egyik fejezeteként jelenik meg a szaksajtóban. Ezekben az 
esetekben mind a befejezetlenség, mind az ad hoc jelleg indokolható. 

Nem vitás, hogy egy tudományos igényű kötet válogatásától többet 
várunk el. 

Elképzelhető, hogy Veres András fogékonysága a mindig új iránt 
egyelőre megakadályozta egységes alapkoncepciójának kialakítását. 
Megakadályozta a megállapodottságot. 

Sajnálatos ez a tény annál is inkább, mert a szerző minden eklekti-
kusságával és bonyolult megszólalási módjával együtt többre is képes 
lenne. 

Erről győz meg legalábbis a kötet ígéretes munkája: A sikertelenség 
környezetrajza, amely három kortárs magyar író regényének konkrét 
műelemzése. (Fejes Endre: Rozsdatemető, Konrád György:/! látogató, 
Kertész Ákos: Makra. ) Itt sem a téma nóvuma az, ami felhívja magára a 
figyelmet. Mindhárom regénnyel jócskán foglalkoztak már különböző 
megközelítésekkel. 

De Veres András ebben a tanulmányában áll a legközelebb ahhoz, 
hogy elvégezze a maga elé tűzött feladatot. A gondolati összegzésben 
úgy mélyül el, hogy elfogadjuk tőle: „a művek szociológiai - részben 
szociálpszichológiai - szempontú tartalom elemzését", és elfogadjuk azt, 
hogy ezektől csak annyiban tér el, hogy „bizonyos mértékig" figyelembe 
veszi a „poétikai és esztétikai tényezőket, valamint a keletkezés-körülmé-
nyeket; a vizsgált szociális összefüggéseket pedig átfogó világkép kere-
tébe" igyekszik elhelyezni. 

Ennek a feladatnak teljes mértékben eleget tesz. A dolgozaton belüli 
célkitűzést megvalósítja. De mihelyt szembesítjük a kötetben publikált 
munkák többségének alapkritériumával - melyet ugyancsak saját maga 
fogalmaz meg minden esetben - hogy tudniillik „a művészi és szocio-
lógiai érvényesség egymás szoros feltételezettsége nélkül nem is érdemes 
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műelemzésbe kezdeni, hiszen a poétikai és az esztétikai tényezők 
ugyanolyan meghatározóak, mint a szociológiai faktorok" - azonnal 
megértjük, milyen ellentmondás van az elméletben hangoztatott és a 
gyakorlatban alkalmazott módszerek között. Hiszen ebben a tanul-
mányban a hangsúly kifejezetten a szociológiai faktorokat emeli ki, és 
csak „bizonyos mértékig" veszi figyelembe a poétikai és esztétikai 
tényezőket. Megtaláljuk ezt az ellentmondást Veres András pályakezdő 
éveinek a módszereiben is, amikor például Arany János: Kertben című 
verse olyan eszköz számára, amely elsősorban a poétikai tényezők 
kiemelésére szolgál. Ekkor még számára az első számú komponensek a 
poe'tikai és esztétikai faktorok és a történelmi-szociológiai össze-
függések „csak ezekhez kapcsolódva" kerülnek tárgyalásra. Ha elkerül-
hetetlenek. 

/ Ez a jellegű következetlenség tehát végigkíséri az egész kötet írásait, 
így alakul ki a válogatás eklektikus, átfogó koncepciót nélkülöző jelle-
ge. A mindig új „varázsa" pedig, ha nem különítjük el a hasznosat a 
feleslegestől túlságosan megterheli mind a szerzőt, mind az olvasót. 
(Magvető, 1979.) 

URBÂN NAGY ROZÁLIA 



TÁRSASÁGI HÍREK 

GÁL ISTVÁN 
(1912-1982) 

Németh László a maga Tanú éveit idéző tanulmányában az utána 
következő nemzedékből egyetlen alakot emelt ki: Gál Istvánt. „Tudás-
szomjas, nagy jövőre készülő ifjú"-ként írta le, aki húsz-huszonegy 
évesen tájékozódásban messze kortársai előtt járt. Benne a szellem 
emberének új típusát látta, azt, aki „idegeiben író, érdeklődésében 
tudós és bölcselő, legtágabban talán a régi humanistákhoz hasonlít-
ható". Egy Közép-Európát kutató folyóirat szerkesztésére szemelte ki őt. 

A hetvenévesen, még megvalósítandó elképzelések között 1982-ben 
elhunyt Gál István nem egészen azt az utat járta be, amelyet Németh 
László elképzelt a számára. Bár megvalósította a folyóirat-tervet (1934 
és 1940 között jelentette meg Apolló címen, Bartók Bélát, Bóka Lász-
lót, Halász Gábort, Illyés Gyulát, Kodály Zoltánt, Sziklay Lászlót 
szervezvén munkatársakul), pályája mégsem volt egyenes vonalú. 1940 
után általános politikai megfontolások a magyar-angolszász kapcsola-
tok kutatására irányították figyelmét. Azt kérték-várták tőle, hogy 
Magyarország esetleges külpolitikai orientációját is alátámasztandó 
gyűjtse az angolszász és a magyar irodalom találkozásait dokumentáló 
tényeket. Ez a munkája 1945 után perspektívátlanná vált, a megszóla-
lásban korlátozott kenyérkereső könyvtárosságra, hivatalnokságra 
szűkült, kitöltve alkotó tevékenységre fordítható éveinek javát. Ezek-
ben az években előbb semmi, később alig valami jelent meg tőle: 
egy-egy tanulmány, például 1957-ben Reményi Józsefről, a magyar 
irodalom angol nyelvű ismertetőjéről, egy-egy filológiai jellegű köz-
lemény az 1960-as evek közepén Bartók Béláról és a Kelet-Közép-
Európa-kutatás kezdeteiről, Kodályról, Babitsról. Pályája igazában 1972 
után kapott nagyobb lendületet. Ekkortól, nyugdíjasként, állandóan 
csatázva az „orv betegség"-gel, a „nyaláb testi fájdalom"-mal egymás 
után jelentek meg könyvei, gyűjteményei, tanulmányai. Ezek egy része 
adatközlés volt: a két világháború közti magyar irodalom- és társa-
dalomtörténet kutatójának fontos forrás; más részük Babitsra vonat-
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kozott. Ez utóbbiak között a Babits-filológiában nagyon fontos kiad-
ványok - pl. a Babits Adyról, a Babits-Szilasi levelezés mellett jelentó's 
tanulmányok szerepelnek. Egy-egy mű elemzése kapcsán a Forrásban, a 
Dunatájban és a Vigiliában Gál István leírta a Babits-vers keletkezésének 
sok jellemző mozzanatát, bemutatta a versépítő módszer világirodalmi 
párhuzamait, felhívta a figyelmet az életmű belső logikájára. 

Életének legfontosabb ténye azonban az Apolló szerkesztése volt. 
Sokan felismerték ezt a háború felé tartó Magyarországon. Ignotus és 
az egész baloldali sajtó mellett felismerte ezt Halász Gábor, Szerb Antal 
és Veres Péter is, aki az Apollóban megjelenő virtuális Közép-Európa-
eszmét korszerű és követendő feladatnak minősítette akkor. Az Apolló 
jelentőségét a mai irodalomtörténetírás is nagyra tartja már. Ahogy az 
öregedő Bessenyeit Kazinczy megpróbálta rávenni a bécsi testőrírók 
sorsának megírására, úgy formálódott az igény és kívánság, hogy Gál 
István írja meg folyóirata történetét. Bessenyei nem tett eleget 
Kazinczy felhívásának. Gál István teljesítette a korszak kérését. Halálos 
ágyán már csak az foglalkoztatta, mikor jelenik meg elkészült válogatása 
és az Apolló históriáját összefoglaló hosszabb cikke . . . 

SIPOS LAJOS 

BESZÁMOLÓ 
A TÁRSASÁG 1982. EVI MUNKÁJÁRÓL 

VÁNDORGYŰLÉSEK 

Tavaszi vándorgyűlésünket 1982 április 2 3 - 2 5 között Orosházán 
tartottuk a TIT Irodalmi Választmányával, Békés megyei szervezetével 
és Orosháza város Tanácsával közös rendezésben. Alaptéma A vihar-
sarok irodalma, népe, társadalma; ezen belül Darvas József munkássága 
volt. Mihály András tanácselnök es Tolnai Gábor megnyitója után 
Pölöskei Ferenc tartott előadást Agrárszocialista mozgalmak hagyo-
mányai a Viharsarokban címmel. Ezután Szabó Ferenc Orosháza társa-
dalmának fő vonásairól beszélt a századfordulótól a felszabadulásig. 
Kósa László a Viharsarok néprajzát vázolta fel, Elek László pedig 
irodalmát, Táncsicstól Darvasig. 

A második napon Pálmai Kálmán elnöklete mellett Bata Imre tartott 
előadást a szociográfia és az önéletrajz kapcsolatáról, majd Czine Mihály 
Darvas Józsefről. Fábián Zoltán Darvas szociográfiájáról, Rádics Károly 
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Darvas és Móricz kapcsolatáról, Sziklay László a szomszédnépek ruralis-
táiról szólt. Tolnai Gábor a nyugati szociográfiák néhány problémáját 
vetette fel. 

A harmadik napon Kulin Katalin vezetésével kerekasztal-beszélgetés 
volt a pikareszkről Galla Endre, Nagy István, Neményi Kázmér, Süpek 
Ottó, Szász Annamária, Takács Ferenc és Tarján Tamás részvételével. 

A vándorgyűlés résztvevői megkoszorúzták Darvas József szülő-
házát. 

* 

Arany János halálának 100. és Goethe elhunytának 150. évfordulója 
alkalmából Társaságunk, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osz-
tálya, a TIT, Nagykőrös városa és az Arany János Társaság háromnapos 
vándorgyűlést tartott Nagykőrösön 1982 okt. 1 5 - 1 7 . között. 

A vándorgyűlés Kocsis Jánosné tanácselnök és Czine Mihály köszön-
tő szavai után kezdődött. Mezei József Két bekezdés Arany költészeté-
ről címen tartott előadást, majd Kiczenkó Judit Arany öregkori önarc-
kép-verseiről beszélt, Csűrös Miklós a Toldi szerelmének új megköze-
lítését, elemzését adta. Nóvák László Arany nagykőrösi kultuszát ele-
mezte. 

Másnap Tolnai Gábor bevezetője után Sőtér István Arany, az útke-
reső címen adott elő (előadása megjelent az Új írás 82/12-es számában). 
Nagy Miklós Arany Bánk bán-tanulmányáról; Pálmai Kálmán a Nyugat 
Arany-képéről (előadása megjelent az Új írás 83/1-es számában); Alexa 
Károly Arany hatásáról beszélt a inai magyar lírára. 

A harmadik napon Wéber Antal elnökölt. Halász Előd a magyar-
országi Goethe-recepcióról tartott előadást. Pók Lajos Goethe esztétikai 
nézetéről, Walkó György pedig a Goethe-év tanulságairól szólt. 

Az ülésszak idején nyílt meg az Arany János emlékkiállítás Nóvák 
László rendezésében. A kiállítást Wéber Antal nyitotta meg. A nagy-
kőrösi Arany-szobornál Nagy Miklós mondott emlékbeszédet, s a részt-
vevők elhelyezték koszorúikat a Stróbl Alajos alkotta szobor talap-
zatánál. Az ülésszak anyaga kötetben is megjelenik. 

RENDEZVÉNYEK 
Felolvasó- és vitaülések 

Rendezvényeinkről 1982-ben is rendszeres híradás jelent meg a 
napisajtóban és az Élet és Irodalomban. 

* 
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Február 18-án Dsida Jenőről emlékeztünk meg. Nemes Nagy Agnes 
előadásához Bárdos László és Szász Ferenc szólt hozzá. 

* 

Március 11-én Bitskey István és Hargittay Emil Pázmány, a politikus, 
és az író címmel tartottak előadást. 

* 

Május 13-án Párhuzamos életművek - Krleza és Olbracht - munkás-
ságáról Spiró György tartott előadást. Felkért hozzászóló Lőkös István 
volt. 

* 

Kunszentmiklóson szeptember 24-én Baksay Sándor születésének 
150. évfordulója alkalmából emlékülés volt közös rendezésben Kun-
szentmiklós nagyközség Tanácsával és a Damjanich János Gimnázium-
mal. Baksay munkásságát Vargha Balázs, Tálasi István, Mészöly Dezső, 
Illyés Bálint méltatta. Az elnöki teendőket Wéber Antal látta el. 

* 

Október 7-én Bóta László és Marczaly Ferenc Egy XVII. századi 
balladás dalunk (Rákóczi Sámuel) fejlődéstörténete címen olvasták fel 
dolgozatukat. 

* 

November 3-án az ELTE XX. századi Magyar Irodalomtörténeti 
Tanszéke, az MTA Irodalomtudományi Intézete és Társaságunk a 80 
éves Illyés Gyula előtt tisztelgett. A kétnapos ülésszakot Pölöskei 
Ferenc dékán nyitotta meg. Előadást tartott Szabad György, Czine 
Mihály, Kiss Ferenc, Béládi Miklós, Fodor András, Koczkás Sándor, 
Almási Miklós, Tarján Tamás, Kabdebó, Lóránt, Szabolcsi Miklós, 
Lőrincze Lajos, Kocsis Rózsa, Bodnár György, Vasy Géza, Kulcsár 
Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. Az elnöki teendőket Király 
István, Hubay Miklós, Pálmai Kálmán, Tolnai Gábor látta el. Az ülés-
szak anyaga a tanszék kiadványaként megjelenik. 

* 

November 25-én a Mai török irodalomtól Hazai György tartott 
előadást. Felkért hozzászóló Tasnádi Edit volt. 

* 
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Verseghy Ferenc születésének 225. és halálának 160. évfordulója 
alkalmából 1982. december 3-án Szolnokon tudományos emlékülés 
volt, melyet Társaságunk, az MTA Irodalomtudományi Intézete, a TIT 
Irodalmi Választmánya és Szolnok megyei Szervezete, valamint a 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár rendezett. Előadást tartott Margócsy 
István, Szajbély Mihály, Szörényi László, Palágyi Márta, Derne Zoltán, 
Kaposvári Gyula és Szurmay Ernő. 

EMLÉKÜLÉS 

1982. december 9-én az MTA Székházában ünnepi ülést rendezett 
Társaságunk. Tolnai Gábor elnöki megnyitója után Tarnóc Márton 
tartott előadást Kodály és a régi magyar műveltség címen. Ezután került 
sor a Toldy Ferenc-emlékérem átadására, melyet a Társaság vezetősége 
1982-ben M a r t i n k ó A n d r á s-nak ítélt oda. Martinkó munkás-
ságát Pálmai Kálmán ismertette. 

„A Magyar Irodalomtörténeti Társaság második alkalommal ado-
mányozza a mai napon a Toldy Ferenc-emlékérmet, ezúttal kiemelkedő 
irodalomtörténeti munkásságáért Martinkó András tagtársunknak. 

Sokoldalú tudós-tanárt köszöntünk a Toldy-emlékérem átadásakor. 
Martinkó András munkásságát első tudományos műhelye, az Eötvös 
Kollégium éppúgy meghatározta, mint sokesztendős tanári működése 
felvidéki gimnáziumokban, s az egyetem különböző katedráin. 

Az Eötvös Kollégiumban kiváló képzettséget szerzett: az irodalom 
iránti fogékonysága nyelvészeti stúdiumokkal gazdagodott; magyar-
francia szakosként több idegen nyelvet sajátított el, melyet fordítóként 
s a szakirodalom mindig friss, széles körű ismeretében hasznosított; 
tanulmányai bizonyítják, hogy otthonosan mozog a szociológia, a mű-
velődéstörténet s az irodalomelmélet legújabb irányaiban. Legfőbb ér-
deklődési területe pályája kezdetétől a 19. század irodalma: Kemény és 
Madách, Vörösmarty és Petőfi, majd kissé korábbról Berzsenyi és Cso-
konai kora. Tanulmányaiban egy mindig nyitott, vitára kész, elfogulat-
lan szellemű tudóssal találkozunk; számára az olvasás, a mű mindig 
élmény: ezért tud mindig újra felfedezni műveket - s vérbeli tanárként 
a felfedezés örömét tudja átadni olvasóinak, munkatársainak; tovább-
gondolásra, munkára serkentő inspiratív erővel. Báró Kemény Zsigmo id 
pályafordulata (1937) c. könyvét, A prózaíró Petőfitől szóló monográ-
fiáját (1965), olvasmánynak is lebilincselő, gazdag és izgalmas tanul-
mányköteteit (Költő, mű és környezet 1973, Teremtő idők 1977) 
alapművekként forgatjuk. Irányt szabó nézeteket tanultunk tőle a 
magyar romantikáról; Petőfi világirodalmi nagyságát, formaművészetét 
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több tanulmányban világította meg; döntő fontosságú kérdéseket tisztá-
zott áldozatos filológiai munkával a Vörösmarty- és a Petőfi-művek 
körül. 

Martinkó András ez év szeptember 22-én volt 70 éves. Amikor 
Társaságunk tagsága nevében tisztelettel köszöntöm őt, örömmel jelent-
hetem, hogy ő 70 évesen is örök fiatal, a tudományban örök elégedet-
len, mindig megújulni kész tudósunk. Kívánjuk, hogy még sok éven át 
legyen munkára ösztönző vitatársunk." 

Az emlékérmet Tolnai Gábor adta át. 
Társaságunk 1982-ben meghirdetett irodalomtörténeti pályázatának 

értékelésére is ekkor került sor. Wéber Antal, a bíráló bizottság elnöke 
ismertette a pályázatot és hirdette ki az eredményt. Beszámolójában 
elmondta, hogy a pályaművek általában jók, ha nem is kiemelkedő 
színvonalúak voltak. Szinte mindegyikben található olyan anyag, amely 
figyelemre méltó, illetőleg további munkálkodásra ösztönöz. 

Volt olyan pályázónk, aki három színvonalas művet nyújtott be 
(Kodolányi, Tóth Ede, Péczely József munkásságáról). Egy téma ala-
posabb feldolgozása ez esetben talán több lett volna. A témák köre 
egyébként igen változatos, olvashatott a bizottság dolgozatot Vas Gere-
benről, Karcag kulturális életéről, György Oszkárról, Segesvári István-
ról, egy múlt századi naplóról, Miskolc irodalmi és művészeti életéről, 
adatgazdag munkát Hatvan irodalmi múltjáról, a Weiss Manfréd-gyár 
szabadegyeteméről, Krúdy kisregényeiről, az erdélyi magyar irodalom-
ról, Jósika Eszther című regényéről, Lövik Károlyról. Mint a címek is 
mutatják, a műelemző és a helytörténeti témák arányosan oszlottak meg. 
A feladattal mégis a helytörténeti témák feldolgozói birkóztak meg 
valamivel jobban. 

Közös hibaként állapítható meg egyfajta - szerzőhöz vagy helyhez 
fűződő - elfogultság, amely nemegyszer a tárgyilagosság rovására érvé-
nyesült. 

A bíráló bizottság elnöke Wéber Antal volt, a bizottság munkájában 
részt vett Kabdebó Lóránt, Kocsis Rózsa, Nagy Miklós, Pálmai Kálmán, 
Csűrös Miklós, Margócsy István, Mezei Márta. Ebben az évben első díjat 
arra érdemes munka hiányában a bizottság nem adott ki. 

A bizottság második díjban részesítette-. Kovács Bakonyi Istvánt, aki 
Társadalombírálat 1937-ben címen alapos, sokrétű vizsgálatnak vetette 
alá Németh László Kocsik szeptemberben című regényét. 

Kulcsárbarna Károlyt, aki Énekes Nagy István költőprédikátor tevé-
kenységének néhány fejezetét mutatja be, önálló kutatások alapján, 
gondos filológiai vizsgálatok eredményeként. 
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A bizottság harmadik diiat adott: 
Talpalló Piroskának, aki Ki előtt a cél: mindig a közjó címen Kupa 

Árpád, a századvég és a századforduló munkásírójának pályaképét raj-
zolta meg jól dokumentáltan. 

Gyárfás Endréné dr. Kincses Editnek, aki Csepreghy Ferenc drá-
maírói pályakezdéséhez szolgált adalékokkal, s ezt jól illesztette bele a 
munkásművelődés, egyleti színjátszás helvi (esztergomi) viszonyainak új 
adatokkal szolgáló ismertetésébe. 

HÍREINK 

Társaságunk Goethe-tagozata, az NDK Kulturális és Tájékoztató 
Központja, a Magyar Rádió, és a TIT Budapesti Irodalmi Szakosztálya 
közös műsorában Keresztury Dezső idézte fel Goethe életművét. 

* 

Dumitrás Mihály Darvas József-emlékérmet alapított. A díj odaítélé-
séről egy bizottság dönt, amelynek Társaságunk is tagja. 

* 

Az elhunyt Julow Viktor helyett a Társaság vezetőségébe kooptál-
tuk Bitskey Istvánt. 

* 

Társaságunk rendezésében Október 22-én, Arany János halálának 
100. évfordulóján koszorúzási ünnepség volt a költő budapesti síremléké-
nél. Tarnóc Márton megemlékezése után az MTA nevében Láng István és 
Szabolcsi Miklós helyezte el a koszorút. Megkoszorúzta a síremléket a 
Művelődési Minisztérium, a Magyar írók Szövetsége, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a budapesti Arany János Gimnázium, Nagykörös városa, az 
Arany János Múzeum és Társaság, valamint az Arany János nevét viselő 
nagykőrösi intézmények. 

* 

Társaságunk több koszorúzási ünnepségen vett részt. Az év folya-
mán megkoszorúztuk többek között László Anna, Veres Péter, Berda 
József, Hajnal Anna, Thurzó Gábor, Devecseri Gábor, Örkény István, 
Tamási Áron, Kahána Mózes, Komlós Aladár, Vértes György emlék-
tábláját, illetve síriát. 

CSÂKY EDIT 
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1982-BEN FELVETT Ш TAGJAINK 

Asztalos Éva, di. Bárdos József, dr. Benkó' Loránd, dr. Bertha Zol-
tán, Bibók Ferencné, Bibók Ferencné Nyilas Júlia, dr. Detrekőy Emii-
né, dr. Enyedi Sándor, Kotzián Lászlóné, Haiman György, Jenőfi 
György, Juhász Istvánné Megyeri Katalin, Kereszty Andrásné, Kontra 
Györgyné, Kugyela Anna, dr. Kukovecz Györgyné Zentai Mária, Leb-
lancné Kelemen Mária dr., dr. Maróti Zsuzsanna, Mentes Éva, dr. Mészá-
ros Györgyi, Pála Károly, dr. Papp István, dr. Pomogáts Béla, dr. Praz-
novszky Mihály, dr. Sebe Jánosné dr. Madácsy Piroska, Szentkirályi 
Zsolt, Szirmai Éva, dr. Tóth Lajos, dr. Udvarhelyi Dénes. 
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