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egy stiláris vállalása, a nehéz zihálás és a futó eseménysor „szinté-
zise"; vagyis inkább az a megszenvedett bravúr, ahogyan ez az életmű 
hivalkodás nélkül marad sajátlagos, mi több, sokszor a keresettség 
eszközét is eleve „az irodalom" gyarlóságának bizonyítékaként me-
részeli felvonultatni, párosítva a legnagyobb egyszerűség megvalósult 
óhajával, s ez az indázás, vagy ha statikusabban tekintjük, ez a 
konglomerátum, azt hiszem, belőlünk, átlag emberekből is híven 
tartalmazza körülbelül ugyanezeket a jegyeket. Tehát a szokottnál 
jobban „élhető" matéria, olvasom ki nagy egyetértéssel Purcsi Barna 
Gyula könyvének mozzanataiból is, amit Szép Ernő művei nyújtanak; 
ezért hökkentőbb is, mert vagy a míves maximaiizmus, vagy a tol-
sztoji, netán wittgensteini maxima a „szokvány várás" jegye. Ezek 
egyikébe sem illik akkor hát Szép Ernő emberközelsége, hétköznap-
vállalása; melyhez, ismételjük el, az impresszionizmus, a szecesszió 
számos stílusjegye tapad azután, sőt, válik hordozó erővé benne. • 

Benne, alatta, körülötte? Ez is zavaró lehetett a köztudat számára. 
Semmire nincs nagyobb szükség ily tárgyaknál, mint afféle pontos, 
tématisztelő, összefüggésekre tekintő, mikroszkópot is használó mun-
kamódszerre, amely Purcsi Barna Gyula könyvét jellemzi. Értékelő 
mondatai nem tolakodóak, a témától soha el nem távolodnak; elke-
rüli a reménytelen tekintélyelvűséget, az agyonidézést, a feldolgozan-
dóhoz hasonuló, netalán impresszionista fogalmazási módot; s ez 
az, amin elcsodálkoztam: a kismonográfia érettsége, célzott feladat-
vállalásának ugyanakkor elevensége; ahogy az adatok nagy sokasá-
gát tudja közölni, s önmaga „létalakját" — a könyvét —, meg a tár-
gyét is élőén érdekesnek tartja meg mindvégig. Bebizonyítja, hogy 
Szép Ernő hálás téma; nem szélső pálya; persze, a mesterkélt centra-
lizálástól is óvja ezt a lírai, prózai és drámaművészetet már-már 
önmaga túlcélzatlansága; Purcsi Barna Gyula munkája zökkenésnyit 
sem változtat az oeuvre-nek ezen az alaphelyzetén, s mégis tágabb 
egészekbe helyezi. Korszerű irodalomtörténészi eljárásnak érzem, a 
magam írói szemével, ezt a közelítési módot. (Kortársaink — Aka-
démiai Kiadó, 1984.) 

T A N D O R I DEZSŐ 

BÉNYEI JÓZSEF: MAGYAR ÍRÓK PEREI 

Bényei József nem céhbeli irodalomtörténész. Tiszaladányban szü-
letett 1934. július 7-én; tanári és könyvtáros diplomát szerzett; volt 
könyvtáros, a debreceni Csokonai Színház igazgatója, és 1979 óta a 
Hajdú-Bihari Napló főszerkesztője. Elsősorban költőnek vallja magát: 
három verseskötete (Sugárverésben, 1969; A hétköznapok megtalál-
nak, 1975; Hajnali lovak, 1984) közül az utolsó a most ismertetendő 
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könyvével egyidőben jelent meg. Jelentős a helyi irodalmi örökség 
és irodalmi élet ápolásában teljesített munkája : több antológiát, tanul-
mánykötetet szerkesztett. Ő állította össze a Válasz repertóriumát 
(1973). 

E könyvének elő- és utószavában fölöslegesen kétszer is igyekszik 
elhárítani a lehetséges számonkérést: „Irodalmi ismeretterjesztést vál-
laltam, nem tudományos munkát, hanem népszerűsítést." 

Első szavában Kunszery Gyulát idézi, ihletőjét a címben megadott 
tárgy földolgozására. Az ő füzete (Magyar írók bűnperei, 1942) kiin-
dulópontul szolgált Bényeinek, ám a tárgykört nem egyformán fogták 
föl. Kunszery csak olyan eseteket dolgozott föl, amelyekben az igaz-
ságszolgáltatás, a hatalmi megtorlás az író szellemi állásfoglalásának 
— politikai, vallási, világnézeti, művészi vagy tudományos meggyőző-
désének — következménye. Bényei kiterjeszkedett az írók magánjogi, 
polgárjogi ügyeire is, és a pört sem szűkítette le az igazságügy formai 
eljárásaira, hanem tágabban, az üldözésnek más fajtáira is ki bőví-
tette. 

Ő is irodalomtörténeti rendben haladva dolgozta föl anyagát, de 
míg Kunszery egy-egy nagy korszakon (régi magyar irodalom; abszo-
lutizmus; Bach-rendszer; liberalizmus és neobarokk) belül nem alkot 
önálló fejezeteket, Bényei írónként tárgyalja témáját, címül egy-egy 
szellemes, tömör megfogalmazást adva, sohasem egyszerűen az író 
nevét. (Talán a tartalomjegyzékben — ha már névmutató nem köny-
nyíti meg a keresést — a cím után zárójelben közölhette volna a nevet 
is. Hiszen A bihari remetéről könnyű kitalálni, hogy Bessenyei 
György, de hogy a Pap árislomban Verseghy Ferencről szól, s A cseh 
vadász Madách Imréről, rejt vény fej tőnek való föladat.) 

Janus Pannonius az első író, akinek menekülnie kell a király 
haragja elől. Bornemisza Péter, Balassi Bálint, Apácai Csere János 
hányattatásai következnek utána. Juhász Gyula írta 1925-ben: 
„Riedl Frigyesnek, rajongva szeretett nagy mesteremnek a katedrán 
gyakorta voltak ilyen különösnek tetsző, önmagának feladott kér-
dései: Ki volt az első magyar költő, aki öngyilkos lett? Akadt olyan 
költőnk is kettő, aki gyilkolt: Liszti és Zsutai . . ." (JGYÖM 4: 315.) 
Liszti László viharos életét, amely pallos alatt fejeződött be, szintén 
földolgozta a szerző. Bethlen Miklós és Bod Péter Erdély, Bessenyei 
György Erdélyszél (Partium) társadalmi viszonyaival került szembe. 

A magyar jakobinusok közül Kazinczy, Verseghy, Szentjóbi Szabó 
László és Batsányi sorsát villantja föl. Itt érezzük, hogy nem ártott 
volna a puszta névsoron kívül nagyobb egységekre is osztani az anya-
got, hogy ami egy-egy korban vagy ügyben közös, azt egy helyütt 
lehessen elmondani, s akikről nem készült külön fejejet, ne pusztán 
nevük fölemlítésével kerüljenek elő (mint Öz Pál,-Hajnóczy és a 
többiek), hanem egy-egy bekezdés erejéig legalább. Némileg még 
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Csokonai is hozzájuk tartozik, amint éppen Bényei utal rá: kifogásolt 
debreceni búcsúbeszédében a vérmezei képek uralkodnak . . . 

Barcsay Ábrahám és Vajda Péter küzdelmei után megint egy nagy 
egység kínálkozik: a forradalom és szabadságharc üldözöttéinek 
viszontagságai. Kuthy Lajos, Jósika Miklós, Czuczor Gergely, 
Sárosi Gyula, Táncsics Mihály, Kemény Zsigmond, Tompa Mihály, 
Jókai Mór, Madách Imre bűne és bűnhődése nem volt ugyan egy-
forma, de forrásuk közös. Jókai Tardonán afféle idilli bujdosásban 
lappangott; sajtópöre után egy év börtönt kapott, de ebből csak 
egy hónapot kellett letöltenie, s azt is luxus körülmények között . . . 
„Az alatta lévő börtöncellában is lakott azonban egy rab. Vakon. 
Nyomorultan. Az is magyar író volt. Táncsics Mihálynak hívták." 

Tolnai Lajos és Vajda János a környezetével viaskodott; Herczeg 
Ferencnek és Gárdonyi Gézának már inkább csak párbajaival volt 
gondja. Hozzájuk csaphatta volna Bényei Bródy Sándort is: 1892-ben 
ő is ezért került a szegedi államfogházba; 1912-ben Molnár Ferenc is. 
De Bródyról fontosabbakat közöl: katonaként került fogságba, s 
színműve, A szerető hívta ki ellene a bécsi kabinetiroda intézkedését, 
mert benne a Habsburgok szerelmi botrányait teregette ki. 

Ady is párbajvétségért meg a váradi káptalan elleni cikkéért ült 
államfogházban, s Rohanunk a forradalomba című verséért majdnem 
harmadszor is oda került. Babitsot csak az ellenforradalom helyezte 
rendőri fölügyelet alá, de háborúellenes versei miatt már korábban 
nyilvános meghurcoltatásnak volt kitéve. (Móricz Zsigmondról is szól-
hatott volna egy rövid fejezet. „1919 augusztusában — idézem Nagy 
Péter monográfiájából — csendőrök mentek Móricz Zsigmondért 
Leányfaluba, s felesége és három kisleánya rémületére elvitték, meg-
bilincselve, gyalog Szentendrére. Itt egy hetet töltött letartóztatásban, 
majd — mindenféle vizsgálat vagy kihallgatás nélkül — újra kienged-
ték." De szólni lehetne a Kisfaludy Társaságból való kizáratásáról, 
a szlovákiai útja utáni támadásokról, amelyek során a vármegyei 
közgyűlések hazafiatlannak bélyegezték . . . Mindebből a kötet végén 
található Fekete lexikon, amely az önálló fejezetben nem tárgyalt 
írókat betűrendben sorakoztatja föl, csak ennyit mond: „1919-ben 
egy hétig rendőri fogdában ült Szentendrén." Ha hozzávesszük még 
a Kerek Ferkó körüli plágiumvádakat — Nyr. 1951. 25. — , éppen elég, 
hogy Móriczról önálló fejezetben szóljunk.) 

Közvetve vagy olykor közvetlenül is az 1918—19-i forradalmak 
jegyében születtek a Horthy-korszak íróinak pörei is. Szabó Dezső, 
Gábor Andor, Déry Tibor, Oláh Gábor, Gellért Oszkár, Juhász 
Gyula, Kassák Lajos, Veres Péter, Hatvany Lajos üldöztetései vala-
miképpen azokban gyökereztek. Tersánszky szabadszájúsága pedig 
a kor álszent prűdériájával találta szembe magát. József Attilát és 
Radnóti Miklóst egyformán istenkáromlásért fogta pörbe a királyi 
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ügyész. József Attilát később politikai vádak is sújtották. Erdélyi 
József előbb katonaszökevényként került szembe a törvénnyel, majd 
osztályelleni izgatás miatt. S bár Bényei a fölszabadulás utáni 
időkre nem terjesztette ki tárgyát, róla nem hallgathatja el: 1947-ben 
a népbíróság három évre ítélte. (Ahogy Déryról is megírta: 1957-ben 
kilenc évet kapott, s három év után amnesztiával szabadult.) 

Kodolányi plágiumvádak révén került a kötetbe, de Darvas József 
és Féja Géza ismét politikai okokból. Darvast gerincropogtató vádak-
kal idézték a félegyházi tanítóképző sedes-e, ítélőszéke elé: vagy el-
hagyja az iskolát és a tanítói pályát, vagy nem ír többé olyanokat, 
„amik a tanítói hivatással ellenkeznek" ! Féja Géza Viharsarokénak 
pöre az egész népi írói mozgalom, a Március Front jelképes nagy 
küzdelmévé vált. 

Negyvenhét ilyen kis íróportré után az említett Fekete lexikon 
még 92 írót sorol föl. Hirtelenében innen csak Lovassy Lászlót hiá-
nyolom, de egy-egy névhez még elkelt volna egy-két mondat. Pl. hogy 
Bálint György, Salamon Ernő, Sárközi György, Szerb Antal munka-
szolgálatosként, Karikás Frigyes a sztálini önkény áldozataként pusz-
tult el, s Lengyel József is átélte Ivan Gyeniszovics sorsát. Nem pon-
tos, amit Móra Ferencről ír. Nem 1922-ben s nem a Világba írt cikke 
miatt emelt ellene vádat az ügyész, hanem 1923-ban a Szeged című 
napilapban megjelent vezércikkéért (Konstrukció bombával és ököllel. 
= Móra Ferenc: Memento. Szerk. Vajda László. 1967. 348—351.). 
Nem függesztették föl állásából, hanem baráti unszolásra írt kegyelmi 
kérvénye alapján az ügyészség „a vádat indokoltan elejtette" (Ruszoly 
József: Móra Ferenc sajtópöre, 1923. Somogyi-könyvtári Műhely, 
1979. 87—96). De Móra királysértési pöre, a Horthy-korszakban 
mindennapos szélsőjobboldali támadások, Móriczéhoz hasonlóan 
önálló fejezetet érdemeltek volna. 

A szerző minden számára hozzáférhető irodalmat elolvasott, és 
kiválóan kiaknázott. Ha olyan eldugott kis közlemény is eljutott 
volna hozzá, mint pl. József Attila Nem én kiáltok című kötetének 
ügyészségi „elemzése", amely gondosan kiemelte a vád tárgyává 
tehető verssorokat, bár utóbb letett a vádindításról, mert vele csak 
nagyobb figyelmet keltett volna a versekre, nyilván ezt is beillesztette 
volna (Oltvai Ferenc, Somogyi-könyvtári Műhely, 1980. 21 — 23). 

Könyve az irodalmi ismeretek népszerűsítésének sikerült alkotása. 
Néhány szeplője e megállapítás igazából alig von le. Ezek a szeplők 
elsősorban stílusbeliek: napjaink nyelvi divatjainak lenyomatai, 
amelyek éppen ismeretterjesztő műben a céllal ellentétesen hatnak, s 
legfőképpen ezért kerülendők. Sok a biztosít, rendelkezik, képez, 
kivált; a kötődés; a komoly jelző; az amennyiben ha helyett; az aktív; 
a fölösleges (mert a birtokos személyraggal már jelölt) annak; viszont 
a hiányzó, ezért pillanatnyi értelmi zavart okozó birtokos személyrag 
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(felesége öröksége). Furcsa modorosság folyton X. Y. nevű valakiről 
szólni, ahelyett, hogy egyszerűen X. Y.-ról beszéljünk. A leírt betűt 
föl is olvashatják: s és sz kezdetű szó előtt ezért nem célszerű s 
kötőszót használni. Újabb félreértelmezés, ha az eredő-1 eredet jelen-
tésben használjuk (109), holott ellenkezőleg: eredményt, okozatot 
jelent a természettanban és az irodalmi nyelvben is. Zsutai János 
nem megszúrt, hanem agyonszúrt egy debreceni polgárt ; ha csak meg-
szúrta volna, áldozata életben maradhatott volna. 

Az idézetekbe is csúszott hiba. Ady nem politikai, hanem a maga 
stílusában politikás versekről beszélt (153). Bátyjának írt levelében is 
két elírás van: múlt helyett múlik, lehetőséged helyett lehetőség a 
helyes (154). 

Éppen ismeretterjesztő jellege miatt néhol elkelt volna a szóma-
gyarázat. Ma már kevesen tudják, hogy a szuperintendens a kálvinista 
püspök régi megfelelője (15, 17). Abban az alakban, ahogy itt talál-
juk, alig ismerhető föl eredeti formája az eszkortos (kísérő) szónak: 
félig magyarul, félig franciául: eskorteos; francia írás szerint helyesen 
escorte-os (146). A hacsirokról (17) sem sokan tudhatják, hogy testő-
röketjelent; az Idegen szavak kéziszótára is csak haccséros változatát 
közli e régi német—olasz szónak. 

Talán érdemes lett volna megemlíteni, hogy a Linzben elhunyt 
Batsányi hamvait 1933-ban hazahozták, és Tapolcán temették el 
(67). Tolnai Lajosnak környezetének szemében nemcsak az volt a 
bűne, hogy kislányuk keresztszüleinek zsidó házaspárt hívott meg 
(128), hanem az — s ez magyarázza a meghívást is —, hogy Tolnai, 
a református pap, zsidó nőt vett el feleségül. „Ő az első hebrogén 
magyar író" — mondja róla Kunszery (48), s megvallom, tőle olvas-
tam először ezt a furcsa „műszót", amelyet nemzedékünk csak 
„zsidófeleségesként" ismert a közelmúltban. Ha egy fölsorolásban 
három nevet adunk meg, nem közölhetjük csak egyiküknek a kereszt-
nevét: „Belopotoczky, Wolafka és Fraknói Vilmos" (151). Az első 
kettő esetében is ki kell deríteni, hogy Kálmán meg Nándor az utó-
nevük. Szabó Dezső nem 1907-ben végezte el az egyetemet: 1904 
őszén már helyettes tanár; 1905/06-ban Párizsban ösztöndíjas, és 
1906 novemberében már Székesfehérvárott tanút (Nagy Péter: Szabó 
Dezső. 1964. 32—42). Szabó Dezső utolsó pőréről Bényei könyvének 
lezárása óta a Confessio. 1985. évi 1. és 2. száma közölt részletes 
adatokat. Apróság, de Szalay József már 1918 előtt is városi rendőr 
főkapitány volt, 1919 után pedig kerületi főkapitány (219). 

Az újabb szokástól eltérően a kolofonból megtudjuk, hogy ez a 
könyv 18 000 példányban jelent meg. Ha elfogy, érdemes lesz kissé 
bővítve, kissé javítva ismét kiadni. (Kozmosz Könyvek, 1984.) 
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