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sek kerülnek terítékre, melyek nem egyszerűen egy költő, 
nagy költő, személyiségével és életművével kapcsolatosak, 
hanem általában a művészetek szerepével is, s nem is csak 
Kosztolányi „vendéglétében", hanem ma is. Ez a korszerű 
gondolkodás, korhoz szóló mondanivaló Király István min-
den művének vonzó és fontos jellemzője. Ezúttal is arra kész-
tet, hogy ne csak irodalmi kérdésekről gondolkodjunk, ha-
nem az élet által felvetett nehézségekkel is nézzünk szembe, 
s meggyőződésünk szerint válasszuk ki a megoldásukhoz leg-
inkább hozzásegítő alternatívát. E feladat-felvetéssel alig-
hanem Kosztolányi is egyetértene. (Szépirodalmi könyv-
kiadó, 1985.) 

RÓNAY LÁSZLÓ 

EÖTVÖS JÓZSEF: „NEVELJÜNK P O L G Á R O K A T . . ." 
EÖTVÖS JÓZSEF LEVELE DESSEWFFY JÓZSEFHEZ. 
BEMUTATJA: F E N Y Ő ISTVÁN. MADÁCH IMRE: 
„ . . . ÍRTAM EGY KÖLTEMÉNYT . . ." BEMUTATJA: 

KERÉNYI F E R E N C 

A Petőfi Irodalmi Múzeum hasonmás kiadvány sorozata ismét 
két fontos, sok szempontból reveláló értékű kötettel gyarapodott. 
A Fenyő István által bemutatott és kommentált Eötvös-levél világot 
vet a fiatal Eötvös korai tájékozódására, egyúttal egész nemzedékére, 
melyhez elsősorban Szalay László tartozott. A másik, meglehetősen 
hányatott sorsú kézirat pedig alkalmat adott Kerényi Ferencnek, 
hogy megkíséreljen rekonstruálni egy olyan folyamatot, mely telje-
sen ismeretlen volt az irodalomtörténet számára: Az ember tragédiájá-
nak kialakulási folyamatát, genezisét. 

A z Eötvös-levélről Fenyőnek mindenekelőtt azt kellett megálla-
pítania, hogy kihez szól, s ez sikerült is neki meggyőző filológiai-
életrajzi érvek alapján. A levél címzettje Dessewffy József gróf, 
Kazinczy barátja, a Felső Magyar-Országi Minerva szerkesztője, a 
Széchenyi Hiteljét bíráló Taglalat szerzője. Fenyő mélyreható és ár-
nyalt képet rajzol Dessewffyről, Széchenyi és Bajza ellenfeléről, ki-
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emelve, hogy a reformkort megelőző nemzedék kiemelkedő egyéni-
sége volt. A régi hazafias-nemesi világnézet eme szószólója, tévedései 
ellenére, jelentős és sok tekintetben érdemes alakja történelmünk-
nek, noha a húszas évek utáni tevékenységét nem lehet progresz-
szívnek minősíteni. A fiatal Eötvös tájékozódása a Dessewffy— 
Kazinczy-féle idősebb nemzedék irányában haladt, a Szalayéval 
együtt. Romantikus idealizmusukban, erősen elméleti-érzelmi be-
állítottságukban nem értették még meg Széchenyi gyakorlatias, hitel-
kérdésekre, pénzügyekre is irányuló szellemét, Bajzáéktól pedig el-
választotta őket ez utóbbiak elzárkózása, fölénye. Nem értették még 
meg akkor Széchenyi gazdasági-társadalmi reformjának emberfor-
máló hatását, közvetlen erkölcsi ráhatással akartak „polgárokat 
nevelni" a hazának. Fenyő elemzése részletesen és hitelesen adja 
vissza ezt az atmoszférát, amelyben megszületett ez a Széchenyi 
Világat elítélő és Dessewffynek igazat adó levél, a fiatal Eötvös tájé-

kozódási bizonytalanságának ez a dokumentuma, melynek eszmei 
tartalma fölé emelkedett rövidesen szerzőjének reformkori fejlődése. 

Kerényi Ferenc Madáchnak egy eddig is ismeretes, de sokáig lap-
pangó kéziratát mutatja be alapos életrajzi és filológiai elemzéssel. 
A kézirat Az ember tragédiájának, terv-vázlata, melyről — a költő 
egyéb kéziratát is figyelembe véve — Kerényi joggal feltételezi, hogy 
a mü megköltésével egyidejű, nem utólagos, hanem az egyes színek, 
jelenetek megírásával időben párhuzamos. Kerényi hivatkozik rá, 
hogy Madách munkamódszere az volt, hogy az egyes gondolatokat, 
jeleneteket, sorokat papírszeletekre írta fel, ezeket összekapcsolva 
alkotta meg müve egyes részeit, s mikor a dráma kész volt, a papír-
lapokat megsemmisítette. Többi drámájának megírásakor is így jár-
hatott el Madách, az el nem készült müvekről maradtak meg a fel-
jegyzések. Az elkészültek esetében — az egy Commodusi kivéve —, 
a kortársi megemlékezéseknek megfelelően, az előzetes feljegyzéseket 
elégette. így azután különleges jelentőségű a Tragédiának, ez a terv-
vázlata a mü genezise szempontjából, amint ezt Kerényi meggyőzően 
ki is mutat ja . Eddig a Tragédia kialakulási története — néhány kor-
társi megemlékezést nem számítva —, terra incognita volt az iroda-
lom számára. Kerényi feltevései nagyon valószínűek, a színeket és 
a szereplőket tartalmazó terv-vázlat lehetett az irányadó az egyes 
mozzanatok kialakításában. Az egyes színek sorainak számösszege-
it az illető szin megírása után írhatta rá erre a vázlatra a költő, 
így azután ez a kézirat Madách komponáló művészetének érdekes és 
értékes dokumentuma. Kerényi a filológiai természetű vizsgálaton 
felül a költő életútjának és költészetének a Tragédia felé vezető állo-
másait is felvázolja, olyan sikerülten, hogy ez a „bemutatás" való-
sággal egy szép és alaposan dokumentált Madách-tanulmánnyá bő-
vül. Ebben Kerényi, az újabb Madách-irodalom teljes birtokában. 
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minden fontos mozzanatot megemlít, egyes, eddig nem eléggé hang-
súlyozottakat kiemel, és mindezt olyan gazdag és színes illusztráló 
anyaggal egészíti ki, amilyen még nem volt az eddigi Madách-iro-
dalomban. így azután a kötet nemcsak egy sikerült és eredeti szem-
pontú Madách-tanulmányt tartalmaz, hanem valósággal Madách-
képeskönyv is, eddig ismeretlen darabokkal is ellátva. 

A képanyag egyébként a Fenyő által szerkesztett Eötvös-kötet-
bef f i s igen gazdag, a kort szépen illusztrálja. 

A két kötet érdemes hozzájárulás XIX. századi irodalmunk ár-
nyaltabb megismerése' szempontjából. A címek az írók levelezésé-
ből valók. Az Eötvös-levél esetében magából a felfedezett levélből 
az a mondat, mely annyira jellemző a korai, de a későbbi Eötvösre is. 
Madách esetében a cím nem a terv-vázlatból való, hanem a költőnek 
Nagy Ivánhoz a Tradégia fogadtatásáról írott levelének egy mondata. 
(Európa Könyvkiadó, 1983., 1984.) 

HORVÁTH K Á R O L Y 

TÓTH PÉTER: NAPLÓ (1836-1842) 

Érdemes időnként újragondolni, mit is jelent folyóiratunk címe? 
Mi tartozik az irodalom és mi a története fogalomkörébe? Egészen 
nyilvánvaló, hogy Tóth Péter, akinek 1836-1842 között vezetett 
naplója e kérdést sugallja, nem tekinthető modern értelemben vett 
„író"-nak, most megjelent kiadása szépirodalmi alkotásnak. A szerző 
nevét csak a református egyháztörténet (falusi lelkész volt) és a 
szocialista eszmék magyarországi térhódításának kutatói tartják szá-
mon, mivel írásai erre is lehetőséget adnak. (Pándi Pál foglalkozik 
ezzel „Kísértetjárás" Magyarországon. Az utópista szocialista és kom-
munista eszmék jelentkezése a reformkorban, Budapest, 1972. című 
könyvében.) E napló mégsem zárható ki az irodalomtörténeti forrá-
sok köréből, mivel a művelődés és az irodalom története között 
nem vonható éles határ, az egyik a másiknak kiegészítő része. Sőt : a 
Napló jelentősége éppen abban van, hogy nyomatékosan figyelmez-
tet az irodalom- és művelődéstörténeti részkutatások égető hiányára. 
Nagyon is folyóiratunk feladatkörébe tartozik tehát. 

Tóth Péter ahhoz a sárospataki kollégiumból kirajzott nemzedék-
hez tartozott, amelynek éppen a Napló írásának időszakában Ka-
zinczy Gábor lett a vezére; amelynek kiemelkedő alakja Erdélyi János 
lett; s amelyhez sokan csatlakoztak más iskolák, más kollégiumok 
neveltjei közül is. E nemzedék radikálisan új eszmék igényével lépett 


