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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 
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igen fiatalon az irodalom színterére, hogy mintegy előkészítse a ta-
lajt Petőfinek, Jókainak, Aranynak, Keménynek, Madáchnak. Alig-
ha véletlen, hogy soraikba tartozott az a Dobrosy (Dobrossi?) Ist-
ván, aki az elsők között írt elismerőleg Petőfiről — és aki Tóth Péter 
egyik legközelebbi barátja volt. A Napló egyik tanulsága, hogy ek-
kor már — ellentétben Kazinczy korával — a falusi élet önmagában 
szinte lehetetlenné tette az irodalmi közegbe való szorosabb bekap-
csolódást. Ez a kizártság — ami nem volt feltétlenül tehetségtelenség 
következménye, noha a tehetség fogalmába az az önmegvalósító 
képesség is beletartozik, ami Tóth Péterből hiányzott — összetett 
hatást gyakorolt a naplóíró belső fejlődésére. Egyrészt maga a Napló 
azt bizonyítja, hogy szerzője nem tett szert olyan gyakorlati politi-
kai látószögre, mint Kazinczy Gábor ; a filozófia terén nem jutott el 
Hegel tanainak teljes fölfogásáig, mint Erdélyi János; az irodalom-
ban megragadt Goethénél, míg barátja Gondol Gedeon (Gondol 
Dániel néven) — később — már Dickenst fordított. Másrészt vi-
szont gondolkodása a falusi magányban, a megélhetésért és szerény 
érvényesülésért vívott keserves küzdelemben az említetteknél sokkal 
jobban radikalizálódott, kommunisztikus eszmék hirdetéséig jutott 
— már a Napló lezárása után. 

A Napló ezt a fejlődést mintegy előlegezi azzal, hogy legérdekesebb 
részletei a falusi életről szólnak. Tóth Péter élesen érzékeli ennek az 
életformának az összes — anyagi és szellemi — korlátait, világosan 
látja a parasztság nyomorát, elmaradottságát; s azzal a Kölcseytől 
tanult erkölcsi kötelességtudattal vállalja a tanítói, majd papi hiva-
tást, hogy a tanítás révén a fölemelkedést szolgálja. Az olvasót talán 
meglepi, hogy a Naplóban — noha írója szorgalmasan olvassa a kor 
sajtóját, a Jelenkort és a Hírnököt — az országos politika hullám-
verésének nyoma sincs. Amikor Tóth Péter 1836 Péter-Pál napján 
elkezdi írni Naplóját, az első reform országgyűlés még csak néhány 
hete fejeződött be, az Országgyűlési Tudósítások utolsó száma egy 
jó hónapja jelent meg. Az országot akkor a Wesselényi-, a Lovassy-, 
a Kossuth-per foglalkoztatja intenziven; Kölcsey és Deák hatalmas 
aktivitással szervezik a védelmet, miközben Tóth Péter szorgalmasan 
rögzíti életének mindennapi élményeit. Kossuth és Deák nevét azon-
ban le sem Írja, mintha Kölcseyről is csak mint költőről és filozófus-
ról tudna. Szerepet játszhat ebben az óvatosság is: valóban élet-
veszély lett volna, ha illetéktelen kezekbe kerül politikai nézeteinek 
Írásba foglalása. Ugyanakkor nehezen képzelhető el, hogy Sáros-
patakon, a Kölcseyhez szorosabban kapcsolódó Ormós László szű-
kebb körében politikáról szó sem esett volna. Ám a Napló nagyobbik 
része már nem Patakon készült, s itt egy olyan jelenségről lehet szó, 
«mivel eddig keveset foglalkozott a történettudomány: a megyei 
politikai központok és a falusi értelmiség közti szakadékról. Az ipa-
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ros családból származó Tóth Péternek nem volt meg az a lehetősége, 
ami a középbirtokos Kazinczy Gábornak, hogy megyei szerepvál-
lalással országos politikai csaták szinterére törjön. Érdektelensége 
ezzel is magyarázható. 

A magyar reformkor egyik legnagyobb gondjához jutot tunk itt: 
ahhoz a nehézséghez, amit a változásokban alapvetően érdekelt és 
azokhoz nélkülözhetetlen vidéki értelmiség szellemi mozgósítása je-
lentett. Mai — divatos — kifejezésekkel fogalmazva a nélkülözhetet-
len információáramlás kommunikációs hálózatának, kapcsolatrend-
szerének hiányáról van szó; amin — a jelek szerint — első újságjaink 
nem tudtak alapvetően segíteni. Tóth Péter Naplója igen meggyő-
zően szemlélteti azt az óriási szerepet, amit a reformkori közvéle-
mény kialakításában az irodalom játszott. Azt a szerepet, amit Köl-
csey nem csupán fölismert, de hatásosan ki is használt irodalmi te-
kintélyére és iskolázottságára építve politikai pályáját. 

Tóth Péter nem sok jót mond a falusi „értelmiség" (papok, taní-
tók, orvosok, jogászok, gazdatisztek) műveltségéről. Mielőtt azon-
ban ebből sommás általánosítást vonnánk le, figyelmeztessük a tisz-
telt olvasót, hogy nálunk fejlettebb országok írói, angolok, franciák 
sem éppen a műveltségét dicsérték ennek a rétegnek müveikben. 
Ugyanakkor már Táncsics Mihály önéletrajzának (Életpályám, Bu-
dapest, 1949, 1968.) néhány megjegyzéséből kiderül, hogy a könyv 
ekkor szerves része a paraszti világnak, ha ez nem jelenti is egy-
értelműen a műveltséget adó irodalom ismeretét. A Napló szerint 
nem csupán Tóth Péter képzeletében játszanak óriási szerepet iro-
dalmi élményei, de vele egy — irodalmi fogantatású — nyelvet beszél-
nek különböző „szerelmei". Az idézőjel itt azért szükséges, mert 
ebben a vonatkozásban elválaszthatatlanul összefonódnak az ol-
vasmányokból vett szerepek és a tényleges vágyak, vonzalmak. Meg-
ragadó példája ennek Pandáné Szalóki Mária, egy falusi „sebész" 
felesége, aki ekként kezdeményezi az ismeretséget: „ösmeret len lé-
temre bátor vagyok egy vagy több darab olvasni való könyvért alkal-
matlankodni . . . " És a fiatal Tóth Péter rögtön küldi is Fáy „Kedv-
csapongásait", hogy belemenjen egy különös szerelmi játékba. Az 
asszony részéről ugyanúgy van ebben unalom, testi és lelki kielégí-
tetlenség, mint a fiatalember részéről szexuális éhség és gátlásosság; 
de a kapcsolat minden mozzanatát lényegesen befolyásolják a Werther 
nyomán divatba jött szerelmi történetek sablonjai, viselkedési típusai, 
frázisai. 

Ezzel a magyar olvasóközönség létének dokumentuma a Napló. 
Az olvasó érdeklődésére már kiadói sikerek épülhetnek; keresik, 
veszik a könyveket, a folyóiratokat, divatlapokat, a Regélőt, a Raj-
zolatokat, az Athenaeumot. Pandáné valószínűleg inkább az előb-
bieket kedveli, Tóth Pétert az utóbbi vonzza. A kor olvasóközönsé-
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gének tudományos elemzése, irodalmi visszahatásának vizsgálata 
ugyancsak sürgető feladat. Annyi bizonyos, hogy a müveit, fejlett 
ízlésű Tóth Péter tudatában ugyanúgy szerepet kaptak a Bajza által 
„a lantasnak" minősített irodalmi hatások, mint az irodalom egész 
fejlődési folyamatában. A másod-, harmadrendű írók szerepének és 
ezzel szociológiai kérdéseknek a kutatásba való bevonása sok érdekes 
eredményt hozhatna, ha több figyelmet szentelnénk a források fel-
tárására. 

Tóth Péter Naplója érzékletes képet ad az irodalom befogadásáról. 
A szerző nagy élményei — mint említettem — Goethe és Vörösmarty. 
Mellettük Kölcsey hatása a legnagyobb, legmélyebb. Külön elem-
zést érdemelne, miért hiányzik teljesen Csokonai, aki pedig — köz-
ismert legendákkal ellentétben — nagy élménye volt Vörösmarty-
nak és nemzedékének. Nem elképzelhetetlen, hogy a magyarázat egy 
sajátos pataki „ki tagadásban" rejlik. A Naplóban Kazinczy is csak 
Ossian fordítójaként szerepel kritikus megjegyzés nélkül, Shakespeare-
fordítása már vita tárgya. Kisfaludy Sándort nem kedveli a naplóíró, 
annál inkább Fáyt, s ami talán meglepő: Majláth Jánost, akinek a 
kor irodalmi közvéleményformálásában játszott szerepét alighanem 
ideje lenne felülvizsgálni. A Vörösmarty, Goethe, Kölcsey vonzalom 
közös jellegzetessége, hogy a naplóíró a szerelmi témában is a filo-
zofikus elemeket keresi. Tóth Péter — mint azt Szegedy-Maszák 
Mihály utószava részletesen elemzi — erősen filozofikus érdeklődésű. 

A Napló ennek is hü tükre. Tükre abban az értelemben is, hogy 
jelzi filozofikus érdeklődésének korlátait. A naplóíró elsősorban gya-
korlati útmutatást keres a filozófiában erkölcsi és ezzel szorosan ösz-
szefonódott vallási kérdéseinek útvesztőjében. Tóth Péter lendülete-
sen, helyenként ízesen ír, de a magyar filozófiai nyelv hiányával nem 
tud megbirkózni, őszintén szólva bölcseleti töprengéseinél megraga-
dóbbak is azok a részek, amelyek mindennapi életéről szólnak. Eb-
ben a vonatkozásban feltűnő, hogy míg a pataki diákéletről csak 
igen vázlatos képet ad, a falusi tanító, majd pap mindennapjainak 
leírása gyakran szépirodalmi értékűvé emeli prózáját . Ebben fel-
tehetően irodalmi élmény segítette, mint ahogy az egész napló a 
Wilhelm Meister példáját látszik követni. Goethe tudatossága, szer-
kesztő és megjelenítő zsenije nélkül, de a belső fejlödésrajz, az ön-
megismerés határozott igényével. 

Nyitott kérdés, hogy a nyilvánosságnak szánta-e Tóth Péter Nap-
/ciját? Kiadási kísérletéről nem tudunk, ilyen szándékot mégsem tart-
hatunk kizártnak, noha tudjuk, hogy ez a kor még ismerte az öncélú 
írás örömét ; hogy a naplóírók, a hosszú levelek megfogalmazói leg-
följebb közvetetten gondoltak az érvényesülésre; a „hasznosítás" 
gondolata nélkül is igényesen, szépen fogalmaztak. A Naplóból min-
denesetre úgy tűnik, az írás Tóth Péter számára egyrészt a gondolatok 
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és élmények rögzítésének az eszköze; másrészt a két ember — barát 
vagy szerelmes — közt létesíthető „információs csatorna", mód 
gondolatok és érzelmek közlésére, szellemi-lelki értékek megmuta-
tására, ezekkel történő megnyerő érvelésre. 

Az utószó részletesen elemzi a Naplóban érvényesülő filozófiai 
hatásokat, de arról nem szól, hogyan juthattak ezek Tóth Péterhez. 
Nem az elmarasztalás kedvéért hívom fel erre a figyelmet, hanem 
azért, hogy a Sárospataki kollégium — és ezzel együtt a kor röbbi 
iskolája — történetének felekezeti elfogultságoktól mentes tudomá-
nyos feldolgozását sürgethessem. Szegedy-Maszák Mihály kény-
szerűségből használja a „ ta lán" szót, amikor Kemény és Arany szem-
pontjából fontos általánosításhoz jut. A magam részéről nem is 
hinném, hogy „a református kollégiumok szabadelvű hittanoktatása 
is hozzájárul hatot ahhoz, hogy Kemény, Arany és Tóth Péter egy-
aránt küzdött az eleve elrendelés gondolatával, másrészt az embert 
természeti lénnyé változtató pozitivizmussal". Fontosabbnak tar-
tanám a filozófiai oktatás sajátosságaiban keresni ennek okát, leg-
alábbis Tóth Péter esetében, akinek bölcselet tanára, Nyiri István 
empiricista beállítottságával, természettudományi érdeklődésével 
könnyen adhatott ebbe az irányba vezető szellemi ösztönzést. Azt is 
gyanítom, hogy a különböző református kollégiumok hittan és filo-
zófia oktatása közt meglehetősen nagy különbségek lehettek. És ép-
pen Madách példája figyelmeztet rá, mennyire nagy szükség lenne fele-
kezeti elfogultságoktól mentes kutatómunkára, hiszen az ő Istenre 
és az isteni világrendre vonatkozó kérdései — többek között — 
egyaránt visszavezethetők a katolikus Vörösmartyhoz és református 
Kölcseyhez. 

Tóth Péter Naplója, e kitűnő forrásanyag művelődéstörténetünk 
még egy jellegzetes hiányosságára hívja fel a figyelmet. Könyvkia-
dásunk mindig — azaz a tizenkilencedik század második felétől — 
kész volt vállalni az olyan kurióziumok kiadását, mint amilyenek a 
Magvető Könyvkiadó Magyar Hírmondó című kitűnő sorozatában 
újabban megjelennek. Ez nem jelenthet mást, mint a közönség ilyen 
irányú érdeklődését. Az elgondolkoztató csak az, ha ilyen típusú 
munkának akad olvasója, akkor ugyanaz az olvasó miért ne érdek-
lődne olyan művek iránt, amelyek — például — a Tóth Péter Napló-
jában található benyomásokat segítenek egy történeti folyamat kere-
tébe beilleszteni, megmagyarázni, megvilágítani? Ha ilyen erős a ma-
gyar múlt iránti érdeklődés, hogyan maradhat ki abból az irodalom 
és a művelődés története? Vagy talán nem is az érdeklődés hiány-
zik, mint azt mondani szokás, hanem az azt felkeltő és kielégítő 
irodalomtörténeti, művelődéstörténeti müvek 1 (Magvelő Kiadó, 1984.) 
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