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K E R É N Y I F E R E N C 

DRÁMÁRÓL, SZÍNHÁZRÓL - EÖTVÖS JÓZSEF 
KAPCSÁN* 

/. tétel: az érvényes pályametszet problémája 

Eötvös Józsefet literátus közvéleményünk nem elsősorban 
színpadi szerzőként tartja számon. Regény- és novellaírói 
művészete, politikai tevékenysége, közjogi és állambölcseleti 
munkássága, pedagógiatörténeti jelentősége joggal előzi meg 
drámaírói és -fordítói teljesítményeit, színházpártoló tetteit. 
Kérdéses tehát, készíthető-e érvényes pályametszet Eötvös 
Józsefről, a drámának a romantika műfaji hierarchiájában 
elfoglalt előkelő helye és a színháznak a XIX. századi nem-
zeti művelődési gyakorlatban betöltött szerepe alapján? 

Válaszunk — első megközelítésben — statisztikus. 
A Hölgyfutár adata szerint 1856-ban, amikor megjelent 
A karthausi negyedik kiadása, a népszerű regény 17 év alatt 
immár 7000 példányban forgott közkézen.1 Az Éljen az egyen-
lőség ! című vígjáték ősbemutatóját 1844. október 26-án tartot-
ták a pesti Nemzeti Színházban, és 1848. március 15-ig, amíg 
tehát színpadi világa társadalmilag érvényes volt, további 
nyolc előadásáról tudunk. Vonatkozó közönségtörténeti for-
rásaink fennmaradtak; így tudjuk, hogy a bemutató bérlet-
szünetes estjére és a nyolc bérletes előadásra összesen 3737 
fizető néző váltott jegyet.2 Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti 

* Az Eötvös József születésének 175. évfordulója alkalmából 
rendezett akadémiai emlékülésen (1988. december 7.) elhangzott 
előadás tanulmány-változata. 

1 A Hölgyfutár 1856. október 23-i számát idézi Szinnyei Ferenc: 
Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. Bp. 1941. 11:350. 

2 A Nemzeti Színház pénzszedői naplói, OSzK Színháztörténeti Tár. 

1* 
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Színház akkori bérletes közönségét, feltételezve, hogy leg-
alább egyszer megnézték a produkciót, akkor három és fél év 
alatt kapunk 4200 nézőt. Köztük olyanokat, mint az 1844. 
november 10-i vásári vasárnapon tartott előadás Pestre 
sereglő publikumát, akik nemcsak hogy rendszeres olvasónak 
nem számítottak, de olykor még a betűt sem ismerték. Pedig 
az Éljen az egyenlőség! nem is tartozott a Nemzeti Színház 
igazi sikerprodukciói közé. S még nem szóltunk a kolozsvári, 
győri stb. előadások többszázas publikumáról, holott ada-
tunk van róla, hogy középtársulatok is játszották a darabot, 
pl. Ungvárott, 1846 áprilisában.3 

Hogy a nyilvánosság játékszíni lehetőségeit a maguk szám-
szerűségében és társadalmi hatósugarában nem a kései kutató 
értékeli többre, netán irreálisan sokra, arra Eötvösnek Szalay 
Lászlóhoz küldött, 1834 nyarán írott levele a bizonyság. 
A Boszú című szomorújátékáról mondja benne a következő-
ket: „Igen szeretném, ha eljátszatnád; jó lesz a dolognak 
publicitást adni; a vígjátéknak felette kis publicuma volt, s ez 
a legnagyobb baj, mert a recensio ellen nincs appellata."4 Az 
említett vígjáték az 1833-ban megjelent A házasulok, amely-
nek színpadi előadásáról nincs adatunk. 

II. tétel: egy kis filológia 

Bármennyire furcsának tűnhet az írói nagyságnak ezen a 
szintjén és az életműnek ebben az időbeli távolságában, té-
mánk második megközelítése csupán a filológiai aspektus 
lehet, az Eötvös-irodalomban máig élő tévhitek ellenében a 
rendelkezésre álló szöveganyag körülhatárolása. A pálya 
kezdetén egy Goethe-fordítás áll, a szövegében nem ismert 
Götz von Berlichingen 1830-ban. Az első, nyomtatásban 

3 A Láng-család színészeti számadási. O S z K Kt. Oct. Hung. 700. 
4 Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz, közzéteszi Nizsalovszky 

Endre, a leveleket s. a. r. Lukácsy Sándor. Bp. 1967. (Irodalomtörté-
neti Füzetek 55.), 71. — A továbbiakban: Levelek. 
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megjelent Eötvös-opusz A kritikus apotheosisa című verses, 73 
sorból álló, drámai formájú allegorikus jelenet, amely először 
1831-ben, önálló aprónyomtatványként jelent meg Pesten, 
másodszor pedig 1833-ban, a Szemere Pál szerkesztette 
Muzárion az évi kötetében. A kis allegória, amely a Conver-
sations Lexicon-pörben Bajzáék kritikusi köre, a Hitelt bíráló 
Taglalat tárgyában pedig Széchenyi István ellen polemizáló 
gr. Dessewffy Józsefnek volt hivatva igazságot szolgáltatni, 
eredetileg zárójelenetül szolgált egy elveszett vagy lappangó, 
de szövegében nem ismert vígjátékhoz. Ezt az irodalomtörté-
net A kritikusok feltételezett címen emlegeti; Széchenyi 
naplójában is eló'fordul, aki ebben Fellegvári néven, paro-
disztikusan szerepelt volna. A vígjáték megjelenését a cenzúra 
akadályozta meg, valószínűleg Széchenyi közvetlen ellenlé-
péseinek hatására. 

A Muzárion 1833. évi kötetében megjelent, anonim, Csél 
című vígjáték viszont, amelyet a kutatás újabban Eötvös mun-
kájának feltételezett, sőt, az elveszett komédiát vélte benne 
megtalálni, nem köthető életművéhez. A darab August 
Kotzebue Herr Gottlieb Merks, der Egoist und Kritikus című 
vígjátékának szöveghű fordítása, Szemere Pál tollából, aki 
az e szöveggel egy füzetben megjelent másik Kotzebue-mű-
vet, a Das zugemauerte Fenster címűt is lefordította, és az 
ellen-Aurorában — hasonlóan név nélkül — tette közzé. 
Bajza megrovása ezért a Kritikai Lapok 1834. évi IV. füzeté-
ben, a romantikus eredetiség követelményének és az ízlés 
vállalása igényének nevében kijárt; a kritikus utalásának 
pontos értelmezése vezetett el egyébként a Csél eredetijének 
megtalálásához. 

Filológiai eszmefuttatásunk bizonyító apparátusát másutt 
terjesztettük elő.5 Itt és most csupán annak összegező meg-
állapítására szorítkozunk: a pályakezdő Eötvös olyannyira 

6 Eötvös József drámai pályakezdéséről és a Csél szerzőségéről. ItK 
(sajtó alatt). 
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fontos és természetes műfajnak tekintette a drámát, hogy 
vitacikk vagy röpirat helyett is megfelelőbb keretnek használ-
ta. 

III. tétel: a visszatérő konfliktusok és motívumok kérdése 

A házasulok című vígjátékot (1833) az irodalomtörténet 
több mint százötven éve Toldy Ferenc kritikájának szemüve-
gén át olvassa.® A komédia valóban inkább drámatörténeti 
szempontból érdekes, mintsem jól megírt, és a recenzensnek 
igaza volt, amikor - a mindennapi élet ábrázolását felvállaló 
Cicero-mottó ellenében — a karakterek érdektelenségét, a 
dramaturgiailag kezdetleges bonyolítást, a nyelvi gyarlóságot 
vetette Eötvös szemére. A még önállótlan írói tollat főleg 
Kisfaludy Károly vezette, A házasulók elsősorban az ő köz-
vetlen hatását mutatja. Ha igaz Pulszky Ferenc emlékező 
adata, hogy a fiatal Eötvös, apja eperjesi főispáni beiktatásán 
1827-ben a zenekarban fuvolaszólót játszott a műkedvelők 
produkálta Csalódások előadásán, akkor a közvetlen, igazolt 
kapcsolatot is megtaláljuk.7 Gróf Buvárdy gyámatyai 
„plánumai" azonban visszájukra fordulnak, hiszen nem tudja 
megakadályozni sem gyámfia, sem unokaöccse házasságát, 
s így meg kell osztania közöttük a kezelt vagyont is. Változás 
csupán annyi történik a három felvonásban, hogy a párok, 
amelyek kezdetben a „hasonló a hasonlónak örül" elve alap-
ján szerveződtek, utóbb „az ellentétek vonzzák egymást" 
igazsága szerint szerveződnek újjá : az érzelgős báró Cserháty 
József (utóda a Csalódások szentimentális Elemir grófjának) 
a magabízó, hódításokat tevő özvegyet, Ilkát vezeti majd 
oltár elé, míg az eladdig csak az adósságcsinálásban jeleskedő 

6 Kritikai Lapok 1834. IV. füzet, 5 7 - 9 6 . 
7 Pulszky Ferenc: Életem és korom, s. a. r. Oltványi Ambrus. Bp. 

1958. (Magyar Századok), I: 58. A Csalódások azonban 1828-as szöveg 
lévén, az emlékezés pontatlan. Színlap és zsebkönyv híján, nem dönt-
hető el: a darab címében tévedett-e csupán Pulszky? 
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gr. Házy veszi feleségül a szentimentális Rózsát, akinek anyja 
is talált végül férjet magának. 

A társadalmi tapasztalatok hiánya játszatja szűk körben, 
arisztokrata környezetben a vígjátékot, amely két vonatko-
zásban mégis megérdemli figyelmünket. Az egyik az az iro-
dalmi műveltségkép, amely a szereplők megszólalásaiból, 
hivatkozott olvasmányaiból kirajzolódik. Ez alapvetően 
szentimentális jellegű. A Rómeó és Júlia, Lafontaine és 
Kotzebue természet nevelte leányai, Goethe Werthere, Szap-
phó története, a Don Carlos Eboli-epizódja szerepel bennük ; 
a két érzelgős szereplő, Cserháty és Rózsa szövegében vagy 
rájuk vonatkoztatva. Ehhez képest viszont a vígjáték szere-
lemfelfogása meglepően üres és kiégett. A nagy irodalmi 
előképek végzetes szerelemről, romlatlanságról, szenvedély-
ről csupán frázisok. A párok cseréje gyorsan, egyetlen rosszul 
kézbesített levél hatására elindul és végbe is megy, aminek 
egyenes következménye, hogy A házasulókban nem találunk 
rokonszenves, érzelmi azonosulásra késztető szereplőt. Az ér-
zelgősnek megismert Rózsa is vőlegényének romantikus 
fekvésű jószágát dicséri a Hernád völgyében, gr. Házy pedig 
nemcsak a közügyeket, a hivatali teendőket hárítja el undor-
ral magától, hanem kívánságra bármilyen szerepet eljátszik 
az asszonyoknál, s azok készséggel hisznek is neki. A II. fel-
vonást záró szavai az egész vígjáték érzelemvilágát jellemzik : 
„Rózsa is szeret, mert szeretőt játszom; Cserháty úgy mutatja 
magát, mint szíve szól, s kinevetik ; tettetés kell az asszonyok-
nak." 

Állandóan az a benyomásunk, hogy Eötvös szó szerint 
építhette be szövegébe azokat a fordulatokat, szójátékokat, 
nem különösebben eredeti élceket, amelyeket környezetében 
hallott, s hogy az író ez idő tájt minden életrajzi forrás emlí-
tette melankóliája nemcsak alkati sajátosság, hanem ugyan-
azon társadalmi okok következménye is, amelyek azt ered-
ményezték, hogy A házasulók „társalkodása" csupán 
'társalgás, fecsegés' értelemben veendő. S ennyiben kevesebb 
is Kisfaludy Károly kései vígjátékainál, amelyekben már a 
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„társalkodás" másik, mélyebb értelme érvényesül: életfor-
mák, osztályok és érdekek érintkezése és ütközése zajlik 
bennük. 

Az 1831-ben megkezdett és 1834-ben megjelentetett Bosszú 
című szomorújáték viszont már fordulóponton, a francia 
nagyromantikával történő megismerkedés időszakában mu-
tatja írónkat. A mai elemző számára az az egykori titkos-
rendőri értelmezés, hogy a dráma konfliktusai „teljesen az 
országgyűlési ellenzék részéről annak idején hangoztatott 
vallási sérelmek szellemét tükrözik", nem tűnik valósnak — 
igaz, már Sedlnitzky rendőrminiszter utólagos cenzúrája sem 
találta kifogásolhatónak 1836-ban.8 Minthogy a Boszúnak 
fiktív történelmi környezete van, ezúttal is szerelem-felfogása 
és a magyarországi színpadi játékhagyományhoz fűződő 
kapcsolata látszik gyümölcsözőbb megközelítési szempont-
nak. Drámatörténeti helyét — s nemcsak török-magyar 
tematikája miatt — a Kisfaludy Károly Irenejétől a múltat 
díszletnek használó vitézi játékokon át az ezeket tudatosan 
túlhaladni és így a műsorról kiszorítani kívánó Marót bánig 
(Vörösmarty) ívelő vonulatban határozhatjuk meg. Közvetlen 
ihletőjének pedig alighanem gr. Mailáth János történelmi 
novellája tekinthető, A bosszúló kard című, amely először a 
Hébe 1824. évi, másodszor pedig a Muzárion 1829. évi 
kötetében jelent meg. (Kedvelt téma volt, Eötvös életében 
további két, más szerzőtől származó feldolgozását is ismer-
jük.)9 Ezért ijedt meg annyira a fiatal szerző, amikor hírét 
vette, hogy Mailáth színpadi művet formált novellájából. 
„. . . hamar fordítsd Mailath felvonását" — írta Szalay 
Lászlónak 1833 februárjának végén Pozsonyból.10 A Das 

8 Kiss József: Ismeretlen Eötvös-dosszié a bécsi közigazgatási levél-
tárban. It 1975. 1 2 9 - 1 3 5 . 

6 Vö. Klestinszky László színjátékai első kötetének hirdetésével : 
Honművész 1836. február 14. és Szinnyei Ferenc: i. m. 1:577. (Kon-
koly Dezső Zuniga kardja c. novellaközléséről a Nefelejts 1859.20— 21. 
számában.) 

10 Levelek 62. 
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Schwert von Zuniga, magyarul pedig a Zelmira vagy Zuniga 
kardja címen játszott vitézi játék hősnője ugyanis szintén 
„kereszténné lett török hölgy, most már Sofia név alatt 
Revistyei hitvese".11 Valószínűleg a Mailáth-dramatizálás 
lett az oka, hogy a férfi főhős neve Sályiról (eredetileg a 
nagyapai borsodi birtok nevével ruházta fel őt Eötvös)Török-
re változott, s általában is megtörtént a drámaszöveg „eleme-
lése" a konkrét történelmi körülményektől. 

A Boszú a szerelmi szenvedély tragédiája, középpontjában 
Leilával, az egyetlen szereplővel, aki a körülötte rajzó férfiak-
tól az érzelmek teljes skáláját várja el : az idős Töröktől atyai 
szeretetet, Bedortól barátságot, Alitól szerelmet. A férfiak 
mindegyike a szerelmi szenvedély rabja, s kudarcuk (a fel-
soroltaké a jelenben, az intrikát mozgató Begleré a múltban) 
bosszúvágyra fordult. Az ezt ellensúlyozható, lélektanilag 
motivált belső konfliktusok felvillannak ugyan, de csak egy-
egy monológ erejéig. A lovagdráma hatását mutatja, hogy a 
kétféle vallás, a keresztény és a muzulmán azonos erkölcsi 
elveket ismer el emberi, férfiúi és vitézi erényekül, így a meg-
keresztelkedés motívuma sem lesz igazi konfliktusalkotó 
elem; hogy az egyetlen igazán rokonszenves szereplő, a há-
zastársi szerelem emlékét felidéző és ennek hatására a szerel-
meseken segíteni is kész Győztös magyar, szemben a törö-
kökkel ; hogy a cselekményt Begier intrikája mozgatja évtize-
deken át. A végzetdráma befolyása pedig azon mérhető, hogy 
a szereplők nem ismerik fel családi összetartozásuk vérségi 
és tárgyi jeleit: Török így lenne saját leányának férje.12 

На a IV. és az V. felvonás 1831 szeptemberében Szalay 
Lászlónak megküldött tervét egybevetjük a végleges kidolgo-
zással, lemérhető, sőt időhatárok közé szorítható az a hatás, 

11 A Mailáth-dráma magyar szövege, Balla Károlyné színésznő 
fordításában: OSzK Színháztörténeti Tár, N. Sz. Z 24. Lásd még: 
Honművész 1833. szeptember 26. és október 3., valamint Kolos 
István: Gr. Mailáth János 1786-1855. Bp. 1938. 102. 

12 A műfajminták kérdéskörére 1. Fried István: A végzettragédia 
magyar vége. Színháztudományi Szemle 24. (1987), 21—46. 
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amely Eötvöst a Victor Hugo életművével való megismerke-
dés révén érte. Elmaradt Leila anyjának funkciótlan, csupán 
megríkatásra alkalmas figurája ; a leány az V. felvonás végén 
nem orgonaszó mellett s nem „octav stanczákban bucsuz el 
kedvesétől, és a világtól",13 mielőtt kolostorba vonulna; 
Török pedig nem pestis, tehát véletlen áldozata lesz, bár ez a 
végzetdrámai motiválás az 183l-es tervkészítéskor, a nagy 
kolerajárvány évében eléggé érthető. A végleges kidolgozás-
ban Leila áldozatul esik fel nem ismert apja tőrdöfésének, az 
intrikus Begier — bosszúja beteljesedvén - mérget iszik, 
Török pedig az Hernani zárómondatának változatával öli 
meg magát. Ott Don Ruy Gomez: „Morte! . . . Oh! je suis 
damné." — itt: „Legyek elátkozott!" 

Eötvös József, mint minden pályakezdő, a műfaji keretek, 
a formahagyományok megváltoztatásának igényével lépett 
föl : A házasulókat (Bajzáék ellenében) teória nélküli vígjáték-
nak tekintette, a Boszú tervezésekor pedig egyenesen drámai 
költemény, Byron Káinja lebegett a szeme előtt. Olvasmányai-
ból, az észlelt színpadi játékhagyományból és saját tétova 
kezdeményezéseiből kialakuló világát alapjaiban formálta át 
a Victor Hugónál készen talált elméleti rendszer a Cromwell 
előszavában és a drámák kiforrott, érett, lélektanilag indokolt 
érzelemvilága. Ez még akkor is igaz, ha korábbi szakirodal-
munk olyan motívumokat, dramaturgiai megoldásokat is a 
nagy francia romantikusnak tulajdonított, amelyek a francia 
melodráma és — mint láttuk — a német végzettragédia tartós 
irodalmi és színházi jelenlétéből is levezethetők, netán a 
magyar drámairodalom önfejlődésének eredményei.14 

1836-ot bízvást nevezhetjük az Angelo évének a magyar 
dráma történetben: egyszerre három fordítása jelent meg a 
színpadokon. Április 7-én Debrecenben Kiss János színész 

13 Levelek 48. 
14 Jeszenák Adrienne például a bosszú-motívumot is A király 

mulatból vezeti ie (Hugo Viktor Imtása a magyar drámairodalomra. Bp. 
1933. 9.); Sőtér István pedig a betyár-téma közös forrásának látja 
Hugót (Eötvös József. Bp. 19672. 58.). 
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német közvetítőből készült átültetését játszották olyan siker-
rel, hogy — szokatlan módon — a fordítót is függöny elé 
hívták,15 április 18-án a budai Várszínházban mutatták be 
Csató Pálnak a Magyar Tudós Társaság támogatta fordítá-
sát.16 Április 26-án Eötvös József fordítása is színre került 
Kassán, ahol további két előadásáról is tudunk, majd június-
ban — egy előadásban — a társulat Miskolcon is eljátszotta. 
A Déryné naplójában tett utalás az Angelo kassai kedveltsé-
gére tehát Eötvös fordítására vonatkozik.17 

A fordításhoz fűzött előszó (Ercsiben keltezve, 1835. no-
vember 24-ről) Eötvös eredeti munkája. Benne írónk az 
addigi Hugo-életmű teljes ismeretével rendelkezik: filológiai-
lag bizonyítható a Cromwe//-előszó ismerete, az Angéláéból a 
zárómondatokat szó szerint idézi is, de éppen úgy utal az V. 
Henrik-ódára a pálya elejéről, mint az 1832-es Le roi s'amuse-
re. A romantika mint az ifjúság és az igazság irodalma, meg-
erősítette őt művészeti törekvéseinek helyességében ; a küzdés 
korának gondolata a drámai műfaj választásában; a publi-
kum helyére lépő nép mint közönség az irodalmi és színpadi 
hatáscsatornák párhuzamosságának fontosságában; a „nem 
tetszeni, hanem használni" gondolata (benne az iránykölté-
szet csírájával) abban a tragédialehetőségben, amelyet a 
Boszúban látunk először, még tétován, mellékmotívumként 
megvillanni. Az első változatban Sályi e szavakkal végezte 
volna színpadi jelenlétét: „Istenem nincs, csak magamnak 
éltem." A végleges kidolgozásban ezt az ítéletet az immár 
Töröknek nevezett szereplőre Begier mondja ki, kitágítva a 
valláscsere vádját: 

Elhagytad őt, [ti. feleségedet] és gyermeked s hazádat, 
Új hitre tértél, mindent eltaszítva 

16 Honművész 1836. április 7. 
16 Honművész 1836. május 19. és Schmidt Edit Erzsébet: Csató Pál 

(1804-1841). Szeged 1941. 9 2 - 9 3 . 
17 Honművész 1836. április 14., május 26., június 12. és Déryné 

naplója, s. a. r. Bayer József. Bp. 1900. III: 364. 
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Magadtól, a mi szent az embereknek, 
Csak tenmagadnak élve szüntelen. 

S végül az Angélában Eötvös mindent megtalált a szenve-
délyvilágnak abból a sokszínűen megjelenített, lélektanilag 
motivált ábrázolásából, amelyet az érzelmek kiüresedésének 
vígjátéki kritikájaként A házasulókban és az érzelmek torzu-
lásának, értékrend-bomlásának tragédialehetőségeiről a Bo-
szúban maga is elmondani, megfogalmazni igyekezett. Maga 
az Angelo-átültetés egyébként pontos, hű, változtatás nélküli 
fordítás, s hogy könnyed, ugyanakkor erőteljes, árnyalat-
gazdag lett, abban - az autográf kézirat tanúsága szerint18 

— komoly szerepe volt Szalay Lászlónak, aki ezúttal is végre-
hajtotta a barátjától, immár az új akadémikustól igényelt, 
sőt sürgetett stiláris javításokat a szövegen. 

A nyugat-európai út és a személyes ismeretség adta a több-
letet az Hugo Victor mint drámai költő című tanulmányhoz 
(Athenaeum, 1837. október 29.), amely az Angelo-fordítás 
előszavából továbbfejlesztett, az Hugo-életmű bővítésével 
lépést tartó, ismét eredeti írás, még ha átveszi is a Cromwell-
előszó művelődéstörténeti tagolását, az ódai, az eposzi és a 
drámai korról. Fontos írás, még ha az 1830-as évek elvi-mű-
vészi fejlődésének nem is a drámák, hanem természetesen 
A karthausi a foglalata. 

Hugo drámáinak eszményét kereste Eötvös a Magyar 
Tudós Társaság 1837 óta foglalkoztatott drámabírálójaként 
is. 1841-ben nem kisebb irodalmi tekintélyekkel szemben 
képviselt különvéleményt, mint Bajza József, Fáy András, Vö-
rösmarty Mihály, Czuczor Gergely. Szigligeti Ede Korona és 
kard című történelmi drámájában a „Hatalmas vázlatú jelle-

18 OSzK Kt. Quart. Hung. 2206.; az előszó kézirata: uo. Quart. 
Hung. 2205. A fordításban a gondosságot, a szöveghűséget és az ízlést 
becsülte mások munkáiban is, mint a Tudós Társaság drámabírálója. 
Lásd 1837. évi véleményét Federici-Galvácsy László Hazugság c. víg-
játékáról. (Idézi Heinrich Gusztáv: Eötvös és az Akadémia. Akadé-
miai Értesítő 1913. 557.) 
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тек, természetes s egyes részeiben is összefüggő actio, jeles 
dialógus, egyszerű drámai nyelv s a metrumnak könyűsége" 
voltak számára a méltánylandó erények. Hogy Eötvös drá-
maírói értékhierarchiája hogyan festett, arra nézve tanulságos 
idéznünk a mellékjutalomra érdemesített Ákos és Béla című 
darabról alkotott véleményét: „egyes következetesen kifej-
tett characterek, egyes hatással bíró jelenetek és gondos 
nyelv", míg a dicséretre javasolt, Trón és szerelem című drá-
mában a lírai szépségeket méltányolta.19 

A következő évtized, az 1840-es évek eötvösi drámatemati-
kája nem párbeszédes szöveg élén áll mottóként vagy előszó 
gyanánt, nem is drámabírálatból fejthető ki, hanem politikai 
röpiratból idézhető: a Kelet Népe és Pesti Hírlap című írás-
ból, amely megismétli a „korunk a küzdés kora" gondolatot, s 
benne megtalálható az évtized két színpadi tervének egyelőre 
más szövegösszefüggésben megjelenő vázlata. Sőtér István 
helyesen vette észre a röpirat egyes passzusainak és az Éljen 
az egyenlőség! című vígjátéknak a rokonságát.20 Hozzátehet-
jük : Eötvös a darabot 1844-ben publikálta, ekkor volt (már a 
nyomtatott szöveg birtokában) színpadi ősbemutatója is, de 
1841-ben írta, amint arra Petrichevich Horváth Lázár kriti-
kája utal, és amit megerősít az OSzK kézirattárában levő, 
a sógor, Rosti Pál tulajdonából odakerült tisztázat, amely 
megőrizte a szerző tervezte szereposztást is, Gáborszky 
ügyvéd szerepében az 1842-ben elhunyt Megyeri Károly-
lyal.21 (Sőt, aligha tévedünk, ha feltételezzük, hogy a bajke-
verő prókátor figuráját egyenesen az ő személyiségére szabta 
az író.) Az Éljen az egyenlőség! helyes datálása érthetőbbé 
teszi Eötvös állásfoglalását az 1842. évi vígjátéki jutalom 
ügyében, amikor is — egyetértve a Tisztújítás fődíjával -
Szigligeti történelmi környezetbe helyezett társalgási vígjáté-
ka, a Kinizsi helyett a mellékjutalomra a politikai vitákra 

18 Vö. Heinrich: i. m. 558. 
20 Sőtér: i. m. 1 3 7 - 1 3 8 . 
21 OSzK Kt. Quart. Hung. 2803. 
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visszautaló, s címe alapján az azokat taglaló Kelet Népe 
alkotmányos ünnepén című darabot javasolta.22 

Az Éljen az egyenlőség! nem követi a korai Nemzeti Szín-
ház műsorán is tucatjával szerepelt, jól megcsinált francia 
vígjátékok, jelesül Eugène Seribe iskolájának receptjét. 
Minden bizonnyal ez volt egyik, talán legfőbb oka, hogy a 
színház drámabíráló választmánya fenntartásokkal fogadta a 
darabot, ami viszont Eötvös elkedvetlenedését és a bemutató 
hároméves csúszását eredményezte. Szerzőnk a Kisfaludy-
hagyományt folytatta, saját első vígjátékát és azt a költői 
komédia-kísérletet, amellyel az előző évtizedben Vörösmarty 
is megpróbálkozott A fátyol titkaiban.23 Az 1840-es évek ele-
jén ennek a vígjátéktípusnak még volt létjogosultsága (Eötvös 
a darab két kortesjelenetével például megelőzte Nagy Igná-
cot), 1843 után azonban már nem mérkőzhetett az iskolát 
teremtő Tisztújítás harsányabb eszköztárával, kiváltképp nem 
a Szökött katonával induló népszínmű-hullámmal, az évti-
zed színjátéktípusának komplex hatáskeltésével. A dráma-
történet mai helykijelölését egyértelműen megerősíti az egy-
korú kritika is: az Életképek 888 jelű bírálójának megállapí-
tása az átlagkomédiák szintjét meghaladó, költői szerelem-
ábrázolásról, és arról, hogy az előadást a közönségnek az a 
része élvezte, amelyet — úgymond — még nem rontott meg 
a francia romantika másod- és harmadvonala; vagy a kon-
zervatív Honderű már említett kritikája, Petrichevich Hor-
váth Lázár tollából, aki nemcsak a diadalmas népszínművel 
igyekezett azon frissiben szembeállítani Eötvöst, de szándék-
kal félre is értelmezte a vígjáték mondandóját: „ . . . az 
egyenlőségi eszmék nem egyebek chimaeránál, s hogy osztá-
lyok teljes összeolvadása-, kiegyenlítéséről gondolkozni 
utopismus."24 

Eötvös ezt a vígjátékát is szűk körben játszatta. Amíg 
22 Heinrich: i. m. 558. 
23 Vö. Taxner-Tóth Ernő: Vörösmarty Mihály: A fátyol titkai. I t K 

1981. 3 1 6 - 3 2 8 . 
24 Életképek 1844. október 30.: Honderű 1844. november 2. 
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azonban A házasulók esetében ez az élményalap szegényes-
ségének szükségszerű követelménye volt, itt tudatosan réteg-
konfliktusokkal találkozunk, a reformkori színpad azon, 
liberális-érdekegyesítő alapelve szerint, hogy a hovatartozást 
nem osztályismérvek és -érdekek alapján lehet meghatározni, 
hanem erkölcsi kritériumok érvényesítésével : a nemzetszintű 
közösség javára végzett hasznos tevékenységgel. Az osztály-
konfliktus mint olyan tehát lehetőleg kerülendő. Gróf 
Ábrányi, bár igen szép szavai vannak az egyenlőségről, 
olyannyira, hogy az I. felvonásból a vígjáték voltaképpeni 
tárgyát is az ő mondataival idézhetnénk, félti lányát az alis-
pán, Hegyfalvy fiától, aki viszont leányát őrzi hasonló gond-
dal, Parlaginak, a gróf ügyvédjének fiától, aki ugyan nemes, 
ráadásul gazdag és szép vármegyei karrier előtt áll, ám -
mint Hegyfalvyné mondja rá — „ki hiszi azt, hogy nemes, 
ha mindenki dolgozni látta?" De hasonló rétegkonfliktus 
bontakozik ki (a tükördramaturgia szabályai szerint) az 
alsóbb társadalmi szinteken is. A grófi ügyvéd Parlagi és az 
alispánék jogi megbízottja, Gáborszky közöttiben azonban 
már szerepet kap az erkölcsi megkülönböztetés is: a leskelő-
dő, elvtelen Gáborszky az egyetlen egyértelműen negatív és 
felmentését a boldog végkifejletben sem elnyerő figurája a 
darabnak. Eötvös azonban — a tükördramaturgia további 
kiterjesztésével — arra is ügyelt, hogy a rangkórságot, a 
feudális magyar társadalomnak azt a betegségét minden más 
osztályra és rétegre kiterjessze, legalább egy-egy jelenet vagy 
szövegutalás erejéig, ezáltal a nemzeti gyarlóság egyetemes-
ségét kölcsönözve neki. Az alispáni huszár, vagy ahogyan ő 
mondja magáról, „a vármegye katonája" lenézi a falujabéli 
grófi inast, és hosszan ismerteti egy magára valamit is adó 
nemesi udvarház személyzetének belső ranglétráját, amely-
nek legalsó fokán áll a kisinas és a pesztonka, fölöttük a libé-
riás inas és a „fráj", legfelül pedig a huszár és a kulcsárné. 
De az alispáni szobalány is arról panaszkodik, hogy apja, 
a külvárosi kalmár felülről tekint szerelmesére, Gazsi szabó-
legényre. 
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A cselvígjáték bonyolítása terén Eötvös technikája sokat 
csiszolódott. Ez jól lemérhető, mert előszeretettel alkalmazta 
ugyanazokat a gyakorlatilag időtlen dramaturgiai elemeket, 
amiket már A házasulókban is használt, de ott még a pálya-
kezdő olykori ügyetlenségével. Ilyen a levélküldés és a téves 
címzettnek kézbesítés motívuma; ilyen a zárójelenet sötét 
kertbe helyezése, ahol mindenki mindenkivel találkozhat. 
A bosszú-motívum persze vígjátéki értelemben szerepel: 
a gróf a vele birtokperben álló alispáni család nagyravágyását 
megszégyenítendő, bosszúból támogatja ügyvédje fiának és 
Hegyfalvy Irmának házasságát, Gáborszky pedig mellőzése 
miatt fog önálló vállalkozásba: „Kémkedjünk egyszer önma-
gunkért; némely titkok szépen kamatoznak, s ki tudja, mire 
jöhetünk . . . " 

Az írói következetesség azonban fontosabb, tartalmi moz-
zanatokban is megtalálható. Mert nemcsak a szerelmes fia-
talok hasonlítanak egymásra az Éljen az egyenlőség! és A falu 
jegyzője lapjain,25 s nem csupán a kiszolgált huszár, János 
alakja vándorol át azonos néven a regény fejezeteibe, hanem 
Gáborszkyban is benne rejlik Macskaházy elszántsága, 
Hegyfalvyné tulajdonságaiban pedig Rétyné több vonása. 
Azaz : Eötvös, miközben Széchenyi ellen foglal állást a nagy, 
vízválasztóul szolgáló polémiában, s vígjátékot ír a Kelet 
Népe és Pesti Hírlap egyik mellékmotívumából, már formálja 
azokat a figurákat, alakokat, akiket a vármegye bírálatára 
fog felhasználni regényében. Ilyen értelemben is van hangsú-
lya a Pesti Divatlap kritikájának a vígjáték szereplőinek em-
lékezetes írói és nagy játékkedvvel megvalósított színészi 
megformálásáról.28 

A Kelet Népe és Pesti Hírlap tartalmazza Eötvös másik 
drámatervének csíráját is, amelynek kidolgozásához 1847-
ben látott hozzá, közvetlenül a Magyarország 1514-ben meg-
írása után, amint arról Kemény Zsigmondnak egy, Jósika 

" S ő t é r : i. m. 139. 
26 Pesti Divatlap 1844. november 3. 
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Miklóshoz küldött levele tudósít.27 A dráma néhány sorára 
Bényei Miklós bukkant rá Eötvös könyvtárának átnézésekor, 
az egyik kötetbe tett bejegyzés formájában, ami egyben forrá-
sát is elárulja; Reiff Geschichte der Römischen Bürgerkriege vom 
Anfange der Gracchischen Umruhen bis zur Alleinherrschaft 
des Augustus című történeti művéről van szó.28 1841-es röp-
iratában Eötvös a Gracchusokat kétszer is említi ; egyszer rá-
galmazott, tragikus hősökként, a néptömegek mozgósításá-
nak kapcsán, de visszatért magára a törvényjavaslatra, a lex 
agrariára is, Széchenyi uszítás-vádját tagadva és cáfolva. 
Messzemenően egyetérthetünk Oltványi Ambrussal abban, 
hogy a Gracchusokról írandó példázat-szomorújáték terve 
korántsem véletlenül érlelődött meg a Magyarország 1514-ben 
szellemi tőszomszédságában; 1847-ben, amikor a liberális 
világnézet válsága (a Galícia-sokk árnyékában), az egyén és a 
tömeg viszonya, a forradalmi erőszak erkölcsi jogosságának 
kérdése mindinkább foglalkoztatta a politikai és az irodalmi 
közvéleményt.29 Hozzátehetjük: jellemzőnek tartjuk már a 
német forrásmunka címét is: az a fenyegető 'polgárháború' 
ötlik szemünkbe, amelynek doktrinér veszélyét a galíciai 
események reálissá erősítették, és amelyet Eötvös a nemzet-
élet legnagyobb veszélyének tekint és ábrázol a Dózsa-
regényben is. 

A dráma mindazonáltal nem készült el, a későbbiekben 
tervéről sem hallunk, mint ahogyan 1848 után, a küzdés 
korának helyére a nyugalom igénye lépvén Eötvös József 
eszmevilágában, már nem a drámai forma — vagy a drámai 
forma is — kínálkozott keretül a szépírói törekvések számára. 
Igaz, a Hölgyfutár 1855-ben egy új vígjáték közeli befejezését 
ígérte, a következő évben egy, Liszt Ferenc számára írandó 

27 Szádeczlcy Béla: Magvar írók levelei В. Jósika Miklóshoz. It К 
1909. 447. 

28 Bényei Miklós: Eötvös József ismeretlen kéziratos feljegyzései. 
ItK 1968. 463. 

29 Oltványi Ambrus : Még egyszer Eötvös József kéziratos feljegyzé-
séről. ItK 1969. 4 5 7 - 4 5 9 . 

2 It 89/4 
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operalibrettó híre röppent fel a sajtóban.30 Elkészült művek 
ezeket az értesüléseket sem hitelesítik. A vígjáték terve kap-
csolatba hozható azzal a néhány lapos töredékkel, amelyet az 
OSzK kézirattára Szikláryné és fia (a mi olvasatunk szerint 
Sziklâsyné és fia) cím alatt őriz, és amelynek novella változa-
tát is megtaláljuk, Puszta-lak címen, az író hagyatékában. 
(Mindkettő 1900-ban jelent meg először, Voinich Géza 
összkiadásában.)31 Az alkotói kedv fáradása jól lemérhető a 
novella kéziratán : Eötvös hatszor lendült neki a datálatlan, 
27 oldalnyi elbeszélés megírásának; alapmotívuma — a két 
szomszédos nemesi család perlekedése az ügyvédek bujtoga-
tására — az Éljen az egyenlőség! lapjairól ismert. A vígjáték-
változatból mindössze az I. felvonás 1. jelenete készült el. 

IV. tétel: Eötvös-népszínművek ? 

Az 1850-es évekre az új, eredeti színpadi művek helyett az 
Eötvös-dramatizálások a jellemzők. 1851-ben a pesti és a 
kolozsvári Nemzeti Színház is bemutatott egy-egy Viola című 
népszínművet; Szigeti József, illetve Farkas Lajos színész-írók 
dramatizálásait A falu jegyzőjéből,32 Az természetes, hogy két 
évvel a szabadságharc bukása után a felfüggesztett tevékeny-
ségű vármegye bírálata helyett a színpadon amúgy is hatáso-
sabb romantikus cselekménymozzanatok, a betyár-téma ele-
mei kerültek az érdeklődés homlokterébe. Violát a Pesti 
Napló • jelű cikkírója (minden bizonnyal Erdélyi János) 

30 Idézi Szinnyei Ferenc: i. m. II: 349. (jegyzetben). 
31 A Voinovich által Színmű-töredék címen közölt jelenet kézirata: 

OSzK Kt. Fol . Hung. 1503. 
32 Szigeti József: Viola. OSzK Kt. Quart. Hung. 2861., másik 

példánya: Színháztörténeti Tár, N. Sz. V. 71. Kritikák: Hölgyfutár 
1851. április 14., Pesti Napló 1851. április 14. 17. — Farkas Lajos 
dramatizálása elveszett, a cselekményre a két színlap alapján lehet 
következtetni: Kolozsvár 1851. október 25. és november 13. OSzK 
Színháztörténeti Tár, Színlapgyűjtemény. Kritika: Kolozsvári Lap 
1851. november 16. 
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„valódi tragicai alak"-nak nevezte, aki — a vármegyével 
való összeütközés helyett — a balszerencsés véletlenek és 
döntéskényszerek vétlen áldozata.33 A reformkori regény 
cselekménymozzanatainak, figuráinak, egyes párbeszédeinek, 
só't erkölcsi meghatározottságú népfogalmának átmentése 
mellett a dramatizálás új, aktuális belehallással gazdagodott: 
így tapsolta meg a közönség (politikai célzást sejtve a regény-
ből szinte szó szerint átmásolt jelenet mögött) Tengeliné 
[sic!] kifakadását a házába törő „idegenek", Nyúzó és csa-
pata ellen.34 A „jók" és a „rosszak" összeütközése Szigeti 
József dramatizálásában elsősorban a végkifejletben változott 
meg számottevően: Rétyné a színpadon — lelkiismerete 
ébredése okán — nem tudott megegyezni Macskaházyval, így 
sorsa nyitva maradt, és nem lett öngyilkos, mint a regényben. 
Az említett tragikai ambíciók miatt Viola elveszíti családját, 
feleségére és fiára ráömlik az égő kunyhó. Az összetört 
betyárt előbb a Peti cigány sugallta bosszú gondolata menti 
meg az életnek, utóbb Vándory lelkésznek sikerült lebeszélnie 
őt erről, hogy végül az elrabolt iratokat Tengelinek átadva, 
Viola öngyilkossággal előzze meg a nyilvános kivégzés szé-
gyenét. 

Noha a színpadi változat természetszerűen magán viselte 
a népszínmű megannyi vonását (a korabeli kritikák is bírál-
ták az előzmények hosszadalmas elbeszélését, a kunyhó 
megostromlásának lőporfüstös jelenetét, Bognár Ignác zené-
jének zömét), mégsem lehet az 1850-es évek Eötvös-dramati-
zálásait pusztán az értékek vulgarizált, nosztalgiával is fel-
hígított átmentési kísérleteinek nevezni. Szigeti József (és 
minden bizonnyal Farkas Lajos is), a színész-író jó szerepet 
kívánt magának és társainak biztosítani : Pesten Szigeti volt 
Viola, Kolozsvárott a „kényszerült haramiát" előbb ifj. 
Lendvay Márton játszotta, a második előadáson pedig Far-
kas Lajos, aki a jutalomjátékul választott ősbemutatón még 

33 Pesti Napló 1851. május 10. 12. 
34 Hölgyfutár 1851. április 14. 

2* 
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Tengelyit alakította.35 Ez a szándék erősebben munkálhatott 
bennük, mint az a tudatos törekvés, hogy a népszínműveknek 
1849 után új társadalmi profilt szabjanak. Farkas Lajos 
azonban a színlapon is „eredeti népdrámá"-nak nevezte 
dramatizálását, és kivált nem kerülhető meg ez a kérdés az 
évtized és egyben az életmű legjobb Eötvös-novellájának, 
A molnár-leánynak színre állítása kapcsán, amelyet 1861-ben 
a leggyakorlottabb hazai színpadi szerző, a népszínmű atyja, 
Szigligeti Ede dramatizált.36 Az elbeszéléseiben (a szentetor-
nyai élményei hatására is) a tehetséges, munkálkodó magyar 
parasztpolgár eszményét formálgató Eötvös — szemben 
többi, illúziók terhelte novellájával — ezúttal nem illesztett 
kedvező megoldást írása végére. Minthogy Farkas molnár 
erkölcsi tartása nem tartott lépést az önereje révén elért 
anyagi felemelkedéssel, rangkórsága, a molnárlegénynek 
adott házassági ígéret megszegése tragédiához, lánya öngyil-
kosságához vezetett, a késve hazatérő vőlegény a szabadság-
harcban esett el, és a hadieseményekben elpusztult a vagyon 
is. A mesterségbeli tudása teljében levő Szigligetinek nem 
okozott gondot, hogy virtuóz módon emeljen át alakokat, 
cselekménymozzanatokat és — igen nagy számban — szöveg-
fordulatokat Eötvös novellájából.37 A kézirat szerint Szigli-
geti is előbb „népdrámá"-nak nevezte művét, s csak később 
javította ezt a szokványos „eredeti népszínmű, zenével" 
műfajnévre. A színjátéktípus további útját fontolgató Szigli-
getit tehát pályafordulóján érte Eötvös hatása, ekkor azonban 

35 Színlapok: i. h. 
36 Három példánya ismeretes. A szerző autográf kézirata : OSzK Kt. 

Quart. Hung. 1441/49. к.; a súgópéldány: OSzK Színháztörténeti Tár, 
N. Sz. M 126., a cenzúrapéldány: uo. N . Sz. M 126/1. 

37 Az irodalomtörténet már a Két pisztoly (1844) börtönjelenete és 
A falu jegyzője (1845) kapcsán is felvetette Szigligeti és Eötvös ábrá-
zolásának hasonlóságát. Lásd Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 
1813—1871. Bp. 1903. 63.; Rakodczay Pál: Szigligeti forrásaihoz. 
ItK 1914. 306.; Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a sza-
badságharcig. Bp. 1925. II: 109—110.; Sőtér: i.m. 58.; Bényei Miklós: 
Eötvös József magyar irodalmi olvasmányai. ItK 1976.103. (jegyzetben). 
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még — két évvel vagyunk a népszínműves külsőségektől 
megfosztott A lelenc előtt — a könnyebb ellenállás irányába 
mozdult el. Egyetlen lényeges változtatás a befejezésben elég-
séges volt ehhez : nála a jókor érkező Lajos megmenti Maris-
kát, a lányáért érzett aggódásába már-már beleőrülő molnár 
pedig megkönnyebbülésében lemond a szolgabíró addig 
favorizált unokaöccséről és áldását adja a fiatalokra. A poli-
tikai változás lehetőségeinek és ígéreteinek évében, 1861-ben 
a színpadon tehát nem zajlott le olyan drámatörténeti fordu-
lat, amely Eötvös reformkori színpadi alkotókedvét újra-
élesztette volna, és megváltoztathatta volna 1864-ben európai 
egybevetésben kialakított véleményét: „Regényirodalmunk, 
ha azt az angol-, német- vagy franciával hasonlítjuk össze, 
aránylag szegény, s még inkább dráma-irodalmunk . . ,"38 

V. tétel: a színház vonzáskörében ? 

Az ön- és korkifejezés eszményi műfajának tekintett drá-
máktól az író életében, mások által készített dramatizálásokig 
— Eötvös József vonatkozó pályaszelete (az egyéni, sőt össze-
téveszthetetlen vonások mellett is) jellemzően példázza nem-
zeti drámairodalmunk mennyiségi és minőségi felívelésének 
és megtorpanásának szükségszerű, tipikus vonásait. Egyetlen 
kérdés azonban feltétlenül válaszra vár még, hogy pálya-
metszetünket valamennyire is érvényesnek tekinthessük, s ez 
a színház és az eötvösi személyiség kapcsolata. Egyik kései, 
1869-ből származó feljegyzésében említi, hogy először ötesz-
tendős korában, tehát 1818-ban vitték el szülei a budai német 
színházba (a Várszínházba), s megmosolyogták a gyermeket, 
aki rendszeresedő színházlátogatásai során először a felvo-
nások száma alapján különböztette meg egymástól a vígjáté-
kokat és a tragédiákat. Déryné naplója ismételten szól Eötvös 
nagyanyjának színház- és zenekedveléséről, apja az 1839/40. 

88 Idézi Bényei: i. h. 107. 
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évi országgyűlés felsőtábláján játszott szerepet a XLI V/1840, 
számú, a Nemzeti Színházra vonatkozó törvénycikk létre-
hozásában.39 Az Eötvös-család nemzedékeken át azokhoz az 
arisztokratákhoz tartozott, akiknek mindennapjaiban a mű-
vészet értése, szeretete, sőt a műkedvelés is az életforma részét 
alkotta, bár ő maga a főrangú reformellenzék műkedvelő 
játékaiban nem vett részt.40 A művészetkedvelés családi ha-
gyományaira és a gyermekkor mindig meghatározó élményei-
re az európai körút közelebbről nem ismert színházi benyo-
másai és a pesti Nemzeti Színház páholybérlőjeként szerzett 
tapasztalatok rakódtak.41 

A Nemzeti Színház levéltárának pusztulása miatt nem tud-
juk Eötvös József színházi kapcsolatait a viszonylagos teljes-
ség igényével rekonstruálni. Azt azonban tudjuk, hogy 1837-
ben részvényt jegyzett a Pesti Magyar Színház csak morális 
osztalékot ígérő részvénytársaságában; hogy az 1852 szep-
temberében létrehozott színházi nyugdíjintézet választmá-
nyának alakulásától 1863/64-ig tagja volt; hogy 1857-től 
1861/62-ig részt vett a Nemzeti Színház gazdasági vezetését 
ellátó választmány, az ún. Comité munkájában. Gyakorlati 
színházpolitikai tevékenységének záróterminusai tehát egy-
beesnek a drámaírói törekvések végleges lezárulásáról mon-
dottakkal. További célkutatásnak kell eldöntenie a jövőben, 
hogy az 1863. évi petíció-ügy, az első kísérlet a Nemzeti Szín-
ház addigi státusának megváltoztatására, összefüggött-e a 
gyakorló színházzal való kapcsolat megszakadásával.42 

3» Déryné: i. m. II: 190. 207. III: 91. 446.; Reformkori országgyűlé-
sek színházi vitái (1325—1848), s. a. r. Bényei Miklós. Bp. 1985. 
(Színháztörténeti Könyvtár 15.) 129-130., 132., 142. 

40 Vö. Kerényi Ferenc : A főrendi ellenzék műkedvelő színjátékai 
1841-ben. ItK 1976. 8 7 - 9 0 . 

41 Vö. Kemény Zsigmond Naplója, s. a. r. Benkő Samu. Bp. 1974. 
148. 

42 Kiindulásul szolgálhat Székely György tanulmánya: Vesztes harc 
a Nemzeti Színházért. Színháztudományi Szemle 16. (1985) 7—27. és 
189-193. 
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Befejezésül az említett, 1869. évi feljegyzésből idézünk, 
amelyben Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere 
a nyilvánosság elé nem szánt módon foglalta össze kapcsola-
tát a színházzal.43 Teljesértékűen, mert a pedagógus, az ok-
tatáspolitikus, a művészetkedvelő, a néző szempontjait egye-
sítve: „A paedagogok nagy része a színházat a gyermekekre 
nézve károsnak tartja. Én máskép vagyok meggyőződve. A 
színházról ugyan az ál, mi a gyermekmeséről. Ha a phantásiá-
nak ébresztését s fejlesztését feleslegesnek, vagy éppen káros-
nak tartjuk, akkor csakugyan nem kell gyermekeinket a szín-
házba vezetnünk, mert erre semmi nagyobb hatást nem gya-
korolhat, de ennél többre a hatás soha nem terjed s az, mi 
egyes, például erkölcstelen irányú darabokban a gyermekre 
nézve káros lehetne, hatás nélkül vonul el szemei előtt. A 
gyermek ugy jár a színházzal, mint valamenyien később az 
élettel. Először csak a színhelyet és a costumet veszi észre, 
később ismerni kezdi az embereket, még később érti, mit 
mondanak s végre gyanítja, mit akarnak, de az egész darab-
nak értelme és valóságos czélja mindég titok marad előtte, 
s ha haza tér, legfeljebb egyes jelenetek emlékével s azon ál-
taljános bényomással alszik el, hogy az egész darab még is 
igen szép volt."44 

43 Kétszeri minisztersége alatt Eötvös hivatalból nem foglalkozott 
színházügyekkel, minthogy azok 1907-ig a belügyminisztérum hatás-
körébe tartoztak. 

44 B. Eötvös József: Naplójegyzetek — Gondolatok 1864— 1S68, 
közzéteszi Lukinich Imre. Bp. 1941. 307. 



VARGA PÁL 

KOMJÁTHY JENŐ 
KÖLTŐI VILÁGKÉPÉNEK ALAKULÁSA 

1. Ideál-reál és szubjektivizmus 

Általánosan elfogadott felfogás szerint Komjáthy Jenő a 
szimbolizmus legmarkánsabb előfutára a magyar lírában. 
Igazában ezt a tételt sem vitatni, sem különösebben bizonyí-
tani nem szükséges ma már. Annál tanulságosabb lehet azon-
ban annak vizsgálata, hogyan jutott el Komjáthy a Reviczky-
féle szentimentális jellegű költészetfölfogástól, sőt - horri-
bile dictu — a népies-nemzeti költészet követésétől a szimbo-
lizmusig, melyek e folyamat kivehető világképi motívumai, 
s valójában a szimbolizmusnak miféle változatáról is beszél-
hetünk az ő esetében.1 

A vizsgálódást némileg megnehezíti, hogy nem áll rendel-
kezésünkre verseinek teljes kronológiája ;2 igaz, itt a fejlődést 
a datálható versek alapján sem lehet egyértelműen időbeli 
folyamatnak tekinteni — számos korai kezdemény kirí a 
korai versek eszmevilágából, s csak későbbi versek tükrében 

1 Németh G. Béla hívta fel a figyelmet arra, mennyire fontos figye-
lembe venni a Komjáthy életművében mutatkozó átalakulást (A sze-
mélyiség mint értékcél a századvég magyar lírájában. In: Századutóról, 
századelőről. Bp. 1985. 85-86 . ) 

2 A Széchényi Könyvtár Kézirattárában levő kronológia szerint 
(Fol. Hung. 1588. 67.) megállapítható a kötet 186 verséből 112 kelet-
kezési dátuma. 
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nyeri eljelentőségét, míg bizonyos — meghaladott — mozza-
natok kitartóan visszatérnek a kései korszakban is.3 

Komjáthy indulását sajátos ellentmondás jellemzi : egyrészt 
föltűnik, hogy szinte kezdettől kimutatható versein Schopen-
hauer filozófiájának hatása, másrészt ezek a versek kifejezés-
módjukban, szemléletükben teljesen beleilleszkednek a nép-
nemzetiből „desztillálódott" költői „köznyelv"-be, közízlés-
be. A népnemzeti költészet szemléleti alapját, mint tudjuk, 
az eszményítő realizmus adta, amely az irányzat legtöbb kép-
viselőjénél azt jelentette, hogy tudomásul vették ugyan a 
„való"-t, de csak mint a hétköznapiság, a prózaiság szintjét, 
s szembehelyezték vele az álmokat, az ideákat; ám azt is 
tudták, hogy az ideák világa fiktív. így legjellemzőbb vers-
fajtájuk az elégikus hangulatú, hanyatlást kifejező idő- és 
értékszembesítés lett.4 

A schopenhaueri életakaratot nem volt nehéz e „való"-val 
azonosítani, már csak azért sem, mert az életakaratot meg-
tagadó szubjektum Schopenhauernál éppen a — platóni 
értelemben vett - eszmény megismerésére válik alkalmassá.0 

A kétféle szemlélet egybemosódását jól jelzi Komjáthy egy 
korai verse, a Fejemben egy világ című („Szellemhazában jár 
a lelkem, Levetve porgondokat"); említhetjük a — szintén 
korai — Laura-versek IV. darabját stb. 

3 Ezzel magyarázható, hogy a kötet nagy vonalakban — de csak 
nagy vonalakban — kronologikus rendet követ, tematikus átrendezés-
sel. (A kötetkompozíció kérdése alább még szóba kerül.) 

4 A lefelé mozgást mint archetipikus szimbólumot Szegedy-Maszák 
Mihály elemezte Arany János A lejtőn című versével kapcsolatban 
(Az átlényegitett dal. In: Az el nem ért bizonyosság. Elemzések Arany 
lírájának első szakaszából. Szerk. Németh G. Béla. Bp. 1972. 294— 
296.). Tapasztalatunk szerint a deszcendens versstruktúra általános a 
népies-nemzeti irány költőinél az 1850-es években. 

5 Azok, akik megtagadják az életakaratot — úgymond Schopen-
hauer — , „nicht mehr das zum Behuf seines beständigen Wollens 
erkennende Individuum, das Korrelat des einzelnen Dinges, dem die 
Objekte zu Motive werden, sondern das willensreine, ewige Subjekt 
des Erkennens, das Korrelat der Idee sind . . ." (Die Welt als Wille und 
Vorstellung I., Sämtliche Werke. Leipzig 1938. Bd. 3. 461.) 
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Egyetlen mozzanat van, amelyben ez a — még Reviczkynél 
sem tapasztalható — konvencionális idea-felfogás eltér a nép-
nemzeti ideál-reál-tantól, s ez a szubjektumnak tulajdonított 
szerep. Már a korai versekben is jelentős hangsúlyt kap az 
idealitást megismerő egyéni intuíció. Érdemes megjegyezni, 
hogy az ideál szubjektív közvetítettségét olykor-olykor már 
Arany János is kiemeli (gondoljunk a „nem-ismert világ" felé 
vivő „csodás sejtelem"-re a Daniéból, vagy a Vojtina ars 
poeticája tájkép-látomására). Komjáthy természetesen köz-
vetlenebbül fogalmazza meg ezt a felismerést — igaz, még 
1890-ben is Szász Károlyék nyelvén szólva: „Hogyha véletlen 
utadba téved, / Óh, meg ne szólítsd őt, az álmodót! / Por-
szem ! Ő nem ér rá mulatni véled, / Kutatva, látva egy mélyebb 
valót." (Az álmodó) A gondolati folyamat logikus következ-
ményeként a szubjektum már nem csupán fölismeri, de egye-
nesen teremti az ideális világot: „S magamba nézek én / S 
teremtek új, pazar világot; / Szívem termékeny rejtekén / Fo-
gannak örök ideálok." (Barátaimnak, 1890) A szubjektum 
ilyenfajta előtérbe nyomulása azonban éppen a kifejezésmód 
konvencionalitása miatt nem jelent még igazi előrelépést: 
a titok-dimenzió valódiságáról csak szuggesztív, sugallatos 
nyelvi közeg győzhetne meg. (Hasonló akadályt jelent majd a 
szentimentális közhelyesség Telekes Béla számára, lásd Ez 
itt az álmok rengetegje című versét.) E stiláris fogyatékosság 
szemléleti következményeként az eszmény rendszerint az 
álom szinonimájaként szerepel; az ideál így szinte tételsze-
rűen sorolódik a fikcionalitás közegébe — akárcsak Lévaynál 
vagy Reviczkynél. 

A továbblépés lehetőségét — akárcsak Vajda, a nép-
nemzeti irány második nemzedéke vagy Telekes — Komjáthy 
is a vitalisztikus létfelfogásban találta meg. Az élet dimenziója 
egyszerre volt a pozitivizmus szigorú kritériumai szerinti 
valóság, és titok, mely a létmegfejtés igényével föllépő költő 
előtt nyilvánul meg. Komjáthy fokozott szenzitivitása s be-
teljesült szerelme, mely az eksztatikus elragadtatás mozzana-
tát is magában hordozta, tovább erősítette e lehetőséget: 
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Szeretlek forró indulattal, 
Lobogva, kéjjel, lángolón. 
Oly forró mint a tűz szerelmem 
S miként a tűz oly romboló. 
Te vagy a legkívánatosb nekem 
A pazar összeség csodás ölén; 
Nem céltalan, nem álom életem, 
Ha te hajolsz áldólag én fölém. 

( Vallomás — Éloa-ciklus) 

Ez az eszmekör jelzi Komjáthy elszakadását a népies-nemzeti 
iránytól, s a kapcsolódást a romantikus tradícióhoz, amely 
az ő költészetében is a szimbolista jelleg érvényesülésének 
kiindulópontja lesz. Korai lírájában a romantikus kongruen-
cia-elv felidézése a legfontosabb az átmenet szempontjából: 
„Az élet ormán, ott fölöttünk / Virraszt a Végtelen. / Óh 
hallga! hallga! milyen érzés, / Mily bűvöló' zene! / Mintha 
szívünkkel a teremtés / Összhangban zengene." (Májusi reg 
— Éloa-ciklus)6 

A vitalisztikus tendencia mégsem vált uralkodóvá költé-
szetében. Volt valamilyen félszegség az alkatában, amely 
visszariasztotta a „vérgyönyör"-től. E fóbiát csak eró'sítették 
a schopenhaueri eszmék, amelyek élesen tagadták a szerelem 
és az idealitás romantikus összekapcsolásának lehetőségét, 
s amelyek ellen Komjáthy meg-megpróbált lázadni, de ami-
kor a szakítás sikerült neki, útjai nem a vitaiizmus felé vezet-
tek. Mindenesetre sokat elmond a konfliktusról az Éloa-cik-
lus egyik verse, amely A homlokodtól fölfelé mondandóját 
idézi : 

Ki hozta ránk e durva harcot, 
Melyben sötétül fényes arcod 
S elsüllyed drága alakod? 

6 A kongruencia elve — a mikrokozmosz és a makrokozmosz egy-
sége — későbbi spekulációiban is fontos szerepet játszik, 1. vázlatát 
erre nézve, Fol. Hung. 1594. 65. (Olvasható Komlós Aladár Komjáthy 
Jenő című dolgozatában, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei, V. köt. 1954. 433.) 
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A vérveréjes küzdelemben 
A tiszta álom tovarebben, 
Nem tűri meg a salakot. 

Hiszen e száraz, durva kérgen 
A kéj csak bujdosó s a szégyen 
Utána mint az árny lohol. 

Az Éloa-ciklus legelragadtatottabb verseinek himnikus vallo-
másai így csak a szerelmi vágy teljes szublimálása által szólal-
hatnak meg zavartalanul: 

A következő pályaszakasz valójában e két élmény csillapít-
hatatlan vitája jegyében bontakozik ki. 

2. A szubjektum vitalista expanziójának lehetősége 

A vitalista hangvételű versek konvencionálisabb típusa a 
romantikus panteizmus hagyományához kapcsolódik, s 
Vajda János hasonló verseivel rokonítható (lásd pl. Vajda 
Éjjelek című versét). A titokkereső, titokfejtő magatartás 
fogyatékos e versekben: az élet kegyetlenségére vonatkozó 
századvégi dilemmákat megkerüli, ám ezt csak túlzott stili-
zálással, súlytalanítással teheti. Érezhető, hogy az ihlet nem 
járta át a személyiség egészét: 

(Ki hozta ránk . ..) 

Éloa, szent vagy ! 
Tiszta a tested 
És tiszta lakója a lélek. 

Éloa, vágylak! 
Csókjaid' inni 
És szívni a szellemi kéjt! 

(Éloa, győztél!) 

A báj s az élvvágy ősi frigye, 
Szépséggel párosult erő, 
A roppant űrt benépesítve 
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Világokat teremt ma ő. 
Óh kéj, hatolj be sejtbe, szívbe, 
Lobogjon tőled vér, velő! 
A földet forró vágy hevítse, 
Ifjodva keljen Pán elő! 
Színültig áll az élet pohara, 
Hadd oltsa szomját vőlegény, ara. 

(Kéj) 

Ám Komjáthy természetesen nem állhat meg ezen a ponton; 
említett alkati adottságai és Schopenhauer-tisztelete azt 
sugallják neki, hogy az élet-titok megfejtése nem ilyen egy-
szerű — s főleg nem ilyen egyértelmű. Vajda kérdező verseire 
emlékeztetnek azok a költeményei, amelyekben a titokkutató 
magatartás nyugtalan, s a válaszok helyett alternatívák áll-
nak. A Kérdések címűben annyi előrelépést látunk pl. a 
Végtelenséghez képest, hogy Komjáthy már a maga által 
választott motívumrendszer keretein belül marad (Vajda hol 
mitikus képekben, hol filozófiai fogalmakban fejezi ki magát): 

Valami titkos, édes igézet 
Hint a szivekre mákonyi kéjt, 
Küld a virágok kelyhibe mézet, 
lányok ölébe csalfa legényt. 

Mért dul a tűz? Mit suttog a szellő ? 
Honnan e lánghév? honnan e láz? 
Hol van a mélye? Hol van a nyitja? 
Más-e a lényeg, más-e a máz? 

Isten az égben, ördög a mélyben, 
Válaszod' esdem, követelem ! 

Ezen a ponton aztán Komjáthy útja szemléletileg is eltávolo-
dik Vajdáétól. Vajda számára a vitalisztikusan fölfogott él-
ményben a legmagasabbrendű, ideális valóság tárul fel, s így 
legfőbb célja az élmény megélése és költői kifejezése lesz — 
Komjáthy azonban érzékeny az élményben feltáruló dionü-
szoszi valóság démoni volta iránt is, s ambivalens módon 
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viszonyul hozzá. 1891-es (eddig publikálatlan7) versében 
közel jut a „dionüszoszi ember" életérzéséhez, akinek „a 
termésben és pusztulásban telik mámoros öröme, mivel ő az 
egész folyamatot belülről, a világ, a természet méhében éli 
át, az örökkévalóság, az ősakarat fészkében" :8 

Nem egy az Isten! Szinte látom 
Az Őserőket küzdeni, 
Egymásra törve hallom őket 
Csodásan, fönnen zengeni. 
Innét van minden meghasonlás, 
Innét a diszharmónia 
Magasba szállás, mélybe omlás, 
Fölváltva gyász és glória. 

Csatájuk a szférák zenéje, 
Fönnséges, óriás tusa; 
Megüté fülemet a győzők 
Kegyetlen kéjü himnusza. 
S az elbukók gyászindulója 
Megcsapta lelkem szárnyival, 
Merész szívem rémülve telt be 
A titkok hallomásival. 

És látomásival beteltem 
Olymp magasztos harcinak, 
Szédítő kéjén ittasultam, 
Mi fönn viharzik, él, kacag. 

(Nem egy az Isteni) 

A nietzschei jellegű elragadtatástól távolodva Komjáthy 
lírájában föltűnnek a baudelaire-i dualisztikus létszemlélet 

7 Kéziratát lásd Fol. Hung. 1588. 13. Első versszakát közli Sikabo-
nyi Antal (Komjáthy Jenő. Bp. 1909. 103.), párját pedig (Mégis egy) 
Komlós (i. m. 431—432.). Erre a versre Komlós nem is céloz — talán 
mert ellenérv lett volna azzal az állításával szemben, hogy Komjáthy 
ellentétes elveket vall Nietzschével (i. m. 406.). 

8 Fülep Lajos szavai : A tragédia eredete vagy a görögség és pesszi-
mizmus. írta Nietzsche Frigyes. Fordította s bevezetéssel ellátta: 
Fülep Lajos. Bp. Franklin-társulat, 1910. 13. 
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jelei; már 189l-es Csak tartsatok ... című versében megvall-
ja, hogy „. . . szívem még a rossz iránt is / Fogékony volt 
határtalan" — Az élet kéje című versben (1892) már fokozott 
hangsúlyt kap a dionüszoszi mélységeket elutasító vélekedés: 
„Az életkéj is így terem: / Tenyészet az enyészeten, / Hagy-
mázos álmok tűzlehe, / A rothadás költészete." Elutasító 
magatartásának egyik motívuma az individualizmus, az 
egyéniségkultusz lehetett; ezzel a felfogással aligha lehetett 
összeegyeztetni a dionüszoszi mámor ünneplését, azét a 
mámorét, melynek „fokozódása közepette a szubjektív 
elenyészik és teljes önfeledtségbe merül".9 Komjáthy vissza-
kanyarodik tehát Schopenhauerhez, aki úgy látta, hogy Maya 
fátyla mögött a sötét, alantas és egyéniségellenes akarat 
húzódik meg, és az egyéni akarat csakis e globális akarat — 
végső soron tehát az életmámor — megtagadása árán érvé-
nyesíthető. Erre a szembefordulásra ösztönözte aztán alkati 
eredetű „vitális fóbiája" is, amely a lét mélyrétegét alantasnak 
is mondatta egyúttal; az életakarat igenlőit ugyanazzal az 
átszellemült arisztokratizmussal veti meg, mint a frankfurti 
bölcselő-előd. Végül szemlátomást működik az eszményítő 
realizmus automatizálódott hagyományának tehetetlenségi 
ereje is ilyen szellemiségű verseiben : 

. . . a napnak kéjleányi csókján 
Fölragyog a salak. 

Az üdvnek végtelen hia, 
Élet! te mély tragédia, 
Érezlek át meg át. 

9 Friedrich Nietzsche : A tragédia születése avagy görögség és pesszi-
mizmus. Ford. Kertész Imre. Bp. 1986. 28—29. Nietzsche művének 
individualizmusellenességét már Harrach József kiemelte 1872-ben: 
„Az egyedi minden rossznak alapja — értelmezi Nietzschét —, míg a 
szép és a művészet örömteljes reménye annak, hogy az egyed mulandó 
s az egység vissza lesz állítva." (A tragédia mint a zene szülöttje II. 
Figyelő 1872. 486.) 
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Hiba vón' szépítenem, 
Többé föl nem építhetem, 
Mi egyszer összedőlt! 
Lehullott róla Mája 
Bűvös, csalóka fátyla, 
Nem nyújthat többé gyönyört. 

(In hilaritate tristis) 

E pesszimista élményt azután Komjáthy a legkülönbözőbb 
intonációjú versekben fejezte ki; az „élvek rózsajármá"-nak 
üres szentimentalizmusától (Dacból, 1890) az ódai meditáción 
át (Schopenhauer) a „rettenetes Isten" pazarlását romantiku-
san fölpanaszló rapszódiáig (Új nyár, 1891). A szembefordu-
lás egzisztenciális következményeiről talán az elégikus hang-
vételű önmegszólító vers szól legőszintébben (Magamhoz, 
1891), amely sokban Reviczky Magány című versével rokon, 
csakhogy a Komjáthy-versben megszólaló Nirvána-vágy nem 
a kudarcba fulladt boldogságkeresés kényszerű következ-
ménye, mint inkább mélyen gyökerező, mindennel számot 
vető tragikus élet-csömör: 

. . . kéj lesz majd oszolni széjjel, 
Eggyé olvadni a nagy éjjel, 
Megsemmisülni cseppről-cseppre! 
Derűi a gond-ég, 
Van vígaszod még: 
Gondolj a sírra, lét betegje! 

Komjáthy tehát végül elvetette a személyiség expanziójának 
vitalisztikus útját-módját. Ezzel végleg eltávolodott a Vajda 
János lírája által jelzett iránytól, s olyan pályára tért, melyen 
az eszményi rejtett szféráját ismét a tiszta szellemiség közegé-
ben keresheti. Ez azonban szinte képtelen vállalkozásnak hat 
a pozitivizmus még mindig túlnyomó uralma idején. 
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3. A tiszta szellemiség szférájának helyreállítása 

Azzal, hogy Komjáthy elutasította a vitaiizmust, olyan 
úton indult meg, amely távol vitte végül az egész tárgyi-ter-
mészeti világtól. Ez okozza majd szimbolizmusa legfőbb 
fogyatékosságát. Baudelaire számára ugyanis „templom a 
természet" — a konkrét, reális dolgok az eszmei lényeg jelei. 
Míg vitalista hajlamaival Komjáthy le nem számolt, ő is 
közel járt ehhez az elképzeléshez : 

Alattam a föld is kitárul, 
A por rajong, a kő beszél, 
Jelt ad a némaság magárul 
És fölragyog a titkos éj. 

Természet! élő templomodban 
A tárgyak lelkét szíhatom; 
Szent falaid közt égre lobban 
Minden leláncolt hatalom. 

(Pogány vagyok) 

Gondolhatnánk első pillantásra, hogy Komjáthy a Mallar-
mééhoz hasonló következtetésre jutott, aki az érzéki világ 
versbeli jelenlétének lehető legteljesebb korlátozására töre-
kedett; ámde Mallarmé tudta, hogy a „fehér vers", a néma 
költemény végül is lehetetlenség, az érzéki valóságra mint 
jelre szükség van — Maya fátylát éppen ezért nem lehet el-
lebbentem a lényeg elől.10 Ez a gondolatmenet végső soron 
következetesebben platonikus lényegű (még ha meg is próbál 
végül túllépni a platonizmuson11), mint Komjáthy Schopen-
hauer ihlette vélekedése, amely szerint a dolgok nem az ide-

10 Mint a balerináról írja, „ . . . sans tarder elle te livre à travers le 
voile dernier qui toujours reste, la nudité de tes concepts et silencieu-
sement écrira ta vision à la façon d'un Signe, qu'elle est". Vers et 
prose (Morceaux choisis). Paris 1901. 201 — 202. (Kiemelés tőlem — 
V. P.) 

11 Mégpedig éppen a szubjektum fölértékelésének irányában, akár-
csak Komjáthy (igaz, Mallarménak problémát jelent, hogy kiküszö-
bölje a szubjektivitásból mindazt, ami esetleges benne — Komjáthy-

3 It 89/4 
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ák, hanem az öntudatlan életakarat objektivációi — s az 
ideális világhoz a megismerő szubjektum a való világ látsza-
tának és lényegének együttes tagadásával juthat el. Az ideális 
világnak a konkrét-érzéki világhoz itt nincs köze. Igaz, ezt a 
radikális leszámolást gyakorlatilag nem lehet következetesen 
megvalósítani. Szakadjatok . . . című verse írásakor a költő 
valószínűleg maga sem tudta, mit lát „merész szeme" a 
látszat fátyla mögött, a brutális élet-akaratot-e, avagy az 
ideálvilágot; annyi azonban bizonyos, hogy a konkrét-érzéki 
világot mint látszatot fölöslegesnek és a költői szemléletből 
kiiktatandónak véli: 

Oszoljatok szét, titkos sejtvilágok! 
Enyészet! jöjjön el o ldó világod! 

Te színvilág, omolj a semmiségbe! 
Te álom-alkotmány, törj össze végre! 
Szeretném már széttépni Mája fátylát, 
Illúziója nékem semmiség, 
Merész szemem e fátylon máris átlát. . . 
Elégek, testem ízenként elég. 

Ezek után a jelentéstelenné vált tárgyi világ már csak zavaró 
körülményként, a testtelen emelkedést gátló akadályként 
jelenik meg: 

Elég, ha pillám egyet rebben, 
Ha megzavar egy nyers, alanti hang. 
Vagy egy kihívó, torz, alanti kép: 
Az égi, túlérzékeny összhang 
Kisiklik s elmosódik menten. 

(Kereslek, 1893) 

nak nincsenek ilyen skrupulusai). Az idealitás és a jel viszonyának fenti 
gondolatáról állapítja meg Hugo Friedrich: „Der Gedanke mündet 
sehr unplatonisch im Subjekt des Sehens. Es nimmt nicht objektive 
Urformen wahr, sondern die Urformen seines eigenen Geistes, produ-
ziert sie in die Erscheinung hinein, indem es sie verwandelt zu Zeichen 
dieses Geistes." Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg— Mün-
chen 1970. 137. 
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A világnak mint a lényeggel ellentétes jelenségnek ez az eluta-
sítása természetesen vezet a fölemelkedés, a misztikus elevá-
ció élményéhez: a lélek, megszabadulva földi kötöttségeitől, 
egyre közelebb jut az istenséghez, hogy végül teljesen egye-
süljön vele (unió mystica): 

Repülve mindig magasabban 
Itt hagyom az omló salakban 
A földi vágyat, földi kínt; 

S repülve mindig sebesebben, 
Fürdöm a zajló fényelemben, 
Oh mérhetetlen gyönyörök! 
Meglátom arcod', titkos Isten, 
Fönséges és örök ! 

(Euthanázia, 1890) 

Tudjuk, az eleváció élménye messze nem idegen a szimboliz-
mustól; megvan már Baudelaire-nál, majd Mallarménál is. 
Ám — ha Baudelaire-re tekintünk — azt látjuk, hogy a fran-
cia szimbolizmus miszticizmusa nem kizárta, hanem átitatta 
az evilágiságot. Ahogy az Ideál csak a tárgyak kapcsolataiból 
sejthető meg, úgy a fölemelkedés is csak a „pokoljárás" — a 
társadalom, az emberi lélek poklainak megjárása — által 
lehetséges. Másrészt: ha Mallarménak általában is elve, hogy 
a dolgokat nem megnevezni, hanem sugallni kell,12 különösen 
áll ez Istenre, az Idealitásra. Példaszerűen szimbolista meg-
oldást találunk Baudelaire Fölemelkedés című versének zár-
latában : „a lét fölött lebegő" gondolat „magától érti a néma 
tárgyak és a virágok beszédét". 

l s Mint egy sokat idézett interjúban mondja, „Nommer un objet, 
c'est supprimer les trois quarts de la jouissance du poème qui est faite 
de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le rêve. C'est le parfait usage 
de ce mystère qui constitue le symbole : évoquer petit à petit un objet 
pour montrer un état d'âme, ou, inversement, choisir un objet et en 
dégager un état d'âme par une série de déchiffrements." Jules Huret: 
Interview de Mallarmé. In: Mallarmé et le Symbolisme fauteurs et 
oeuvres). Paris 1963. 9 1 - 9 2 . 

3* 
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Komjáthy tehát nehezen föloldható ellentmondásba keve-
redett. Jól tudta, hogy az általa is — kényszerűen — elfoga-
dott pozitivista valóság-igény szétrombolja a közvetlen ki-
nyilatkoztatás hitelét, még ha az élmény hiteles is. A revelá-
ciós, kinyilvánító szándék13 azonban oly eró's, hogy a költő 
képtelen beérni a közvetett kifejezésmóddal. Neki a „dolog 
maga" kell (ti. az ideális dolog), s a név, amely kijelenti, 
revelálja a dolgot. Az „ideális dolog" léte és a pozitivista 
kriticizmus közötti ellentmondás föloldására alighanem 
Madách Aladártól (s az ő révén a századvégi spiritizmustól14) 
kapott indíttatást. Madách Aladár, a korszak jeles „spiritua-
listája" (ahogy maga nevezte), ragaszkodott az angolszász 
empirista-kriticista tradícióhoz. A „spiritualizmus" az ő 
szemében szigorúan ellenőrzött tények rendszere, s élesen 
bírál minden metafizikai spekulációt, amit a lélek túlvilági 
létével kapcsolatos tapasztalatokra aggatnak. Az okkultisták, 
teozófusok, inkarnáció-hívők bírálata során egyetértőleg 
idézi Hardinge Brittennek, a spiritizmus történetírójának 
véleményét: „A metafizikai theóriákat illetőleg válaszom 
röviden az, hogy azok egyszerűen theóriák és eltekintve attól, 
hogy a spiritualisták jobb theóriákat állíthatnak fel ellenük, 

13 Németh G. Béla elemzi A homályból c ímű verset mint „a heurékás 
élmény kinyilvánító versé"-t. „A fölismerés, a rátalálás, a megvilágo-
sodás kinyilvánító verse" az ilyen, melynek költője „saját emberi léte 
lényegének fölismerését, megtalálását, megvilágosodását oly művészi 
erővel nyilvánítja ki, hogy az egyetemes emberi lét lényegének, értel-
mének, illetőleg ezek fölismerésének, megvilágosodásának érzetét 
sugározza ránk, váltja ki belőlünk". Megvilágosodás és korforduló. 
Két heurisztikus élményű vers — Friedrich Nietzsche: Ecce homo: 
Komjáthy Jenő: A homályból. In: 11+7 vers (Verselemzések és vers-
értelmezések). Bp. 1984. 299. 

11 Például A. J. Davis, a híres amerikai médium könyvétől (The 
Great Harmony), amelynek tartalomjegyzékét Komjáthy lemásolta 
(Fol. Hung. 1594. 25— 31.). Ilyen alcímeket találunk benne: The Facts 
of Clairvoyance and Immortality; Our three Positive Evidences of 
Man's Future Life; How the first Forms were animated; The scientific 
Secret of Man's Immortality; The Methods by which Spirits travel 
through Space stb. 
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tényeink ellenében semmit sem bizonyítanak."15 A századvég 
e misztikus irányzata tehát magával a pozitivizmussal vélte 
legyőzni a pozitivizmust — kényes volt arra, hogy túlvilággal 
kapcsolatos meggyőződése nem hiten, hanem tapasztalati 
tudáson alapszik. így nem csodálkozhatunk azon sem, hogy 
a lélek halhatatlansága Komjáthy számára is ellenőrzött 
tény volt. Hogy végül Komjáthy olyan spekulációkba bo-
csátkozott, amelyek már ránézésre sem voltak összeegyeztet-
hetők az angolos szkepticizmussal, nem Madách Aladár, 
hanem Schmitt Jenő Henrik és a spinozizmus hatásával függ 
össze. 

Schmitt Komjáthyra gyakorolt hatását a gnózissal kap-
csolatban szokás említeni,16 pedig a költő ismeretei a filozó-
fusról nyilván korábbiak. Oka lehet annak, hogy 1892-es, 
Palágyi Menyhértnek írott levelében az itt említett Schmitt-
művet már mint általa ismert és érdeklődésre számot tartó 
szerző új könyvét kéri megküldésre.17 A kért könyv nyilván 
a Krisztus istensége a modern ember szemében című18 — ez 
előtt viszont egyetlen jelentős műve jelent meg Schmittnek 
(ami alapján Komjáthy megismerhette), ez pedig A hegeli 
dialektika titka, konkrét-érzéki álláspontról megvilágítva 
című dolgozat.19 Ennek írásakor Schmitt még a szenzualiz-
mus talaján állt; ami itt számunkra lényeges, e dolgozatában 
úgy haladta meg a magánvaló és a jelenség kanti ellentmondá-
sát, hogy a szubjektumban — de csak a szubjektumban ! — 

15 A Theozófusok és Okkultistákról; függelék Alfred Rüssel Wallace 
A gyakorlati spiritualizmus védelme c ímű könyvéhez (ford. Madách 
Aladár). Bp. 1884. 193. 

16 Például Komlós Aladár: i. m. 437. 
17 Idézi Komlós Aladár, uo. 
18 Schmitt műveinek kronológiáját lásd Bozóki András— Sükösd 

Miklós: Agrárszocializmus és ideális anarchizmus — Schmitt Jenő 
Henrik és magyarországi hatása című tanulmányának irodalomjegyzé-
kében. Medvetánc 1987/2. 3 1 7 - 3 1 8 . 

19 Eredeti megjelenése: Die Philosophische Gesellschaft zu Berlin 
Berlin. 1887. Magyarul: MFSz 1 9 8 6 / 5 - 6 . 7 3 9 - 8 6 1 . (ford. Mezei 
György). 
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feltáruló jelenséget magának a lényegnek tekintette: „Már-
most értelme van fölvetni azt a kérdést — magyarázza Schmitt 
— , hogy a képzeletbeli száz talléroknak megfelel-e valami 
más rajtam kívül a zsebemben, amiket azok helyesen leké-
peznek. Ez azonban olyan kérdés, mely nem a filozófia 
tulajdonképpeni területéhez, hanem a természetmegismerés 
birodalmához tartozik. A tulajdonképpeni filozófia területére 
lépve ugyanis éppenséggel értelmetlen volna megkérdezni, 
hogy ez a bennem adott jelenség valóságosan is olyan-e, 
ahogy megjelenik, hogy a jelenség, amely ténylegesen adott, 
valóban olyan-e, ahogy adott, hogy nem rejlik-e mögötte 
egy egészen más, meg-nem-jelenő lét. . . . Lehet, hogy az 
adott jelenséggel még nincs adva mozzanatainak tudományos 
kibontása és elemzése; szükség lehet tudományos fölbontá-
sára, s így arra, hogy a filozófia tárgyává legyen: mindez 
azonban semmit sem változtat azon, hogy a jelenség valóban 
úgy van, ahogy valóban és ténylegesen létező jelenségként 
adott."20 

Palágyi Menyhérttől tudjuk, hogy Reviczky halála után 
Komjáthy elfordult a schopenhaueri tanoktól.21 Ez akkor 
következhetett be, amikor Komjáthy előtt megvilágosodott: 
egyetlen jelenség van, amely a lényeggel azonos, ez pedig az En. 
Ezzel filozófiai igazolást nyert a tárgyi valóság költészetből 
való kiiktatása. Komjáthy következő lépése - amely egye-
nesen vezetett tovább e megkezdett úton - a szubsztancia 
spinozai tanának sajátos átértelmezése és alkalmazása volt. 

Sajátos értelmezése volt ez a spinozai tanoknak, mert bár 
Spinoza rendszerében is az a cél, hogy az ember közvetlen 
kapcsolatba kerüljön Istennel — vagyis a szubsztanciával —, 

20 I. m. 7 5 3 - 754. 
21 „Mindent magában kellett megtalálnia, tehát a benső gyönyörök-

nek rajongója lett. Ehhez képest fejlődésében két szakot kell megkü-
lönböztetni, melyek külsőleg Reviczkyhez és hozzám való viszonyban, 
olvasmányaiban pedig Schoppenhauer (!) és Spinoza által jelezvék." 
Komjáthy Jenő emlékezete. In : Lapkritikák és nyilatkozatok Komjáthy 
Jenőről, kiad. Komjáthy Vidor. Bp. 1909. 60. 
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nála még „a lélek megteheti, hogy a test valamennyi affek-
cióját, vagyis a dolgok képeit Isten képzetére vonatkoztas-
sa" ;22 e tanban tehát potenciálisan benne van a szimbolisták 
korrespondencia-elve : „Minden képzet a gondolkodás 
attribútumának affekciója, ahogy minden dolog a kiterjedés 
attribútumának affekciója. Nem kérdéses tehát, hogy képze-
teink megfelelnek a dolgoknak. De nem azért, mintha a dol-
gok alakítanák ki képzeteinket (különböző attribútumok 
affekciói nem hatnak egymásra), hanem mert ugyanazt fejezi 
ki az egyik is, a másik is" — ti. a szubsztanciát.23 Ez a fajta 
adekváció Komjáthy gondolkodásából teljesen hiányzik. 
Az ő spinozai alaptétele a közvetlen megismerés ; aki erre 
képes, „megteremti a közvetlen egységet önmaga (mint 
modusz) és Isten között, amennyiben saját szubsztancialitását 
felismeri". 24 A „moduszok" — a jelenségek — közül tehát 
egyedül az én lesz képes arra, hogy a szubsztanciára vonat-
kozhassék. Az objektivitás és a szubjektum közti szakadás 
lényege az, hogy a személyiség kategóriájában összezavaro-
dik az én mint megismerő (alany-én) és mint megismerendő 
(tárgy-én). így aztán - mivel csak az én képes a megismerés-
re — csak ez lehet szubsztanciális ismeret forrása is. Nem is 
panteizmus ez igazából, hanem „egoteizmus" : az Istenség 
egyetlen valódi jelképe csak az én lehet. Innen pedig már csak 
egy lépést kell tenni az istenülés vágya, látomása, eufóriája 
felé. 

E lépés megtételekor Komjáthynak valószínűleg ismét 
Spinoza és a gnózis van segítségére. Spinoza etikájának gon-
dolatmenetéből egyenesen következik, hogy „Ha mármost 
értelmünkben megalkottuk egy tökéletes ember eszméjét, 
ez ok lehet arra, hogy lássuk (ha önmagunkat megvizsgáljuk), 

22 Etika, Ötödik rész 14. tétel (ford. Szemere Samu). Bp. 1979. 
3 7 2 - 3 7 3 . 

23 A második rész 7. tételét értelmezi így Heller Ágnes, Spinoza 
etikája c ímű tanulmányában (Utószóként a fenti kiadáshoz). 420. 

24 Heller Ágnes magyarázata az Ötödik rész 29. tételéhez (H. Á. ki-
emelése), i. m. 437. 



626 Varga PáI 

van-e bennünk valamilyen eszköz, hogy eljussunk ilyen töké-
letességhez."25 

Schmitt Jenő Henrik istenüléssel kapcsolatos nézeteit 
alighanem gnosztikus színezetű Nietzsche-értelmezésében 
fejti ki legvilágosabban:26 „»Légy azzá, aki vagy« — idézi 
Nietzschét. — Mi az ember? Egyetemes lét és élet. Szellemi 
sugárköre nagyobb a csillagtenger minden nagyságánál. 
De ő önmaga számára nem az, aki ő valóban, hanem véges 
alaknak látszik, tehát saját maga számára legyen azzá, aki 
volna. Saját mivoltát sajátítsa el az önismeret formájában. 
. . . Nietzsche emberfölötti embere tehát a szellemi egyéniség 
mindensége. Itt az ember maga ül a mennyei trónuson és az 
egek felé tör."27 Láthatjuk, hogy Schmitt teljesen eltünteti 
Nietzsche fölsőbbrendü emberének dionüszoszi jellegét; 
az isten-ember itt az érzéki fölé emelkedő tiszta szellemiség. 
S ez az, amiben Komjáthy teljesen megegyezik vele. Az ele-
váció mozgásformáját, melyet korábban a konvencionális 
idealitás elérésének szolgálatába állított, ezentúl az istenülés 
eszközéül tekinti : 

Keresd az Istent! Mindenütt keresd, 
D e raindelőtt kutasd, fürkészd magad! 
S bár válladat görnyeszti a kereszt, 
Lelked magas mélységekig ragad: 
Boldog, ki látod és átérzed ezt: 
Légy mint az Istenek, bölcs és szabad! 

Istenné lenni! egyetlen, dicső cél! 
Hisz öntudatlan' minden erre tör. 

(Az újkor szelleme) 

25 A Rövid traktátusból idézi Heller Ágnes, i. m. 419. 
26 Igaz, Schmitt első Nietzsche-cikke 1898-ban jelent meg, ám szá-

munkra nem is Nietzsche-értelmezése fontos, hanem az, hogy az 
„Übermensch"-et is gnosztikus antropológiájához használja argu-
mentumnak. 

27Nietzsche. In: Három előadása. Tolsztoj, Nietzsche, Ibsen. Bev. 
és életrajz: Migray József. Bp. 1911. 34. 
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Komjáthy ezzel végére jutott annak a világképi fejlődésnek, 
amely az idealitást az objektív világból a szubjektumba vitte 
át. E felismerés revelatív érvényt szerzett számára az „ideális 
dolog" létéről — követelő szükségként jelentkezett azonban 
számára az idealitás létének közlése, kinyilvánítása is. A tár-
gyi világot mint jelrendszert elvetve egyetlen lehetősége 
maradt: a tárgyi világról leválasztott nyelv. Ám e lehetőség 
érvényesítése érdekében Komjáthynak leküzdhetetlen aka-
dályokat kellett valahogyan leküzdenie. A homályból című 
vers elemzésekor állapítja meg ezzel kapcsolatban Németh 
G. Béla, hogy „A szubjektum szubjektív valósága alighanem 
akkor tárgyiasulhat természetszerű tárgyi érvénnyel közlés-
ként a nyelvben, a beszédben, ha a szubjektív valóság tárgyi 
valósággal, lényeges, konkrét és egyetemes tárgyi valósággal 
esik egészében vagy legalább részben egybe."28 Ám az a mód, 
ahogyan Komjáthy az istenülés élményéhez eljutott, éppen 
annak lehetőségét zárta ki, hogy a szubjektumban kibonta-
kozó idealitásnak bármi is megfelelne a tárgyi világban. 

4. Komjáthy szómágiája: a szimbolista közlésmód háttere 

Komjáthy költészetfelfogásában egyre inkább eluralkodik 
tehát az a gondolat, hogy nem a dolgok, hanem a szavak 
állnak egymással titokzatos kapcsolatban. Kéziratos hagya-
tékában tömegével találunk olyan szójegyzékeket, amelyeket 
közös hang vagy hangcsoport tart össze. Feljegyzéseiből 
sejthető, hogy szándékában állt a magyar nyelv nagy mágikus 
szótárát összeállítani, amelyben fény derül valamennyi titok-
zatos kapcsolatra. Ízelítőül álljon itt néhány okfejtése : 

„Ö Ördög, örvény, örök, örv (örs) ö r ö m — б 
I Isten, ismeret, idő, ifjú, (íz, ír, ín, íny, itt, is, int, ím, íj, ív imád) 
l e hova 

«8I. m. 1984. 318. 
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angol I, német Ich 
magyar Én, ge'r Ego , Eiju 
Ember-én? Isten — is-te-én (Te is, én is) 

( É s + t e + én)"2» 

„ A természet beszéd. Mi t mond a szél? Anagramma: élsz, lész, ész. 

Mi a valóság? Mi. 

A történelem a törtek tudománya. Egy roppant példatár, de semmi 
rendszer."30 

Nagyritkán e vonatkoztatások a rímeknek adnak különös 
jelentőséget (pl. forma—norma, törvény—örvény, élet—lélek, 
úr—azúr stb.31). Ám a mágikus nyelvszemlélet (sajnos?) nem 
a rímelésben mutatkozik meg inkább, hanem a neologizmu-
sokban. Kétségtelen, hogy a korai versekben a neologizmu-
sok a német biedermeier szógyártmányok hatását tükrözik, 
ám — abban a mértékben, ahogy Komjáthy a misztika hatása 
alá kerül — egyre egyedibbek, egyre bizarrabbak újításai; 
céljuk, hogy a mágikus jelentőségű hangcsoportokon kívül 
lehetőleg semmi ne maradjon meg a szóból. így lesz a könyö-
rületből könyör, a horzsolásból horzs, a tücsökből tücs, a pi-
szokból pisz stb.32 Mesterkélt eljárásának igazolásául nem 
kisebb tekintélyre hivatkozik, mint a nyelvújító Kazinczy: 
„A nyelven az író uralkodik, nem a szokás; a szépség, nem a 
helyesség." „Kellemes selypítés" — toldja hozzá magyaráza-
tul, s még egy tekintélyt idéz (Imre Sándort): „Nagy írók 
soloecizmusa és barbarizmusa később csak metaplazmusnak, 
egyéni sajátos alakításnak tetszik."33 

Az elemző nemcsak azért van nehéz helyzetben, mert 
alighanem eleve lehetetlen egy-egy vers titokzatos jelentés-
szféráját felderíteni e mágikus szójelentések elemzésével, 

2 9 Fo l . Hung. 1594. 34b. 
30 Fo l . Hung. 1594. 47. 
31 Fo l . Hung. 1594. 40. 
32 Fo l . Hung. 1589. 176. , 178. 
33 F o l . Hung. 1589. 179. 
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hanem azért is, mert Komjáthy maga is megtorpant a „kö-
vetkezetes" alkalmazásban. Be kellett látnia, hogy minél 
„tökéletesebbek" versei, annál közelebb jut egy olyan költői 
nyelvhez, amelyet csak ő maga ért meg. 

Talán ezzel magyarázható, hogy töredék — pontosabban: 
kezdemény — maradt az a misztikus lírai antropológia is, 
amelynek kidolgozását Komjáthy 1893-tól kezdve fő fel-
adatának tekintette, s amelynek megvilágosító-messianisz-
tikus funkciót szánt. 

5. A misztikus lírai antropológia kudarca 

A szómágia mellett a számmisztika volt a másik bázis, 
amelyre Komjáthy támaszkodott. Kéziratos hagyatékának 
egy elkülönített anyaga a Jegyzetek a 12-es számrendszerhez 
címet viseli.34 Komjáthy ebben új, 12 elemű számsort alkot 
(a négy és öt számjegye helyett a e és z áll, a kilences után 
pedig beiktatja — 4 és 5 jellel - a „köz" és az „el" számokat), 
új egyszeregyet, naptárt állít össze, s terjedelmes szójegyzé-
keket mellékel az egyes számokhoz.35 

Rendszere nyilvánvaló analógiákat mutat Schmitt Jenő 
Henrik 12-es dimenziórendszerével (a kapcsolat külön elem-
zés tárgya lehetne). Igaz, Schmitt rendszere következetesen 
a gnosztikus eleváció logikája szerint van fölépítve, vagyis 
a lélek egyik dimenzióból a másikba emelkedve egyre gazda-
gabb tartalmú lesz, mígnem eléri a Tökéletességet és egyesül 
vele.36 Ez a tendencia Komjáthynál is megvan, természetesen 

34 Özvegye följegyzése szerint: „Életében sokszor beszélt a tizen-
kettes rendszerről, tehát tényleg ez lehet a cím." Fol. Hung. 1594. 13a. 

36 Az egész rendszert lásd Fol. Hung. 1594. 1 2 - 2 4 . 
3e Lásd A gnózis rendszerének alapvonalai. In: A szellem fejlődés-

törvénye. Bp. 1920. 103— 119. Olyan konkrét egyezéseket is találunk, 
hogy míg Komjáthy „pontén"-ről, „vonalén"-ről, „testén"-ről beszél 
(Fol. Hung. 1594. 70a.), Schmittnél „pozitív pontszerű átélés", „vonal-
szerű-érzéki átélés", „pozitív háromdimenziós kép" stb. szerepel, föl a 
tizenkét dimenziós — tökéletes — létig. (I. m. 1920. 109. és tovább.) 
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sokkal kevesebb rendszerszerű következetességgel. (Hogy 
elveszett kéziratainak volt-e rendszeresen kidolgozott fejezete 
erre vonatkozóan, valószínűleg sohasem derül már ki.) 
Mindenesetre kötetét is úgy tervezte eredetileg, hogy az maga 
legyen a teljesség misztikus hasonmása; a ciklusbeosztás 
terveinek összevetése arról tanúskodik, hogy a ciklusok száma 
12 lett volna (a megvalósult kötetben alig van versciklus, s 
ezeknek sincs önmagukon túlmutató jelentó'ségük), az össz-
versszámnak is szigorú szabályszerűségekhez kellett volna 
igazodnia; sajnos, Komjáthy számításaiból, amelyek erre 
vonatkoznak, alig lehet konkrét következtetéseket levonni e 
szabályokra.37 

Komjáthy elképzeléseiről az Ősige című vers keletkezési 
körülményei árulnak el viszonylag sokat. Az Én és a világ -
gnosztikus eredetű — teljes azonosításából következik, hogy 
a költő önmaga létezésében a világ létezését, önmaga szelle-
mében a világszellemet éli meg. (így értendő ama — Komlós 
által is idézett — mondata, hogy „Mekkora a világ? Amek-
kora te vagy."38) Ezért alkotói hevülete, amellyel szellemi 
világát megteremti, a világteremtés szent hevületévé minősül 

37 A feltehető cikluscímek a következők : Én és mások, A nyár dalai, 
Örvény, A mélységek fölött, Dalok a jövőnek, Kétely és Sirám, Régi 
rege, Visszhangok, Lélek, Halál, Örök szerelem (más fölsorolásban: 
Éloa), Vágyak és álmok (lásd Fol. Hung. 1 5 8 8 . 7 3 - 9 2 . és 94.). Bizony-
talanságok ugyan mutatkoznak, hiszen egy fölsorolásban A teremtés 
dalai is szerepel — erről a ciklustervről még lesz szó. 

A Fol. Hung. 1588. 99. lapján a következő számítást találjuk: 

224 
Kereslek ! 1 
Lélek (új cyklus) 20 1 
Lélek (régi cyklus) 10 J 

255 

Leginkább még a 288-as számra gondolhatunk (24x12 vagy 12x24 
vers). 

38 Fol. Hung. 1594. 33. 
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átélésében. Ez az oka annak, hogy költészetében az elvont 
fogalmak oly erősen átitatódnak érzelemmel-indulattal.39 

A megvalósult kötetben ez a világteremtő eksztázis A kol-
dus című 1893-as versben szólal meg („Én gyújtok lángokat 
az égen, Rügyet én bontok e tekén : / Gyupontja a világtükör-
nek / S a mindenségnek napja én"), s még közvetlenebbül az 
1894-es Nem sirok többé címűben („Ha összedőlne, rám 
szakadna / E zengő, fényes, órjás egyetem: / Szívembül uj 
világ hasadna, / Csodás, gyönyörbe rengő, végtelen"). Ám 
ezek a versek — bár az Ént szimbolikusan felnagyítják — nem 
folyamodnak a szójelentések rejtélyes egymásra vonatkoz-
tatásának s a misztikus számszimbolikának az eszközeihez. 
Az ősige című vers azonban eredetileg valamiféle „carmen 
saeculare" lett volna, több részből állt volna és A teremtés 
dalai címet viselte volna, alapjául pedig az isteni teremtő 
Logosz értelmében vett „ősigék" szolgáltak volna (a cím-
változatok között az Ősigék is szerepel), úgymint vagyok, 
hiszek, látok, tudok — illetve légy! higgy! szeress! remélj! 
keress! láss! akarj! A félbemaradt kidolgozásban a ciklus 
hat versből áll, nem nehéz sorrendjükben a teremtő szellem 
elevációjának és a teremtés kiteljesedésének párhuzamos 
motívumait fölismerni: Vágy, Érzés, Gondolat, Akarat, 
Szeretet, Eszmény. A hatos szám jelképes jelentése mellett 
a ciklusban teljes következetességgel érvényesül a misztikusan 
összefüggő szavak rímbeli találkozása ; a versek egy jelentős 
hányada alig több mint a — szójegyzékben versenként külön 
is megadott — szópárok kibővítése egy-egy egyes szám első 
személyű tőmondattá, a létige segítségével. (Ez nyilván 
Jézus „Eyco si/íi" kinyilatkoztatásaira is utal.) 

A Vágy című darab egészében a vitalisztikus létszint scho-
penhaueries elutasításának jegyében fogant (az első versszak 

39 Mint Palágyi mondja, „Lényének jellemző vonása, hogy б az 
elvont gondolatokat az érzelmi oldalukról fogta fel úgy, hogy benne 
minden gondolati folyamat egy érzelmi viharrá változott át és a hideg 
logikai válságok igazi szívgyötrelmekké lesznek." I. m. 60. 
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egyúttal azt is megmagyarázza, 
kötet címében is szerepel): 

Én vagyok a homály, 
Én vagyok a titok, 
Én vagyok a rejtett, 
Én vagyok az ok. 

mit jelent a homály, amely a 

Én szövöm a fátyolt 
Kába szemedre, 
Én d o b o m a mámort 
Csalfa szivedbe. 

A titok és az ok, a fátyol és a mámor szimbólumértékű össze-
tartozását itt aligha kell magyarázni, főleg, ha a töredékes 
utolsó strófát is idézzük : „Én a remény / Szanzara én vagyok, 
/ Mája is én." Komjáthy költészet-felfogásának különösségé-
ről is tanúskodik e töredék — azáltal, hogy a szépség, a dal 
— az esztétikum — is ebbe az alantas szférába sorolódik. 
(A filozófus Schmitt lényegesen magasabb megismerő funk-
ciót tulajdonított az esztétikai szférának. A négydimenziós 
életrégióról adott jellemzését már csak azért is érdemes idézni, 
mert ebben a szimbolista művészetfelfogásnak egy, a Kom-
játhyénál „életképesebb" jellemzését adja — talán azért, mert 
igazából sohasem tagadta meg szenzualista indulását: „még 
homloktérben áll az érzéki-képies, de ennek a működésnek 
háttere a végtelen képies. Itt tehát a képies mindig a végtelen-
képies által átvilágított alakban jelenik meg és ezzel a vég-
telen gazdagság, a boldogság, a beteljesülés érzését kelti.'"10 

A ciklus második darabjából (Érzés) mindössze három rím-
szó van meg (bánat, öröm, könny), a csatlakozó szójegyzék-
ből azonban nem nehéz a számításba jöhető rímpárokat, 
kulcsszavakat előkeresni: szomor — komor, félelem, kedv, 
kedély, bosszú, jaj, baj stb. Nyilván a „homályból" való 
emelkedés kezdőfázisaként kapott volna helyet a vers a 
kompozícióban. 

A Gondolat című darab kulcsszava — Nirvána — csak a 
szójegyzékben szerepel; árulkodó, hogy a szabad asszociáció 
sodrában lejegyzett szavak közt a Szellem után következik. 

1 01. m. 1920. 111. 



Komjáthy Jenő világképe 633 

A verskéziratban e törekvésről ama kétsoros töredék tanús-
kodik, amely szerint „Én vagyok a nyugvás, / Én vagyok a 
béke". A másik árulkodó szópár a szép és az igaz; vagyis az 
igazzal rokon szép nem a „vágy", nem is az „érzés", hanem a 
gondolat szférájába tartozik. 

A titkos rímvonatkoztatásokat itt is megtaláljuk: „Én 
vagyok a szám, / Én vagyok a mérték, / Én vagyok a hám, / 
Én vagyok az érték."41 

Az emelkedés következő stációja az Akarat. Itt a szó szem-
látomást nem schopenhaueri értelemben szerepel, ez nem is 
illene az eleváció ilyen magas fokára. A vers kulcsszava a tett 
(itt találjuk a Komjáthynál közismerten fontos fogalmakat, 
mint harc, küzdelem, vész, vihar, fergeteg, szertelen). 
Minthogy azonban a schopenhaueri értelmezés is beszüremlik 
(daimón, Szanzara, ösztön, hatalom), az akarat „válút" elé 
állítja a szellemet: az istenülés felé való továbbemelkedés és 
az „elkárhozás", a „vágy" állapotába való visszazuhanás 
között kell választania: 

Én vagyok a semmi, Én vagyok a válut, 
Én vagyok a minden Én vagyok a köldök, 
Én vagyok a lenni, Én vagyok az erő, 
Én vagyok az Isten. Én vagyok az ördög. 

Az alsó fokra való visszazuhanás lehetősége az ötödik stáció-
ban, a Szeretet ben is megvan; erről leginkább a szójegyzék 
Erósz — Pszükhé szópárja árulkodik, s a boldogság — szen-
vedés — szenvedély, illetve világosság — bölcsesség — mélység 
-halál szósorok ellentéte. Az elkészült egyetlen versszakban 
a törvény - örvény szópár utal erre: „Én vagyok a törvény, 
/ Én vagyok az élet, / Én vagyok az örvény, / Én vagyok a 
lélek." 

41 Schmitt ötdimenziós létszintjével rokon szféra ez („ . . . itt min-
den egyéni szellem saját végtelen világában élve, minden csillagvilágok 
fölötti világosságként áradó, egyben betekintést nyer minden lehetsé-
ges, hasonló intellektuális, vagyis végtelen viágba, amennyiben tuda-
tában van annak, hogy a matematika és logika törvénye minden 
gondolkodó lényre kötelező." I. m. 1920. 112.). 
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A „törvény" választása azonban már az Eszmény stádiu-
mába emel: „Én vagyok a jövő / Én vagyok a babér / Én 
vagyok az üdv / Én vagyok a cél."42 

Aligha lehet ma már megállapítani, hogy az Ősigék miért 
nem készült el, s miért csak a hétszakaszos Az ösige maradt 
belőle, amely ráadásul egészen új értelmet nyert a felütésként 
hozzátoldott sortól („És szólt az Ősúr:"). A vers így nem az 
emberi szubjektum univerzummá növekedésének revelációja, 
hanem lényegében egy hagyományos panteista fölfogás mar-
káns kifejeződése. Hogy nem ez lehetett a vers eredeti inten-
ciója, azt a kötetben közvetlenül előtte álló (szintén 1893-as) 
Meg tudnék halni. . . jelzi, amely A koldus és a Nem sirok 
többé eksztázisára emlékeztet: 

Meg tudnék halni a gyönyörtől! 
Szívem az üdvtől megszakad: 
Ügy érzem, mintha mindöröktől 
Úr volnék, végtelen szabad. 

Úgy érzem, új, csodás világot 
Vagyok képes teremteni; 
Új napokat látok robogni, 
Új földeket kerengeni. 

Az Ősigék további perspektíváiról egyetlen kurta vázlat 
tanúskodik,43 amely Az öntudat bölcselete nagyra törő címet 
viseli. E rendszer — mely nem költői antropológia volna már, 
hanem filozófiai — a következő módon épülne föl: 

42 A szójegyzékben szerepelnek még a tökély, dicsőség, nagyság, 
nagyszerűség, fönség, magasság szavak. 

Ez a szféra természetesen Schmitt 12 (illetve — az alsó és felső 
világot is véve: 24) dimenziós szférájának felel meg, amely viszont 
„megfelel a Pistis Sophia evangéliuma 24 és a Mani 12 felső és 12 alsó 
eonjának". (I. m. 1920. 118.) — A z Ősigék kéziratát lásd Fol. 
Hung. 1594. 35. 

43 Fol. Hung. 1594. 62b. 
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„I. rész 

Az ige 

I. könyv 
Én vagyok 

Vagyis 
az ősige. 

II. könyv III. könyv 
Te vagy Mi vagyunk 

Vagyis ' Vagyis 
a megváltó ige. az összige. 

IV. könyv 
Legyen ! 

Vagyis 
a teremtő ige. 

Eszerint az „ősige" az én és az univerzum azonosulását jelenti 
— a messianisztikus küldetésnek ez csak a kezdőpontja. 
A következő lépés a Másik részesítése a Tudásból. Az „ősige" 
és a „megváltó ige" viszonyát jól tükrözi az Újjászületés című 
vers: 

Én vagyok a hit, én az eszme, 
Én a világot nemző gondolat, 
A végtelen lét tiszta telje, 
Mérhetlen dús, mert végtelen szabad. 

Óh jöjjetek be templomomba, 
Hogy titeket is újjászüljelek, 
Megistenülve szent lakomba' 
Legyetek mint a boldog Istenek! 

A közös eleváció kinyilatkoztatásának reprezentatív verse is 
megszületett („Óh jertek utánam / Ti fénykeresőek, / Már 
látom az égi, / A büszke tetőket!" — Diadalének). Az új 
emberek, az istenemberek közösségének vágyában természe-
tesen nem nehéz Komjáthy szellemi elszigeteltségének lelki 
következményeit meglátni. 

Ezután, betetőzésként, következne az istenivé nemesült 
közösség teremtő aktusa, az „új ég és új föld" korszaka, 
ahogy a Tettvágy című 189l-es vers mondja, „Mindent újjá 
teremtene / Hatalmas gondolatzene / Az akarat 'legyen' 
szavára." 

A Komjáthy „kratüloszi" nyelvfelfogásában eleve benne 
rejlő ellentmondás végül is kudarcra ítélte szimbolista kife-
jezésmódjának következetes kialakítását, s ez akadályozójává 
vált ama misztikus lírai antropológia rendszerszerű fölépíté-

4 It 89/4 
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sének is, amellyel a költő az elidegenedettség kelepcéjébe 
szorult századvégi embert ki akarta szabadítani, önmaga 
lehetőségeinek maximumára akarta emelni. Mielőtt összefog-
lalnánk, miért is minősíthető költészete mindezek ellenére 
szimbolista jellegűnek, utalnunk kell messianisztikus ambíció-
inak társadalmi vonatkozására. 

6. Komjáthy „forradalmisága" 

Kevés olyan szélsőségesen ellentétes ítélet született amagyar 
líra történetében, mint amelyek Komjáthy társadalmi kérdé-
sekkel kapcsolatos állásfoglalására vonatkoznak. A bal lator 
lázongó Kosztolányija a magyar líra demokratikus hagyo-
mányait megtörő lelki arisztokratát dicséri benne,44 Komlós 
viszont, a költő saint-simonista szimpátiáira hivatkozva, 
forradalmi demokratának minősíti Komjáthyt.40 

Nos, bizonyos — főként korai — versei valóban konkrét 
szociális indulatokat fednek föl: „A Szabadságért harcra 
kelni, / Népet szeretni, fölemelni, / Hogy éljen méltón, sza-
badon : / Minderre szűk a reverenda, / Ám dividete dividenda ! 
/ Kilátszik a lóláb, papom!" (Schlauch Lőrincnek). Otthon 
című verse írásakor (1893) mintha elfeledné, hogy nemrég 
vehemensen elvetette a boldogság filiszteri vágyát, így szól: 
„Boldognak mondasz? Oh ne mondj / Addig boldognak 
engem, / Míg emberszív fájdalmat ont, / Köny ég ember-
szemekben!" Minél inkább elszakad azonban ettől a revicz-
kys, részvétteli hangtól, minél inkább saját himnikus hangján 
szólal meg, annál elvontabb lesz a „tettvágy". Aligha van itt 
másról szó, mint hogy Komjáthy verseinek emelkedettségé-

44 Komjáthy Jenő. In: Lapkritikák . . . (i. m.) 93. 
44 I. m. 442.; A magyar költészet Petőfitől Advig című nagymono-

gráfiában egyenesen szocialista költőnek nevezi (Bp. 1959. 446.). 
(Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy Komlós 
saját kezűleg glosszázott példányában „átirányította" Komjáthyt — 
igaz, nem tudni, hova.) 
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hez méltó „forradalmi" pátoszt nem tudott kialakítani, így 
az Endrődi, Ábrányi verseire oly jellemző „iránytalan irány-
költészet"46 üres pátoszát vette át: „Királyi székbe ültetném 
az Észt, / Jogart adnék a Gondolat kezébe, / Úrrá tenném s 
naggyá a Szellemet" (Monológ); „Tettekre szomjazom, / 
Sikerre, zajló éietárra; / Vesztedre, hatalom, / A gőgös zsar-
nokok torára" (Tettvágy, 1891). A nagy egyéniség kibonta-
kozását azonban nem csupán a „hatalom" akadályozza, 
hanem a „kislelkű tömeg" is: „Ez aljas, bárgyú tömeget / — 
Óh mily öröm! — megvethetem; / Ismét a magamé leszek, 
/ Új pályatér nyílik nekem" (Még egy tusa, 1891). Komjáthy 
„demokratikus" érzelmű verseit tehát ugyanaz az indulat 
motiválja, mint a „profanum vulgus"-t megvető, „arisztok-
ratikus" verseit — ám ez az indulat nem társadalmi-politikai, 
hanem misztikus természetű. Komjáthy útja ezért nem vezet-
het az anyagi érdekek dominanciájában gondolkodó szociális 
mozgalmakhoz — logikus következmény viszont az 1894-es 
Nazarénus dal, amely — Schmitt Jenő Henrik ideális anarchiz-
musával összhangban47 — a szellem fegyverével kívánja 
kivívni az „ősigaz" győzelmét: „Nem, nem leszünk mi gyil-
kosok, / Fegyvert kezünkbe nem fogunk; / A gonosz úgyis 
bukni fog, / Ha szellemkarddal harcolunk." 

Nagyon tanulságos magyarázatot ad e magatartásra a 
gnosztikus ideális anarchista, Schmitt. „Marx és Engels nagy 
érdeme — úgymond —, hogy az ideális, tisztán szellemi tudat 
fejlődésének az ember gazdasági életkörülményeivel való 
összefüggését világos tudományos tudatra hozták." A „gaz-
dasági történelmi kutatás" hívei, folytatja, „a növény növe-
kedésének külső föltételeit: a talajt, a növényt, nedvességet 
figyelik meg és helyesen látják ezeknek lényeges befolyását 

M Palágyi Menyhért kifejezése; Pont ( = Palágyi Menyhért): 
Rudnyánszky Gyula költeményeiről. Koszorú 1886. 12. sz. 185. 

47 Az erőszakmentességről, a szellemi felsőség társadalomalakító ere-
jétől alkotott elméletnek a kialakulására nézve lásd Siklós Zsuzsa: 
Schmitt Jenő Henrik és az ideális anarchizmus című tanulmányát; 
M F S z 1985 /5 - 6. 6 2 5 - 647. 

4* 
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a növény növekedésére. De a növény ,gazdasági föltételeinek' 
kutatása mellett nem kevesebbet feledtek ki megfigyelésükből, 
mint magát a növényt és a benne rejlő szerves alakítóerőket és 
formatörvényeket, amelyek megfelelő külső körülmények 
mellett bontakoznak ki."iS 

A misztikus lírai antropológia kísérleteinek létrehozásakor 
Komjáthy már ezen az állásponton is túl van : ahogy esztéti-
kájában megtagadta a „szenzuális" szintet, s eljutott az ön-
szimbólumig és a szómágiáig, úgy társadalmi kérdésekben 
fölébe kerekedik mindennek, ami anyagi kérdésekkel kap-
csolatos, legyen szó akár a kizsákmányolók „bírvágy"-áról, 
akár a kizsákmányoltak jogos érdekeiről. A szellemi értékek 
kétségbeesett féltése érthető egyoldalúságra késztette — ám 
ez az egyoldalúság ismét csak költészetének elvontságát 
fokozta. 

7. Összegezés 

Komjáthy tehát sajátos átmeneti életművet alkotott;kezdő-
pontján világosan kivehetők még az elsekélyesedett nép-
nemzeti irány, az ábrányisan közhelyes „közköltészet" és a 
reviczkys szentimentális líra nyomai, végpontján pedig egy 
olyan szimbolizmus áll, amely — a szimbolizmusra általában 
jellemző módon — a pozitivizmus, a kapitalista társadalom-
felfogás ellenében a polgári tudatfejlődés ellentett értékét, 
a szubjektumot hangsúlyozta. E szimbolizmus — bizonyos 
tekintetben negatív — specifikuma, hogy nem elégszik meg 
a szubjektum közvetítő szerepével érzéki-konkrét és titokzatos 
ideális világ között, nem elégszik meg e viszony meglétének 
sugalmazásával, hanem e viszonyt — számos filozófiai forrás-
ból kiinduló spekulációkra támaszkodva — közvetlenül a 
szubjektum belvilága és az idealitás között állapítja meg. 
Kiküszöböli tehát a korrespondencia-világból az érzéki-konk-

48 A szellem fejlődéstörvénye. In: i. m. 1920. 67. (S. J. H. kiemelése.) 
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rét világot (a társadalmi valóságot is), s a fenti viszony minél 
közvetlenebb, minél megvilágosítóbb megnevezésére tör. 
S ha belső ellentmondásai miatt nem is valósult meg Kom-
játhy nagy terve, a misztikus lírai antropológia, költészetének 
értékei, újszerűsége is e különös tervből erednek. Mindenek-
előtt önszimbólumaira gondolhatunk, amelyekkel — talán 
akarata ellenére — az európai kultúra nagy egyéniség-mintáit 
vonta be költészetébe.49 Mágikus nyelvszemlélete is eredmé-
nyezett költőileg szerencsés, perspektivikus megoldásokat: 
ilyennek mondhatjuk kulcsszavainak „szakralizálását",50 

valamint költői kifejezésmódjának hipnotikus erejét, amely-
lyel — a tárgyi világ valóságfelidéző ereje helyett — olvasójá-
ba szuggerálja költői élményének igazságát. Az is bizonyos, 
hogy soha előtte még fogalmi és indulati szféra nem került 
egymással ily szoros kapcsolatba a magyar lírában. Azok a 
szavai, amelyekben — sajnos igen vázlatosan — az ihletről 
szól, egyenesen József Attila ihletfogalmát idézik: „Az affek-
cionális érzelmek alárendelt jelentősége szemben az intencio-
nális vagy gondolati érzelmekkel. Az örök egység csak az ihleti 
világban van. [£"1 0 = érzelem + gondolat. Az eddigi 
filozófia a szavakkal való visszaélés."51 

Ady valójában a franciás és a Komjáthy-féle szimbolizmus 
ötvözetét hozta létre: szubjektivizmusa sokkal közvetlenebb, 
mint a franciáké, de a konkrét, érzéki valóságot — beleértve 
a társadalmit is — sugalmazó jelrendszernek tekintette. Sőt, 

49 Önszimbólumait Németh G. Béla elemezte részletesen, lásd 
A magyar szimbolizmus kezdeteinek kérdéséhez. In: Mű és személyiség. 
Bp. 1970. 558. 

50 „Szakrális vagy kabalisztikus szóhasználatnak nevezhetnénk ezt 
az eszközt. A költő néhány szót, amelyet különösen alkalmasnak vél a 
maga lelki tartalmai, szemlélete, látomásai leglényegesebb jegyeinek 
hordozására, szinte szakrálissá emel, s ezek minduntalan visszatérnek 
a vers mindig jellegzetes, lényeges elemeiként. Komjáthynál mindenek-
előtt jelzőként alkalmazott melléknevekről van szó: az új, az ősi, a 
szent, a nagy, az örök, a büszke, az isteni jelzők térnek vissza e szak-
rális szavak közül a leggyakrabban." Németh G. Béla: i. m., 1970. 571. 

51 Fol. Hung. 1594. 50. 
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azt mondhatjuk, hogy a szimbolizmus „hagyományos" 
kanti —schopenhaueri dichotómiája a szó szoros értelmében 
már nem is létezik nála: az érzéki konkrét valóság az ő sze-
mében teljes értékű és „önérdekű" valóság, amelynek azon-
ban megvan a maga — csak intuícióban föltáruló — mélység-
dimenziója. E változás mögött azonban már a vitalisztikus 
létfelfogás rehabilitálása és egy teljesen átrendeződött magyar 
társadalom áll. 



ÉLES CSABA 

TRADÍCIÓK ÉS TEORETIKUSOK: 
FÜLEP ÉS LUKÁCS 

„Mindenki önmagát keresi, akár-
merre halad, és rokonságot embe-
rek között a keresés ritmusa teremt, 
nem az irányok megegyezése." 

(Lukács György: Novalis)1 

Fülep és Lukács. Vegyes érzelmeket, különféle asszociáció-
kat ébresztő névpárosítás egy tanulmányban. A jelen és a 
századelő felé egyszerre mutató kísérlet az egység, a hasonló-
ság, a közös nevező, a termékeny különbözőségek és felold-
hatatlan ellentétek megtalálására. Az összehasonlítás értelme : 
a kölcsönösen felmutatható mozzanatok, gondolatelemek, 
tendenciák, párhuzamok vagy „ritmusok" feltárása. A cél az 
összehasonlítottak jobb, plasztikusabb, árnyaltabb megis-
merése — a melléktermék a recipiáló korszak gazdagodó 
önismerete. Mindez történhet a biográfia síkján vagy elmé-
leti problémák tükrében. Miként jelen esetben is: mit jelentett 
számukra a tradíció és a modernség, a konzervativizmus és az 
újdonság — Európa és a magyarság művészeti kultúrájában. 

Törvényszerű, hogy a tradícióról való gondolkodás előbb-
utóbb maga is tradícióvá válik. Elméleti örökségünk (nem 
elfeledkezve az előjelekről) befolyásolja-befolyásolhatná 
gondolkodásunkat. A hatás azonban a jelen fogadókészségé-
től, „megrendeléseitől" és elmélettörténeti ásatásaink intenzi-
tásától, dimenzióitól függ. A magyar történelemben sokféle 
rendszámú külföldi és hazai markológép szaggatta szét a 

1 Lukács György: Novalis. In: Ifjúkori müvek. Bp. 1977. 138. 
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sze l l emi kontinuitás telefonvonalait. Mára csak egy lehetőség 
maradt: a múltat funkcionálisan és szakmai tisztességgel, 
a közösség iránti felelősséggel rekonstruálni. Ez ad jelentősé-
get általában az elmélettörténeti kutatásoknak, s hitem szerint 
Fülep és Lukács ismételt, de új, kiszélesedett aspektusú 
összevetésének. Azokat tekintem olvasóimnak, akik ab ovo 
egyik örökségről sem mondanak le. 

Tradíció és modernség 

Úgy esett, hogy 1911-ben mindketten írtak egy-egy kisebb, 
alkalmi cikket; s benne elhullajtottak egy-egy kivételesen 
becses, tömör fejtegetést a hagyományról. A gall veszély 
a címe az egyik, Művészi nevelés az iskolában pedig a másik 
írásnak. „A kultúra folytonosság, hagyomány, eltávolodás 
az 'eredettől'; lényege: a formáknak, a már megformáltnak 
saját élete, színvonal, valami minimum, amelynek birtoklá-
sába mintegy beleszületik az ember, amelynek elérése egészen 
bizonyosan nem probléma, és nem kíván semmiféle zseniali-
tást, hanem éppen ezt a kultúrát feltételezi. Ebben az értelem-
ben csak a franciáknak van kultúrájuk."2 Ebben a lukácsi 
„definícióban" két gondolat ötvöződik. Az első az alkotások, 
a fiatal Lukács műveiben oly sűrűn előforduló „formák" 
szerves életére és utóéletére vonatkozik. A második pedig a 
formákhoz való befogadói viszonyra — ám széles értelemben. 
Ez csak ott lehetséges, ahol a nemzeti kulturális szellem az 
állami egység és függetlenség fundamentumán fejlődött ki. 
Franciaországban és Angliában, a „Grand siécle"-től Napó-
leonig, Shakespeare-től Walter Scottig. A klasszikus német 
kultúra (Lessingtől Heinéig) ezzel szemben „paradox-ellen-
zéki képződmény", amely múltat és jelent elutasítva egy 
„utópikus jövőre" irányul.3 

2 Lukács György: A gall veszély. In: Uo. 563. 
3 Vö. : Lukács György: Hogyan lehet számot vetni a német múlttal? 

In: Sorsforduló. Bp. 1985. 126. 
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Fülep figyelmeztető megjegyzése szerint „kultúra még nem 
volt, nincs és nem lesz hagyomány nélkül. A kultúra nem egy 
nemzedék műve, még kevésbé mindenfelől összehordott s meg 
nem emésztett tudálékosság és múzeum. A kultúra sok gene-
rációnak keserves munkája, mélyen megszántott talaj, egy-
szóval tradíció."4 A tradíció az oka, hogy a művészeti kultúra 
nem objektivációk „merő egymásutánisága"; s a közösség 
magyarázza, hogy nem is műtárgyak „merő egymásmelletti-
sége".5 Kultúra —tradíció—közösség. Helyesen állapította 
meg 1923-ban Szilágyi Géza: „Fülep közösséget lát a művé-
szetben a sok nemzetre való tagolódás és folytonosságot a 
korokra való szakadozottság mellett is."6 

A második közös pont az impresszionizmus kritikája. 
Ez a közelmúlt leleménye: tulajdonképpen „esztétikai kultú-
ra" - avagy mindazoknak a lényeges ismérveknek a hiánya, 
amelyek a művészetet az Ady-féle „értelmes-szomorúak" 
szemében művészetté teszik. Az igazi művészet „eleven 
organizmus", „kozmosz", „a világ szimbóluma" — ugyan-
akkor rend, állandóság, értékelés, elmélyedés és főképp 
„egyértelműség". Művészet-erkölcs, amely az élet-etikának 
is mintákat ad.7 Ez Lukács koncepciója. „Nincs korlátoltabb 
és önkényesebb — szóval magára a művészetre veszedelmes 
— hatalom, mint az élet etikai valóságáról lemondó művésze-
té" — írja Fülep a humanizmus és Ariosto kapcsán.8 A kor-
társ Thomas Mann Fiorenzájának (1904) éppen az ad doku-
mentumértéket, hogy Pico della Mirandolával kimondatja 

4 Fülep Lajos: Művészi nevelés az iskolában. In: A művészet forra-
dalmától a nagy forradalomig. Bp. 1974. I. к. 221. 

5 Vö. : Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. In: Uo. 
I. k. 256. 

6 Szilágyi Géza : Magyar művészet. In : Fülep Lajos emlékkönyv. Bp. 
1985. 28. 

' Vö.: Lukács György: Esztétikai kultúra. In: I. m., 426. és Uő: 
Az utak elváltak. In: Uo. 284. 

8 Fülep Lajos: Humanizmus. Ariosto. Machiavelli. In: I. т . , II. k. 
380. 
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benne: „az erkölcs megint elképzelhető". Választását előlegzi 
ezzel, hiszen Savonarola csak a mézeskalács-művészet ellen 
prédikál. Girolamo barát máglyái a főnixmadár életlehető-
ségét kínálják a morális elhivatottságra még képes művé-
szetnek. A Medici-udvarban ezzel szemben „a szépség tör-
vényen és erényen felül áll". A nagy Lorenzo udvaronc-mű-
vészének ilyenformán tökéletesen mindegy, hogy Boccacciót 
vagy Aquinói Szent Tamást illusztrálja.9 (Itt nem az érték-
színvonal, hanem a világnézet különbségéről van szó.) 

Fülep és Lukács egy olyan időszakban üdvözölték az 
impresszionizmus túl haladásának egyértelmű (bár nem mind-
egyik kortárs műértő számára nyilvánvaló) eredményeit, 
amikor még az impresszionizmus — akkori általánosabb 
nevén : naturalizmus, sőt realizmus — melletti kiállás a prog-
resszív vizuális közízlés demonstrációjának számított. Ne fe-
lejtsük el, hogy pályakezdésük legelején ők maguk is így 
vélekedtek. A századforduló idején az impresszionista művé-
szet előtt két alternatíva áll. Az egyik az, hogy rutinszerűen 
ismétlik, variálják a korábbi, legtöbbször Monet nevével 
fémjelzett eredményeket. Ez a pointillizmus, a divizionizmus, 
a neoimpresszionizmus alternatívája; ez Signac, Sisley, 
Luce, Cros és a szobrász Medardo Rosso útja. A másik út — 
jobb összefoglaló megjelölés híján — a posztimpresszionistá-
ké. Az impresszionizmus tényleges és többé-kevésbé tudatos 
meghaladóié: Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Maillol, Marées 
és mások (Nabis-csoport, a fauvisták stb.) tartoznak ide. 
Az utak tehát elváltak — előbb természetesen Franciaország-
ban. Ezt pontosabban, teljesebben és valamivel korábban 
Fülep érzékeli. A Monet-örökösök impresszionizmusa egy 
vizuális Vart pour Vart lett; s nem heroikus törekvés a stílusért, 
a stílus klasszikus kritériumainak modern megújításáért 
(Fülep, 1908).10 „Az igazán nagy impresszionisták annyiban 

8 Vö. : Mann, Thomas: Fiorenza. In: Thomas Mann művei. 2. к. Bp. 
1968. 428. és 490. 

10 Vö . : Fülep Lajos: Új művészi stilus. In: I. т . , I. k. 495. és U ő : 
Az emlékezés a művészi alkotásban. In: Uo . II. k. 623. 
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igazán nagyok — amennyiben nem impresszionisták." 
Ez Lukács tételszerű paradoxona 1910-ből. Monet kon-
struktív kritikusai „az elmélyedés művészei", ötleteik és 
szempontjaik a dolgok lényegének megragadására irányul-
nak.11 

Új művészi stílus, lényeg, totalitás — ezek egyfelől a 
Nyolcak-művészcsoport, másfelől Fülep és Lukács jelszavai. 
Legtöbbet emlegetett példaképük pedig — a festői gyakorlat-
ban főleg Tihanyi Lajosnál — egyre inkább Paul Cézanne 
lesz. Aix-en-Provence remetéje egyenrangú társként vonul be 
a képzőművészet legnagyobb klasszikusai közé. Annak jel-
képes és valóságos bizonyságaként, hogy a klasszikussá levés 
nem kizárólag az emberiség múltbeli kultúrájának egyszer-
volt-lehetősége. Bizonyítékaként annak, hogy a klasszikus, 
a tradicionális mérték alkalmazása a jelenkorra nem illúzió-
gőzös maximaiizmus. „Az időhöz mint olyanhoz, mely telik-
múlik, s mely alatt fölfelé fejlődnek valahogy az emberek, 
neki csak annyira nincs köze, mint Giottónak, Michelangeló-
nak, Rembrandtnak" - írja Fülep, igényes Cézanne-nek-
rológjában (1907).12 „És mivel ahhoz, hogy kérdezők legyünk, 
újra szükségünk van a bizonyosságra, hogy léteznek válaszok, 
ezért gondoljuk Brueghelt Cézanne-hoz" (Popper Leó, 
1910).13 Lukács mintegy összekapcsolja Fülepet és Poppert, 
amikor az „ő" Cézanne-ja Giotto és Brueghel neve után 
kerül (1911).14 Eredetibb és lényegesebb dolog, hogy Lukácsnál 
Cézanne a modern, az impresszionizmust meghaladó bármely 
kulturális érték etalonjává válik. Charles-Louis Philippe és 
Hugo von Hofmannsthal eléri a cézanne-i szintet a maga mű-

11 Vö.: Lukács György: Az utak elváltak. In: I. m., 285. 
12 Fülep Lajos: Paul Cézanne. In: I. т . , I. k. 426. 
13 Popper Leó: Idősebb Peter Brueghel. In: Esszék és kritikák. Bp. 

1983. 73. 
14 Vö.: Lukács György: Popper Leó. In: I. m., 561. és U ő : A gall 

veszély. In: Uo . 562. 
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fajában15 — Georg Simmel nem. (Az 1918-ból való nekrológ 
szerint egykori berlini mestere „a filozófia Monet-ja volt, 
akit eddig még egyetlen Cézanne sem követett".16 Ernst 
Blochhal és Max Weberrel való kapcsolatában éppen arra 
keresett és talált biztatást, hogy ő maga lehet ez a filozófiai 
Cézanne.)17 

Fiilep és Lukács egybehangzó megítélése szerint tehát 
Cézanne az örök tradíciók modern keletű szentje, vagy meg-
fordítva: a klasszikussá válás korabeli lehetőségének való-
sággá vált példája. Ez mindenekelőtt a tradicionális értékek 
asszimilálását feltételezi. „Cézanne olyan új Giotto, aki már 
ismeri és felszívta magába Raffaellót és Michelangelót, 
Tizianót és Rubenst, Rembrandtot és Delacroix-t" — fejte-
gette évekkel később a Magyar festészet szerzője.18 Kevéssel 
alább összegzi az elvi tanulságot. „Ami, mint a múlt, elvekre 
épült, csak elvek alapján folytatható. Enélkül csak ún. 'vissza-
térésekre' kerülhet sor: archaikusokhoz, primitívekhez, Raffa-
ellóhoz, Grecóhoz, akárkihez."19 (Lukácsnál Velazquez és 
Frans Hals nevét találjuk — irodalmi példák társaságában.)20 

Mindezek a „visszatérések", önkényes tradíció-teremtések 
a modern polgári művészet otthontalanságát, csapdában-ver-
gődésként átélt korlátlan szabadságát jelzik és jellemzik. 
Fülep és Lukács a preraífaelitáktól és impresszionistáktól 
egészen a huszadik századi avantgárd első hullámáig (ku-
bizmus, expresszionizmus) élte és értelmezte ezt a művészi 
problematikát. Legyen szó impresszionista Velazquezről 
vagy kubista néger plasztikáról : végső soron mind „szeszélyes 

15 Vö.: Lukács György: Charles-Louis Philippe. In: I. т . , 470. és 
U ő : A modern dráma fejlődésének története. Bp. 1978. 485. 

16 Lukács György: Georg Simmel. In: Ifjúkori müvek. 748. 
17 Vö. : Karádi Éva: Lukács, Fülep és a magyar szellemtudományi 

iskola. MFSz 1 9 8 5 / 1 - 2 . 1 0 - 2 8 . 
18 Fülep Lajos: Magyar festészet. In: I. т . , I. к. 362—368. 
18 U o . 374. 
20 Vö. : Lukács György: Shakespeare és a modern dráma. In: I. т . , 

Ml. 
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visszanyúlás", a törvényszerűen jelentkező tradíciószükséglet 
„aberrációja".21 

Ebből a világból emelkedik ki Cézanne példája. Az egész, 
több évtizedes korszak legmodernebb művésze ő, aki a szó 
legtermészetesebb értelmében kapcsolódik a művészettörté-
neti tradíció olümposzi vonulatához. Cézanne, a XIX. és XX. 
század Giottója, nem az akadémián tanulta mindezt. Cézanne 
útja — több levelében vall erről22 - a Louvre-ba (mindenek-
előtt Delacroix-hoz, Poussinhez, Tintoretto hoz és másokhoz) 
vezet, s onnan a természeten keresztül önmagához. Pontosab-
ban a természet új delacroix-i, poussini és tintorettói voná-
sainak felfedezéséhez. Példája szinte követhetetlen, inkább 
bölcs önimeretre és józan önmérsékletre figyelmeztető csoda. 
A tanulság tehát művészetelméleti. Aki egyetlen problémára 
és attitűdre teszi fel páratlan megfigyelő és kreatív tehetségét, 
az kerül legközelebb korához és ösztönös automatizmussal 
egyszersmind régi és újabb tradíciók legelvontabb, de legter-
mékenyebb üzeneteihez. Ilyen szinten banális apróságokká 
válnak a műfaji, tematikai és motívumbeli különbségek. 
(Ez utóbbiakat pedig oly nagy előszeretettel vizsgálja a kép-
zőművészet filológiája: az ikonográfia.) 

Giotto Madonnáinak és Cézanne almáinak, körtéinek, 
szalonnadarabkáinak és piskótáinak történelmi differenciái-
ról értekezni félrevezető pedantéria. Az azonosság megraga-
dása az igazán invenciózus tudomány : hiszen hit munkál ott 
is, itt is. Ott a Madonna szemléletébe merül el a hit, itt a 
természet látásába.28 Igazi különbség akkor adódna, ha egyi-
kük hit nélkül tenné ezt; de ez előfordult már más Madonna-

21 Vö.: Fülep Lajos: Európai művészet és magyar művészet. In: 
I. т . , I. k. 273. 

22 Vö.: Paul Cézanne levelei. Bp. 1971. 215., 223. és 224. 
23 Vö. : Fülep Lajos: Cézanne és Gauguin. In: I. т . , I. k. 451. és 

Lukács György: Gauguin. In: I. m., 112. (Fülep és Lukács megegyező 
vélekedését alátámasztják a kortárs festőművészek is. Lásd Denis, 
Maurice: A szimbolizmustól a klasszicizmusig. Bp. 1983. 34—35. és 
Rippl-Rónai József emlékezései. Bp. 1957. 146.) 
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festők és Cézanne-epigonok esetében is. Ámde mit is értenek 
hiten, egy „kiválasztott" művész hitén ? Cézanne hite - leg-
alábbis Lukács szerint, 1907-ben — „heroikusan impozáns 
és primitíven és brutálisan nagyszerű és mégis annyira kompli-
kált megértések".24 Ez a feltétel, ez a lelki és szellemi disz-
pozíció szükséges jelen és múlt meghódításához. Vagy ahogy 
Fiilep Lajos mondja Ferenczy Károlyról szólván : „csak élő 
művészet és csak a maga korában gyökerező új művészet 
gyökérszálai érhetnek el a múlt művészetének még tápláló 
rétegeibe"25 (1917). Hozzátehetjük: a jövő embereihez is. 

Cézanne példájából, illetve e példa értelmezéséből adódó leg-
nagyobb horderejű következtetés, hogy lehetséges „új művészi 
stílus", lehetséges a jelenkornak is rátalálnia a maga egyéni 
és autentikus stílusára. Az óhajban és az óvatos derűlátásban 
mindketten egyetértenek. A különbség csupán kritikusi mű-
ködésük fő profiljának eltérő jellegében van. Mindketten a 
kultúra, a korstílus egészére utalnak; de a konkrét kifejtés 
hordozója Fülepnél a képzőművészet, Lukácsnál a dráma. 
(Ámbár ez nem jelent kizárólagosságot. Nemcsak Lukácsnál 
fordul elő Cézanne és Gauguin, hanem Fülepnél is Shaw és 
Gordon Craig neve.) Ha létezne egy ilyen kategória : a jelen-
kori értékes művészeti kultúra lokálpatriotizmusa, akkor ez 
Fülepre és Lukácsra bizonyosan ráillene. Lehet-e fennköltebb 
becsvágy egy kritikus számára, minthogy az őkora is klasszi-
kussá váljon a jövő ítélőszéke előtt, s e sikerben neki is tevé-
keny bábaszerep jusson? Fülep 1908-ból való nevezetes 
tanulmányának — már címe szerint is: Új művészi stílus — ez 
a fő mondandója. Minden vágya, egész habitusa olyan mű-
vészet megteremtésére irányul, amely „ne megtagadása le-
gyen a múltnak, hanem szerves folytatása, szépségeiben méltó 
a régiekhez, de — egy új időnek szellemében".26 Magát azok 

24 Lukács György: Gauguin. In: I. m., 113.(Vö. még: TimárÁrpád: 
Forma és világnézet. A fiatal Lukács és a képzőművészet. Világosság 
1 9 8 3 - 1 0 . 6 0 8 - 6 1 6 . ) 

M Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: I. т . , I. k. 228. 
26 Fülep Lajos: Új művészi stílus. In: Uo. 502. 
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közé sorolja, akik „fölismervén a múlt nagy tradícióiban rejlő 
eleven erejű törvényeket és igazságokat, a művészet örök 
logikáját, egy új, egyetemes, monumentális művészetről 
mertek álmodni".27 A huszadik század előtt nagy feladat áll: 
az egyénnél szilárdabb bázist találni egy olyan művészet 
számára, amely egyszerre mindenkihez szóló és az örökké-
valóság bélyegével hitelesített. Ha ez teljesül, akkor a XXÍ. 
század művészethistorikusa az egyetemes művészettörténet 
öt nagy korszakát fogja felsorolni: Egyiptom, Hellász, Góti-
ka, Reneszánsz és Huszadik század . . .28 

Ez a teljessé vált tradíció-érzékenység — a jövő örökségé-
nek látni a jelent, a múlt klasszikusaival együtt — jellemzi 
Lukácsot is. Szinte lehetetlen kiemelni egyetlen fontosabb 
írását: 1902 és 1918 között több cikke, esszéje és tanulmánya 
valójában együttesen példázza irodalomtörténeti „sors-
analízisét". Ha mégis meg kell ezt kísérelni, akkor a Richard 
Beer-Hofmann című esszé (1909) az, amelyben a legtöbb 
idevágó kérdést fölteszi: „van-e, lehet-e mai stílus? Lehet-e 
olyat megragadni és úgy, lényegként a formaabsztrakcióból, 
amiből nem csordul ki a ma élete? Lehet-e örök időkre 
maradandóvá tenni a mi pillanataink holnap már nem létező 
színét, illatát, hímporát és - tőlünk is felismeretlenül bár -
annak legbenső lényegét is talán?"29 Ezek a kérdések ön-
magukban nem eredetiek, úgy is mondhatnánk, hogy a szá-
zadelő belső bizonytalanságai a szecesszió stílusában. Még a 
válaszai sem teljesen azok — részben a kor(társak), részben 
önmaga szuggerált illúziói. Flaubert, Ibsen, Maeterlinck ki 
fogják szorítani Goethét és Schillert az önképzőkörökből; s 
„talán népdalok lesznek a Stefan George verseiből is" 
(1908).30Még inkább önszuggesztió, vagy a „fegyverbarátság" 
részeként felfogott kötelesség, Balázs Béla jelentőségének 
mértéktelen felnagyítása. Ez kétségtelenül Lukács műve: 

" Uo . 503. 
18 Vö. : Uo. 515. 
" Lukács György: Richard Beer-Hofmann. In: I. m., 213. 
30 Vö.: Lukács György: Stefan George. In: I. m., 161. 
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egyedülálló, már-már sziszüphoszi próbálkozása. (Ne tévesz-
szen meg bennünket az a tény, hogy Balász egyes műveit Ady 
és Babits is jóindulatú kritikai figyelemre méltatta.) Az a 
nagyívű, múltat és jelenkort, irodalmat és képzőművészetet 
érintő analógia, amelyet Lukács felállított, viszont már 
vitázó kommentárt sem igényel. Eszerint Shakespeare drámai 
költészetének Rubens képi világa, kettejük korresponden-
ciájának pedig Cézanne és Balázs Béla (igaz, Dosztojevszkij-
jel együtt) művészete felel meg.31 Vagyis Balázs egyszerre a 
jelenkori költészet Cézanne-ja és a modern drámairodalom 
Shakespeare-je Lukács elgondolása szerint (1918). 

Fülep és Lukács szótárában tradíció és modernség nem 
egymással ellentétes, hanem szövetséges értékfogalmak. 
Az antagonizmus konvenció (pl. az akadémizmus) és tradíció, 
konvenció és modernség között van, mint ahogyan a „mo-
dernség" és a „mai" művészet fogalmai sem mindig azonosak. 
Nem véletlen, hogy Fülep éppen a Cézanne és Gauguin 
nyújtotta élmény hatására mondja: „Szamárság minden el-
nevezés: primitív, modern, új. Nincs idő, nincsenek korok, 
nincs távolság. Csak művészetről lehet szó, amely — ha 
csakugyan művészet — mindig egy, akár modern, akár 
nem."32 Inkább szavainak szándékát értsük, s ne a provoka-
tív kicsengésre figyeljünk. A művészetnek egyetlen jogosult 
„öncélúsága" lehet: az értékalkotás. Ez a mérce — teljesen 
függetlenül attól, hogy mikor és hol valósul meg. 

így lehetséges, hogy a Majális (1873) modernebb festmény, 
mint a Pacsirta (1882); így, hogy Lechner Ödön építészete 
nemcsak a nemzetit és az egyetemest, az ázsiait és az európa-
it, hanem az ősit és a modernet is szintetizálja.33 (A modern 
itt aktuálisat is jelent.) A probléma szinte szó szerint ugyan-

31 Vö. : Lukács György: Balázs Béla: Halálos fiatalság. In: I. m., 
681. és 694. 

32 Fülep Lajos: Cézanne és Gauguin. In: I. т . , I. k. 454. (Hasonló 
állásponton volt Tóth Árpád is 1912-ben. Vö. : Modernek és álmoder-
nek. In: Tóth Árpád Összes Művei. 3. k. Bp. 1969. 228.) 

33 Vö. : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: I. т . , I. k. 290. 
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így jelenik meg Lukácsnál, a kezdő színikritikusnál. Első 
nyomtatásban megjelent írásában olvashatjuk: „az új még 
nem modern! Nem mindig az. Legritkábban az. A Turgenyev 
drámája (ti. A kegyelemkenyér - É. Cs.) modern dráma, bár 
a szerzője már régen halott."34 A drámai modernség két fő 
kritériumát is itt kapjuk. Az egyik a poentírozottságtól men-
tes gondolatiság; a másik az élő, igazi emberek megformálá-
sa. Eleven emberi viszonylatokból szülessenek a helyzetek, 
a konfliktusok - miként Shakespeare-nél - ; s ne Prokrusz-
tész-helyzetek foglyai legyenek a bábfigura-emberek — mi-
ként sok új drámában.35 (Természetesen Lukácsnál sem arról 
van szó, hogy a „modernséget" és a „maiságot" mindig 
pontosan és következetesen megkülönböztetné.) 

A magyar kulturális örökség. A tradíció a korabeli 
Magyarországon 

Kőhalmi Béla 1918-ban körkérdést intézett a magyar 
szellemi élet legismertebb alakjaihoz: melyek voltak életük — 
szellemiségük meghatározó olvasmányai? A megkérdezettek 
között volt Ady, Lukács és Fülep is. Különlegesen jó adalék 
ez az összehasonlításhoz. A világirodalom klasszikusai közül 
Fülepnél és Lukácsnál egyaránt előfordul Homérosz, 
Plotinosz, a Biblia, Shakespeare, Goethe és Keats.36 (Ady 
Európáját kevesebben, de szinte ugyanazok képviselik. 
A Biblia, Shakespeare és Goethe mellett Keats kortársa: 
Byron, valamint Baudelaire.)37 

31 Lukács György: A kegyelemkenyér. In: I. m., 11. 
35 Uo. Lásd még: U ő : Shakespeare és a modern dráma. In: Uo. 481. 

(A kortársak közül Juhász Gyula vette észre Lukácsnak ezt a felfede-
zését. Vö. : Forradalmi nász. In: Juhász Gyula Összes Művei. 5. k. Bp. 
1968. 315.) 

36 Vö.: Fülep Lajos: „Könyvek könyve". In: I. т . , II. k. 420— 421. 
és Lukács György: „Könyvek könyve". In: I. m., 766—767. 

37 Vö.: Ady Endre: (Vallomás olvasmányairól). In: Ady Endre 
Összes Prózai Művei. XI. k. Bp. 1982. 1 5 0 - 1 5 1 . 
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Lényeges különbség ugyanakkor, hogy Lukács egyáltalán 
nem említ magyar szerzőt. Fülepnél a „könyvek könyvei" 
között Vörösmarty és Arany szerepel. Adynál — fenntartá-
sokkal — Jókai és Mikszáth; abszolút egyértelműen Csoko-
nai, Petőfi és Vajda János; talán kissé véletlenszerűen Kis-
faludy Károly és Tolnai Lajos. Ez a képlet kettejüknél — 
másutt — a régi magyar literatúrával egészül ki: Balassival, 
Pázmánnyal, a kuruc költészettel és Thököly prózájával. 
Érdekes, hogy amíg Lukács nem magyarul, hanem németül 
akart tökéletesen magas színvonalon megtanulni írni (joggal 
bírálta emiatt Ady, Babits, Fülep és Hevesi Sándor); addig 
Balázs Béla — nem az esztéta, hanem a költő — magyarul. 
A tízes években többször előfordul ez az önmagára kirótt 
penzum Naplójában. Jórészt ugyanonnan akarta „filológiai 
munkával" elsajátítani hazája nyelvét, ahol Ady költészete 
és Fülep prózája is gyökerezik. Balázs a nép irodalmát 
(dalok, balladák, mesék), Pázmány, Káldi, Faludi, Dugonics, 
Csokonai, Vörösmarty és Arany nevét emlegeti.38 

Közismert, hogy a századelő irodalmi-politikai progresszió-
jának vezércsillaga Ady Endre. Kivételes, messze sugárzó, 
sokféleképpen értelmezhető hatását igen plasztikusan jelle-
mezte Lesznai Anna a kor egyik kulcsregényében. „Ady 
Endrét a forradalmi pártok minden árnyalata siratta; olyan 
egyetemes és bűvös szellem volt, hogy száz alakot öltött hívei 
szemében, és mindenik azt vélte, egyenest az ő igazolására 
jelent meg. A nemzetiségek is magukénak vallották halálában. 
Még a maradi lelkek is megdöbbentek. Ady volt az a búcsúz-
kodó táltos, aki utoljára idézte fel mitikus erővel az ősi magyar 
isteneket, akiknek tiszteletére néhol még pislákolt a régi 
kúriák tűzhelyén egy-egy elfajzott, furcsa égő áldozat: a sírva 
vigadó szenvedély, a nekivadult betyárszellem és a kelet holt 

38 Vö . : Balázs Béla: Napló 1903-1914. Bp. 1982. 491. és U ő : 
Napló 1914—1922. 37. és 232. (Az Ady Endrére jellemző nyelvi orien-
táció dokumentumai megtalálhatók „A költői nyelv és Csokonai", a 
„Van-e magyar nyelv?" és a „Szavak a patvarban" című cikkekben. 
In: AEÖPM. X. k. Bp. 1973. 102., 104. és 1 0 6 - 1 0 7 . ) 
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dicsősége, mámoros álma" (Kezdetben volt a kert) ,38 Életében, 
főképp első kötetének megjelenése idején, természetesen 
sokkal kevesebben adtak írásukkal is nyomatékot a rájuk 
gyakorolt hatásnak. Hatvany Lajos a költőhöz írt levelében 
(1908. november 19.) beszámol róla, hogy rajta kívül Ignotus, 
Schöpflin, Fenyő, Kéri és Lukács írtak „figyelemre méltót 
(tudtommal)".40 Ha egy évet várt volna levelével az irodalmi 
progresszió mecénása, akkor megemlíthette volna még 
Móriczot és Babitsot.41 Ha meg jobban széttekint a kor gaz-
dag sajtóirodalmában — beleértve a „vidéket" is42 —, akkor 
barátját megörvendeztethette volna Juhász Gyula és Fülep 
Lajos cikkeivel is. Az 1909-es esztendő Ady-visszhangjához 
tartozik még Tóth Árpád debreceni írása — „tudtommal".4 ' 

Az Ady-recenziók összehasonlításának tárgya most a költő 
forradalmisága és tradicionalizmusa. Fölismerhető-e mind-
kettő egyszerre? Van-e ellentmondás e két hangsúlyos vonás 
között? A helyzetet bonyolítja, hogy az a hatalom, amely 
ellen a forradalmiság irányul, maga is egyfajta tradicionaliz-
mus képviselője. Ady költői és publicisztikai „stratégiája" 
éppen ezért az, hogy az uralkodó tradíciókat vagy leleplezze, 
vagy visszaperelje és restaurálja. Részben helyettük, részben 
mellettük pedig olyan „új" tradíciókat fedezzen fel, amelyek 
erősítik a magyarság hitét önmagában és a harc értelmében. 
Ez más szóval európaiság és magyarság, forradalmiság és 
tradicionalizmus lehetséges egysége. Ady első kritikusai 
ezt az egységet sejtették meg. „Az ő őse volt az a pogány 
igric, akit megszíjaztak az idegen papok, mert csak pogányul 
tudott énekelni . . . a mai honi Coppeék mellett valódi rep-

33 Lesznai Anna: Kezdetben volt a kert. Bp. 1966. II. к. 465. 
40 Vö.: Hatvany Lajos levelei. Bp. 1985. 49. 
41 Vö.: Móricz Zsigmond: Én. Mámor-fejedelem. In: Tanulmányok. 

I. k. 263. és Babits Mihály: Esszék, tanulmányok. Bp. 1978. I. к. 86. 
42 Vö. : Juhász Gyula : Ady Endre új versei. In : Juhász Gyula Összes 

Művei. 5. k. 65. és Fülep Lajos: Ady Endre. In: I. т . , II. k. 145— 146. 
43 Vö. : Tóth Árpád : A „Nyugat" a tradíciók városában. In : Tóth 

Árpád Összes Müvei. 3. k. 75. 

5* 



654 Éles Csaba 

resentativ manje a magyarságnak, a nemzeti költőnek Ady 
Endre" - írta róla Juhász Gyula.44 Tóth Árpád szerint Ady 
„а XVI. század forradalmárjaira, a bibliafordító s jeremiádíró 
prédikátorokra mutat vissza".45 A költőknél pontosabban és 
bővebben fogalmazott Schöpflin Aladár. „A jóhiszeműeket 
itt az ejtette kétségbe, hogy Ady formában és tartalomban 
annyi újat hozott, hogy csak újságánál fogva is természet-
szerűen idegenszerűnek kellett feltűnnie. Csak a közelebbi 
vizsgálat és bensőbb elmerülés érteti meg, hogy lénye és köl-
tészete teljesen a magyar földből, a mai magyar életből nőtt 
ki. Egész lénye azt a sajátságos, egyedül csak a mai Magyar-
országban feltalálható kavargást mutatja, amelyben heves 
konvulziók között szerves egységbe igyekszik összeállni az 
ázsiai örökségből magával hozott, eredeti faji elem a nyugat 
kultúrájának legfrissebb és legújabb elemeivel. . . . Csak a 
felületig hatol, aki nem hallja ki pédául Ady politikai költé-
szetéből az eb ura fakó távoli hangjait."46 S most térjünk 
vissza Hatvany baráti leveléhez. A méltatok névsora után 
következik: „mindnyájan constatáltuk azt, hogy tényleg a 
Balassák, Csokonaiak, Petőfiek fajából vagy — de nem hall-
gathatjuk el, hogy föllépésed igenis szakítás sok hagyomány-
nyal, szóval irodalmi forradalom". 

Lukács kritikájának fő sajátossága, hogy kizárólag az utób-
bit domborítja ki. Mivel készséggel lemond arról az örökség-
ről, amelyet a magyar kultuszkormányzat a saját territóriu-
mának nyilvánít, Adyban sem veszi észre — vagy legalábbis 
nem méltányolja — a magyar tradíciókba való szerves 
beágyazottságát. Megértette általában Ady forradalmi jelen-
tőségét, de mivel ezt a költészetet nem helyezte bele egy prog-
resszív nemzeti fejlődésfolyamatba — Balassitól Petőfiig - ,ez 
a forradalom-igenlés szükségképpen elvont maradt, sőt 

44 Vö. : 42. jegyzettel (64.). 
45 Tóth Árpád: Szombati-Szabó István: A halál parkja. In: Tóth 

Árpád Összes Művei. 4. k. Bp. 1969. 23. 
46 Schöpflin Aladár: Az új magyar irodalom. In: Esszépanoráma 

1900-1944. Bp. 1978. I. к. 1 6 9 - 1 7 0 . 
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misztikus színezetet kapott. Adyban az európai modernség 
leendő magyar klasszikusát látni és ugyanakkor az eb ura fakó 
politikai költőjét is a magyar tradíció vonala nélkül — ez 
ellentmondás. Ady hatása elég erős volt ahhoz, hogy a hegeli 
„valósággal való kibékülés" konformizmusától eltávolítsa; 
de ahhoz már nem, hogy a Lélek és a formák egyes figuráitól 
és a neoklasszicista Paul Ernst drámáitól is. Lukács szemében 
— 1918 előtt — a tradíciónélküliség a magyar forradalmiság 
szinonimája. Adynak „harcban állván minden mostani fenn-
állóval, tradícióra szüksége nem volt; az ő legfőbb értéke 
éppen az, hogy semmi magyar értéket el nem ismer" (1907).47 

Két évvel később már egész modernség iránti érdeklődésün-
ket és igyekezetünket vezeti le — a franciához hasonló — 
magyar tradíció és kultúra hiányából. „Mindenütt a magya-
rok a 'legmodernebbek' (tehát nem igazán modernek, mert 
tradíció híján csak a modernség epigonjai lehetünk - É. Cs.). 
Sírni valóan groteszkül járnak elöl a legradikálisabban min-
den új művészi és filozófiai mozgalomban ; minél becsületeseb-
bek és minél magyarabbak, annál inkább. Mert nincs magyar 
kultúra, ahová bekapcsolódni lehetne."48 A nemzetközi 
modernségért való versenyfutás a hazai tradíciók elleni és a 
hazai tradíciókért való harccal kezdődik. Úgy tűnik, hogy 
Lukács ekkor még csak az első mozzanatot tartotta szem 
előtt. 

Ami nem sikerülhetett Lukácsnak, valóságossá vált Fülepnél : 
Adyt a magyar költői nyelvezet szerves tradíciójának sorába 
helyezni, s e szerepkörében magasra értékelni. Akik nem vet-
ték ezt észre verseiben, észrevehették volna újságcikkeiben, 
különösen a nyelvi hagyományok ápolását szorgalmazó 
írásaiban. Fülep kritikájának éppen az a fő érdeme, hogy a 
nyelvi-irodalmi tradíciókból kiindulva talál utat Ady forra-
dalmiságának megértéséhez. Mert mit is jelent az Új Versek ? 
„Eleven, nagy erőt, melytől élettel telnek meg a halott szavak, 

47 Lukács György: Négy fal között. Kosztolányi Dezső versei. In: 
I. m., 116. 

48 Lukács György: Új magyar líra. In: U o . 248. 
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új sejtelmekkel a kiábrándulások, csodás friss és izzó színek-
kel a fakóságok és szürkeségek ; a szavak közt a szívünk veré-
séhez és a vérünk lüktetéséhez hasonló ritmus kalapál; ömlik, 
beleárad az új zene várakozó lelkünkbe, ott búg, visszhang-
zik, feszeget, robbant és tépdes."49 Azért kell hát különlegesen 
magasra értékelnünk Fülep Ady-cikkét, mert egyszerre, 
egymással összhangban látja meg a kor legnagyobb költőjé-
ben a tradíciók és „a Holnap hősét", a törzsökös hazafit 
és a forradalmárt. 

Az Ady-kérdéstől csak egy lépés a kultúra nemzeti jellegé-
nek problémája. Fülep kiindulópontja világos és egyértelmű. 
Mit ér a nemzeti jelleg, pontosabban a külsődlegessége, ha a 
színvonal messze az európai alatt marad? Az ebből következő 
legelső tanulság az, hogy ha nem lehetséges virulens magyar 
hagyományokhoz kapcsolódni, akkor a nyugat-európai ered-
ményekből kell ösztönzést meríteni. Most szinte kizárólag 
francia festőkről van szó, de ez mégsem gallománia, vagy 
Lukács kifejezésével élve: nem „gall veszély". A francia 
impresszionizmus és utóélete nemzetközi kulturális kinccsé 
vált éppúgy, mint az itáliai vagy németalföldi reneszánsz. 
Fülep azt írja, hogy ezt a művészeti hagyományt idegennek 
„ma már csak az fogja tekinteni, akinek az európai művészet 
közösségéről s e közösségen belül az egyes nemzetek sajátos 
feladatáról — a közösség és különösség korrelációjáról — 
sejtelme sincsen".50 

Fülep a XIX—XX. század művészetéből öt magyar mestert 
becsül különösen nagyra. Ferenczy Károly, Rippl-Rónai 
József és Tihanyi Lajos festőket, a szobrász Izsó Miklóst és 
az építész Lechner Ödönt. Közülük elsősorban a festőművé-
szek azok, akik a nyugati eredmények helyes adaptálását 
példázzák. Ferenczy re egyszerre igaz, hogy ő a magyar 
Monet; s az is, hogy „magyar ember, semmi idegen hatás 

49 Vö.: 42. jegyzettel (145.). 
50 Fülep Lajos: A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei. In: I. m., 

I. k. 234. 
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nincs rajta"."1 Rippl-Rónai törzsökös magyar, sőt somogyor-
szági zseni; de egyúttal a magyar piktúra Cézanne-ja, Gau-
guinje, Vuillard-ja, Bonnard-ja.52 A legizgalmasabb tanulság-
gal talán mégis Tihanyi Lajos művészete szolgál. „Az ortodox 
cézanne-ista és kokoschkista Tihanyira hajlandó volnék a 
következő paradoxont fölállítani: ő Cézanne és Kokoschka 
nélkül is cézanne-ista és kokoschkista volna" — tanúsítja a 
némaságáról megfeledkezett „portré".53 Az igazi géniuszok 
azonban Izsó és Lechner. Sem honi, sem külországi őseik, 
rokonaik saját művészeti águkban szinte nincsenek. Ok 
azok, akik egyszerre valósítják-oldják meg művészetük egy-
egy általános, korukra jellemző problémáját és „a magyar 
etnikumban való megtestesítését". Elsősorban egymás szel-
lemi rokonai ők; Izsó még Petőfinek, Aranynak — s legfeljebb 
Meunier-nek.56 

Izsó és Lechner tehát a zsenik — számukra a hatás prob-
lémája gyakorlatilag föl sem merül, vagy csak kevéssé és 
mellékesen. Ferenczy, Rippl-Rónai és Tihanyi a tehetségek; 
akik a legharmonikusabban képesek a hatást egyéníteni, 
elfeledtetni. Az előbbi akkor lehetséges, ha a művészet alap-
vető sorsproblémáit oldják meg. A második akkor, ha a leg-
vitálisabb előzményekhez kapcsolódnak — mély, belső át-
éléssel. Az első esetben a legősibb hagyományokhoz nyúlnak 
vissza; a második variációban a közelmúlt örökségéhez. 
Az előbbi verzióban mi teremtünk Európa számára magyar 
hajszálgyökérzetű hagyományt (gondoljunk Pevsner büszkén 
emlegetett ámulatára Lechner épületei láttán) — a második 
esetben viszont egy európai családfájú örökséget honosítunk 
meg a jövő művészgenerációi számára. Mindkét esetben igaz, 
hogy a nemzet és kultúrája csak a rosszemlékezetű politikai 

51 Vö.: Fülep Lajos: Magyar festészet. In: I. т . , I. k. 347. és U ő : 
A művészet útvesztője. In: Uo. I. k. 30. 

52 Vö. : Fülep Lajos: Rippl-Rónai József. In: I. т . , I. k. 214. 
53 Fülep Lajos: Tihanyi Lajos. Az arckép festőjéről. In: Uo. I. k. 252. 
51 Vö. : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: I. т . , I. k. 284—293. és 

U ő : Magyar szobrászat In: Uo. I. k. 298. és 312. 
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és kulturális „fajvédők" szemében lehet vegytiszta képződ-
mény. Az ember és bármiféle történelmi szubjektum éppen 
azáltal lesz egyéniség, hogy a sokféleségből táplálkozik. 

Fülep és Lukács nem hivatalos művelődéspolitikai gondo-
latai közül nem hagyhatók ki a korabeli magyar kulturális 
állapotokat elmarasztaló megjegyzéseik. Ők nem álltak 
meg az ún. „nemzetközi modernség" dicsőítésénél. Ez eddig 
csupán egy felszínes européerség, műélvezői világpolgárság 
— úgy, ahogy az Stefan Zweig önéletrajzában pregnánsan 
megjelenik.55 Zweig sokat és nem titkolt nosztalgiával mesél 
a századforduló kozmopolita kultúrájú császárvárosáról. 
Lukács viszont igen sokatmondóan hallgat kora magyar 
társadalmának uralkodó kulturális viszonyairól. Arisztok-
ratikus és ellenzéki hallgatása akkor válik árulkodóvá, 
amikor néhányszor megtörik. Van, amikor maximaiizmusa 
az európai és magyarországi helyzetre egyszerre érvényes. 
Például erre a kérdésre: létezik-e modern dráma, a döntő 
igent vagy nemet „csak akkor lehet kimondani, ha egész 
kultúránknak igazán kultúra voltáról fognak majd egykor 
ítélkezni".5® (Ekkortájt születtek meg Adyban és Móriczban 
azok a felismerések, hogy a magyarságnak — az első világ-
háború és Trianon tragédiája előtt vagyunk! — nem hadi 
dolgokban, hanem a kultúrában kell keresnie dicsőségét.)57 

Ahol „nincs kultúra, ott minden konvenció csak művészet-
ellenes lehet".58 

Magyarországon nincs igazi, a tömegekig és a lélek mélyéig 
hatoló kultúra - így uralkodó hagyományai, vagyis kon-
venciói is csak művészetellenesek lehetnek. Ady és Hatvany 
ironikusan szellemes példákkal szolgálnak ezen a téren. 
„Ha az én verseim helyett Garay Jánoséival szórják tele 

55 Vö. : Zweig, Stefan: A tegnap világa. Egy európai emlékezései. Bp. 
1981. 4 9 - 5 1 . és 128. 

56 Lukács György: A modern dráma fejlődésének története. 143. 
57 Vö.: AEÖPM. VI. k. Bp., 1966. 152. és Móricz Zsigmond: 

Tanulmányok. I. k. 292. 
58 Lukács György: Gauguin. In: Ifjúkori művek. 113. 
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Magyarországot, ez a klasszikus irodalom kultusza. Ha én 
emiatt éhezek és sírok, ez is az. Pukkadjon meg, vagy sor-
vadjon el Ambrus Zoltán, de dőzsöljön Abonyi Lajos, aki 
úgyse él." (Ady Endre, 1907. június 27.)59 Mintha a múlt és a 
jelen iránti érzékenységnek nem egymást kiegészítve volna 
csak erkölcsi és esztétikai hitele. Megértette-e igazán az az 
ember Csokonait, aki elutasítja a jelen Csokonaiját, a debre-
ceni poéta „unokáját", Ady Endrét? A válasz nemleges, de 
Hatvany cikkének általánosítható tanulsága is van: „a múlt 
életét csakis az érezheti frissen mint életet, aki a jelen életét 
frissen éli, s akit a jövőtől el nem választanak kőnél is áthat-
lanabb papírfalak".®0 Ellenkező esetben eklekticizmus támad-
hat a fejekben, jobb esetben „féloldalas konzervativizmus". 
Fülep Lajos példáival illusztrálva : az ilyen emberek tudatá-
ban jó festő Ferenczy Károly és Innocent Ferenc is; jó mű-
kritikus Lyka Károly és Lázár Béla is. Van, aki megérti 
Rodint és Rippl-Rónait, de esténként Mikszáth- és Eötvös 
Károly-anekdotákat (netán Göre Gábor-regényeket) olvas-
gat. Van, aki élvezni tudja Debussyt és Mahlert, ám kedvesek 
szívének Benczúr Gyula vásznai is.®1 Fülep ítélete talán még 
a Lukácsénál is keményebb. „A mi kultúránk minden felől és 
minden korból összehordott és meg nem emésztett tudásnak 
zagyva összevisszasága, egyetlen összetartó gondolat, érzés, 
egység nélkül, s ha föl lehet födözni benne valami közös, 
egyöntetű törekvést, az a szisztematikus és uralkodó filisz-
terségé, az maga a rendszerbe foglalt barbárság. Mit ér a 
tudomány, mire való, mi célja, értelme, ha nem a kultúrát 
szolgálja? A kultúra mindenekelőtt a művészi stílusnak egy-
sége egy nép valamennyi életmegnyilvánulásában."62 Amiért 

59 Ady Endre: Akiket halottakkal gyilkoltatnak. In: AEÖPM. VIII. 
k. Bp. 1968. 245. 

60 Hatvany Lajos: Mit hagyott ránk Csokonait In: Esszépanoráma 
1900- 1944. I. k. 793. 

61 Vö . : Fülep Lajos: A magyar műkritika. In: I. т . , I. k. 126. és 
U ö : Apróságok az írásról. In: Uo. II. k. 148. 

62 Fülep Lajos: Nietzsche. In: I. т . , II. k. 469. 
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ez Nietzsche kapcsán jelenik meg és egész Európára vonatko-
zik, nem válik felmentéssé a honi állapotok irányába. 

Ilyen kulturális közegben kell meglátnunk az akadémikus 
művészet magyarországi virágzását; és értékelnünk fülepi 
kritikájának jelentőségét. Az önmagát egyre inkább túlélő 
akadémiát Fülep azon a két ponton támadta meg, ahol a 
legerősebbnek hitte magát, s amelyekre a legbüszkébb volt. 
Az egyik célpont az, hogy — a hivatalos és széles körben 
elterjedt közfelfogással szemben — az akadémikus építő- és 
képzőművészet nem nemzeti, nem a magyar történelmi ha-
gyományt ápoló művészet. Ellenkezőleg: konzervativizmusa 
mellett legalább annyira kozmopolita is, hiszen külföldre 
irányított művészinasai és a világkiállítások révén a nagy 
nemzetközi akadémiai centrumok (Bécs, München, Düssel-
dorf, Párizs) szelleméhez és sablonjaihoz kapcsolódik. Az 
egyedüli, amit felmutathat, az a mesterségbeli tudás kiérlelt 
fogásai. Ezzel keresik meg a nemzeti történelem látványos, 
szinte operaszínpadi nagyjeleneteit (nem véletlen Richard 
Wagner és Hans Makart egymásratalálása). így válik állító-
lag „hazafias művészetté", valójában „az orosz cárhoz hason-
latos dupla szentséggé". Aki ugyanis konfrontációba került 
az akadémiával, az „nemcsak a művészeten, hanem a tévútra 
jutott hazafias érzületen követett el szentségtörést".63 Holott 
az akadémizmust preferáló művészetpolitika volt a „szent-
ségtelen": Habsburg-uralkodókat kaptunk a szabadsághősök 
szobrai, a királyi hódítások jeleneteit a néptörténelem reliefjei 
— Adyval szólva: Werbőczyt Dózsa helyett. Monet-t, 
Cézanne-t, Rodint követni „hazafiatlan" dolog volt - Kaul-
bachot, Makartot, Pilotyt viszont nagyon is „hazafias" 
cselekedet. (Tulajdonképpen — mutatis mutandis — ugyanez 
játszódott le a színházkultúra terén is. Lukács hívta fel a 

83 Vö.: Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: 1. т . , I. k. 227—228.; 
U ő : A művészet útvesztője. In: Uo. I. k. és U ö : Téli kiállítás a Mű-
csarnokban. In: Uo. I. k. 111—112. 
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figyelmet arra, hogy nem Stendhal és Flaubert hatottak 
Magyarországon, hanem Dumas fils és Henri Bernstein.)64 

Az akadémia másik érzékeny pontja a művészeti hagyo-
mány. Pontosabban az a mérhetetlen önhittsége, hogy a tra-
díciók folytatásának az ő intézménye az egyedüli és igazi 
letéteményese. (Ismereteim szerint ezt az „önhittséget" a 
nemzetközi irodalomban — Fülep előtt — Zola65 és Anselm 
Feuerbach,66 a festő leplezte le.) A fülepi kritika „kulcs-
szava" — kimondatlanul — a totalitás. Tágabb értelemben 
úgy, hogy a művésznek az élet és a természet egészét kell 
helyesen megragadnia ahhoz, hogy a hagyománnyal is valódi 
és termékeny „életközösségben" éljen. De mivel az akadémiz-
mus életidegen jelenség és „a társadalom maradiságán élős-
ködő álművészet", a hagyományhoz sem lehet sok köze. 
„A hagyomány csak látszólag élt benne, néhány meg nem 
értett külsőségben és néhány még kevésbé megértett jelszóban 
- alapjában véve csak szomorú és hullaszerű karikatúrája 
volt neki."67 Csak így érthető meg az a tény, hogy Rómában 
is virágzik az akadémizmus, hogy Viktor Emánuel-emlékmű 
épült a Capitolium közelében. Önmagában kevés a hagyo-
mány empirikus élménye is, ha a művészetet kizárólag művé-
szeten kívüli szempontok és tényezők mozgatják. Fülep 
szavaival : „a régit csak az látja és csak az tud tanulni belőle, 
aki magától is képes valamire."68 

A totalitás szűkebb értelemben magára a múltra vonatkoz-
tatandó. Az újkori akadémizmus legtaszítóbb vonása, az ek-
lekticizmus ellen hadakozva volt. Kéziratban maradt fejtege-
tése Nietzsche egyik maradandó értékű „korszerűtlen elmél-
kedéséből" indul ki. Továbbgondolása szerint „mások a 
történeti tudomány, és mások a művészet eszközei és céljai. 

®4 Vö. : Lukács György: A gall veszély. In: I. m., 566. 
65 Vö. : Zola, Émile: Válogatott művészeti írásai. Bp. 1961. 117. 
, 6 V ö . : Feuerbach, Anselm: A makartizmus. In: Éber László: 

Művészettörténeti olvasmányok. Bp. 1909. 310. 
6' Fülep Lajos: Ferenczy Károly. In: I. т . , I. k. 227. 
68 Fülep Lajos: Római levél. In: Ua. I. k. 469. 
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Az előbbi rekonstrukció, az utóbbi spontán teremtés. Az ek-
lekticizmus elkerülésének egyetlen eszköze — ha művészetről 
van szó — egészen más: nem egy korszak elemeinek gondos 
kritikával való elkülönítése a másikétól, és ennek előnyben 
részesítése a többiekkel szemben, hanem az egész, egy és 
összetartozó — nem pedig korszakra bontott — múlt, mint 
valami élő és tanításokban gazdag dolog felé fordulás. Azaz 
éppen ebből a magatartásból lehet a tulajdonképpeni pro-
duktivitás számára új erőket és lehetőségeket meríteni. 
Aki a múltat mint valami együttélőt és sokfélét hordozza lelké-
ben, nem teszi ki magát az eklekticizmus veszélyének, csupán 
akkor, ha a múlt valamely részének kizárólagos kultuszába 
téved."69 Ezért veti el Sempert és Ybl Miklóst, a neoreneszánsz 
európai pápájának és magyarországi hercegprímásának tév-
útját is, mert ott akarják folytatni, ahol a későbbi építészet-
történeti fejlődés már egyszer átvette és feldolgozta a rene-
szánsz örökségét (a barokktól a klasszicisztikáig).70 Ez egyben 
azt is jelenti, hogy az 1815 utáni akadémizmus sohasem minő-
sülhet az európai kulturális örökség szerves és folytatásra 
érdemes fejezetének. A problémát nálunk az súlyosbítja, 
hogy a magyar akadémizmus követő jellegű. Ezt történelmi 
festészetünknek — jelesül Madarász Viktornak — ki kellett 
volna kerülnie: Tizianóhoz, Rubenshez, Delacroix-hoz kap-
csolódva — Rahl, Piloty és Delaroche helyett.71 

Mit mondhatunk legvégül, mintegy összefoglalás gyanánt? 
A következő mondat kissé hosszú és definitív jellegű, de tar-
talmilag teljességre törekvő lesz. A nem öncélú, a múltat a jö-
vővel összekötő, igazán korszerű modernséghez ; az életképes 
és életet árasztó, a konvenciók bénító hatásától mentes tradí-
ciókhoz; a magyar kultúra érdekében vállalandó európaiság-
hoz; és a nemzetközi kultúra eredeti értékeiként tisztelt ma-

69 Fülep Lajos: Wilhelm Riedisser. In: Uo . I. k. 465—466. (Kiemelés 
tőlem — É. Cs.) 

10 Vö . : Fülep Lajos: Magyar építészet. In: U o . I. k. 281. 
71 Vö. : Fülep Lajos: Magyar festészet. In: U o . I. k. 323. 
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gyarSágunkhoz, kulturális egyéniségünkhöz és identitásunkhoz 
csak együtt és egyszerre lehetséges maradéktalanul 
eljutnunk. Ez azonban nem egyedül a Fülep- és Lukács-féle 
„európai kultúremberek" dolga. A kultúra demokráciája, 
a demokrácia kultúrája, a kultúra politikája és a politika 
kultúrája, az elit- és tömegkultúra összekapcsolása is szüksé-
ges hozzá. Ebben a tanulságban és ezekben a fogalmakban 
sűríthető össze a legtömörebben Fülep Lajos és Lukács 
György kultúra- és tradícióelméleti gondolkodása az 1918/19-
es forradalmak előtt. Pontosabban azok a válaszok, amelyek-
nek kérdésfeltevései összevethetőek. 



SZÉLES K L Á R A 

A MODERN MAGYAR LÍRA SZÜLETÉSÉRŐL, 
AVAGY: VAN-E A KÖLTÉSZETNEK FÓKUSZA? 

I. Hipotézis 

Vajon igaz-e az a feltevés, hogy egy-egy műalkotásnak — 
minél jelentősebb, annál kézenfekvőbben — van bizonyos 
fókusza, gyújtópontja. Ez mintegy magába gyűjti a mű lénye-
ges belső összefüggéseit, mint nagyítólencse a sugárnyalábo-
kat. így nemcsak gyújtó-, hanem gyűjtőpontnak is tekint-
hető; olyan kiinduló- és végpontnak, amely vezérfonalként 
is szolgálhat a szóban forgó összefüggések nyomon követésé-
hez, felfejtéséhez. (Például egy-egy interpretációban, az értel-
mezés különböző változataiban.) Tehát olyan pont, amely 
irányjelzőként is alkalmazható a mű összefüggésrendjeinek 
követéséhez. Ez a szerep vonatkozhat elsősorban egy adott 
műalkotásra. De az adott alkotás életműbéli funkcióján 
keresztül vonatkozhat a művész életrajzi, lélekrajzi, fejlődés-
történeti erővonalainak felfedésére is. Ez a bizonyos fókusz 
vezérfonal lehet a távolabbi, „külső"; irodalomtörténeti, 
világirodalmi, társadalmi-történelmi kapcsolatoknak, talál-
kozásoknak, eredőknek, s ezek ok-hálózatainak; esztétikai, 
mitológiai stb. tartalmaknak felgöngyölítéséhez is; vagyis a 
műalkotás, s az életmű szemantikai, szemiotikai stb. tartal-
mainak megvilágításához, felszínre hozásához.1 

1 Siegfried J. Schmidt szintén fókusz műszóval jelöli a mű központ-
ját, kohéziós erejét (Texttheorie. Probleme einer Linguistik der sprach-
lichen Kommunikation. München 1973). A „kohézió" kiemelése kap-
csán idézi Szabó Zoltán : A mai stilisztika nyelvelméleti alapjai. Kolozs-
vár-Napoca. 1977. Saját, ilyen tárgyú közleményem korábban, 1972-
ben jelent meg. (Kísérlet egy műelemzés-model! felállítására. Fii. Közi. 
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Mindezek kísérleti kipróbálására, bemutatására jelenleg a 
századforduló egyik magyar költőjét: Komjáthy Jenőt, élet-
művének egyetlen pontját — vázolt hipotézisem értelmében 
kiválasztott fókuszát - , egyben tehát az ebben sűrítődő, 
ebből kibontható összefüggéshálózatok egy részét emelem ki. 

III a. Költészetünk korszakváltása és Komjáthy Jenő 

Felmerülhet a kérdés: miért tekinthető Komjáthy Jenő 
különös és jellegzetes példának talán nemcsak a századforduló 
magyar költészetében, hanem — mint extrém jelenség — az 
európai líra történetében is. Személyisége, sorsa mintha 
megelőlegezné a XX. századi nagy rejtőzködők életútját: 
Franz Kafkáét, Robert Musilét. Polgári iskolai tanárként, 
Szenicen - eldugott, kis helyen, szlovák nyelvű környezet-
ben — úgy éli le rövid életét, harminchét évét (1858— 1895), 
hogy hirtelen, ma is megfejtetlen okból eredő halála napján 
jelenik meg első, egyetlen versgyűjteménye, magánkiadásban, 
A homályból címen. Több kötetet kitevő nyelvészeti, filozófiai 
írásai ma is kiadatlanok. Életében, s közvetlenül halála után 
csak a szűk családi, baráti kör tartja számon fel nem ismert 
zseniként. Ez a kör egyben az akkor elég szegényes irodalmi 
ellenzék tábora: Reviczky Gyula, akivel levelezik; Madách 
Aladár, a drámaíró fia; a Palágyi-testvérek (Menyhért és 
Lajos), akik az öreg Vajdát, Reviczkyt is tisztelettel vették 
körül. Ez utóbbiak szorgalmazzák síremléke felállítását; 
ők írják róla az első méltató tanulmányokat, előadásokat.2 

1972/1 — 2.) Úgy vélem, hogy a két, egymástól teljesen független gon-
dolatmenet hasonlóságai a közös, objektív alapokra vezethetőek 
vissza. Fenti tanulmány folytatását a Literatura közölte. (Újabb kísér-
let egy műelemzés-modelí felállítására. 1984/3. 294—327.) 

2 Palágyi Lajos: Komjáthy Jenő. Magyar Szemle 1895. február. 
Palágyi Menyhért: Komjáthy Jenő emlékezete. Felolvasás a Petőfi 
Társaságban, Jelenkor 1896/8. sz. Palágyi Menyhért: Egy rajongóról. 
Magyar Szalon, 1895. 1 2 1 7 - 1230. Rajtuk kívül Telekes Béla ír verset 
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Jellemző módon, síremléke leleplezésekor — amely sírkövön 
Palágyi Lajos négy sora olvasható — a helyi felső kereskedel-
mi iskola igazgatója, a tanár-kolléga: Kirschner Béla tart 
érzelmekben gazdag szónoklatot (1897). Személye hivatalos 
tudomásulvételét voltaképpen az az öt sor jelzi, amellyel a 
Pallas Nagy Lexikonában Négyessy László szerepelteti 
(1895. X. kötet). Ezután tizenhat esztendeig látszólag teljes 
irodalomtörténeti tetszhalálba merül. Azért látszólagos csu-
pán ez a feledésbe merülése, mert ez idő alatt is, búvópatak-
ként feltűnik. Éppen azok szellemi életében bukkan fel, akik 
majd az irodalmi élet nagy megújulását, új felvirágzását hoz-
zák: a Nyugat leendő vezéralakjai között. Nyomtatásban 
elsőként Juhász Gyula ír róla, mint „Egy elfelejtett magyar 
lángész"-ről, akinek gondolatvilágában „Buddha, Plátó, 
Spinoza, Schopenhauer egyesülnek", „összhangos egésszé, 
költői egyéniséggé". S ez a rajongó, tisztelgő írás csak hóna-
pokkal előzi meg a húszéves Kosztolányi Dezső hasonló 
hőfokú vallomását, amely a Bácskai Hírlapban lát napvilá-
got. Őszerinte Komjáthy a „legmodernebb költőnk", s 
az „egyéniség apostola, mint Emerson, Ibsen és Nietzsche". 
Babits —Juhász —Kosztolányi levelezésében szintén állandó-
an jelenlevő személy, eszmény : Komjáthy Jenő. Az akkor 
még pályakezdés gondjaival küzdő fiatalemberek egyetértőleg 
ejtenek szót a Komjáthy-társaság tervéről. S különösen el-
dugott, vidéki száműzöttségeik idején emlegetik, egyszerre 
elrettentő és biztató példaként. Juhász Gyula Szakolcára, 

Komjáthy tiszteletére. Haláláról s egyben verseskötete megjelenéséről 
a következő lapok adnak hírt: Nógrádi Lapok, Losonci Nevelés, 
Érsekújvár és Vidéke, Pesti Hírlap, Nemzet, Budapesti Hírlap, 
Egyetértés, Fővárosi Lapok, Magyar Újság, Hazánk, Pester Lloyd, 
Neues Pester Journal, Politisches Volksblatt, Budapester Tageblatt, 
Neues Politisches Volksblatt, Magyar Újság, Nemzeti Újság, Buda-
pest, Magyarország. Hosszabban a Polgári Iskolai Közlöny foglalko-
zik munkásságával (Kirschner Béla), és a Budapester Tageblaltban 
Sternberg Ottó, aki így ír róla: „Eugen Komjáthy war eine echte, 
eine grosse Dichternatur, ein Idealist vom reinesten Schlage, wie sie 
der ungarische Parnass nur selten hervorbringt". 
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Máramarosszigetre vetődve „balsorsú rokon"-ként, „vér-
tanú kollegám"-ként beszél róla.3 így nem csoda, ha Babits 
felháborodva emeli fel a szavát akkor, amikor — Komjáthy 
halála után tizenhat évvel - elkezdődik a költő felfedezése, 
a hivatalos irodalom részéről. Éppen a Nyugat táborával, 
Adyval szemben álló fórum : Rákosi Jenő Budapesti Hírlap 
Újságvállalata kiadásában jelenik meg az első — inkább ter-
jedelmes, mint értékes - monográfia Komjáthy Jenőről. 
A szerző : Sikabonyi Antal. S a kötet lelkes méltatását maga 
Rákosi Jenő írja meg. Úgy dicsőíti Komjáthyt, az ismeret-
lenségben meghúzódó „titáni szellemet", mint aki példás 
ellenképe a botrányos, a „mi kis borotváltképű felforgatóink" 
egyikének: Ady Endrének.4 íme, a csendes, elfeledett lírikus 
egyszerre harsány irodalmi harcnak lesz, ha nem is központja, 
de tétje. Babits joggal sóhajthat így, egyben válaszként is, 
ugyanebben az évben : „Én Istenem, ha elgondolom : nem is 
olyan régen, kevesen, fiatalok, ismeretlenek rajongtunk egy 
halottért, egy ismeretlenért, aki . . . a miénk volt teljesen, 
kizárólag, a mi költőnk, gyökerünk a múltban, erőnk a 
jövőre."5 

Közel száz év múltán, most, a mi századfordulónkon úgy 
láthatjuk : Babits szavai pontosan tükrözik az irodalomtörté-
neti valóságot. Ma már általánosan elfogadott tény, hogy 

3 Juhász Gyula, Tűz, I. évf. 1. sz. 1905. április 20.; Kosztolányi 
Dezső: Komjáthy Jenő, Bácskai Hírlap, 1905. december 31.; Babits— 
Juhász— Kosztolányi levelezése, Új Magyar Múzeum. Sajtó alá ren-
dezte: Belia György. 1959. 81., 82., 87., 98., 1 4 5 - 1 4 6 . , 2 8 5 - 2 8 6 . , 316. 
Juhász Gyula Összes Művei. Levelezés I. 1900—1922. Sajtó alá ren-
dezte: Belia György, 1981. LásdBevilaqua-Borsody Bélához, 258., vö. 
meg 21. („Éljen Nietzsche! Éljen Komjáthy Jenő!"), 46—47., 101., 
126., 133., 262., 372. 

4 Rákosi Jenő: Sikabonyi: Komjáthy Jenő. 1909. november 30. 
Rákosi Jenő Művei. II. 126—133. 

5 Babits Mihály: Az irodalom halottjai (1910). In: Irodalmi problé-
mák, 179. A nyugatosok Komjáthy-kultuszában talán a közismert 
Négyesy-szeminárium is szerepet játszhatott, hiszen Négyesy még a 
költő halála évében megkereste az özvegyet levelével, hogy az adatokat 
rögzítse a lexikon számára. 

6 It 89/4 
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Komjáthy Jenő a Nyugat-mozgalom, Ady költészete leg-
közvetlenebb elődje volt. Jelentékeny szakirodalom tanúságát 
idézhetjük bizonyításul.6 Kérdésem most az: miként követ-
hető, miként válhat szemléletessé ez az irodalomtörténeti 
fordulat — hipotézisem értelmében — akár egyetlen, kivá-
lasztott fókuszon keresztül? 

II/b. A kiválasztott fókusz: „FÉNY"7 

Egy versen belül 

Kézenfekvő az egyetlen, első (s egyben utolsó) Komjáthy 
Jenő kötet címéből és címadó verséből kiindulni. Ez a vers: 
A homályból, méltatói szerint egybehangzóan a költő egyik 
legreprezentatívabb műve. Maga a szó egyben kép, sőt láto-
más is. Mindhárom síkon (grammatikailag, stilisztikai-je-
lentéstani vonatkozásban s a vízióban) egyaránt a FÉNY a 
főszereplő. Már az első sor is erről tanúskodik : 

Ki fény vagyok, homályban éltem, . . . 

Ez a kezdés azt is elárulja: azonos ez a FÉNY a költővel 
mint a vers alanyával. S a költemény további menete során 
még erre az első sorra, s magára a címre visszavetülve is 
újabb rendszerszerű összefüggések tűnnek elő. 

Maga ez a FÉNY új és új változatokban tér vissza a követ-
kező, összesen tizenegy szakaszban. Megjelenik úgy, mint 
„lobogás", mint „más napok ragyogásá"-nak ellenében, tő-
lük távol létező „tiszta, nagy hév" (egyben tehát mint akarás, 
elszántság izzása). Felbukkan úgy, mint „sugár", „magában 
égő láng", mint „boldog csillagokkal együtt lobogás", majd 

6 Horváth János: Komjáthy Jenő. It 1912. 9—22., illetve: Tanul-
mányok, 1956.; Riedl Frigyes: Vajda, Reviczky, Komjáthy, Komlós 
Aladár: Komjáthy Jenő. M T A OK I. 1955. és A magyar költészet 
Petőfitől Ady ig. 1959.; Rónay György: Petőfi és Ady között. 1958.; 
Németh G. Béla: A magyar szimbolizmus kezdeteinek kérdéseihez. It 
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„széjjelomló fény", mint „millió sugárra foszló", „minden 
szívet átjáró" fény, mint olyan „tiszta láng", amelyet beoltani 
vágyik milliók szívébe. Megjelenik úgy, mint olyan „láng", 
olyan „nap", amit a szívében hord, amellyel rokon „világot", 
(világosságot) kell gyújtani ; amelynek köszönhetően ő lát és 
láttatni kíván, képes. A puszta felsorakoztatás is jelezheti azt 
a fajta többértelműséget, különféle átvitt jelentéseket, ame-
lyeknek megjelölésére jól alkalmazhatjuk a modern költészet 
jellemzésére kialakított, különféle, e századbeli elméleti ki-
fejezéseket. Ez a fajta „magányos lobogás" — sokcsatornás 
érdeklődést kíván (I. A. Richards), szokatlan asszociációkat 
tartalmaz (Allen Tate), mítoszalkotó költészetről tanúsko-
dik, állításai drámai megnyilatkozásokká válnak (Cleanth 
Brooks), szubracionális ikonszerűség hordozója (W. K. 
Wimsatt), a költő saját dialektikája vezérli (Kenneth Burke), 
logikai többértelműség van jelen benne (William Empson) 
stb. 

Mindez adódik abból a — korszakában nagy jelentőségű — 
fordulatból, hogy többé nem képeket, metaforákat alkalmaz, 
hanem szimbólumot alkot, ahogy ezt igen pontosan kifejtette 
Németh G. Béla: szemléletváltozás történik Komjáthynál, 
s ez a változás poétikailag a szimbolikus kifejezésmód meg-
születéséhez vezet, s szimbólumai többnyire egyben önszim-
bólumok.8 Ezek egyike a FÉNY. 

Akár ennek az egyetlen, kiemelt versnek alapján is érzékel-
hető, hogy ez, az itt fókuszként kezelt költői elem; s akár az 
előbb felsorakoztatott változatai is különféle árnyalatokat, 
egyben állandó fokozódást, mozgást képviselnek — ebben is 

1956.; in: Mű és személyiség. 1970. 542—582.; uő: Megvilágosodás és 
korforduló, in: Küllő és kerék. 1981. 2 9 0 - 3 1 5 . ; Türelmetlen és késle-
kedő félszázad. 1971. 252— 256. ; A személyiség mint értékcél a század-
vég magyar lírájában, in: Századutóról — századelőről. 1985. 79— 100. 

7 Nem egyetlen lehetséges fókuszként beszélek a „FÉNY"-ről , 
hanem, mint egyikről a több, lehetséges közül. 

8 Németh G. Béla: i. m. 1956. 1970. 558. 

6* 
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a fény, a tűz lobogásának jelenségéhez hasonlóan. Olyan 
sajátos vibrálást, amely átfogja és összekapcsolja a kompozí-
ció egészét. Tehát nemcsak elem, hanem dinamizmus, művé-
szi történés hordozója is. 

A FÉNY itt, miközben jelentéseiben, asszociációiban 
hatalmas távolságokat hidal át, egyszerre képviseli a vallo-
másos én megjelenítését; ugyanakkor, nem kisebb hangsúllyal 
magának az ihlet megragadottságának, extatikus megnyilat-
kozását; s mindezeken keresztül, nagyon átvitt, éterikus 
változatban egyfajta költői-társadalmi programot is: a láza-
dásnak, harcnak, s e lázadó szellem terjesztésének szándékát. 
Ez utóbbit igen sejtelmesen. („Elűzve a sűrű homályt.") 

Ez utóbbi kiemelt sor figyelmeztet arra: a FÉNY-hez 
elengedhetetlenül hozzátartozik ellentéte — itt a homály 
(másutt: sötétség, árny stb.). Hiszen a vers megjelenített vízi-
ója, egyben ihletforrása és „történése" nem egyszerűen csak a 
fényesség, világosság léte, öröme (átvitt értelemben: a meg-
világosodás, a látás és láttatás átélésében), hanem maga a 
homályból fénybe átfordulás; a homály ellenében felvilágló, 
a sötétséget legyőző FÉNY megjelenése. 

Erre a történésre, a fordulat átélésének eufóriájára utal az 
is, hogy ez a fókusz nemcsak dinamikus természetű (mint más 
művek hasonló csomópontjai), hanem, Komjáthynál: maga 
a dinamizmus. Akárcsak a költeményben szereplő igék jellege 
is jelzi ezt (lobogás, széjjelomlás, millió sugárra foszlás, lángot 
gyújtás stb.). Valamennyi ismétlődő cselekvést mutat fel, 
nyugtalan, izgékony és izgató tevékenységet, amely magában 
hordozza a továbbadás, különböző értelmű sokszorozás, 
sokszorozódás jegyeit. S ez tapasztalható a vers első sorától 
az utolsó sorig érzékelhető, emelkedő, áradó, „crescendó"-
nak nevezhető hangvételen, egyben kompozíciós íven (még 
ha ez utóbbi nem is töretlen).9 

Együttesen : egy versen belül a kiválasztott fókusz és belső 
összefüggései mintegy reprezentálják a költői szemlélet, ki-

9 Németh G. Béla: i. m. 1980. 3 0 4 - 3 0 8 . 
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fejezésmód, grammatika, szemantika, vízió, kompozíció 
alapvető karakterét. 

II/с. A kiválasztott fókusz: „FÉNY" 
Az életművön belül 

Komjáthy Jenő egész oeuvre-jében két alapvető verstípus 
váltakozik, hullámzik. Úgy is tekinthetjük, hogy a FÉNY, 
illetve az árny versei ezek. A fény ellentéte: a homály, a sötét-
ség és ezek társai : a sír, a halál, a semmibe hullás, az alvilág 
maga. A költő lesújtottságáról valló költeményei e veszedel-
mek fenyegetését idézik. Akkor születnek a borúnak, az 
elborulásnak ezek a versei, amikor úgy érzi: „A síri szellemek 
hatalma / leigáz engem" (Nyugodt a lelkem ...); „Erőtlen, 
kétségb'esve lankadok" (Altató). így szól önmagához: 
„Gondolj a sírra, láz betegje!" (Magamhoz). Az ehhez a 
típushoz sorolható művek sokszor már címükben is elárulják 
a mélypontra jutást, a kétségbeesés alaphelyzetét: Le vagyok 
tiporva . . ., Mind hasztalan!, Megőszült a világ, Feledni!, 
Meghalok, Csak jót ne várj!, Árnyék borult rám stb. A másik 
típus mindennek az elesettségnek éles ellentétéről: felülkere-
kedésről, győzelemről, túláradó boldogságról, gyönyörűség-
ről tanúskodik (Himnusz, Valami suttog..., Kéj, Szokatlan 
hangot üték meg . . ., Repülj dalom, A magasból, Riadó, Lesz 
még egyszer kikelet!, Diadalének, Fejemben egy világ, 
Hurráh! stb.). Ez utóbbi fajta versekben - amelyeket Németh 
G. Béla heurékás élményű verseknek nevez (s amelyek tehát 
egyben bizonyosfajta vershelyzetek is) — az előbbiekkel 
szemben arról vall : „Csodás erőt támadni érzek" (Himnusz), 
„Harsan a szózat fényes egekből" (Valami suttog ...), 
„Fensőbb világok napja süt reám / Minden ragyog, zeng, 
énekel" (A sápadt asszony), „Itt állok én a lét magasán / Lel-
kem napfényes álmaival" (A magasból) stb. 

Magától adódik, hogy a két verstípus forrása, egyben hang-
vételének egyik eredője a kedélyállapot váltakozása. Aligha 
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létezik olyan költészet, amelyben ez ne lenne jelen. Komjáthy 
Jenőnél az a megkülönböztető vonás, hogy ez a váltakozás 
mindig éles ellentétekként bukkan fel, s főként: uralkodó 
szerepet kap az életmű egészében, mint elsődleges mozgató-
rugó és ihletforrás. Megfigyelhetjük azt is, hogy bizonyos 
— akaratlan — szabályszerűséggel a sötétség, az árnyék, a le-
törtség jegyében született versek egyben a gyengébb esztétikai 
minőséget is jelentik, sokszor epigon jellegűek (Ábrándos 
fiú, Régi rege darabjai, Istenek, A hipokritákhoz stb.). 
A legsikerültebb, legeredetibb művei mind a FÉNY jegyében 
fogantak, a másik típushoz tartoznak. (Lásd a már kiemelt 
heurékás élményűeket, de A homályból, Diadalének, Új Józsue 
címűeket is, s az egész f/oa-ciklust stb.) Jellemző — s ez már 
kötete felépítésére, szerkesztési elgondolására is vonatkozik 
— , hogy egyetlen különálló ciklusa van, s ez a fent említett, 
a szerelmeséhez, feleségéhez szóló versfüzér: az, amely már 
névadásában is a rátalálást, a győzelem örömét sugározza. 
A versek egyes darabjai már címükben, verskezdő soraikban 
is a FÉNY, a ragyogás gyönyörét idézik. Óh, mennyi fény ! — 
sóhajt fel a szerelem bűvöletében. „Ki vagy te fény?" — szól 
kedveséhez, majd „fényes égi látomány"-nak nevezi (Ki vagy ? 
Vallomás). „Óh mi gyönyörnek a lángja hevít!" — kiált fel 
Szerelem című versében. Máskor úgy szól Éloához, hogy ép-
pen a sokszoros értelmű, költői fény jegyében kapcsolja 
egybe lényeiket: 

Szívedben az a nap ragyog, 
Mitől meglelkesül s magasra gyúlt enyém. 

(Enyém vagy!) 

Mindez — s akár az itt különösen gyakori felkiáltójelek sora 
— jelzi közvetlenül, hogy a FÉNY megpillantása, maga a 
megvilágosodás pillanata Komjáthy Jenőnél kiváltságosán 
fontos ihlet-alkalom.10 Egyúttal akár az idézett példák is 
szemléltethetik, hogy ennek a fajta telítettségnek, túláradás-

10 Németh G. Béla: i. m. 1980. 
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nak, eufóriának közvetlen költői rokona itt a gyönyör, a kéj, 
az álom bódulata, máskor a magasság, a felemelkedés, a re-
pülés képzete, akár fényes hegytetők ró'l, akár szárnyakról van 
szó. De mindez már átvezet a következő, tágabb összefüggés-
sorhoz. 

III. A kiválasztott fókusz: „FÉNY" 
Az életművön kívül: kultúrtörténeti kapcsolatok 

Máreddig is joggal kísérthetett a képek alkalmazásának, a 
FÉNY költői szerepének idézésénél az állandó utalás első-
sorban a Bibliára, a kereszténység képeire, de egyéb ősi míto-
szokra is. Már az első, közelebbről vizsgált versben (A ho-
mályból) is joggal ismerhetjük fel Mózes 1. könyvét, a Gene-
zist, mint a képek hátterét, asszociációit. De a Világosság 
mint a Sötétség ellentéte és lebírója nemcsak itt, s nemcsak 
János evangéliumában található meg, hanem a két őserő 
harcából kiinduló mitológiák sokaságában, asszíriai, babiló-
niai, egyiptomi stb. keletkezés-mítoszokban is. Valamennyi-
nél kapcsolódik ez az ősi harc az isteni és istenellenes (go-
nosz) harcához. 

Komjáthy Jenő költői képzelete ebben a mitikus, isteni 
szférában mozog. Többször konkrét módon is hivatkozik 
például a keresztény hitvilágra („Nem ülhet rajtam diadalt / 
Az ördög és az éj hatalma." — A szenvedélyek), máskor — 
mint már az idézett sorokon belül is — átvittebb, többértel-
műbb az utalás s az utalásrendszer, maga az „éj hatalma" 
például. „Ti árnyak, alvilági rész" - szól a hipokritákhoz, 
mintegy a görög mitológia hangján (holott szándékosan 
kerüli az antik hivatkozásokat, a régi magyar irodalom ha-
gyományainak ellenszegülőjeként).11 Németh G. Béla beszél 
arról is, hogy mennyire tudatos önszimbólumaiban a Krisz-
tussal azonosulás;12 máskor átvittebb, távolibb értelemben a 

11 Németh G. Béla: i. m. 1956., 1971. 
12 Németh G. Béla: i. m. 1956. 
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FÉNY egyetemes jelképrendszeréhez kapcsolódik („ . . .en-
gem szárnyak emelnek / Ihlet lángja . . ."). Hangján „Oly-
kor az égbolt / Villáma, gyors tüze átcsap" — úgy érzi 
(Szokatlan hangot üt ék meg ...). Egy azonos mindegyikben: 
küldetéses, prófétai, megistenülő, megszállott poéta; vátesz-
ként fellépő költő áll elénk. Ennek révén joggal rokonítható 
nemcsak kortársai egy részével, de ennek a századfordulónak 
számos, jellegzetes társadalmi jelenségével : a zseni-tudat igen 
széles skálájú változataival is. 

Mindebből emeljük ki azt, ami sajátosan az övé. Azt a 
tényt, hogy ő voltaképpen mintegy erre a mozzanatra épít : a 
FÉNY felvillanásának, a megszállottság felhevült pillanatai-
nak mámorában él és alkot. S megfordíthatjuk : efféle alko-
tásaiban él és hat legerőteljesebben utókorára. Ez olvasható le 
Mednyánszky róla festett portréjáról, de fennmaradt fény-
képéről is. Ez tükröződik a kortársak, ismerősök róla meg-
őrzött emlékképeiben. Palágyi Lajos, a barát így jeleníti meg: 
„magas termetű, szőke hajú, nagy kék szemű, csodálatos 
idealista". S ez az átszellemültség Sternberg Ottó felidézésé-
ben már úgy szerepel, mint „blonden Christuskopf" — „und 
die grosse blauen Augen". S ez a külső megjelenés, ez a Krisz-
tus-hasonlóság további átvitt értelemben, az egész, sajátos 
életútban is megjelenítődik. A feljegyzett benyomásokat 
tekinthetjük olyan külső jegyeknek, amelyek egybevágnak 
például azzal a vallomással, amelyet egy ifjúkori levelében 
így olvashatunk (önmagáról harmadik személyben beszélve) : 
„Az életet csupán eszköznek tekinti, lépcsőnek, mely maga-
sabb régiókba fölvezet." Húszévesen írja ezt (1878. május 
31-én), de halálától visszatekintve ennek a létprogramnak 
megvalósítását, egy mitikus szerep tudatos vállalását, meg-
testesítését láthatjuk. Prófétikus küldetés érzetének, a meg-
szállott pillanatoknak alárendelt életet, amely a hirtelen, 
magánosan fel-fellobbanó FÉNY-hez hasonló, s amely 
hasonló váratlansággal, rejtélyességgel lobban ki. 

De legjellemzőbbé, legmaradandóbbá, s egyben a hagyo-
mány hivatott közvetítőjévé az teszi, hogy mindez hozzátar-
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tozik, alapjául szolgál annak, hogy éppen ő ír le ilyen sorokat 
a XIX. század legvégén : 

Ki látott engem tűzszekéren 
Mint prófétát egykoron 
Illést se látta minden ember 
Csak az, ki lelkével rokon. 

Halljuk a négy sort és óhatatlanul, közvetlenül idézheti fel 
az Illés szekerént, a Ki látott engem ?-et, a „fényembert köd-
be bújva" — a nagy utódot, követőt: Adyt. 

A FÉNY, a fókusz, jelentései teljességében elkíséri, átíveli 
a líra korszakos átváltozásának útját, rávilágít erre a történeti 
folyamatra is, belső összefüggéseinek felfejtéséhez lényeges 
utalásokat ad. 



GÖMÖRI GYÖRGY 

PETŐFI ÍR „SÚGÓJA" - THOMAS MOORE 
(A „NEMZETI DAL" GENEZISÉHEZ) 

Ki olvas manapság Thomas Moore-t? Magyarországon 
esetleg egy-egy angol szakos egyetemista. Angliában sem jobb 
a helyzet. Pedig voltak idők, amikor az 1779-ben született és 
angolul verselő ír költő népszerűsége Byronéval és Walter 
Scottéval vetekedett. A Lalla Rookh és az Irish Melodies 
szerzőjét ismerték a reformkori Magyarországon is, olvasták, 
fordították, sőt: ugyanaz a megtiszteltetés érte, mint Shakes-
peare-t, mivel három nagy költő ültette át magyarra. Igaz, 
hogy csak egy versét, de : Vörösmarty, Arany, Petőfi. A „For-
get not the field..." nem remekmű, de a kor szabadságideál-
ját sugárzó, hatásos vers - azoknak állít emléket, akik életü-
ket áldozták a haza szabadságáért. Petőfi ezen kívül még két 
verset fordított Moore-tól, egyet 1847 novemberében („Oh 
ne bántsd a költőt . . ."), amit már december 12-én közölt az 
Életképekben, valamint a rövid „Itt alszik a költő . . ."-t, 
egy évre rá, már Debrecenben.1 Hatvany így élt Petőfiiébői 
tudjuk, hogy Thomas Moore arcképe ott függött Petőfi pesti 
dolgozószobájában, s hogy még később, a szabadságharc alatt 
is melegen ajánlotta az ír költő olvasását az ifjú Szász Károly-
nak. Ennek ellenére (hogy, hogy nem), a Petőfi-kutatók 
mindeddig csak Byron és Shelley esetleges hatását vizsgálták 
a Felhők szerzőjére, s még a tüzetes és lelkiismeretes Horváth 
János is csak egyetlen puszta mondatban reflektál Moore-ra 
Petőfi-könyvében. Pedig hát Thomas Moore összegyűjtött 
versei 1847-48 fordulóján Petőfi legkedvesebb olvasmányai 

1 Petőfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi, 1954. II. 242— 243 
és 581. 
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közé tartoztak, s mint látni fogjuk, költőnk bizonyos időn át 
annyira Moore bűvkörében élt, hogy az hazafias költészetén 
(mind a frazeológiát, mind a képalkotást tekintve) jól felis-
merhető nyomot hagyott. 

Más szóval Moore-áthallásokat tételezünk Petőfi 1847/48-
as lírájában. Ezek (úgy hisszük) elég könnyen felismerhetők, 
ha a két költőt egymás mellé téve olvassuk. S az is eléggé nyil-
vánvaló, miért nem Byronból vagy Shelleyből merített ihle-
tet, vagy hallott át retorikát Petőfi ezekben a napokban. 
A már országosan ismert, népszerű költő közéleti költészete 
ekkor két alaphangot üt meg, nevezzük ezeket némi egyszerű-
sítéssel „plebejus-forradalmi", illetve „hazafias-függetlenségi" 
hangnak. (Az adott helyzetben természetesen az utóbbi hang 
is forradalminak minősült vagy minősülhetett, hiszen a füg-
getlenedés Bécstől gyakorlatilag nem volt lehetséges forradal-
mi akció, vagy legalábbis a forradalmi veszély rendkívüli 
felfokozása nélkül.) 

A plebejus hangot olyan versek ütik meg, mint „A nép 
nevében" és később, a márciusi napokban a „Dicsőséges 
nagyurak . . . " . Ugyanakkor viszont Petőfi másik hangja nem 
a nép jogfosztottságát, illetve nemzeten-kívüliségét, hanem a 
magyar nemzet történelmi hanyatlását tekinti érzelmi ki-
indulópontnak: „Mi mostan a magyar? / Holt dicsőség hal-
vány kísértete" — írja 1847 februárjában. Itt tehát a kelet-eu-
rópai romantika ismert fordulatával állunk szemben: a költő 
szégyelli, hogy (egykor) szabad és hatalmas nemzete (most) 
„rabsorsban", idegenektől való függőségben sínylődik, tes-
ped. A nemzet képviselői előtt tehát kettős feladat áll: egy-
felől be kell engedniük a népet „a jogok sáncaiba", másfelől 
pedig meg kell szüntetniük az ország méltatlan állapotát, ki 
kell vívniuk függetlenségét. Ha ez így van, Byron és Shelley 
nem lehetnek teljes értékű példaképek, hiszen Anglia már 
régóta független, legfeljebb arról folyhat vita, hogy mennyire 
demokratikus; ők más népek szabadságáért emeltek szót 
vagy voltak készek harcolni. A „hazafias-függetlenségi" 
modellhez viszont közel áll az az ír Moore, aki az általános 
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szabadságjogok hirdetése és dicsőítése mellett lírájában 
szüntelenül a „régi dicsőség"-„jelenlegi szolgaság" ellen-
tétpárjára utal, legalábbis Írország viszonylatában. Amikor 
Thomas Moore „szabadság"-ról beszél, a személyi szabadsá-
gon és a polgárokat megillető jogokon kívül elsősorban a 
függetlenségre gondol, s a „gyáva" vagy a „szolga" kifejezés 
az Ir melódiák kontextusában azokra vonatkozik, akik nem 
voltak hajlandók harcolni a múltban Írország függetlensé-
géért, vagy végleg lemondtak róla a jelenben. Petőfi Sándor 
tehát joggal érezhetett hasonlóságot az ír —angol viszony és a 
Magyarországnak az osztrák császársághoz való viszonya 
között. 

Petőfi hazafias költészetének retorikájában megkülönböz-
tetett szerep jut a „zsarnok" szónak. Ez, a „törvénytelen 
eszközökkel kormányzó egyeduralkodó" jelentésen túl meg-
illeti mindazokat, akik a népet szándékosan szolgaságban 
tartják. A „zsarnok" szó gyakran fordul elő az ír melódiák-
ban, különösen kiemelt szöveghelyzetben az „Avenging and 
Bright" című versben, amelynek első sora Írország (Erin) 
bosszúálló kardjára utal: „Avenging and bright falls the 
swift sword of Erin . . ." (Bosszúállón, s csillogón sújt Erin 
gyors kardja . . . ) , és utolsó versszaka ezekkel a szavakkal 
végződik: ,,Though sweet are our friendships, our hopes, our 
affections, / Revenge on the tyrant is sweetest of all!"2 Más 
szóval: édes a barátság, a remény, édesek vonzalmaink, de 
mindennél édesebb bosszúnk a zsarnokon. Mármost Petőfi-
nek van 1847 májusából egy rövid verse arról, hogy — mi lesz 
a „legszebb költeménye". Úgy hiszem, Petőfi először itt 
kapcsolja össze nyíltan a „zsarnok" fogalmát Béccsel: 

„Legszebb lesz az, ha majdan Béccsel 
Hazám bosszúja szembeszáll, 
S én villogó kardom hegyével 
Száz szívbe ezt írom: halál!"3 

2 The Poetica! Works of Thomas Moore. London: Frederick Warne 
and Co., New Vork: Scribner, Welford, and Armstrong, é. n. 220. 

3 Petőfi: i. m. II. 76. 
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Ehhez a talán meglepő egyezéshez még csak azt tenném 
hozzá, hogy az „Oh Blame not the Bard . . . " (Oh ne bántsd 
a költőt. . .) fordításában Moore utolsó két sorát („Till thy 
masters themselves, as they rivet thy chains / Shall pause at the 
song of their captive and weep!")*. Petőfi így adja vissza: 
„Maga zsarnokod is, míg láncod szorítja, / Rabja dalán meg-
áll és sírni fog."5 Vagyis még negatívabbá formálja az elnyo-* 
mót illető kifejezést, szerintem tudatosan nevezve az írek 
angol „urait" — zsarnokoknak. Egyébként Moore-nak még 
egy harcra buzdító versében (Before the Battle) is fölbukkan 
az ellenség „zsarnoki ereje" (tyrant might), amivel a nemzet 
hősei egy korábbi csatában már megbirkóztak, s a várható 
csata előtt Moore így állítja föl az alternatívát: „By that sun, 
whose light is bringing / Chains or freedom, death or life" — az 
elkövetkező nap fénye „láncokat vagy szabadságot, életet 
vagy halált" hoz a küzdőknek. Az alternatíva ilyen egy-egy 
szavas felvázolása, azt hiszem, már emlékezteti a magyar 
olvasót valamire . . . úgy van, a „Nemzeti Dal"-ra gondolok. 

A „Nemzeti Dal", vagy ahogy gyakran emlegetjük, a 
„Talpra magyar . . . " egyike Petőfi legközvetlenebbül politi-
záló verseinek. Keletkezésének története jól ismert: két nap-
pal a márciusi forradalom előtt íródott, arra a nagy bankettra, 
amit néhány nappal későbbre terveztek az Ellenzéki Kör 
fiataljai. De március 15-én ez a nap verse, Petőfi négyszer is 
elmondta, s a Tizenkét Pont mellett ez a szabad sajtó első 
terméke. A „Nemzeti Dal" bizonyos helyzetben vagy hely-
zetekben gyújtó hatású vers lehet, de benne nem a radikális-
plebejus szemlélet, hanem a tágabb értelemben vett hazafias 
hang dominál. A vers ugyanis nem ad konkrét célkitűzést 
azon túl, hogy egyfajta „függetlenségi" retorika hatja át, és 
hogy a most kivívható szabadság, a demokratikus szabadság-
jogok reményével kecsegteti a magyar nemzet, a potenciális 
magyar nemzet minden tagját. Vagyis mindenkit, aki Magyar-
országot hazájának tartja. Hiszen a „haza" kihívására kell 

4 Moore: i. m. 208. 
6Petőfi: i. ш. 243. 
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mindenkinek megfelelni, ez a már-már mitizált „haza" 
követeli meg mindenkitől, hogy az ismert rabság helyett a 
szép ismeretlent - a szabadságot válassza. A kérdés az adott 
helyzetben, amikor a „forradalom a levegőben lóg", merőben 
retorikus, de alkalmat ad Petőfinek arra, hogy a szokásos 
lírai énből átcsapjon az ünnepélyes nemzeti többesbe: 
„Esküszünk, / Esküszünk, hogy rabok tovább / Nem le-
szünk!" Ami a hivatkozási alapot, a „magyarok istenét" 
illeti, az bizony elég ködös fogalom, bár bizonyos fokig meg-
felel a Thomas Moore lírájában megjelenő „Erin szellemé"-
nek, különösen ezekben a sorokban: „Erin, О Erin! thus 
bright through the tears / Of a long night of bondage thy spirit 
appears".6 Írország szelleme — nemtője? — itt a rabság 
hosszú éjéből bontakozik ki, jelenik meg a hazafinak, aki 
biztos benne, hogy nemzetének csillaga újra fel fog ragyogni. 

A „Nemzeti Dal" második versszaka a szabad ősök és a 
szabadságuktól megfosztott utódok közötti különbségre 
összpontosítja a figyelmet: „Kárhozottak ősapáink, / Kik 
szabadon éltek-haltak / Szolgaföldben nem nyughatnak". 
Ennek a gondolatnak is van előzménye Moore-nál, bár nem 
annyira az ír melódiákban (noha nyomokban ott is), mint egy 
korábbi versében, ami nem hiányozhat egyetlen valamirevaló 
Moore-válogatásból sem: a „Lines written on hearing that 
the Austrians had entered Naples". Ezeket a Nápoly elfog-
lalásáról szerzett sorokat Thomas Moore 1821-ben írta, ami-
kor az osztrák csapatok ellenállás nélkül vonultak be a vá-
rosba. A verset felháborodás fűti, demokrata indulat hatja át. 
Ezekkel a szavakkal kezdődik : 

„— А у — down to the dust with them, slaves as they are . . ." 
(— Ó, porba velük, hiszen szolgák csak ők . . . ) 

— amit sajátságos átok követ: mivel a nápolyiak vissza-
hőköltek a szabadságharc lehetőségétől, nem érdemlik meg a 
szabadságot, tehát szívják csak a vérüket zsarnokok, seny-

6 Moore: i. m. 211. 
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vedjenek bilincsben. Ennek a gondolatnak a változatai vonul-
nak végig a versen; a kilencedik szakaszban Moore például 
a „férfiasság gyalázatáról" (disgrace upon manhood) beszél, 
amely azokra száll, akik „a szolgalét kárhozatát választják in-
kább, mint a halált" (prefer the slave's life of damnation to 
death)? Petőfinél, mint láttuk, a „szolgalét kárhozata" visz-
szafelé is kiterjeszthető, az ősök csontjaira, mivel azok (most, 
amikor végre fennáll a választás lehetősége a szabadság és a 
szolgaság között) méltatlannak érzik, hogy „szolgaföldben" 
nyugodjanak. 

Minden eddigi egyezésnél erősebb Moore-áthallás mutat-
kozik a „Talpra magyar . . ." harmadik versszakában. Pedig 
éppen ez az egyik „legpetőfisebb" része a versnek, ahol a ha-
zafias indulat szinte tetőfokára hág: „Sehonnai bitang ember 
/ Ki most, ha kell, halni nem mer . . ." De fölöttébb hasonló 
az ír melódiák egyik rövid versének a kezdete; igaz, jambikus 
lüktetéssel : 

„Oh where's the slave so lowly 
Condemned to chains unholy 
Who, could he burst 
His bonds at first, 
Would pine beneath them slowly?"8 

Amit formahűen talán így magyaríthatnánk : 

„Ó hol az alja szolga, 
Ki hogyha módja volna 
Széttörni ocsmány 
Láncát, ledobván, 
Alatta sorvadozna?" 

Persze ami ezután következik Petőfinél, s amit a rím is 
kiemel: „Kinek drágább rongy életei Mint a haza becsülete", 
szövegszerűen nem a fentebb idézett Moore-versből követ-
kezik, hanem Petőfinek abból a személyes meggyőződéséből, 
hogy ebben a helyzetben „a haza becsülete" forog kockán, 
hogy a függetlenség elszalasztása eljátszaná ezt a becsületet 

7 Uo. 208. 
8 Uo. 564. 
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(amit Moore konkrétan ki is mond a „Nápolyra írt sorok"-
ban). De változatlanul a türtéjoszi poétika szelleme lebeg a 
vers fölött, s ez sugallja a következő versszak érzékletes 
hasonlatát : 

„Fényesebb a láncnál a kard, 
Jobban ékesíti a kart. . ." 

Ennek a „lánc-kard" dichotómiának ha vannak is előzmé-
nyei Petőfinél, azok a „Nemzeti DaF'-ban alkalmazottól el-
térő jellegűek. Az 1846. szeptemberi keltezésű „A bilincs" 
például megeleveníti az anyagot; a börtönbe vetett szabadság-
hőshöz így szól a kezére záruló bilincs: „Ugye nem ismersz? 
a szabadság / Csatáiban kard voltam én . . ,",9 majd néhány 
sorral később: „Bilincset vertenek belőlem, / Belőlem, aki 
kard valék".10 Itt a kard és a bilincs viszonyát visszavezet-
hetjük, ha tetszik, az „ekéből fegyver" - „fegyverből eke" 
ősi toposzára, de másrészt már ez a fordulat is emlékeztet 
Moore-ra, aki a „Sorok . . . " harmadik verszakában így ítéli 
el a nápolyiak gyávaságát: „... let men of all lands / Laugh 
out, with a scorn that shall ring to the poles,! When each 
sword that the cowards let fall from their hands / Shall be 
forged into fetters to enter their souls!"11 Vagyis az ír költő 
felhívást intéz a világhoz, roppant, gúnyos kacagással néze 
„Ahogy minden kardból, amit a gyáva had kezéből kiejt / 
Lánc lesz verve, hogy lelkükbe hatoljon!".12 Ez a hasonlóság 
persze még lehet véletlen is, hiszen Petőfi bizonyíthatóan csak 
1847-től olvasott Moore-t, pontosabban Moore Byron-élet-
rajzát minden bizonnyal korábban is ismerte, de hogy mikor-
tól kezdte olvasni Moore verseit, azt lehetetlen megállapíta-
ni.13 De térjünk vissza a „Nemzeti DaP'-hoz. Azt itt sze-
replő kard —lánc ellentétpárnak egyeneselőzménye az„01asz-

9 Uo. 233. 
10Petőfi: i. m. I. 593. 
11 Uo. 594. 
12 Moore: i. m. 564. 
13 Petőfinek két Moore-kiadás volt a birtokában: az 1846-os The 
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ország", amit Petőfi 1848 januárjában írt, s ami ezekkel a 
szavakkal, ezzel az érzékletes képpel kezdődik : 

„Megunták végre a földöncsuszást, 
Egymásután mind talpon termenek, 
A sóhajokból égiháború 
Lett, s lánc helyett most kardok csörgenek . . ,"14 

Viszont ezt a négy sort olvasva lehetetlen vissza nem 
gondolnunk Moore már idézett „Sorai . . ."-га, ahol a vers 
azzal kezdődik, hogy a felháborodott költő a porba parancsol-
ja a gyáva olaszokat. Ezért aztán nem tudom elhessegetni 
magamtól azt a gondolatot, hogy Petőfi az „Olaszország"-
ban Moore-ral vitatkozik, őt helyesbíti, neki válaszol: 
„[lám:] megunták végre a földöncsuszást!" Ezt az érzésemet 
erősíti a „lánc helyett" fordulat, valamint a korábban idézett 
két sor (a „kard —lánc" kontextusban) a Moore-vers 
harmadik versszakából. Igen ám, de Moore kívülről nézi a 
nápolyiakat, Petőfi viszont belülről azonosul a rabnak minő-
sített nemzettel, saját nemzetével, ezért mondhatja versének 
— mármint a „Nemzeti Dal"-nak — egyik rákövetkező sorá-
ban: „Ide veled ősi kardunk!" (Az én kiemelésem — G. Gy.) 
Jóllehet ennek is van megfelelője az ír melódiákban: „Oh 
for the swords of former time! / Oh for the men who bore 
themI"15 A kard régen is, ma is a „szabadságért" küzdött és 
küzd, bár kétségtelen, hogy a szó értelmezése alaposan meg-
változott. 

A „Nemzeti Dal" ötödik szakasza a forradalmi tett katar-
tikus, mindent megtisztító hatását sugallja — le fogja ez mos-

poetical works of Thomas Moore. Complete in one volume. London (vö. 
Petőfi Sándor vegyes művei. Bp. 1956. 257.) és a H. M. Melford szer-
kesztette Lyrical beauties of Thomas Moore. Brunsvick 1845, amit 
1848-ban Aranynak ajándékozott (vö. Petőfi Sándor levelezése. Bp. 
1964. 524. és 585.). 

" Petőfi: i. m. II. 333. 
15 Moore: i. m. 242. 

7 и 89/4 
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ni a magyar névről mindazt a gyalázatot, „mit rákentek a 
századok". Az eddigiek után nem lesz meglepetés, hogy erre 
is találunk párhuzamot Thomas Moore-nál, jóllehet egy elé-
gikusabb, kevésbé mozgósító szándékú vagy hatású versében 
(The Irish Peasant to Her Mistress). Itt az ír paraszt beszél 
„kedveséhez", aki Moore jegyzete szerint „az ősi [katolikus] 
ír egyház" (the ancient church of Ireland)16 — de erős a 
gyanúm, hogy a független Írország szellemére gondol, s ami-
kor a kedves „vetélytársát" emlegeti, azon nem annyira az 
anglikán egyház, mint a „hivatalos" Angol-Írország érten-
dő. De az allegorikus alak értelmezésénél fontosabb, hogy 
mit mond ez az „ír paraszt" kedvesének: „They say too, 
so long thou hast worn those lingering chains; / That deep in 
your heart they have printed their servile stains-".1' Vagyis 
vannak, akik megrágalmazzák a kedvest, hogy „ama lánco-
kat olyan sokáig kellett viselned / hogy a szolgaság mély 
nyomokat hagyott szívedben". Moore szerint ez nincs így, 
mivel „no chain could that soul subdue- / Where shineth thy 
spirit, there liberty shineth too!". Más szóval a szolgaság, a 
gyalázat nyomai lemoshatok, a függetlenség szellemének 
sugarai erősebbek az elnyomás sötétségénél. 

Végül Petőfi hisz abban, hogy az utókor hálásan fog emlé-
kezni a szabadságért küzdők s érte elhulltak „szent neveire". 
A „Nemzeti Dal" záró versszaka már határozottan állítja, 
amit a „Forget not the field . . . " költője még csak kér az 
olvasótól — az emlékezés tiszteletadását. Moore-nak azon-
ban van egy másik verse, amelyben ő is túlmegy az óhajtá-
son, s tényként állítja a csatában elhullt hősök megbecsülé-
sét. A „Before the Battle" (Csata előtt) című versre gondo-
lok, ahol az elképzelt hősi halálra mitikus (és szinte kozmik us) 
ünnepélyességgel reagálnak a megmaradottak : 

16 Uo. 212. 
17 Uo. 213. 
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„Like the day-star in the wave 
Sinks a hero in his grave, 
'Midst the dew-fall of a nation's tears" 

és újra, a befejező sorokban: 

„ . . . oh! how bless'd that hero' s sleep, 
O'er whom a wondering world shall weep!",s 

Az utolsó két sort talán így fordíthatnánk magyarra : 

óh milyen áldott a hősnek az álma, 
Akit egy világ könnyez meg, csodálva!" 

Amiről óhatatlanul eszünkbe jut a jóslat, hogy: 

„És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket" 

A „világ" még a középkorba visszavetítve is költői túlzás 
Moore-nál; nagyon ritka volt az az eset, amikor a győztesek 
egyike-másika is megkönnyezte a legyőzöttek hősiességét. 
De ha meggondoljuk, Petőfi is realisztikusabb optimizmusá-
ban, amikor azt írja: „unokáink leborulnak", vagyis a sza-
badság táborának győzelmét nem keltezi a közeljövőre. 
Mindenesetre közös a remény, s az (idealista ?) elvárás mind-
két költőnél, hogy az utókor az igazi hősöket és mártírokat 
és nem a zsarnokokat, illetve azok hosszú életű kiszolgálóit 
fogja majd tisztelni és ünnepelni. 

A mondottakból talán kitetszik, hogy Thomas Moore köz-
vetlen és közvetett hatását Petőfi Sándor lírájára én főképp 
egy meghatározott periódusban, 1847 második felétől 1848 
márciusig igyekeztem feltárni, s bizonyítani szövegösszeve-
tésekkel. Nem volt ez a hatás kizárólagos még ezekben a hó-
napokban sem; egy olyan verset, mint a „Dicsőséges nagy-
urak . . ." az a Moore, aki magát a „tudatlan és dühös 

18 Uo. 211. 
18 Uo. 194. 
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sokaságtól" az ír melódiák előszavában élesen elhatárolta,19 

semmiképpen sem tudott volna megírni. Viszont a „Nemzeti 
Dal"-ból, amely a nemzeti egység jegyében a függetlenség 
kivívására buzdító költemény, elég jól kihalljuk Moore „sú-
gását". A régi nagy magyarokra gondolva szégyenkező, a 
múlt példaképeinek korszerű követésére buzdító Petőfi patrio-
tizmusát alighanem Thomas Moore is magáénak érezhette 
volna. 



TANDORI D E Z S Ő 

JÉKELY ZOLTÁN 
(AZ ÉLTETŐ LÍRA II.) 

Az egyedi megítélés történeti kategóriája: hogy íme, 
„! 988-ban" mintha még az eddigieknél is nagyobb sebesség-
gel kezdenének visszaérkezni érdeklődésünk fontos-terébe a 
Jékely-költészet tárgyai, viszonyításai, kijelentésmódjai, szük-
ségessé válna elkezdeni valami még pontosabb vizsgálatot, ha 
lehet, épp ez oly nyomban tovább-hajló anyagkezelési mód 
(végül is versanyag) mibenléte felől; egyszeriség és szubjekti-
vitás-látszat, ismételjük, íme, költőnk életművének lényegével 
látszik egybevágni, s a reflexió csillagóráját akképp ígérni, 
ahogy e poézis annyi legjava-helye ilyennek jegyében állt. 
Ám védjük ki ezt az esszékezdetet, s az elmondottak tartal-
mát tartva csak előtérben s mottóul, foglalkozzunk - vég-
eredményben így — kitűzött célunk szerint a matériával. 

A Jékely-hangütés, önmagában véve, ahogy ennek a nagyon 
korán éretté váló jellegnek kezdeteit jelzi, különös ellentmon-
dás jegyében mintha épp a stilizáltság csekélyebb foka miatt 
lenne távolibb tőlünk; az „élhetőség elemét" kereső olvasói 
figyelem elsősorban esztétikai élményt kap, s ezt a „kiének-
lés", a megmunkálás dominanciájának fokán csak. Itt még a 
kóbor kutyák invokálása nem váltja ki alap-létélményeink 
igazi képmását, s a Poverelló-búcsúvers megannyi szépsége 
— látni fogjuk — kívül hagy az érdemleges tárgyon, az 
azonosul-hatáson, mely végletesen a megformáltság egyszeri-
sége-mássága (tőlünk ugyanakkor evidensen különböző mi-
volta, másik-embersége stb.) révén, átélés és másmilyenség 
magasabb fokú találkozásában formálódik meg. A legkoráb-
bi ismert Jékely-versek, persze, az életmű később szakaszai-
nak számos elemét, ezek rang-szintjét magukban hordják már 
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— pontosabban : élnek oly eszközökkel, melyek jellegzetesek 
is, értékesek is annyira, hogy az oeuvre alapvető sajátjai 
legyenek, ám sem a valódi jelentőségnek, sem az igazi közel-
ségnek, együttesen tehát, az általunk itt vizsgált jelentős 
közeliségnek (élhetőség) nem komponensei. 

A Búcsúzz, Poverelló első szakaszának e részlete: „Hadd 
lobogjon hát hajad a hegyélen, / amíg loboghat. Mert nem-
soká / nyomodra lép az ősz, / s hajad szálanként szertehull-
dogál, / mint a szikkadt füvek . . . " és így tovább, összevet-
hető a két évvel későbbről jelzett Elhagyott kutyánk elégiája 
következő versszakkezdésével: „Azóta már nyakatokon az 
ősz!" Ez a felkiáltás, épp mert előtörténete van, az otthagyott 
kutya, a kényszerű sors, a környező tárgyszerűség és irgalom-
talanság, mely a bensőnek is kényszer-képe, épp ennek a 
kontrasztosságnak a következtében tehát, még mintha foko-
zottabban „a semmiből" szólalna . . . s miért vajon ? Talán el-
szakad hirtelen — s mert hirtelen szakad el ! szakasztagolás-
sal, felkiáltással, s a többessel! addig csak egyetlen kutyáról, 
valami személyes végsőség-tárgyról volt szó, és az ennél 
látszólag szerényebb, „a több", az osztható-sokszorozódó 
élmény-alap megadja a kijelentés nem csituló rezonanciáját. 
Mely önmagában állva, „megjegyezve", kipreparáltan is 
mintegy, súlyos és teljes érvényű. Érdekes (véletlen? vagy a 
vers formaelemének szerveződése?), hogy a szakaszok rendre, 
majdnem végig ilyen kiemelt jelentőségű sorokkal kezdődnek; 
ha a váltás alapélménye nem ugyanaz is (mert már ismeretes 
valamelyest, épp az első által!); „Jön még azért egy-két vidám 
napod", ez áll a teljes reménytelenség ily ellentétpárjaként; 
vagy képi egésszé kerekedik ki: „Utolszor jól kihancúroz-
hatod/ magad a csörömpölő levelekben . . ." Az élhetőség, az 
objektivitásában nagy közelbe kerülő élmény-anyag (vers-
megformálás, ennek hatása) itt is így értendő : ha valami em-
lékképünk van a versről, „tartalmáról", s a magunk léthely-
zete, vagy érzékenységpontja, vagy gondolat-iránya etc. ilyet 
keres (ily tárgyat, irányt, jelleget), egy-egy efféle sor felidézé-
se, látszólag elszakítva a vers egészétől, teljes élményt, lét-át-
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éléslehetőséget ad. A hatodik versszak „nagy kezdése" egy 
keveset várat magára; előbb jön a konkrétum: „De az éjsza-
kák mind lidércesebben / törnek reád"; végig az elhagyott 
másmilyen-lényről van szó. S akkor: „Fogy, fogy már a vi-
gasz". A szakasz második fele is élhető-jelentős; pontosab-
ban az utolsó sor, melyet ez vezet föl : „Hideg vackodban 
fel-felvonítasz..." S : „ . . . ha álmodod, hogy nyugszol az 
ölemben". Elképzelhető, hogy valaki akár édességet is gyanít 
egy ilyen sorban; ám ez ebben az esetben, ebben a vershely-
zetben, az ebből végbemenő önállósulásban már nem igaz. 
Sőt, egyszerre van jelen ez az édesség és a kivédése; valami 
önmagában máris több. Lássunk azonnal ellenpéldát: aligha 
képzelhető, hogy a kötetben itt következő vers, a hasonló 
témájú Első kutyám emlékére első során, bármily kerek-meg-
formált egész, bármily „tartalmi véglegesség", így idézhesse 
élete bármi dolgára: „Micsoda tébolyult vonítgatás!" Oly-
kor, mint ebben a versben is, ott kísért, „bolyong" az élhető, 
a kiragadható, a külön-őrizhető elem, jelleg, állag; állhatat-
lanul őrizzük mégis mindegyre, mert nem leli meg egyszeri-
tömörré összefoglalt kifejezését, levezetés marad. Ezzel nem 
akarunk olyat állítani, hogy szépségre, jelentőségre cseké-
lyebb, csupán nem tartozik a mi vizsgálatunk körébe. („Egy 
vészüvöltés, egy vékony sírás, / és soha együtt, mindig csak 
magában / rí fel a hang : az ősi kutyaszó.") 

Ami a tárgyak visszatérését illeti, az Itt lakott című későbbi 
vers hasonló motívumközelítésből nyújt számunkra „élhető-
matériát": „Öreg, fehér kutyája szunnyad . . . " Ez a fölveze-
tés. A következő sor stilizációja oly túlzásos (beismerten az, 
hiszen Kosztolányi-szót tesz idézőjelbe: „de majd ha csend 
lesz és »setét« . . . " ) , hogy már-már az általunk keresett ki-
emelhetőséget közelíti. A folytatás: „ . . . éjfél körül egy köny-
nyű, fonnyadt/kéz megsimítja bús fejét; / s hangot hall, de 
nem tudja, honnat. . ." Főleg ez az utolsó sor a végérvényes! 
Előkészíti, persze, a hangalakiság (könnyű, fonnyadt) azonos-
ság-sugallata, csattanóig juttatja a „honnat" alak; mégis, a 
hatás lényege nem egyszerűsíthető ide, nem elemezhető vég-
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érvényig, s itt az „élhetőség" általunk felvett kategóriája jól 
alkalmazható; pontosabban ez az itt kiemelt sor alkalmaz-
ható, ha igényünk arra szorít, a magunk élethelyzetének tük-
réül, segítőjéül, válhat nélkülözhetetlenünkké (mert pillanat-
nyi legalkalmasabb eszközünkké épp). A következő szakasz a 
mondatot magát így folytatja: „hogy iszonyába égre ordít". 
Ez már megint nem az általunk keresett jelleg. 

Két szép példa adódik tárgyunk köréhez ebből a versből, 
ne hanyagoljuk el egyiket sem, mielőtt 1937-ből még a koráb-
bi évekbe, 1932—1934 vidékére visszatérnénk. Az egyik: a 
„Tőle, kit elviít. a halál" szakaszzáró sor fölvezet egy csön-
des, végérvényes szakaszkezdést: „Vígan zajlik tovább az 
élet, / csak búsabbak a madarak, / s panaszuk egy hanggal 
szegényebb, / de testével még gazdagabb / a föld . . ." Itt már 
leereszkedik az evidencia-élhetőség: „ . . . mely örvend, 
mint a vének". A madár-hasonlat akár fordítva is élhető: 
ahol a hasonlat visszafordul önmagába, s így (éreztem már 
efféleképpen) egy madár elvesztése nyomán véltem az egy-
hanggal-szegényebb állagot így „hallani". 

Az 1933-as Éjfél Budán elemi erejű kezdősorának rejtelme 
az, hogy mintha körülményeskedés is férne belé: „Most 
voltaképpen sírni kellene. . ." A voltaképpen szóra gondol-
hatunk ekképp ; hanem talán épp ez az, hogy tudniillik ezt így 
nem szokás mondani ; feszültség támad (az evidencia-alakító 
erők közt az egyik legfontosabb, az alig-meghaladott ellentét, 
amely belsőleg szerves egységgé épül-épít valami anyagot) 
habozás és végérvényesség között, mintegy a hamleti helyzet 
alkalmiságára vetül fénypászma; „ennyiért" válik elevenné 
valami nagyobb alap-képzet, egy elmúló napért. A következő 
sor már kidolgozó jellegű, nem átütő, nem „magunkkal-
hordható": „tétova mánk végképp holnapba lendül"; s a 
vers elmegy, akárha környezetfestés foglalkoztatná, más 
szépségek, más értékszintek felé. 

A Séta alkonyat felé három részből álló vers, s bár a részek 
szorosan összefüggenek — vagy mondhatjuk fordítva is: bár 
viszonylagos lazaság teszi indokolttá az elválasztást, a 2 + 3 + 4 
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szakaszos tagolást —, az első és a második rész között hir-
telen valami visszacsúszásos mélyből látszik indulni ismét a 
költemény, így halljuk felhangzani a kezdést-újrakezdést. 
S még valamire példa ez a mindjárt közölt idézet: hogy az 
élhetőség, a tömör evidencia (a versanyag-formáitságban, a 
sorban, részletben stb.) megengedi a fogalmiságon túl a fo-
kozatlagosság elemét is, a felsejlést (mint végső érvényű ha-
tást), tehát nem kell szentencia jellegűnek lennie az így minő-
sített vers-elemnek. Ez a belső újrakezdés pedig így szól: 
„Ahol még három hónappal előbb / a sím félméteres havat 
hasított, / félméteres virágok nyílnak itt-ott / s térdetverő fű 
fedi a mezőt." Nincs itt semmi végső, tömör érvénnyel meg-
jegyezhető szó szer intiség ; persze, hogy nincs. A kivárás, 
az előkészítés hangja adja az evidencia érzését, a szakaszoltság 
jegyében (egy szakasz után) nekiinduló, látszólag ráérős 
hosszú-hasonlat kezdése. Ahogy gázol a térdetverő fűben, 
ahogy keresi a tűnt nyomot: nem evidens így, inkább csak 
elbeszélés, hangulat (bármi szépen végérvényesített ebben a 
minőségében). Még itt sem érezzük a meghaladhatatlanságot: 
„ . . . egy levendula" (mármint az nőtt ott), „mit a szél hozott 
/ / valami messzi, vénkertes határból / s örök magányra ülte-
tett ide". Bármi örök magányt vélünk is érezni, ez nem az a 
versrészlet, amit felidézünk rá magunkban. 

Hanem a részt záró, látszólag életkép-forma két sor, most 
érzem egyre jobban, meglepő hatást tesz: valami alaphely-
zetet mutat, épp az esetlegességével, s talán a plaszticitásával, 
talán a városvégi-napvégi, élet-végét-sugalló hangulatával, 
a nagy konkrétságával ; az élhetőség-kategória csekély válto-
zásaira (de: változásaira!) utalhat ez a mozzanat, hogy vizs-
gálódásom során fedezek fel (egyelőre magamnak) ilyen él-
hető evidencia-helyet, cselekményeset: „Ágat török egy 
vadcseresznyefáról, / s víztartó tányért ások köribe". Várat-
lan vágás az előző sorok után ez a „leguggolás" ; a hirtelen 
elhatározás, jeltelensége — jól példázza efféle cselekvéseinket, 
s még a „köribe" furcsa alakja sem távolít e használhatóság-
tól itt semmit. A „víztartó" szó különössége meg éppenséggel 
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erősíti elraktározható élményünket, kerekdedségét (kavics-
mivoltát). 

Nehezen felejteném el már a vers harmadik részének kez-
dését is, bár nem bizonyos, hogy könnyen idézhető sorpár : 
„Mennyországszínű felhők ácsorognak / az égbolt szépiás-
rőt téréin". Mi teszi itt a hatást? Hogy annyira leáll a kép, 
oly végtelenség-lassú. Aztán: festői, elemszerűen. Jön is a 
válasz erre az érzésünkre: hogy mint régi itáliai mester képein, 
olyan. Aztán: a halmozás. A hosszú bevezető-szó. A színek 
sokszorozása. Az „sz" hang. Még egy szép evidencia-hely jön 
itt a már-már nagy-kamarazenekari befejezés előtt (mely 
utóbbit nem idézzük); s pedig ez: hogy megint cselekményes 
elem következik, méghozzá a víztartó tányér jelenetéhez 
hasonlóan, de az „Ahol még három hónappal előbb"-sor 
semmiből-kezdése hangján: „A kék csokorral, mit neked 
fogok / elvinni holnap, megállapodok / egy tisztáson, vörös-
fenyő alatt." Szinte fokozás lelhető a jellegen belül is; hiszen 
ez eddig szintén majdnem megjegyezhető (megjegyzésre, 
későbbi élethelyzet-felhasználás miatt, érdemes) hely. Ám 
hogy mennyire igazán a folytatása az, Jékely is tudja, jelzi egy 
gondolatjellel: „— Titokzatos Giorgione s más nagyok . . . " , 
így szólítja meg „régi talján mester"-ét, kit a szépiás-rőt 
ügyben említett. A megszólítás révült-nagy alap-hangja, elemi 
„képe" ez, tárgyának konkrétumától s a kifuttatástól (aztán) 
függetlenül. A Jékely-vers színpadán ez, s nemcsak korai 
érvénnyel, igazi nagymonológ-rész. És áhítatával jól élhető 
kis példa nekünk is bármi hasonló esetre. 

A kakukkhoz érdekes hármasságot mutat (legalább ennyi-
féle réteget, így). Bevezetője már-már népdalszerű-műdal-
szerű, danás: „Nem kérdem Tőled, meddig élek . . ." Mondó-
kás. Aztán: révülten ravaszkás. Mert: „félek, keveset monda-
nál". S van az egésznek, mintegy Goethe-dalnak (nem Heiné-
re gondolunk itt, nem!), valami olyas iramlása is, lényegre-
törése. Ám a valódi lényeges evidencia-rész nem ez. Hanem a 
középső szakasz, a második: megoldja a verset „végleges-
nek". Ez a teljesebb zártság, ami Jékelynél (is) az élhetőbb 



Az éltető líra II. 693 

helyeké, többnyire nagyobb egészbe tár s old ugyanis. A túl-
zás eleme itt is jelen van: „Csak arra kérlek, te madár, / min-
den percem tedd édesebbé, / s oly fuvolásan kiabálj, / mintha 
nem szólnál soha többé". Az alap-tárgyak: az élet „minden 
perce"; az „édesebb" itt ki is van mondva; s mégsem édes 
a hatása még a fuvolásnak sem, menti ebből az „oly" hang-
alakja, a kiabálás szokatlanja a fuvolás szó mellett. Alap-tárgy 
a végtelenség, a sorsszerű „soha többé"; a szélsőségig futó 
érzet. Ennek visszazárulása mármost oly erény, mely az él-
hető-anyag létrejöttét segítheti. 

Vannak, úgy érezhetjük, végletesen szép és plasztikus ké-
pek is, persze, melyek nem tartoznak kategóriánkba. A Ka-
rácsonyi séta ritkábban idézett kezdete ilyen : „A park útján 
nehéz hókupacok, / fehér koporsók állnak sorfalat". A Nap-
fürdő a temetőben első sora viszont elemi hatású, tárgykö-
rünkbe tartozó: „Kinek szívéből nőtt e satnya fű . . . " 
Továbbá, később: „Ki merészelné e fűszálakat / megmarkolni 
s kirántani tövestül?" Olyankor szoktam e két sorra gondol-
ni, ha valami végképp meghagyandót, óvandót, eredeti 
állapotában védendőt-tűrendőt érzékelek, látok, gondolok. 
Ebben a versben alkalmasint még további eíféle helyek 
lelhetők. Kis kihagyásokkal csaknem ilyesmiből építkezik a 
költemény egésze; e jellegnek ily sűrűsége még Jékelynél is 
ritkaság. 

A Szépség pusztulása szintén kínál kedvünkre való példát, 
igen szépet. Esetlegesebb-fajtát is: „Másfél órája már, hogy 
eltemették. / A földben éri már meg ezt az estét . . ." De ezt 
följebb emeli a gyönyörű zárósor: „A Nap a Hárshegy olda-
lán lesétál". S önmagában is végső érvényű kép ez, talán igéje 
révén, talán visszaható (nemcsak ható) helyzeti energiája 
következményeképpen. S akkor, a Napra vonatkoztatva, 
az utolsó sor: „mint ahogy elfeledte annyi szépét". Vagyis 
így lesz az, hogy e halottat is „bizton elfelejti hajnalig" a 
Nap. Jékelynél kis jelenet-játékok, stilizált megszemélyesítős-
dik bújnak meg csekély helyen, s feszültre töltik az egyebek-
beni képet. Olykor egy-egy sor valóban összefüggés-egésze 
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nélkül is rangkülönbséggel áll, megáll: „míg a várost fel nem 
veri a gyom" — önmagában a legszebben látomásos kijelen-
tés, s bár a vers is szép, melyet zár, emlékezetünkben nincs 
„szüksége" rá immár. Vagy egy másik költemény zárulása: 
„mintha az egész / tizenötéves emlék volna máris!" A fel-
kiáltás; a különös szám: tizenötéves . . . Érdekes, hogy a 
csillaggal továbbszakaszolt vers varratánál van ez az örök-
hely eminnét, s amonnat következik egy másik, más jellegű, 
az adatszerű közlés furcsa (váratlan) borzongatására igazi 
érzékletes kép: „Eljött a sárgacsőrű trombitás, / a hím rigó 
. . . " A következő vers, bármi nagy általánosságot fogna át, 
egyik kezdősorával sem tesz ránk ily hatást; pedig, hangsú-
lyozzuk, íme, szinte kétszer is nekilendül : „Meghalok és so-
sem voltál enyém ! / Megfoghatatlan vagy, mint az idő. . . " E-
zek a sorok túlságosan megfoghatóak maradnak, nem kap tar-
talmi evidenciájuk költőileg magasabbrendű eredendőséget. 

Annál inkább ez a belső lélegzet-indulás az Őszi füst-varázs 
5. részének élén : „Utamra sok-sok levelet rakott a / Szél — ez 
a megtért vandál építész . . . " Bár az „a" a sor végén áthajlí-
tás, s ritkaság, hogy ily sorpárok elemi erővel kötődjenek meg 
emlékezetünkben, itt a „vandál építész" egyenesen feledhe-
tetlen, s mélyebb mosolyt is kiválthat. Érdekes ismét, hogy a 
zárósor, bár félni lehetne, túl nagyot akar mondani, örökbe-
csű helyeink közé látszik sorakozni, méghozzá a jó előkészí-
tés, más tűz-képek révén : „S egy hajnalon én is némán kié-
gek." Jó elemei maradnak felül e zárásnak, e sornak, e végle-
gesítődésnek. 

Olykor lényegtelennek látszó sorok, s megint — bár más-
képp — mosolyogtatóan, szintén e tárházunkban marad-
hatnak : „Anyuska, vájjon hol maradt a macskánk . . . " , 
kezdi a Gyermekek esti imája. Vagy, már-már érthetetlen, 
mert nem használható „gyakorlatilag", csak erős hangulatá-
val és tökéletes fogalmazásával kísértget egy-egy ilyen sor: 
„A tegnap itt meghalt egy özvegyasszony." Sőt, az „a tegnap" 
még valami bizarr elemet is lop a hatásba, s mégis. Vagy: 
„Hogy huhognak a temetői fák !" 
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Ismert típusunkba tartozik az ily zárósor: „mint aki 
meghalt már iszonyú régen". A következő két sor nem hatna 
így, ha nem oly Alapvető Valaki mondaná, s ezért a versben 
is idézőjel fogja közre: »Fiam, vigyázz! Mint szappanbúbo-
rék, / megsemmisül egész való világod!«" A hatásnak sok 
rejtek eleme van még, például, itt. Az a hosszú „ú". . . ! 
Az aprólékoskodó „egész való világod" kifejezés... ! A Ba-
rátkozás a Nappal című versben a bizarr elem örök élete 
igazolódik : „s velem jön ez a rossz fapad". Vagy az esetleges-
ségé; így repülne képzelete túlságában a vers költője ugyanis. 
Szép Ernőt juttatja eszembe, bár lágyabb hangsúllyal, az 
ilyesmi : „Ma mindennek szívemből örülök, / mert azt hiszem, 
hogy egyszer nekem adják". A hang, mindazonáltal, merőben 
egyéni, Jékelyé. 

A Telihold viszont egyetlen ilyképp hatásos elemet sem 
mutat nekem. Hiába nagy-általános a „Végre ismét együtt 
nézzük a Holdat", vagy hogy „Holdé leszünk úgyis előbb-
utóbb: / szemünk egy éjjel elvakul". Mennyivel inkább telve 
van eredendő-helyekkel Az Ő hangja című hold-vers, később-
ről : „Most az ő hangját hallom én / — úgy hangzik, mint egy 
régi ének — ; / s mintha fejemen sejteném / ismert súlyát 
finom kezének: // »Mily nyugtalan / az éjszakád, szegényem! 
/ aludj, fiam, / aludj a csillagvesztő messzeségben . . . " S így 
idézhető az egész vers, kivétel nélkül emlékbe-véshető teli-
találatból áll. Csak épp ez a telitalálatosság : a kivédettséget 
is jól hordozza, nem tör külön érdemre szinte egyetlen elem 
sem. Jóllehet a vers végén az egész Jékely-költészet egyik 
legnagyobb helye, legalapvetőbb „képe" áll: „Aludj, fiam; 
/ itthon mindenki jól van. / Ma biztosan / találkozunk éjfélkor 
fent a holdban.«" S ami a többlet-feszültséget adja (alkalma-
sint): hogy a teljesen lapidáris „itthon . . ."-sor ennyire meg-
fér a látomásos, révült, suttogós „Ma biztosan . . ."-sorpárral. 
A vers elérkezett céljához. 

Korántsem „a legnagyobb Jékely-helyek kigyűjtése" a 
dolgozat célja itt! Merőben meglepő, miért kezd beilleszkedni 
e „gyűjteményembe" viszont az alábbi sorpár, s főleg az első 
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fele: „Juharfalombok kéklő lugasában / cicázva táncolnak a 
muslicák . . . " Talán mert a szavak is plasztikusak, körbe-
járhatok; mert teret-erőt érzékeltetnek színek mellett; mert 
a szavak hangalakja is színfestő. S ugyan ki a megmondható-
ja, miért veszne el ez a hatás, ha az elsőt nem érő, kiegészítő-
legesebb második sor igéje múlt időbe kerülne át? Vége lenne 
az egésznek, ha ez csak elbeszélő modor volna itt. 

A Suhamlik az idő harmadik szakasza kiemelkedő sorjázás. 
Ekképpen: „A domboldalakon végigterül / a hullt gyümöl-
csök sűrű sokasága, / s a szellő erjedés-szaggal repül / 
egyenesen a másvilágra". Ez arra példa, hogy még egy 
(bővebb) örökhely-egészből is kiemelhetők elemek, mint 
itt, például, gondolatként vagy „jel-igeként" az utolsó sor 
maga. 

Az Új évezred felé és a Csontjaimhoz szintén a csaknem 
maradéktalan élhető-hely-tömörségű versek közé tartozik. 
A „Mi kétezerben nem élünk, szegénykém": egyszerű tartal-
mi közlés; s mint ilyen, elemi eredése révén, nem marad 
„lentebb", mint a gyönyörű kép ugyanitt: „Tovább lóbálja 
felettünk az égen / az idő a napot, e lassú i n g á t . . . " A Galam-
bok, e viszonylag kevésbé ismert vers, a nagy Jékely-lendület 
bensőségével csap fel a végén: „hálásan simogatják égi szár-
nyak / szegény, boldogtalan fejem". A földről és az égiről — 
ez az ellentétpár Jékelynél merőben kiegyenlítődik belül. 
Ilyképp tagolja tovább az értékelendőket, szinte boncoló 
pontossággal, komolysággal: „Akkor voltam én is a leg-
szegényebb", mondja gyerekkoráról, „mikor galambot 
tartottam, s o k a t . . . " S fölvezeti a negyedik sort, melyet — 
miért vajon?! — örökéitűn jegyzünk meg: „s akkor voltam 
mégis legboldogabb, / amilyen nem leszek, bármeddig élek". 
Alkalmasint a harmadik sor nagy „szárnycsapása" teszi 
(alapozza meg) e hatást. Jékelynek, talán még nem bontottuk 
ki elegendőképp, ez — a nem alkuvása! 

Miben áll ez? S a hatás, miben? Földi jelenés, kedvelt 
kifejezése ez Jékelynek. Hogy a földi dolgok valóságosan, 
körbefoghatóan, ilyként: mint jelenések állnak lelkünk szín-
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padán? Valami effélét ér el. A Nizsinszkihez írott ódájában 
kimondja: hol a művészet, hová lett a „lepke tánc"? Másutt 
muslica-táncot képes balerinák csoda-jelenetének érzékeltet-
ni. Tehát „realizmusa" nem újromantika-jelenség. Hosszú 
rózsalánc, ez a tűnt művészet hasonlata, a táncé s vilá-
gáé. De hova hullt? Realizmus: „a lyukba, melybe fej-
jel hullt be ő". S a már idézett Galambok-vers, az iméntiek 
tőszomszédjában, ugyanezt másképp így mondja: „hogy 
megszenteljék nagy nyomorúságát, / finom galambokat tart 
a szegény". Semmiféle „szegénységnek" nem költészete 
Jékelyé; csak — „csak" - a szegény földi lété, s azé az áb-
ránd-realizmusé, melynek jegyében talán magunk is eredendő 
erővel érezzük élhetőnek a lírát, s keressük ily elemeit. 
Amiről bevezetőben már szóltunk. 

Gyerekkori jelenet-kép, ahol „mint félelmetes hajók, / úsz-
tak az elhangzott messzi nevek", a bélyegek jelölte országo-
kéi? X és Y ismeretlenségek . . . s mik nem ilyenek, ha átélé-
sünk igazi? Ez az egyik összetevője a Jékely-féle nem alku-
vásnak. A többi közül meg okvetlenül az egyik legfontosabb: 
hogy végletes-forma kifejezést ad ez érzetének. S a kifejezés: 
„azonnaliság". Nem bízza építkezésre, szikárságra végképp 
nem; a teljes kizengetést akarja, melyből azután, az igazi nagy 
helyeken, pontos, aszkéta-arányosságú lépték szerint „vesz 
vissza", hogy való világa formálódjék. Evidenciája sehol sem 
a túlzásé tehát, nem olyasmi jegyben áll, hogy nekünk kellene 
szélsőségként, kuriózumként elfogadnunk bármit is. Jékely, 
ez alakul költészeti tudatunkban, talán, egyre inkább, az 
érzésközpontú líra alapvonulatába tartozik; sőt, meghatáro-
zója annak, hogy ez a vonulat, újabb évtizedeinkben, milyen. 
Sokszor önmagát is meghaladva az. Sokszor a korábbi 
Jékely a későbbi Jékely egyetlen, elérhetetlen, legfőbb meste-
re. S amire így „elmaradásra" célozni látszunk, mégsem vesz-
teség; az életmű egésze a nagy helyeket is tovább hitelesítette. 
A nélkülözhetetlen másod- és harmadrend pontokkal. Ame-
lyek a mű egészén belül nem bizonyulnak az élhetőség felül-
múlhatatlanjának. S persze, magunk is csak az azonnaliság 
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élhető helyeinek szenteltünk elsödleg figyelmet; s tesszük ezt 
még, tallózva mintegy, befejezésül, az elébbiek erősítésére. 

A Tücsök, bár az ismert darabok között leljük, megérdemli, 
hogy újra foglalkozzunk vele. Alapvető Jékely-kezdés : „Csak 
hallanád, be szomorún, be szépen / szól a tücsök . . . " Mihez 
kapcsolódik ez a közvetlenség? Talán a Jékely-hang eviden-
ciájának egyik megalapozója, hogy evidensnek veszi a létre-
hozható kapcsolatot. S ez nem stílus-, ez etikai elem. Sok 
részletszépséget ad az első szakasz, de ezek játékosak, köztu-
dottságokra utalóak is, túlzottan kizengetettek-kimondottak, 
hogy példatárunkat gyarapíthassák. S akkor, hir telen. . . ! 
Megint szakaszkezdéskor. És ismét csak annyira köz-
tudottság-gyanús kifejezéssel: s mégis! íme: „Az életből 
odaadnék egy évet, / ha így sírhatnám egy-két éjszakán át / 
csontvázam s vérem bő szomorúságát". Pedig e harmadik sor 
már óhatatlanul esetlegességeket is görget. Ennek ellenére! 
Sosem-hallottan szól, amit nem tudunk felejteni aztán. 

És a háromsoros szakaszra következő versszak : nem tarto-
zik a teljességében „élhető" fogalomba; s mégis . . . ! Be nem 
telhetett Jékely a líra lehetőségével, ezt sugallja sötét-sűrűjével 
e szakasz. Ez is meg-nem-alkuvása volt. Hadd idézzük, s hadd 
jelezzük, nem lehetünk egészen pontosan tisztában az ará-
nyokkal, mennyi a stilizáció, s netán másutt, más költőnél, 
mindez: mennyire csapna „őrjöngésbe". Itt csak „lelkünk" 
meg-nem-alkuvás igényét jelzi, ha szélsőségesen is: „Tudom, 
úgy fájna neked ez az ének, / mintha tücskök százai zengené-
nek . . . " A visszacsatolás nagyon egyszerűen alkalmazott 
eszköze hozza itt a hatást. Aztán : „ . . . melyekre már leszáll-
tak őszi párák, / s tudom, soha el nem felejtenél.. ." Erre a 
motívumra sok tucat gyönyörűségesebb példa hozható, s má-
sutt, egyéb alkalmakkor, próbáltuk is felvonultatásukat. 
Mégis, itt, sok túl-kimondással együtt is, olyan alapvető 
összetételhez jut a vers, amely Jékely sok egyéb lehetőségére 
is utal; s feltétlenül: evidencia-erejére. Fejezzük be a verset: 
„emlékemet felszívnád, mint a pók, / s lehetnék gyilkos, 
őrült vagy halott, / élnék benned, mint újuló remény . . . " 
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Még közhely-kifejezést is megengedhet magának ! „ . . . s amíg 
el nem szenderedik a véred, / szíved mélyén ragadnék feketén, 
/ mint pincefalban, hol nem jár a fény, / kapaszkodó, nagy-
körmű denevérek". Alap-esetünknek látszólag visszája ez; 
ennyi elem, ily szekvencia, bármily logikus, nem „felhaszná-
lásra" van, nem „alkalmazható" — de ha kottából tanulmá-
nyozzuk, annak netovábbja van benne, ami Jékely költésze-
tének foglalatában másutt oly rejtező, még „élénk", kifejtett 
alakokban is. Valami végletesbe, megváltoztathatatlanba 
zuhantunk bele, végzetesen ennek foglyai vagyunk. Minden 
gyönyörűség ellenére, amit „líránk" élhető helyei szereznek 
nekünk. Az evidencia-fogalom nem esztétikai, hanem lét-
jellegű. Ám a legrövidebb út a létjelleg s az esztétikum közt, 
ezt mondja a Jékely-poézis. 

Ez játékot is enged; végletes következetesség-alapja tesz 
lehetővé ilyet. S így visszajutunk a szépség díjához: „Míg a 
hegyek egy-két centit lekopnak, / addig mi ötször-hatszor 
meghalunk." Vagy: „Rigóbúcsút visszhangzik a medence / 
vén park szívében, hol nem jár a fény; / mintha egyszer fü-
rödtünk volna benne, / ilyen lilás homályban, te meg én, / 
mikor a hold kerek volt, mint a lencse". Vagy, egy levezetés-
példánkhoz ikerpárul társíthatóan : „Amint kószálok a budai 
kertek / között az alkonyatban egyedül.. ." Emlékezzünk 
arra a félméteres hóra! „ . . .bizonygatom: a régi nagy 
keservek / szíveiszorító íze édesül, / s most élvezem igazán a 
szerelmet." Ha úgy akarjuk: köriilményeskedés. Ha nem: a 
legközvetlenebb megközelítése annak, hogy mit is mondhat-
nánk? (S miről is, tulajdonképpen!) Nem alkuvása ennek az 
evidencia-érzésvilágnak az is, hogy dalszerű eszközöket ele-
gyíteni mer látszólagos levezetésekkel, merészen túl-azonnali 
találat-keresést párosít távlatos révületekkel — melyekből a 
váratlan semmiből-szólalások adódnak aztán, s így tovább; 
szerves „Rotáció", hogy őt idézzük. 

így vezethet minket többfelé-messzi akár e vizsgálatunk is, 
mely egyáltalán nem merítette ki a Jékely-éveket, hiszen csak 
1935-nél tartunk, s alig tettünk pár kitekintést. Szólhatnánk 

8 It 89/4 
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sokkal többet azokról az „élhetőségekről", melyek aligha 
válnak — esetleg — emlékezetünk kincsévé, de tudjuk, hol 
kell rájuk-lapoznunk, hol lelhetők efféle szépség-helyek: 
„Hová tűntek a gyötrött levelek? / A tarka szárnyacskák ho-
vá repültek?/Sa tücskök! Tán Japánban zengenek; / a kerti 
béka Koreában üget." Evidencia-tartalma felől: s ha játéka 
felől is, ugyanakkor: e szépség-helyek, groteszkjükkel,mintha 
azt (is) mondanák : nem igaz, hogy annyira csak és csak rette-
netes volna az elmúlás. Rettenetes, mert úgy igaz. És mert a 
szépség csak fájó ál-kibúvó, hiszen magában is a leginkább 
tárgya annak, amitől menekíteni látszik. De — ismételjük 
— Jékelytől kapjuk ezt is, hogy: „mégis . . . " Ama bizonyos 
muszáj-motívumnak, vagy motivációnak, meglepő példája ez 
a legnagyobbak közé is vonulatot vonultató költészet. Élhe-
tősége, s ez a legszebb tulajdona, azt hihetem, kimeríthetetlen. 
Hiszen csak érjünk „a végére", szám szerint (s elvégzett 
vitákkal! hogyan lenne hihető ilyesmi) a tárgyunkhoz tartozó 
helyek felsorolásának; kezdhetjük már rendszerezésüket, 
eszközkapcsolatukat (levezetés, hajlítás, ön-cáfolat, elegyí-
tés; vers-egész-hatás stb.), és mire végezzük, folyamatként, e 
munkánk? Az élhetőség példázására. Ezzel (is; élni érdeme-
sebben) élünk. 

A létköltészetnek különös, életjelenség-költészet látszatú 
(olykor valójú) példája Jékely Zoltáné. Nem illik ide, mégis: 
az értékfeltárás mindegyre a kezdeteknél tart. Vagy, mint már 
mondtuk, az életmű ekképp él. Ha úgy tetszik: 2000 közelén. 



A HOMÁLYBÓL 

V A R G A S Á N D O R 

EMICH GUSZTÁV INDULÁSA 

Neve a XIX. század művelődéstörténetében (ezen belül 
különösen a könyvkiadás és -kereskedelem, sajtó- és nyom-
dászattörténet-írásunkban) ismert és elismert, irodalom-
történet-írásunk viszont Emich Gusztávot eléggé mostohán 
kezeli.1 

Amit a Petőfi verseit kiadó, az Athenaeum Rt.-t „alapító" 
Emich Gusztávról napjainkban tudunk, jórészt Sennowitz 
Adolf könyvkereskedő-segédnek köszönhetjük, aki 1891-ben 
(nyilván a fiú, ifj. Emich Gusztáv iránti tiszteletből, aki 
ekkor lett az Athenaeum ügyvezető-igazgatója) a Magyar 
Könyvkereskedők Egylete megbízásából, igen nagy ambí-
cióval, ám igen szűkös forrásanyagra támaszkodva írta 
meg Emich Gusztáv életrajzát.2 A mi dolgunk könnyebb, 
egyben jóval nehezebb is, mint az övé volt. 

* 

1 A Magyar irodalom története (Bp. 1965) III. kötete Emiehet 
kétszer említi: 1. mint Táncsics Mihály Bordács Elek . . .-ének kia-
dóját (684.) 2. Petőfi levelét idézve: „Emich is fene sovány alkut kíván 
tenni. . ." (768.); a IV. kötet mindössze egyszer, s ekkor is Lajos ke-
resztnévvel (!) a korszak könyv- és lapkiadói sorában említi (36.). 

г Sennovitz Adolf: Emich Gusztáv IS14—1869. In: Magyar Könyv-
kereskedők Évkönyve 1892. (Klny. is). Ezt igazítja ki egyes vonásokkal 
Gárdonyi Albert: Régi pesti könyvkereskedők (Bp. 1930) 107—110. 
és Havas Adolf : Petőfi első műveinek kiadása és Emich Gusztáv. In : 
Petőfi Album. Bp. 1898. További feldolgozások (az ELTE Könyv-
tártud. tanszékén készült szakdolgozatok): Cs. Zsóka Judité ( K M К 
К tár D 3169) és Lontai Sándoré (uo. D 3519), az utóbbi lerövidítve 
MKszle, 1978/1. 6 7 - 7 2 . 

8! 
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A nagyapa, Carl Anton von Emmich, Mária Terézia 
szolgálatában álló zsoldoskatona, sziléziai porosz nemes, a 
hétéves háborút mint gránátos kapitány szolgálta végig. 
Az apa, Franz Wolfgang Emmich a csehországi Töplitzben 
született, 1811-ben jött Pestre, budai német polgárlányt vett 
feleségül, egy jól menő pékséget kapott hozományul, maga is 
pékmester lett. 1814. július 18-án 12 forint lefizetése után 
megkapta Pest városa polgárjogát,3 ez év november 3-án 
pedig megszületett az első gyermeke, Gustav Carl Anton 
Emmich - történetünk hőse. 

Feleségét öt évvel később elveszítve, apja újranősült: egy 
Trencsén megyei birtokos lányát, Dubniczay Borbálát vette 
feleségül. Feltételezésünk szerint a német nyelvű Emmich-
családba ekkor vonult be a magyar szó. Ellentétben ugyanis 
eddigi ismereteinkkel, Emich Gusztáv kifogástalanul írt és 
beszélt magyarul. 

Elemi iskolái után 1823-tól három éven át a pesti piaristák 
gimnáziumában tanult: „Emmich Gustavus" az iskolai érte-
sítők tanúsága szerint kitűnő tanuló volt : az egy-egy gramma-
tikai osztályba járó kétszázon felüli diák (és közülük a mint-
egy ötven eminens) sorában a magyar nyelv tanulásában elért 
eredményei alapján a 11-15. helyet érte el.4 További két 
éven át tanult a ferences atyák gyöngyösi gimnáziumában is.5 

3 Pallós Jenő—Illyefalvi Lajos: Pest és Buda polgárjogot nvert 
lakosai 1687-1848. 95. 

1 Juventus gymnasii Pesthiensis . . . 1824—1826. OSzK Ért. 293. 
„A pesti piarista gimnáziumban a XIX. század első felében igen ma-
gas színvonalon folyt az oktatás, kitűnő tanárok tanítottak itt ( . . . ) 
legnagyobb jelentősége abban állott, hogy az ismeretek közlésén túl 
a magyarságot erősítette. A piaristák a polgárosodó nemesség nem-
zeti céljaihoz igazodtak." (Budapest története III. Bp. 1975. 474—475.) 

5 A gyöngyösi két évről (nyilván ifj. Emich Gusztáv tájékoztatása 
alapján) Sennowitz tesz említést, kiegészítve azzal, hogy a pesti 
egyetemen is végzett kétéves filozófiai kurzust. Amíg a gyöngyösi 
évek valószínűsíthetők, az utóbbi nem: az iratokban (pl. az önélet-
rajzát tartalmazó beadványokban) erről egy szó sincs. 
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A katona-nagyapa emlékezete a szülői házban elevenen él-
hetett, hiszen Gusztáv is katonatiszt szeretett volna lenni. 
Csakhogy gyenge fizikuma nem tette erre alkalmassá, emel-
lett édesapja is korán meghalt, s a fiú tizenhat esztendős 
korában négy évre Eggenberger József könyvárushoz szegő-
dött el tanulónak. Ennek letelte után ifjú segédként további 
négy évet töltött ott. Immár huszonnégy éves, amikor a kor 
szokásainak megfelelően megkezdte vándoréveit: 1838 októ-
berétől 1840 áprilisáig Bécsben a Tendier és Schaefer cégnél, 
ezt követően 1841 májusáig Párizsban Jules Renouard et 
Comp, könyvárus cégnél dolgozott.6 

1841 júliusában tehát Párizsból tért vissza szülővárosába, 
útba ejtve Bécset, hogy meglátogassa menyasszonyát, egy cs. 
k. hivatalnok 19 éves lányát, akivel — nyilvánvalóan — szép 
summa hozomány járt. 

Egyetlen kivétellel minden feltétel rendelkezésre állott 
tehát Emich Gusztávnak, hogy önálló könyvárus legyen. 
Ami még hiányzott, az maga a helytartótanácsi engedély 
volt. 

* Eggenberger József az ausztriai Enzensdorf ban született, 1790-től 
J. M. Weingand pesti könyvárus segédje, később cégtársa, 1801-ben 
pesti polgár, még az évben a könyvesbolt egyedüli tulajdonosa lett. 
Boltja, az „eggenbergerárium" a Franciskánusok templomával szem-
ben a Beleznay-házban (ma: Károlyi Mihály utca 5.) működött. 
A bécsi és párizsi könyvesboltok is patinás cégek voltak (a bécsit 
1748-ban, a párizsit 1796-ban alapították). Emich párizsi tanulmány-
ú j á r a azért is érdemes felfigyelnünk, mivel (ismereteink szerint) ő volt 
az első (talán egyetlen?) magyarországi könyvárus, aki a vándorévei 
alatt Párizsban is megfordult. A párizsi utazáshoz szükséges (latin 
nyelvű) útlevelet „Gustavus Emmich kereskedő-segéd (könyvárus), 
néhai pesti polgár fia, magyar alattvaló számára, aki római katolikus, 
25 éves, ovális arcú, szőke, kék szemű, arányos orrú" Bécsben a ma-
gyar királyi udvari Kancellária (Mailáth Antal gróf saját kezű alá-
írásával ellátva) Franciaországra és Angliára egy évre érvényes idő-
tartamra 1840. március 6-án adta ki, „hogy nevezett a szakmája köré-
ben nagyobb ismereteket szerezzen". (Az útlevelet Ausztria párizsi 
követsége 1841. március 24-én további kilenc hónapra meghosszabbí-
totta.) OSzK Kézirattár (Analekta 11 682). 
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Bizonyára nem lesz felesleges, ha ez alkalommal végigte-
kintjük (úgy ahogyan ezt annak idején maga Emich is bizo-
nyára megtette), melyek is voltak 1841 nyarán e feltételek. 

* 

A könyvkereskedelmet szabályozó, érvényben levő cs. k. 
rendelet 1806-os keletű: az utolsó német-római császár 
(I. Ferencz néven magyar király) bocsátotta ki, melynek 
bevezetőjét teljes terjedelemben idézzük: 

„A könyvkereskedelemnek és könyvnyomtatásnak jelentős 
befolyása van a nemzet műveltségére, a művészetekre és a 
tudományokra. Mi azonban jó ideje azt észleljük, hogy mű-
ködésüket illetéktelen személyek káros beavatkozása zavarja. 
Mivel az így keletkezett visszás állapot ellentétes az állam 
céljaival, tekintettel a kereskedelem ezen ágazatának fontos-
ságára, az alábbi rendeletet bocsátjuk ki . . ." 

A rendelet néhány pontban enyhít ugyan az 1772-es hely-
tartótanácsi rendelkezés előírásain,7 ám a lényegen nem vál-
toztat: továbbra is főhatósági engedélyhez köti új könyv-
kereskedés nyitását, az ő feladatukká téve annak megítélését, 
hogy az adott városban hány könyvkereskedésre van szük-
ség. A rendelet szabályozza a könyvárus és az antikvárius 
közötti „munkamegosztást", a privilégium örökölhetőségét, 
illetve átruházási feltételeit, legfontosabb azonban az utolsó, 
a 18. paragrafus, mely szerint: „Az érvényben levő cenzúra-
törvények egyébként pontosan megszabják, hogy mi az eljá-
rás új művek kiadásakor, hogyan kezelendők a külföldön 
nyomatott és behozott könyvek, mely könyvek nyilvános 
árusítása engedélyezett vagy tilos, és milyen büntetés sújtja 
a rendelkezések ellen vétőket." Amiből nyilvánvaló, hogy e 
rendelet legfőbb célja (ellentétben az 1772-essel) nem a 

7 Ordo pro bibliopolis . . . Közli: Kovács Máté: Könyv és könyvtár 
. . . I . Bp. 1963. 2 6 6 - 269. 
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könyvszakma óvása, jogainak védelme, hanem az, hogy a 
es. к. államhatalmi szervek a törvény teljes szigorával gya-
korolhassák a nyomdatermékek előállítása és terjesztése 
felett a politikai ellenőrzést. 

A cs. k. rendelettel egy időben adták ki — mintegy e ren-
delet végrehajtási utasítását — a könyvkereskedők grémiuma 
rendtartását is. Ez ismét rögzíti, hogy könyvkereskedés 
(vagy antikvárium) nyitására nem kaphat engedélyt, „akinek 
nincsenek irodalmi ismeretei és nem tanulta a könyvárusi 
szakmát"; a tanulóidőt háromtól hat éves időtartamban 
szabja meg, előírja azonban, hogy csak az szerződtethető 
tanoncnak, aki már előzőleg megfelelő képzésben részesült, 
továbbá „A tanoncnak vagy latinul kell tudnia, vagy leg-
kevesebb egy-két olyan új nyelvet kell ismernie, melyeken a 
könyvek többségét írják". A rendtartás szerint aki könyvárusi 
engedélyért folyamodik, igazolnia kell, hogy 1. derék, becsü-
letes életmódot folytat (a bizonyítványt erről a főnöke állítja 
ki, akinél a folyamodó tanonc vagy segéd volt); 2. legalább 
két évet valamely „szabályszerű" könyvárusnál segédként 
töltött; 3. elegendő tőkével — 4 ezer forinttal — rendelkezik.8 

* 

Az a beadvány, amelyben „Emich Gusztáv könyvkeres-
kedési segéd" a Helytartótanácstól pesti könyvesbolt nyitásá-
hoz kért engedélyt, 1841. augusztus 17-i keletű. Legyen ez a 
nap az az időpont, amikor — például a Kossuth Lajos által 
szerkesztett Pesti Hírlap segítségével — körülnézünk: mi 
történt ekkor hazánkban és a nagyvilágban. íme tehát a 
hetenként kétszer (szerdán és szombaton) megjelenő Pesti 
Hírlap 1841. augusztus 18-i számának sajtószemléje. 

" Az 1806-os cs. k. rendelkezés és a rendtartás teljes szövegét (né-
met nyelven) közli Pfetrik] G[éza] Corvina, 1888/22—27. A kereske-
delemről szóló 1840:16. tc. ugyancsak tartalmaz itt érvényes rendel-
kezéseket. 
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A címoldalon a hazai vonatkozású hírek, cikkek Magyar-
ország és Erdély rovatcímmel. Elsőként a kinevezések, amely-
nek élén ismert név: Marczibányi Lőrincet, Nyitra megye 
volt alispánját (nyilván Antal testvére vagy unokatestvére) 
„ Ő es. s apóst. kir. felsége" a kir. ítélőtábla ülnökévé kine-
vezte. Következik a „Vezércikk" című vezércikk (ezt a ma-
gyar sajtóban Kossuth itt alkalmazta először). E szám vezér-
cikkének megértéséhez tudni kell, hogy jó hat héttel előbb 
jelent meg Széchenyi István hatalmas vitákat elindító könyve 
a Kelet népe, 1841 (ára 3 forint 20 krajcár), amely, mint isme-
retes, éppen Kossuth szerkesztői tevékenysége miatt verte 
félre a harangokat („Zavarnak vezéreltetik a nemzet"), s a 
legsürgetőbb feladatot ebben foglalta össze: „a bal irányok 
elejét venni". Kossuth a könyv megjelenését követően jelezte 
ugyan, hogy a könyvre könyvvel fog válaszolni, azonban 
mielőtt erre sor került volna, augusztus 14-én napvilágot 
látott Fáy András füzete : Kelet népe, nyugoton (ára : 25 kraj-
cár). E tanulmányban Széchenyi aggodalmait túlzottaknak 
minősítve, Fáy a Pesti Hírlap addig megjelent 40 száma alap-
ján arról ír, hogy a lapban közzétett azon cikkek, amelyek a 
készülő törvények körüli vitákkal kapcsolatosak, nem a hír-
lapba valók, ezeket könyvekben kell közzétenni. A lap 
augusztus 18-i számának vezércikkében Kossuth Lajos ezzel 
vitatkozik, kifejtve, hogy az írókat — a könyvek íróit — nem 
lehet a közvélemény képviselőinek tekinteni: „A könyvírás 
és könyvkiadás nehézségekkel jár, miket legyőzni, és pedig 
legyőzni úgy, hogy nagy olvasóközönségre találjon, csak igen 
keveseknek adatott", s ha mindez sikerül is, mivel előre nem 
lehet tudni, hogy a közvélemény a könyv tartalmazta javas-
latot elfogadja-e, a hírlapi fejtegetésekre okvetlenül szükség 
van. Hiszen a könyv csupán egyetlen ember nézeteit tükrözi, 
a hírlapok viszont a legkülönbözőbb nézetek kifejtésére 
alkalmasak, nem is beszélve arról, hogy egy könyv megjelen-
tetésének rengeteg akadálya lehet. „Ellenben a hírlapokban 
tér nyílik egyetlen gondolatnak is, egy-két hasábon elmond-
hat mindent, ami észrevétele van", emellett „biztos lehet, 
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hogy olvasóra talál, többekre, mint a legfényesebb sikerrel 
írott könyv". És a vezércikk befejező gondolatai: „A kivált-
ságtalanoknak van egy része, melly ép azon fokán áll az ér-
telmességnek, mellyen a kiváltságosok többsége; ezek szint-
olly érett figyelemmel kísérik a nemzeti test mozgalmait, a 
köztanácskozások s könyvirodalom mezején, mint más akár-
ki. ( . . . ) Mi úgy hisszük, aki látja, hogy a szakácsok csak-
ugyan főznek számára, türelmesebben vár, mint aki nem lát-
ván, hogy főznek, azt gondolja, hogy nem is főznek. — Azt 
gondoljuk tehát, hogy ép a törvényhozási tárgyak fejtegetése 
történhetik legüdvösebb sükerrel hírlapokban, miknek 
különben is természetökben s rendeltetésökben fekszik, hogy 
a könyvirodalomnak kengyelfutói legyenek." 

Folytatva a lap e számának bemutatását, íme egy rövid hír : 
„A temesvári zsidó közönségnek tudomásul. Azon 25 pengő 
forintos váltólevelet, melly a Mátyás szobor részére átadás 
végett kezünkhöz küldetett, illető helyen átadók; de az intéz-
vényezett Boscovicz Márkus el nem fogadta: tessék iránta 
máskép rendelkezni." 

A „Fővárosi újdonságok" (Frankenburger Adolf rovata) 
tárgya a hajóhídon való közlekedés akadályai, továbbá hogy 
a Zrínyi-kávéházban „a legundokabb kártya bűnbarlangban" 
hétfő éjjel agyba-főbe vertek egy embert. A „Megyei dolgok" 
sorában a Mármaros megyei tisztválasztás eredménye olvas-
ható, emellett Pest megye törvényhatósági bizottsági üléséről 
szóló tudósításból megtudhatjuk, hogy egy adószedő több 
esztendőn át 13 ezer forinton felüli összeget sikkasztott. 

A „Külföldi napló" rovat híreiből: „Az angolok új sére-
lemmel tetézték a spanyolok ellen már több ízben elkövetett 
parti erőszakoskodásaikat." „ . . . új görög minister hivatalba 
lépésekor nyilatkozványt bocsátott a királyság tisztviselőihez, 
mellyben nekik szigorúan meghagyja, hogy az alattvalók iránt 
részrehajthatatlanok legyenek, s a törvénytisztelés jó példá-
jával menjenek elő." „A Chronicle szerint Egerton l[ord] 
számos bérlőiből lovas katonaságot akar alkotni, melly őt a 
szomszéd gyárművesek igen hihető fellázadása esetén védel-
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mézzé; ezen példát a földbirtokos tory-aristocratiának több 
tagja is fognák követni, de csak Peel kormányralépte után." 

„Franczhonban a charta szerint nem lehet olly alkirály, 
vagy kormányzó, ki magában katonai, bírói és administrativ 
hatalmat egyesítsen, mert az alkotmányos jog lényeges élet-
elve e három hatalom elválasztása." Oláhországból kapott 
jelentések szerint „Braila július második felében nyugtalan 
jelenések színhelye lett, mellyeket néhány száz többnyire 
bolgár kalandor okozott, kik lassankint e városban össze-
gyűlvén, hihetőleg csak rablásra czélzó vállalatuknak politicai 
színt adtak . . . " 

Az „Értekező" rovat keretében ez alkalommal két tanul-
mányt közöl a lap : Zólyom megye és a szliácsi fürdő a címe a 
Dr. Schoepf aláírásának [Schöpf-Merei Ágoston, gyermek-
gyógyász, akadémikus], amely megállapítja, mennyire el-
hanyagolt a fürdő állapota, az állapotokért „csak részben a 
haszonbérlő a hibás, legnagyobbrészt a földesuraság hanyag-
ságából erednek". A másik tanulmány szerzője Székács 
József [ekkor a pesti magyar evangélikus egyház első papja, 
később ev. püspök], címe: Gondolattöredék az unió fölött, a 
cikk pedig az ágostaiak és a helvéták ekkor felvetett egyesülé-
sében foglal állást. 

A „Hivatalos tudósítások", majd az ezt követő hirdetések 
összterjedelme 4 és fél oldal (emiatt a lap e száma a szokásos 
8 oldal helyett 10 oldalra nőtt). A hivatalos rész egy váltó-
semmisítési hirdetmény, egy felhívás váltóügyvédi vizsgára 
történő jelentkezésre és 17 csőddel kapcsolatos hirdetmény. 
(Ennek összetétele külön tanulmányt érdemel.) 

A hirdetések sorában hat a könyves-hirdetés. A Kilián és 
társa két jogi szakkönyvet propagál, Heckenast külön hirdeti 
a már említett Fáy-könyvet (Kelet népe nyugoton), és külön 
a legújabban megjelent hét művet, ezek sorában Teleky 
László Kegyencz című 5 felvonásos szomorújátékát (ára 
velinen 1 forint 40 krajcár) és Eötvös Józsefnek a zsidók 
emancipációjáról írott füzetének német fordítását (ára velinen 
48 krajcár). Eggenberger J. és fia felszólítja azokat, akik a 
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„Szarvasmarha élet-, kór- és gyógytani tekintetben" című 
munkára eló'fizetőket gyűjtöttek, az „augusztusi pesti vásárra 
érkező biztos alkalmak által a pénzeket hozzánk beküldeni 
szíveskedjenek". Egy kis-hirdetés: „Ügyvédek. Korszerű 
tervezet ezeknek ügyében. I f j Palugyai Imrétől — E hó végé-
vel okvetlen elhagyandja sajtót, — előfizetési ára a mintegy 
14 ívnyi bekötött könyvnek 1 f[orint] 12 kr[ajcár] e[züst] 
p[énzben] — megjelenése után 2 p[engő] fjorinton] fog 
áruitatni." És végül: „Bérmaajándék név alatt kaphatók 
Müller pesti könyvkereskedésében szépen kötött tartalomdús 
példányok Albach imádságos könyvéből." 

Részletesen közli a lap a lóversenypályán szeptember 
1 — 2 — 3-án megrendezésre kerülő versenyek programját, 
majd kereskedelmi, haszonbérletet ajánló, árverési, biztosítá-
si, szolgáltatásokat felajánló stb. hirdetések következnek. 
Ezek körében a mai olvasó is talál ismert neveket : Tóth Gás-
pár magyar szabómester „Magyar díszöltözetek iránti jelen-
tésiére, vagy erre gondolunk: „Kéntelen gyufák tokban, s 
csinos tolaszokban készülnek Irinyi J. gyuszergyárában a 
városházterén 9ik szám alatt." A lap végül közli a gőzhajó-
menetrendet (Pest - Bécs és vissza, Pest - Drenkova és vissza), 
a gabonaárat Pesten és az ország hét városában, „Bécsi 
pénzkelet" címmel az államkölcsönök árfolyamát és a Duna 
vízállását (Pesten). 

* 

Most már csakugyan ideje lenne Emich beadványa nyomá-
ba eredni, előbb mégis azt vegyük szemügyre, hogy az akták 
vajon miféle hivatalokba is vezetnek. 

Kezdjük a Bécsben székelő cs. k. udvari Kancelláriával 
mint azuralkodói hatalmat képviselő hivatallal. A főkancellár 
(egy éve) Mailáth Antal gróf, a politika igazi „csinálója" 
azonban Klemens Metternich birodalmi kancellár. A magyar 
kormány feladatait ellátó szerv a Budán székelő Helytartó-
tanács, elnöke (immár csaknem fél évszázada) József nádor, 
az ügyek tényleges intézője Mérey Sándor perszonális. 
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Pesten a belvárosi plébániatemplom mögött a tornyos 
Városháza, a város közigazgatásának központja, a polgár-
mester Tölgyessy János. A szakigazgatást ellátó egyes osztá-
lyok élén a városi tanácsnokok állanak, a kereskedelem ügyei 
Tretter György tanácsnokhoz tartoznak. Vezető testületet 
alkotnak a „választott polgárok"; a könyvárusok közül 
választott polgár Eggenberger József (1813 óta), és Hartleben 
Konrád (1819 óta), a könyvnyomtatók közül Trattner-Ká-
rolyi István (1831 óta). A város díszpolgárai között találjuk 
a könyvszakmából füskúti Landerer Lajost (az 1838-as 
árvíz óta).9 

Most már elővehetjük az Emich kérelmét tartalmazó akta-
csomagot,10 elsőnek magát a beadványt. íme az indoklás: 
itt, Pesten született, ahol apja polgár volt, a „gymnasiális 
iskolák" elvégzése után Eggenberger Józsefnél előbb tanuló, 
majd négy évig segéd volt, ezt követően „idegen nyelvek 
megtanulása tekintetéből" Bécsben és Párizsban munkálko-
dott. (Mindezeket bizonyítványokkal igazolta.) 

A Helytartótanács a beadványt és mellékleteit a pesti 
Városi Tanácsnak „hivatalos tárgyaltatás és teendő tudósítás 
végett" átküldte. A tanács az iratokat szeptember 17-én 
Tretter György tanácsnokra bízta „a vizsgálat, a helybeli 
könyvárusok meghallgatása és teendő tudósítás végett". 

„A helybeli könyvárusok meghallgatása", amint ezt a 
fenti rendelkezés tartalmazza, ismereteink szerint ez időben 
már „szokásjogon" alapult: a tanács állásfoglalása előtt szük-
ségesnek tartotta megismerni a (leendő) versenytársak véle-
ményét. Ez az akkor Pesten működő nyolc könyvárus alá-

' Budapest története III. Bp. 1975 és Schmall Lajos: Adatok Buda-
pest székesfőváros történetéhez (Bp. 1899) alapján. Tretter György 
tanácsnok (1843-ban Járyra magyarosította nevét) irodalmi ambíció-
jú aulikus közhivatalnok; írásait a Spiegel című német „divatlap" 
közölte, felesége Emich egykori főnökének, Eggenberger könyvárus-
nak Amália lánya. 

10 BFL IV. 1202 c. Int 8199. (Gárdonyi: i. m. hibás jelzetet tüntet 
fel.) Az iratok két német nyelvű kivételével magyar nyelvűek. 
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írásával beérkezett, Tretter tanácsnok el is készítette a jelen-
tését és a tanács elé terjesztette. Ebből (az általunk már ismert 
adatokon kívül) megtudhatjuk, hogy Emich Gusztáv „a 
magyar, német, latin, angol és francia nyelvekben jártas és a 
könyvkereskedés folytatására megkívántató tőkékkel el van 
látva". A tanácsos a könyvárusok nyilatkozatát teljes rész-
letességgel tolmácsolta, eszerint a könyvárusok kénytelenek 
Emich folyamodása ellen föllépni, hiszen Emich előtt három 
hónappal Geibel Károly nyújtotta be hasonló tartalmú folya-
modványát. Ami azt jelenti, hogy egy éven belül két új köny-
vesbolt nyitása a meglevő nyolcat igen érzékenyen megkáro-
sítaná. A könyvárusok — tolmácsolja a tanácsnok — nem 
ahhoz szeretnének ragaszkodni, hogy a privilégiumok számát 
ne szaporítsák, ám az engedélynek együtt kellene járnia a 
könyvkereskedések szabad mozgását bénító könyvvizsgálati 
korlátozások megszüntetésével. Nem is a kiadó cégek (ahogy 
ők nevezik: „könyvkiadási üzérségek"), hanem a szortiment-
könyvesboltok („osztályzó-kereskedelem") szaporítását ellen-
zik, mivel ez olyan veszéllyel járhat, hogy „a könyvkereskedés 
zsibáruskodássá fajul". Továbbá, mivel „ . . . némelly, az 
árvíz által tetemesen megkárosított könyvárusok, veszteségö-
ket eddig sem igen pótolhatták helyre, továbbá a község 
irodalmi szükségeinek megfelelni képesek, úgy szinte a sza-
porítás mellett csökkenő jövedelem miatt az illy kezdő könyv-
árusok tilos könyvekkeli kereskedésre vetemedhetnének, s 
végre, hogy ez által mind a fenséges kormány felügyelési ke-
zelése súlyosbíttatnék, mind a veszedelmes tartalmú könyvek-
keli csempészkedés terjesztetnék . . ." Összefoglalva, a ta-
nácsnok javasolta, hogy a városi tanács, mint ahogy Geibel 
kérelmével tette, ezt is „tagadó szavazattal" terjessze fel a 
nagyméltóságú kormányszékhez.11 

11 A nyolc pesti könyvárus (aláírásuk sorrendjében): Eggenberger 
József és Fia; Hartleben Adolf Konrád; Heckenast Gusztáv; Kilián 
és Társa; Idősb Kilián György és Weber; Özvegy Müller Terézia; 
Leyrer József; Ivancsics Zsigmond. (A pesti zsidó könyvkereskedők és 
az antikváriusok aláírása hiányzik, ők nem lehettek a grémium tagjai.) 
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A városi tanács már másnap, november 29-én megtárgyalta 
a jelentést, ám a javaslatot nem fogadta el: „Tekintve folya-
modó tulajdonait, jelesen pedig, hogy pesti születésű, kérelme 
kedvezőleg a Nagy Mélt. MK Helytartó tanácsnak alázato-
san felterjesztetni fog." Haladéktalanul el is készült a felter-
jesztés, melynek indokolásában helyet kapott, hogy „Eggen-
berger József helybeli régi, sok érdemű, s köztiszteletben álló 
könyvkereskedő és választott polgár, mint egy igen alkalma-
tos könyvkereskedési segédet, és becsületes embert legjobban 
ajánlja", de maga a tanács is úgy vélekedik, hogy a kérelmező 
„ . . . erköltsisége iránt nem csak semmi kifogás tétetnék, 
sőt folyamodó erre nézve is, amint érintett, kitűnőleg ajánl-
tatnék", végül — ellentétben Geibel Károllyal, „aki porosz 
születésű, következéskép idegennek tekintetendő" — Emich 
„idevaló polgárnak néhai Emich Ferencznek fia". A bead-
ványt Tölgyessy János polgármester, Patisz Károly, a város 
kapitánya és tíz városi tanácsnok írta alá.12 

Két hét múlva került az előterjesztés a Helytartótanács elé 
és megszületett a határozat, melynek szövegét (azaz a Pest 

Meg kell jegyeznünk, hogy az Eggenberger cég ez ügyben ambivalens 
magatartást tanúsított: itt ellenezte, minden más alkalommal támogat-
ta az egykori tanítvány önállósodását. Egyébként a pesti könyvkeres-
kedelem feudális kori történetében (1748—1848) nem volt rá eset, 
hogy a tanács az efféle kérdésre pozitív választ kapott volna. Már 
1782-ben, amikor Trattner János Tamás bécsi udvari könyvnyomtató 
nyomda, betűöntő-műhely és könyvesbolt nyitására kért engedélyt, 
ennek megadása ellen az ekkor egyetlen Weingand és Köpff pesti 
könyvárus cég négyoldalas felterjesztésben tiltakozott: az új könyves-
bolt nyitásától addigi szorgalmas és kitartó munkájuk eredményeit 
látták kockáztatva. (BFL Iv. Intimata 6184/1782.) 

12 OL Htt fond С 60 Dep. Libr. 1842. F. 5. No. 32. A Sennowitz 
által összeállított Emich-életrajzból tudjuk, hogy Emich (nyilván 
azt követően, hogy a Városházáról jelzést kapott: rosszul áll a szé-
nája) „. . . József nádornál nyert audencián adta elő felfolyamodását, 
hogy tőle mint magyartól és pesti fiútól ne vonják meg a módot 
mikép önnállóságra tegyen szert. A nádor pártolván az ügyet, Emich 
1841-ben megkapta az engedélyt." A fentiekkel kapcsolatos írásos 
dokumentumot nem sikerült fellelni, az információ feltételezhetően 
ifj. Emich Gusztávtól származik. 
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város tanácsához küldött átirat szövegét) teljes terjedelmében 
közzétesszük : 

„Becsületre méltó értelmesek és gondosok! 
E Városi Tanácsnak Emich Gustáv kérelmére nízve f. é. 

November 29-én 12626 sz. alatt kelt felírásában nyilvánított 
véleménye itt is helyben hagyatván, nevezett Emich Gustáv-
nak ezennel csupán személyére megengedtetik, miszerint; 
— könyvvizsgálati rendszabályok szoros megtartása mellett 
— Pest városában könyvkereskedést felállíthasson. 

Miről a Városi Tanács feljebb érintett felírása válaszául 
az iratok visszarekesztése mellett ezennel tudósíttatik. Kelt 
Budán a Magyar Királyi Helytartó Tanácsnak Ezernyolc 
Száz negyven egyedik Évben Karácsony hava tizen negyedik 
napján, tartatott Tanács Ülésből. 

Ezen Városi Tanácsnak Jó akarói 
Mérey Sándor 

(és más aláírások)13 

Emichet a kedvező döntésről nyilván a „szolgálati út" 
megkerülésével értesítették: december 25-én közvetlenül a 
Helytartótanács hivatalában visszakapta a beadványát és az 
ehhez csatolt mellékleteket, bizonyítványokat, igazolásokat: 

Az akta pedig megjárva (immár visszafelé) a szolgálati 
utat, december 29-én került a városi tanács ülése elé. A hatá-
rozat: „Ek. k. [kegyelmes, kegyes] intézvény Tretter György 
Úr tanácsnokhoz utasíttatik, ki a felől Emich Gustávot érte-
sítendi, a taksát 30 pfttal beszedni, és azt a szegények számára 
az illető pénztárnoknak, kivel e jegyzőkönyv kivonata köz-
lendő, átadni fogja . . . " 

13 Lásd 10. sz. jegyzet. Ismereteink szerint ez volt az utolsó könyv-
árusi privilégium, amelyet a Helytartótanács kiadott. Itt említjük meg, 
hogy Geibel Károly beadványát, melyet fél évvel Emich előtt nyújtott 
be, egy héttel az Emichet illető kedvező döntés előtt, a december 6-i 
ülésen (a városi tanács javaslatával szemben) ugyancsak jóváhagyták. 
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Ertlich azonban egyelőre nem látott hozzá boltja megnyi-
tásának előkészítéséhez, ehelyett azonnal útlevelet kért.34 

1842 első napjai Bécsben a vízumok beszerzésével teltek el, 
aztán kerek fél éven át tartó utazás következett: Laibach, 
Velence, Verona, Bologna, Firenze, majd Marseille-en át — 
Párizs. Átutazott a szomszédos Brüsszelbe, április elején egy 
jó hetet Londonban töltött, innen Hamburgon, Lipcsén, 
Brünnön keresztül május közepén érkezett meg menyasszo-
nyához Bécsbe. Az esküvőt a pesti belvárosi plébániatempom-
ban (a kihirdetés alóli felmentéssel) május 23-án tartották.15 

A három hétig tartó nászút Firenzében ért véget. 

* 

Pest, 1842. március 1-jei keltezéssel — Emich ekkor még 
(útlevelének tanúsága szerint) Párizsban tartózkodott — meg-
jelent az a körlevele, amely a német államokban bevezetett 
szakmai szokásoknak megfelelően a szakma tudomására 
hozta boltja megnyitását. Erre az „előretartásra" nyilván 
azért volt szükség, hogy boltjának tényleges megnyitásáig a 
bizományi könyvküldemények külföldről is beérkezzenek. 
Egyébként sem nehéz kitalálni, hogy az utóbbi fél év utazásai 
a külföldi szaktársakkal a személyes kapcsolat felvételét 
jelentették. 

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a német 
nyelvű körlevél magyar szövegét : 

11 Ezt az egy évig érvényes útlevelet 1841. december 21-én a Hely-
tartótanács a pesti városi tanács 1841. december 16-i igazolása alapján 
adta Emich Gusztáv pesti könyvárusnak, törvényesen engedélyezve, 
hogy könyvkereskedése ügyében Bécsen keresztül Itáliába, Francia-
országba, Angliába és a német szövetségi tartományokba utazzon, 
majd Bécsen keresztül visszatérjen. Ez az első okmány, amelyen Emich 
neve egy m-mel van írva. Ettől kezdve (néhány kivételtől eltekintve) 
mindenütt így szerepel. 

16 Pest Belvárosi plébániatemplom házassági anyakönyve. OL A 83. 
tekercs 8/36. 
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„Ezennel van szerencsém a legnagyobb tisztelettel bejelen-
teni, hogy a legfelsőbb hatóságnál kérelmezett és tőle meg-
kapott koncesszió birtokában szülővárosomban. Pesten 
EMICH GUSZTÁV cég néven könyvkereskedést nyitottam. 
A könyvkereskedelemben tizenkét éve tevékenykedvén, ez idő 
alatt semmit sem mulasztottam el, hogy a szakmánkhoz meg-
követelt ismereteket és tapasztalatokat elsajátítsam, és e 
vonatkozásban bátorkodom figyelmüket a túloldali tanúsít-
ványokra felhívni. Rendelkezem az üzlet szolid viteléhez 
szükséges pénzeszközökkel (mert országunkban koncesszió 
csakis nem jelentéktelen saját alaptőke kielégítő igazolása 
után nyerhető el), és mint született magyar mind itt, szülő-
városomban, mind az egész országban sokrétű kapcsolatok-
nak örvendve, nyilván nem alaptalanul és némi bizalommal 
szabad remélnem, hogy szolid alapokon nyugvó vállalkozá-
som tevékeny és gondos vezetés mellett jól fog működni. 

Szíveskedjenek számomra számlát nyitni, nevemet kiszál-
lítási jegyzékükre felvenni, és újdonságaikat megfelelő meny-
nyiségbenatöbbi itteni kereskedéssel egy időben megküldeni. 
Füzetes irodalmat és kiemelkedő érdekességeket 10-20-
szorosan kérek ; az előfizetési jegyzékeket, prospektusokat és 
plakátokat mindenkor postázzák, biztosítom önöket azok 
leghatékonyabb felhasználásáról. Keletkező kötelezettsé-
geimnek pedig mindenkor a legnagyobb pontossággal fogok 
eleget tenni." 

Lipcsei, bécsi és párizsi bizományosainak nevét közölve, 
körlevelét azzal folytatja, hogy „Amennyiben a hitelt meg-
tagadnák tőlem, kérem, hogy szoras-megrendeléseimet min-
denkor készpénz ellenében azonnal szállítsák, mert bizomá-
nyos uraim mindenkor vannak olyan helyzetben, hogy az 
ilyen csomagokat kiváltsák. 

Végezetül kérem Önöket, hogy aláírásomat szíveskedjenek 
tudomásul venni, és ajánlom magamat szíves jóindulatukba. 
Kiváló tisztelettel Emich Gusztáv." 

A körlevél következő lapján (ugyancsak a hagyományok-
nak megfelelően) az ajánlások következtek, bizonyítandó, 

9 It 89/4 
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hogy az új könyvárusnak a kollégák nyugodtan hitelezhetnek, 
más szóval: a bemutatkozó „hiteles könyvárus". 

Az Eggenberger József és Fia cég a négyévi tanuló-, majd 
az ezt követő négyéves segédidőt igazolta, „mindenkor teljes 
megelégedésünkre, szorgalmasan és becsületesen, ennek alap-
ján saját boltjának megnyitásakor minden kollégának a leg-
melegebben ajánlhatjuk". 

A bécsi bizományos a náluk töltött másfél évi gyakorlati 
időt igazolva, és kifejezésre juttatva, hogy teljes bizalommal 
várják önálló vállalkozásának virágzását, azzal folytatja, 
hogy „Amikor ilyen tulajdonságok szerencsés vagyoni körül-
ményeivel (amelyeknek, mint előttünk ismeretes, Emich G. úr 
örvend) általános bizalmat érdemelnek, ez elegendő annak a 
kijelentésére, hogy őt kolléga uraknak beajánljuk." 

Párizsi bizományosának ajánlásából kitűnik, hogy ő náluk 
a németországi kapcsolatok felelőse volt és vezette az újon-
nan berendezett szortiment-boltjukat. „Fáradhatatlan szor-
galma, szigorú tisztessége és (mint ezt pontosan tudjuk) 
nagyon kedvező vagyoni helyzete a vele való minden üzleti 
kapcsolatot bizonyára nagyon kellemessé fogja tenni. Ehhez 
csupán annyit: Emich úrnak egyidejűleg számlát és korlátlan 
hitelt nyitottunk." (A kiemelések az eredetiben - V. S.)16 

* 

Az Úri utca és Kígyó utca sarkán a Teleky-féle házban 
már folynak az új könyvesbolt megnyitásának előkészületei, 
már érkezgetnek a (bizományi) könyveket tartalmazó csoma-
gok belföldről, külföldről egyaránt. Mi azonban most azért 

16 F S Z E K Bp. gyűjtemény B655 (2/1842.III.1.) 20. Számos jel 
arra mutat, hogy a nyomtatvány nem Pest— Budán készült, talán 
Párizsban. A szakkifejezések magyarázatát lásd Közgazdaságienciklopé-
dia (Bp. 1930 körül), „Könyvkereskedelem" szócikk (szerzője: Braun 
Róbert). A z egyetemi nyomdához kísérőlevéllel küldte a körlevelet, 
melynek kelte 1842. jún. 13. O L Z 715. 410. 1./1842. 
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tekintsünk körül az országban, hogy képet kapjunk a könyv-
szakma jelen helyzetéről: milyen környezetben, milyen kilá-
tásokkal indul útjára Emich Gusztáv új vállalkozása. Sze-
rencsénk van, kérdésünkre négy korabeli forrásból is választ 
kaphatunk. 

Az első magának a könyvszakmának tájékoztatását szol-
gálta. A lipcsei Börsenverein lapja, a Börsenblatt közölte 
Benczúr József eperjesi könyvárus írását, címe „Magyarország 
könyvkereskedelme a némettel összehasonlítva" : 

„Magyarországról Németországban általában teljesen 
téves nézetek keringenek: vagy túlbecsülik ezt az országot, 
vagy még mindig egy kategóriában kezelik Moldvával és 
Valachiával. Különösen áll ez a könyvkereskedelemre . . ." 
— tájékoztat az eperjesi könyvárus, majd közli: Magyaror-
szág és Erdély területének nagysága (5902 négyzetmérföld) 
szerint az európai államok sorrendjében Oroszország, Svéd-
ország, Franciaország és Spanyolország után az ötödik, 
Európa területének az 1/29-ed része. Lakóinak száma 15 
millió 330 ezer, Európa lakosságának 1/12-ede, egy négyzet-
mérföldre átlagban 2600 lélek jut. És ezen a nem is gyéren 
lakott területen, a kis könyvkötőket nem számítva mintegy 
harminc könyvárus működik, azaz egy könyvárusnak átlag-
ban csaknem 200 négyzetmérföld a mozgástere és egynek-
egynek átlagban több mint félmillió lakost kellene ellátni. 

Persze, ezek a számok, ha azokat közelről megvizsgáljuk, 
gyorsan megváltoznak. Mert bár erős a törekvés az elemi 
iskolai oktatás általánossá tételére (amelynek bevezetését a 
legközelebbi törvényhozásra ígérik), az olvasni tudók számát 
a 15 millió lakosnak alig felére lehet becsülni. „Továbbá, ha 
tekintetbe vesszük, hogy e 7 és fél millió ember könyvszekré-
nye egy énekes- és imádságos könyvnél aligha tartalmaz 
többet (amelyhez a protestánsoknál — akik közül bizonyos 
oktatás nélkül mégiscsak kevesen nőnek fel - még egy biblia 
is járul), ez a nagy szám alig egy-másfél millió olyan emberre 
olvad le, akit a haladás, a tudomány, a jobbítás szándéka 
foglalkoztat. Ezek az emberek főképpen a papság, a nemesség 

10* 
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és a városi lakosság körében találhatók és számuk észreve-
hetően gyarapodik." Ez azt jelenti — folytatja Benczúr 
József —, hogy egy-egy könyvárus átlagban 50 ezer embert 
lát el könyvekkel, ami ragyogó helyzetet eredményezne, ha a 
könyvárusok megfelelően lennének elosztva. Csakhogy a 
pesti boltok bizonyára kénytelenek akár 50 mérföld távolság-
ra, például Mármarosra, Aradra is könyvet küldeni, mivel-
hogy a fővárosban, a 200 ezer lakosú Pest-Budán (a két várost 
egynek számítva) 10 könyvárus működik, Pozsonyban 5, 
Kassán 3, néhány más városban 2 - 2 , többekben 1, ám a 80 
szabad királyi város és néhány további nagyváros közül 
60-ban, köztük 10-30 ezer lakosú városokban, egyáltalán 
nincs könyvkereskedés. Az ország északkeleti részén hét 
egymással szomszédságos vármegyében (Szabolcs, Szatmár, 
Mármaros, Ugocsa, Bereg, Ung, Zemplén) 660 négyzetmér-
föld területen 80 városban és mezővárosban, 1500 faluban 
egyetlen könyvkereskedés sincs! Ellentétben tehát a német-
országi helyzettel, ahol a könyvkereskedelem túlszaporodott, 
a magyarországi — sorvadásban leledzik. A gyógyítás persze 
nálunk a könnyebb: mégiscsak egyszerűbb a harminchoz 
még százat hozzátenni, mint kétezerből ötszázat elpusztítani ! 

A szortiment-könyvesboltoknak ez a magyarországi hiánya 
elsősorban magát a kiadói tevékenységet bénítja. Emiatt alig 
van lehetőség jelentősebb kiadói tevékenységre, hacsak a 
kiadó a hatóságoknál vagy az iskolai intézményeknél nem 
talál menedéket. Ezt bizonyítja a Magyar Gazdasági Egyesü-
let által kiadott Mezei Naptár, amelyből 40 ezer példányt 
sikerült (2 újgarasával) eladni, és a jövő évre már 60 ezer 
példányos kiadás van belőle előkészületben. 

És hiány van könyvnyomdákban is — folytatja a cikkíró — , 
hiszen a meglevők, amennyiben elegendő a tőkéjük és jó a 
vezetésük, nyakig foglalkoztatva vannak. Ennek oka, hogy 
könyvkereskedés vagy nyomda nyitásához legfelsőbb privi-
légium szükséges, amit nagyon nehéz megszerezni. Azt vi-
szont, hogy ez milyen összhangban van a kormányzatnak a 
legutóbb kifejtett ama meggyőződésével, hogy Magyarország 
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„mint a Monarchia lényeges alkotórésze" szellemileg és 
anyagilag erősítendő — csak az államtitokba beavatottak 
tudják megmagyarázni. 

Érdemes szó szerint idézni a cikk utolsó mondatát: „Abban 
a reményben élünk, hogy egy bölcs kormányzat a művelődés-
nek ezt a hatalmas emeltyűjét óvó gondosságára fogja mél-
tatni, belátva, hogy a könyvnyomtatás és könyvkereskedés 
az a gyökér, amely az elfajulás ellen célszerűen ellenőrizve, 
az ismeretek zöldellő fájának életnedvet és életerőt szállít."17 

* 

A fenti tájékoztató nem csupán a német nyelvterületre, 
hanem a világ minden olyan könyvkereskedőjéhez eljutott, 
aki a német könyvkereskedelemmel (Lipcsével) kapcsolat-
ban volt. Magyarországon viszont csupán azok kezébe került, 
akik a Börsenblattra előfizettek. Nem így a most bemutatandó 
írás, amely a kor magyar újságolvasói számára készült: a 
Világ című hetenként két alkalommal megjelenő „politikai, 
tudományos, művészeti folyóirat" közölte. írója Vajda Péter, 
a lap társszerkesztője, akit irodalomtörténetünk úgy tart 
számon, mint aki „irodalmunk demokratikus tájékozódásá-
nak egyik első képviselője, Petőfi plebejus törekvéseinek egyik 
legfőbb előkészítője volt". Az „Egyedárusság és szabad 
verseny" című cikkének másfél évszázadot átívelő „aktu-

17 Börsenblatt, 1842. márc. 13. (46. sz.) 1 1 2 4 - 1 1 2 6 . h. Benczúr 
József 1834-ben alapította boltját Eperjesen. A Pesti Hírlap 1841. aug. 
6-i számában jelent meg egy írása : A magyar tudós társaság könyv-
terjesztési oldala című, amelyben kevesli azt a 10 százalékos jutalékot, 
melyet Eggenberger (mint a m. tud. társ. könyveinek főbizományosa) 
a vidéki könyvárusoknak a neki járó 20 százalékból ad. Ha Eggenber-
ger meg tudná adni a teljes 20 százalékot, ez a forgalom növekedését 
jelenthetné — állítja Benczúr. (Kuriozitásul: ez az a könyvesbolt, 
amelynek Rosenberg Sámuel könyvkötő — aki később Révai Sámuel 
néven válik ismertté és elismertté — 1859-ben csendestársként be-
lépett.) 
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alitását" éppen csak megemlítve, kizárólag könyvszak-
mai vonatkozású megállapításait idézzük: „ . . .Nagy kér-
dés az, nincs-e a literatúra mezején egyedárusság? Sajtónk 
több van, Budapesten is, más városokban is, mind a mellett 
igen érezzük az egyetemi sajtónak Budán lételét, mellynek 
fele ha Pestre jőne, meg vagyok győződve, üdvös concurren-
tiát fogna szülni . . ." A cikkíró kifejti: a könyvkiadás, bár a 
gyorssajtók száma szaporodott, változatlanul „irtóztató 
drága", új sajtó-szabadalmak kiadására lenne szükség 
„Iiteratúrával pezsgő városunkban". Az író, a kéziratát 
megjelentetni szándékozó literátor nézőpontjából tekinti át a 
helyzetet, megállapítva, hogy bár „a magános író", akinek 
nincs tőkéje, nem tudja felvenni a versenyt sem a Tudományos 
Akadémiával, mely ajándékképpen nyomtat; sem a könyv-
kereskedőkkel, akik elsősorban saját kiadású, és nem az író 
által megjelentetett könyveikkel foglalkoznak ; sem a könyv-
nyomtatókkal, akik egy személyben kiadók is, könyvkeres-
kedők is, így hármas hasznot tesznek el. Mindezek ellenére 
a közönség ezzel nem veszít, feltéve, ha azok jó könyveket 
adnak ki, „ . . . mert az írónak szinte szabadságában áll 
nekik árulni szüleményét és így az út nincs előtte elvágva. 
Sőt az Academia, magános írók, könyváros-kiadók és könyv-
nyomtató-kiadók között verseny keletkezhetik, mibül az 
álladalom csak hasznot húz. így én ezen áldott szavat: 
»verseny« be szeretném bűvölni mindenhová . . ."18 

* 

„Könyvkereskedésünk akadályai" — ez a címe a most 
bemutatandó írásnak, amely Helmeczy Mihály lapjában, a 
Jelenkor ban abból az alkalomból látott napvilágot, hogy 
„Geibel Károly pesti új könyvárus, múlt héten nyitá meg 
igen pompás elrendezetű boltját a nagy Kristóf gyógyszertár 
mellett. . ." 

18 Világ, 1841. márc. 13. (Hazai tájképek rovatban.) 



A homályból 721 

A szerző öt pontban foglalja össze, miért siet az új könyv-
árust a könyvbarátok figyelmébe ajánlani : 

1. Geibel munkásságát főképpen a magyar irodalom ter-
jesztésére igyekszik fordítani, emellett kiadóként is „magyar 
elmeműveket" szándékozik megjelentetni. Erre pedig igen 
nagy szükség van, „mivel eddig csak egy könyvkiadóval 
bírtunk" [talán Hartlebenre gondolt? — V. S.], „aki a na-
ponként gyarapodó nemzeti irodalmi szüleményeket" vagy 
nem győzte kiadni, vagy ha ki is adta, „az írók elég szegényes 
fizetése mellett". 

2. A külföldi könyvekért (a pesti könyvárusoknál) eddig 
jóval magasabb árat kellett fizetni azok eredeti áránál. 
Geibel a külfölddel „olly egyenes összeköttetésben áll", hogy 
ezeket a könyveket az eredeti árukon árusíthatja. Ez, „ha 
akarjuk, hogy buzgó törekvéseit minélelőbb meg ne bánja", 
már csak ezért is pártolást érdemel. A magyar könyvek ter-
jedésének akadálya az is — folytatja a cikkíró —, hogy az 
írók sajnálják a könyvárusoktól a nekik bizományba átadott 
könyvek eladása után a 25 százalékos „jutalmat", s nagy 
nyereségként könyvelik el, ha 5 — 10 forintot ebből lealkusz-
nak. Pedig ez csalóka, hiszen „e fukarkodás miatt legalább 
100 forint áru könyvvel kevesebbet ad el a könyvárus, és a 
szerző aztán font-számra sajtosnak adhatja munkáját, hogy 
veszett fejszének legalább nyele kerüljön meg". Mert a könyv-
árusnak nagyok a költségei : nagy a ház- és boltbére (évi 4 — 6 
ezer váltóforint, sőt több), és több segédet is kell tartania, 
pedig „600 ezüst forint évdíjnál kevesebbért nem igen kaphat 
alkalmas embert, sőt többnyire még ennél is többet kell 
fizetnie". 

3. Epontot teljes terjedelmében közreadjuk: „Pestenarány-
lag kevés könyvet adhat el, hanem leginkább vidéki könyv-
árusok által kell az eladatást eszközölnie; az illy vidéki 
könyvárusnak aztán legalább 10 pCet [percentet — V. S.] 
tartozik fizetni jutalmul az általa eladott példányok árából, 
s így habár 25 pCet kap is író-kiadótól, magának csak 10 



722 A homályból 722 

marad belőle, mert ötöt, sőt többet is, levelezésekre kell 
kiadnia." 

4. A hitelviszonyok tarthatatlanságát konkrét példával 
illusztrálja: az író (saját kiadású) könyvéből 100 példányt 
adott át (ahogy ma mondanánk) főbizományba egyik pesti 
könyvárusnak, aki ezt a könyvmennyiséget az ország minden 
részébe a vidéki könyvárusoknak (természetesen ugyancsak 
bizományba) szétküldi. Egy vidéki könyvárus ebből 10 pél-
dányt kapott, csakhamar el is adta, ám a pénzt vígan el is 
költötte abban a reményben, hogy a számlát, majd ha ese-
dékes lesz, kifizeti. Közben a 10 példány kevésnek bizonyul, 
rendelnie kellene, de nem rendel, mert előbb a már eladott 
mennyiséget kellene kifizetnie, „ennélfogva tehát már azon 
egy helyen is kevesb példány kel, mint mennyi elkelne, ha 
hitelünk jobb lábon állana". Emellett igen sokan, akik hír-
lapban olvasnak az új könyv megjelenéséről, elmenve a 
könyvesboltba ott nem kapják meg, „többnyire csakhamar 
elfeledi, vagy megbánja szándékát és a könyv árát más czélra 
fordítja". 

5. Eljön az író és főbizományosa közötti elszámolás ideje, 
a könyvárusnál még maradt 10 eladatlan példány, a 90-nek 
az árát tehát az írónak kézhez kell kapnia. Csakhogy a könyv-
árus eddig 40 — 50 példány árát kapta csak meg vidéki bizo-
mányosaitól, „és a többihez isten tudja mikor, vagy talán 
épen soha nem juthat!". Aki ezt túlzásnak gondolja — ajánlja 
a cikkíró — , tekintsen be könyvárusaink könyvelésébe, ta-
pasztalni fogja, hogy „ők sokezer forintot fizettek ki már az 
illető író-kiadóknak, mit megbízottaiktól soha nem kaptak 
meg". De a pesti könyvárus eme körülmények miatt mind-
egyik vidéki könyvárusnak eleve nem küld könyvet, „és azért 
hazánk több részében, irodalmi fejlődésünk kimondhatatlan 
kárára, nem is kaphatni magyar könyveket!" Figyelmezteti 
hát az írókat, ne sokallják a 25 százalékos jutalékot, ezzel ne 
fukarkodjanak, mert a könyvárusnak csak így lesz kedve 
„koczkáztatással is terjeszteni könyveinket". És óvja azokat a 
tapasztalatlan írókat is „kik a könyvárusok elmellőztetésivel" 
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igyekeznek megszervezni könyveik eladását, elfelejtve, hogy 
„ . . .a küldözgetés költségbe kerül; sok példány bepiszkolva 
jő vissza; még többnek ára pedig örökre oda vesz, gyakran 
olly tekintélyes férfiaknál is, kiktől még csak kérni sem merjük 
pénzünket! Korán elhunyt Kisfaludy Károlyunk illy próbát 
tett az Aurora első köteteivel, s több ezer forint bánta meg 
bizalmát! Azóta pedig többen, kik példáját követték, szint-
úgyjártak, s néhány forint helyett, mit a könyvárusnak kellett 
volna fizetniök, százakat vesztettek el. Benső meggyőződé-
sünk szerint tehát, az itt elmondottak is okozzák igen nagy 
részben a magyar könyvek silány keletét" — fejezi be írását.19 

« 

A könyvárus és a két újságíró tapasztalatait megismerve, 
alkalmunk van egy író-kiadó „műhelytitkaiba" is bepillan-
tani. Azaz, dehogyis is titkok ezek, maga Táncsics Mihály 
hozza nyomtatásban tudomásunkra, mégpedig TVépfcönyuének 
harmadik füzetében. Címe: „írói számadás". 

Magát az írást (és felvételét a Népkönyvbe) az a szándék 
szülte, hogy választ adjon olvasói ama észrevételére, hogy 
Népkönyvének — egyébként 10 krajcáros — füzetei miért 
nem annyira olcsók „milyennek óhajtanák, hogy a szegény 
nép, mellynek szánva van, megvehetné". О abból indul ki, 
hogy az országban 5 millió magyarral számolva, ebből alig 
olvas 30 ezer, nem számítva ide azokat, akik csupán kalendá-
riumot és újságot olvasnak, imádságos és énekes könyvet 
vásárolnak. „Talán Széchenyinek ,Hitel' czimű munkája az, 
mellyrül némi bizonyossággal lehetne az olvasók számára 
következtetni; ez négyszeri kiadásban talán 5 vagylegföllebb 
6 ezer példányban kelt el; ezt szegény és gazdag, boldog és 

19 Jelenkor, 1842. márc. 26. (A tudósítás a Budapesti napló rovat-
banjelent meg, amelyet Nagy Ignác, a királyi kamara tisztviselője, író, 
újságíró állított össze.) 
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boldogtalan megvette, ki csak olvasónak mondathatik . . ." 
Ezek után Táncsics, föltéve a kérdést, kik valójában Nép-
könyvének olvasói, arra a következtetésre jut, hogy a könyv-
kötő, ha vesz is készpénzen annyi kalendáriumot és imádságos 
könyvet, amennyit eladhatni gondol, a Népkönyvből nem vá-
sárol, mert ez ismeretlen portéka, „ha visz, nyakán marad; 
hitelben adni nekik a könyvárus nem szokott; tehát én ma-
gam küldözzem el? s ha történetesen elkel, magam járjak e a 
néhány forintért falura? vagy ha el nem kel, hiában fizessem 
a vitelbért . . . " S a következtetése: ezer példánynál többet 
nyomatni nem tanácsos, majd idáig eljutva teljes részletesség-
gel bemutatja — aminek itt mi csak a végeredményét közöl-
jük — , hogy egy négy ív terjedelmű Népkönyv 1000 példányá-
nak összköltsége 85 forint 50 krajcár. 

Táncsics úgy számol, hogy az elkészült teljes mennyiséget 
átadja a könyvárusnak „mert magam nem árulhatom, már 
csak azért sem, mert messze kin a külvárosban lakom, hová 
a vevők ki nem jőnek". A könyvárusnak 25 százalékot ad, 
(aki a vidéki könyvárusoknak ebből 10—15 százalékot to-
vábbad, „különben nem fáradoznak mellette"), „ad az ember 
30-at is százától (én már 50-et, azaz felét is kénytelen voltam 
adni), azonban ettől most 25-öt adok. Néhány ismerőse barát-
ja is van az embernek; az újság-szerkesztőknek is adunk 
egy-egy példányt, hogy megjelenését tudassák, néhány pél-
dány ollykor el is romlik, vagy egyik, vagy másik árkus 
hiányzik, erre tehát legkevesebb 25 példány rámegy. így a 
könyvárus igazán mondva csak 975 példányt kap." Mindezek 
után az író-kiadó a két adatsor egybevetéséből megállapítja, 
hogy „a teljes mennyiség elfogyása esetén (ami ritka eset, de. 
fogjuk rá erővel) s könyvárustól kézhez kapott összeghez, 
hogy addigi kiadásai megtérüljenek, még 12 forint 35 kraj-
cárt neki magának kell hozzátennie, és azt a 30 pengőforintot 
még nem számítottuk, amit újsághirdetésre szánt". Végül is 
arra a következtetésre jut, hogy akkor lehetne két krajcárral 
olcsóbban adni a füzeteit, ha legalább 4 — 5 ezer példányban 
lehetne megjelentetni és ez el is kelne . . . 
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És íme a cikk befejező gondolatsora: „Ó be szép lehetne 
egykor Magyarország, beh dicső lehetne e nemzet, ha olly sok 
haszontalan idegen áruktól magunkat megtartóztatni tudnók. 
Ha könyvárusainknál egy kissé otthonosak vagyunk, ha néha 
ott időzünk, szóval ha körültekintünk: kénytelenek vagyunk 
megismerni, hogy kevés magyar könyvünk (ámbár ez sem 
csekély magában tekintve) az iszonyú mennyiségű idegen 
közt úgy elenyészik, mintha nem is volna; de kénytelen va-
gyunk azt is tapasztalni, hogy általánosan ötször több idegen 
könyv kel el nálunk, mint magyar, s ez tulajdon hazánkban, 
még pedig most is, midőn mi mintha magyarokká akarnánk 
lenni. . ,"20 

* 

Mindezek ismeretében térjünk be végre Emich Gusztáv-
könyvesboltjába, mely július l-jén megkezdte működését. 
A lapok olvasói erről az alábbi hirdetésből értesülhettek : 

„EMICH GUSZTÁVNAK újonnan felállított könyvkeres-
kedése magyar, német és külföldi literatura számára PESTEN, 
az úri- és kígyóutczák szögletén, a es. kir. postahivatal átelle-
nében. 

Ezennel van szerencsém jelenteni, hogy én itt szülőváro-
somban egy új KÖNYVKERESKEDÉST állítottam föl e 
czím alatt 

„EMICH GUSZTÁV" 

Egy tartalomdús és válogatott könyvraktár, a magyar, 
német, franczia és angol literatura és a tudományosság min-
den ágából képessé teszen a kegyes megbízatásoknak leg-
gyorsabb és legjutányosabb kielégítésére, úgy akármelly 

írói száámadás. In: Táncsics Mihály Népkönyv III. füzet (Pest, 
1842) 3 - 1 3 . 
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hírlapban, bárki által jelentett könyvek azonnal megszerez-
hetésére. 

Párisból rendes és egyenes szállítványokat gyorsan (nem 
Lipcsén keresztül) kapván a tán még megnem lévő könyveket 
azonnal, és a párisi eredeti áron megrendelhetem, a mire fő-
kép több évi utazásaim, és külföldön (Páris, London, Brüssel 
s a t.) többévi tartózkodásom közben szerzett számos ismeret-
ségeim és összeköttetéseim által juthaték. 

Mint született magyar, ki hazám iránt szenvedelmes szere-
tettel viseltetem, fő figyelmemet s igyekezetemet a honi litera-
turára fordítandom, bizodalmasan reménylvén, hogy t. cz. 
hazámfiai számos látogatásaikkal tisztelendnek meg. 

Pest, július Íjén 1842."21 

Érdemes rátekinteni a térképre: a bolt az egykor falakkal 
körülvett Pest városának mértani közepén, a Franciskánusok 
terén levő legrégibb pesti könyvesbolt (az Eggenberger-cég) 
és a legújabb, a Kristóf-patika mellett alig három hónapja 
működő (Geibel Károly-cég) között várta a város könyv-
barátait. A bolt fölött az emeleten rendezték be Emichék 
lakását.22 

Szerencsére módunkban áll a sajtó reagálásáról is beszá-
molni. A Világ már a boltnyitást követő napon hírt adva az 
eseményről, tájékoztatta olvasóit arról is, hogy már napok 
óta látták, hogy bútorozzák a boltot, s benne rendezik a 
könyveket, de addig nem szándékoztak Emich úrról szólni, 
amíg ő maga nem mutatkozik be a közönségnek. „Boltja 
igen-igen csinos,de még szebbek s tartalomdúsabbak könyvei, 

21 Jelenkor, 1842. júl. 6 . ; júl. 9.; Világ, 1842. júl. 2., júl. 9.; Pesti 
Hírlap, 1842. júl. 7., júl. 17.; Pester Handelszeitung, 1842. júl. 23. 
(Német nyelven.) A kiemelések az eredetiben. 

22 1918. október 18-án Emich Gusztáv kereskedelemügyi állam-
titkár (a mi Emichünk unokája) Hatvany Lajos kérdésére válaszolva 
azt közölte vele, hogy atyjától szerzett egykori értesülése szerint nagy-
apja üzlethelyisége „a régi Párisi házban volt, amely háznak emeletén 
nagyszüleimnek a szabadságharc éveiben magánlakása is volt". 
MTA Kézirattár, Ms 379/16. 
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mellyek közt kitűnőleg a franczia munkák legjelesb kiadásai 
vegyesen foglaltatnak. Emich úr magyar hazánkfia, ki anya-
nyelvét a külföldön tapasztalás végett tett hosszasb mulatása 
alatt sem feledé, sőt azt jelenen is tisztán beszéli, és főügye-
kezetét a magyar irodalomnak, magyar munkák kiadása és 
terjesztése általi emelésére fordítandja . . . " A cikkíró öröm-
mel regisztrálja ugyan, hogy az elmúlt hónapokban kettővel 
szaporodott a pesti könyvárusok száma, ezt azonban nem a 
magyar irodalom virágzásának, hanem csupán annak tulaj-
donítja, hogy az olvasás (nyilván a nem magyar nyelvű olva-
sás) terjed: „. . .Soká lesz az még, mikor könyvárusi bolt-
jainkban a magyar munkák fognak az első polczon díszle-
ni . . . " — sommázza mondanivalóját.23 Már ebből is sejthető, 
hogy a magyar nyelvű könyvek Emich boltjában sem az első 
polcokon kaptak helyet. 

Jó lenne tudni, mennyi könyv állott ekkor Emich rendelke-
zésére és mennyi volt ebből a magyar nyelvű. Az bizonyos, 
hogy a német nyelvű szortimentje nagyon gazdag volt.24 

A magyar nyelvű könyvek összetételére pedig abból a 29 
kiadványt tartalmazó „hirdetésből" következtethetünk, a-
mely egy 1842 októberében napvilágot látott — és Emich 
bizományába került — füzetes-kiadvány utolsó három ol-

23 Világ, 1842. júl. 2. (Fővárosi hírek rovatban). E szám tárcarova-
tában kezdte meg a lap Irodalmunk lassú terjedésének okai című tanul-
mány folytatásos közlését. íme az okok: 1. íróink tudományos kép-
zettsége és esztétikai műveltsége hiányos; 2. az oktatási rendszerünk 
nem megfelelő; 3. hiányzik a kritika. A júl. 2., 6. és 9-i számokban 
megjelent három rész után aug. 20-án került volna sor a cenzúrával 
foglalkozó negyedik részre, és bár azt ígéri, hogy „Folytatása követ-
zik", az végül is elmaradt. 

24 Rendelkezésünkre áll egy 1842. januártól júniusig megjelent 
könyveket tartalmazó 292 oldalas német nyelvű könyvjegyzék (nyom-
ták E. P. Melzer nyomdájában Lipcsében), amely — címoldalának 
tanúsága szerint — Emich Gusztáv pesti könyvkereskedésében kap-
ható vagy megrendelhető könyveket tartalmazza (OSzK 821.549). 
Ez azonban nem sajátosan Emich-jegyzék, hanem — feltételezésünk 
szerint — a Börsenverein (Lipcse) által címlap-mutációval készített 
általános jegyzék. 



728 A homályból 728 

dalát tölti meg.25 Vegyük hát közelebbről szemügyre e 
listát. 

A 29 mű kétharmada szerzői kiadás, következésképpen 
10 kiadvány hivatásos kiadónál látott napvilágot (Heckenast 
4, Kilián 2, Geibel, Hartleben, Tilsch, Barráné és Stein 1 — 1). 

A 29 kiadvány közül 24 pest-budai, 2 kolozsvári, 1 — 1 
debreceni, egri, kassai és kőszegi nyomdában készült. Mint 
látható, a pozsonyi nyomdák (kiadók) termékei még hiány-
zanak. 

Jószerint csupa újdonság: 1840-es kiadású egyetlenegy 
(Vörösmarty Mihály újabb munkái 1-4), 1841-es is csupán 
négy (ám a négyből kettő többkötetes mű első kötete), a többi 
1842-es kiadás. Külön említendő Jósika Miklós (ekkor még) 
15 kötetből álló regénysorozata, melynek egyes kötetei 1836 
óta folyamatosan láttak napvilágot (és amely 1845-re 25 
kötetesre bővül majd). A 29 kiadvány kettő kivételével ere-
deti magyar mű ; a két kivétel Byron lord munkái (Petrichevich 
Horváth Lázár fordítása) és Tocqueville A Democratia 
Amerikában (Fábián Gábor fordítása). A 29 mű közül 10 
kiadvány két-vagy többkötetes. Az a könyvbarát, aki vala-
mennyi itt hirdetett kiadványból vásárolt egy-egy példányt, 
összesen 60 kötet könyv birtokába jutott, és ezért 71 forint 
47 krajcárt fizetett. A legdrágább kiadvány (a 15 kötet Jósikát 
figyelmen kívül hagyva) Vörösmarty újabb munkái négy kötete 
(6 forint), a legolcsóbb a Rövid Értekezés az úrbéri terhek 
megváltásáról egy rövid tudósítással: miként eszközlötte azt 
Felső-lő községe című (6 krajcár). Az egy kötetre eső átlagár : 
1 forint 12 krajcár. A 29 közül mindössze 5 kiadvány volt 
kapható 1 forinton alul: egy-egy 50, 24, 20, két 20 és egy 6 
krajcáros füzet. 

Nem állítjuk, hogy e 29 műben a kor magyar nyelvű 
könyvkiadása, vagy akár Emich teljes magyar nyelvű szorti-

25 Cosmorama. Haladás és párt tekintetében. írta A. N. Z. Emich 
Gusztáv bizománya. Pest, 1843 Az 1842. októberi megjelenésről hírt 
adott a Világ, 1842. okt. 5., Pesti Hírlap, 1842. okt. 9., Jelenkor, 
1842. okt. 22. és Athenaeum, 1842. okt. 23. 
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mentje úgy tükröződik, mint cseppben a tenger, mégis érde-
mes vizsgálnunk a műfaji megoszlás szempontjából is. E mű-
vek több mint fele (16 mű) a társadalomtudományi ismerete-
ket terjesztő kategóriába tartozik, közülük 6 közgazdasági, 
illetve jogi szakkönyvnek is tekinthető. A szépirodalom kate-
góriájába 9 mű sorolható (ebből 2 kiadvány verseskötet), 
természettudományos-ismeretterjesztő mindössze 2, végül 
egy kalendárium és egy hasonló jellegű közhasznú kiadvány. 
Feltűnő a gyermek- és ifjúsági művek teljes hiánya : ez a műfaj 
akkor alig volt megtalálható a magyar könyvpiacon. 

Emich nyilván nem készített efféle statisztikát, enélkül is 
tudta, hogy a Magyarországon napvilágot látott kiadványok 
terjesztésének megszervezése körül igen sok a tennivaló, s 
nyilván azt is, hogy a szakmához adresszált körlevele, ha a 
nyomdász-kiadókhoz el is jutott, a szerző-kiadókhoz egy-
általán nem. Nyilván ez volt az oka, hogy alig három héttel 
boltja megnyitása után a Világ ci mű lapban az alábbi hirdetést 
tette közzé : 

„Kérelem minden magyar Szerző, Kiadó és Nyomtató t. 
cz. Urakhoz! 

Óhajtván, hogy magyar könyveim rakhelye mindenkor a 
lehetőségig teljes és tökéletes legyen, minden magyar Szerző, 
Kiadó vagy Nyomtató urakat arra kérek, hogy nyomtat-
ványaikat hozzám eladás végett beküldeni ne terheltessenek. 

Pest, juliusban 1842. Emich Gusztáv könyvárus"21-' 

Az első efféle bizományi árusításra átvett kiadvány — ez 
a hirdetések időpontjából állapítható meg — az egri lyceumi 
nyomdában készült „röpirat", címe: Ne nyúlj hozzám! 
Korszerű szózat az egyházi javak indítványozott elvétele 
tárgyában. Ez volt Emichnek a bemutatkozó hirdetését köve-
tő első hirdetése, melyben - a kiadványban olvasható aján-
lást átvéve — „Minden józanon gondolkodó katholikus és 
protestáns hazafinak komoly megfontolásra ajánlja egy hel-

" Világ, 1842. júl. 23., júl. 27., júl. 30. 
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vétvallású hazafi", s amely természetesen ama nézetek ellen 
íródott, amelyek az egyházi birtokok elvételének jogosságát 
hirdették.27 

Ez a kiadvány már ki volt nyomva, amikor író-kiadójával 
Emich a bizományi átvételben megállapodott. A következő-
nek átvételére vonatkozó megállapodást Emich azonban 
akkor kötötte, amikor a mű még nyomdában volt. A Cos-
morama című politikai röpiratban így kerülhetett sor a (már 
említett) három oldalas hirdetés beiktatására és arra, hogy a 
címoldalra is rákerüljön : „Kapható Emich Gusztáv 's általa 
minden hiteles könyvárusnál 1843."28 

A harmadik (bizományba átvett) kiadvány szerző-tulajdo-
nosa Miszlay Mátyus „gyógytanor, szemész-mester és fog-
orvos", a mű címe : Körömkór, vagy az emberi köröm minden 
nyavalyáinak alapos gyógymódja. A szerzői ajánlásból kitű-
nik, hogy a mű megjelenését lehetővé tevő költségeket fedező 
„nagykegyű pártfogó" egyszemélyben báró, egri kanonok és 
táblabíró, ám a hátsó borítón az is olvasható, hogy „Emich 
Gusztáv könyvárus bizományában".29 

És ez idő tájt jelentkezhetett Táncsics Mihály is, aki a 
Népkönyvének. már korábban megjelent első két füzetével 
együtt a még sajtó alatt levő harmadik füzetét is átadta bizo-
mányi árusításra. Hogy még sajtó alatt volt, bizonyítja a 
címoldal, amelyre azt is rányomták, hogy „Emich Gusztáv 
bizománya".30 

27 OSzK 284.532. A hirdetések: Világ, 1842.júl. 13. (a könyvismer-
tetés rovatban is), júl. 20. Pesti Hírlap, 1842. júl. 17. A bizományosság 
nem jelentett monopóliumot, a kiadványt pl. Eggenberger is hirdette : 
Világ, 1842. júl. 16. 

28 OSzK 185.203. Szerzője (A. N. Z.) kilétét nem sikerült felderíteni. 
29 OSzK Ciiir 476. Megjelenését bejelenti: Világ, 1842. szept. 21. 

(Fővárosi hírek rovatban), Athenaeum, 1842. nov. 22. 
30 OSzK 230.036. Megjegyzésre érdemes: a Népkönyv III. füzetének 

első írását (az általunk részletesen bemutatott írói számadás eímüt) 
Táncsics szeptember 10-én vetette papírra. (Ez magából a szövegből 
kiderül.) A könyvecske két hónap múlva megjelent. Jelenkor, 1842. 
nov. 12. (Budapesti napló rovatban.) 
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Vissza kell térnünk a Cosmorama címoldalán olvasható 
impresszum-szövegre, mely szerint: „Kapható Emich Gusz-
táv 's általa minden hiteles könyvárusnál." Ez ugyanis azt 
jelenti, hogy Emich nem egyszerűen bizományi árusításra 
vette át a könyvecskét, hanem ún. főbizományos lett, köte-
lezettséget vállalva, hogy a kiadvány terjesztésébe a többi 
könyvárust is bevonja, akinek a kapott jutaléka egy részét 
átengedi. 

Emich tehát haladéktalanul megkezdte bizományosi háló-
zatának kiépítését is. Miután augusztusban a „szerző tulaj-
donában" napvilágot látott Nagy Ignác Beszélyek című há-
romkötetes műve, ezt Emich úgy hirdette, hogy „Emich 
Gusztáv pesti könyvkereskedésében és általa Csáthy Lajos 
Debreczenben, Tilsch és fia Kolozsvárott, Benczúr J. Eper-
jesen, Beichl J. Temesváron és Groszmann uraknál Miskol-
czon kapható . . ."31 

Az ún. fizetett hirdetéseken kívül a Világ időközönként 
„bibliographiai rovat"-ában, néhány soros ismertetővel 
hírt adott az egyes könyvárusokhoz beérkezett könyvekről, 
külön a hazaiakról, külön a külföldiekről. Emichnek a Világ 
szerkesztőivel különösen jó lehetett a kapcsolata: 1842. máso-
dik felében közzétett 12 efféle bibliográfiai tájékoztatás közül 
7 alkalommal Emich boltjába érkezett kiadványok szerepel-
nek.32 

E közleményekből azonban nem csupán az tűnik ki, milyen 
újdonságok érkeztek Emich boltjába, emellett néhány meg-
jegyzésre érdemes jelenséget, kuriozitást is rögzít. Alig két 
héttel Emich boltjának megnyitása után például egy Emichnél 
kapható német nyelvű bibliofil imádságos könyvre hívta fel a 
Világ olvasói figyelmét: „ . . . kötése pompás bársony, arany-

31 Világ, 1842. okt. 1. E „főbizományosság" körül azonban valami 
zavar támadhatott, mivel két héttel később ugyanezt a kiadványt Gei-
bel hirdeti úgy, hogy „általa Csáthy Debreczen, Barra és Stein Kolozs-
várott és Benczúr József uraknál Eperjesen". Világ, 1842. okt. 15. 

32 Világ, 1842. júl. 23., aug. 3., aug. 24., szept. 28., nov. 9., nov. 12., 
dec. 7. 
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kapocsra. Ritkasága miatt figyelmeztetjük a t. közönséget s 
el nem mulaszthatjuk említni, hogy Emich úrnál e könyv 
45 pengő forinton kapható, holott Bécsben is sokkal drágáb-
ban adatik."33 

Egy alkalommal a lap szóvá tette, hogy hölgyeink számára 
ritkán van alkalom nekik tetsző magyar könyvet ajánlani, 
s bírálja őket, mivel külföldi irodalmat olvasnak és nem 
ismerik a magyart. „Meddig tart még e szomorító apály 
szelíd kebleitekben szép hölgyeink? addig-é, míg nálunk is 
mérő W. Scottok, Bulwerek, Suek, Balzacok, 'sat. lépendnek 
fel mint regényírók?" És azt fejtegeti: jó lenne persze, ha a 
Karthauzi, vagy az Abafi szerzője gyakrabban jelentkezne 
műveivel, „de ők, mint polgárok, s nem csupán regényírók, 
más mezőn is kötelesek munkálkodni; addig tehát ( . . . ) 
vegyétek Kuthy L[ajos] novelláit ( . . . ) s ha azokat átolvas-
tátok, Emich G. pesti könyvárus szolgáland az e nemben is 
páratlan termékenységű német irodalom újabb regényivei."34 

Egy másik ilyen közleményben megdicsérik Emichet, aki, 
ha nem is hirdetett eredeti árat a külföldről behozott könyve-
kért, kétségkívül neki köszönhető, hogy főképpen a francia 
kiadványok olcsóbban kaphatók, mint két hónappal ezelőtt.35 

Egy német nyelvű Grimm-meséskönyvet ismertetve pedig azt 
jegyzik meg, hogy kaphatók ugyan hasonló tartalmú könyvek 
magyar nyelven is, de mivel ezeket évenként nem adják ki 
újra, a magyar olvasóközönségnek nincs alkalma azokat 
megvásárolni.3" 

És íme, Kossuth Lajosnak mint a Pesti Hírlap szerkesztő-
jének egy figyelemre méltó (csillag alatti) megjegyzése azzal 
kapcsolatban, hogy báró Eötvös József és Lukács Móric 

33 Világ, 1842. júl. 16. (Fővárosi hírek rovatban.) 
34 Világ, 1842. júl. 23. Ez alkalommal „Külföldi bibliographia. 

Emich Gusztáv pesti könyvárus legújabban érkezett árulmányai" 
címmel 2 teológiai, 1 politikai, 4 filozófiai, 3 szépliteratúra, 1 gazdasági 
müvet ismertet. 

35 Világ, 1842. aug. 3. 
3« Világ, 1842. nov. 12. 
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Fogházjavítás című kiadványát — egyébként méltatva a mű 
érdemeit - Heckenast „pazarczínos" kivitelben jelentette 
meg: „Meg kell vallanunk, hogy nézetünk szerint minden 
magyar kiadók, a magyar tudós társaságot (még pedig fő-
képen) is ideértve, igen nagy hibát követnek el ezekkel a 
pazarfényes kiadásokkal. Nálunk bizony nem az van a nem-
zet érdekében, hogy typographiai remekeket állítsunk üveg 
alá, hanem hogy az olvasás terjedjen, az olvasók szaporodja-
nak; ezt pedig bizony el nem érjük, míg könyveinket úgy 
adjuk ki, hogy egy nyomtatott ív 8 - 9 pengő krba [krajcár-
ba - V. S.] (ez a rendes szokott ár) kerüljön. Azon kellene 
iparkodniok a könyvkiadóknak, hogy a magyar könyv nem 
fényűzési, hanem első szükségi czikk legyen a hazában. -
Szerk."37 

* 

Emich Gusztávot eddig kizárólag mint könyvárust volt 
alkalmunk bemutatni. Holott alig hat héttel boltja megnyi-
tása után megkötötte az első kiadói szerződést, mégpedig 
Császár Ferenc váltófel törvény széki bíróval, akinek neve 
ekkor már mint irodalmár, műfordító és jogi szakkönyvek 
szerzője egyaránt ismert volt. Mint kortörténeti dokumentu-
mot, a szerződés teljes szövegét közzétesszük : 

„Szerződés. 

Császár Ferencz úr »A magyar váltójog magyarázata« 
czímű, 1840-ben megjelent munkájának másodszori kiadhatá-
si jogát saját s örökösei nevében Emich Gusztáv pesti könyv-
árus úrnak olyanformán engedi át, hogy Emich Gusztáv úr 
Szerző által szorgosan átdolgozandott e munkát másodszor 
Ezer tíz (1010) és nem több példányban saját költségén és 

31 Pesti Hírlap, 1842. aug. 4. (Fővárosi újdonságok rovatban.) 
Ugyanitt rendkívül elismerő szavakkal méltatja Geibel tevékenységét, 
sajnálkozással juttatva kifejezésre, amiért terjedelmi korlátaik miatt 
nem ismertethetik bővebben a kiadványait. 

10* 



734 A homályból 734 

saját hasznára kiadhassa. A másodkiadás példányai elkelvén, 
az arróli további rendelkezés a szerző urat illetvén. 

E kiadási jogért Emich Gusztáv úr a fennevezett szerző 
úrnak fizet Négyszáz (:400:) conv. forintot, és adand ingyen 
tíz példányt; szerző pedig kötelezi magát a munka első részét 
folyó augusztus végéig, második részét pedig legföllebb f. évi 
octob. 15ig gondosan átjavítva Emich Gusztáv úrnak nyo-
matás végett átadni; azon fölül pedig, ha a legközelbi 
országgyűlés az 1840diki váltótörvényekre nézve bármi vál-
tozást tenne, s e változást Császár Ferencz úr a szerződési 
munka kiegészítő részéül tekintvén, azt e czélból külön ma-
gyarázná, köteles leend ebbeli magyarázatát Emich Gusztáv 
úrnak ívenkénti húsz (20) p. forint díj mellett egyszeri 1000 
példányi kiadás végett átengedni. 

Emich Gusztáv úr, ha a szerződési munka 18 ívet meg nem 
haladná, annak árát 2 p. ftnál s 20 xnál ; ha pedig 20 ivet fel 
nem múlna, árát 2 f 30 krnál p.p. többre, saját érdekében is 
nem teszi. 

Jelen pontok szoros megtartására a szerződők magokat 
törvény és becsület bírósága előtt, saját kezök aláírásával 
kötelezik. 

Pesten, 1842diki aug 17dikén 
Császár Ferencz 

kir. vtóftszéki bíró 

Hogy a fennírt díjt Négyszáz pengő fttal Emich Gusztáv 
úrtól minden hiány nélkül fölvettem, ezennel elismérem. 
Pesten, 1842diki augusztus 18dikán. 

Császár Ferencz"38 

E mű kiadástörténetéhez tartozik, hogy a szerződés alá-
írása után két hónappal Emich a Világ című lapban közzétett 
egy hirdetést, amelyben felhívta az olvasók figyelmét: e mű 
sajtó alatt van, december elején elkészül, s „E második kia-

38 OL Z 1508 Athenaeum-iratok — 78. A szerződésről Emich 
Gusztáv aláírása hiányzik. 
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dást, mint sajátomat kellő csín mellett a lehető legjutányo-
sabb áron iparkodandom a t. cz. közönség birtokába juttat-
ni." E hirdetmény aláírójaként szerepel Emich első ízben úgy, 
mint „pesti könyváros és kiadó".39 

De ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy Emich első 
kiadványaként egy már korábban (szerzői kiadásban) meg-
jelent, sikeresnek bizonyult mű második kiadására szerző-
dött. Ne feledjük: a könyvszakma éppen csak megindult a 
feudalizmusból a kapitalizmus felé, a könyvkiadók kezében 
még nem összpontosult akkora tőke, amely nagyobb kocká-
zatvállalásra ösztönözne. A sikeresnek bizonyult első kiadás 
pedig mindennél jobb garancia arra, hogy a vállalkozás nye-
reséges lesz. Azt a talán ki sem mondott feltételt, hogy az el-
fogyott első kiadást gyorsan kell követnie a másodiknak, a 
nyomdaipar akkori helyzete (a pest-budai négy nyomda) már 
biztosítani tudta. 

Császár Ferenc e könyvének árát Emich — a szerződésnek 
megfelelően — 2 forint 30 krajcárban szabta meg. Ez azt je-
lenti, hogy a honorárium összege (400 forint) a teljes eladott 
könyvmennyiség bolti árának 14 százalékát tette ki, méghoz-
zá nem a fogyás arányában esedékessé válva (ahogyan ez 
néhány évtized múlva általános lesz), hanem ettől függetlenül 
előre kifizetve. 

Ezt követően Emich hamarosan megkötötte az első olyan 
szerződést, amely fordítói munka végzésére irányult: Kunoss 
Endre (költő, szerkesztő, ügyvéd) kapta a megbízást Jakob 
Glatz (német nyelvű) imakönyvének magyarra fordítására. 
A fordítási honoráriumot ívenként 7 ezüst forintban szabták 
meg: a 20 ívre előirányzott könyv fordításáért járó tiszteletdíj 
felét Kunoss azonnal fel is vette.40 

* 

39 Világ, 1842. nov. 19., nov. 23. Emich az Előleges jelentésben ígért 
időpontot nem tartotta be: a könyv 1843 elején látott napvilágot. 

40 Kunoss Endre ez időben a Világ munkatársa volt. A szerződés 
kelte: 1842. nov. 14. OL Z 1508 Athenaeum-iratok - 89. 
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Emich Gusztávnak mint könyvárusnak és kiadónak indu-
lását vázoltuk a fentiekben. Ahhoz azonban, hogy tevékeny-
ségének harmadik ágát, a lapkiadóit is bemutathassuk, vissza 
kell forgatnunk a naptárunkat. 

1842. augusztus 5. Emich „jobbágyi hódolattal", mint 
őfelsége „örökös hűségű jobbágya" beadvánnyal fordul a 
Helytartótanácson keresztül őfelségéhez, melyben „a fino-
mabb nevelésű hölgyek" számára folyóirat kiadására kér 
engedélyt. Figyeljük a hangütést: „Magasabb rendű nőink-
kel a magyar olvasmányt megkedveltetni, gondolnám, nem 
lenne az annyira szükségesnek elismert nemzetiség emelésé-
nek legcsekélyebbike." Beadványában aulikus „alapállásból" 
minősíti az addig megjelent hasonló célú lapokat: arisztokrá-
ciaellenesek, hiányzik belőlük a lojalitás szelleme, a nemes 
hangulat, sőt valamiféle szociális züllesztést is kiérez belőlük.41 

Ezek után kifejezésre juttatja, hogy mindezek ellen fel kíván 
lépni, és hogy a legjobb erők összefogásával kívánja a lapját 
szerkeszteni. Mindezek betartásáért kész minden vagyonával 
kezeskedni, tehát a beléje helyezett bizalommal nemcsak 
hogy nem él majd vissza, hanem ha megkapja a Divatlap 
kiadására az engedélyt, éppen arról gondoskodna, hogy az 
törvényesen, a cs. k. felség atyai intézkedései iránti elkötele-
zettséggel lásson napvilágot.42 

Mint látható, Emich eredetileg új lap kiadására kért en-
gedélyt. Ám a gyakorlatban egyszerűbbnek, gyorsabban 
megvalósíthatónak látszott, ha Kunoss Endre Természet 
című, 1838-ban mindössze fél évig élő, tehát az immár négy 
éve megszűnt lapja engedélyének átírását kéri. Október 
22-én — miután ebben Kunos-sal megállapodott — már azt 
kéri a Helytartótanácstól: engedélyezzék, hogy e lap privilé-
giumának átvételével Honderű címmel szépirodalmi lapot 
adhasson ki. A lap címére vonatkozó javaslat közvetve 

41 Emich beadványában többes számot használ, ám ekkor — az év 
eleje óta — csupán a Regélő Pesti Divatlap (kiadója Garay János) 
látott napvilágot. 

42 Lásd 10. sz. jegyzetet. 
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Széchenyi Istvántól, közvetlenül a lap kiszemelt szerkesztőjé-
től, Petrichevich Horváth Lázártól származik.43 

A Helytartótanács azonban tovább aggodalmaskodott: 
a beadványhoz csatolt kezességi levél ellenére sem látott 
garanciát arra, hogy az új lap kiadója az előfizetési díjakat 
- ha a lap bármi okból mégsem lát napvilágot - képes lesz 
visszatéríteni. Ezért arra utasította a városi tanácsot, hogy 
„a folyamodónak személyes tulajdonságairól és erköltsi 
jelleméről is környülállásos jelentést tegyen". Az erre adott 
válaszból tudjuk, hogy Emich könyvesboltjának értékét a 
tanács többezer forintra taksálta, „erköltsi jelleme" vonat-
kozásában utalt a tanács által nemrég kiadott igazolásra az-
zal, hogy „könyvárusságának ideje alatt pedig ellene a könyv-
vizsgálati szabályok meg nem tartása tekintetéből tudomás 
szerint eddig terhelő észrevétel nem fordult elő". 

A privilégium átírása azonban egyre késett, ám a kiszemelt 
szerkesztő és a kiadó — nyilván valamiféle biztatás ered-
ményeképpen — máris hozzákezdett a munkához. Hogy 
Emich milyen nagy ambícióval látott ehhez hozzá, kitűnik 
abból a körlevélből is, amelyet az új szerkesztő (Petrichevich) 
a kor irodalmáraihoz küldött, s amelyben bejelentve az új 
lap kiadásával kapcsolatos terveket és igyekezve kitapogatni, 
kikre számíthat, így ír: „. . .Ha Emich úrnak ezen első szép-
irodalmi kísérlete akkép fogna sikerülni miként a tisztelt úr 
bennem helyezett bizodalmának megfelelni énmagam igye-
kezendem, akkor szép és nemes czélja elvétve nincs. De ez 
csak úgy történhetik a legjelesb írói tehetségeket e czélra 
megnyerni szerencsés lehetek . . ,"44 

És minden bizonnyal e körlevél tartalmának „kiszivárog-
tatása" nyomán a hírlapok is tájékoztatták olvasóikat a ké-

43 A Honderű szó Széchenyi István alkotása, aki Budapest nevét 
csúnyának tartva, azt mondta, ha rajta múlna, ezt a nevet adná a vá-
rosnak. 

44 Petrichevich Horváth Lázár levele Fáy Andráshoz, Pest, 1842. 
nov. 22. OSzK Kézirattár, Levelestár. Az, hogy körlevél, kitűnik 
abból, hogy az eredetileg kihagyott helyekre néhány megfelelő szót 
utólag írt be P. H. L. 
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szülő „divatújság" kiadásáról, „feltéve, hogy legfelsőbb 
helyről kegyelmes engedélyt nyerend", azzal, hogy „A rész-
letes programma, mint halljuk, rövid idő múlva meg fog 
jelenni".45 

Végre, december közepén megszületett a jóváhagyó hatá-
rozat, mégpedig Pest vármegye ajánlására és Bánffy Pál 
jótállásával, aminek eredményeképpen egyrészt a szerkesztő 
tette közzé a lapokban a „Szépirodalmi felszólítás a két 
magyar haza lelkesb hölgyei 's fiaihoz" című közleményét,46 

másrészt külön a kiadó, szokatlanul nagy terjedelmű hirdeté-
sét: „Előfizetési hirdetés. Honderű czímű ú j divatlapra. 
Midőn e divatlap iránt, mellynek kiadhatására a legfelsőbb 
kir. engedélyt megnyerni szerencsés valék, Petrichevich 
Horváth Lázár úr, ki annak szerkesztését átvenni szíveske-
dett, bővebb jelentést a t. közönségnek a mai számban átadja, 
bátor vagyok Hazám lelkes Szépeit és Férfiait ezen új — a 
kor haladásának mind tartalom, mind művészi csínra meg-
felelendő lapomra figyelmeztetve az előfizetést megnyitni. 
Félévi előfizetési díj helyben 6, czímborítékkal 6 f 48 kr. 
postán 7 f. Pesten, December 14. 1842. Emich Gusztáv pesti 
könyvárus 's kiadó."47 

* 

Mindezek után is tartogat valamit számunkra Emich, 
hiszen alig két héttel azután, hogy benyújtotta a divatlapja 

45 Jelenkor, 1842. nov. 26. (Budapesti napló rovatban.) Világ, 1842. 
nov. 26. (Fővárosi hírek rovatban), Athenaeum, 1842. dec. 1. 

46 Világ, 1842. dec. 14.,dec. 17., dec. 24.; Jelenkor, 1842. dec. 14.; 
Pesti Hírlap, 1842. dec. 18.; Athenaeum, 1842. dec. 18. Itt jelezzük, 
hogy ezt megelőzően, dec. 4-én (!) megjelent a lapokban az előfizetési 
felhívás Heckenast Gusztáv (mint kiadótulajdonos) és Frankenburger 
Adolf (mint szerkesztő) aláírásával új divatlapjukra, a Magyar Élet-
képekre. 

47 Világ, 1842. dec. 17. A hirdetés átfogja a lap teljes (három hasáb-
nyi) szélességét. Említésre érdemes, hogy amíg a szerkesztő „Szép-
irodalmi felhívása" — mint jeleztük — a Jelenkor, a Pesti Hírlap és az 
Athenaeum hasábjain is napvilágot látott, a kiadói „Előfizetés hirde-
tés" csupán itt. 
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kiadására irányuló kérelmét, újabb kérelemmel fordult a 
Helytartótanácshoz: mivel „Budán a Magyarhon fővárosá-
ban egy rendes és minden kívánatoknak megfelelő könyv-
kereskedés mind ez ideig nem létezvén . . .", budai könyves-
bolt nyitására kért engedélyt. A könyv- és műkereskedését 
mint pesti boltjának fiókboltját szándékozik megnyitni, ezt a 
kormányhivatalok székhelyén nemcsak kívánatosnak, de fö-
lötte szükségesnek ítéli. Buda szabad királyi város tanácsa „mi-
után a város kebelében efféle egyesült könyv- és műkereskedés 
még eddig nem létezne, ennek hasznossága pedig, sőt, szük-
ségealázatosvéleményünk szerint kérdést nem szenvedne . . ." 
pártolólag terjesztette a kérelmet a Helytartótanács elé. 
A Helytartótanács november 22-i ülésén azzal a feltétellel 
hagyta jóvá Emich kérelmét, hogy a budai boltnyitáshoz kü-
lön pénzalap meglétét bizonyítsa, és mindkét boltot ugyan-
azzal az aláírással jegyezze. 

A pénzalap meglétét Emich a Pest megyei Takarékpénztár 
által kiállított 29 darab, egyenként 150 (összesen tehát 4350) 
ezüst forintról szóló takarékkönyvvel igazolta.48 

A sajtó figyelmét természetesen ez sem kerülhette el. Ismét 
a Jelenkor tudósít: „Emich G. könyvárus Budán a várban 
könyvkereskedést szándékozik nyitni, mihez legjobb szeren-
csét kívánunk neki, ámbár nem igen merjük őt vérmes re-
ményekkel kecsegtetni, miután köztudomású, hogy a budai 
hölgyek s urak egyetlen garas árnyi czérnáért vagy burnótért 
is rendesen Pestre szoktak jőni, habár csákányok hullanának 
is zápor helyett az égből."49 

* 

48 OL Htt С 60 Dept. Libr. 1842. F. 5. 32., 34., 36., 47. Itt jelezzük, 
hogy időközben Bellosovics Károly „Budán a ráczvárosban, közel a 
hídhoz, a főutczában a gyógyszertár átellenében a Tollicsi féle házban 
608. sz. a. legújabban nyitott régi könyvekkeli kereskedésében" kap-
ható könyveket hirdetett. Pesti Hírlap, 1842. nov. 6. (A hirdetések 
között.) 

49 Jelenkor, 1842. nov. 26. (Budapesti napló rovatban.) 
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1842. december 31-ig követtük nyomon Emich indulását. 
Könyvesboltja kereken fél éves, neve egyre több könyvön 
olvasható, egyelőre bizományosként, hamarosan kiadóként 
is. Budán az egyetemi nyomdában („M. kir. egyetemi könyv-
nyomó intézet") már készül (és napokon belül napvilágot lát) 
divatlapja, a Honderű, és már kézben az engedély budai fiók-
boltja megnyitására. 

Induláshoz, úgy gondoljuk, ennyi éppen elég. 

I M R E LÁSZLÓ 

A HAJNAL EMBEREI 
( B E R D E MÁRIA K Ü L Ö N Ö S SORSÚ R E G É N Y E ) 

1. 

A hajnal emberehői lexikonokból, kézikönyvekből annyit 
lehet tudni, hogy első két kötete 1943-ban jelent meg. Szász 
Károly, Wesselényi Miklós, a Kemény család és mások 
középpontba állításával Erdély, elsősorban Nagyenyed re-
formkori életét írja meg benne Berde Mária krónikás hűség-
gel, szélesen hömpölygő, nagy szereplőgárdát mozgató tör-
ténelmi regény formájában. Az irodalomtörténet úgy tudja, 
hogy A hajnal emberei „egy egész életmű koronája akart len-
ni",1 s a súlyos beteg írónő nagy ambícióval dolgozott a 
folytatáson is a háború utolsó éveiben, majd a háború után 
is. Az erőfeszítés heroikus voltát igazolja a több mint húsz 
esztendő távolából visszaemlékező Kabdebo Emma, Berde 
Mária jó ismerője: „Emlékszem, a negyvenes évek derekán, 
akkor már Kolozsváron laktak, Mária csak fekve dolgozott, 
fél veséje volt, hangja se volt, csak suttogni tudott, s még ak-

1 Jancsó Elemér: Berde Mária. In: Berde Mária: Tüzes kemence — 
A szent szégyen. Bukarest 1967. 18. 
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kor is azt mondta nekem: Imádkozz, hogy ezt a regényt még 
befejezhessem . . . Azt hiszem A hajnal embereinek írta a foly-
tatását. Nem sikerült befejeznie."2 

Valójában a regény harmadik kötete is elkészült, bár a 
szöveg ismerete nélkül (sőt, talán ismerete alapján is) nehéz 
eldönteni, hogy a haldokló Berde Mária mennyiben tekintette 
véglegesnek, s hogy ha módjában állt volna, milyen formában 
jelentette volna meg. A magyarországi, de a romániai magyar 
olvasó számára is csak az első két kötet áll rendelkezésre. 
Csak az irodalomkutatók ismerik a harmadik kötetet, s az ő 
beszámolóikból tudjuk, hogy ebben a 48-49-es események-
ről van szó, Cesar Bolliac, Szász Károly, Balcescu fáradozá-
sairól, hogy a magyar és román mozgalmakat összehangol-
ják. Kossuth, Mikó Imre, Kemény Zsigmond kap jelentő-
sebb szerepet ebben a kötetben, amely a kiegyezéssel és 
Kemény Zsigmond tragikus pusztakamarási végnapjaival 
zárul. Nagy Géza cikke, közvetett módon, arra is fényt vet, 
hogy miért nem jelent meg azóta sem ez a kötet. Az első 
kettőnél zsúfoltabbnak, elnagyoltabbnak, s nem utolsósorban 
szubjektívebbnek mondja. Ez utóbbi jelző súlyát az növeli 
meg, hogy néhány sorral feljebb az első két kötetről is az áll, 
hogy a magyarság szemszögéből mutatja be a reformkort. 
Eléggé valószínű tehát, hogy a harmadik kötet olyan hadi 
eseményeket, sőt atrocitásokat ábrázol, amiket a romániai 
magyar könyvkiadás nem szívesen érintett a 40-es évek végén, 
az 50-es évek elején. Az pedig, hogy idestova négy évtizede 
sem került sor megjelentetésére, alighanem azt jelenti, hogy 
a szöveg véglegességének kérdésessége mellett máig úgy ítél-
hető meg a harmadik kötet, hogy nincs összhangban a román 
történetírásnak a 48-49-es forradalommal kapcsolatos 
tételeivel. Ami egyébként egyáltalán nem meglepő. Hiszen 
Berde Mária családi, történelmi, irodalmi stb. dokumentu-
mok alapján azt rekonstruálta, amit és ahogy az 1830-as, 
1840-es évek magyar politikusai, pedagógusai láttak. Az is 

2 Marosi Ildikó: Emlékszel még az útra? Utunk 1969/6. 8. 



742 A homályból 742 

tagadhatatlan, hogy olyan polgári, humanista —demokrata 
szemlélet jellemző rá, amelytől nem várható el, hogy szem-
pontjai és következtetései egybevágjanak akár a magyar, 
akár a román marxista történészek felfogásával. Sürgető 
feladat viszont a szélesebb olvasóközönség számára ma is 
hozzáférhető első két kötet művészi és eszmei értékeinek 
számbavevése már csak azért is, mert ez annak idején a hábo-
rús években nem történhetett meg a szükséges mértékben. 
Igaz, Baumgarten-díjjal jutalmazták, korántsem válhatott 
azonban olyan széleskörűen ismertté, mint a korábbi évekből 
Makkai Sándor vagy Kós Károly történelmi jellegű művei. 

Rendhagyó sorsú regény tehát A hajnal emberei többszö-
rösen is. Recepciójának különössége az, hogy az utókor 
megbecsülő véleménye nem párosult igazi feldolgozásával, 
asszimilálásával. Ennek egyik oka az, hogy a Berde Máriával 
kapcsolatos fenntartások hosszan tovább éltek. Igaz, Katona 
Szabó István már 1957-ben megvédte Nagy István újabb 
keletű támadásával szemben, s bizonyította, hogy életműve 
nemcsak mentes a retrográd, nacionalista eszmeiségtől, ha-
nem egyenesen a kor haladó, sok más erdélyi kortársáéhoz 
képest demokratikus írói örökségei közé tartozik. Figyelmét 
azonban ő is a Haláltánc és a Földindulás társadalomkritikai 
értékeire koncentrálta (így szállhatott szembe Nagy István 
egyoldalú álláspontjával), s annak csak deklarálására vállal-
kozott, hogy Berde Mária „legjelentősebb művei novellái és 
A hajnal emberei",3 Hogy utolsó regénye pozitív tendencia 
végeredményeként születik meg, abban szinte mindenki 
egyetért. Hiszen Berde Mária, akit sokan jó darabig Kaíf ka 
Margit erdélyi epigonjának véltek, vagy (némileg differenciál-
tabb fogalmazással) az induló írónőt a romantikus feminiz-
mus és a poéta doctus elefántcsonttorony pózával jellemez-
ték,4 A hajnal embereivel valóban az erdélyi múlt eszmei és 
erkölcsi értékeit igyekszik feltámasztani a fasizálódó köz-

3 Katona Szabó István: Jegyzetek Berde Mária müveiről. Utunk 
1957/30. 8 - 9 . , 31. 4 - 6 . 

4 Reményik Sándor: Berde Mária. Pásztortűz 1943/8. 346. 
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hangulatban. Teljesen indokoltnak mondható éppen ezért 
Dávid Gyula összefoglaló jellemzése (amelyik egyébként 
mindhárom kötetet veszi alapul) : „A nagyszabású regény hő-
sei történelmi alakok: az erdélyi reformkor és a forradalom 
időszakának jelentős szereplői: Szász Károly nagyenyedi 
kollégiumi tanár, Wesselényi Miklós, Bölöni Farkas Sándor, 
Kemény Zsigmond, Nicolae Balcescu, Cesar Bolliac, Bem 
tábornok, s velük együtt az írónő ősei, a forradalomért lel-
kesedő enyediek. Megelevenedik a feudális elmaradottsággal 
szembeszegülő forradalom, s a Habsburg elnyomás által 
fenyegetett forradalmi vívmányok védelmében indított sza-
badságharc egész korszaka, amelyben az írónő egymást 
kereső románok és magyarok forradalmi összefogásának 
lehetőségeire figyelmezteti a fasizmus éveinek olvasóját."5 

Egyedi sorsúvá avatja továbbá A hajnal embereit a „vallani 
és vállalni" vitához való viszonyítás. Mint ismeretes,® Berde 
Mária ebben a vitában a múltba forduló történelmi művek 
helyett a jelent ábrázoló, aktuális regények írása mellett állt 
ki. Ez a felhívása teljes összhangban állt egész addigi, nem 
csekély terjedelmű életművével. Leszámítva ugyanis lírikus-
ként való indulását, valamint ugyancsak korai értekező mű-
vét (Bacsányiné Baumberg Gabriella élete és költészete. 
Doktori értekezés. Kolozsvár 1912.), no meg a régmúltban 
játszódó Romuald és Andriánát, szinte valamennyi jelentős 
műve Erdély jelenével, közelmúltjával foglalkozik. Ugyan-
akkor volt vitaindítójának egy sajátos ellentmondása : elvileg 
semmiképpen nem igazolható, hogy a történelmi témájú mű 
ne szólhatna direkt módon, sőt, akár a kortársi valóságot 
ábrázoló regényirodalomnál közvetlenebb módon és hatáso-
sabban a jelenhez. S bár a vitában az utókor a világnézeti és 

5 Dávid Gyula—Marosi Péter—Szász János: A romániai magyar 
irodalom története. Tankönyv a XII. osztály számára. Bukarest 1977. 
7 3 - 74. 

6 Legutóbb Kántor Lajos foglalta össze a vita előzményeit, körül-
ményeit: Kántor Lajos: Vallani és vállalni (Egy irodalmi vita és kör-
nyéke 1929-1930 . ) . Kriterion 1984. 
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társadalmi szerepvállalást sürgetők, a Korunk és Kacsó 
Sándor, az Erdélyi Fiatalok és Tamási Áron igazságát ismerte 
el erősebbnek, ma is megfontolandó az ellenvélemények mér-
legelése. Benedek Marcell például a Nyugatban (bár igazán 
méltató, pártoló hangon írt Berde Mária több müvéről is) a 
Földindulással kapcsolatban tér ki a „vallani és vállalni" 
vitára, nem a l'art pour l'art védelmében, hanem egyoldalúsá-
goktól óva: „A jelszó veszedelmes művészi szempontból: 
mert a közvetlen, kialakulatlan jelenhez köti az írót és nem 
engedi, hogy pártatlanul, összefoglalóan lásson; mert meg-
szédíti cselekedetének bátorságával és művészi kötelesség-
tudás dolgában elnézővé teszi önmaga iránt (s az író ugyan-
ezt az elnézést várja a kritikától is) — és végül veszedelmes 
gyakorlati szempontból, mert hiszen azt a bizonyos igazmon-
dást jelenti, amelyért az embernek be szokták törni a fejét."7 

Ma már nehéz határozottan állást foglalni abban az ügyben, 
hogy a vita lezárulása után Berde Mária mennyiben adott 
igazat bizonyos ellenvéleményeknek. Annyi azonban kétség-
telen, hogy amikor a politikai és területi kérdések ismét kiéle-
ződtek, a 30-as évek végén és a 40-es évek elején, arra érzett 
indíttatást, hogy ő is a történelem felé forduljon, s Erdély 
humanista hagyományai között keressen szilárd pontokat 
a sokakat elsodró, s több oldalról megnyilatkozó nacionaliz-
mus fenyegetése közepette. A hajnal embereinek tehát, sok 
más egyéb mellett, az is növeli a jelentőségét, hogy az erdélyi 
írókat egy évtizeddel korábban megosztó „vallani és vállalni" 
vitának mintegy lezárását, megnyugtató megoldását, gyü-
mölcsöző, értéket produkáló feloldását jelentette. Az 1930-as, 
1940-es évek fordulójának erdélyi problémáit, a katasztrófá-
val fenyegető helyzet politikai, erkölcsi, eszmei, társadalmi 
kérdéseit azon melegében talán lehetetlen is lett volna széles 
sodrású, a jelent ábrázoló regényfolyamba foglalni, ehhez 
sokkal több és hitelesebb adatra, élményre, dokumentumra, 

' Benedek Marcell: Földindulás Berde Mária regénye. Nyugat 1936. 
I. 411. 
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s nem utolsósorban némi távlatra lett volna szükség. Ily mó-
don A hajnal emberei nem is a történelmi regény létjogosult-
sága, hanem egyenesen parancsoló, szükségszerű jelenléte 
mellett szól. Másfelől viszont vállal és vallomást tesz általa az 
írónő a jelen és a jövő számára, érvényes igazságokat sugal-
maz a nehéz években. 

II. 

A történelmi téma, a széles cselekményépítés, a regény 
eszmei-erkölcsi boltozata, a nagyszabású koncepció egyaránt 
indokolja, hogy Berde Mária életművében kiemelt fontossá-
got tulajdonítsunk A hajnal embereinek. Ahogy azonban az 
nemegyszer kimutatható az irodalmak történetéből, a külön-
leges erőfeszítésnek, s a jelentősnek érzett témának negatív 
következményei is vannak a művészi megoldások területén. 
Berde Mária sok mindent felad korábbi regényírói vívmányai-
ból ebben az utolsó, s kétségkívül legmonumentálisabb művé-
ben, mert úgy érzi a témával összhangban állónak az esztéti-
kai hatásformákat, ha bizonyos harmonikusabb, hagyomá-
nyosabb mozzanatokat helyez előtérbe. Nyilvánvalóan a 
történelmi figurák kötik meg a kezét, az a speciáliskörülmény, 
hogy készen kapott, vagy legalábbis alapjában véve késznek, 
befejezettnek tekinthető figurákkal van dolga. Csaknem teljes 
jellemrajzzal, több feldolgozással, „megterhelt" alakot kell 
újjáteremtenie mondjuk Wesselényi Miklóssal. Ebben egy 
kicsit visszaüt a választott módszer, hogy ti. nem Walter 
Scott módjára mellékszereplők lesznek a valóságosan élt 
hősök, hanem ők állnak a cselekmény előterében. Ha mellék-
szereplőként léptetne fel történelmi figurákat, ezek már lezárt, 
sablonszerű volta nem lenne zavaró, s az írónő kiélhetné 
alakteremtő, a pszichológiai folyamatokat szuverén módon 
bonyolító hajlamait a fiktív főszereplőkben. így viszont az a 
mából visszatekintve is jelentős lélekábrázoló készség, amely 
olyan komoly teljesítménynek mutatja a Tüzes kemence vagy 
A szent szégyen bizonyos fejezeteit, itt eleve megszabott kere-
tek között mozoghat. 
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Akad példa azért arra is, hogy a történelemből vett alap-
képlet hihető, bensőséges alakrajzzal, családi és társadalmi 
miliővel egészül ki. Ilyen Köteles Sámuel és környezete. 
A középponti hősnek tekinthető Szász Károly is eleven, 
sokoldalúan, komoly elhitető erővel ábrázolt figura. Munká-
jához, hivatásához, kartársaihoz, diákjaihoz fűződő viszonya 
gazdagon árnyalt, életteli. De érdekes és hiteles szerelmének, 
szüleihez való viszonyának beállítása is. A továbbiakban 
azonban lélektanilag némi elsekélyesedés vehető észre: 
Szász házassága, feleségéhez való viszonya már túlságosan is 
egy eszményi, puritán, valószínűtlenül „problémátlan" kap-
csolatrendszer sémájára van ráhúzva. A kritika Berde Mária 
korábbi műveivel kapcsolatban is észlelte azt a sajátosságot, 
hogy bizonyos, lélektanilag érdekessé formálható dilemmá-
kat erkölcsi szempontból exponál.8 Nem arról van szó, mint-
ha újjáéledne első írásainak fogyatékossága, amelyekben 
„az írói intellektus túlságosan küszködött az írói intuícióval: 
sokszor bukkant ki belőlük az akaratlanul is okoskodó, mo-
ralizáló tanár",9 pusztán arról, hogy bizonyos életköröket 
elhanyagol, s ezzel emberszemlélete kissé egyoldalúvá, ideali-
zálóvá válik. Kétségtelen ugyanakkor, hogy éppen a történel-
mi hitelesség tiszteletben tartása miatt nyer, gazdagodik is 
például Szász Károly figurája. O, akit az első fejezetekben 
nagyon is emelkedett, csak a legmagasabbrendű erkölcsi 
ideálokat és közösségi célokat szolgáló ifjúnak ismertünk 
meg, később emberi esendőségek miatt (amelyeket a történe-
lemből ismerünk) válik plasztikusabbá : Wesselényivel való 
konfliktusa idején például nagyon is hiú, nagyon is féltékeny, 
már-már az elvek rovására puszta becsvágyból vetélkedő 
politikusként látjuk viszont. 

Elfogadhatjuk tehát Jancsó Elemér megállapítását, hogy 
A hajnal embereire „kiváló, realista emberábrázolás" jellem-
ző, hogy Berde Mária „nagyszerűen és sokoldalúan megraj-

8 Schöpflin Aladár: Tüzes kemence — Berde Mária regénve. Nyugat 
1936. II. 382. 

9 Benedek M.: i. h. 412. 
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zolt alakokkal" népesíti be a „korabeli társadalmi, politikai 
és szellemi életről" rajzolt maradandó képet,10 a teljes igaz-
sághoz azonban hozzátartozik az, hogy a Berde Mária írói 
oeuvre-jében a kortársi bírálatok, s az újabb értékelések által 
is11 méltán dicsért lélektani mélység, a főleg a nőalakok meg-
alkotásában (A szent szégyen) megnyilatkozó őszinte és me-
rész emberlátás kissé háttérbe szorul, s arra is akad példa, 
hogy konvencionális elemeknek enged helyet. Vannak olyan 
részei a regénynek (például A vendée-i nők című fejezet, 
amelyben a bárókisasszonyok bohókás tervéről van szó), 
amelyek biedermeier ízű, kissé édeskés voltukkal nagymér-
tékben ártanak a mű egészének. Ezeken a pontokon Berde 
Mária alig mutatkozik többnek jó ízlésű, választékos stílusú 
ifjúsági írónál. Érzelmes, lektürszerű némelyik szerelmi mo-
tívum vagy túlélezett jelenet. Ilyesfajta, kissé „rikító" be-
állításnak vélhető Judit vívódása: a Wesselényinek a titkos 
nyomda ügyében segédkező Stuhlert elbújtatja a házban, a 
katonai parancsnokságon meg azt vallja, hogy férfi látogatója 
volt az éjjel, akinek a nevét nem mondhatja meg. Mindennek 
végzetes jelentőséget tulajdonít, mintha örök időkre erkölcsi 
megbélyegzés várna rá emiatt. Kissé hatáskeltő célzattal 
van eltúlozva attól való rettegése is, hogy Rozi szelleme közé 
és Zeyk Károly közé állhat, s megmérgezheti szerelmüket, 
házasságukat. A regény ilyesfajta halványabb részeire nézve 
igazságosnak fogadhatjuk el Kardos László ítéletét, aki 
Berde Mária egy másik könyvéről azt írja, hogy a hősök 
„belső harca inkább csak szórakoztatóan hatásos, mintsem 
megrendítő".12 

Hozzá kell tennünk, persze, hogy A hajnal embereinek 
ezek a kevésbé sikerült mozzanatai sem jelentenek művészi 
szempontból alacsonyabb szintet, mint a korban ünnepelt 

10 Jancsó Elemér: i. h. 19. 
11 Molnár Szabolcs: Két asszonyi regény. Korunk 1967/7. 1012— 

1015. 
12 Kardos László: Keresztjáró szerelem — Berde Mária regénye. 

Nyugat 1941. 567. 

11 It 89/4 
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Makkai Sándornak vagy akár Herczeg Ferencnek hasonló 
jellegű „gyengeségei". S ha működhetett is Berde Máriában 
is a hatásra való törekvés, olcsóságokba, alacsonyrendű 
hatásvadászatba soha nem tévedt. Érezhetjük ma szentimen-
tálisnak a sok beteljesületlen szerelmet, vagy Sipos Pál gyá-
szát Rozi halála után, ám hó'siesség és hűség, bizonyos emberi 
kapcsolatok egyértelműsége és tisztasága nem tévesztendő 
össze holmi giccses, leegyszerűsítő emberszemlélettel. A két 
világháború közötti romániai magyarság, éppen a maga 
fenyegetett helyzetében, meg akarván őrizni nyelvét, kultúrá-
ját, nagyon is aktuálisnak érezhette a lemondás, az aszkézis 
parancsát, a különböző anyagi és egyéb csábításoknak ellen-
álló, rendíthetetlen erkölcsöt. Berde Mária, akinek édesapja 
református lelkész, majd enyedi teológiai tanár volt, a családi 
kötődés, az ősök hagyománya révén is fontosnak érezte, 
hogy nehéz helyzetekben ne a kényelem, a megalkuvás, a 
fényűzés, a gyávaság, hanem a tántoríthatatlan hűség, a kö-
telességteljesítés parancsa szabja meg az erdélyi magyarság 
viselkedésmódját. Ennek példáit kívánta adni regényének 
nemcsak politikus hőseiben, elszánt, megvesztegethetetlen 
tanáraiban és papjaiban, hanem a magánéleti cselekmény-
szálban is. Volt ebben, lehetett ebben valami leszűkítő, az élet 
teljességét, gazdagságát kirekesztő, ezért íróilag elszegényítő, 
mint ahogy emberileg is elidegenítően hathatott egyesekre 
Berde Mária kálvinista puritánsága (például Osvátra).13 

Azt azonban aligha lehet kétségessé tenni, hogy (akár a jel-
lemábrázolás rovására menően) pozitív alakjai egy emberte-
len korban akartak humanista eszményeket sugalmazni. 
A cselekmény szintjén konkretizálódó moralizálás (Szász Ká-
roly többek között azért csalódik Köteles Ágnesben, azért 
hagyja el, mert a leány nem szeret olvasni, nem kellően ko-
moly, csak divatlapokat nézeget) is a kisebbségi magyarság 
önvédelmi reflexe, hiszen csak kultúráját, nyelvét, felelősség-
érzetét mindenek elé helyezve láthatja biztosítottnak jövőjét. 

13 Marosi Ildikó: i. h. 
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III. 

A történelmi téma nemcsak a szuverén és intuitív alak-
teremtés dolgában kötötte meg az írónő kezét, de jelentékeny 
mértékben befolyásolta a regény kompozícióját is. Kétség-
telen, hogy a nagyvonalú és egységes szerkezet kialakítására 
korábban sem sok hajlamot mutatott. Németh László már 
1927-ben kitűnő ösztönnel vette ezt észre: „Berde Máriát 
költői ösztöne hajtja a hosszabb novella felé. Nincs annyi 
eredeti mondanivalója, nincsenek olyan széles epikus víziói, 
hogy azokért regénybe kellene szélesednie."14 Pályája végén 
tehát kissé nem neki való feladatra vállalkozik, amikor há-
rom-négy évtizedet, sok-sok családot, politikai intézményt 
átfogó kompozíciót tervez el. Alkat és mű disszonanciájának 
szükségszerű következménye lesz, hogy A hajnal emberei 
nagyobb novellákra, életképekre esik szét. Többnyire úgy, 
hogy ezek között a kis életkép-csokrok között néhány év 
telik el, s aztán új körülmények, néha új szereplők és új kör-
nyezet bukkan fel. A rendkívül sokágú cselekmény közép-
pontjában kétségkívül Szász Károly áll, de néha ő is hosszú 
időre eltűnik a szemünk elől. A festő Barabás Miklós és 
Kemény Dénes, a francia eredetű Mutili család és Köteles 
professzor, Kendeffy Ádám és Bethlen János, meg a többiek 
nyolc-tíz párhuzamosan futó szálat jelentenek. A helyszínek 
is tarka változatosságot mutatnak. Olyannyira, hogy még 
I. Ferenc császár udvartartását is megismerhetjük. (Itt je-
gyezzük meg: Berde Mária nyilván megbízható források 
alapján rekonstruálja Ferenc császár és Szász Károly beszél-
getését, mégis van benne valami valószínűtlen, valami mes-
terkélt.) Ez a túlságosan sok szereplő és túlságosan sok szín-
hely végül is óriási művelődéstörténeti anyagnak a regénybe 
emelését teszi lehetővé, roppant érdekes és tanulságos is. 
Egy enyedi tanár életvitelétől a Bécsben szórakozó erdélyi 
fiatalokig, egy erdélyi falusi parókiától a professzorok tanács-

14 Németh László: Berde Mária. Protestáns Szemle 1927. 22. 
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kozásáig, egy kastély konyhájának legintimebb belső részle-
teitől Erdély legmagasabb rangú politikai vezetőinek eszme-
cseréjéig számtalan szférába elkalauzolja olvasóját Berde 
Mária, és minden jel szerint hiteleset, eredetit nyújt. Ugyan-
akkor következik a sok szereplő és helyszín bekapcsolásából, 
hogy végül egyikről sem kapunk igazán kimerítő elemzést, 
sőt még csak következetesen végigvitt, gondos, plasztikus 
jellemzést sem. 

Mindez egy kicsit Gárdonyi módszerére emlékeztet. Ha-
talmas ismeretanyag van benne, de valahogy mozaikszerűvé 
válik a sok, egyenként hiteles részlet miatt. Még az is „gárdo-
nyi"-s benne, hogy nagyszabású történelmi alakok mellett 
szeret intim idillekbe belefeledkezni. A hajnal embereiben a 
kamaszlányok barátkozásainak, izgalmainak, bánatainak 
rajza rendkívül életszerű nem egy esetben, s ilyenkor a nagy 
történelmi díszletek előtt mintha a mából odacsempészett 
intim kamaradarabok játszódnának. Berde Mária egy kicsit 
Gárdonyi módjára vegyít bensőséges, fiktív jeleneteket (ilyen 
életkép Az első gyenge raj című fejezetben az útra készülődés) 
romantikus tablókkal. Az egység, a központi konfliktus len-
dülete hiányzik ugyan, de sok mindenért kárpótol a történe-
lem, a társadalom, a lakáskultúra, az iskolák, a bálok színes 
rajzával, kiapadhatatlan mesélőkedvével, sok-sok mellék- és 
főszereplőt teremtő fantáziájával, cselekménybonyolításának 
fáradhatatlanságával. Páratlan dokumentum A hajnal embe-
rei már csak azért is, mert az 1889-ben született Berde Mária 
még „karnyújtásnyira" volt a reformkortól, értve ezen azt, 
hogy a századforduló tájékán több olyan idős ismerőssel, 
rokonnal beszélgethetett, akik 60-75 évvel korábbi esemé-
nyekről mesélhettek neki. Láthatott bútorokat és ruhákat, 
nézegethetett fényképeket és leveleket, amelyek mind a több 
évtizeddel korábbi erdélyi élet levegőjét árasztották, s ami 
hozzásegíthette ahhoz, hogy ahol nem álltak a rendelkezésére 
adatok, ott is ráérezzen a múlt századi ember gondolkodásá-
ra, érzésvilágára. 
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S éppen ebből a szinte megfoghatatlan kapcsolatteremtő 
készségből származhat át a műbe legnehezebben meghatároz-
ható sajátossága, hangulata, atmoszférikus telítettsége. 
Általában is jellemző ez Berde Mária prózájára, s nyilván 
nem véletlen, hogy román méltatója, Veronica Porumbacu 
éppen ezt a képességét (atmoszféra teremtő képességét) emeli 
ki.15 A hajnal embereiben vonatkozik ez az egyes helyszínek 
sok részletelemből összeadódó hangulati színezettségére, 
vonatkozik bizonyos életkörök (pl. az iskola, a Kemény 
család) domináns emberi és környezeti elemeire, s vonatko-
zik a regény egészére, amelyet a több haláleset gyakran elko-
morít, a címmel is sugallt alapgondolat azonban mégiscsak 
jövőt, reményt, derűt sugárzó összbenyomással ruház fel. 

IV. 

A regény címe többféleképpen értelmezhető. Leginkább 
kézenfekvő, hogy a reformkor vezető férfiaira, Szászra, 
Wesselényire és társaikra történik itt célzás. Direkt magya-
rázata is van, mindjárt a mű elején: „Szász maga is csendes 
áhítatra kelt a tisztalelkű környezetben. A télizöld, mindig 
sűrű tujabokron át, mely őt magát eltakarta : jól odalátott a 
kaviccsal meghordott, napban fürdő ösvényre. Ott állott a 
kiszálló méhecskével egyszerre kelő, »hajnal embere«." 
Köteles professzor van a „hajnal emberé"-nek nevezve, s 
ezért inkább a tudomány, a szellem, a felvilágosultság, az 
átvitt értelemben vett fény kerül a cím jelentésébe, mint a 
konkrét politikai mozgalom. Vonatkozhat azonban a cím még 
általánosabban a humánum bajnokaira, az enyedi kollégium, 
egész Erdély, vagy talán Európa „hajnalodásának" munká-
saira, a pedagógusokra, a tudás terjesztőire, akikről Köteles 
Sámuel azt mondja, hogy az igazság „fegyvertelen kezű és 
fullánktalan ajkú vitézei". Van olyan nézet is, amely szerint 

15 Veronica Porumbacu: Néhány szó Berde Máriáról. A Hét 
1973/38. 6. 
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a regény Nagyenyedet „a tanultság nemzetmegtartó ereje" 
jelképének mutatja,10 s ily módon a XIX. századi nemzeti 
öntudatra ébredés az a megvilágosodás, melynek hajnalát 
Szász Károlyék képviselik. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, 
hogy mindez együtt adja a cím jelentését, de a regény gondo-
lati lényegét is. Hiszen a magyar nyelvűségért való harc, ami 
a magyar reformkor egyik vezéreszméje volt (s aminek értékét 
és értelmét sokszorosan élte át Berde Mária korában a 
kisebbségi helyzetbe kerülő romániai magyarság), egyúttal 
jelentette a tanulásért, a tudásért, a műveltség terjesztéséért 
folytatott küzdelmet is. Berde Mária számára, aki Enyeden 
tanult, itt tett érettségi vizsgát a Bethlen kollégiumban, meg-
határozó élmény volt az, hogy az erdélyi iskolák milyen kitar-
tó erőfeszítések árán őrizték és ápolták a magyar nyelvet 
évszázadokon keresztül. Az anyanyelven történő oktatásnak 
(amelynek a latint kellett kiszorítani), persze, voltak ellenzői 
a XVIII —XIX. században, Köteles Sámuel és Szász Károly 
azonban vállalták az ezzel járó veszélyeket, veszteségeket, 
mert tudták, hogy a nemzeti öntudatosodási folyamat ki-
iktathatatlan eleméről van szó. Ahogy Köteles professzor 
mondja: „Honi édes magyar nyelvünkön írt kurzusainkat, 
magyarul tartott előadásainkat hibáztatják abban, hogy az 
iskolából rendre kikoptak a havasalföldi és görögországi 
jeles boér ifjak, kik innen vevék és vivék a szent tüzet és 
jóhírüket országukba. De mi tudjuk, mint tudta Cartesius, 
hogy a tudomány az édes anyanyelven hirdetve, Illés próféta 
tüzes szekerén vágtat bé a lelkekbe." A tétel történetileg is 
igaz, s való az is, hogy a magyar kultúra korifeusai ebben az 
ügyben sűrűn hivatkoztak Descartesre, de lehetetlen ki nem 
hallani a szavak mögül a két világháború közötti Romániá-
ban az anyanyelven való tanulástól megfosztott újabb és 
újabb nemzedékek helyzetének felpanaszolását. E többlet-
jelentés jegyében mondatja Berde Mária azt Kilitivel, hogy 

16 Vásárhelyi Z. Emil: A hegyen épült város (Gondolatok Berde 
Mária A hajnal emberei című regényéről). Pásztortűz 1943/8. 341. 
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Péterfi professzor viselt dolgait azért nem tárták a világ elé, 
mert „Mindig azt tartottuk szemünk előtt, hogy jaj a scholá-
nak, ha körötte botrányos pörök keletkeznek . . . és a schola 
nekünk, szegénylegényeknek az egyetlen tápláló dajkánk!" 
A kisebbségi magyarság legfőbb bázisa, fennmaradásának 
biztosítója az iskola : ennek a hagyományát éleszti a regény, 
amikor a nagy tradíciókkal rendelkező Bethlen kollégiumot, 
annak szellemét emeli értékskálájának csúcsára. 

Mindez szorosan függ össze a nemzeti princípiummal, ami 
az impériumváltozás utáni két évtizedben szükségképpen vált 
kulcskérdéssé Berde Mária és írótársai számára. A nemzetiség 
megmaradása, a közös történelem és anyanyelv, kultúra 
alapján való összetartozás összefonódott a szociális tagoló-
dás, a társadalmi ellentétek háttérbe szorításával. Berde Má-
ria tisztában van az erdélyi magyar arisztokrácia történelmi 
érdemeivel, kultúrapártoló, nemzetfenntartó szerepével, de 
hiányzik belőle mindenféle hódoló szimpátia. Emberi, szelle-
mi, erkölcsi értékek alapján becsüli a regény arisztokrata 
szereplőit, Kemény Dénes éppen demokratikusgondolkodása 
révén nyeri el rokonszenvét. Talán a családi hagyomány 
miatt, talán a szellem, az eszmék erejébe vetett hit miatt a fő-
hős mégis Szász Károly lesz (Berde Mária egyik őse szoros 
kapcsolatban állt vele), az erdélyi értelmiségi: ő mutatkozik a 
jövő emberének nemcsak azért, mert a kultúra, a tudomány 
terjesztésével a jövő művelt és magyar, magyar műveltségű 
magyarságát szolgálja, hanem azért is, mert szülei ellenzése 
ellenére német nevelőnőt vesz feleségül, azaz nemcsak felelős-
ségteljes hazafi, hanem egyúttal felül is tud emelkedni a nem-
zeti elfogultságokon. 

Egy újfajta nemzetkép lebeg tehát Berde Mária előtt, 
amikor osztályelfogultságoktól mentes nemzeti összefogást 
hirdet meg hősei által, akik mit sem törődnek nemesi elő-
jogokkal, feudális rangokkal: „Ami Szásznak, akár főúri 
barátjának, a zsibói bárónak igen-igen szívén feküdt: az a 
nemességnek és a diplomás, de nemesség nélküli rendnek . . . 
a honorátioroknak az összeszoktatása volt. Mégpedig nem 
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torozásokon, hanem szellemi tornákon." Az egyáltalán nem 
másodrangú társadalmi problémák is mind a nemzeti egy-
ségnek alárendelve jelennek meg. Berde Mária nem győzi 
eléggé dicsérni némely arisztokraták mentességét a rendi 
előítéletektől, például a cselekmény kiemelt helyére kerülő 
Kemény családét. Ok nevelik a kis Rozit, akit az egyáltalán 
nem előkelő származású Kötelesné aláz meg a társaság előtt 
francia szakács apjára tett célzással. Ez a beállítás azt sugall-
ja, hogy az alacsonyabb rangúak lenézése nem az osztály-
helyzet következménye, hanem jellemhiba, korlátoltság, 
szellemi, erkölcsi fogyatékosság, ami adott esetben éppen 
nem az arisztokráciára jellemző. Rozit csak azért „gázolják 
le", mert „alulról jött, mert keresztül mert nőni a rendi kerí-
tésen, mely születése által férjétől elválasztotta". Szászban 
éppen Rozi halála tudatosítja, hogy az egészséges és igazságos 
fejlődésnek gátja az az alkotmány, amely „nációkra, religiók-
ra, úri és jobbágyrendre, nemesre és nemtelenre bontja a 
nemzetet és emberiséget". Voltaképpen a népek testvériségé-
nek és az osztálytalan társadalomnak az eszméjéhez jut el 
Szász, illetve Berde Mária, mint a legfőbb jóhoz, alighanem 
azért is, mert a második világháború szorításában érzi, hogy a 
nemzeti ellentétek élezése milyen gyilkos következményekkel 
jár. 

Semmiféleképpen nem abszolutizálja tehát a nemzeti elvet. 
Alapprincípiumnak tekinti, de semmiféle agresszív, mások 
ellen irányuló, más nemzeteket alábecsülő elemet nem tűr meg 
benne. Ugyanakkor érzékenyen reagál a magyarság hibáira. 
Már a reformkorban is megnyilatkozó, később végzetessé 
váló széthúzásra (pl. Szász és Wesselényi ellentétében). 
Beállításában azonban így is marad egyoldalúság. Van egy kis 
„kurucos" elfogultság abban, ahogy Bécs intézkedéseit csak 
mulasztásnak, baklövésnek tudja látni, a magyar nemesi-ér-
telmiségi szereplők viszont, legalábbis jó részük, gáncstalan, 
jó szándékú, felvilágosult ember. Van bizonyos leszűkített-
sége is az ábrázolásnak: a statisztikákból tudjuk, hogy 
A hajnal emberei cselekményének időpontjában a románság 
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létszáma már meghaladta a magyarokét Erdélyben. Azt is 
tudjuk, hogy Wesselényi, Kemény Zsigmond nagyon is 
számoltak ezzel a ténnyel. A regényben erről nem esik szó, 
a magyarság olyan zárt világot képez, amely nem vesz tudo-
mást az egyre inkább megoldandó nemzetiségi kérdésről. 
Történetileg igaz lehet, hogy a XIX. század első felében Er-
délyben lakó magyarok, székelyek, szászok és románok 
meglehetősen elszigetelten, földrajzilag és vallásilag, politi-
kailag és családilag különváltan éltek, az erdélyi magyarság 
leginkább gondolkodó fői azonban kétségkívül nagyon is 
komolyan vetettek számot az erdélyi románság jelenlétével, 
s aggodalmukat a 48-49-es véres összecsapások utólag 
szomorúan igazolták. 

V. 

A második világháború éveiben különleges veszélyt jelen-
tett az erdélyi magyarság számára annak a lehetősége, hogy 
Észak-Erdély visszacsatolása után a bosszúállás, a gyűlölkö-
dés szelleme kerekedik felül az erdélyi románság vagy más 
népek irányában. Éppen ezért az erdélyi írók legjobbjai a 
nemzeti megmaradásnak, a nemzeti értékek védelmének az 
ügyét összekapcsolták a más népek iránti jóindulat, megértés 
és kapcsolatteremtés igényével. Nemzet és emberiség korre-
lációjában gondolkodik a regényben Köteles Sámuel : „Van-
nak mindenek felett való szempontok, s ezek elsőben is a 
nemzet életéért valók. Ha pedig valamely nemzetet életre 
akarsz kapatni, előre meg kell indulni a filozófusoknak, hogy 
a gondolatok útját felszaggassák, azokat járhatóvá tegyék, 
mert csak úgy sarjadhat a közös értelmesség, mely a hazafiság-
nak, a jövendő jólétnek, mindenek felett pedig az emberiség 
iránt való buzgóságnak egyik melegágya." A faji indulatok, 
az irracionális, misztikus, fasisztoid nemzetképzetek terjedé-
sének korában a regény az emberség, s az emberiség számára 
egyetemleges „értelmesség" óvszerét ajánlja. Szemben az 
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„országgyarapító", nagyhangúan magyarkodó, időnként 
uszító magyarországi közhangulattal, Berde Mária azt a ma-
gatartást véli ideálisnak, Szász Károly szájába adva szavait, 
amely „védi az üldözött ártatlanságot, és azokat a válaszfala-
kat, amelyeket az emberiség könnyeiből gyúrt agyagból a 
felekezetesség épített a különböző nemzeteknek, vallások-
nak, polgári rendeknek; ő lerontotta". 

Szász házassága révén is szembeszáll a nemzeti előítéletek-
kel. Szülei, főleg anyja, hallani sem akarnak a frigyről, hiszen 
Fanni egy osztrák beamternek, „szegény nemzetünk vám-
szedőjé"-nek leánya, s ezen kívül katolikus is. Szász felvilá-
gosult humanizmusa azonban az emberi értékeket fölé helyezi 
a nemzeti elkülönítettségnek. A nacionalista indulatok eleve 
ellentmondanak annak a tiszta szabadelvűségnek, amely 
minden ember és minden nép elvi egyenlőségéből, egyenlő 
jogaiból indul ki. Az a legnemesebb értelemben vett liberaliz-
mus, amelyet Köteles Sámuel hirdet a regényben, erős védel-
met nyújthatott a 40-es években a fasizmus embertelen ideoló-
giája, a felsőbbrendű ember és a felsőbbrendű nemzet míto-
sza ellen : „Először rá kell ébreszteni az embert, hogy Isten 
őt csak egy fokkal teremté alábbvalónak az angyaloknál, és 
hogy így nem lehet ugyanakkor embereknek nyomorult 
rabszolgája. Ha ez minden léleknek tudomására válik, akkor 
az emberi nem keresni fogja a maga valódi örökrészét." 
Rousseau, az enciklopédisták véleményét visszhangozva 
Köteles olyan szilárd nézetrendszert képvisel, amely nemcsak 
a hajdani kulturális és közgondolkodásbeli felemelkedéshez 
szolgálhatott feltételül, hanem száz esztendő múltán az „új 
ordas eszmék" ellen is védelmet nyújthatott. 

Kétségtelen ugyanakkor, hogy az a (nagy általánosságban) 
polgári humanistának nevezett eszmei-erkölcsi pozíció, amely 
többé-kevésbé Berde Mária magatartására, s A hajnal emberei 
eszmei sugallataira is jellemző, távol állott a forradalmi, a 
baloldali megoldást hirdetőktől. Berde Mária ezt is к múltba 
vetíti, úgy persze, hogy történelmi igazságot mondat ki 
Kötelessel: „mi, a bethleni schola professzorai soha még a 
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gyanakodás árnyékát sem hagyhatjuk a kollégyomra, hogy 
netán rebellióra neveljük az ifjainkat! Mi papok vagyunk és 
azok maradjunk, fegyvertelen kezű és fullánktalan ajkú vitézei 
az igazságnak. Mi csak kiröppentjük egymás után a rajokat 
. . . a többit hadd végezze el a történelem időjárása." A politi-
kai cselekvéstől, a történelmi radikalizmustól való idegenke-
dés, amely valóban jellemző a reformkori erdélyi értelmiség 
egy részére, a fasizmus éveiben az agresszív politikai cselek-
véstől való távoltartás jelentését hordozta. Benne volt ebben 
az erdélyi magyarság több száz éves tapasztalata, óvatossága, 
benne volt valóban humánus eszmények őrzése, de benne volt 
annak a politikai gondolkodásnak, forradalomellenes, evolú-
ciós, liberális taktikának az alapelve is, amelyet Kemény 
Zsigmond valóban Kötelestől és Szásztól tanul meg, s amit a 
regényben Köteles ilyenformán fogalmaz meg: „Nem is 
bátorságos, hogy féktelenül nekieresszük magunkat a hév 
rajongásnak, mint amely kirekeszti az okosságot, az ítélő-
képességet, a józan és csendes megfontolást. Mikor ugyanis 
az érzés beszél, akkor hallgat az ítélőképesség." Ha az 1941-
es, 1942-es magyar újságok hanghordozását idézzük fel, 
akkor nyilvánvaló lesz, hogy nem pusztán Köteles Sámueltől 
származó tanítás ez, hanem speciális jelentőséget tulajdonít 
neki Berde Mária: óva int a korban nem ritka elbizakodott-
ságtól, nacionalista szenvedély-politikától. Köteles, aki Mon-
taigne helyett Platónt vallja mesterének, s örök erkölcsi tör-
vényekben hisz, voltaképpen a „kisebbségi" morál szószóló-
ja. (Egy szorongatott helyzetben levő népcsoportnak külö-
nösen szüksége van olyan eszmei, morális állandóságra, mely 
megmaradását, erkölcsi-kulturális integritását biztosíthatja.) 

A „kisebbségi" morál segíthet hozzá több erdélyi írót is 
ahhoz, hogy a bécsi döntések után az Észak-Erdélyben ki-
sebbségi helyzetbe került románokkal kapcsolatban türelem-
re, emberségre intsen. Hiszen aki már szenvedett a többségi 
elnyomástól, aligha lehet érzéketlen mások hasonló sorsa 
iránt. Szász Károly mondja a regényben: „Erdélyben örü-
lök, hogy protestáns vagyok. írhonban katolikus szeretnék 



758 A homályból 758 

lenni. Mindenütt az elnyomottakhoz, soha az elnyomókhoz 
tartozni nem kívánok !" Különös súlyt ad ennek a kijelentés-
nek az az ellenszenv, mellyel Berde Mária és sok más erdélyi 
magyar író a „nagy magyar" politikát szemlélte. Nem puszta 
humanizmusból, s nem is csak azért, mert taszították a sovi-
niszta jelszavak. Azért is, mert egyre inkább érlelődött ben-
nük az a meggyőződés, hogy végleges megoldást csak a kelet-
közép-európai népek megbékélése, méltányos, egymás meg-
becsülésén alapuló, egymást tiszteletben tartó együttélése 
jelenthet. 

VI. 

A reformkori magyar intelligenciának Berde Mária azt a 
vonását állítja a középpontba, hogy a műveltség terjesztését 
az alsóbb néposztályokra nézve is szükségesnek tartotta. 
Ahogy Szász Károly mondja beiktató beszédében: nem a 
nagyokhoz kíván felcsúszni, hanem a kicsinyekhez lehajolni. 
A kollégium fő feladatát abban látja, hogy a „pusztuló megyei 
magyarság helyébe felszedi a székely faluk kallódó, drága fia-
it, és szent vállain áthajítva őket, alkalmas embereket támaszt 
belőlük a kisebbik haza javára". A hajnal emberei tehát annak 
a demokratizálódási folyamatnak is dokumentuma, melynek 
során a két világháború közötti romániai magyar értelmiség 
a korábbinál nagyobb mértékben döbben rá nemzeti hivatá-
sára. Ezen a közszellemen munkálkodva Berde Mária joggal 
fordul példáért és eszményért a reformkorhoz. Ezért olyan 
ellenszenves a regényben gróf Teleki Mihály, a marosvásárhe-
lyi főtiszt, aki lekezeli a cselédeket, s aki reakciós, konzervatív 
nézetei miatt veszedelmesnek tartja Enyedet. Szász Károly és 
Wesselényi a jövő emberei, akik 48 eszméit hordozzák ma-
gukban, olyasfajta tradíciót teremtve az erdélyi magyarság 
számára, mely hosszú időn át irányadó lehet. (Külön kér-
dés, nem férne ennek a dolgozatnak a keretébe annak a meg-
vizsgálása, hogy vajon mennyi idealizálás van Berde Mária 



A homályból 759 

beállításában: ezeknek az erdélyi nemeseknek és értelmisé-
gieknek ismerhetjük a leveleit és beszédeit, ezek azonban 
korántsem adják vissza hézagtalanul az életvitelüket, rejtett 
céljaikat, valóságos viselkedésüket.) 

Annyi bizonyos, hogy (legalábbis az első két kötetben) 
Berde Mária tiszta erdélyi tradícióra hivatkozik, mintegy a 
transzszilvánizmus jegyében úgy érzi, hogy az Erdélyben 
együtt élő nemzetek akarata, együttélése, múltja, hagyomá-
nyai kell, hogy meghatározzák Erdély jövőjét. A hajnal embe-
rei is tartalmaz olyan elemeket, amelyek burkolt tiltakozást 
jelentenek a magyar nagyhatalmi politika azon leegyszerűsítő 
elképzelése ellen, mely szerint az erdélyi kérdés megoldása 
Erdélynek Magyarországhoz való csatolása. Szász javaslata 
határozott, félre nem érthető: „Az uniót úgy kell kérelmezni, 
mint 1791-ben: Erdély külön arculatának megőrzésével, a 
Diploma által biztosított szabadságok, önkormányzatok 
fenntartásával. Erdélyt sohasem lehetett pontosan ráhúzni a 
nagyobbik haza rámájára, arra nincsen is szükség." Benne 
van ebben az idézetben az a különös fenntartásosság, ahogy 
Erdély haladó magyar értelmisége fogadta a bécsi döntést. 
Nyilvánvaló megkönnyebbüléssel, hiszen megszabadult a 
királyi Románia nacionalista fennhatóságától, de aggályok-
kal Magyarország „bekebelezési" szándékaival kapcsolat-
ban, s hivatkozva Erdély önálló arculatára, az itt élő nép-
csoportok sajátos összetételére. 

Igaza van Jancsó Elemérnek, amikor azt írja A hajnal 
embereiről: „Élete utolsó tíz esztendejében azért fordult a 
múlt felé, hogy annak haladó nagy hagyományait az igazi 
emberség és kultúra megőrzésének a szolgálatába állítsa."17 

Berde Mária megtalálta az erdélyi kultúrhagyományokban az 
előremutatót, az itt élő népek összefogását sugalmazót. 
Ismét csak kár volna véletlennek tekinteni, hogy amikor 
Szász Károly a sérelmek dolgában a király elé készül, mon-
dandóján morfondírozva egyáltalán nem csak nemesi, s nem 

17 Jancsó Elemér: i. h. 17—18. 
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is csupán magyar követeléseket vesz számba: „Nemcsak a 
jogaikból kitudott magyarokért, hanem a békóba vert falusi 
legényekért, temetetlen mócokért, földönfutókká lett Tóásó 
Györgyökért . . ." A jogtalanságok felsorolásában sem pusz-
tán magyar sérelmek szerepelnek : „a külföldre utazás tilalma, 
a székelység katonaság alá erőltetése, a székely ifjak iskolá-
zásának megszorítása, az igazságtalan és részrehajló könyv-
cenzúra, a vallásbeli egyenlőségnek a hivatalokban való meg 
nem tartása, különösen az unitária feleket sértő mellőzése, 
a türelmetlenség rémítő példái, kivált a görög óhitűek nyo-
mása . . . " Nagyenyed szelleme tehát a népek és felekezetek 
összefogását is jelentette, a külön erdélyi kultúrhagyomány 
olyan érvényesülését, amely a transzszilván eszme révén pró-
bálta magyarok és nem magyarok közeledését elősegíteni. 

A hajnal emberei tehát, bár történelmi tárgyú regény, „val-
lás és vállalás" dolgában igazán nem vádolható a jelentől való 
elmeneküléssel. Az erdélyi magyarság elevennek érzett múlt-
jából merít, aktuálisnak érezve sok tradicionális erkölcsi és 
szellemi értéket a második világháború éveiben. A „hegyen 
épült város" üzenetét tolmácsolja a nagybeteg írónő, mert 
hite szerint a magyarság csak a demokratikus és humanista 
hagyományok jegyében őrizheti meg erkölcsi integritását. 

KOVÁCS N . JÓZSEF 

MAGYAR ÍRÓ AMERIKÁBAN: REMÉNYI JÓZSEF 

Az amerikai magyarság írói közül Béládi Miklós a két 
háború közötti időszakban egyedül Reményi Józsefet tekin-
tette irodalomtörténeti értékű alkotónak.1 Elsősorban talán 
azért, mert Reményi a kisszámú Amerikában élt magyar író 
közé tartozott, akinek sikerült kitörnie a regionalizmus bék-
lyójából, akinek neve ismertté vált ezen a szűkebb közössé-

1 Béládi Miklós: Bevezetés a nyugati magyar irodalomba. Válasz-
utak. Bp. 1983. 446. 
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gen kívül is, és talán egyedül neki sikerült kapcsolatot terem-
tenie a magyarság egészével. Közrejátszott ebben az is, hogy 
Reményi sokarcú írói egyéniség. Más arcát mutatja a regény-
író, különösen a Jó hinni, Emberek, ne sírjatok és Élni kell 
című regényeiből álló trilógiája, más arcát mutatják versei, 
megint mást a magyar irodalomról angolul és az amerikai 
irodalomról magyarul írt kritikai-irodalomtörténeti esszéi. 
Ismét más arcát mutatják azok a legszemélyesebb vallomá-
sok, a naplójegyzetek, levelek, amelyek a harmincas évek 
folyamán a szomszédos országok magyar nyelvű folyóiratai-
ban (Erdélyi Helikon, Pásztortűz, Magyar Jrás, Kalangya) 
láttak napvilágot. 

„Túlságosan személyes természetűek az ilyen vallomások? 
A jó ízlés rovására mennek?" — kérdezi naplójegyzeteiről. 
„Tudom, hogy a lírai költő esetében a legszemélyesebb él-
ményt elfogadhatóvá teszi a forma tökéletessége. De ezek 
naplójegyzetek s minek írni a nyilvánosságnak arról, ami 
'magánügy'. Mi a mentségem erre a szélsőséges őszinteségre? 
Úgy érzem, hogy műveim elkerülhetetlen törmelék-mivoltá-
nál fogva mégis újfajta színei a magyar irodalomnak, ame-
lyeket az amerikai magyar nyelvű és angol nyelvű környezet-
nek lehet betudni. A magyar író önelemzése összefügg a ma-
gyar sors amerikai kitérésével. Gyakorlati szempontból se 
nem oszt, se nem szoroz a hazai visszhang. De az átalakuló s 
mégis múltjához csökönyösen ragaszkodó európai magyar 
lélektan megítélése szempontjából egyéni problémáim, ha lel-
ki érzékenységben különböző fokokat képviselnek is, tipikus-
sá válnak. Különösképpen azért tipikussá, mert hiszen az 
amerikai magyarság előbb-utóbb kihal s az az írói ösztön, 
amely a maga sorsán át szavakba foglalja vérei sorsát, halálra 
van ítélve. Ezek a naplójegyzetek a mulandóság ellesett tüne-
tei, s az amerikai magyar mulandóság csakugyan végérvénye-
sen mulandó."2 Vagy mint Szirmai Károlynak, a Kalangya 
szerkesztőjének írta később egy levelében, talán nincs is 

2 Magyar író amerikai naplójából. Erdélyi Helikon 1933. 662— 663. 
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olyan nagy különbség magánügy és közügy között, „mert 
hátha mondanivalóm olyan, hogy a bácskai s általában a 
magyar televényen sem lesz meddő visszhangja".3 Sem a 
naplójegyzetek, sem a levelek nem magánügyben íródtak, 
mert az amerikai magyarságnak a szülőföldhöz való viszonya, 
kultúrájának és irodalmának kérdései olyan közüggyé váltak 
a harmincas évek elejére, amelyeket Reményi legszemélyesebb 
ügyének tekintett. 

Honnan az érdeklődésnek az az irányváltása, amelynek 
nyomai a húszas évek első felében még nem jelentkeztek 
Reményi írásaiban? Szubjektív okok egész sora játszhatott 
közre. Reményi 1927-ben a clevelandi Western Reserve 
University tanára lett, és elfoglaltsága együtt járt azzal, hogy 
fokozatosan eltávolodott a magyar közösség életétől. Ezzel 
egyidejűleg, vagy esetleg már korábban, kivált a Szabadság 
szerkesztőségéből, és így lehetővé vált, hogy az amerikai 
magyarság életét más perspektívából, mintegy kívülről szem-
lélje. „A nagyszámú amerikai magyarság ellenére hivatásom-
nál fogva annyira az angol nyelvű világban élek, hogy olykor 
majdnem egzotikus a magyar környezet" — írta 1937-ben.4 

Külső szemlélőként, úgy tűnik, másképpen látta az amerikai 
magyar műveltségi viszonyokat, mint magyar környezetben 
élő, és annak alkotó kortársai. 

Egy másik összetevője az a tapasztalata, hogy a magyar 
közvélemény felfűtött nacionalizmusa túl sokat várt az ameri-
kai magyarságtól. Ahogyan az erdélyi Korunkban írta, „ha a 
magyarországi Revíziós Liga, a Tengerentúli Magyarok 
Világszövetsége s hasonló szervezetek amerikai magyar 
komplexumára gondolunk, akkor szinte az a látszat, mintha 
az amerikai magyarságra várna a honmentő szerep. Hogy 
ezeknek az intézményeknek működésében mennyi az őszinte-
ség és mennyi az érdek, annak a megállapítása nem tartozik 
ennek a cikknek a keretébe. Ám az ok, amellyel kapcsolatban 

3 Sanfranciscói levél. Kalangya 1939. 449—456. 
4 Magyar író amerikai naplójából. Pásztortűz 1938. 413. 
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ezeknek a szervezeteknek neve tollamra vetődött, a követke-
ző : ha az amerikai magyarság annyira fontos az európai ma-
gyar élet szempontjából, akkor indokolt az a feltevés, hogy az 
amerikai magyarság úgynevezett kultúrélete is érdeklődésre 
tarthat számot."5 Kérdés maradt azonban, hogy Magyar-
országon kit érdekelt ez az úgynevezett kultúrélet? 

Pékár Gyulát minden bizonnyal. A „magyar irodalom 
Mussoliniját" — Reményi nevezte így — szemmel láthatóan 
érdekelte mindaz, ami a tengeren túl irodalmi vonatkozásban 
történik. A Petőfi Társaság elnökeként ő fogadta kültaggá 
Kemény Györgyöt, nem egyszerűen azért, mert versei a 
„hazafias lélek szolgálatában állanak", hanem azért is, mert 
ahogyan szóvirágokba burkolva megfogalmazta, Kemény 
Vas András című eposza „a 'János vitéz' és 'Toldi' istenáldot-
ta magyar Alföldének a legtisztább és legzamatosabb poézis-
ben pompázó délibábja [. . . ] az indiánok és cowboyok 
amerikai pampáin".6 De nemcsak Kemény György kapott 
ilyen elismerést. Szécskay Györgyöt ugyancsak külső tagjául 
választotta a Petőfi Társaság, míg Szabó Lászlót a nagykőrösi 
Arany János Társaság választotta tagjául Arany Buda halálá-
nak folytatásaként, illetve befejezéseként írt A hun király és 
Csaba királyfi című epikai vállalkozásáért. Reményi szerint 
az érdeklődés azonban csak látszólagos, mivel magyar vezető 
körökben „a komolysággal szemben azok a legérzéketleneb-
bek, akik minduntalan komolyságot hangoztatnak". 

írói öntudatát sérti az elismerésnek ez a módja. Mégiscsak 
más, mint naplójának megvallja, ha valakit Juhász Gyula 
indít el az írói pályán, vagy tehetségét, mint Szabó Lászlóét, 
Rákosi Jenő ismeri el. Ez a szembeállítás nem annak szólt, 
mintha hazai dicsőségre vágyott volna. Sokkal többre becsüli 
a hazai írók elismerését: „Amikor Juhász Gyula angyali 
szavai [ . . . ] körülröpdösték fiatalkorom írott álmait, akkor 
körülbelül úgy érezhettem magam, mint a süldő lány, akit a 

6 Miért nincs amerikai magyar irodalom? Korunk 1929. 425—426. 
(Kiemelés az eredetiben.) 

e A Petőfi Társaság ötven esztendeje. Bp. 1926. 177. 

12 It 89/4 



764 A homályból 764 

bálon észrevesznek. S nem tagadom, azóta is jólesett, ha 
sejtelmeim útján találkoztam hazai visszhanggal. Kosztolányi 
Dezső boldogtalanságával együtt sétáltam a budai Tábor 
utcán s a keskeny mellékutcákon; Babits Mihály alkotó 
nagyságának lelki fénye a napsugárnál melegebben érintett 
esztergomi nyári otthonában ; Kuncz Aladár megértő kritiká-
jában Amerikában leírt magyar betűim megszűntek a sors 
ákombákom torzai lenni."7 Nem az írótársak megértését 
várja tehát hazulról. Másfajta elismerést vár, olyat, amely 
megérti, mit jelent regényt vagy verset írni magyarul, Ameri-
kában : „Vajon sor kerül-e egyszer odahaza arra a meggyőző-
désre, hogy az Amerikából hazaküldött magyar költeményt 
vagy elbeszélést nem lehet pusztán a kávéházi okoskodás 
vagy akadémiai nagyképűség szemüvegén át megítélni, hanem 
meg kell látni benne és ki kell hallani belőle az ének magyar 
csökönyösségét, amely a tátongó csendből kiemeli a formát és 
a lényeget? Aki itt magyarul alkot, az nem elnézést vár ha-
zulról, hanem olyan természetű emberi megértést és kritikai 
tárgyilagosságot, amely méltó az Amerikában életre kelt ma-
gyar dal esztétikai jelentőségének erkölcsi tartalmához. Ha 
már a magyar csend nem kap megértést az amerikai zajtól és 
sebességtől, legalább odahaza ne legyenek siketek azok, 
akiknek a magyar szó többet jelent az érdek frázisánál és 
akiknek örülniök kellene, hogy az amerikai élet expressz-
vonata nem gázolta el a magyar csend sóhaját és költői 
hangját."8 Mindezt szubjektív tényezők támasztják alá. Pékár 
Gyula nem tudott időt szakítani rá, hogy egyik magyarorszá-
gi tartózkodása során fogadja, s mint kesernyésen fűzi hozzá, 
ennélfogva elesett attól a dicsőségtől, hogy bármiféle ígéretet 
kapjon tőle. Nem akadt Magyarországon kiadó, amely triló-
giáját egységes kiadásban megjelentette volna. Idegenben 
című verseskötete értelemzavaró hibák sokaságával jelent 
meg, szerinte a magyarországi szerkesztő jóvoltából. Szemé-

7 Sanfranciscói levét. Kalangya 1939. 451. 
* Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás 1934. 5. sz. 96. 
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lyes ügy? Az is. De melyik író nem törekedne, hogy művei 
minél szélesebb körű olvasótáborhoz jussanak el? Ez a ter-
mészetes törekvés nem a dicsőség minden áron való hajszolá-
sa még - bár a naplójegyzetek tanúsága szerint Reményinek 
ezzel a vádnak beillő megjegyzéssel is szembe kellett néznie. 

Mindez azonban, úgy tűnik, mellékes. Fontosabb ennél az 
a kérdés, amely az amerikai magyarság úgynevezett kultúr-
életére, pontosabban a magyar nyelvű irodalomra vonatko-
zik. 

Reményi világosan látta, hogy a magyar közvélemény 
illúziókban élt az amerikai magyarság kulturális életét, iro-
dalmát illetően. A messzeségek ködén keresztül mintha min-
den szebbnek tűnne a valóságnál. 1920-ban Rickert Ernő 
katolikus pap-költő szerkesztésében megjelent az Amerikai 
magyar költők című antológia. Ez a kötet késztette Móricz 
Zsigmondot arra, hogy a Nyugat hasábjain lelkes hangulatú 
— bár a cenzúrától megkurtított - cikkben méltassa a ma-
gyar irodalom „egy rendkívüli gazdagodását az amerikai 
magyar költészettel".9 Míg Móricz írását az amerikai ma-
gyarság irodalmával foglalkozók azóta is idézik, Déry Tibor 
válasza Móricz írására a Független Szemle 1921. évfolyamá-
ban nem került be a kutatók köztudatába, holott Déry joggal 
állította, hogy „Ady, Babits, Kassák, Tóth Árpád verseinek 
korában" ezeket a verseket „nem lehet komolyan irodalom-
vagy költészetszámba venni s e szempontból mérlegelni", 
mivel ezek „nem jelentenek olyan értéket, mellyel irodalmi 
szempontból foglalkozni érdemes volna".10 Reményi osztja 
Déry véleményét: „Minden különösebb bátorság nélkül azt 
mertem mondani, hogy nem vagyok amerikai magyar író, 
a legjobb esetben magyar író, aki Amerikában él, s azt sem 
tagadom, hogy vannak, akik Amerikában époszt írtak magyar 

9 Móricz Zsigmond: Nemzeti irodalom. Irodalomról — művészetről. 
B p . 1 9 5 9 . I . 3 9 3 . 

10 Déry Tibor: Amerikai magyar költészet. Nemzeti irodalom! Füg-
getlen Szemle 1921. 1 4 6 - 1 4 7 . 

10* 
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nyelven, s úgynevezett lírát gyártanak, ám ebből korántsem 
következik, hogy amerikai magyar irodalom van. Megesett, 
hogy ezért a kijelentésért az irodalmi Héjjasok hazafiatlan-
sággal vádoltak. Udvariasan tették; pincéri mozdulattal, de 
úriemberi közönnyel. A közönnyel ölni akartak. Megsebezni 
sem tudtak."11 

Reményi szerint tehát nincs amerikai magyar irodalom. 
Elsősorban azért, mert az amerikai gazdasági körülmények 
között nem jöhettek létre, nem fejlődhettek ki egy ilyen iroda-
lomnak az intézményei. Nem a magyarság kis létszáma miatt, 
bár túlzónak és nevetségesnek tartja azokat az állításokat, 
melyek szerint másfél millió magyar élne Amerikában. Úgy 
gondolja, számuk eléri a félmilliót. Többségük gyári munkás, 
akiknek az érdeklődési köre nem bátorítja tartalmas irodalmi 
élet kialakulását. Az értelmiséget sem érdekli a magyar 
könyv vagy folyóirat. Az irodalmi lapkísérletek megrekedtek 
a kísérletnél. Romantikus vagy realista módon nézzünk-e 
szembe ezzel a ténnyel, kérdezi. „Ha úgynevezett romantikus 
szempontból nézzük a kérdést, akkor elnézők lehetünk. Ak-
kor ezer és ezer mentő körülményt találunk; érzelgősen el-
andaloghatunk, mert hiszen arra kell gondolnunk, hogy az 
amerikai magyarok ezrei odahaza nem olvastak újságot, s 
lám elérkeztek oda, hogy olykor már nem is tudnak meglenni 
újság nélkül. Ugyancsak érzelgős dolog arra gondolni, hogy 
a felhőkarcolók tövében egyszerű magyar munkások magyar 
nyelven Szenes Bélát is színre hozzák, s van, aki ennek örül. 
Még talán az is megindító egyik-másik romantikus szemüve-
gén át, hogy két színtársulat is vándorol városról városra, 
harmadrendű operettekkel s vígjátékoknak kinevezett bur-
leszk ízű bohózatokkal szórakoztatják a magyar bevándorló-
kat. [. . . ] Olyan is akad, aki könnyes büszkeséggel megálla-
pítja, hogy a magyarok nagy számban keresik fel az amerikai 
könyvtárak magyar osztályát s Beniczkyné Bajza Lenkétől 
Herczeg Ferencig minden író munkáját elolvassák, de annak 

11 Miért nincs amerikai irodalom? Korunk 1929. 426—427. 
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a megértését nem kívánhatjuk tőlük, hogy néha illik könyvet 
venni."12 Keserű igazság ez így. De milyen ezzel szemben 
ennek a kultúrának a realista megközelítése? 

A realista szemlélet szükségszerűen elvezet ahhoz a fel-
ismeréshez, hogy az amerikai talaj terméketlen a magyar 
nyelvű kultúra számára: „Valóban az a csodálatos, hogy itt 
egyáltalán felsírt olyan ének, amely nem kerget szégyenpírt 
az érzékeny lélek arcába ; s hogy itt megszólalt olyan gondo-
lat, amely az erkölcs, az értelem, a jellem, a szociális lelkiis-
meret erejére támaszkodva igyekezett tartalmat adni az élet-
nek. Nem kell 'magyar defetistának' lenni, hogy megálla-
pítsuk : az a sok erő, amely az évtizedek folyamán kiszakadt 
Magyarországból, az amerikai keretek közepette nem tudott 
az amerikai magyar életben gyökeredző szellemi értékeket 
kitermelni magából. Ez a sok erő a kenyértelen múlttal szem-
ben kenyérbő jelent és megnyugtatóbb jövőt kívánt. Ezt sok-
szor (nem mindig) megkapta, de arra nem volt érkezése s 
készsége s kedve sem, hogy a szellemi értékek kifejlődéséhez 
szükséges feltételeket megteremtse. Ebben a légkörben Ady 
Endre megszűnt volna panaszkodni s Pékár Gyula telkeket 
adna el vagy részvényekkel kereskednék. Ebben a légkörben 
a hazai kritikusok ráébrednének arra (ha az intelligenciával 
összefüggő őszinteség még nem száradt ki bennük teljesen), 
hogy itt magyar nyelvű alkotó munkát végezni komolyan, 
becsületesen, a kétszínűség árnyéka nélkül nem hősiesség, 
hanem annál is bántóbb reménytelen szomorúság: kárba 
veszett energia, amelyen véres könnyekkel sírni kell. 'Magyar 
Messiás'-nak lenni Amerikában: önmagának ellentmondó 
fintor. 'Magyar Messiás'-ként hazamenni: júdásmosoly 
értékű ajándék, vállveregető elismerés [. . . ] megbecstelení-
tése az irodalomnak."13 A kétféle lehetséges megközelítés 
szembeállításával Reményi mintegy megelőlegezte az első, 
Magyarországon megjelent irodalomtörténeti áttekintés kri-

12 Amerikai magyar szellemi élet. Erdélyi Helikon 1930. 91. 
13 Miért nincs amerikai magyar irodalom? Korunk 1929. 429. 
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tikáját. Csorba Zoltán elemzései az amerikai magyar iroda-
lomról ugyanis akkor jutnak zsákutcába, amikor a nyilván-
valóan epigon formába öltöztetett hazafias tartalom esztétikai 
feltárását kísérli meg.14 

Pékár Gyula az amerikai magyar irodalom áttekintése so-
rán sokkal kevésbé van tekintettel esztétikai szempontokra. 
Egyetlen mércéje, hogy az általa említett szerzők milyen mér-
tékben szolgálják azt a gondolatot, amit ő nemzeti ügynek 
nevez. „Ezek a lelkes költők — írja — sokkal indulatosabb 
hangú magyarok, mint az anyaország lírikusai; verseikben 
valóságos harci készség lángol minden iránt, ami magyar 
nemzeti ügy; a demokrata fölfogásukat zavartalanul össze 
tudják egyeztetni a konzervatív ősi haza szeretetével."15 

Várkonyi Nándor a húszas évek végén kiadott A modern 
magyar irodalom című kötetében még említést tesz amerikai 
magyar irodalomról (nagyjából Pintér Jenő szellemében), 
később azonban módosítja álláspontját, és mellőzi mindazt, 
amit akkor már „irredenta frázisköltészet"-nek nevezett, és 
így Az újabb magyar irodalom már csak Reményi Józsefet 
említi mint magyar-Amerika egyetlen irodalomtörténeti 
jelenségét.16 

Ilyen előzmények után jelenik meg Reményi József cikke 
az erdélyi Korunkban „Miért nincs amerikai magyar iroda-
lom?" címmel. A cikkből kitűnik, hogy Reményi látószöge 
sokkal szélesebb, mint akár Pintér Jenőé vagy akár Csorba 
Zoltáné — aki az első önálló kötetet jelentette meg a témában 
— és válogatási, értékelési szempontja több vonatkozásban 
megelőlegezi Várkonyi Nándor gondolatát. ítéletalkotásában 
következetes és szigorú, legalábbis amerikai magyar viszony-
latban szokatlanul az, és úgy látja, hogy a sok írójelölt közül 
csak kevesen méltók az író rangjára. Közülük első helyen 

14 Csorba Zoltán : Adalékok az amerikai magyar irodalom történeté-
hez. Pécs 1930. 

15 Pintér Jenő: Magyar irodalom története. Képes kiadás. Bp. 
1928. II. 193. 

16 Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom. Bp. 1942. 361. 
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Tarnócy Árpádot emeli ki, akiről megállapítja: „Nincs ma-
gyar ember Amerikában, aki olyan szépen tudna sírni [ . . . ] 
S nincs, akiben a magyar vérmérséklet palóc színe annyira 
ujjongó fájdalommal tudna felsikoltani [ . . . ] Költészete, 
bármennyire egyéni, mégis folklore költészet a javából. 
Magyar költő Amerikában. Nem amerikai magyar költő. 
Hogy megmaradt magyar költőnek, annak egyik lényeges 
oka, hogy az amerikai magyar élet primitívségében sem szen-
vedett költői harmóniája, s a tulajdonképpeni amerikai ma-
gyar élettől ma is annyira messze esik, mintha Palócföldön 
élne. Micsoda különös ék az amerikai életben ez a sírva viga-
dó, de modern fájdalmaktól is megihletett magyar melan-
kólia!"17 

Éppen ez a „magyar melankólia" hiányzik ellenpólusából, 
a kommunista Bálint Imréből, aki Reményi írásának meg-
jelenéséig még csak egy regényt publikált ugyan, de akiről 
igen figyelemreméltó megállapítást tett: „Bálint Imre, a re-
gényíró, kommunista, s azért 'taboo'. Alfa című regénye 
nem az amerikai magyar élet tükre; a mai kor átkos civilizá-
ciójától megszabadulni akaró ember nem mindig sikerült, de 
mindig őszinte szándékú tiltakozása. Bálint Imre magyarul ír 
Amerikában, de Bálint Imre nem az amerikai magyar élet 
kommunista húrokat pengető irodalmi kifejezője. A marxiz-
mus olyan erősen él benne, hogy abban az esetben is, ha az 
amerikai magyar élet inspirálná, könyve feltétlenül kiemel-
kednék a magyar bevándorlók szellemi diktátorjainak kereté-
ből. És ez még csak nem is elismerés!"18 Tarnócy és Bálint 
neve mellé már csak kevesen sorakozhatnak fel : Egri Lajos, 
színpadi kísérletezései okán, Pólya László, néhány honvágy 
témájú verséért, Prattinger Ferenc, háborús regénye miatt és 
Kálnay Ferenc, verseiért. Ezzel, mint mondja, végére is ért az 
amerikai magyar irodalom mondatának. 

" Miért nincs amerikai magyar irodalom ? Korunk 1929. 427. 
18 Uo. 
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Igaz, tematikai szempontból talán az említettek viselik 
legkevésbé magukon a magyar-amerikai szellemiség korlátait. 
Tarnócy verseiben, és Kálnayéban is, a legkevesebb a hazafias 
frázis, az önsiratás, a gyászhangulat az amerikai magyar élet 
kilátástalansága fölött. Bálint Imre regényei, és nemcsak a 
Reményitől említett Alfa, hanem a trilógia későbbi darabjai, 
a Béta és Gamma is, a művész és a forradalom viszonyát vizs-
gálják, és ugyancsak a forradalom az egyik központi témája 
Egri Lajos java színpadi írásainak is, amelyek csak Ameriká-
ban születhettek meg, és amelyek ott és akkor komoly felada-
tot töltöttek be. 

Amikor tehát Reményi tagadja amerikai magyar irodalom 
létezését — a meghatározás egyébként nyilvánvalóan a ro-
mániai, csehszlovákiai magyar irodalom analógiájaként jött 
létre pusztán gyakorlati megfontolásból, és földrajzi meg-
jelölésként teljesen elfogadható — mindenekelőtt azt a funk-
ciót tagadja, amelyet a hivatalos Magyarország az írói elis-
merés előfeltételéül támasztott. Ez pedig az extra Hungáriám 
non est vita hamis illúziójának hirdetése, amelyen keresztül, 
mint írja, „a bánatos amerikai jelen így ajándékozza meg 
ragyogással a magyar múltat".19 Kemény György, Szécskay 
György vagy Szabó László vállalták ezt az illúziókeltést, 
ezért is részesülhettek mintegy jutalomként irodalmi társa-
sági tagságban. (Reményi bizonyára vitatkozott volna a má-
sodik világháború utáni emigrációnak azzal a koncepciójával 
is, amely szerint ebben az időszakban az „óhazai rendszer 
nem képviselte a magyar nép legnemesebb lelki aspirációit, 
e szellemi misszió elvégzésének feladatát az amerikai magyar 
írók vállalták magukra", mégpedig annak az amerikai ma-
gyar irodalomnak a nevében, amely „jóformán hermetikusan 
záródott el az óhazaitól". Legalábbis ezt vallotta Könnyű 
László Az amerikai magyar irodalom története című köteté-
ben.20) 

19 Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás, 1934. 5. sz. 100. 
20 Könnyű László: Az amerikai magyar irodalom története. St. Louis 

1961. 6. 
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A fentebb már idézett néhány szavas jellemzéseken kívül 
Reményi alig foglalkozott amerikai magyar írókkal. Érdemes 
ezért számba venni és hosszabban idézni ezt a néhány, vala-
mivel hosszabb megjegyzést, elemzést is. Naplójegyzeteiben 
Pólya Lászlót a következő' szavakkal mutatja be: „Él erre-
felé egy Tinódi Sebestyén-szerű magyar lantos, akinek bizony 
rongyos a gúnyája s szállásnélküli az élete. A minap találkoz-
tam vele. Verselő hajlamából néha kinő olyan sor, amely 
csakugyan szép. Szerencsém volt. Ilyen szép sorral kínáltmeg. 
Ezt mondta: 'Bennem szenvednek az árva magyar igék'." 
Ehhez csak annyit tart szükségesnek hozzátenni, hogy ez a 
nyomorgó magyar verselő „mennyire szimbóluma a visszhang 
nélküli magyar igének !"21 

Megjelent versesköteteik szolgáltatták az alkalmat, hogy 
Reményi az általánosságokon túlmutatóan foglalkozzék két 
amerikai magyar költővel, Szabó Lászlóval és Tarnócy 
Árpáddal.22 Szabó Lászlónak két kötetét is említi, A hun 
király című epikus vállalkozását és a Vándor sirály című lírai 
gyűjteményt. Szabót olyan költőnek tekinti, aki Amerikában 
élve is csak magyar szemmel hajlandó nézni a világot, akinél 
az erkölcsi tartalom azonos a magyar léttel, „sovén", azaz 
soviniszta, aki „magyar élményeit, bármilyen természetűek, 
hangfogó nélkül továbbítja; emberi élményeit hangfogóval". 
Amit pedig verseiről érdemesnek tart elmondani, az volta-
képpen a nemzeti irány valamennyi amerikai magyar költőjé-
re érvényesíthető: „A közhelyes, sőt bombasztikus frázisokat 
sem tudja kikerülni tisztára magyar sorsra utaló verseiben, 
ennek ellenére gyakran eredetiebbeknek hangzanak, mint az 
inkább csak a nyelv szempontjából közhelymentes versek, 
amelyekben az őszről, télről, a Niagaráról, az alkonyról 
vagy akár 'legszebb órái'-ról énekel." Úgy látja, hogy Szabó, 
különösen eposzának régieskedő nyelve következtében mint 
költő „majdnem exotikus" jelenség, és „virtuskodó, mell-

21 Magyar író amerikai naplójából. Magyar írás 1935. 2. sz. 84— 85. 
22 Két amerikai magyar költő. Erdélyi Helikon 1931. 730—731. 
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veregető mivolta néha annyira kirívó, hogy formai tökéletes-
sége, verselő késssége úgy hat, mint gyakorlott káromkodás 
[ . . . ] " Szabó László költői világával szemben Tarnócy 
verseiben az érzelmi elemek túlsúlyát tartja említésre méltó-
nak : „Az életet csak úgy tudja elviselni, hogy elmenekül előle, 
de nem felejti el. Nem fél az élettől, de nem szereti szürkeségét 
és aljasságát, mint ahogy a gyermek nem szereti a sötétséget. 
Idegei olyan érzékenyek, hogy a lélek húrjaivá válnak, amikor 
dalt követelnek. Ez az érzékenység néha erőtlenség; nem any-
nyira a dekadencia gyöngesége, mint inkább a szentimentaliz-
must érintő érzésvilágé, amely nem tudja kellőképpen meg-
különböztetni az érzést az érzelgősségtől. [ . . . ] Lelki alka-
tában Falu Tamás közvetlenségére emlékeztet. [ . . . ] És el-
vitathatatlan tehetsége ellenére időről időre nem tud megsza-
badulni Ady Endre lenyűgöző hatása alól sem." 

Ma már sarkítottabban fogalmazhatunk: mindketten 
utánoznak. Szabó László Arany Jánost, Tarnócy pedig Ady 
Endrét, és mindkettőjükre súlyos teherként, már-már béní-
tóan hatott az eszményképüktől átvállalt szerep. Szabó László 
arról feledkezett meg, hogy a huszadik század már nem a 
romantikus, nemzeti büszkeséget is élesztő epikus költészet 
korszaka, és hogy már azok az elődei is szükségszerűen 
utánzók voltak, akik Arany tervezett hun eposzát akarták 
„befejezni". Tarnócy, ha Adytól átvett valamit, úgy csak 
külsőségeket vett át, nem tudott felnőni a vátesz, a „küldeté-
ses vétó" feladatához, amelyre pedig Amerikában éppúgy 
szükség volt (lett volna), mint Ady Magyarországán, és ezért 
menekült az élet elől. Nem az amerikai magyar valóság utasí-
totta el őket és verseiket, jóllehet bizonyos mértékig igazol-
ható a könyv iránti érdeklődés hiánya, hanem ellenkezőleg, 
ők utasították el maguktól mindazt, amit az amerikai magyar 
valóság egyáltalán nyújthatott számukra. Ezért hatnak mes-
terkéltnek, frázisszerűnek azok a versek, amelyek témájukat 
amerikai környezetből merítik, és amelyeknek éppen az lett 
volna a rendeltetésük, hogy kifejezzék azt az érzést, milyen is 
amerikai magyarnak lenni. 
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Más karakterű írás, tematikájánál fogva azonban ide tar-
tozik Reményinek egy, a Magyar Szemlében közzétett cikke, 
amelyben az amerikai magyar szellemi élet kérdéseivel fog-
lalkozik. Nem tudni, mi vezethette Reményit a Korunktól, 
az Erdélyi Helikontól és a Magyar írástól a konzervatív 
Magyar Szemléhez. Annyi bizonyos, hogy nem beszélhetünk 
eszmei vonzódásról, legfeljebb arról, amit ő is említett, hogy 
az amerikai magyar demokratizmus jól megfér a magyar 
konzervativizmussal. Vagy egyszerűen csak arról lehet szó, 
alkalom kínálkozott számára, hogy a másutt töredékesen 
kifejtett gondolatait elméletileg megfogalmazva foglalja 
össze. 

A szellemi életben első helyen említi a magyarságnak azt 
a rétegét, amelynek érdeklődése a múltban gyökerezik, és 
amelynek megjelenése a Jókai-romantika határainak egyfajta 
leszűkítése az amerikai magyar keretek közé. Irodalmilag 
megfogalmazva ez a következőt jelentene : „Akik az amerikai 
magyar életben szépirodalmi téren teremtettek valamit vagy 
akarnak teremteni, azoknak többsége az első csoportba 
tartozik. A háború előtt vándoroltak az Egyesült Államok-
ba, a Rákosi Jenő-féle harmincmillió magyar eszmekörben 
nőttek fel s irodalmi szempontból az ízlésnek és világnézetnek 
azt a töredékét képviselik, amelynek odahaza költői téren 
Ábrányi Emil volt a legjellegzetesebb képviselője. Szellemi 
tevékenységük kritikátlan; ennek természetes következmé-
nye, hogy vidékies megalomániára tesznek szert s inkább 
szavalnak, mint alkotnak, s ha alkotnak is, alkotásuk inkább 
szavalat, mint irodalmi teljesítmény. Tulajdonképpen meg-
indító jelenségek; a dilettantizmus határát átlépték, de az 
esztétikai kultúrán innen vannak [ . . . ] Amikor odahaza az 
amerikai magyar irodalomról beszélnek, rendszerint róluk 
esik szó, s a kijelentések egyértelműek azzal az elismeréssel, 
amellyel a hazafias oknál fogva jóakaratú budapesti kritikus 
a szolnoki vagy békéscsabai írói nagyság érdemeit méltatja. 
[. . .] Ok az amerikai magyarság pszichológiailag leghívebb 
kifejezői. Pszichológiailag, mondom, de nem művészi szem-
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pontból. Egy néptöredék sikertelen vagy félig sikerült sóhajai 
és reményei."23 Nem nehéz felismerni, hogy kiket tekintett 
ehhez a csoporthoz tartozónak, mindegyikük nevével talál-
kozhattunk a naplójegyzetek elmarasztaló megjegyzéseiben. 
Hogy mégis olvasták ó'ket, só't elsősorban őket olvasták, az 
annak köszönhető, hogy összetalálkoztak egy olyan közön-
séggel, amelynek nem adatott meg, hogy ízlését és értékelő 
képességét kifejlessze. A tőlük származó betű tette mámoros-
sá az amerikai magyarság lelkét, de egyúttal nekik köszön-
hető az is, hogy a templomokban a pap magyarul prédikál-
hat, az egyletek továbbra is találkozóhelyei a kivándorolt 
magyaroknak, és az újságok még táplálják az ingatag alapon 
álló magyar életet. 

A második csoport felismerése valamivel nehezebb, mert 
kevésbé egységes arculatú. Ide sorol mindenkit, akik „az esz-
tétikai élményt nemcsak nevelő és szórakoztató, hanem ki-
fejező és létigazoló élménynek is tekintik". Ennek a csoport-
nak sokféle arca van mind törekvéseiben, mind eredményei-
ben, közös csak annyi, hogy munkájuk inkább a magyaror-
szági olvasóhoz szól, és öntudatosan az egyetemes magyar 
szellemi élet részének tekintik magukat. Még akkor is, ha a 
hazai kritika ezt nem vette észre. Amikor erről a csoportról 
beszélt, feltehetően elsősorban önmagára gondolt, mivel a 
baloldal íróit nehezen lehetne ebbe a kategóriába sorolni. 
S végül, a harmadik csoport a kint születetteké, akik esetleg 
már magyarul sem tudnak, de nosztalgia - ma úgy monda-
nánk, a gyökerek keresése — vagy valami más, láthatatlan 
kötelék vonzza őket a magyar értékek irányába. 

Az elmondottak alapján úgy gondolom, nem lehet vitatni 
Reményi kérdésfeltevésének vagy állításának jogosságát. 
Nemcsak az amerikai magyarság sajátos helyzete folytán nem 
alakulhatott ki amerikai magyar irodalom, amely az egyete-
mes magyar szellemiség alkotórésze lehetett volna. És itt az 
sem vigasz, hogy más nemzetiségek szellemi tevékenységének 

23 Amerikai magyar szellemi élet. Magyar Szemle 1934. XXI . k. 322. 
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a sorsa is hasonló természetű volt. De nem alakulhatott ki 
azért sem, mert a hivatalos magyarországi gondolkodás nem 
engedte, hogy a tehetségek kiemelkedjenek a provincializ-
musból, hogy a múltba tekintés helyett merészen nyúljanak 
koruk létkérdéseihez. Mindezek a körülmények együttesen 
járultak hozzá, hogy az amerikai magyar irodalom már szü-
letésekor megsemmisülésre volt ítélve. 



FILOLÓGIA 

EMLÉKEZÉSEK ADY ENDRÉRŐL* 

A zilahi diákévekkel záródó első, a debreceni és nagyváradi éveket 
tartalmazó második kötet után 1987 végén megjelent harmadik kötet 
a költő Párizsba indulásától a Lédával való szakításig terjedő időt 
öleli fel. Az életpálya négy fontos meghatározója köré csoportosulnak 
tematikusan az emlékező írások: a Párizs-élmény (párizsi utak), a 
Léda-szerelem, a budapesti újságíróskodás és a Nyugat-mozgalom. 
A kötet végén található életrajzi-időrendi tábla 1904 januárjától in-
dulva majdnem kilenc évet fog át, az életút legeseménydúsabb eszten-
deit: a nagy szerelem beteljesülését és a szakítást, a pálya magasba 
ívelését, barátok és ellenfelek., rajongók és gyűlölők táborának kiala-
kulását. A terjedelmes kötetben nem is fér el minden, ami időrendben 
ide tartozna. A négy fő téma közül voltaképpen csak kettő záródik le 
teljesen ebben az időszakaszban: a Párizs-vonzás és a Léda-szerelem. 
Feltehető, hogy lesz még emlékezés, vagy más témaközpontú emlé-
kezéshez kapcsolódó jegyzet Adynak a Világhoz, a Pesti Naplóhoz, 
valamint a Nyugathoz fűződő viszonya alakulásáról. Kovalovszky a 
következő kötetbe ígéri többek között A Holnapról és a Három 
Hollóról szóló emlékezéseket. 

A kötetben 47 szerző írása van. (Ezeket a továbbiakban — meg-
különböztetésül — alapszövegeknek nevezzük.) Közülük 26 a szer-
kesztő kezdeményezésére íródott az emlékezésgyüjtemény számára, 
tehát itt jelenik meg először; 21 már megjelent másutt, itt az eredeti 
közlemény teljes vagy részleges átvétele, ill. egy-egy teljes életműből 
válogatott szemelvénygyűjtemény (Babits, Móricz) található. A kötet-
be fektetett nagy munka méreteit érzékelteti az az adat, hogy az alap-
szöveg 353 oldalához 272 jegyzetoldal készült — petit szedésben. 
A jegyzetek terjedelme nagyobb, mint az előző kötetekben. 

Az első fejezetben Ady párizsi életének emlékei kerültek a súly-
pontba. A közvetlen élményeken alapuló emlékezés kevés. Halász 
Gyula, az egyik emlékező, nem is találkozott a költővel a francia 
fővárosban, de írása eleven és jellemző kép a korabeli Párizsról, ezért 

* 3. köt. Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és magyarázatokkal kiegé-
szítette Kovalovszky Miklós. Bp. 1987., Akadémiai Kiadó 725 o. 
(Új Magyar Múzeum 12.) 
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került a kötetbe. Kovalovszky a jegyzetekben is törekszik egy-egy 
kérdéskör szélesebb alapokon nyugvó vizsgálatára, ill. összefoglalásá-
ra. így áttekinti a francia szellem és a Párizs-vonzás hatását különösen 
a reformnemzedék és a századforduló magyarjaira, s utal azokra a 
két háború közötti művekre is, amelyekben ez a vonzás az Ady-hatás-
sal összekapcsolódva jelentkezik. E fejezetbe kerültek Bodor Aladár 
és Oláh Gábor Keletiek Nyugaton című útinaplóiból kiemelt szemelvé-
nyek is, s ennek jegyzetében tér ki a szerző a fejezet tárgyához szo-
rosan nem tartozó, de időrendben ide illő Ady— Oláh Gábor viszony-
ra. A szerkesztésnek ez a módszere, mely nyilvánvalóan a teljességet 
szolgálja, az Emlékezések mindhárom kötetére jellemző. Kovalovszky 
kötelességének érzi, hogy ha kell, az emlékezésektől elszakadva, ill. 
azokat kiegészítve, Ady életének és irodalmi működésének minden 
lényeges részét érintse, s az alapszöveggel és a jegyzetekkel együtt 
kerek egészet alkosson. 

Bölöni György és későbbi felesége, Itóka, Ady párizsi életének igazi 
szemtanúi, nem közismert műveikkel vannak jelen. Bölöninek egy 
kisebb, kötetben meg nem jelent írását, Itóka fiának, Kozmutza 
Kornélnak rövid emlékezését találjuk itt. Nem maradhattak ki e fe-
jezetből a festő ismerősök, akikkel többnyire Bölöni és Itóka ismer-
tették össze Adyt, s kapcsolata egyik-másikukkal tovább is fennma-
radt. Az emlékezések és a szerkesztői kiegészítések is megerősítik az 
ismert tényt: Ady elvonultan, „a maga kis körében" élt az „embersű-
rűs, gigászi vadon"-ban. Idegenekkel, helybéliekkel alig ismerkedik, 
Bölöniék francia író-, művészköreit nem hajlandó látogatni. Hírekről, 
eseményekről az újságokból értesülve kötelességtudóan írja nap 
mint nap cikkeit, verseit, s küldi a lapoknak. 

Ha bárki a gyűjtemény alapszövegéhez kiegészítést ajánl, lehet, 
hogy nyitott kapukat dönget, mert az ajánlott írás nem ismeretlen 
Kovalovszky előtt. Másrészt az emlékezések nincsenek kisebb idő-
egységekre tördelve, egy-egy témához súlypontjukkal, fontosabb ré-
szükkel kapcsolódnak, így a hiányzónak tűnő emlékezés még későbbi 
kötetben is előfordulhat. D e az is megeshet, hogy a szerkesztő egy-egy 
emlékezést nem talált hitelesnek, felvételre érdemesnek. Ezek előre-
bocsátásával idézem itt Kunffy Lajos festő (1869—1962) Visszaemlé-
kezéseim című müvének (Kaposvár, 1981. 93—94.) egy bekezdését: 

A Párizsba érkezett és hozzám jött magyarok közül fel kell 
említenem Ady Endrét. Mikor a házmesternével névjegyét 
beküldte, elcsodálkoztam, mennyi predikátum van neve előtt 
egy Párisban használt kártyán, amikor az idegen hangzású 
neveket különben is a legfurcsábban ejtik ki a franciák. 
Én akkor még nevét sem ismertem, de talán Magyarországon 
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sem sokan. Egy vidéki magyar benyomását tette külső meg-
jelenésével, csak szép barna szemei keltették fel bennem az 
érdeklődést. Én éppen valami munkámat akartam befejezni, 
de azért kérdéseket intéztem hozzá, ő azonban igen szótlan 
volt, inkább csak figyelt és szemlélődött. Erre letettem a 
palettámat és meghívtam, jöjjön velem lakásunkra, felesé-
gemnek éppen fogadási napja volt és hívtam, igyék velünk 
egy csésze teát. Jött is. Bemutattuk néhány szép fiatal nőnek, 
de azokkal szemben is szótlan volt, amit nyelvtudása hiányá-
nak véltünk. Néhány nap múlva elküldte nekünk még Nagy-
váradon kiadott első verskötetét dedikációval „Még egyszer" 
címmel. Hogy méltóan megköszönhessem, kértem felesége-
met, olvassa el és mondjon róla véleményt. Költeményei 
azonban nem nagyon tetszettek. Ady többé nem jelentkezett, 
aminek tán az is oka volt, hogy Ady ezután nagyon össze-
boronálódott Léda asszonnyal. Néhány év múlva láttam 
még egyszer Párisban, a Variété színház egy felvonás közében 
a terrasse-on, ahol már egy elegáns párisiként mutatkozott. 
Miután hazaköltöztünk Magyarországra, egy alkalommal 
kereste velünk a találkozást, de nem sikerült. Özvegyével 
azonban, Boncza Bertával — Csinszkával —, mikor már újra 
férjhez ment Márffy Ödön kedves kollégámhoz, nagyon 
összebarátkoztunk. Ő is a Zirzen intézetet, ekkor már Erzsé-
bet Női Főiskolát végezte, mint a feleségem. Berta Ilona, az 
intézet igazgatónője beszélte nekünk, hogy amikor tanítvá-
nyait megkérdezte tanulmányaik befejezése után, hogy mik 
óhajtanak lenni, Csinszka azt válaszolta: egyéniség! ! Ez be is 
következett, mert nagyon eredeti, szellemes és tehetséges lény 
volt. 

Kunffy és családja, amennyire az emlékezésben gyéren előforduló 
évszámokból a csapongó előadásmód miatt erre következtetni lehet, 
1904 és 1914 között élt — megszakításokkal — a francia fővárosban. 
Az őket gyakran fölkereső művészek között említi Rippl-Rónait, 
Kernstockot és Hatvany Ferencet. Ady látogatásának idejét nem jelöli 
meg, de a 77. oldalon ez olvasható: „1904 októberében visszatértünk 
Párizsba, ahol állandó lakásunk volt." A költő tehát első párizsi 
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tartózkodása vége felé járhatott Kunffyéknál. Ezt erősíti meg a dedi-
kált Még egyszer ajándékozása. (A kötet most is megvan a festőmű-
vész fiánál.) Az emlékezés-részletben meglepően új nincs; ismert, 
többször leírt jellemvonásokkal találkozunk: idegenek, úrinők társa-
ságában hallgatagság, majdnem elfogódottság, vidékies külső stb. 
Kár, hogy nem tudjuk, mi indította Adyt a látogatásra. Kunffy nem 
ír előzetes meghívásról. Lehet, hogy Ady ismeretlenül is felkeresett 
kinn tartózkodó magyarokat társaságra, barátokra találás reményé-
ben, de a Kunffy-család nem nyerte meg tetszését? (Az OSzK Kéz-
irattára őrzi Márffy Ödönné két Kunffyékhoz írott levelét.) 

A második fejezet a Léda-szerelem tárgya köré gyűjtött eddig is-
meretlen emlékezések, levelek csoportja. Mindazok, akik ismerik 
Révész Béla levelezés-kiadásainak legendásító kommentárjait, Dénes 
Zsófia, Hegedűs Nándor legendaoszlató, leleplező írásait, az Ady— 
Léda viszony sok-sok ága-bogát, hitetlenkedve tapasztalják, hogy még 
mindig fel-felbukkan új adat a nagy szerelem titkaiból. D e ugyanakkor 
azt is tapasztalhatják, hogy a rejtélyekből jó néhány még megfejtetlen 
marad. (Igaz, nem kevesen vannak, akik e rejtélyek megfejtését telje-
sen feleslegesnek tartják, a biografizmus torz kinövésének, álfilológiá-
nak, amely semmivel sem járul hozzá a mű megértéséhez. Egy emlé-
kezésgyűjtemény szerkesztője és általában a filológia művelője nem 
lehet ezen a véleményen. Gyűjteménye — a sorozatcímben is kifeje-
zésre juttatva — múzeum, ahol helye van a költő életéhez, személyé-
hez fűződő legkisebb eseménynek és tárgynak is. Az életrajzi elemek 
irodalomtörténeti fontosságát vitató nézetek nem mentik föl a kutatást 
az ilyen jellegű feladatok alól, ezek kötelező elvégzésére Eötvös Károly 
szavai érvényesek: „nincs múlt időnk nagyjairól olyan kicsi dolog, 
amit én szívesen le ne írnék . . . Már olyan csizmadiának is tudjuk 
nevét, akinél [Petőfi] egykor csizmát varratott vagy foltoztatott. Idáig 
menni nem szükséges, de ez se baj [ . . . ] Az életnek minden apró rész-
lete ezer és ezer ember figyelmét kelti fel. S a figyelem először a részle-
tet, azután magát az egész életet öleli át. Végül azt, ami a költő életé-
ben fenség és örök tanulság az egyén számára és a nemzedékek számá-
ra." Utazása Balaton körül. Bp. 1901. 1. köt. 1 9 9 - 2 0 0 . ) 

A második fejezet első írása Léda húgának, Brüll Bertának az 
emlékezése — meglepetés. Brüll Berta itt sok mindent cáfol, amit 
Fehér Dezsőné Dénes Zsófia Akkor a hársak épp szerettek című köny-
vében állít Lédáról és a Brüll-családról. Kovalovszkynak kell itt a vo-
natkozó irodalom ismeretében állást foglalnia: mi írható a csa ládi -
testvéri tapintat számlájára, s mi fogadható el igazságnak a cáfolatok-
ból. 

A szerző több mint ötvenoldalas jegyzetében (156—219.) ösz-
szefoglalja véleményét és ismerteti a kérdés irodalmát. Lényegében a 
Gyorsuló idő című sorozatban megjelent esszéjének (Léda : legenda és 

13 It 89/4 
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valóság. Bp. 1980.) gondolatait ismétli meg több helyen módosítva, 
kiegészítve és bibliográfiai utalásokkal ellátva a szöveget. Végső 
konklúziója: „Adyt a Lédával való találkozás tette azzá, amivé lett, 
aminek ismerjük" (218.). Léda ragadta ki Váradról, s Párizsban 
kapta eszmei, művészi fejlődéséhez a legtermékenyítőbb hatásokat 
(195.). A szerelem kezdeti mámorának elmúlásával „egyéniségük és 
idegalkatuk" ellentétei egyre többször fordították szembe őket egy-
mással, „szerelmespárból gyűlölködő, egymást marcangoló ellensé-
gekké váltak", s csak a „ragaszkodó hiúság", ill. a „gyáva határozat-
lanság", akaratgyengeség tartotta össze őket (218—219.). 

A Léda-szerelem sorsfordító jelentőségének elismerését Ady életé-
ben a felsorakoztatott vélemények többségében megtaláljuk, ha nem 
is olyan éles fogalmazásban, mint Kovalovszkyé. Mások vitatják 
találkozásuk sorsdöntő erejét. Mindkét vélemény érdemek latolgatása, 
mérlegelés, s felveti a „mi lett volna, ha . . .?" értelmetlen kérdését 
(196). Kétségtelen: az indító lendületet a hirtelen fellobbanó szerelem 
adta, de érdem, köszönet nem ide illő fogalmak, még ha „szándékta-
lan érdem"-ről beszélünk is (186.). 

A kérdés legalaposabb, legigényesebb kifejtése Király Istváné — 
írja Kovalovszky —, magyarázatai azonban .elvontak, túlbonyolítot-
tak" (185— 188.). Király a maga álláspontját Kovalovszky Léda: legen-
da és valóság című esszéjének tanszéki vitáján így summázta : Kova-
lovszky individuál-pszichológiai alapon áll, az ő megközelítése vi-
szont alak- és társadalom-lélektani. Módszertani eszköze a „kommen-
tált biográfia" : a mű felől megérteni és magyarázni az életet (lásd Lu-
kács György gesztuselméletét). Előbb van meg az értékrend, amely az 
életet is alakítja, s ehhez igazodik az életvitel. Előbb volt meg az az ér-
tékrend és érzésvilág, amit a Vízió a lápon kifejez, utána jött a Léda-
-szerelem. Adynak akkor diszharmonikus szerelem kellett. Később 
1912-ben új korszak kezdődött az életében, a mindent újra kezdés 
kora, és ezzel együtt a harmonikus szerelem igénye. Lédát Király nagy-
formátumú egyéniségnek, belső kultúrájú művésziéleknek tartja. 

Kovalovszky a kérdést nem tartja lezártnak. Léda egyéniségének és 
Ady életében játszott szerepének tisztázását továbbra is az Ady-kutatás 
egyik legfontosabb feladatának tekinti. Szerinte hiányzik még a kér-
dés részleteiben való feltárása és dokumentált kielemzése (166.). 
Valóban vannak még a kézirattárakban ismeretlen, nem publikált 
dokumentumok e tárgykörhöz, s ha a kialakult Léda-képet lényegesen 
módosító jelentőségük nem is valószínű, eddigi ismereteinket haszno-
san egészíthetnék ki. Fennmaradtak Brüll Adél német és magyar 
nyelvű levelei szüleihez a bécsi tanulóévekből (OSzK), továbbá a 
Szófiából való menekülés után Budapestről és Párizsból írott levelek 
(OSzK, PIM). Megvan az az anyjának írott levél is, amelyet Brüll 
Berta emlékezésében elveszettnek tart (134.). Részletek a levélből: 
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Szerda 
Édes Kis Anyókám! Végre tehát ismét itt vagyok [Párizsban] 
egy kellemetlen út után [ . . . ] Úgy Váradon mint Pesten 
tudom mennyit bántottak és piszkolnak, úgy látszik nagyon 
irigylésre méltó vagyok, hogy annyit foglalkoznak velem. 
Bubikám [Brüll Berta] leveléből látom, hogy ő mennyit 
bosszankodik e miatt, én egy csöppet sem kis anyóm bizony 
Isten és Dodó még kevésbé. Mind ezekben csak az bánt, hogy 
te másokhoz fordulsz megkérdezni mi igaz van mindezekben. 
Miért nem kérdezel és kérdeztél meg engem. Minden tettünk-
ről Pesten informálva voltál kik és kikkel voltunk a többi 
időt egyedül Bubival otthon töltöttük, és morfondíroztunk. 
A mi a pezsgőzést illeti nem tudom kifizette [!] volna. 
Radot csak éppen akkor láttam midőn írtam is neked róla 
vagyis egy este és másnap délben mikor el is utazott. Ady 
mint írtam is neked minden vasárnap este egy két napra fenn 
volt s ezek voltak pesti tartózkodásomnak legkellemesebb 
napjai. Akkor délben rendesen együtt étkeztünk, este pedig 
rendes társaságunk volt, Ödön, Hoffmann Sándor, Regina 
néni és Ady. Az egész traschot Fehérék csinálják, kiket bánt-
ja, hogy Ady otthagyja őket s azt hiszik, hogy talán én beszé-
lem ött [!] erre rá. Ami által kis anyóm meg éppen nem hagy-
nám magam heccelni. [ . . . ] csakis az irigység, rosszakarat, s 
piszkos gondolkozás mondhat reánk valamit. (PIM V. 
3482/150.) 

E levél ismerete sem visz bennünket közelebb a függőben lévő kérdé-
sek megoldásához: ki volt, kik voltak Diósiné nagyváradi lovagjai, 
partnerei, kik keresték őt fel Pesten, s főként, hogy mivel kötötte 
magához a költőt a nyilvánvalóan egyértelmű esemény, a „tettenérés" 
után. Léda anyjához írt levele őt magát nem is igazolhatja. Az bizo-
nyos, hogy Radónak a levélben említett látogatása nem függ össze a 
„képzelhetetlenül tragikus" esettel (162.), ez Ady első pesti útja alkal-
mával történt, amikor Berta még Marienbadban volt (131.). Különös, 
hogy a levélben nem esik szó Halász Lajosról. 

Tény, hogy az Ady— Léda-levelezés teljes, hiteles szövegkiadásban 
még nem ismert. Erre bizonyíték egy a fentiekkel kapcsolatos levél, 
amelyet Révész Béla (S lehullunk az őszi avaron 31 — 32.) kihagyások-

13* 
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kai közölt, s így került bele Belia György háromkötetes kiadásába is 
(Ady Endre levelei 1:88.). 1903 őszén a költő negyedszer látogatta 
meg Diósinét Pesten, s onnan hazatérve írja elkeseredett levelét, 
amelynek általam kiemelt részei hiányzanak a jelzett kiadványokból: 
„Néha a maga közelléte nem is diabolikusan, de végzetesen hat reám 
s így volt most. Az a sejtés öl meg, hogy Maga valami fizikai undort 
érez én velem szemben. Látja, mikor a húgocskája el akart menni 
délelőtt az ebédet lemondani, Maga ezért nem engedte el. És látja, hogy 
én igazán hittel s valami abnormális, fanatikus erővel igyekszem alkal-
mazkodni Magának minden szavához. Másképp talán nem tudnám 
elviselni azt a borzasztó emléket, amit maga nem akar feledtetni ve-
lem." (FSzEK— Budapest Gyűjtemény). Minden bizonnyal erre a 
„borzasztó emlék"-re kérdez rá a Rónai Mihály András által közölt 
levélben Révész Béla (299—300.). Bölöni válasza: „Léda egy más 
gavallért, egy váradi fiatal ügyvédet vagy bankigazgatót engedett be a 
szobájába". A válasz a személyt illetően bizonytalanságban hagy: a 
két számba jöhető férfi közül R a d ó Ignác az ügyvéd és bankügyész, 
de ő idősebb tekintélyes úr, Halász Lajos a fiatalabb, ő azonban lap-
szerkesztő, igaz hogy ügyvédi gyakorlatot is folytatott. Kovalovszky 
Halászt tartja a Léda kegyeit elnyerő lovagnak. 

Az Ady-levélből kihagyott részek is világosan mutatják a viszony 
kezdetének mineműségét. Léda akkori hűvösségét erősíti meg Móricz 
Zsigmond följegyzése Földessy Gyulától szerzett értesüléseiről. 
Móricz Ady-életrajz írására készült, anyagot gyűjtött, jegyzeteket 
készített. Ebből való az idézet: „Párizsban adta meg magát neki az 
asszony nagy vallomás után, hogy mikor férjhez ment, már megadta 
valakinek magát [ . . ] az asszony őszinte és nagyon megadó volt vele 
szemben, és megmondta, hogy [férjhezmenetelekor] nem volt szűz" 
(PIM Móricz-hagyaték). A kapcsolat pesti heteinek „platonikus" 
voltát tagadja Fehér Dezsőné (Dénes Zsófia: i. m. 2. kiad. 191.). 
Úrilány házasság előtti nemi élete, a szüzesség elvesztése házasság előtt 
— ez a probléma valóban foglalkoztathatta Diósinét, mert egy 1909-es 
levelében Ady Hatvany Lajos és Lengyel Menyhért Szűz című darab-
jára utalva írja neki: „Majdnem egészen az a téma, amit magasokat 
beszélt velem. A szüzesség és a házasság." (Ady Endre levelei 2: 59.) 

Kovalovszky szerint a kínos esemény okozta szégyen Ady lelkében 
ösztönös bosszúvággyá keseredett (162—163., 335.). Ez magyarázza 
hűtlenkedéseit, forrása az állandó viszálykodásnak. Ez aligha hihető. 
A hűtlenkedésekhez Adynak nem volt bosszúvágyra szüksége. Nem 
volt monogám hajlandóságú férfi. Nem teljes értékű bizonyíték, de 
elgondolkoztató, hogy Ady bizalmas, szemrehányó leveleiben egyet-
len halvány célzás van a „borzasztó emlék"-re: „Szép, tehát folyton 
emlékeztetnie kell engem arra, hogy szeszélyből kerültem bele az 
életébe? S hogy mikor már én voltam még maga mindég és máshol 
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kísérletezett?" (Révész Béla Ady—Léda regény, 352.). Lehetséges, 
hogy Léda a többi „komisz" levelet megsemmisítette, mint ahogy 
erre utalt is Rozsnyay Kálmánnak (362.)? 

A szerelem hanyatlásának kronológiáját, a válságtüneteket Ady 
írásaiban is megkísérli kimutatni Kovalovszky (169—170.). Az első 
kiábrándulást jelző vers szerinte A mese meghalt (1904. jún. 7.), majd 
egy év múltán, 1905 őszén, a levelekben is megjelennek a viszály jelei. 
Vészi Margit nyomán Kovalovszky is úgy látja, hogy Ady már 1904 
szeptemberében menekülni szeretne Lédától (170., 192.). Ezt erősíti 
meg a november 30-án Brüll Bertának írott levél. Közben két hónapot 
töltenek Nizzában, s innen Ady több levelet ír Vészi Margitnak (okt. 
1.: „nagyon egyedül vagyok"). Ezek azonban mégsem válságjelek. 
Nizzában kiújul a betegsége és a pénztelenség nagyon keseríti. Léda 
sem kap pénzt a férjétől, néha majdnem nyomorban töltik napjaikat 
a Riviérán, gyakran éheznek. Ady Diósinál már el van adósodva, 
úgy érzi helyzete Párizsban tarthatatlan. A hazatérés után meginduló 
levelezés 1905 elején élesedő ellentéteket mutat, különösen azért, mert 
Diósiné egy hónapig nem válaszol az esdeklő levelekre, a kétségbe-
esett poste restante táviratra is csak „erőltetett, üres" választ küld 
(Ady Endre levelei 1: 164.). Ettől kezdve a költő gyötrelme gyakran 
ismétlődik, Léda nem ír, nem válaszol a levelekre, neheztel, zsarnoki 
módon Adyt állandóan maga mellett akarja tudni, s távollétét szemé-
lyes sértésnek veszi. Ady kínjai az őrületig fokozódnak. Ez a gyötrelem 
gyanítható a Találkozás Gina költőjével című versben is (1905. febr. 
19.). Léda azonosul Ginával, a nagy költő-rokont kínozó, szerelmére 
méltatlan asszonnyal. Ezek sem válságjelek, még forró a szerelem, a 
második párizsi út sem hoz kritikus helyzeteket, jóllehet Brüll Bertá-
nak Ady röviddel megérkezése után (1906. aug.) Diósiné súlyos neu-
raszténiájáról panaszkodik, Bölönivel meg tudatja, hogy magányos, 
néha három napig sem néz Lédáék felé. 1907 elején Kozmutzáné 
(Itóka) már gyakran fellángoló háborúságról ad hírt (Bölöni 1955. 
113— 114.). A z első nagy összecsapás, amelynek az Ady— Léda-levele-
zésben nyoma van, 1907 őszén történik. A Nagyváradra lelátogató 
Ady sértetten, feldúltan először hagyja ott az asszonyt búcsú nélkül, 
s csak tíz nap múlva küld bűnbánó levelet. Talán ez a fordulópont. 
Az elmúlt évekre visszatekintve leveleikben mindketten 1907-et 
tartják a kritikus esztendőnek, amikor kapcsolatuk romlani kezdett 
(1. Vitályos: A d y - L é d a - C s i n s z k a 119., Ady Endre levelei 1: 183. — 
e helyen téves kelettel, 2: 22. — itt is téves a keltezés, 2: 413.). A har-
madik párizsi útjáról a költő már állandósult rossz közérzetet jelent : 
„most már nincs mit keresnem" [Párizsban] (i. m. 1: 303.). 1908 őszén 
mégis úgy tűnik, hogy rendbe jön kapcsolatuk: együtt utaznak haza 
Párizsból, először jelennek meg együtt a nyilvánosság előtt A Holnap 
matinéján, először (és utoljára) utaznak Érmindszentre; a költő be-
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mutatja Lédát szüleinek; a szellemi fogyatékos legkisebb Brüll-leány 
Érmindszenten való elhelyezését elintézi szüleinél. Vágyakozó levelei 
után 1909. jan. 18-án érkezik negyedszer Párizsba, és már másnap 
írja: „valóságos poklot találtak itt az én nyomorúságos idegeim" (i. m. 
2: 7.). Februárban Ördögszigetének nevezi Párizst (i. m. 2: 11.). Az 
első igazán válságos esztendő 1909 volt. Léda az együtt töltött időt 
leveleiben később szinte irtózva említi (i. m. 2: 291., 313., 330., 349.). 
A nyomasztó emlékek súlyos összetűzéseket jeleznek. Ennek ellenére 
(vagy talán éppen ezért ?) Ady írásaiban ekkor jelennek meg a legszebb 
vallomások, amelyek találkozásuk, szerelmük sorsdöntő ereje mellett 
tesznek hitet. De ebben az évben tűnik fel először az „elbocsátó" 
versben színre lépő mindent visszavonó, megtagadó indulat is: „Maga 
nekem nem volt jó sorsom". „ A fátum [ . . . ] a Maga személyében 
kívánt végigverni", „az én nagy szerelmem maga iránt úgyis inkább a 
magam ügye volt, mint a magáé. Megtagadni csak akkor fogom, ha 
maga — látom — egészen érdemtelen lesz rá" (i. m. 2: 25., 44.). 
A tehetségmentő Léda-legendát elindító önéletrajzot a költő a Rivié-
rán írta. Kovalovszky utal akkori írásainak szemlélődő, filozofikus 
rezignációt éreztető hangjára, s arra gondol, hogy az Önéletrajz 
„talán egy összecsapást követő megbékítő feloldásként, a múltat 
megszépítő és felmagasztaló hálanyilatkozat" (165.). Hogy a békítésre 
szükség lehetett, azt Léda egy fél évvel későbbi levelének következő 
részlete is bizonyítja: „arrafelé [a Riviérára] amúgy sem mennék, 
még nagyon friss emlékeim vannak arról a vidékről" (i. m. 2: 349.). 
Az 1909. évi Ady-levelekben végigkísérhető ez a kettősség: a szerelem 
válságjelei és a szerelmet, az összetartozást vallomásosan vállaló en-
gesztelő, ajándékozó gesztus. Az érzelmekben egyszerre volt jelen az 
okkal vagy ok nélkül szembeszegülő leplezetlen, sokszor durva indulat 
és a kapcsolat fenntartásának akarása, a megtartó szándék. A hűlő 
érzelem és a múlt megőrzésének a vágya a Hiába hideg a Hold kettős 
inspirálói. Ehhez az érzelmi állapothoz szabadabb, kötetlenebb, in-
tellektuálisabb kapcsolat lett volna szükséges, mint amilyet Léda 
megkövetelt. Ő megalázónak érezte a vélt elvárást: a nagy költő sze-
relmese a nagyság bűvöletében legyen elnéző, türelmes az emberi 
gyarlóságokkal, idegrohamokkal, félrelépésekkel szemben, és meg-
békélten fogadja az engesztelő vallomásokat. Léda ezt a szerepet nem 
vállalta. Bizonyíték erre a vers keletkezését megelőző és az azt követő 
hetek levélváltása. Az előzmény az, hogy Ady Rheinfeldenben, vagy 
még azt megelőzően, feltehetően megint engesztelésül, verset ígért 
Lédának. „Egy verset kértem magától, amit maga csak nekem írjon", 
kéri számon később az ígéretet (i. m. 2: 343.). Ady október l-jén írja 
Lédának: „ A verset nem magának fogom elküldeni, megírom, s a 
Nyugatnak adom. Én akarom, hogy tudják, hogy én nagyon szeretem, 
sobban mint bármikor." Ugyanebben a levélben Léda szemrehányá-
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jaira vallomással válaszol: „akarom is, hogy olyan legyek, amilyen-
nek maga szeretne". „Én magáért mindenről, mindenkiről [ . . . ] 
lemondok" (i. m. 2: 58—59.). A „megírom" nem elírás a „leírom" 
helyett, mint Belia gondolta (i. m. 2: 337.), mert a keltezés pontatlan, 
a levél a versnél korábbi; az előbbi még Pesten, az utóbbi — köztu-
dottan — már Váradon íródott. Az okt. 4-i „házi" levélben a költő 
beszámol a nagyváradi Nyugat matinéról, ahol „egy nagyon hosszú, 
új Léda-verset" olvasott fel. Ez volt a Hiába hideg a Hold. Az asszonyt 
nem hatotta meg az e lőző levél szerelmi vallomása. Válasza: „nevet-
séges phrázis". „Azt a szerepet, mit maga szándékozna nekem juttatni, 
nem fogadom el [. . .] válaszom: vagy feltétlenül én, vagy a többiek." 
A verset, bár még nem olvasta, elutasítja : „a kinyomatott vers nem 
lehet az enyém. Az mindenkié, az a gallériáé és a százötven asszonyé." 
(1. m. 2: 342—343.). Ady felhördül: „Milyen meghatottan, magam 
egészen felmutatva,, ujjongva, sírva írtam azokat a sorokat, s kikia-
báltam az egész világnak" (i. m. 2: 44.). Lédát azonban ez sem hatja 
meg. Következő levelében azzal vádolja Adyt, hogy „magas piedestal-
ra helyezkedik", „mintha maga engem legalábbis magához emelne 
[. . . ] egy csöppet sem hat meg engem, hogy Ady Endre a nagy költő 
azt állítja, hogy engem szeret [. . .], feleslegesnek tartom a folytonos 
ismétlését annak, hogy maga nem utolsó ember [. . .] szerelmi dolgok-
ban ez is tökéletesen mellékes" (Vitályos: i. m. 118—119.) Ady újabb 
vallomásokkal válaszol: „egy élet minden képességével értem és sze-
retem magát". Az önteltség vádja ellenében megismétli az Önéletrajz 
hálanyilatkozatát: „Mindig [. . .] hangoztattam, hogy maga által va-
gyok valaki, ha vagyok" (i. m. 1: 184. — itt rosszul keltezve). Léda 
újra csak eltaszító, hideg, vádaskodó levelet ír a vers elolvasása után is 
(i. m. 2: 348—350.). Ady válaszul leszögezi: „én magát magamnak 
mégis meg akarom tartani még maga ellenére is" (i. m- 2: 66.). Ezek 
után is Párizsba készülődik, s ezt írja: „szeretem magát, s nincs más 
vágyam, mint végre egészen meggyőzni erről" (i. m. 2: 68.). De nem 
tudták többé egymás meggyőzni arról, hogy megtartó szándékuk ko-
moly. Az idézett részek igazolják Kovalovszkynak és Királynak azt az 
állítását, hogy a kapcsolat romlásának egyik tényezője az volt, hogy 
Léda egyre inkább elvesztette fölényét Adyval szemben (187., 197.). 
Mit várt a költő valójában Lédától ekkor? Verseivel szólva talán eny-
nyit: felvenni a „türelem bilincsét", s „szerelem nélkül is szeretni". 
Távlatos ígéret ezekben a levelekben nincs a vallomások mellett, ha-
csak ezt nem tekintjük annak: „Kár volna oktalan szeszélyekért felál-
dozni egy-két év szép valószínűségét, sőt majdnem bizonyosságát" 
(i. m. 2: 45.). Lehet, hogy Léda jól érezte meg: Ady kapcsolatukban 
is meghatározónak tekintette költői hírnevének növekedését, elismert-
ségét. Úgy gondolta, hogy amit az ember vét, a költő kiengesztelheti. 
Léda ez ellen a kiszolgáltatott helyzet ellen tiltakozott. 



786 Filológia 

Szó esik Ady Lédához írott leveleinek monotóniájáról (169.). 
A levelek két párhuzamos sora erősen elüt egymástól: „a házi", 
a lakáscímre írott beszámolólevelek mellett a bizalmas, szerelmi üze-
neteket Ady poste restante küldte. Az utóbbiak, ha mutatnak is fel 
azonosságokat, a szerelem korszakai szerint elég határozottan külön-
böznek. Az 1903-as levelek rajongó, kétségbeesett, a viszonzásban 
bizonytalan szerelem gyötrelmeiről vallanak. Az 1905—1906-os 
években a kiszolgáltatott, könyörgő, megalázkodó szenvedély alap-
hangja mellett a költő a hántásokra, szemrehányásokra elkeseredetten 
reagál. Nem ritka az öngyilkossággal, szakítással, máshova való el-
utazással való fenyegetőzés. Leggyakoribb a kétségbeesett esdeklés 
levelekért. 1908-ból kevés levél van. 1909-ben — úgy tűnik — Ady 
levélben bejelentve, búcsú nélkül távozik Párizsból. A levelek hangja 
ettől az időtől jelzi, hogy kapcsolatuk megváltozott. Innen kezdve 
hiányzik a levelekből a bűnbánó alázat, a siránkozó önsajnálat, a 
kegyekért könyörgés. A szemrehányásokat határozott érveléssel há-
rítja el. Ha hibáit el is ismeri, megalázkodás nélkül ad magyarázatot. 

Léda 1909 júliusa előtt írott levelei nincsenek meg (174.). Ady 
leveleinek hiányzó dátumait ezért is nehéz megállapítani, mert a levél-
párok elvesztek. Ady kétszer ajánlja fel sértődötten, megbántva, hogy 
visszaadja a leveleket (i. m. 1: 208., 328.), egyszer pedig Léda kéri 
vissza a leveleit 1910 novemberében (i. m. 2: 405.). Ady első levele 
1906 tavaszán íródott, a második 1908. decemberi kikövetkeztetett 
keltezése bizonytalan. 1910-ben Léda felszólítására sem történt meg a 
levelek visszaadása. Ady negyedik párizsi útja alkalmával 1909-ben 
adhatta vissza az addig írt leveleket egy összezördülés alkalmával. 
Ehhez az kellett, hogy a leveleket, mint otthontalan ember, mindig 
magával hordja. Nem állapítható meg, hogy mennyi hiányzik a leve-
lekből, az azonban feltűnő, hogy Léda mindig kevesli a kapott levele-
ket, mégis az ő leveleiből maradt fenn kevesebb: 1909-ben Ady 26 
levelével szemben Lédának 16 levele van, 1910-ben 18:10, 1911-ben 
12:9, míg 1912-ben 2:2 az arány. 

Kovalovszky nem említi Bustya Endrének azt a cikksorozatát, 
amelyben Ady Lajos és felesége szándékos ferdítéseit, többek között 
Léda- és Csinszka-ellenes torzításait mutatja be (Elrajzolt arckép, 
A Hét 1977. 3 9 - 4 0 . , 42—45. sz.). A 2. és 3. rész azt fejtegeti, hogy 
Ady Lajos mint rontotta tudatosan az Ady— Léda viszonyt, hogy 
csökkentse Léda befolyását, és növelje a családét, elsősorban a magáét. 
Könyveiben ő is, felesége is magukra vonatkozó kellemetlen részek 
kihagyásával, szórendváltoztatással hamisítják Ady leveleit. Lajos 
akcióinak azonban döntő hatást tulajdonítani nem lehet, az elhidegü-
lés mindenképpen bekövetkezett volna. 

Ady szakítás-képtelenségét akaratgyengeséggel magyarázza Ko-
valovszky (169., 173., 198.), s ebben egy véleményen van Ady Lajosné-
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val és Dénes Zsófiával (Az ismeretlen Ady, 156.). Valóban, az utolsó 
két és fél év kapcsolatukban Ady levelei alapján menekülésnek, buj-
kálásnak, kibúvókeresésnek, hamisan csengő fogadkozásnak tűnik. 
De Ady életvitele más területén, más kapcsolataiban nem mutat 
akaratgyengeséget. Inkább arra kell gondolni, hogy még mindig re-
méli: helyreállhat közöttük a harmónia (lásd Király István: Ady. Bp. 
1970. 2. 168— 169.). A szerelmetlenség Istenéhez című verse után (a sze-
retett lényt „félve, utálva" sem tud szökni tőle), Lédát Pesten hagyva 
a Tátrába utazik, majd 1910. november végén házasságígérő levelet 
küld Lédának. Kezdettől ellentétekben zajlott ez a szerelem, az össze-
kötöttség és elszakadás, a megtartás és elhagyás vágyának végletei 
között. 

A második fejezet további részében Rónai Mihály András ismerteti 
Ady-vonatkozású magángyűjteményét. Anyagát Révész-gyűjtemény-
nek nevezi, értékes darabjait az író özvegyétől kapta. Ennek a hagya-
téknak valójában három forrása van. Az egyik, mint erre Kovalovszky 
a jegyzetekben rámutat (338— 339.), az „Ady-relikviák" doboz. Ebben 
gyűjtötte Léda Ady leveleit és a költőre vonatkozó lapkivágatokat. A 
második forrás a Brüll-család levelezése: a Lédának szóló nem Ady 
által írt levelek és Léda levelei a családtagokhoz. A harmadik Révész 
Béla saját levelezése és gyűjtése. Léda halála után lehetőség nyílt a 
kevésbé bizalmas, „házi" levelek kiadására, majd Diós i elhunytával a 
poste restante levelek is felszabadultak. Révész Béla megkapta mind-
két anyagot betekintésre, közlésre, de megkezdődött áruba bocsátásuk 
is (337.). Ezt is Révész intézte. Hogy Brüll Bertával milyen egyezséget 
kötött, nem tudjuk. Léda húgának egy elismervénye van a PIM-ben 
(4709/95/2) 1936. június 3-i dátummal, amely szerint Léda leveleit és 
feljegyzéseit 300 pengőért eladta Révésznek. Itt Adytól kapott 
levelekről lehet szó. A három gyűjtemény dokumentumai összekeve-
redve, vegyesen kerültek be a közgyűjteményekbe, kisebb-nagyobb 
időközökben, részletekben, az első 1935-ben, az utolsó 1966-ban 
Nádor Henriktől. Nem mind, mert, íme, Rónai birtokában is van 
belőlük. Az általa bemutatott levelek között van az Ady Lajos által 
Révészhez írott (302— 303.). Ez elsősorban nem mint önleleplezés 
érdekes (Rónai magyarázatát erre élezi ki), hanem azért, mert belőle 
fény derül az Ady-levelezés egy részének sorsára és a Révész-féle 
kiadás némely homályos pontjára. A levél tanúsága szerint Révész és 
Ady Lajos a levelek cseréjéről tárgyaltak. A cserét a levélből követ-
keztetve Révész Béla kezdeményezte, vagy azért, hogy könyvéhez a 
leveleket megszerezze, vagy azért, mert Brüll Berta számára volt aggá-
lyos, hogy nővére levelei Ady Lajos birtokában vannak, és ő azokat ki 
akarja adni. A megállapodás részleteire a levelek további sorsából 
és Révész szövegközléseiből következtethetünk. Ady Lajos ,,kb. 32" 
Léda-levelet említ. Ma 37-et ismerünk. (Vitályos L. : Ady—Léda— 
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Csinszka. Bp. 1977. 112—113. oldalán csak 36 van jegyzékbe véve, 
1 db kézirattári elszámozás miatt kimaradt.) Feltételezésem szerint a 
levelek mind Ady Lajos birtokában voltak. Tizenkettőt özvegye 
1943-ban, ill. 1946-ban az OSzK-nak adott el. Húsz levél csak az öz-
vegy halála után került az OSzK-ba. Az is a megállapodás része 
lehetett, hogy ezeket egyikük sem közli, ö t levelet Révész kapott meg 
Ady Lajostól, ezeket közölte is kihagyásokkal. Az öt levél további 
sorsa, ha nem is egyértelműen, azt bizonyítja, hogy azok Révész 
tulajdonába jutottak. Az 5 közül 3 a Révész által Nádor Henriknek 
1936-ban eladott anyagban volt, 1 a Fővárosi Könyvtárba került, 
Révésztől vásárolták. Egy rejtélyes módon visszakerült Adyékhoz, 
mert Ady Lajosné adta el az OSzK-nak. A Nádor Henriktől vásárolt 
kéziratok az Ady-levelek és az Ady-vonatkozású dokumentumok 
legnagyobb egyben maradt tömbje (többek között 190 Ady-levél). 
Itt vannak még Lédának családtagjaihoz írott levelei, Ady dedikált 
kötetei, lapkivágatok, de itt van Boncza Berta visszaemlékezéseinek 
kézirata, melyet Révész kapott tőle stb. A Fővárosi Könyvtár 1937-
ben és 1941-ben vásárolt Révésztől a fent említett három forrásból 
származó kéziratokat. A dokumentumok maradványát az író özve-
gyének rokonságától vásárolta meg a PIM, ezek között van Brüllék 
családi levelezésének néhány darabja. Az, hogy a Léda-leveleket Ré-
vész adta el, vagy közvetítette, még Ady Lajos, ill. felesége életében, 
elegendő bizonyíték arra, hogy azok legálisan kerültek hozzá. Ady 
Lajos Révésztől csereleveleket nem kapott, hacsak fel nem tételezzük, 
hogy kompromittáló tartalmuk miatt megsemmisítette őket. Ez azon-
ban nem valószínű. A megállapodás úgy szólhatott, hogy Révész a 
költő leveleiből kihagy minden öccsére és annak feleségére rossz fényt 
vető részt. Ezt be is tartotta. Az Ady— Léda-levelezés sorsa, igaza van 
Kovalovszkynak, igen „gubancos" ügy (337.), minden részletében ma 
már kibogozhatatlan. 

Tika Sándor, Lédáék inasa, ill. mindenese, a megbízhatatlan emlé-
kezők közé tartozik, a szépítő, tódító típushoz. Személye, emlékezése 
két szempontból érdemel figyelmet. Tika készséges nyilatkozó volt. 
Kovalovszky felrója, hogy emlékeit a följegyző újságírók „kritika és 
kétely nélkül rögzítették" (347.). Filológiai gondosságot hírlapi 
cikkektől aligha lehet elvárni. A szerkesztő munkájának éppen az az 
egyik nagy érdeme, hogy a kritikai vizsgálatot utólag elvégzi. Ezzel 
munkája a végtelen türelmű aranymosóéhoz hasonlítható. Tika nem-
csak nagyotmondóan nyilatkozott, hanem tapintatból sok mindent 
el is hallgatott. Gazdáiról és Adyról rosszat mondani nem volt haj-
landó. Pedig Bölöniék levélnaplója ismert és még ismeretlen részeinek 
(PIM) tanúsága szerint megnevezetten tanúja volt Ady és Léda 1911 
elején zajlott botrányos csetepatéinak és egyik szenvedő alanya Léda 
cselédnyúzásának. 
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A harmadik fejezet írásai a pesti újságírót mutatják be. Az emléke-
zők közül többen a Budapesti Napló (BN) munkatársai voltak. Po-
gány Béla a Független Magyarországgal, Bresztovszky Ede a Nép-
szavával való kapcsolatot jelenti. (Ady és Révész Béla kapcsolatával 
a következő kötet foglalkozik.) E fejezetben is találkozunk az emléke-
zők kétesebb típusaival. Vészi József tíz év időtévesztéssel úgy emlék-
szik, hogy Adynak a szerkesztőségbe vitte a hírt, hogy Boncza Miklós 
nem áll útjába tovább lánya és a költő összeházasodásának (373.), 
Balassa Sándor saját szemével látta Adyt 1914-ben egy délelőtt a 
Meteor szálló kávéházában Rienzi Máriával a biliárdasztal tetején 
táncolni (481.). Nem ilyen nyilvánvaló képtelenség, de nehezen hihető, 
hogy Laboncz András öreg építőmunkás többször látta Adyt 1905-
ben a debreceni szakegyletben (486—487.). Csekély az emlékezés-
értéke — konkrétumok hiányában — Szép Ernő lírai nekrológjának 
(405—411.). Talán fakónak, színtelennek találjuk azt a képet, ami 
elénk rajzolódik a költő legjelentősebb éveiről. Feltűnik, hogy az 
emlékezők nem vettek észre semmit abból a katasztrofális testi-lelki 
rossz közérzetből, amiről a levelek vallanak, nem tudnak semmit a 
BN vezetőivel való összeütközésekről, szakítási szándékokról. Inkább 
az ellenkezője látszik bizonyítottnak: Ady nagyon sokat dolgozik, 
s megkülönböztetett helye van a lapnál. Valóban Vészi, Kabos, Biró 
meg voltak győződve kivételes tehetségéről, mindhárman versszerető 
emberek voltak, s elsősorban a költőt méltányolták benne. A lap 
olvasottságban, terjedelemben, anyagi lehetőségekben a kisebbek közé 
tartozott, mégis állandóan közölt verseket, vonzotta a költőket, s te-
kintélyt adott a benne való megjelenés. Ezt bizonyítja Kosztolányinak 
Babitshoz írt, Adyt és Juhász Gyulát becsmérlő — e kötetben is idé-
zett — levele (545.): „A modern irodalom trónusára egy kiállhatatlan 
és üres poseurt ültettek: Ady Endrét, s nem mások, kedves barátom, 
mint azon szintén modern szellemű fiatalemberek, kik arra aspirálnak, 
hogy rossz, modoros és aífektáltan zavaros verseiket a B. N. tárca-
rovatában közöljék." [Kiemelés tőlem.] (Babits— Juhász— Kosztolányi 
levelezése. Bp. 1959. 109—110.) E levél után négy hónappal jelenti, 
hogy „Ady Endre helyére" szerződött belmunkatársnak, s többek 
között a „versrovat vezetője" (i. m. 130.). Lengyel Géza fiatalos túl-
zásnak tartja a bejelentést, mert Ady a lap munkatársa maradt, és б 
úgy emlékszik, hogy a tárcarovatban megjelent verset Vészi, Kabos és 
Biró mindhárman elolvasták nyomdába adás előtt (Lengyel: Ady a 
műhelyben. Bp. 1956. 300.). Az újságíró munkatársak nem írnak erről 
emlékezéseikben, de Békessy Imre A nagy véletlen című gunyoros-ön-
gúnyos krokijában, amelyre Kovalovszky utal, de amelyet talán mű-
faja és tónusa miatt nem idéz (422.), a BN-beli versekről van szó. 
Békessy (az Újság 1938. dec. 25-i számában a név így van aláírva) 
mint gimnazista verseket küldött a BN-nek, s azok az Innen-onnan 
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(helyesen Különfélék) rovatban meg is jelentek. Érettségi után bejutott 
a laphoz, de senki sem tudott arról, hogy ott már versei jelentek meg. 
A bemutatkozáskor alig üdvözöl ték , „Ady Endre pedig f . . . ] nevem 
említésénél rám meresztette nagy szemét és csak annyit m o n d o t t : 
— Nem baj ! [ . . . ] " Versének közlése és a szerkesztőség k ö z ö m b ö s 
magatartása közötti e l lentmondás akkor kapott magyarázatot, ami-
kor egyszer észrevette, hogy „minden este öt órakor, a szerkesztőségi 
munka megkezdésekor, jelentkezett Ady Endrénél a mettőr, és azt 
mondta: — Ady úr, kérek verset az Innen-onnan rovathoz. Ady me-
chanikus mozdulattal benyúlt íróasztalának egyik fiókjába, a lapo-
san belemarkolt az ott heverő kéziratokba és anélkül , hogy csak egy 
pillantást vetett volna a versekre, odaadta őket a mettőrnek. Kiderült, 
hogy az Innen-onnan rovatot senki se veszi komolyan , Ady soha el 
nem olvassa a beérkezett és a szerkesztő által elbírálásra neKÍ á tadott 
verseket. [ . . . ] Később, a m i k o r már megmelegedtem a szerkesztő-
ségben, személyesen adtam át verseimet Adynak — kinevetett. Sőt , 
hangosan felolvasta a szerkesztőségben és kinevettetett az akkor már 
arrivált Kosztolányival és Szép Ernővel is." Békessy írásában a szer-
kesztőség gyakorlatára, Ady munkakörére és talán a modorára vonat-
kozó rész igaz lehet, a többi a humor kedvéért eltúlzott, konstruált. 
Ady és később Kosztolányi a Különfélék rovatot vezethették, s 
rangkülönbség volt a két rovat között. A Juhász Gyula elleni bosszú-
ságnak az a magyarázata, hogy ő már többször szerepelt a tárcaro-
vatban, Kosztolányi még csak a Különfélékben. A beküldött versekkel 
gyakran foglalkoznak a szerkesztői üzenetek. Ezek egyik-másikát, 
nem mindegyiket Adynak tulajdonítja a kritikai kiadás (AEÖPM 6: 
327., 7: 198.). Ez a helyzet az irodalmi vonatkozású üzenetekkel is. Hi-
ányzik a kritikai kiadásból, de én Adyénak vé lem a Szabolcska — 
Csizmadia verspárbajára rákérdező, állásfoglalást váró levélre küldött 
szerkesztői üzenetet: 

Egy előfizető (Szeghalom). Kár, hogy az ön levele kénysze-
rít bennünket, ha mindjárt itt is és kicsit is, de mégis csak 
beleavatkozni, a prózával avatkozni bele poétáknak ilyen 
párbajába. Kezdjük azon, hogy ön szerénységet javail a 
„kubikos" poétának. Ejnye, kérjük szépen, hiszen a „ku-
bikos" szerény volt. Nem ő támadott. És bizonyos lehet 
ön, hogy Sz. M. poétának tartja Cs. S.-t, mert verse máskép-
pen nem méltatta volna. A poéták finomabb érzékenységűek 
talán a legkaszinóibb lovagoknál is. Tornára, mérkőzésre 
csak annak adnak módot, akit megbecsülnek. És Cs. S. 
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nem azt mondja, hogy Sz. M. nem poéta, hanem azt, sze-
rinte nem olyan poéta, ki az idők teljes teljességéből való 
s ki a milliókért kíván síkra szállni. Az ilyen párbajnak 
örülni kell. Az ilyen párbaj nem idegen másutt. Ez a két 
költővilág régen birkózik és sokáig birkózik még együtt. 
Öröm, hogy nálunk is birkózik, illetve ez nem új öröm, de 
öröm az, hogy az ilyen párbajra figyelnek az emberek. De 
beleszólni ne szóljunk. Ehhez nincs jogunk. Elvégzik ők ez 
együtt. És elvégződik minden némán az olvasók lelkében 
(BN 1905. febr. 24. 55. sz. 10.). 

A vita a közéleti és az öncélú költészet között Adyhoz közel álló 
ügy. De rá vall a „legkaszinóibb lovagok" jelzős szerkezet két vonat-
kozásban is: Ady prózájában gyakran fordul elő, egyéni szóhaszná-
latnak is tekinthető a felsőfok ilyen szokatlan képzése, s utalhatunk 
A magyar boshidó című cikkben (AEÖPM VI. 10—12.) a kaszinói mo-
rált elítélő fejtegetésére is. Az „idők teljessége" bibliai eredetű kife-
jezés használata is bizonyíték. 

Az Új versek megjelenésekor már kezd kialakulni a hívek, tisztelők, 
Ady rendkívüli tehetségében bízók tábora, az ellentábor azonban még 
alig lép porondra. Átment a köztudatba, hogy a kötet fogadtatása az 
Ady-ellenes hajsza kezdetét jelentette. Belia is azt írja jegyzetében, 
hogy Babits — Kosztolányihoz írott levelében kifejezett — lesújtó 
véleménye Ady első kötetéről nemcsak barátja hatására keletkezett, 
befolyásolhatták „a napisajtóban megjelent fölháborodott hangú 
ismertetések is" (i. m. 272.). A jegyzeteknek ezt a részét Kovalovszky 
is idézi (654.). Az igazság azonban az, amit Bessenyei György állapí-
tott meg (It 1966. 369—381.): a kritikusok döntő többsége elismerés-
sel, söt magasztalás:,al fogadta a kötetet. A 29 recenzióból csak kettő 
volt elutasító: Pogány Józsefé és Berki Miklósé, egy fenntartások-
kal elismerő: a Farkas Wolfner Pálé, a Pesti Hírlap névtelenjének 
írásában pedig — a tehetség elismerése mellett — már felbukkannak a 
később állandóan ismételt vádak: hazafiatlanság, érthetetlenség. 
De ezek az elmarasztaló kritikák Babits levelének megírása (febr. 
21 — 22.) után jelentek meg, őt nem befolyásolhatták (vö. Ady-bibli-
ográfia 3. tétel). A téves irodalmi köztudat kialakulását Ady Lajos 
könyve indíthatta el (113— 114.), de a költő maga is gyakran panasz-
kodik leveleiben a támadások miatt: „ N e m értenek meg, bántanak 
érte", „iszonyú támadások készülnek ellenem". „A könyvemnek még 
mindig tart a zaja" (i. m. 1: 200— 202., 207.). A támadásoknak hírlapi 
nyoma nem volt, Ady valószínűleg híreket hallott írók, újságírók 
társaságban elhangzott elmarasztaló véleményéről. Tény, hogy a di-
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csérő, elragadtatott bírálatok legnagyobb részét a BN-hez és a Husza-
dik Századhoz közel állók írták. Még azt is megkockáztathatjuk, 
hogy a kedvező fogadtatást részben Vésziék és Ady hívei készítették 
elő. 

A harmadik fejezet jegyzete (527.) foglalkozik Ady rendszeres 
újságírói munkájának megszűnésével is. A szerkesztőségi munka kö-
töttsége nyűg volt számára, de hiánya létbizonytalanságot keltett 
benne. Erre utalnak állásszerző próbálkozásai. Törekvése, hogy egy 
napilap állandó munkatársa legyen, meghiúsult, a Világgal kapcsola-
tos reményei sem váltak valóra. Az Emlékezések első kötetében (39.) 
Kovalovszky közöl egy adatot: a Délmagyarország című szegedi lap 
1910. jún. 3-i számában hír jelent meg arról, hogy Ady pályázott a 
munkásbiztosító pénztár számvevői állására. 

Nemrég előkerült A Nap című budapesti lapból is a hír és Ady-
nak aszerkesztőhöz beküldött cáfolata: 

Nagyon Tisztelt Szerkesztő Úr! 
Kérem, igazítsa ki június 3-iki számának egy híresztelését. 

Soha sem pályáztam semmiféle állásra se a Munkásbeteg-
segélyző Pénztárához, se máshova. Vagyok, élek, addig amíg 
élek, minden büró, minden hivatali gyámogatás [!] nélkül. 
A számokhoz pláne nagyon-nagyon nem értek s ez (bár 
Magyarországon minden lehetséges) elég akadálya volna 
magában is az én számvizsgálóságomnak. Lehet, hogy hol-
nap, vagy a jövő évben (megint: ha élek) keresni fogom a 
módját, hogy valami biztosabb kenyérhez jussak, mint a poé-
taság, de számot, sőt számokat vizsgálni akkor sem vállal-
kozom. Majd talán akad olyan sarok, ahol elbújhatok s hoz-
zám illőbb munkát végezhetek. 

A régi, állandó nagyrabecsüléssel Szerkesztő urat tiszteli 

Ady Endre. 
Budapest, 1910. jún 4. 

A szegedi és budapesti lap híreinek a forrása közös lehet, de hogy 
honnan röppent fel a hír, még kiderítetlen. 

A negyedik fejezetben a Nyugat első nemzedékének írói vannak 
jelen, hozzájuk mint nemzedéktárs Sík Sándor csatlakozik. A fejezet-
ben csak három olyan emlékezés található, amelyik a gyűjtemény 
számára íródott. Fenyőnek, Hatvanynak, Schöpflinnek és Gellért 
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Oszkárnak több cikkből összeállított írása van a kötetben, míg Babits 
és Móricz egész életművéből szemelgette össze Kovalovszky a sze-
mélyes vonatkozásokat és emlékfoszlányokat. Móricznak csaknem 
ötven írásából készült az „emlékezés-mozaik". A Babits-mozaik har-
minckét darabból áll, Gál István Babits Adyról című gyűjteményéhez 
a szerkesztő még hét szemelvényt talált. A két író kiemelése indokolt . 
Babits a legnagyobb költő kortárs, viszonya Adyhoz a tagadástól a 
barátságig, a teljes vállalásig ível; Móricz Zsigmonddal pedig az 
egyeredetű, egyvéleményű emberek mély barátsága kötötte össze. 
Az írások, szemelvények egésze túlmutat a személyes kapcsolaton, 
vélemény a költőről, a fegyvertárs állásfoglalása a vitákban, szellemi 
azonosságvállalás. A kiemelkedő szerepű kortársak megszólaltatásá-
val a gyűjtemény meghaladja eredeti célját, s az irodalmi fogadtatás 
dokumentumait összegyűjtő kiadványtípushoz közelít. De az Adyról 
szóló emlékezések esetében ez elkerülhetetlen. Akik a személyes ta-
lálkozáson kívül költészetével is megismerkedtek, azonnal szembe-
kerültek az elfogadás vagy elutasítás dilemmájával. Eszméinek elfoga-
dása korszakos jelentőségének elismerését is jelentette. Kortársaira 
kifejtett hatása világnézet, értékrend, ízlés alapján megosztotta őket, 
s a személyes benyomást is, az erről őrzött emlékeket is befolyásolta. 
Kovalovszky nemcsak a költő korának, hanem utóéletének hatás-
jelenségeit is ismeri és számon tartja. Kár, hogy az erre vonatkozó 
adatok az Emlékezésekbe és a jegyzetekbe csak alkalmilag épülhetnek 
be (lásd Illyés Gyula és Márai Sándor Ady-képe 571.). 

Kovalovszky nem jelzi, hogy az első Nyugat-nemzedék több tag-
jára sor kerül-e a következő kötet emlékezéseiben. Itt több helyen 
találkozunk az Ady— Kosztolányi-ellentéttel. Köztudott, hogy 
Kosztolányi Ady költészetét elutasító véleményét 1929-ig nyíltan 
nem hangoztatta. A BN-nél sem tudtak erről. Ady előtt sem volt ez 
ismert, hiszen jel van arra, hogy közeledett költőtársához. Bizonyos, 
hogy levelet, sőt leveleket váltottak. Ady 1906. dec. 24-én azt kéri 
Mohácsi Jenőtől, hogy küldje ki neki Párizsba Kabos Ede köteteit. 
Vagy ugyanezt, vagy valami mást már Kosztolányitól is kérhetett, 
mert azt írja a levélben: „Úgye, nem lesz olyan magyar, mint Koszto-
lányi, aki nem mozdul még szúrásra sem" (i. m. 1: 229.). Sokszor idé-
zett bírálatában Kosztolányinak egy hozzá írt levelét említi ( A E Ö P M 
VIII. 228.). Bírálata Kosztolányi „eredendő ellenszenvét kétségkívül 
személyessé élezte" — írja Kovalovszky (565.). Költői alkatuk, jelle-
mük különbözőségét mint alapvető okot itt nem érintve, a személyes 
ellenszenvet növelő mozzanatokhoz fűznénk adatot. Kovalovszky Ady 
és Harmos Ilona, a későbbi Kosztolányiné megismerkedését 1910-re 
teszi (255.). Bustya Endre azonban olyan leveleket talált és közölt , 
amelyek bizonyítják, hogy a megismerkedés korábban történt (Igaz 
Szó, 1969. I. köt. 37— 42.). Bustya az „irodalmi jellegű" okokkal szem-
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ben az általa felderített személyes okra hivatkozva „perújrafelvételt" 
kér az Ady— Kosztolányi kérdésben. Ha túlzottnak tetszik is ez az 
igény, a közölt levelek a színésznő és az Ady-fivérek közeli kapcsola-
tát sejtetik. A költő és öccse Szilágyi Dezsőhöz, az erdélyi I. színkerü-
let vándortársulata igazgatójához írott levelei 1909. nov. 1-ji kelettel 
arra kérik a címzettet, hogy biztosítsa Harmos Ilona színművész zilahi 
felléptét „2-3 este drámai szerepben". „Arra a pár napra mi is leme-
gyünk és beharangozunk neki" — írja Ady Lajos, aki Bustya szerint 
„valószínűleg mintegy legénybúcsúként akart néhány vidám napot töl-
teni zilahi cimborái között, bátyja és újdonsült színésznő-ismerőse tár-
saságában". Bustya magyarázatként többek között Kosztolányiné 
könyvének azt a részét idézi, amelyben magánéletének és színészi pá-
lyájának erre az időre eső hullámvölgyéről ír. Emlékezésének az az ál-
lítása, hogy a nagybeteg Adyt kérésére meglátogatták férjével a Veres 
Pálné utcai lakásán, azt jelzi, hogy Ady részéről a személyes kapcsolat 
igénye mindig megvolt (Kosztolányiné: Kosztolányi. Bp. 1938. 226.) 
Az állítás hitelét az teszi kétségessé, hogy az asszony férje Ady-ellen-
szenvét tompítani igyekszik. 

Ismert, hogy a nemzedék másik Ady-ellenes írója Kosztolányi ba-
rátja, Karinthy Frigyes volt (653., 657.). Karinthy Ferenc írja napló-
jában (Új Tükör, 1984. nov. 11. 46. sz. 17.), hogy apja sarlatánnak 
tartotta Adyt. A Nyugat-nemzedék tehát nem volt egységes költői 
tehetsége, vezérszerepe elismerésében. Még inkább megoszlottak a 
vélemények jelleme, magatartása megítélésében : tehetségét még hívei 
is gyakran szembeállították vélt vagy valódi rossz tulajdonságaival. 
Ismert Hatvany lesújtó véleménye (308., 591.). Még Fenyő Miksa is 
felteszi a kérdést: „azonos vagy a saját verseid írójával?" (578.). 
Ez a gondolat feltűnik már Vészi Margit naplójában is (378.). Egy 
másik nyugatos, Lengyel Menyhért naplójában nagyon hasonló 
véleményt hangoztat (Életem könyve. Bp. 1987. 164., 200.). Péterfi 
Istvánra (1884— 1962) hivatkozva írja: „Ady emberi egyéniségéből 
nem magyarázható meg ez a költészet. Ady, ahogy mi ismertük, 
kicsinyes, gyűlölködő, nagyon irigy és nem túl nagy szempontú ma-
gyar vidéki fiú volt. De médiuma volt valamely nagyon komprimált 
szellemnek, melyben a magyar átok, látás, érzés századok óta felhal-
mozódott ereje megnyilatkozott." (A szövegben „Péterfy" található, 
ezt a jegyzet Jenő keresztnévvel egészíti ki. Ez nyilvánvaló tévedés, 
az irodalomtörténész 1899-ben halt meg. Lengyel naplójában a zene-
kritikusról van szó.) Ady halálakor Lengyel ezt írja naplójában : „igazi 
egyéniségét nem láttam — a belső tűz, mely benne lakott, így társaság-
ban nem árulta el magát — nem voltak őszinte kitárásai — megható 
beszédei — rajta keresztül nem lehetett elérni a látomásaihoz — biztos, 
hogy csak egészen magába maradva, láza s teremtése szent perceiben 
volt őszinte, s tudta adni magát. Különben szatirikus, gyűlölködő, 
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pletykás volt — beszéd közben mindig valami gonosz ötletet élezett ki 
valaki ellen. Nem lehetett vele benső, jó barátságba lenni, csak egy 
ember volt igazi j ó barátja, egy Szüts nevű félbolond svindler, nagy-
váradi újságíró, aki itt Pesten a titkárja lett egy fél esztendeig — de 
később evvel is összeveszett" . . . íme, az „emberi silányság", „irodal-
mon-kívüliség" más megfogalmazásban. 

* 

Kovalovszky Miklós — mint láttuk — sokszor maga komponálja 
az emlékezők írásaiból az alapszöveget : elhagyja a lényegtelen része-
ket, az ismétléseket; bekezdéseket, mondatokat cserél fel, szemel-
vény-mozaikokat állít össze, azaz szabadon gazdálkodik a szöveggel. 
Ez a terjedelem csökkentése, a lényeges mondanivaló kiemelése érde-
kében helyesen történik. Az alapszöveg ilyetén gondozása nem csök-
kenti a magyaráznivalókat, a szöveg még néha így is gyarló marad, 
s közlését — úgy tűnik — gyakran csak a hozzáfűzött magyarázatok 
indokolják azzal, hogy a szerkesztőnek alkalmat adnak a kiigazítás-
ra (486.). A kétes hitelű állítások alapszövegbeli közlése helyeselhető, 
ha a jegyzetben a szerző tévedést, a köztudatba átment hiedelmet 
cáfol, s legendásítást akadályoz meg. Ilyen pl. az Ady munkásmozgalmi 
kapcsolatát sejtető emlékezés (486—487.), Tika Sándor lódításai 
(340—346.) stb. Az alapszövegben felmerülő nevek és események 
alkalmat adnak arra is, hogy a fejezet „főtémája" mellett a szerkesztő 
a jegyzetben „melléktémaként" kifejtse az Ady-vonatkozásokat. Pél-
dául Szüts Dezső Ady és Léda harca c ímű írásában érinti a Kiss József-
aíTért. A jegyzet összefoglalja a két költő kapcsolatának történetét, 
utalva a kérdés irodalmára. Vészi József emlékező cikkének jegyzeté-
ben sor kerül Ady és Molnár Ferenc kapcsolatának leírására stb. 
Ez vonatkozik minden személyre, aki valamilyen módon kapcsolatba 
került Adyval, de vonatkozik egyes tárgykörökre (pl. Ady alkoholiz-
musára), a költő egyes műveire (pl. egy-egy vers keletkezéstörténeté-
re), és kisebb kérdésekre is (pl. a költő ruházkodása, szokásai stb.). 
A jegyzetben a szóban forgó kérdés mindenre kiterjedő, pontos és tel-
jes összefoglalása található. A jegyzet egy-két helyen talán túlságosan 
részletes. Az alapszöveg egyik helyén a Finta-testvérek kerülnek szóba. 
Az Adyhoz fűződő vékony szál nem indokol ilyen terjedelmű jegyze-
tet (325—331.). — Egy-egy vers keletkezésének körülményeit nagy 
szakértelemmel, kritikai kiadás követelményeit meghaladó részletes-
séggel világítja meg Kovalovszky. A Délibáb üzenete c ímű versre vo-
natkozó fejtegetésekhez azonban feleslegesnek érezzük a Hortobágy 
jelenére vonatkozó adatokat. — Elmaradhatnának a nem közvetlenül 
Adyra vonatkozó tárgykörök irodalmának bibliográfiái és az emlé-

14 It 89/4 



796 Filológia 

kezőkre vonatkozó bibliográfiák (Bölöni György: 37., Telekes Béla: 
454. stb.). — Nehézkes a főszöveg egyes részeire vonatkozó magyará-
zat, adat megtalálása, mert a jegyzet folyamatos, számozás nincs, 
legfeljebb a bekezdések jelzik az újabb mondanivalót. 

Ezért fogadjuk helyesléssel, hogy a mutatók sora egy tárgykör-
mutatóval egészült ki. Ennek már az e lőző kötetekben is hiányát 
éreztük. A gyűjtemény és a jegyzetek tárgyi gazdagsága és a szerkezet-
ből adódó visszakeresési nehézségek szükségessé teszik ezt a segéd-
eszközt. Bővebb tárgymutatót is szívesen látnánk, hiányoznak pl. 
ezek a tárgyszavak: A d y és a szociáldemokrácia, versajánlásai, szállo-
dái, lakhelyei stb. 

A z emlékezések, de különösen a jegyzetek nem csupán az életrajzi 
eseményekhez kötöttek, kiemelt helye van az életműnek is. A jegyze-
tek minden adódó alkalommal kitérnek tartalmi, formai és alkotás-
lélektani kérdésekre is. 

Fontos szerep jut a levelezésnek a magyarázatokban. Mint az előző 
kötetekben, itt is találunk ismeretlen levelet. A teljes közlés kritériuma 
az, hogy a levél a levelezés-kiadásokban, ill. nyomtatásban még nem 
jelent meg. 

Néhány apró, jelentéktelen hiányt, tévedést találtam a kötetben. 
Bölöni Györgyné (Itóka) halálának két különböző dátuma van a 39. 
és 40. lapon. — Szép Ernőről szólva meg kellett volna említeni, hogy 
1910 őszén ízléstelen kupiét írt arról, hogy Adyt Érmindszenten meg-
harapta egy kutya, ami nem volt veszett, attól veszett meg, hogy Adyt 
megmarta (Ady levelei 2: 409—411.). Léda azt írja Szüts Dezsőnek 
húgáról, Bertáról: „őrülten bele volt háborodva Adyba" (251.). 
Kovalovszky ezt megjegyzés nélkül ismétli meg a jegyzetben (205.). 
Itt vagy Léda nyelvérzéke botlott, vagy rosszul olvasták az írását, 
mert a szerelmes nem beleháborodik, hanem belehabarodik szeretett 
társába. — Léda 1905 őszén nem október végéig maradt Váradon 
(192.). Adyval együtt okt. 9-én indultak el Münchenbe. Ady Bécsből 
lapot írt Brüll Bertának még aznap (i. m. 1: 181.), s 12-én indult vissza 
Budapestre. Úti sóhajtások címmel naplószerű cikket írt útjáról a 
BN-be (AEÖPM VII. 2 2 - 2 3 . ) . - Hogy Léda nem féltékenykedett 
volna Lesznai Annára, nem állja meg a helyét (331.), mert neve szere-
pel egy 1910. dec. 5. keletű levélben így: „Vészi Margit, Lesznai 
Anna, Eszti, Stefii" (i. m. 2: 413.). (Nem tudni, vajon Léda a sorrendet 
fontosságinak vagy időrendinek szánta-e?) — Sík Sándor Az örök Ady 
c ímű tanulmánya nem 1947-ben, hanem 1949-ben jelent meg (677.). 

E kötetnél is észre kell vennünk, és örömmel kell nyugtáznunk, 
hogy Kovalovszky Miklós teljességre törekszik: műve az Ady életére, 
munkásságára, kapcsolataira vonatkozó ismeretek enciklopédiája. 
Szándéka, hogy azt a hatalmas ismeretanyagot, amelyet egy munkás 
életen keresztül felhalmozott, közkinccsé tegye, s hódolatos szereteté-
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bői, amelyet a zseniális költő iránt érez, másra is átsugározzon, tisz-
teletet és elismerést érdemel. Bennünk, e roppant munka haszonélve-
zőiben csupán az ébreszt aggodalmat, hogy a mindenre kiterjedő figye-
lemmel létrehozott bámulatos adatgazdagság nem foszt-e meg bennün-
ket a jegyzetíró fontosabb mondanivalóitól. Ez azonban nem kritikai 
észrevétel. A mű olyan nagyszabású, hogy nyugodtan viselheti alkotó-
ja egyéniségjegyeit. Egy roppant nagy tudású, szerény kutató írja itt a 
jegyzetekbe rejtve a maga kitűnő Ady-monográfiáját. Minden kötet 
gazdagodása az irodalomtörténetnek, s a további kutatásnak nélkü-
lözhetetlen kézikönyve. 

VITÁLYOS LÁSZLÓ 

SALZKAMMERGUTI ÉLMÉNYEK 
DÉRY TIBOR KÖLTÉSZETÉBEN 

E filológiai nyomozás egy szakadozott újságlappal kezdődött. 
A Déry-hagyaték egyik dossziéjában bukkantunk rá, amely az író 
verseinek, elbeszéléseinek és a könyveiről írt recenzióknak kivágatait 
őrizte. Ezen a lapon is egy költeményt találtunk A tóhoz! címmel. 

Színes, életvidám sorokkal, képekkel teli. A tavat fehér kutyakö-
lyök szelíd szeméhez, kinyíló bimbóhoz hasonlítja. Gyönyörködve 
írja le a napfény játékát a vízen és a víz alatti világ: a nyúlánk halak 
és a zöld fonatú rózsák buja bőségét. Majd hirtelen fordulattal a tó az 
egész létezés jelképévé válik, benne lüktet élet és halál, az Öröm és a 
Bánat, s természetesen a Szerelem is, a maga buja csillogásával és 
arany színeivel. 

Majd ismét fordul a vers optikája: ebben a tó — már maga a költő, 
benne lüktet a szerelem. A víz alatti kecses indák, a csillogó vízfelület, 
az abban visszatükröződő piros ribizlibokrok, játszadozó csikók, 
madarak s a belémerülő meztelen világ — mind az о erotikus képzetek-
kel átszőtt rousseau-i világérzését, lebegő boldogságát sugallják, 
sugározzák. 

Megragadó képsor! Néhány részletében ugyan még érezni egy-egy 
szó, szókapcsolat csikordulását. Nyelvileg, poétikailag még nem töké-
letes az összhang, de mindezt feledteti a szabadvers elementáris áradá-
sa s annak minden sorát átható öröm és boldogság. 

Közvéleményünk, melyben jórészt Dérynék a kommunista moz-
galommal való kapcsolatát feltáró A befejezetlen mondat c ímű regénye 
és az öregkori szkeptikus, ám kétségen kívül mély bölcsességtől átha-
tott művei rögződtek, az írónak nem ezt az arcát ismeri. A tóhoz!, 
amely vitán felül egy fiatal, életvidám lélek érzéseit fejezi ki, nem szere-
pel Déry egyetlen kötetében sem — így joggal csigázta fel az érdeklő-
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désünket: mikor íródhatott, mikor jelent meg, s egyáltalán: mikor és 
holt élte át írójuk azokat a tóparti élményeket, amelyeket oly meg-
ragadó erővel szublimált?1 

Az újságlap, amely a vers szövegét megőrizte, csak félig igazított el. 
Csupán a lap címét: Szabadság és keltezés helyett: a Karácsony fel-
iratot rögzítette. A kiadás évét és helyét hiába kerestük rajta. Némi 
utánjárással sikerült azonban megtudnunk, hogy feltehetően egy 
csehszlovákiai napilapról van szó;8 s ezután már több-kevesebb bo-
nyodalommal mégis sikerült a pontos behatárolás. A Matica Slovens-
ká által kiadott bibliográfiai eligazításból megtudtuk, hogy a Szabad-
ság című napilapot 1921—1922-ben adták ki Kassán.3 Ám ahhoz, 
hogy teljes évfolyamait kézbe vegyük, el kellett utazni Prágába, 
hiszen a monarchia felbomlása után ennek a magyar nyelvű lapnak 
a köteles példányát a cseh nemzeti könyvtárba irányították. 

Itt, a Károly Egyetem könyvtárában azután egymás után értek a 
meglepetések. Nemcsak azt sikerült megállapítani, hogy A tóhoz! 
című költemény 1921 karácsonyán jelent meg a lapban, hanem azt is, 
hogy a Szabadság c ímű költeményen kívül Déry Tibornak egész sor — 
nemegyszer terjedelmes — alkotását is közölte.4 

Ez annál meglepőbb volt, mert maga az író — és nyomában az iro-
dalomtörténet-írás is5 — többnyire csak Déry bécsi kapcsolatait 
tartotta számon az emigráció első éveiből; mindenekelőtt a jeles 

1 Ezt az érdeklődést nem csökkenthétté, sőt inkább fokozta az a 
körülmény, hogy tudtunk az író erős vonzalmáról a vízhez, a tavak-
hoz. Első nyomtatásban megjelent költeménye, a Júlia szép asszony 
(Nyugat 1917. aug. 1. 15. sz. 196.) is tó mellett játszódik, s ez a szituált-
ság visszatér a húszas évek végén közrebocsátott Énekelnek és meg-
halnak (1928) című verskötetében is. 

2 Erre a nyomra Déry alkotásainak és életmű-sorozatának kitűnő 
szerkesztője, Réz Pál volt szíves felhívni a figyelmünket. 

3 Bibliográfia slovenskych a inoreíovych novin a éasopisov z rokov 
1919-1938. Martin 1968. 771. 

4 E közlések időrendje 1921-ben a következő: 
Babits Mihály: Nyugtalanság völgye. 1921. márc. 23. 59. sz. 2—3., 

márc. 24. 60. sz. 2—3. Terjedelmes bírálat Babits 1920-ban megjelent 
verskötetéről. Ezzel az esszéjével mutatkozott volna be Déry a január 
21-re tervezett kassai irodalmi esten, amely elmaradt. (A szerzőnek 
nem sikerült időben beszerezni a csehszlovák hatóságok beutazási 
engedélyét. Lásd Szabadság 1921. jan. 22. 8. sz. 6.) 

A kis fiú bűne. Elb. 1921. márc. 27. 63. sz. 2 - 5 . 
A Kriska. Kisregény. 1921. aug. 3 - 1 8 . 1 6 6 - 178. sz. 
Kép. Elb. 1921. dec. 13. 276. sz. 3. 
A tóhoz/Vers. 1921. dec. 24. 286. sz. Karácsonyi mell. 6. 
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Bécsi Magyar Újsággal, amelynek 1921-ben rövid ideig belső munka-
társa is volt.6 

Ebben a vonatkozásban a Szabadsággal való kapcsolat mindenek-
előtt azért válik fontossá, mert bizonyos mértékig reális magyarázatot 
ad az író egy elejtett megjegyzésére, amely bécsi emigrációjuk — mert 
felesége is követte őt — sanyarú napjait ecseteli: „Koplaltunk, gya-
logoltunk, a fogunkat szívtuk, de egyszer még nyaralásra is telt 
Salzkammergutban . . ."7 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha feltételezzük : e nyaralás 
fedezete az a 13 folytatásban megjelent kisregény, A Kriska, amelynek 
honoráriumát a Szabadság egy összegben kiutalta.8 

Ezek után már nem lehet kétségünk, hogy A tóhoz!című költemény, 
amely 1921 nyarát követően jelent meg, igen nagy valószínűséggel — e 
nyaralás élményeihez kapcsolódik. 

A Déry-hagyaték további feldolgozása során e feltételezés messze-
menően beigazolódott. 

Az író kedvelte a levelezőlapokat. Szinte minden utazásáról hozott 
magával egy-egy ilyen emléket. Sőt, némelyikre még kirándulásainak 
pontos keltezését is rávezette. így történt ezen a nyaraláson is. A ha-
gyaték két hallstadti levelezőlapot őriz: hátlapjukon Olga, az író 
feleségének az írásával: „1921. aug. 23.", továbbá egy St. Gilgent és a 
Falkenstein sziklát ábrázoló látképet, rajta az író megjegyzése: 
„Wolfgangs-See", továbbá „Fürberg", a hátlapon pedig Olga betűivel 
a nyaralás pontos időtartama: „1921. aug. 7— 30."9 

5 Lásd Ungvári Tamás: Déry Tibor. Bp. 1973. 327. — In: Arcok és 
vallomások sorozatban. 

Pomogáts Béla: Déry Tibor. Bp. 1974. 199. — In: Kortársak 
sorozatban. 

6 A Bécsi Magyar Újságban 1921-ben Dérynék mindössze a követ-
kező írásait tudtuk felfedezni: 

Kedves Kassák Lajos. Cikk. 1921. ápr. 10. 84. sz. 5. 
Utazás a holdba. Cikk. 1921. szept. 29. 230. sz. 5. 
Ullstein plakátok. Cikk. 1921. nov. 2. 261. sz. 5. 
A Szabadsággal való összehasonlítás beszédesen szól Déry kassai 

kapcsolatainak nagyobb súlyáról. 
7 Déry Tibor: Önéletrajz. Először: D. T.: Útkaparó. Bp. 1956. 22., 

az életmű sorozatban: Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 20. 
8 A kisregényt, mint láthattuk, a lap augusztus 3. és 18. között 

hozta. A kiutalásra vonatkozóan lásd még 10. jegyzet. 
9 A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a hallstatti és St. Gilgen-i 

lapok mellett a hagyaték egy semmeringi és schneebergi látképet is 
őriz ebből az évből. Utóbbin Olga írásával: „1921. aug. 3." E keltezés 
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A filológiai „nyomozást" itt akár le is zárhatnánk, hiszen egyértel-
műen előttünk áll a keresett színhely, A tóhoz ! című költemény ihletet 
adó környezete, sőt még az ahhoz kapcsolódó élmények rideg idő-
határa is. 

Még egy dokumentum-csoportot azonban érdemes megvallatni: 
a Déry-hagyaték egy jelentős részét alkotják a levelek, köztük azok, 
amelyeket Budapesten maradt, bécsi származású édesanyjának írt 
német nyelven. Számuk megközelíti az ötszázat, hiszen Déry férfi-
korának java része utazásokból állt, s minden útjáról — így emigráció-
járól is — rendszeresen és hűségesen beszámolt édesanyjának. 

így tett 1921 augusztusában is; igaz, a levelek közül csak egyetlen, 
négyoldalas beszámoló maradt ránk, a nyaralás második feléről. 
Ebben Déry röviden leírja hallstatti kirándulásukat — álomképhez ha-
sonlítva az ősi, sziklapart mentén épült kisvárost; továbbá St. Gilgen-i 
találkozásaikat különféle budapesti ismerőseikkel, akik St. Wolfgang-
ban és Bad-Ischlben nyaraltak. A legfontosabb azonban az, amit a 
nyaralás hétköznapjairól mond: „rendszerint egész nap itt ülünk 
Fürbergben, fürdünk, napozunk, evezünk és dolgozunk, Olga köt, én 
pedig írok . . . " Hogy milyen jól érezték magukat, arról terveik árul-
kodnak: „ A következő évre kinézünk magunknak itt vagy a környé-
ken egy lakást konyhahasználattal; feltétlenül veled együtt kívánjuk 
eltölteni a nyarat, gyönyörű itt minden." S jönnek az anyagi szem-
pontok is, amelyek következtetései — 1921-ben minden bizonnyal — 
érvényesek voltak: „Vannak itt helyek, amelyek igen olcsók, akár itt 
— ti. Fürbergben — is van egy gazdaság, amely olcsó, olcsóbb, mint 
Bécs! . . ."10 

A levél tömör információi közül csupán egyet emelünk ki: „Olga 
köt, én pedig írok . . ." Igen, az írás ekkorra már lételemévé lett Déry-
nék. A nyaralást is ez tette széppé és teljessé. 

S hogy ez az írás itt St. Gilgenben mennyire friss élményeihez kap-
csolódott, arról nemcsak A tóhoz! című költeménye árulkodik. Ha fi-
gyelmesen átlapozzuk az 1922 májusában, Bécsben megjelent Ló, 

logikusan csatlakozik a későbbiekhez, s azt mutatja, hogy a fiatalok 
feltételezhetően nyaralásra menet ejtették útba ezt az idegenforgalmi 
látványosságot. 

10 Itt jelezzük, hogy a fürbergi nyaralásról szóló beszámolót meg-
előző levél 1921. júl. 27-i keltezésű. Ez a híradás nemcsak azért fontos, 
mert rögzíti, hogy a fiatalok már nyaralásra készülődnek, hanem azért 
is, mert közvetve utal a kassai Szabadságra is; arra ti., hogy annak 
vezetői szabadságra mentek. Logikusnak tetszik tehát korábbi felté-
telezésünk, hogy A Kriska honoráriumát ezt megelőzően kellett 
kiutalniok. Lásd 8. jegyzet. 
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búza, ember című verskötetét, további három költeményt találunk, 
amelyek a „ tóhoz" — most már bátran állíthatjuk: a St. Wolfgang 
tóhoz kapcsolódnak. Mi több, ha összegezzük eddigi ismereteinket 
Déry 1921-ben közzétett verseiről,11 és megkíséreljük a St. Wolfgang 
tó partján írottak szellemiségét összehasonlítani a verskötet egészével, 
akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a boldogan: 
munkában, pihenésben, szerelemben eltöltött agusztus — Déry szel-
lemi-alkotói életrajzának egyik kiemelkedő állomása.12 

Ki is hát az a huszonnyolc éves fiatalember, aki papírral és ceruzá-
val a kezében tekint a napfényben fürdő salzkammerguti tájra? Fel 
kell tennünk ezt a kérdést, mert nem egyszerűen csak szerelméről ír 
— ismerkedik a vidék szellemével, a tó túlsó partján élt Szent Wolf-
gang legendáival; szembesíti azokat élete gondjaival, s filozófiai 
magasságokba lebbenve feszegeti az ember és természet, az egész 
emberi lét alapkérdéseit. 

Nem kezdő már. Immár öt éve forgatja a tollat — részben tetteket 
igazgató meggyőződésből, részben öntudatlan pótcselekvésként. 
Gazdag, nagypolgári családja megdöbbenéssel vette tudomásul, hogy 
az „utód", a vezérigazgatónak kiszemelt ifjú — a beosztottakkal érez, 
társadalmi igazságosságot emleget, s odáig vetemedik, hogy sztrájkot 
szervez saját nagybátyja ellen . . . Ráadásul: a fatelepek számlái he-
lyett könyveket búj, mi több, maga is írogatni kezd. S miket ! Egy kis-
regényt, amelyet a bíróság szemérem elleni vétségben marasztal el,13 s 
titokban egy háborúellenes eposzt, amelyben a hazatérő katonaszö-
kevény fegyvert fog üldözője ellen.14 

Ez azonban csak az egyik oldal. A szellemileg korán érő ifjú a 
„másik" oldalon se igen találja emberileg a helyét. Csekély élettapasz-
talata és gyenge kontaktusteremtő készsége miatt nem tud bekapcso-
lódni a politikai mozgalomba. A magyar Tanácsköztársaság ideje 
alatt beválasztják az írói direktóriumba, de ó ekkor is az írással bíbe-
lődik. Lakást bérel a Rózsadombon, hogy ott zavartalanul akothas-

11 Déry költeményei az év vége felé kezdtek megjelenni. Lásd az 
Előszó, a Barátom nálam aludt és A csúnyaság dicsérete címűeket a 
kolozsvári Napkelet nov. 15-i 22. számában. 

12 A később részletes bemutatásra kerülő Tó, hús és nap, Az ökör,és 
a szent, Az asztalos című költemények a kötet közepén, a „szívében" 
vannak elhelyezve, s bizonyos mértékben kulcsot adnak az egész kötet 
értelmezéséhez. 

13 A Lia című kisregényről van szó, amely a Nyugat 1917-es év-
folyamában jelent meg (3—4. sz. febr. 1., 15.). — Üjraközöletlen. 

14 Az „eposzból" csak Invokáció-ja maradt ránk, s csak a költő 
halála után került sor publikálására. Lásd Réz Pál : Déry Tibor első 
verse és utolsó prózája. Kortárs 1979. 1. sz. 64—78. 
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son. S magánélete is tele ellentmondással: édesanyja még eldugja előle 
a családi ékszereket, amelyeket a meggyőződését fenntartások nélkül 
követő ifjú — a közjavára kívánt felajánlani. Öreg édesapja azonban 
tehetetlen, bérházának államosítása után az öngyilkosságot választja. 
A fiút egész életén át kíséri a szörnyű emlék. D e a forradalom bukásá-
ról is megrázó élményei vannak. 1919 augusztusában az osztrák határ 
menti Savanyúkúton tartózkodik, ahol a fehér terrorkülönítmény 
agyonlövi a menekülő Szamuely Tibort. Öt magát is elfogják néhány 
hónappal később, de „megússza" néhány egyszerű kihallgatással. 
Ekkor határozza el, hogy sokak példájára emigrációba vonul. 

Csupán ezért? Ne idealizáljunk! Évek óta szerelmes egy „kispol-
gár", egy pesti szabó leányába, akit 1920-ban titokban feleségül vesz. 
Családja, édesanyja hallani se akart erről a mezalianszról. Emigrálás 
tehát? Bizony eléggé ambivalens „menekülés" ez. 

S egyfajta „bizonyítási" kísérlet is. Mert miközben a mamának szóló 
levelekben arról számol be, hogy a bécsi ismerősök körében állás 
után futkos, valójában továbbra is az írásnak él. Mi több, lázas igye-
kezettel azon fáradozik, hogy az írásból éljen. Újságokkal kerül kap-
csolatba,15 régi novelláit árulja, két kisregényét rövidesen könyv alak-
ban is sikerül megjelentetnie.16 S bár későbbi visszaemékezései inkább 
az emigráció anekdotikus emlékeit igyekeznek feleleveníteni,17 nem 
tagadható — anyagi viszonyai 1921 közepe táján kezdtek szerényen 
konszolidálódni. 

Más kérdés, hogy ez az állapot nem stabilizálódott, mert Déry ek-
kor is a maga útját járta. N e m csatlakozott sem politikai, sem irodalmi 
csoportosulásokhoz, kizárólag saját meggyőződését, ill. érdeklődését 
követte. 

így tett 1920—21 fordulóján terjedelmes Babits-esszéjében is, 
hangot adva megdöbbenésének a híres Magyar költő 1919-ben című 
tanulmány miatt, amelyben Babits megtagadta a Tanácsköztársaság, 

15 A Szabadságon és a Bécsi Magyar Újságon kívül 1921-ben Déry 
még a következő lapokkal állt kapcsolatban: Nyugat, Független 
Szemle (Budapest), Napkelet , Keleti Újság (Kolozsvár). A mamának 
írt levelek egy bukaresti és aradi kapcsolatot is emlegetnek. A további 
kutatások feltehetően felderítik az életrajznak ezeket a „fehér folt-
jait" is. 

16 A korábban a Nyugatban közzétett A két nővér (1917. nov. 1. 
21. sz.) című hosszabb elbeszélését 1921 decemberében hozza ki a 
Pegazus kiadó a Kis magyar könyvek sorozatban, s a következő 
évben kerül nyomdába A kéthangú kiáltás (Nyugat 1918. okt. 16. 
20. sz.) is — a Julius Fischer Verlag gondozásában. 

17 Lásd például az ítélet nincs (1969) 4. fejezetét (Házasság: libikó-
ka). 
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a szocializmus korábban szimpátiával kísért eszméit. Ugyanakkor 
azonban magától értetődő természetességgel hajtja meg fejét a költő 
legutolsó kötetének, a Nyugtalanság völgyé nek a művészi és nyelvi 
teljesítménye előtt.18 

Ugyanezt tapasztaljuk a magyar avantgárdról írt tanulmányaiban, 
amelyek elismerik a mozgalom érdemeit a világháború kiváltotta 
szellemi-forradalmi erjedés előkészítésében és kifejezésében, de nem 
hallgatják el a fenntartásokat sem. Azt nevezetesen, hogy az avantgárd 
egyrészről túlbecsülte, szinte kizárólagossá emelte a művészet szerepét 
a társadalmi átalakulásban, másrészről, hogy a hagyományos ki-
fejezésmód elvetésével a mozgalom éppen érdemi közönségkapcsola-
taitól fosztotta meg magát.19 

Lényegében erről folyik a szó a magyar avantgárd vezérével, 
Kassák Lajossal folytatott vitáiban20 — és az 1920 végén Bécsbe is 
beköszöntő dadaizmussal való szellemi birkózásában is.21 Déry 
őszinte szimpátiával kíséri a dadának azt a törekvését, hogy hangot 
adjon a világ ellentmondásosságának és zűrzavarának, de ugyanakkor 
minden idegszála tiltakozik az ellen, hogy ezt a zűrzavart a létezés 
alapelvévé emeljék. Akár művészi crédóként is idézhetjük 1921 
áprilisában írt sorait: „Én nem tudok lemondani arról a hitemről, 
hogy az embereket új, szebb rendekbe lehet vezetni, és minden erőm, 
művészi akaratom e cél felé taszítja életem . . ,"22 

S most ott ül, 1921 augusztusában a fürbergi nyaraló erkélyén — 
kezében papír és ceruza. Zuhog a napfény, s már-már fellebben, déli-
bábbá légiesül a táj. Ügy látszik, nem lehet betelni e szépséggel. 
A tóhoz! című költemény mellé egy új kanyarodik: Tó, hús és nap.-3 

Furcsa, érdes képzeteket keltő társítás, bár a vers szövegébe olvasva 
félreérthetetlen a szándék: a női test vaskos, ám mézédes valóságának 
az érzékeltetése. Már a korábbi verset is átszőtte az erotika: itt nap-
fénytől fűtötten elsöprő szenvedélybe fordul. 

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha e nyárban látjuk a fiata-
lok igazi nászútját. Hiszen az egy évvel korábban megkötött házassá-
got akkor túlnyomórészt szorongások, majd az emigráció hányattatá-

18 Lásd 4. jegyzet. Újraközlése: Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 282— 
295. 

19 Új irodalom elé? Független Szemle 1921. aug.—szept. 8—9. sz. 
3 0 1 - 3 0 8 . , és Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 235—253. 

20 Lásd 6. jegyzet. Újraközlése : Botladozás. Bp. 1978. 1. köt. 278— 
281. 

21 Dadaizmus. Nyugat 1921. ápr. 1. 7. sz. 552—556., és Botladozás. 
Bp. 1978. 1. köt. 2 6 8 - 2 7 7 . 

22 Lásd 21. jegyzet. 
23 Közlése: Ló, búza, ember. Wien 1922. 21. 
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sai követték.24 Gondtalan egyedüllétben itt, a Wolfgang-tó partján 
van először igazán részük. — S még egy életrajzi vonatkozás. Szegény 
Olgáról az író csak élete alkonyán emlékezik meg visszaemlékezései-
ben,25 kissé rezignáltán, az öregség torz optikájával — s egy harmadik, 
kiegyensúlyozott házasság révéből kitekintve. Igaz, az emigráció 
nélkülözései és a magány fogaskerekei a következő években tönkre-
zúzták az első idillt, de ki kell mondanunk: igaz és nagy szerelem volt. 
S legalább a fenti két vers felmutatásával illik igazságot szolgáltat-
nunk Olgának, akinek alakját oly igazságtalanul halványították el a 
későbbi évek.2' 

Nem lett volna azonban költőnk hű fent idézett crédójához, ha az 
egyéni boldogság óráiban ne foglalkoztatta volna eszméinek, hazájá-
nak sorsa. A Wolfgang-tó környékével és a hozzá fűződő legendákkal 
ismerkedve kap további indítékokat, hogy újszerű formában fogalmaz-
za meg kétségeit, világérzésének, világképének gondjait. 

A nyári tájkép „negatívját" látjuk. A tó befagyott, „förgeteg söpör 
a tó jegén". Egy levágásra szánt, kalodába zárt, majd onnan kiszaba-
dult ökör csúszkál, menekül a kék jégtáblák közt — mögötte hóhéra, 
a mészáros. Ezzel a képsorral indul Az ökör és a szent című költe-
mény.27 Majd tovább fokozódik a feszültség: beszakad a jég, az ökör 
éles jégdarabok közt úszva-bukdácsolva igyekszik menteni életét — s a 
fuldokló hóhér utolsó mentségként a hátába kapaszkodik . . . Mire 
partot érnek mindketten megváltoznak: összebékélnek a lét legősibb 
közegében. A volt mészáros keresztet állított, majd közös fedelet 
emelt a tó partján, ahol utóbb szentként tisztelték társáva l . . . 

Teljesen nyilvánvaló, hogy a történetnek semmi közvetlen köze 
nincs Szent Wolfgang helyi legendáihoz, hacsak nem a befejezés 
közös motívuma.28 A zord Falkenstein-hegy barlangjában élő Szent 
Wolfgang is rendkívüli körülmények között: szekercéjét a völgybe 

24 A fiatalok 1920. szeptember második felében hagyták el az orszá-
got. Először Rimaszombaton, majd Prágában próbálkoztak, de min-
den eredmény nélkül. Ezt követően utaztak Bécsbe — október elején 
—, hogy újra szerencsét próbáljanak. 

25 Lásd 17. jegyzet. 
26 Az igazság és teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy Olga 

alakját véljük felismerni a Ló, búza, ember kötet Nő a Kärtnerstrassen 
című versében. Természetesen őt kell látnunk az egy évvel később 
keletkezett Feleségem című költeményben (Nyugat 1922. okt. 1. 
19. sz. 1151.), s neki ajánlotta az író a második verskötetében (Énekel-
nek és meghalnak. Bp. 1928.) közzétett Kert című versét is. 

27 Ló, búza, ember. Wien 1922. 2 8 - 3 1 . 
26 Szent Wolfgang legendáinak összefoglalása: Pfarrkirche St. 

Wolfgang. Hrsg. Ernst Rafferzeder. Linz 1988. 3—6. 
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hajítva kereste meg azt a szelídebb helyet a tó közelében, ahová később 
hajlékát, kápolnáját emelte. Déry „legendája" csak indítékaiban 
kapcsolódik a X. században élt Szent Wolfgang történetéhez, akinek 
egyébként van mit köszönnie a magyarságnak: regensburgi püspök-
sége alatt б nevelte Gizellát, e lső királyunk, Szent István feleségét.29 

Déry költeménye nem ezeket a vonatkozásokat idézi (lehet, hogy nem 
is tudott róluk); Az ökör és a szent saját koráról, saját korához szól, 
méghozzá több síkon is. A történetben a költő a természetnek azt az 
ősi harmóniáját próbálja megtalálni, amelyet maradéktalanul kitölt 
a „folydogáló élet", amelyet nem zavart meg az emberi beavatkozás, 
az agresszió, a „nagyüzemű értelem". De van a költeménynek egy 
másik rétege is. Az áldozatnak kiszemelt és életéért küszködő állat 
egyben a szabadság, az elbukó, a fehérterror szorításai közt vergődő 
magyar Tanácsköztársaság jelképeként szolgál. A költő kétszer is 
utal e konkrét társadalmi üzenetre. Először, amikor az ökröt homlo-
kán „a szabadság csillagával" láttatja, másodszor, amikor a jégtáblák 
közötti fuldoklás kétségbeeséséről ír, hiszen előbb, úgymond, ígéret-
ként az égen már kigyúlt a szabadság csillaga . . . 

Hóhér és áldozat, üldöző és üldözött egymásra találása — persze, 
hogy álom. Érzi ezt Déry is, s „legendáját" egy furcsa, dadaistának is 
beillő fintorral végzi: Zarándokok lepték el a környéket, „mészárosok 
és sofőrök", megtépdesték a szent szakállát, házára plakátot ragasz-
tottak — idegenforgalmi látványossággá vált. Élete alkonyán egy 
turista piros luftballont kötött a nyakára — s ettől egész alkotmányá-
val együtt leszállt, „felevezett a mennyekbe". 

A hatást még egy további ötlet i , fokozza. Időközben a tó medre a 
költő szuggesztív képeiben az emberi szenvedések vérhullámaival telt 
meg. A lábait a tóba lógató, majd a léggömbtől az égbe ragadott szent 
talpairól piros vércseppek hullnak alá . . . 

Lényegében véve ugyanehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik Az 
asztalos című költemény is.30 Végső soron ennek szöveteiben is ki-
mutatható a Szent Wolfgang-legendák ösztönzése. Még a helyszín is 
feltételezhetően Szent Wolfgang remetebarlangja: „ A tó fölött ülök 
egy sziklabarlangban" — így kezdődik a helyzetkép. Az elbeszélő: 
asztalos; fűrészek, gyalupadok veszik körül — és a keze munkája, a 
rönkökké, deszkákká formált faanyag. S rádöbben: torz lényeket 

29 Életének még egy magyar vonatkozására is érdemes felhívnunk a 
figyelmet. Pappá szentelése után Szent Wolfgang 971-ben térítőként 
járt hazánkban. A pogány magyarok „megszelídítése", megkereszte-
lése azonban — ekkor még — nem sikerült: egy év múlva eredmény 
nélkül volt kénytelen távozni. Lásd Katolikus lexikon. Bp. 1931. 2. 
köt. 80. 

30 Ló, búza ember. Wien 1922. 3 2 - 3 3 . 
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teremtett a szent Anyagból, „gonosz emberi rendbe szedte tagjait". 
Hóhérnak érzi magát, véres kezekkel, aki megtöretik, magára marad 
— s kiveti magából a természet. 

Déry világképének s közvetve: a néhány hónap múlva kötetté 
rendeződő versek középpontjában vagyunk. Ló, búza, ember e kötet 
címe. Ugyanúgy az ősi harmóniát keresi, mint az utóbbi két költe-
mény, s ugyanúgy az anyagi érdekektől és rossz ösztönöktől szabadult 
emberi társadalmat tekinti bűnösnek e harmónia megbomlásában. 

Nem kétséges: e magatartás közvetlenül is összefügg a magyar 
Tanácsköztársaság bukásának az élményével. Déry, aki elsősorban 
érzelmi indítékok alapján került közel a szocializmus gondolatához s 
abban a társadalmi harmónia egyfajta ígéretét látta, az ellenforrada-
lom felülkerekedését követően — sajátos szellemi védekezésként — a 
harmónia megvalósulását a társadalmon kívül, egy idealizált termé-
szetképben kereste. S az sem kétséges, hogy a Ló, búza, ember vers-
kötet „disszonáns" hangjai, mindenekelőtt a társadalom embertorzító 
jelenségeire kétségbeesett meneküléssel reagáló Az ámokfutó című 
dadaista költemény31 ugyanerre, pontosabban szólva: a természeti-
társadalmi harmóniának a hiányára, ha úgy tetszik a kudarcra, 
a vesztes forradalom utáni átmeneti távlatvesztésre vezethetők 
vissza. 

E világképet meghatározó harmónia-igény eredőit többféle irányba 
is meghúzhatjuk Déry alkotómunkásságában. Meghosszabbíthatjuk 
visszafelé is az időben. Elemeiben fellelhető pl. az 1920 elején írt 
Salamon tornya című elbeszélésében, amelynek hőse barátságban és 
egyetértésben él fákkal, virágokkal, gyíkokkal, teljes vegetációs kör-
nyezetével. (Más kérdés, hogy meghalni visszamegy az emberek közé, 
a társadalomba.32) De megtoldhatjuk e gondolatot az ellenkező irány-
ba is. „Közelre" tekintve: egy 1922-ben írt fantasztikus kisregényben, 
A menekülő emberben látjuk viszont, amely az elveszett ősi harmónia 
újrateremtése érdekében az emberi faj „visszafejlesztésének" a gondo-
latával játszik.33 S végső soron idetartozónak tekinthetjük az író 

31 A Ló, búza, ember című kötet csak egy rövid részletet közöl belőle. 
Az író hagyatékában fennmaradt teljes szövegét — német fordításával 
együtt — adta ki 1985-ben, fakszimilében a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Múzsák kiadó. 

32 Az elbeszélés a Nyugat 1920. decemberi 23—24. számában jelent 
meg, s már nyilvánvalóan tükrözi a forradalom bukásának élményeit. 
— Újraközöletlen. 

33 A menekülő ember. Panoráma (Wien) 1922. ápr. 30.—dec. 17. 
18—49. sz. Utóbb Éneklő szikla címmel önálló kiadványként is meg-
jelent 1930-ban Budapesten. 
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öregkori írásait, amelyek szenvedélyesen szólnak a bioszféra romlásá-
ról és a környezetvédelem elodázhatatlan gondjairól.34 

Ide lenne visszavezethető mindez: 1921 augusztusára? Ilyen sarkí-
tottan természetesen nem állíthatjuk. D e hogy a salzkammerguti táj 
természeti élménye közrejátszott abban, hogy e gondolatkör kialakul-
jon, s elősegítette költői elmélyítését, s közvetve még ezt is megkockáz-
tatjuk: meghatározó ösztönzéseket adott Déry lírai alkatának ki-
bontakozásához és első verskötetének, a Ló, búza, embernek a meg-
születéséhez — úgy hisszük, vitán felül áll. 

Mint minden gondolkodó, Déry is rövidesen továbblépett világ-
képének gyarapításában és kiteljesítésében. Másfél év múltán a 
Starenbergi-tó partján, Feldafingban már új regényén dolgozik, amely 
az egyén és társadalom, az értelmes egyéni és társadalmi lét kérdéseit 
feszegeti.35 

Joggal tehető fel ezzel összefüggésben az a kérdés is: mit jelentettek 
a fürbergi költemények Déry művészi életrajzában, vajon maradandó 
esztétikai értéket képviselnek-e? Ha magára Déryre hallgatunk, nem 
leszünk igazságosak. Idős korára jóformán minden ifjúkori írását 
megtagadta. Verseinek életében készült szigorú válogatásában36 pl. 
alig találunk valamit a Ló, búza, ember tartalmából. S ne hallgassuk el: 
egyetlen salzkammerguti versét se méltatta újraközlésre. D e ne feled-
jük: ún. életmű kiadásában kihagyta még az egy évtizeddel később 
keletkezett novellák tetemes hányadát is! Mondjuk azt, hogy az öreg-
kor nemcsak bölcs, de hiú is? 

Igaz, a szóban forgó versek nem remekművek. Bizonyos mértékig 
Déry útkereséseinek dokumentumai. A magyar szabadversnek ahhoz 
a hagyományához kapcsolódnak, amelyről írójuk — Babitsról szólva 
— azt állítja, hogy „még csak kezdet, [amely] gyönyörködve himbáló-
zik a csak ritkán szabadjára eresztett ritmus szabad lendületein. Még 
nem ért el odáig, ahová Kassák más áldozatok árán elért, de többet 
tudott megtartani a régi gazdaságokból s azoknak új kamatjaiból."37 

Ugyanakkor azt is észlelnünk kell, hogy Déry költeményei már sok 

34 E különféle sajtószemlékkel összekapcsolt írások Egy nap 
hordaléka címmel jelentek meg 1964 és 1977 között, rendszerint a Nép-
szabadságban vagy az Élet és Irodalomban. Kötetkiadásaik : A napok 
hordaléka (1972), Újabb napok hordaléka (1975), Újabb napok horda-
léka. Újabb sorozat (1978). Összefoglalásuk az életmű kiadásban: 
A napok hordaléka. Bp. 1982. 

35 Alkonyodik, a bárányok elvéreznek. Nyugat 1924. szept. 16. 
18. sz.— 1925. jan. 1. 1. sz. Utóbb Országúton címmel könyv alakban 
is megjelent (1932). 

36 Felhőállatok. Bp. 1970. 
37 Lásd 4. jegyzet. 
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szempontból továbbviszik e hagyományokat, megtermékenyülve a 
dadaista képalkotás technikájától; helyenként fellazítva, felpörgetve 
a nyelvet, a költői dikciót. Nem kerülve el a költő alkatában eleve 
benne rejlő elemi vonzódást a groteszk iránt, amely főleg a versek 
befejezéseiben csattan. 

Hogy később a költő túllépett ezen a kifejezésmódon is? Végigjárva 
a konstruktív képalkotás, majd a szürrealista szabadasszociáció 
szuverén útjait. Ez is természetes. Déry élete végéig megmaradt kísér-
letező embernek. S nincs okunk sem megtagadni, sem elfeledni mű-
vészetének lendületet vevő, kezdeti periódusának termékeit. Már csak 
azért sem, mert bennük ég az igazi alkotásokat hitelesítő tűz és érzelem. 

1921 augusztusa és a hozzákapcsolódó költemények ilyenformán 
megmaradnak napfényes és boldog emléknek, amelynek hangulatai 
— akarva-akaratlan — vissza-visszatérnek az író életének későbbi 
szakaszaiban, sőt még műveiben is.38 

Úgy érezzük tehát, talán nem végeztünk haszontalan munkát, ha az 
ifjúság és kísérletezés e ritka szépségű részleteit a filológia szerény 
eszközeivel és lehetőségeivel megkíséreltük felidézni. 

BOTKA FERENC 

38 A salzkammerguti táj visszatér például az 1933-ban írt Szemtől 
szembe című kisregény-trilógiában, amely Déry berlini élményei 
nyomán született, és a fasizmus előretörése miatt föld alá kényszerülő 
kommunista mozgalom erkölcsi-politikai kérdéseit igyekszik meg-
ragadni. A magyar származású Ilon és a magányos Borisz találkozá-
sát, szerelmük kibontakozását az író egy Traunsee melletti kirándulás-
ra időzíti. A tópartig lefutó, napfényes rét látványa tizenkét év múltán 
is megkapó részletekben emelkedik ki az emlékezet mélységeiből. 
(Lásd az Egy berlini kiskocsmában c ímű kisregény ötödik oldalát.) 
Legyünk rosszmájúak? Milyen furcsán is működik az emlékezet! 
Olgától elváltán s egy új, szenvedélyes szerelem bonyodalmai elől 
menekülve — felfénylik ugyan a régi emlék, de mégsem a maga teljes-
ségében. Egyfajta távolságtartás szándékától vezérelve az író úgy 
igyekszik „lefedni" a St. Wolfgang-tó élményeit, hogy áthelyezi azokat 
a Salzkammergut — egy másik tavához . . . 



VITA 

PONTATLANSÁGOK G. KOMORÓCZY EMŐKE 
KASSÁK-TANU LMÁNYÁB AN 

G. Komoróczy Emőkének az Irodalomtörténet 1987/1988/1. szá-
mában megjelent Kassák „dunatáji patriotizmusa" című tanulmánya 
számos új mozzanattal gazdagítja nagy klasszikusunkról kialakított 
képünket. írásának értékét azonban némiképp csökkenti néhány 
pontatlan vagy téves megállapítás. Ezekre szeretném felhívni a figyel-
met. 

Téves a szerzőnek az az állítása, hogy „Vozáry (nevezett nem ip-
szilonnal, hanem jottával írta a nevét — S. L.) Dezső . . . Prágába 
kerülve, az ottani fiatal tanárköltővel, Győry Dezsővel együtt az 
»újarcú magyarok« szellemi atyja lesz." (26.) Közismert tény: Vozári 
nem volt az „újarcú magyarok" szellemi atyja. Akkori szellemi habi-
tusa, világképe jócskán eltért az az idő tájt porondra lépett nemzedé-
kétől. Kapcsolata velük jóformán alig volt. Ami pedig Győry Dezsőt 
illeti, tanárnak indult ugyan, de nem lett az. A budapesti Tudomány-
egyetem magyar—német szakán 1918 októberében megkezdett tanul-
mányait ugyanis néhány hónap után abbahagyta és 1919 őszétől a 
hallei kereskedelmi főiskolán folytatta, de oklevelet ott sem szerzett. 
Egyébként a két költő nem egyszerre került Prágába: Vozári Dezső 
1922 őszén kezdte meg tanulmányait az ottani Orvostudományi 
Egyetemen, Győry Dezső pedig 1925-ben lett a Prágai Magyar Hírlap 
munkatársa. Akkor kerültek kapcsolatba egymással. 

„Kassák verseit a legismertebb cseh és szlovák költők fordítják 
(Novomesky, Okáli, Ponican)" (26.) — állapítja meg G. Komoróczy 
Emőke, holott a felsorolt költők egytől-egyig szlovákok. 

„Természetesen Kassáknak is fel kell adnia (1928-ban — S. L.) 
korábbi »sündisznóállását«, s a népfrontos koncepciót vállalnia kell." 
(34.) — jelenti ki a szerző, jóllehet 1928-ban anakronisztikusan hat 
népfrontos koncepcióról beszélni. Akkor még nem használtuk ezt a 
fogalmat. 

Kassák „1928 tavaszán szorosabbra fűzi kapcsolatait a szlovensz-
kói magyar i f j ú s á g g a l . . . A pozsonyi Turczel Lajos, Szalatnai Rezső, 
a gömöri Jócsik Lajos és az érsekújvári fiatalok: Andreánszky István, 
Brogyáni (helyesen: Brogyányi — S. L.) Kálmán, Csáder László, 
a Dobossy-fiúk (Imre és László), Kovács Endre, Morvay Gyula, 
Peéry Rezső stb. a Kassák-legenda bűvkörében nőtt fel, s készült 
értelmiségi hivatására." (35— 36.) — szögezi le G. Komoróczy Emőke. 
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Anélkül hogy vitába szállnék a szerzőnek azzal a sokkal árnyaltab-
ban és differenciáltabban megfogalmazandó megállapításával, hogy a 
felsoroltak „a Kassák-legenda bűvkörében éltek", csupán néhány 
téves adatot kívánok helyesbíteni: 

Turczel Lajos esetében nehéz elképzelni, hogy Kassák 1928-ban 
szorosra fűzte volna vele kapcsolatait, illetve, hogy a Kassák-legenda 
bűvkörében élt volna, hiszen Turczel akkor még csak tizenegy éves 
volt. Különben sem volt érsekújvári, ott csak középiskolai tanulmá-
nyait végezte a harmincas években. A Dobossy-fivérek kivételével a 
többiek java része — Brogyányi, Csáder, Kovács, Peéry — pozsonyi 
volt, Morvay Gyula pedig tardoskeddi. Andreánszky István a későb-
biek során került Magyarországról Pozsonyba. 

A tényekkel ellentétes G. Komoróczy Emőkének az a megállapítása, 
hogy „az állandó munkatársak közül többen rendszeresen publikál-
nak itt is (vagyis a Munkában — S. L.) és a Korunkban is (Bánáti 
Oszkár, Bányai László, Berkó Pál, Forbáth Imre, Kaczér Illés, Mihá-
lyi Ödön, Morvay Gyula, Murányi-Kovács Endre, Palotai Boris és 
Erzsi, Sáfáry László, Sellyei József, Szalatnai Rezső stb.)". (38— 39.) 

A felsorolt szerzők közül a jelzett évben ugyanis csak Mihályi 
Ödön, Sellyei József és Szalatnai Rezső publikált mindkét folyóirat-
ban. Bánáti Oszkár, Murányi-Kovács Endre csak a Munkában, 
Bányai László, Forbáth Imre, Kaczér Illés, Morvay Gyula és Palotai 
Boris viszont csak a Korunkban közölte írásait. Berkó Pál (vajh ki 
ő?), Palotai Erzsi és Sáfáry László pedig egyik folyóiratnak sem volt 
a munkatársa. 

Téves G. Komoróczy Emőkének az a megállapítása, hogy „a Sarló 
meghívására 1930/31 telén a Munka-kör kultúrgárdája gyakran jár át 
Pozsonyba vendégszerepelni", ugyanis a Munka-kör kultúrgárdája 
1930/31 telén egyszer sem szerepelt Pozsonyban, csak 1931 decernberé-
ban járt ott, de akkor sem a Sarló, hanem a Munkásakadémia meg-
hívásának téve eleget. Ez alkalommal 1931. december 25-én Érsek-
újvárt, 26-án Galántán és 27-én Pozsonyban tartott a kultúrgárda 
előadást. 

G. Komoróczy Emőke téves közléseinek egy részével ezúttal már 
másodszor vagyok kénytelen foglalkozni. A Kassák és a sarlósok című 
tanulmányában (Napjaink, 1987. 7. 26—28.) előfordultakra, amelyek 
mostani tanulmányában visszaköszönnek, már akkor felhívtam a fi-
gyelmet (Napjaink, 1987. 9. 39.). Meglep, hogy akkor tett észrevételeim 
figyelmen kívül maradtak. 

S Á N D O R LÁSZLÓ 
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SZERDAHELYI ISTVÁN: FORTUNA SZEKERÉN 

A rendkívül termékeny Szerdahelyi Istvánnak e percben 
már nem is legújabb könyve a „verstani esszé" alcímet viseli: 
jogok és kötelességek járnak ezzel, mint minden műfaji meg-
határozottsággal, s a szerző' vállalja is mindkettőt. Könyve fő 
célkitűzése, mint a bevezetőben írja: megfejteni a „Forgandó 
szerencse" zenéjének titkait. Csalóka programnyilatkozat, 
mert Szerdahelyi látszólag végig másról beszél: az ütem-
hangsúlyos magyar verselés titkait feszegeti mindenestől, 
a Faludi-vers egy-egy sorát, szakaszát itt-ott épp csak hogy 
fel-fel villantva, de érteni véljük gondolatát: miután több 
mint négyszáz lapon át fáradságosan és körültekintően sorra 
vette a magyar ütemhangsúlyos versidom legfőbb problémáit, 
úgy érzi, már megépítette az utat: a mondottakat a Forgandó 
szerencsére alkalmazni már csak annyi, mint feltenni a pontot 
az i-re. A valóságban persze, ha elhisszük is a szerzőnek, hogy 
voltaképpeni célja a Forgandó szerencse megfejtése, nem 
kevésbé tekinthető ez a mű a nagy Verstan utózöngéjé-
nek : azt fejleszti tovább, bástyázza körül további érvekkel, 
korábbi és utólagos félreértéseket oszlatva el és ellenvetéseket 
hárítva félre. 

A más műveiben többnyire rendszerező hajlamú szerző 
nyilván ezért választja ebben a könyvében szerkesztő elvnek 
a polémiát: mindmáig bizonytalanul tapogatózó verstanunk 
legvitatottabb kérdéseit az övéivel ellentétes nézetekkel győz-
ködve iparkodik tisztázni, félszáz lapon át szerkezetileg is 
nyilvánvalóan : a „Vitakérdések" című részben név szerint ve-
szi sorra leggyakoribb — vagy legtöbb ellenvetését kiváltó -
vitapartnereit, hogy azután — ezt ne hallgassuk el — e rész 

15 It 89/4 
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„Zárógondolatok" című utolsó fejezetében egy tiszteletadó 
gesztussal békítse össze az elvi vita kihegyezettségét a baráti 
és kartársi együttműködés örömével. A polémia azonban nem 
szorítkozik erre a fejezetre, végigvonul a könyvön. 

Verstanunk vitás kérdései oly szövevényesek, hogy alig 
akad két teljesen egyező álláspont; nehéz mindannyiját Cso-
portosítani, általánosítani, rendszerbe foglalni. S itt jónak 
látok előrebocsátani egy módszertani megfontolást. A lassan 
már majd egy évszázada húzódó magyar verstani vita fokozó-
dó mértékben a félreértések vitája: újra meg újra magyarázni, 
tisztázni kényszerülnek a résztvevők, mit is kívántak állítá-
saikkal állítani, s erre valóban ők maguk a legilletékesebbek. 
így például Szerdahelyit egy korábbi recenziómban magam is 
félreértettem (a „szótag szintjéig való rendezettség" kérdésé-
ben), s miután kiigazított, valóban nincs más hátra, mint 
tudomásul vennem a szerző gondolatát. Másrészt viszont 
nem ritkák az olyan esetek sem, amikor a vitázok szóvá teszik, 
hogy olyik szerző voltaképpen nem azt állította, amit szán-
dékában volt állítani, s állításából nem az következik, amit 
ő gondolt. S az egyszer már útjára bocsátott tétel sohasem 
egészen a szerző tulajdona. Ezeket előrebocsátva megkockáz-
tatom (s talán nem is elsőként) azt a benyomásnál jóval ha-
tározottabb véleményemet, hogy az eredendő ellentét, amely 
valaha Négyesi László és Gábor Ignác között pattant ki, és az 
ötvenes években — mutatis mutandis — Horváth János és 
Vargyas Lajos között újult fel, napjainkban Szerdahelyire és 
Kecskés Andrásra testálódott. S talán abban sem járok mesz-
sze az igazságtól (minden értékelő hangsúly nélkül szólva), 
hogy Szerdahelyiben a fogalmilag rigorózusabb, kategoriku-
sabb típus képviselőjét látom, Kecskésben az intuíciónak, 
az egyénibb és szabadabb értelmezésnek több teret engedő 
felfogásét. Ez is összhangban van többé-kevésbé a jelzett 
„eredendő" pozíciókkal. 

Szerdahelyi a könyv bevezető részében („Kiinduló meg-
határozások") nagy figyelmet szentel a vers meghatározásá-
nak, mely először a 28. lapon, majd kiegészített alakban a 77. 
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lapon olvasható: „A vers olyan — relatív minimumszabály-
nak eleget tevő — szöveg, amelyben (a tartalmi sémától sem 
abszolút függetlenül) a nyelv kifejezési síkjának — azaz a 
beszédhangokban, írásképben megmutatkozó formájának 
— építőelemei a szöveg egészére kiterjedően és a szótagok 
szintjéig lehatolva, minimálisan 70%-os metrikussággal rit-
mikusan rendezettek." Vers és próza Szerdahelyinél kontra-
diktórius fogalmak, „tartalmuk részben sem lehet közös" 
(21.), habár ezzel nem egészen fér össze az a másik — szerin-
tünk helytállóbb — megállapítása, hogy „vers és próza kö-
zött számtalan átmeneti forma van" (78.). Ennek szellemében 
azt, amit szabadversnek nevezünk, nem fogadja el versnek, 
csupán ritmikus prózának (jóllehet nem rekeszti ki a költé-
szetből). Könyve számos helyén, más-más megközelítésből 
szállva szembe a tőle tagadott értelmezésekkel, saját értekező 
prózája mondatait (vagy egyéb szöveget, pl. újságcikket) 
olykor bravúrosan sorokra és ütemekre szabdalva illusztrálja 
azt a nézetét, hogy ezzel az eljárással bárminő prózát „verssé 
lehet értelmezni" (70., 189., 197., 382., 394-395. és egyebütt). 

Amiért Szerdahelyiben lényegében a Horváth János-i 
alapelvek folytatóját látom, az a metrum rigorózusan kötele-
ző voltának a hirdetése: szerinte az ütemhangsúlyos verselés 
is a metrum „teljes ritmikai megvalósítását", „maradéktalan 
leképzését" igényli (107.). Nyilván épp ettől vers a vers. 
Másrészt a magyar versritmus nyelvi (s nem miként Horváth-
nál, „zenei") fogantatása ma már nemigen vitás kérdés, hiszen 
Szerdahelyi is a nyelv természetes karakterisztikáiból (hang-
súly, metszetek stb.) származtatja, egyebek közt ismételten 
(mint már a Verstanban) a magyar szavak statisztikailag 
kimutatott hosszúságával érvel, s nem állok egyedül azzal a 
vélekedésemmel, hogy a szemben álló felek ebben a kérdésben 
nem is annyira különböző elveket vallanak és tényeket látnak, 
hanem egyazon elveknek és tényeknek más értelmet és jelen-
tőséget tulajdonítanak. így például a hangsúly és a szóhatár 
(„szólamhatár") nem egymással ütköző verstani tényezők, 
egyik sem rendelhető a másik fölé; senkinek sem sikerülhet, 

17* 
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bármit higgyen is, a hangsúlyt „kiiktatni", sem a szóhatárt, 
a metszetet figyelmen kívül hagyni; s nagyon hasznosnak 
vélném, ha következetesen különbséget tennénk ritmusalkotó 
és ritmusjelző tényezó'k között: a ritmust az időviszonyok 
inkább kiporciózzák, megtestesítik, alkotják, a hangsúly 
inkább jelzi: mindig szóhatáron, de nem minden szóhatáron. 
Emfatikus kivételek akadhatnak, de elhanyagolható mennyi-
ségben. (Ez eddig, gondolom, összhangban van, vagy leg-
alábbis nem ellenkezik Szerdahelyi elképzelésével.) A tempó ? 
Az változhat, s nincs fontosabb dolga, mint a szükséghez 
képest kiegyenlíteni, szabályozni a ritmus megvalósulását. 

Abból, hogy valami nyelvi tény, nem szükségképpen kö-
vetkezik, hogy mindnyájan egyformán érzékeljük. S itt, noha 
nem szorul rá, védelmembe kell vennem Elekfi Lászlót, kit 
Szerdahelyi szubjektivizmusban marasztal el, amiért azt vallja 
(193.), hogy „írott szöveget minden elemző a saját maga 
olvasásmódjában hangsúlyoz" s „még a hangfelvétel elemzése 
sem egyértelmű, mert a hallásmódunk sem teljesen egyforma, 
s hajlamosak vagyunk a saját elképzelésünket belehallani a 
hangzó szövegbe". Ez szinte cáfolhatatlan; s ezért helyén-
valóbbnak érezném a „szubjektivisztikus" jelzőnél a „szub-
jektív"-et s még annál is inkább az „egyéni"-t. Hiszen Szer-
dahelyi maga is számot vet ezzel az egyéni szóródással ; erre 
vall tanulságos „verstani kísérlete" is (44.), melyet az ELTE 
bölcsészkarának magyar szakos hallgatói körében végzett, 
s melynek során a kísérleti személyeknek (szám szerint nyolc-
vanötnek) 12 szótagos sorokból álló magyar ütemhangsúlyos 
versrészlet metrumát kellett „minden útmutatás nélkül, 
kizárólag a fülükre hagyatkozva" megállapítaniuk. Nemcsak 
érdeklődve, rokonszenvvel is olvastam a könyvben a kísérlet-
ről szóló beszámolót: hiszen húszegynéhány évvel ezelőtt 
magam is próbálkoztam ilyesmivel, mégpedig, ami nem 
különösebben meglepő, magam is az ELTE bölcsészkarán, s 
ugyancsak felező tizenkettősökkel ; Arany „Családi kör"-ét 
(s még néhány apróbb verstöredéket) osztottam szét „metri-
kai kérdőív"-ként. A bölcsészhallgatókon kívül az MTA 
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Nyelvtudományi Intézetének nyolc, már akkor is nagy tekin-
télyű munkatársa is kitöltötte a kérdőívet: aligha sérelmes, 
ha nevüket (egy negyedszázad távolából újbóli köszönettel) 
ideiktatom: Deme László, Elekfi László, Ferenczy Géza, 
Fónagy Iván, Kovalovszky Miklós, Lőrincze Lajos, Szépe 
György és Tompa József voltak közreműködésükkel és 
megjegyzéseikkel segítségemre. Ezenfelül alkalmam volt még 
konzultálni Horváth Jánossal is, akinek kéziratos dolgoza-
tom egy fejezetéhez fűzött lapszéli jegyzeteit kegyelettel őrzöm 
mindmáig. Én azonban az utasításban, élvén már eleve is 
(mint kiderült, nem alaptalanul) a gyanúperrel a magyar 
hangsúly tisztázatlanságát illetően, nem a metrum megálla-
pítását kértem, csupán a hangsúlyos szótagok megjelölését, 
s elsősorban azért, hogy saját olvasatomhoz s a további szö-
vegek metrikai értelmezéséhez biztosabb fogózót nyerjek. 

Szerdahelyi, mondom, teljes joggal keresi a metrum forrá-
sát a nyelvben, de ugyanakkor világosan látja, hogy az ütem-
hangsúlyos magyar versben a nyelvi hangsúly és a metrikai 
iktus ellentétbe kerülhet (ez az, amit az „ellenpárt" nem szí-
vesen vesz tudomásul), s ha jól értem, ez az összeütközés 
30 %-ig tolerálható. Korábbi hitetlenkedésem e számot illető-
en amúgy is „enyhe" volt, s nincs különösebb okom meg-
kérdőjelezni, kivált amikor az ilyen kérdésekben biztos és 
szigorú ítéletű Vekerdi József is hasonlót tapasztalt. (Legfel-
jebb annyival toldanám meg, hogy e tolerancia nyilván na-
gyobb, ha erőteljesen nyomatékos metrummal van dolgunk, 
kisebb, ha kevésbé „tolakodóval".) 

Itt azonban engedtessék meg, hogy a nagyobb érthetőség 
kedvéért megismételjem, amit a Szepes —Szerdahelyi-féle 
Verstanról írt ismertetésemben (ott sem első ízben) megfogal-
maztam: a vers valóban szembekerülhet a nyelvvel (hiszen a 
versformálás szándéka önmagában nyelven kívüli fogantatá-
sú), de nem abban az értelemben, hogy „erőszakot tesz rajta". 
Igaz, hogy a beszéd „kötöttségének" a fogalma, már eleve is 
magában foglalja az erőszak képzetét, ez azonban túlnyomó-
részt inkább a nyelvi matéria előzetes fegyelmezésében nyil-
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vánul meg, nem utólagos beavatkozásként: a metrum jobbára 
a vers létrejötte előtt, a nyelv adta lehetőségeken belül érvé-
nyesül, ritkábban (s akkor is nyelvi impulzusok segítségével) 
a vers létrejötte után, a szöveg ellenében. 

Ezt előrebocsátva szánom csak rá magam, hogy Szerdahelyi 
kötetének némely kitételét (nem vehetvén részt a magyar 
verstani közösség élőszavas s bizonyára rugalmasabb eszme-
cseréin) abban bizakodva kommentáljam, hogy a lényeget 
tekintve voltaképpen egyet gondolunk. Ha Szerdahelyi azt 
mondja, hogy „az ütemhangsúly helyét a nyelv szóhangsúlyá-
nak helye határozza meg" (99.), akkor én ebben ráismerek 
saját fentebb megfogalmazott álláspontomra, de egyben 
szentül hiszem, hogy ebben voltaképpen, végső soron, „lelke 
mélyén" nemhogy Vargyas, hanem még Horváth János sem 
kételkedett. Ha a nyelvi hangsúly valamely sorban nem ott 
jelenik meg, ahová az előzmények, a sorozatosság előjelzése 
nyomán várjuk, ott nem valami fiktív metrikai kényszer érez-
teti hatását, hanem a nyelvi eszközökkel kezdeményezett és 
érvényesített metrum kihagyása, az impulzus lankadása — 
embere s esete válogatja, ki s mikor érzi és nevezi ezt hibának, 
lazaságnak, ha úgy tetszik, hanyag eleganciának, olykor 
expresszív hatásra kiszámított, szándékolt döccenőnek. 
Vagyis Arany Jánosnak az a sora, melyet a hagyományos 
iskola magára Aranyra hivatkozva „hibás kétütemű"-nek 
tartott: Zsigmond, a ki/ rály, a „császár", Szerdahelyi helyes 
felfogásában „megengedett kivétel", s ezt, egyetértőn, azzal 
egészíteném ki, hogy e sor nem is kétütemű, vagy — ennyi 
engedményt tehetünk, anélkül, hogy a szavakkal játszanánk 
— legfeljebb „per positionem", helyzeténél fogva kétütemű, 
de „per naturam", természeténél, nyelvi elrendezettségénél 
fogva bizony egyértelműen háromütemű. A baromfiudvaron 
minden hattyú rút kiskacsa — és megfordítva. Megkonstruál-
hatunk (egy régebbi írásomban, kissé más alakban, meg is 
kíséreltem) egy olyan ellenpéldát, ahol ez a sor a maga helyén 
részt vesz egy erőteljes háromütemű impulzus kialakításában, 
s a közéjük csöppent kétütemű válik „hibás háromüteművé". 
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(Kérem az olvasót, ne figyeljen a versszak nem valami elmés 
tartalmára.) 

Csillogó / vi l logó / karddal 
Hollókő / várába / nyargal 
Zsigmond, / a király, a / császár, 
S István, ki / nek apja / Lázár. 

Van azért, amiben nem tartanék Szerdahelyivel. Igaz ugyan 
(40.), hogy egyik vagy másik tagolásnak ambivalens esetek-
ben módunkban áll „előnyt biztosítani", de kétlem, hogy 
olyképpen, ahogyan azt (41.) Kecskés Andrással vitázva 
illusztrálja. A „Mindent a \ földre vér" vagy pláne az „Ösz-
veront\ egy szerint" sorok nem foghatók fel 2+4-es, illetve 
4 + 2-es tagozódásúaknak, itt az a túlzottan liberális (s a 
Szerdahelyi koncepciójából nem is következő) vélekedés kap 
hangot, mely szerint a szóhatárt követő első szótag (azaztehát 
bármely szó első szótagja) bármikor ütemhatárrá léptethető 
elő. Ami azonban csupán potenciálisan alkalmas rá, hogy 
ütemhatárként toleráljuk, az nem feltétlenül elég erős ahhoz, 
hogy más ütemhatár rovására érvényesítsük. Vargyas Lajos 
joggal mutathatna rá, hogy a fentebb idézett második példá-
ban a 4+2-es tagolás már csak azért is erőltetett, mert értel-
mileg szorosan egymáshoz tartozó (s tegyük hozzá: épp ezért 
egy hangsúly fennhatósága alá kívánkozó) szavakat szakítunk 
el egymástól, s kevésbé szorosan kapcsolódó más szavakkal 
kényszerítjük egy ütembe. Az ő példája, emlékezetem szerint 
„A magyar vers ritmusá"-ban: szívünkben szent / tűz lángolt. 
5 abból a valamennyiünk által észlelt tényből, hogy a hat-
szótagú sorokon belül a 4 + 2 nincs számszerű fölényben a 
3+3-mal vagy 2+4-gyel szemben (amihez Horváth János 
oly szívósan ragaszkodott), csupán azt a következtetést von-
nám le, hogy a hatszótagú sorok vagy a felező tizenkettes 
félsorainak további osztódása kötetlen. Azért említettem 
feljebb csak háromféle ütemet, mert az 5 +1-től és 1 + 5-től 
továbbra is idegenkedem, nem is szólva a sorok (félsorok) 
további bontásáról. S ez nem arra késztet, hogy a félsort 
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esetenként „osztatlan" hatszótagú ütemnek minősítsem. 
Ha bevezetjük a „metrikai konstans" és „metrikai tendencia" 
(v. domináns) nem általam kreált fogalmát, akkor a felező 
tizenkettes korántsem laza metrumának szabatos leírásához 
bőven elég annyi, hogy a sor szótagszáma, a felező metszet, a 
félsoronként két és csakis két ütemhangsúly és a félsorok 
utolsó szótagjának hangsúlytalan volta kötelező konstans, 
a félsorok első szótagjára eső hangsúly domináló metrikai 
tendencia. A tizenkettős metrumának ilyetén meghatározását 
a már említett statisztikai felméréseimre alapozom. Hogy 
aztán ez megköveteli-e a terminológia valamelyes módosítá-
sát, azt e percben nem látom világosan, a „Fortuna szekerén" 
szerzője ezen a területen nálam biztonságosabban mozog. 
A „magyar nemzeti versidom" mindenesetre szótagszámláló 
s egyszersmind ütemhangsúlyos, de nem úgy, mint a logaoedi 
(Szerdahelyinél gyakrabban: aiol) strófaszerkezetek, ahol a 
megfelelő sorok azonos szótagszáma nem metrikai követel-
mény, hanem a szigorúan szabályos, kötött struktúra termé-
szetes folyománya. Álláspontom, azt hiszem, ebben is Ve-
kerdi József nézeteivel rokon. 

Szerdahelyi könyvéről még sokat — sok jót! — lehetne 
mondani, amire ez alkalommal nem jut idő és hely. A recen-
zens önmagával elégedetlenül érzi, hogy túlságosan is merült 
az alapozó kérdések taglalásába, s azt, ami pedig a könyvben 
a legszembeötlőbb előrelépés, csak jelezheti. A „Vitakérdé-
sek" című fejezetet „A ritmusformák és a tartalmak", „Ütem-
hangsúlyos verselésünk felidéző formáinak alapkérdései" és 
„Honnan hová : korszakok és versütemek" című fejezetek kö-
vetik : csupa olyan fejtegetés, amelyek a Szepes Erikával közö-
sen írt Verstan kézikönyv jellegű szerkezetébe nem illeszked-
hettek bele szervesen. Elsősorban a ritmus és jelentés problé-
makörének műsorra tűzését üdvözlöm örömmel. Nem is arra 
gondolok elsősorban, amit Szerdahelyi, gondolkodói alkatá-
hoz híven, semmiképpen sem kívánt megkerülni: a kérdés 
filozófiai vizsgálatára, tartalom és forma kölcsönös viszonyá-
ra; maga az emlékeztetés, hogy „a legelemibb ritmusképletek-
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nek is van tartalmuk" (223.), az ezzel kapcsolatos — speku-
latív és empirikus megközelítésű — vizsgálódások, a „hold-
udvarok" (nyilván konnotációk) figyelemre méltó osztályo-
zása elvontsági sorrend szerint — mindez megnyugtató ki-
tekintést nyit távolabbi célok felé. A verstan fogyó számú 
megszállottjainak fáradozását kívülről szemlélő nyilvánosság 
— még a szakmai is ! — olykor talán meddő skolasztikát gya-
nít e viták mögött, s tudják azt maguk a verstanosok is — a 
tudós szerző önironikus megjegyzését idézve —, hogy „»nem-
zeti sorsproblémáink« azért mégsem a »nemzeti versidommal« 
állnak a legszorosabb összefüggésben", de jóllehet a kettő 
közt valóban mérhetetlen a távolság, felfedezhetők még e 
távoli pólusok között is az összefüggés szálai ; nem kellene, 
hogy bizonygatásra szoruljon, de mégis megjegyzendő, hogy 
a verstan szívós és makacs művelése e zaklatott világban is 
értelmes erőfeszítés, puszta tényként is a kultúra tünete, s a 
„Fortuna szekerén" szerzője a ritmus jelentéshordozó szere-
pének vizsgálatával e felismerés útját egyengeti. 

R Á K O S PÉTER 

POÓR JÁNOS: 
KÉNYSZERPÁLYÁK NEMZEDÉKE 1795 -1815 

„Egy rossz viszonyról szól ez a könyv. A Habsburgok és Ma-
gyarország kapcsolatáról a 18 — 19. század fordulóján. N e m annyi-
ra a viszony történetével foglalkozik, hanem azzal: mit gondoltak 
egymásról a felek, hogyan érezték magukat ebben a sorsközösség-
ben." A szerző e célkitűzés szellemében bemutatja a hatalom kény-
szerpályáját az anakronisztikus alapelvek és a kor követelményeinek 
alternatívájában: nagybirodalmi illúziókat, miközben a fejlődés 
tendenciái a nemzetállamok kialakulása felé mutatnak; a felvilágo-
sodott abszolutizmus tagadását, a minden reformpolitikával szem-
beni defenzív magatartást, az intoleranciát; majd az újabb „tragi-
komikus" szerepet a napóleoni háborúkban. Az udvar felől nézve 
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Magyarország teher, kiváltságait sokallják, „működtetése" érdemén 
felül sokba kerül; a külpolitika, a gazdaságpolitika, a pénzügyek 
irányításából az országot kizárják, ám a negatív következményeket 
viselnie kell. Nem egyenrangú államok viszonya ez, s behatároltak 
az ellenzéki magatartás lehetőségei is. Az ellenzékiség mindenkori 
mértéke az uralkodótól függött, pályáit azonban alapvetően belső 
meghatározottságai szabták meg. A politizálás fő terepe a megye, 
valóságos és megkerülhetetlen közéleti fórum: döntéseiknek, be-
adványaiknak szerepe van a nagypolitikában. Tevékenységüket 
viszonylagos szabadsággal gyakorolhatták: a megyegyűlésen 
való részvétel, a küldöttek, a tisztségviselők megválasztása 
ugyanis a kormányzattól független volt. Ugyanakkor a hatalommal 
szembeni magatartásnak megvannak a határai: az alapállás a könyv 
szerint lényegében defenzív, pozitív programjuk nincs; szembeszegü-
léseiket pedig a konzervatív jogvédelem, az alkotmányosság féltése 
határozza meg. Egy osztály önvédelme ez az ellenzékiség, miközben 
kiemelkedő személyiségei, gondolkodói nagyon is jól látják szűkkörű-
ségét. Rossz közérzet származik ebből — bizonyítja a szerző meggyő-
zően — s egyéni arculatukkal mutatja be a közéletben számottevő 
egyéniségek eszméit, magatartását (ilyen pl. I. Ferenc, Széchényi 
Ferenc, Dessewffy József portréja). Az összkép mögött kiérlelt, hatá-
rozott koncepció munkál a kényszerpályák természetéről, fő irányai-
ról; a portrék emberi arculatot adnak a különféle törekvéseknek; 
gondolati hevületű, dinamikus stílusa olvasmányossá teszi a könyvet. 
Az irodalomtörténet számára megvilágító érvényű a korrajz, az ellen-
zéki magatartás zsákutcáinak bemutatása politikai hátteret, politikai 
magyarázatot ad a kor irodalmának értékkereső törekvéseihez, saját-
ságaihoz. így pl. az itt is kiemelt moralizáló magatartáshoz, s a köz-
vetlen politizálást felváltó kulturális szolgálat vállalásához. A szerző 
szerint a kényszerpályákból alapvetően defenzív magatartás alakul ki 
— a kultúra felől nézve azonban bonyolultabbnak tűnnek a problé-
mák, többfélének az értékkereső tendenciák. 

Általánosságban szólva az átmeneti kor mindig kettős arculatú: 
viseli a régi, a már lejárt rend terheit, s ugyanakkor keresi, előkészíti 
a lehetséges, a formálódó újat. A kultúra a politika felől nézve lehet 
kényszerpálya, de a viták, a művek már egy elkövetkező korszak törek-
véseit alakítják, hirdetik: egy új szellemű, szabadabb nyilvánosság 
formáit, új filozófiai, elméleti problémák tisztázását, a személyiség 
egyre fokozottabb igényéit, új ízlésvilágot. A szerző is leszögezi, hogy 
a kultúra szolgálata az egyik legfontosabb morális követelmény, s 
mint ilyen az újat, a „jót" teremtés öntudatát adja meg a sokszor még 
reménytelennek tűnő küzdelmekben. Ebből viszont következik, hogy 
a kulturális harcokat, az irodalmi teremtést inkább a heroikus, mint 
a defenzív magatartás jellemzi a nyelvújítás vitáiban vagy Berzsenyi 
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költészetében. A kultúra emberét e hősiesen vállalt feladatokban bo-
nyolult morális kérdések foglalkoztatják. Problémáinak nagy része 
éppen onnan származik, hogy nem tudja elfogadni a defenzív szerepet, 
s keresi a cselekvés alapjait. 

A könyvben szó van arról, hogy Kazinczy parainézis-levelet ír az 
ifjú Wesselényinek, s ebben a fiatalokra leselkedő két fő veszélyre 
figyelmezteti: az egyik az „alacsony ragyogáson kapás", a másik a 
„simulni nem tudó feszesség", s a szerző azt írja, hogy Kazinczy 
„az elsővel nem foglalkozott". Kazinczy azonban többször is írt e 
problémáról. Erkölcsi rendjének egyik sarkalatos tétele volt a rang és 
érdem értékegységének követelménye, főként ennek kapcsán fejti ki 
az „alacsony ragyogáson kapás" vétkéről nézeteit. Számára mindig is 
fontos volt a „nagy eredet", de a rang érdemét csak akkor tudta elis-
merni, ha azt az egyéni tettek, a jellem nagysága szavatolta. Ez az 
értékegység a kor kettős arculatát tükrözi: a személyes kiválóság 
minősítő értéke ugyanis a társadalmi kiemelkedéssel együtt biztosítéka 
az igazi nagyságnak. „Nevetséges bolond előttem, aki famíliájában 
kevélykedik, ha maga nem érdemes a fényre: de ha érdemes reá, szép-
nek tartom, hogy Őseinek emlékezetekben gyönyörködvén azt tisz-
telje." (KazLev. V. 61—62.) A kor sajátsága az is, hogy főként az 
értékegység megbomlását kell számba venniük. Kazinczy levelezése 
gazdag példatárat ad önző, fösvény, cím- és hatalomvágyó főurakról, 
tisztségviselőkről (KazLev. IV. 4 4 3 - 4 4 4 . , 523., V. 409., VI. 326. stb.). 
Az „alacsony ragyogáson kapás" vétkéről szóló nézeteit Kazinczynak 
egy hozzá közel álló jó baráttal szemben kell kifejtenie. Cserey Farkas 
1807-ben sikerrel folyamodik a császári kamarási rangért. Kazinczy 
ellenérzései akkor növekednek meg, amikor látja, hogy barátját meny-
nyire lelkesíti a cím, s hogy még vitáiban is hivatkozik rangjára. 
Kazinczy haragosan észleli, hogy a cím itt elválva az érdemtől üres 
demonstráció csupán. „A csecsebecsén, a ragyogáson kapás veszedel-
messé tehető passzió" — írja nagyon élesen Csereynek (KazLev. VI. 
241.), „kegyetlen démona az emberiségnek, elöli minden nyugodal-
munkat, a barátság köteleit öszve tépi és bennünket nevetségessé tesz", 
szemben áll mindazzal, ami „méltán fénylik" (KazLev. VI. 490.). 
Ha azonban a társadalmi rangjával kiemelkedő személy érdemeivel 
igazolja kiválóságát, megvalósul az ideális értékegység, s Kazinczy 
ezen az alapon már nemcsak lehetségesnek, hanem hasznosnak és 
vonzónak látja a közéleti tevékenységet. Poór János azt írja, hogy a 
közéleti erkölcs a szembenállás, a visszahúzódás volt, programja: 
nem vállalni hivatalt. Ez azonban nem lehet megoldás: a rezisztencia 
nemcsak az udvar szempontjából káros, mint a könyv írja, hanem 
az ország érdekeit tekintve is az — ennek jegyében keresik és fogal-
mazzák meg a közügy szolgálatához szükséges és óhajtott feltételeket. 
S amely esetekben úgy látszik, hogy az ideális értékegység megváló-
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sulhat, a közügy szolgálatát nagynak, megvalósítandó erkölcsi köte-
lességnek látja Kazinczy. „Nincs szebb magistrátus a hazában, mint 
a nép reprezentálása, nincs szebb alkalmatosság fényünket láttatni, 
mint midőn egy egész nemzet előtt szólhatunk" — írta még a kamarás-
ügy előtt a vármegyei követségre induló Cserey Farkasnak (KazLev. 
VI. 57.). „Szép dolog a törvényhozó testnek tagja lenni, s egy egész 
nemzet boldogságán nem mint külön személy, hanem mint Persona 
publica dolgozhatni" — írja később is (KazLev. VI. 417—418.). S a 
pozitív példát is megtalálja, a könyvben is kiemelten szereplő Dessew-
ffy Józsefben, akihez ekkoriban bensőséges barátság fűzi. 1809-ben 
írja hozzá a Gróf Dezsöffy Józsefhez című episztolát, amelyben a „böl-
csesség" és a „fény" együttes értékét megvalósító barátját ennek jegyé-
ben biztatja közéleti szereplésre. A passzív ellenálláson túl van tehát 
egy ideál a közéleti szereplésre, s van személyes példa is; az ellenállás, 
a kivonulás mellett már legalábbis keresik, körvonalazzák a cselekvés 
alapelveit. 

Ami persze konkrét esetekben nagyon is nehéz; a tevékenységre 
vágyó a hatalom korlátaival szembesül. A hatalmi kényszert Kazinczy 
elfogadja akkor, amikor Cserey Farkas túlzottan lelkes, lojális beszé-
dét avval mentegeti, hogy azt parancsra írta (KazLev. VI. 302.). 
A nyilvánosság előtti véleménymondásban, a nézetek vállalásában 
azonban a maga számára is tisztáznia kell elveit. A Tübingaipályairás-
ra készülődve megtapasztalja, hogy nézeteit nem fejtheti ki szabadon. 
„Hallgatni szabad (néha!)-, de egyebet mondani, mint amit érzünk, 
soha nem szabad" — írja Pápay Sámuelnek (KazLev. VI. 27.). 
„Disszimulálni szabad" — írja másutt, „szimulálni soha nem szabad" 
(KazLev. VI. 517.). Az elhallgatás azonban nagyon is kétes értékű, 
nagyon is sokféleképpen értelmezhető magatartás. Elsősorban a disz-
szimulálónak adhat felmentést — Kazinczynak mindenképpen: ő 
ugyanis bízik abban, hogy az elhallgatásban, a leplezésben is mindenki 
világosan érti szándékait. Azt mondhatjuk tehát, hogy Kazinczy 
elvei főként keresést jeleznek : a passzív rezisztencián túl olyan lehető-
ségeket, olyan magatartást szeretne kialakítani, amely megvalósítható, 
amely mentes az elvtelen véleményváltoztatás bűnétől, s amelyben a 
kényszerű leplezés — óhaja szerint — véleményt sugalló lehet. 

A könyv utolsó fejezete a Napóleon-problémáról szól. Jól érzékel-
teti, hogy másként ítélték meg Napóleont, a személyt, s másként poli-
tikáját, különösen akkor, amikor hadai az országot fenyegették. 
Az országos politikában végül is az a nemesi Napóleon-ellenesség 
dominált, amelyet Berzeviczy jellemzett, lényege — idézi a könyv — 
„ A nemesség privilégiumai elvesztését félve gyűlöli Napóleont". 
A szerző e vélemények jegyében ismerteti a Napóleon-problémát. 
Néhány adalékkal szeretném kiegészíteni az összképet. Poór János 
Cserey Farkas kétféle állásfoglalását emlegeti. Az egyik elismerő: 
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itt azt irta, hogy ha már áldozatul esik az ország, akkor inkább az 
erkölcsi erények iránt még fogékony francia nemzet előtt hódoljon 
meg; a könyv másik helyén viszont arról van szó, hogy Kazinczy 
megdorgálta a francia háborúért túlságosan lelkesedő barátját. 
A második helyen idézett álláspont időben megelőzte az előbb idézet-
tet, s j ó lett volna jelezni, hogy a közben eltelt hónapokban Kazinczy 
heves ellenérzései, a politikai és a hadi események kiábrándító tanul-
ságai késztették revideálásra Csereyt. Ő ugyanis kezdetben meg-
vetette a „pöffedt korzikait" (KazLev. VI. 395— 396.), s nagy tűzzel 
vett részt a háborúban. Egy év múlva azonban kiábrándultan írja, 
hogy „minden fontos ok nélkül katonásdit játszódni meguntam" 
(KazLev. VII. 270.). A z írók körében még inkább polarizálódnak, 
változnak a vélemények Napóleonról és háborúiról. Legpregnánsab-
ban talán Kazinczynál, aki, mint a szerző is említi, lelkesedik a nagy 
emberért. A közeledő hadakat azonban nemzeti és egyéni félelmekkel 
nézi; dilemmáit először nem politikai, hanem transzcendens érvvel 
oldja fel: mint írja, Napóleon a gondviselés eszköze, s bármi történik 
is általa, az isteni akarat fog teljesülni (KazLev. IV. 434.). A háború 
közeledtével aztán egyre inkább a nemzeti féltés, a nemzeti öntudat 
erősödik meg benne, „a rettenetes háború, mely most fenyeget, talán 
feléleszti a nemzeti lelket" — írja a Berzsenyi-ódára emlékeztető sza-
vakkal Virág Benedeknek (KazLev. VI. 345.). Retteg a lázadásoktól 
is, „mert könnyen észre veheti a pórság, hogy az ellenséggel kezet fog-
hat" (KazLev. VI. 378.), s ezen aggodalmában Dessewffy is osztozik 
(KazLev. VI. 478.). Dilemmájában a nemzet és az alkotmányosság 
féltése kerekedik felül, de a háborút mindvégig károsnak, hiábavaló-
nak tartja, még akkor is, amikor azt a kétes „eredményt" szűri le 
belőle, hogy „ezen veszedelemben én csak annak tudok örülni, hogy 
íme, a magyar hűség megdicsőítetett". (KazLev. VII. 75.) — Berzsenyi 
a nemesi felkelések szerveződése idején lelkesedik, ódákat ír a seregek-
ről, vezéreiről, csatáiról [A felkölt nemességhez I. és / / . , Herceg 
Esterházy Miklóshoz, A magyarokhoz (Forr a világ . . . ), Az ulmai 
ütközet]; Napóleont pedig 1814-ben egyetemes érvényű bűnnel vádol-
ja: a népek szabadság-eszményének elárulásáért látja igazságosnak 
bukását (Napóleonhoz). — Az összképhez tartozik Batsányi; ő 
Napóleon politikájának is híve maradt, s a Der Kampf Toldalékában 
írta meg a napóleoni államforma dicséretét. Az írók különféle véle-
ménye még világosabban mutatja, hogy a Napóleon-ügynek milyen 
sokféle vetülete, problémája volt. 

A fenti kiegészítéseken, árnyaláson túl még néhány kiigazítással 
élnék. Azt írja a szerző, hogy Kazinczy „teljesen ártatlanul" ült bör-
tönben 2387 napig. A fogalmazás vitatható. A hatalom szempontjából 
egyértelműen bűnös volt: Hajnóczyval barátkozott, Szentmarjay 
beszervezte a Martinovics-összeesküvésbe, a kátét bizonyosan olvasta 
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s valószínűleg terjesztette is — s ez felségárulásnak számított. Más kér-
dés, hogy az egész per, a túl kemény ítélet Kazinczynál és a többi 
vádlott esetében jogilag kétesen alapozott és támadható volt. Kazinczy 
azonban csatlakozott a mozgalomhoz, s felőle nézve tetteit, ha „telje-
sen ártatlannak" tartjuk, meggyőződését és bátorságát kérdőjelezzük 
meg. — Van két tévedés vagy elírás a könyvben. Kis János nem Győ-
rött működött, hanem Sopronban; Sárközy István nem volt orvos, 
hanem somogyi földbirtokos, tisztségeit tekintve aljegyző, majd járási 
főszolgabíró, a szerző nyilván Szentgyörgyi Józsefre, Kazinczy nyel-
vészkedő orvos barátjára gondolt. 

Poór János meggyőző és olvasmányos korképet adott. Az udvari 
és az ellenzéki politikusok magatartásának leírása a mentalitástörté-
netet gazdagítja; az irodalomtörténet számára tanulságosak a retor-
ziók, a nyomasztó légkör politikai hátterének adalékai és magyaráza-
tai; gondolati összefogottsága, szuggesztív stílusa a szélesebb olvasó-
közönséggel is megkedveltetheti művét. (Gondolat Kiadó, 1988.) 

MEZEI MÁRTA 

H. BALÁZS ÉVA: BÉCS ÉS PEST-BUDA 
A RÉGI SZÁZADFORDULÓN 

Három és fél évtized történetét ígérve két évszám áll alcímként 
a kötet élén: 1765— 1800. Történeti mértékkel mérve elenyészően kis 
időtartam ez, ha azonban az európai rendi társadalmak modernizálási 
folyamatát tekintjük — meghatározó jelentőségű. 

1765 — fordulópontnak látszik a Habsburg-család krónikájában. 
Ez az apa, Lotharingiai Ferenc halálának dátuma egyszersmind azon-
ban fiainak, az uralkodóház új, lotharingiai ágának politikai debütá-
lásáé is. Új szemlélet, új nemzedék lép itt színre, amelynek azonban 
reformelgondolásait tartalékolva még hosszú évekig, mindaddig míg 
Mária Terézia él, a felkészülés feladataival kell megelégednie. 

1800 — a második évszám már új korszakra utal. Most már az 
unokák, Lipót fiai a főszereplők. Átalakítások és reformok helyett 
katonai és állambiztonsági kérdések válnak fontossá. 

H. Balázs Éva új könyve nemcsak a Habsburg-uralkodók három 
nemzedékének kormányzati munkájáról szól, hanem az egész kor-
szakot érintő kutatások tanulságait összegző tablót is kínál, amelyen 
néhány helyszínt és alakot a megkülönböztetett figyelem reflektorfé-
nye világít meg, míg mások csupán egy-egy pillanatra lépnek elő a 
biztos kézzel felvázolt hitelesítő háttérből. 
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A kitűnő helyzetelemzések, árnyalt portrék, csoportképek a kora-
beli dokumentumokból választott jellemző idézetekkel egészülnek ki. 
Ez utóbbiak nemcsak az illusztráció — népszerűsítő műveknél oly-
annyira fontos — szerepét töltik be, hanem szerves részévé válnak a 
szerzői szövegnek is. Az elemzések a tájékozódás sokirányúságáról, 
a részletek elmélyült ismeretéről győznek meg, a gazdaság-, társada-
lom-, eszme- és művelődéstörténeti érdeklődés egyidejű jelenlétéről, 
az átfogó szempontok érvényesítéséről. A portrék, a személyes vi-
szonylatok ábrázolása pedig biztos pszichológiai érzékről. Nemcsak a 
társuralkodók, anya és fia, Mária Terézia és II. József egymáshoz való 
viszonyának ábrázolása bővelkedik lényeget magyarázó finom észre-
vételekben, hanem eleven és megragadó a könyvből kibontakozó 
Kaunitz- és Zinzendorf-portré, és emlékezetes az a néhány futó 
megjegyzés is, amely — többek között — Ürményi József, Széchényi 
Ferenc, Berzeviczy Gergely alakját idézi föl egy-egy villanásnyi jele-
netben. Különösen érdekessé, s talán a szándékoltnál is időszerűbbé 
azonban nem pusztán a nagy történelmi személyiségek: Mária Teré-
zia, II. József, Lipót, Kaunitz kancellár vagy kitűnő munkatársaik: 
Zinzendorf, van Swieten, Sonnenfels és mások, árnyalt, részletező, 
mégis erőteljesen körvonalazott portréja avatja e munkát, hanem 
annak a kérdésfelvetésnek központba állítása, amelynek szorításá-
ban-bűvöletében éltek és működtek. H. Balázs Éva könyvének köz-
ponti szereplője nem személy, még csak nem is társadalmi csoport, 
rend vagy réteg, hanem egy felismert, szükségesnek tartott és vállalt 
(vagy más érdekek felől tekintve: károsnak ítélt, ellenséges indulato-
kat kavaró) kérdés: a reformok, a modernizáció problémája. 

A „türelmetlen", a „tekintetnélküli", a „doktriner", a „korát 
megelőző", a „taktikátlan", a „tragikus" és még sorolhatnánk a kor-
társaknak és az utókornak a nagy Habsburg-modernizátorra, II. Jó-
zsefre aggatott címkéit, amelyek mind-mind a sikertelenséget, a kudar-
cot igyekezték magyarázni. H. Balázs Éva sem kerülheti ki a problé-
mát, neki, aki az európai nagy változások korának, a XVIII. század 
második felének kelet-európai történetét kutatja, mint pályája során 
oly sokszor, e könyvében is véleményt kell mondania a reformer 
császárról. Üj könyvének II. József-képe nem nélkülözi ugyan a köz-
ismert, nemegyszer talán irodalmias megközelítésekből leszűrt jelző-
ket, de nem ezeket hangsúlyozza, hanem meggyőző erővel állítja 
elénk a kényszerhelyezetek foglyává váló szuverént. Elsősorban azon-
ban nem a császár személyes tragédiája foglalkoztatja, noha természe-
tesen szót ejt róla (sőt, utal ennek távolabbi hatásaira is), hanem egy 
nagy erudícióval eltervezett és hatalmas lendülettel megkezdett tár-
sadalmi-kormányzati modernizálás elkerülhetetlen csődje. A könyv 
voltaképpen a csődhöz vezető okokat tárja föl , módszeresen és körül-
tekintően, nem a történeti igazságtétel, hanem a dolgok megértésének 
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igényétől indíttatva. Eközben nemcsak a nagyhatalmi, külpolitikai, 
birodalmi, rendi, nemzetiségi, felekezeti, gazdasági, ideológiai, men-
talitásbeli és természetesen személyi érdekek sokféleségét ismerteti 
meg az olvasóval, hanem ezeknek az érdekeknek változékony kap-
csolódásait és összeütközéseit is. Többek között az állam és az egyház, 
a Monarchia és Magyarország viszonyának átrendezésére irányuló 
intézkedések vagy a közigazgatás átszervezésének konkrét példáin 
mutatja meg, hogy az eszményi megoldásokra törekvő intézményi és 
kormányzati modernizálás nemhogy nem szüntette meg a helytelen-
nek vagy károsnak ítélt érdekérvényesítéseket, hanem tudatosította, 
s így elmélyítette őket. A példák mind azt igazolják, hogy a felzárkó-
zást, a modernizálást, a tökéletesedést erőszakolt ütemben, bürokrati-
kus megoldások előre eltervezett sorával sürgető józsefi program a 
lappangó válságtünetek kiéleződéséhez vezetett. N e m egyszerűen az 
átalakítást szorgalmazó, mereven voluntarista (noha a közjóért mun-
kálkodó) központi irányítás és a rá való spontán (idővel persze szer-
vezetté váló) válaszok konfliktusaira szolgáltat meggyőző példákat e 
könyv anyaga, hanem arra is, hogy — kellő történelmi távlatból 
szemlélve — hogyan mutatják meg a központi intézkedésekre adott 
válaszok, félretolva az addigi konszenzust, a központilag átalakítan-
dónak ítélt viszonyok valóságos természetét. 

H. Balázs Éva mindemellett azonban többször is hangsúlyozza, 
hogy a császár gyakorlati intézkedéseinek csődje nem jelentette egy-
szersmind a jozefinista eszmék teljes bukását: ezek — mutatis mutan-
dis — továbbéltek, s nemcsak a mentalitásbeli folytonosságot terem-
tették meg a századvég és a következő század egyes hivatalnoki— ér-
telmiségi rétegei között, hanem a reformok, az átalakítás, a moderni-
záció szükségességének eszméjét sem engedték elhomályosulni. 

E folyamatoknak az összes érdekelt fél álláspontjára és reakcióira 
is kitérő, közérthető és tárgyilagos ábrázolása egy invenciózus törté-
nész több évtizedes szakmai tájékozódásának és adatfeltáró kutatásá-
nak eredményeit összegzi. Éppen ez, a kiérleltség, a gondolati és stilá-
ris letisztultság teszi lehetővé, hogy e könyv — szerzője nyilvánvaló 
szándékainak megfelelően — az érdeklődő nagyközönséghez is utat 
találjon. 

Bár irodalomról és művészetekről — választott szempontjainak 
megfelelően — nemigen esik szó e műben, mégis ihlető olvasmánya 
lehet a korral foglalkozó vagy iránta érdeklődő irodalmárnak, mű-
vészet- és művelődéstörténésznek. 

H. Balázs Éva már Berzeviczy-monográfiájában is elmélyülten és 
inspirálólag foglalkozott a XVIII. század végi szabadkőművességgel, 
e könyvében pedig újabb, eddig figyelmen kívül hagyott tényeket tár 
elénk e mozgalomról. (A legérdekesebb ezek közül talán Montes-
quieu művének, A törvények szellemének hatása az 1770-es években 
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fogalmazott magyar szabadkőműves alkotmányra.) Aki irodalom-
történeti ismeretei felől közelít a korhoz, tudja, milyen fontos szerepet 
játszik a szabadkőműves mozgalom a „régi századvég" irodalmárai-
nak és mecénásainak életében, mert tudja, hogy e kor magyar értel-
miségije (hasonlóan osztrák kartársaihoz) túlnyomórészt szabadkő-
műves volt. D e talán mindeddig kevés figyelmet kapott a mozgalom 
változó politikai irányultságának az irodalomban: Kármán József, 
Kazinczy Ferenc, Aranka György, Pálóczi Horváth Ádám és mások 
műveiben való lecsapódása. 

E könyv figyelmeztetés az irodalomtörténészek (és tudománytörté-
nészek) számára, hogy kutatásaik során nem kerülhetik meg a magyar-
országi (sőt, a bécsi) szabadkőművesség iratainak tanulmányozását. 
Ügyszintén érdekes és külföldi példákkal is összevethető lenne az e 
könyvben oly sokszor említett és tárgy megszabta részletességgel elem-
zett fiziokrata nézetek magyar irodalmi visszhangjának felderítése. 
Talán a falusi és városi élet tendenciózus szembeállításának egyik 
figyelmen kívül hagyott ihletőjére így éppúgy rátalálhatnánk, mint a 
„laisser faire, laisser aller" elv néhány kirívó irodalmi példájára. 

Ugyanez mondható el a jozefinizmus mentalitásformáló hatásáról, 
amely mint a könyv utolsó bekezdései oly szépen megfogalmazzák, 
nem csupán a századvégen, hanem az új század első évtizedeiben is 
eleven maradt. Igaz ugyan, hogy az állam iránti kötelességek helyébe 
a nemzet irántiak lépnek, a köz szolgálatára való törekvés azonban 
változatlanul kategorikus imperatívusza marad nemcsak a jozefinista 
és szabadkőműves eszményeken felnőtt nemzedék, hanem fiaik szá-
mára is. Mindez igen fontos szempont lehet olyan, a magyar irodalom 
(és irodalmi értékrend) alakulását nagymértékben befolyásoló élet-
művek (és távolabbi kisugárzásuk) megértéséhez és megítéléséhez, 
mint amilyen Kazinczy Ferencé vagy a rá következő nemzedékből 
például Fáy Andrásé vagy éppen az apai mintát áttételes formákban 
megőrző Széchenyi Istváné. (Magvető, 1987.) 

F Á B R I A N N A 

NAGY MIKLÓS: VIRRASZTÓK 

Mintegy három évtizednyi irodalomtörténészi munkásságából 
állította össze Nagy Miklós ezt a kötetet. Témái sorában Jókai alakja 
és tevékenysége áll az első helyen, a többi írás a XIX. század más 
jelentős alkotóiról szól, de még irodalomtörténet-írókról rajzolt 
portréinak is elsősorban e századhoz fűződő vonatkozásai vannak. 
Ezzel azt a szakmai körökben köztudott tényt rögzítettük, miszerint a 
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szerzőnek ez a terület a legfőbb érdeklődési köre, kutatásainak terepe. 
Nagy Miklós a filológia régibb iskoláját végezte el, s mondhatni, az 
ott tanultakat folytatja és teljesíti ki lankadatlan szorgalommal, s mi 
több: eredményesen. Ragaszkodása a kutatás bevált alapjaihoz nem 
valamiféle makacs hagyományőrzés, inkább a konkrétumok iránti 
vonzalmából eredeztethető, abból a szisztematikus alaposságból, mely 
minden vizsgálódását jellemzi. így történhet meg aztán, hogy sok eset-
ben korrigál olyan nézeteket, melyek a fantázia és a gondolati találé-
konyság könnyedebb szárnyalásának termékei, s általában megejtőb-
bek Nagy Miklós fejtegetéseinél. Szerzőnk azonban kritikus és meg-
vesztegethetetlen elme, akit a tényektől és azok nyomában kialakított 
saját elképzeléseitől nem lehet egykönnyen eltántorítani. 

Nagy Miklós kétségkívül a Jókai-filológia megteremtője. Jeles 
regényírónkról írtak ugyan jeles könyveket, találó jellemzéseket, de a 
részleteket, az adatszerű összefüggéseket ő világította át először átfogó 
igénnyel. Méghozzá egy olyan író esetében, akinek munkássága rend-
kívül szerteágazó, szeszélyesen gazdag és burjánzóan termékeny. 
Ezt a tevékenységet befogni a rendszeres vizsgálódás hálójába már 
önmagában véve is merész tudományos elhatározás. Interpretátorára 
az a feladat hárul, hogy ezt a bőséges áradást nyomon kövesse a maga 
kétségtelenül lassúbb iramában, a termékenységbeli különbségről nem 
is szólva. És mégis azt mondhatjuk, hogy Jókai számos titkát fejtette 
meg fontos és jellemző témák kiválasztásával. Az a százvalahány lap, 
amely ebben a kötetben Jókairól olvasható, lényeges és fontos vizsgá-
lódásnak tekinthető. Elegendő a tanulmányok címeire utalni. Az egyik 
a civis komaromiensist ragadja meg, egy másik olyan, ma már ritkán 
művelt témával foglalkozik, mint a kezdés és lezárás Jókai elbeszélé-
seiben (ami pedig a poétikai elemzés szempontjából korántsem elha-
nyagolható szempont), más írásai a kiemelkedő jelentőségű regények-
ről, így A kőszívű ember /fairól illetőleg Az arany emberről szólnak. 
Külön említendők a Jókai-kutatás önálló fejezeteként is felfogható 
tanulmányai Jókai harmadvirágzásáról, századvégi érzelmes romanti-
kájáról. Végül Petőfi emlékét taglalja Jókai műveiben. 

Mondhatni, hogy ezek a tanulmányok foglalkoznak direkten, köz-
vetlenül Jókai munkásságával. Több olyan témával is találkozunk a 
kötetben, melyek mintegy melléktermékei a Jókai-kutatásnak, ha 
ugyan Nagy Miklós esetében ilyen minősítést egyáltalán alkalmazni 
lehet valamely témával kapcsolatban. Hiszen egyrészt a X I X . század 
egésze, kivált második fele foglalkoztatja, másrészt a prózaírás sem 
szűkül le Jókaira, ez a tény már csak a Jókaihoz való viszonyítás szem-
szögéből is figyelmet érdemel. így tehát nem tekinthető véletlennek, 
hogy Nagy Miklós külön tanulmányokban foglalkozik Vas Gereben-
nel, ill. Jósika Miklós szabadságharc utáni írói munkásságával. Mind-
két esetben megkísérli újrafogalmazni, kiegészíteni a róluk kialakult 
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hagyományos felfogást. Arról talán nem is szükséges szót ejteni, hogy 
a Zord időről itt közzétett tanulmány Nagy Miklós Kemény Zsigmond-
dal foglalkozó kutatásainak csak egy szeletét képviseli. Ez az alapos 
elemzés is bizonyíték arra, hogy e nagyra becsült, ám mindig is kevéssé 
olvasott regényíró klasszikus értékű teljesítménye és valóságos hatása 
közötti sajátos ellentmondás méltán elgondolkoztató kérdés. A Ke-
ménnyel kapcsolatos nézetek, melyek időnként politikai színezetet is 
kaptak, továbbra is higgadt elemzésre várnak, annál is inkább, mert 
a világnézeti és ideologikus elem tenylegesen is kitüntetett szerepet tölt 
be írónknál. A magyar sajátosságokból fakadó és az egyetemleges 
értékek különleges konstellációjáról van szó ebben az esetben, N a g y 
Miklós tanulmánya is e körülményről tanúskodik. 

Amennyiben Kemény mint a magyar regényírás egyik változatának 
képviselője joggal tekinthető mércének Jókai megítélésekor is, nyil-
vánvaló, hogy Nagy Miklós érdeklődése nem véletlenül irányult e 
merőben más típusú próza felé. Néha szinte az az érzésünk, hogy saját 
kutatói alkatához voltaképpen Kemény életmüve mintha közelebb 
állna. Ám pályája úgy hozta, s e körülményben valószínűleg a korai 
elkötelezettség is szerepet játszik, hogy vizsgálódásainak középpontjá-
ban még kitérői többségében is a Jókai-jelenség áll. Ennek bizonysága 
az említetteken kívül a Jókai hatása a kortársi regényírásra c ímű 
munkája, továbbá és kiváltképpen a Krúdy és Jókai című tanulmánya. 
Az utóbbi témának külön nyomatékot ad Krúdy növekvő népszerű-
sége, s azok a modern vonások, melyeket a közvélemény sokáig pusz-
tán hangulatosnak és nosztalgikusnak minősített, valójában azonban 
a kor rejtett arcának feltárását ígérik. Talán ebben a vonatkozásban is 
mélyebb, összetettebb az inspiráció, Jókai oldaláról nézve is. 

Felbukkan Jókai neve még egy címben, ezúttal a külföldi kapcsola-
tok körében, a Jókai és az osztrák szellemi élet viszonyát taglaló írá-
sának címében. Feltűnik viszont, noha ez lehet különös véletlen is, 
hogy Nagy Miklósnak e kötetében nem találunk Mikszáthtal foglal-
kozó tanulmányt. Aligha kétséges, hogy Mikszáth jobban érdekli, mint 
Vas Gereben, s még kevésbé valószínű, hogy Mikszáthról ne lenne 
érdemleges mondanivalója (nemrégen hallottam egy alapos előadását 
Mikszáth írói névadásáról). Tény azonban, hogy a század második 
felének e kiemelkedő prózaírója nem inspirálta nagyobb szabású tanul-
mány írására. Pusztán a témaválasztást tekintve elmondható ugyan, 
hogy Jókai és Kemény műveinek vizsgálata bőven kitöltheti a filológus 
intenzív érdeklődését és szorgos munkálkodásának idejét, mégis né-
mileg talányos, hogy kitérőiben, munkássága mellékágaiban sem tű-
nik fel a mikszáthi regényírás problematikája oly mértékben, ahogy 
ezt akár Jókai tevékenységének szélesebb köre indokolhatná. Pedig 
Nagy Miklós érdeklődése körülhatárolható ugyan, kutatási területei 
jól kitapintható egységet alkotnak, építkezése tudatosnak mondható 
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— a Jókaival bizonyos pontig párhuzamos, más vonatkozásban azt 
ellenpontozó prózaváltozat tőle megszokott a lapos bemutatásával 
eddig adós maradt. 

Ám a kötet ismertetésekor ildomtalan volna bármit is számon kérni, 
maradjon meg e tény jelzése kérdésnek. Annál is inkább, mert a közzé-
tett verselemzés ( Vörösmarty : Setét eszmék), a Madách-tanulmányok, 
továbbá az örök téma, a Bánk bán Arany felfogásában történő be-
mutatása arra vall, hogy Nagy Miklós a veretesebb, s klasszikus érté-
kek körében mozog a legotthonosabban, a nemzetihez fűződő erkölcsi 
értékek világában. Még a regényműfaj terén is fontosnak ítéli meg 
Arany folyóiratainak ez irányú közleményeit. A Haza és a nagyvilág 
címen összefoglalt világirodalmi kitekintés összetétele is jellemző a 
szerző gondolkodására és ízlésének jellegére. Említettük a Jókai és az 
osztrák szellemi élet viszonyát taglaló írását, ez esetben a Jókai-kap-
csolódás a tájékozódási pont, Sziklay László Szomszédainkról című 
tanulmánykötetéről írott bírálata az olyannyira szükséges, s körülöt-
tünk élő népek történelmi és irodalmi viszonyainak megismerésére 
irányuló törekvést nyugtázza, két Goethével foglalkozó tanulmánya 
(A magyar romantikus triász és Goethe, Goethe magyar utóélete a XIX. 
század közepén) viszont valóban lényeges kapcsolattörténeti kutatá-
sokon alapul, s itt Nagy Miklós jó l kamatoztatja a német irodalomban 
való jártasságát. Bizonyos mértékig ez a megállapítás vonatkoztatható 
a Katona József és a világirodalom című tanulmányára is. Elmondható 
tehát, hogy e jól válogatott tanulmánykötet méltóan reprezentálja 
Nagy Miklós irodalomtörténet-írói pályáját, s tevékenysége főbb ered-
ményeinek, módszertanának is hű tükre. 

Komlós Aladárról írott portréja, Sőtér István Nemzet és haladás 
című monográfiájáról, valamint Barta János Évfordulók című tanul-
mánykötetéről írott méltató bírálatai azokról a tudósokról szólnak, 
akikkel munkatársként együtt dolgozott pályája során, s nyilván merí-
tett munkásságukból, s az ő kutatásaik a párhuzamos témákban ki-
váltképpen szorosra fűzték szellemi viszonyukat. í gy tehát még ezek 
az írások is lényegében annak a korszaknak a képét teszik teljesebbé, 
amely Nagy Miklós tevékenységének is kitüntetett, szinte kizárólagos 
területe. 

Nagy Miklós filológiai adottságai, s ragaszkodása az irodalom-
történet-írás hagyományos módszereihez korántsem jelentik azt, hogy 
a hagyományos értékeken belül mozogna. Problémaérzékenysége 
avatja korszerűvé nézeteit, noha kritikai érzéke ilyenkor is lankadatla-
nul működik, módszerének lényegén az újabb irányok és iskolák nem 
változtattak. E körülmény egyik szembetűnő jele az a tény, hogy 
tanulmányainak stílusát, terminológiáját, érvelésének kiegyensúlyo-
zott módját tekintve alig észlelhető különbség az újabb és a negyed-
századdal ezelőtti tanulmányai között. Valódi eligazítást leginkább 
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az a körülmény ad, hogy ha Nagy Miklós, aki figyelemmel kíséri, s 
lelkiismeretesen idézi a mindenkori szakirodalmat, fontosabb, vala-
mely témára utaló munkára nem hivatkozik. Ez esetben bizonnyal a 
hivatkozandó munka megjelenése előtti dátum szerzőnk tanulmányá-
nak keletkezési ideje. Az ilyen fajta nyomozást persze megtakaríthatja 
magának könyve olvasója, hiszen Nagy Miklós a jegyzetekben jelzi 
írásai megjelenésének idejét és helyét. 

összefoglaló, egész korszakot érintő fejtegetésekre ritkán vállal-
kozik, pl. a Fél évszázad történelmünkből (1848—1890) című írásában. 
Vélhetnék, hogy ezúttal mintegy saját tanulmányainak hátterét 
vázolja fel, a félszázadra vonatkozó főbb történelmi tényezőket összeg-
zi. Ám mégsem erről esik szó elsősorban, hiszen írása a tízkötetes 
szintézis megfelelő kötetének alapos ismertetése és szakszerű bírálata. 
Bírálatából kiviláglik, hogy históriailag is fölényesen ismeri korszakát. 
Valahogy ez a megjegyzés vonatkoztatható a kötet szisztematikusan, 
a kutatómunka menetében alkotott és többi, többé-kevésbé alkalmi 
jellegű írásaira. Szemléletének egysége, módszereinek kiérleltsége a 
kor teljes és összefüggő ismeretére utal még akkor is, amikor ennek 
csupán egyes, noha fontos, részleteinek kimunkálására vállalkozik. 
(Szépirodalmi, 1987.) 

WÉBER ANTAL 

KÖNYVEK KASSÁK LAJOSRÓL 

(CSAPLÁR F E R E N C : KASSÁK KÖREI, 
FERENCZI LÁSZLÓ: ÉN KASSÁK LAJOS VAGYOK, 

ACZÉL GÉZA: TERMŐ AVANTGARDE) 

írói jubileumok időszakát éljük: az első Nyugat-nemzedék leg-
jobbjainak és az avantgárd „apostolai"-nak egymástól alig évtizednyi 
időtávolban született alakjait sorakoztatjuk egymás nyomába; 
őelőttük hajtunk fejet, az ő munkásságuk jobb megértésére teszünk 
időnként kísérletet. Ennek során elmondhatjuk, hogy a vezérszerepre 
termett, nagyrészt mégis magánosnak maradt író: Kassák Lajos előtt 
könyvkiadásunk időben lerótta a tiszteletadás köreit. Kiadta számo-
zott költeményeinek szép, reprezentatív gyűjteményét, közreadta a 
Nemzeti Galériában megrendezett könyvkiállítás gazdag anyagát, s a 
jubilálás évén csaknem belül maradva „két és fél" tanulmány-, ill. 
kritikakötettel is adózott életművének. (A legutolsóként megjelent 
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könyvnek emellett még a második fele is jobbára olyanokról szól, akik 
közelebbről vagy távolabbról Kassák küzdőtársai közé számíthatók: 
Barta Sándorról, Komját Aladárról és T a m k ó Sirató Károlyról.) 
Ha hiányoljuk is Bori Imre és Korner Éva beígért, úttörő érdemű 
Kassák-könyve újrakiadásának elmaradását,* egészében véve nem 
lehet okunk az elégedetlenségre. 

Nézzük azonban egy fokkal közelebbről is az egyes köteteket. 
Közvetlenül Kassákra vonatkozóan Csaplár Ferenc könyve adja 

a legtöbb új ismeretet, s talán a jelentőségét is ez domborítja ki a 
legjobban. Éppolyan markánsan előrajzolódik írásaiból a pesti és a 
bécsi folyóiratszerkesztőnek, a Berlinben élő modernekkel — Arppal, 
El Liszickijjel, Grosszal, Huelsenbeckkel, Archipenkóval és mások-
kal — közvetlen kapcsolatokat is építő újítónak az arcéle, mint ameny-
nyire azé az íróé, aki a hazai szociáldemokrácia napilapjában vívja 
— mintegy Ady nyomdokaiba lépve — a modernség harcát. Vagy a 
művészetszervezőé, aki a később ugyancsak tábort gyűjtő Szabó 
Dezsőben tud szövetségesre (időlegesen úgyszólván példaképre is) 
találni — hogy később azután annál meredekebb szögben térjenek 
el egymástól útjaik. A konokul saját útjára lépett autodidaktát is 
megismerhetjük a tanulmányokból, aki Babits vitapartnerévé tud 
emelkedni, s a tőle oly sokban különböző Osvátban és Juhász Gyulá-
ban is értő olvasóra, sőt, távolibb szövetségesre talál. Akinek útja egy 
időre Bartókéval is összetalálkozik — kevés híján maradandó ér-
vénnyel, hiszen a zeneszerző Balázs Béla „német filozófiai misztiká"-
jától idegenkedve majd a Bányászok hajnalban szerzőjétől: a zenéjének 
sok sajátságára fogékony lírikustól fog szövegkönyvet kérni. (Ha 
sikertelenül is.) 

Csaplár elsősorban sokfelé kiterjedő, módszeres, alapos adat-
gyűjtéseivel, gondos adatfeldolgozó munkájával, józan logikájával 
érdemelheti ki elismerésünket. Otthonos a különböző levelezésekben, 
de kinyomtatásig nem jutott antológiák tervei is ismerősek számára, 
akár a felolvasóestek fogadtatásáról szóló hírlapi tudósítások; egy-
aránt idéz külföldi kiadókkal kötött szerződések és hazai bírósági 
ítéletek szövegeiből, visszaemlékezések messzire terjedő dzsungelében 
igyekszik eligazodni és műsorfüzetekből olvas ki következtetéseket. 
Más kutatók eredményeire is épít, irodalmi, történelmi és művészet-
történeti publikációkat hasznosít — máskor hangszalagokon őrzött 
beszélgetésekből szerez ismereteket. Sok adatnak juthatunk könyvé-
nek közvetítésével a birtokába: Kassák művészi — többek között 
zenei — tájékozódásának irányairól is, akár személyes kapcsolatairól, 

* Erre — föltehetően az átdolgozások mértéke következtében — 
csak 1988 második felében, ennek a bírálatnak a szerkesztőségbe 
érkezése után került sor. 
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szervező tevékenységéről vagy munkásságának fogadtatásáról. Karak-
terjegyeit tekintve ugyan nem változtatja meg számottevően korábban 
kialakított Kassák-képünket, megannyi új részlettel azonban gazda-
gítja, súlyának valóságos nagyságrendjét tudatosítva, vagy éppen 
segítve tudatunkban növekedni. 

Tény ugyanakkor, hogy az anyagföltárás — cikkek, szerzői név-
jegyzékek ismertetése stb. — néha már-már lajstromszerűvé lesz. 
(Kissé hosszúra nyúlik — viszonylag kevés színt adva — például a 
Népszava vitájának tárgyalása.) Nem föltétlenül csatlakoznak hozzá-
juk érdekesebb, elmélyültebb elemzések — esetleg gondolatmozdító 
tűnődések. A költői művek tárgyalása viszonylag szimpla, időnként 
kissé iskolás. (Ezen belül is kellemetlenül lep meg a már sokak által 
sokféleképpen elemzett A ló meghal, a madarak kirepülnek említésekor 
ennek erősen egyoldalú jellemzése: „a szabadságérzés, a világ új 
jelenségeivel való találkozás mámoros örömét szólaltatta meg". 
Déry fiatalkori prózaművének, A kéthangú kiáltásnak a minősítése is 
meghökkent: hogy tudniillik ez szerinte már szürrealista ihletettségű 
volna, „a nem emberi életből" való elvágyódás kifejezése által.) 

Leginkább talán ott kívánt volna összetettebb, sajátosan művészi 
kérdések megvilágítására több szellemi energiát fordító tárgyalásmó-
dot a könyv, ahol a nagy alkotók érintkezési pontjaira vet fényt. 
Ahogy egyrészt Ady és Kassák, Babits és Kassák, másfelől Kassák és 
a modern festészet, ill. Kassák és Bartók, majd Illyés, Déry és Kassák, 
Szabó Dezső és Kassák egymáshoz kötődését, ill. egymástól távol 
maradását vagy éppen távolodását veszi számba. Ezek a vizsgálódások 
pedig a „Kassák-jelenség" mibenlétének jobb megértéséhez, ill. egy 
egész korszak erővonalainak határozottabb kirajzolásához is aligha-
nem sokban hozzásegíthetnének. Talán Kassák és a Pandora, ill. 
Kassák és a felbomló hazai avantgárd viszonyának itteni elemzését 
is eredményesebbé téve. (Elsősorban annak földerítéséhez járulva 
hozzá: mi az, ami fejlődési szakaszt nyitó értékei és sok évtizedes 
színvonalas művészi teljesítménye ellenére valahol mégiscsak hiány-
zott Kassákból ahhoz, hogy igazi naggyá váljék? Emellett — kisebb 
mértékben — pl. annak tudatosítását is szolgálva, hogy milyen dühödt 
egymásba marások torzították abban az időben az irodalmi orgánu-
mok vitáit: elsősorban azokét, melyek a politika küzdelmeibe is 
belekapcsolódtak. Nemegyszer összekuszálva így a művészi összefüg-
gések szálait — pl. Illyés Gyulának a kötetben érintett útváltását 
illetően is.) 

Ferenczi László könyvének egészen más az arculata. 
Egy fokkal érdekesebb, viszont lényegesen kevésbé határozott 

Csapiárénál. 
Sőtér István, Juhász Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Szécsi Margit, 

Rába György és Komlós Aladár szavainak idézésével nyit: esszé-
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részletek, költői müvek, megemlékezések értékes anyagából választ ki 
hol hosszabb (szélső esetben tíz lapnál is nagyobb terjedelmű), hol 
csupán néhány soros részeket; ezekhez fűzi alkalmanként hozzá saját 
kiegészítéseit. Mindjárt az elején megjelöli könyvének célját is: 
„Kassák legfontosabb műveit az időrendet követve mutatjuk be kora-
beli kritikák és a későbbi irodalomtörténeti dolgozatok tükrében"; 
s „néha . . . az időrend rovására egy-egy problémakört összefüggései-
ben kívánunk elemezni". 

Színgazdag anyagot tár így elénk a szerző. Németh Lászlót és 
József Attilát idézheti, akár Szabó Dezsőt és Tandori Dezsőt , Somlyó 
Györgyöt és Béládi Miklóst, Lesznai Annát és Révai Józsefet, Móricz 
Zsigmondot és Sík Csabát. Az avantgárd hívőit és a realizmus elkö-
telezettjeit, forradalmárokat és konzervatívokat, írókat és művészet-
történészeket — nem utolsósorban pedig magát Kassák Lajost. 
Leginkább talán Kassák szűkebb és tágabb környezetének törekszik 
a megvilágítására, hogy szélesebb, színekben gazdag összképből raj-
zolódjanak elő a Kassák képviselte értékek. Ezért kap Ferenczi saját 
szövegeiben is viszonylag nagy helyet annak felmutatása: mi született 
a vizsgált életmű egy-egy kötetének időpontjában a magyar és a világ-
irodalom más alkotóinak műhelyében. 

A sok érdekes (nem mindig egyaránt érdekes) anyag ugyanakkor 
nem mutat egységes koncepciót. 

Jobb lett volna ugyanis megelégedni a művek születésével szinkron 
visszhangok megidézésével, vagy pedig — ha inkább a befogadás-
történet megrajzolásában ismerte volna föl Ferenczi László a feladatát 
— először is alighanem néhány f ő műnek vagy egy-két fontos jelenség-
nek a kiemelésére kellett volna korlátoznia a figyelmét. Velük kap-
csolatban viszont következetesen, lépésről lépésre előrejutva kellett 
volna számba vennie az egymást követő korszakok „válaszait". 
Akár annak kedvéért, hogy a bennük végül is fölismerhető viszonyla-
gos állandót sikerüljön kidomborítani, akár — a részleteket tekintve 
más módszerrel élve — azért, hogy az egyes fejlődési szakaszoknak 
a változásai rajzolódjanak minél tisztábban elő. Ferenczi László 
ehelyett mintha inkább csak kedve szerint tallóznék a széles terepen: 
majd régibb, majd újabb szerzőt idézve (kissé meglepő módon mai 
kéziratot is, ami azért még nehezen számítható a visszhangok közé), 
egymásnak ellentmondó és egymást erősítő vagy éppen csak „valahol 
egymás közelében" elhelyezhető állásfoglalásokat. Hasonlóképpen 
nem elég világosak kronológiáinak sem a szempontjai, melyek pedig 
ugyancsak számos érdekes elemet tartalmaznak. (Például arra, hogy 
Pound első verskötetének s Ady istenes és proletárverseinek egybeesik 
a megjelenési éve, vajon miért érdemes fölfigyelni? Vagy az Eposz 
Wagner maszkjában és a személyét megsokszorozó Pessoa „diadalmas 
napja" között hol a lényegi összefüggés? Esetleg az ellentét? A tölgyfa 
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leveleiben publikált „Kassák-őszikék" és a szovjet új hullám együtt 
említése mit segít tisztábban látnunk?) Hasonlóképpen nem világos, 
mit kezdjen néha az olvasó Kassák nyolc-tíz egymást követő éven be-
lül közzétett könyveinek cím szerinti felsorolásával. A kommentárok 
el-elmaradnak mellőlük, ezek azonban máskor sem föltétlenül nagy 
igényűek. N e m nagyon vállalkoznak az exponált kérdésekben az 
ítéletalkotásra — még a lényeg kiemelésére is alig. Ferenczi saját 
eredményeinek, egyéni meglátásainak megfogalmazásai is többnyire 
beleolvadnak közismert dolgok — összekötőszövegként egyébként 
valóban szükséges — újraelmondásaiba. (Vagy szétszórtan elvesznek 
bennük.) 

A közreadott idézetek terjedelmi arányai sem mutatnak határozott 
tervezést. (Mi indokolhatta pl. József Attila elfogult, dogmatikus 
szemléletet érvényesítő bírálatának teljes közreadását?) És van,amikor 
a könyv nem Kassák életművének fogadtatására, hanem ehelyett 
személyének helyzetére vonatkozó szövegeket ad közre — főként az író 
önvallomásaiból, máskor a szerző kommentárjaiból. (Például az, 
hogy „Kassákot három nagy csalódás éri: az első világháború kirob-
banása, a Tanácsköztársaság bukása és Hitler uralomra jutása", 
bizonyára teljes mértékben igaz, viszont aligha tartozik hozzá fogad-
tatásának történetéhez.) 

Mintha az évforduló sürgetésének hatására félkész állapotban 
került volna nyomdába egy nagyobb igényű, érdekes, újszerűnek szánt 
kötet kézirata. 

A lírikus Kassákról Aczél Géza könyve mondja a legtöbbet. 
(Szerzőjének tekintete más írásokban is a lírára és a nálunk Kassák-
kal megjelenő újító törekvésekre irányul: a költészet vizuális és más, 
nyugati neoavantgárd irányzatait fogja be nézőszögébe.) Kassák 
pályakezdését tárgyalva, korai publikációs munkásságán végigtekint-
ve ugyan prózája alakulásának is viszonylag komoly figyelmet szentel, 
eszmevilágának és szervező munkásságának alakulását is nyomon kí-
séri, az avantgárd újszerf-ségének jegyeit azonban ebben a szakaszban 
is a költői művek mutatják meg kézzelfoghatóbban. Később főként 
a kevésbé föltárt területet képviselő „számozott versek" termését 
kutatja nagy intenzitással, de a nagy igényű hosszabb mű, A ló meghal, 
a madarak kirepülnek értékelését is érdekes megfigyeléssel gyarapítja, 
amikor a korábbi kutatások eredményei mellé odaállítja saját hipoté-
zisét. (Elgondolkodtató érveket sorakoztatva föl amellett, hogy a ver-
set egyfajta kettős időszerkesztés is jellemzi.) Aczél Géza jó érzékkel 
törekszik arra — az egyes részleteket és a műegészet illetően egyaránt 
—, hogy a művészi értékelésnek a feladatait is elvégezze, ami Kassák 
esetében az átlagosnál alighanem a nehezebb, s már csak azért is 
különösen szükséges tennivalók közé tartozik. Több energiát szentel 
azonban annak, hogy kiemelje az egymást követő müvek színgazdag 
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szövedékéből az összefüggő szálakat — pl. motívumok újraelőfordu-
lásai után nyomozva —, dokumentálva ezzel az életmű egészének 
szervességét. Miközben avatottan értelmez, minősít és jellemez, a 
fejlődés rejtett menetének fölismerésére is eredményesen törekszik. 
Ha egy-egy még tüzetesebb: több szemléltető anyagot hasznosító 
vagy tovább árnyalt elemzést is szívesen látnánk még a kötetben, 
ez nem csökkentheti örömünket azon, amit kapunk belőle. Akkor 
sem, ha néha, amit mond, az is ellenvetések megfogalmazására késztet. 
(Például a 36-es, amelyben hangsúlyos helyen jelenik meg a „kicsiny 
szibériai falu ahol a gyerekeket keresztbe fektette az éhség", vagy a 
39-ts, melynek látomásszerű „cselekményében" megfagyott menekül-
teket szorít a lyukas tenyér, s amely — írójának szavai szerint — „az 
első keserűen földobott ének belőlem", nehezen minősíthető néhány 
nyugalmasabb sora alapján a maga egészében idillikusnak. A 6-ra 
és a 64-re is csak erőszakkal lehet kiterjeszteni „az álmodozó, megbé-
kélt szolidarítás"-nak, illetve a „gyógyító, meleg és hűs tisztaság"-nak 
az érvényét.) Előfordul egyébként ilyen probléma az értékelések kap-
csán is. így a 18. Képversnek, sommásan „elhibázott produkció"-vá 
minősítése — legalábbis bizonyító elemzés nélkül — nem tud meg-
győzni. Itt-ott egyes tanulmányok átfedései, illetve egymásba csúszá-
saikból adódó időrend-elbizonytalanításai is zavarnak. 

Komolyabb hiányérzetet viszont inkább csak azzal kelt Aczél 
könyve, amivel — közvetve — egy általánosabb hiányérzetet segít 
tudatosítani. Ismételten alkalmaz ugyanis olyan minősítéseket, ame-
lyeknek — legalábbis egyelőre — hiányzik a komolyabb fedezetük. 
Több ízben említi Kassák idealizmusát, illetve szubjektivizmusát 
(60., 78— 79., 147.) — nem minden alap nélkül, bizonyító eljárásra 
azonban már nem vállalkozik. Ráébreszt ezáltal arra a feladatra, 
hogy ideje volna már utánanézni: melyek lehettek Kassák világnézeté-
nek legfőbb tényezői? Milyen filozófiai nézetei, milyen bölcseleti 
ismeretei voltak egyáltalán — teljes joggal beszélhetünk-e kassáki 
világképről, s ha igen : hol helyezhető az el a korabeli Európa művészei-
nek változatos együttesén belül? Megkockáztatom esetleg a gondola-
tot: nem lehetséges-e, hogy egy alapszerkezetében hangsúlyosan le-
egyszerűsített világ felfogásnak és egy részleteiben néha végletesen 
differenciált világérzékelésnek a kettősségével kell nála számot vet-
nünk? 

Indokolt tehát, hogy várjuk a folytatást — ebben az irányban is, 
akár más irányokban továbbmenve. 

Ha a három kötetet egymás mellé állítjuk, elmondhatjuk, hogy 
érintkezési pontjaikon csak ritkán kerülnek ellentétbe egymással; 
inkább kiegészítik, pontosítják, mint amennyire cáfolják egymást. 
(A Babits —Kassák-vita elemzése például Csaplárnál hatol mélyebb 
rétegekbe, A ló meghal . . . értelmezéséhez viszont Aczél könyvét 
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célszerűbb kézbe venni.) Hiányokat pótolnak inkább, további hiá-
nyok pótlására adva indítást. Bár részleteikben elégületlenségnek is 
tápot adva, összességükben örvendetesen tanúskodnak arról, amiről 
más oldalról a bécsi Deréky Pál recepciótörténeti vizsgálódásai vagy 
a jubileum évében folyóiratban megjelent tanulmányok is hírt adhat-
nak, hogy nem csupán megindult néhány évtizeddel korábban — fő-
ként Újvidéken —, hanem ma is van Kassák-kutatás. 

TAMÁS ATTILA 

TÁLTOSOK ÉS GARABONCIÁSOK 

(DÖMÖTÖR TEKLA: 
TÁLTOSOK PEST-BUDÁN ÉS KÖRNYÉKÉN) 

Síron túli üzenetként ért el hozzánk Dömötör Tekla utolsó könyve. 
Még fel sem ocsúdtunk az elvesztése fölött érzett fájdalomból, amikor 
— egész élet-magatartására oly jellemzően — ezt akesernyés-mosolyos 
üzenetet küldte nekünk, mintegy azt mondva: ne bánkódjatok, to-
vábbra is veletek maradok . . . 

Nem a mi feladatunk kijelölni Dömötör Tekla helyét a magyar 
néprajzkutatásban; sem megítélni művei jelentőségét a magyar s a 
nemzetközi folklorisztikában. De az irodalomtörténésznek is feladata 
tisztelegni teljesítménye előtt, melynek inkább csak marginális, de 
emlékezetes része volt a régi magyar drámai emlékekkel való foglal-
kozás. 

Utolsó könyvében Dömötör Tekla új oldaláról mutatkozik meg: 
az emlékíró lép előtérbe. Az első rész, a könyvnek körülbelül a fele — 
„Ifjúságom emlékei" címen — valóban a szerző ifjúságáról szól: 
emlékeit mondja el családjáról, neveltetéséről, út- és pályakereséséről, 
ifjonti külföldi utazásairól, házasságáról és a második világháborúról, 
melyet fiatal anyaként s aktív ellenállóként élt meg. Abban a már-már 
mindent elöntő memoáráradatban, amely évtizedünket jellemzi, üde 
színfolt Dömötör Tekla emlékirata: minimális személyesség, szinte 
teljesen hiányzó lirizálás; ezzel szemben szikár tény-elóadás, a saját 
életével kapcsolatosan is szociologikus érdeklődés jellemzi — s az e 
műfajban oly ritka humor, önirónia. 

A szerző életútja önmagában is érdekes, hiszen egy jelentős tudós 
életéről van szó; de megírása túlmutat önnön jelentőségén, részben a 
háború előtti egyetemi-múzeumi körök felrajzolásával, részben s talán 
még inkább baráti köreinek árnyalatos és meleg hangú megrajzolásá-
val. Valóban, az irodalomtörténész számára e könyv jelentősége Keré-
nyi Károly és baráti köre, a Stemma-kör, valamint a Devecseri Gábor 
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körül kristályosodott „Társaság" — majdnem azt mondanám élet-
rajzának — a megírásával nő meg igazán. Mindkettőben különös 
belső feszültségnek lehetünk tanúi: annak a viaskodásnak, amely 
egyfelől a szeretet és ragaszkodás, másfelől a már szükségesnek látott 
kritikai ítélet s az erre való lényegi képtelenség között dúl. Ő is érzékeli 
a Stemma-kör s maga Kerényi elég szélsőséges spiritualizmusát s en-
nek az inadekvát voltát, sőt lefegyverző hatását a kor mérgeivel szem-
ben, amelyeket egyébként Kerényi is határozottan elutasított magától. 
A „Társaság"-nak pedig talán ez az első, nem irodalmiasított leírása 
— bár a szerző is megtorpan ennek az összetartó erőnek a szociologi-
kus értelmezése előtt. Ki nem mondva, soraiból az derül ki, hogy ez az 
erő lényegében Devecseri Gábor karizmatikus egyéniségében nyil-
vánult meg. 

Magam is tanúja vagyok, így álmomban sem jutna eszembe csök-
kenteni akár Devecseri különös csoport-szervező képességét, akár a 
személyéből áradó s szinte minden körébe kerülőt lenyűgöző bájt. 
Mégsem érzem teljesnek ezzel a magyarázatot. Kezdetben, a „társa-
ság" megalakulásakor nyilvánvalóan a kitaszítottság, a margóra ke-
rültség érzése volt a kohéziós erő, meg a saját tehetségük tudata 
— tehetségé, melyet az adott társadalom nem akart engedni érvénye-
sülni, de amely ellen igazán csak dadaisztikus gesztusokkal tudnak 
lázadni. Ezekben a groteszk-lázadó gesztusokban fejeződött is ki a 
„társaság" lényege; s az idők múltával ezek mind üresebbé, majd az 
ifjúság felidézésének rítusaivá váltak. 

Mindezt azonban Dömötör Tekla nem így mondja el: ó „csak" 
leírja a folyamatot, a hangulatot, az alakokat s kapcsolataikat. Ez 
utóbbiban különös és íróilag nem teljesen szerencsés tapintatot tanú-
sít. Bizony a kapcsolatrendszerek e körben rendkívül bonyolultak s 
változók voltak, mint tudjuk; érdekes lett volna erről is többet 
hallani. 

„Ez a könyv is tükör akar lenni, és nem portré, nem saját magamról 
akarok benne szólni, hanem minél hívebb képet adni a megélt jelen-
ségekről." Ez a könyv utolsó mondata; s e szándék mondhatni, hibát-
lan teljesítését hordja magában a kötet. Talán ezért van az, hogy a 
második rész íróilag teljesebbnek tetszik, mint az első. Ezek közül a 
szememben kiemelkedik a „Naiv művészek" három írása, amelyek-
ben a szerző naiv művészek példáján valójában a művész-alkat, a mű-
vész-lét lényege után nyomoz; s „A népművészet szerelmesei", mely 
két portrét: Ortutay Gyuláét és Kardos Tiborét tartalmazza. Mind-
kettőt áthatja a szeretet, a jó barát és a nagy tehetség iránti jó értelem-
ben vett elfogultság; az ő esetükben sem a mérlegelést vagy éppen a 
kritikai megmérést tartja a szerző feladatának, hanem az általa megélt 
epizódok anekdotikus előadásán át az emberi-alkotói portré megraj-
zolását. 
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A két portré közül talán Kardos Tiboré a jelentősebb. Nemcsak 
azért, mert Ortutayról már sokan/és sokat írtak, Dömötör Tekla is, 
mások is; hanem elsősorban azért, mert a szerzőnek Kardos esetében 
sikerül tetten érnie a tudós lényegét: a költői vizionáriusságnak és a 
felhalmozott tényanyag mesteri kezelőjének különös egyvelegét, azt, 
amitől Kardos szinte a költői ihlet szárnyaira emelkedett, egy-egy 
általa szeretett korszakról, alakról vagy műről szólván. 

A halál mindig durva és fellebbezhetetlen pontot tesz egy alkotói 
pálya végére. Végül is esetlegesség, hogy ez lett Dömötör Tekla utolsó 
könyve. De ebben az esetlegességben van valami szükségesség: hiszen 
a tudós-író az itt összegyűjtött darabokban búcsúzkodik az általa 
szeretettektől, saját fiatalságától — talán kicsit saját életétől is. De e 
búcsúban egy szeretetre méltó egyéniség örökült meg a mai s a holna-
pi olvasók gazdagodására. (Szépirodalmi, 1987.) 

NAGY PÉTER 

SZEPES ERIKA-SZERDAHELYI ISTVÁN: 
A MÚZSÁK TÁNCA. VERSTANI KISENCIKLOPÉDIA 

A könyv a szó hagyományos értelmében vett enciklopédia : össze-
függő tárgykörökben adja elő a verstani alapismereteket, nem betű-
rendes címszavakban, mint a lexikonok. Négy fő témáját emelhetjük 
ki: ritmikai alapfogalmak (11 — 54.), hangsúlyos verselés (55—68.), 
időmértékes versformák (69—120.), a versforma hangulati szerepe 
(129-136.). 

A szerzők bevezetésként előrebocsátják: „ha nem bonyolítjuk 
mesterségesen azt, ami valójában meglehetősen egyszerű, akkor itt 
nem ütközünk olyan problémákba, amelyeknek áttekintésére ne lenne 
képes az olyan átlagember is, aki még sosem vett kezébe verstani 
szakmunkákat". E célkitűzésüket sikerrel valósítják meg. A könyv 
közérthető, és ma, amikor magyar szakos tanáraink sem rendelkeznek 
verstani ismeretekkel (kivéve, ha az egyetemen Szerdahelyi István 
hallgatói voltak), igen hasznos ez a kézikönyv. Az utóbbi évtize-
dekben megjelent, összefoglaló verstani munkák kö zül ez a köny-
vecske tárgyalja legérthetőbben, legvilágosabban az anyagot. 

Az általános fogalmakat ismertető első részben egyszerű példákon 
mutatja be a verstani alapfogalmakat (időmérték, láb, ütem, versszak 
stb.), és lépésről lépésre jut el a meghatározásig: „a vers olyan szöveg, 
amelyben a nyelv kifejezési síkjának — hangzásának és írásképének — 
építőelemei a szöveg egészére kiterjedően és a szótagok szintjéig le-
hatolva ritmikusan rendezettek" (28.). A ritmikus rendezettség miben-
létét is megmagyarázza: rendszeres, szabályos ismétlődés, más szóval 
sorozatosság. Legfeljebb az vitatható, hogy az íráskép valóban ritmus-
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képző tényező-e, hiszen a ritmus, a hangzás nincs kötve a leíráshoz, 
ugyanúgy, ahogy pl. egy ének dallama is a kottáktól függetlenül 
létezik. 

A szerzők a régebbi gyakorlattól eltérően, a versképletet metrum-
nak vagy versmértéknek nevezik a hangsúlyos költészetben is, míg 
régebben csak az időmértékes költészetben beszéltünk mértékről. 
Szintén eltérnek az általános gyakorlattól abban, hogy az antik négy-
szótagos jambus és trocheus lábat (« — <j —, ill. — и — и) ütemnek 
nevezik, ami azért zavaró, mert az ütem elnevezés a hangsúlyos ver-
selésben használatos, nem az időmértékesben. 

A magyar nemzeti versidomnak, a hangsúlyos vagy ütemhangsúlyos 
verselésnek tárgyalására jut legkevesebb hely a könyvben. Ezen a szűk-
re szabott fejezeten belül is nagyobb figyelemben részesülnek a ritka 
alkalmi formák, mint a hagyományos ütemezésű versek. Teljesen em-
lítés nélkül maradnak a magyar népdal-szövegek, amelyek versfor-
máinak ismertetésétől a szerzők tudatosan elzárkóznak, arra hivatkoz-
va, hogy itt a dallam ritmusa erősen befolyásolja a szöveg ritmusát. 
Szintén említés nélkül marad a magyar verstani szerzők többsége 
által vallott alapvető törvényszerűség, amely — ösztönös ritmus-
érzékünkkel összhangban — azt tanítja, hogy a mai magyar hangsúlyos 
vers általában négyszótagos ütemekből épül, amelyek csak sorvégen 
vagy sormetszet előtt rövidülhetnek 2— 3 szótagossá („4+ maradék" 
szabály: Isten, áldd meg | a magyart 4 + 3). Ezt a tételt a szerzők má-
sutt is elutasítják. A könyvben számos esetben ettől eltérő, egyéb 
törvényszerűséget feltételező verselemzésekkel találkozunk. Például 
„kételemű kétvariációs ütempár" elnevezéssel alábbi hangsúlyos üte-, 
mezést találunk: 

Ez az elemzés némileg meghökkentő, mindenekelőtt azért, mert az 
idézett vers nem hangsúlyos, hanem időmértékes: laza jambus. 
Hasonló a helyzet a következő lapokon szereplő példákkal, amelyek 
jambikus (tehát időmértékes) versekből mutatnak ki ötszótagos stb. 
hangsúlyos ütemeket. 

A szerzők véleménye szerint „a magyar ütemhangsúlyos vershez 
hasonló versrendszer más nyelvekben is megtalálható" (cseh, lengyel, 
francia). Talán helyesebb volna így fogalmaznunk: „a magyar ütem-
hangsúlyos verseléstől eltérő hangsúlyos versrendszer más nyelvekben 
is megtalálható". Még a magyarhoz legközelebb álló cseh és szlovák 
ritmikát is csak a nyelvet nem ismerő érzi hasonlónak (vö. a legilleté-

Világos éjjel И habfehéren 
köd-ménesek || úsznak a réten, 

5 II 4 
4I I 5 
311 2 
4 II 5 
311 2 

sörényük II röpköd. 
Dér jön, dér jön — || így hegedülnek 

didergő II tücskök. 
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kesebbnek, a prágai egyetem magyar tanszékét vezető, kassai szár-
mazású Rákos Péternek idevágó megjegyzéseit), a francia és a lengyel 
vers pedig egyáltalán nem kelt hasonló ritmikai benyomást (vö. pl. : 
az ún. genfi zsoltárok azonos dallamra készültek Cl. Marót francia 
parafrázisában és Molnár magyar fordításában, mégis a két szöveg 
ritmikája gyökeresen különbözik). 

Mindenesetre érdeme ennek a fejezetnek, hogy a ritkábban elő-
forduló hangsúlyos formák bemutatásával felhívja a figyelmet a ha-
gyományos magyar nemzeti versidomban rejlő gazdag lehetőségekre. 

Az időmértékes verseléssel foglalkozó fejezet együtt tárgyalja az 
antik (görög— latin) és az ún. nyugat-európai (rímes-időmértékes, 
zömmel jambikus) verselést, amelyeket régebbi verstani hagyomá-
nyunk — és ritmusérzékünk — meglehetősen eltérőknek érzett. Továb-
bá magáévá teszi egyes német verstani szerzők kólon-elméletét, amely 
szerint az antik lírai metrumok sorai (szapphói: — и | | — u к | 
— и I — и, alkaioszi: у — | u — | — || — и и [ — « | о stb.) nem 
bonthatók verslábakra az idézett módon, hanem a teljes, osztatlan sor 
képez ritmikai alapegységet, és a ritmust nem a verslábak sorozatos-
sága, hanem a teljes sor, sőt teljes versszak ismétlődése adja. Ebben a 
Világirodalmi Lexikon görög—latin verstani címszavait követik a 
szerzők, noha ezek a címszavak a lexikon legkevésbé hasznavehető 
fejezeteit alkotják. Újítás az is, hogy a négyszótagos antik verslábakat 
(choriambus: — и w — stb.) nem verslábnak, hanem szintén kolon-
nák nevezik. A kólonok elemzésének szentel legnagyobb teret a könyv. 

Röviden említi a szimultán (kettős ritmusú) verseket, amelyek egy-
idejűleg időmértékesek és hangsúlyosak. Sajátos állásfoglalás, hogy 
az ötödik szótag után metszeteket alkalmazó, időmértékes késő ókori 
ambroziánus sort (négyes jambus : у — о — у — « — ) a metszet 
miatt 5 + 3 beosztású, az időmérték mellett hangsúlyos ütemezésű, 
szimultán sornak könyveli el : 

Ahol születtem, falu volt и — | и — | — w | u — 
x x x x x | | x x x 

Szintén röviden említ néhány olyan versrendszert, amelyet a ma-
gyar költészet nem ismer, pl. az angol, olasz, orosz stb. típusú hang-
súlyos verselést (hangsúlyos jambusok és trocheusok, ritkábban 
daktilusok, amelyeket a magyarban időmértékes jambusokkal és 
trocheusokkal szoktunk visszaadni, s amelyek ún. nyugat-európai 
verselésünk előképéül szolgáltak). 

A versformák hangulatfestő szerepét tárgyaló, záró fejezet f Vers-
forma és költői tartalom) az egyetlen szubjektív rész a könyvben, 
amelynek szerzőit egyébként a legteljesebb tárgyilagosságra törekvés 
jellemzi. A téma szubjektív volta miatt kétségbe vonható, hogy pl. 
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Vas István 1942-ben írt költeményének felező tizenkettesei valóban a 
kuruc bujdosó ének hatosainak emlékét idézik, mint a szerzők vélik: 

Zokog, vacog, fél a tavaszi természet 6 | 6 
Nem készíti ágyát gyönyörű termésnek 6 | 6 

E sátáni vetésen. 4 | 3 

Őszi harmat után 6 
Nagy hegyeknek ormán 6 

Fújdogál a hideg szél 41 3 
Fújdogál a hideg szél. 4 | 3 

A könyvet kitűnő válogatott bibliográfia egészíti ki, amely 26 
újabb magyar verstani szakkönyvet rövid tartalmi összefoglalással 
ismertet. 

Külön érdekessége a könyvnek, hogy példáit majdnem kizárólag 
a mai magyar költészetből meríti. Meglepetésként szolgál, milyen 
változatos formakinccsel dolgoznak tehetségesebb költőink ma, a 
szabadvers-dömping idején. 

Néhány helyesbítés: 

85. oldal: Babits Vakok a hídon című verse nem bacchius és palim-
bacchius keverése, és nem antik kardalokat követ, hanem babitsi 
lazasággal kezelt perzsa mutakárib: A csöndnek folyóján pár deszka-
darab I/ \ и I — - U I U - . 

96. oldal: Sylvester János Űjszövetség-fordítása nem 1514-ben, 
hanem 1541-ben jelent meg. 

100—104. oldal: A magyar költészetben — Horatius nyomán — 
a szapphói sorban nem lehet rövid a negyedik szótag: — и — и — >; 
и — Kj — и (helyesen — и и и — и — о), az alkaioszi 
sorban az ötödik szótag: у — и — y — v u — и у (helyesen: 
и — v u u - и у), az aszklépiadészi sorban az első két 
szótag : у у — и й - — v u — <j у (helyesen и v — — v v 
— С у). 

120. oldal: A mutakárib-metrumú sor tévesen van idézve: Havas 
jégmezőkön fulladó lábnyomok v | « I — " | u - , 
helyesen : Havas jégmezőkön futó lábnyomok и | и — — | 

121. oldal: Csokonai A hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt 
kezdetű verse nem klasszicizálóan időmértékes, hanem a perzsa ramal 
formát követi hibátlanul, mint erre már Képes G. rámutatott 
( l /v — — I uu — — I u u — — \ и V — ), és nem szimultán, ti. a máso-
dik versszak már nem ütemezhető hangsúlyosan, csak időmértékesen: 
teljesítsd an\gyali szókkal. (Akadémiai Kiadó, 1988.) 

VEKERDI JÓZSEF 
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BÉCSY TAMÁS: MI A DRÁMA? 

Egy olyan világban, amelyben mind nagyobb divat az ún. népszerű-
ség és közérthetőség spanyolfala mögé rejteni az értéktelenséget és a 
színvonaltalanságot, Bécsy Tamás az erkölcsi bátorság korszerű for-
máját képviseli a maga következetes minőségeszményével. Legújabb 
könyvében a minőség történelmét fogalmazza újra, egyúttal hitet téve 
eszményei folyamatossága mellett is. 

Monográfiája szerves folytatása előző, az irodalomelméleti tudásról 
szóló könyvének. A megközelítés módszere is ugyanaz: az irodalom, 
mint nyelvi létforma elemzése. Az előző kötet szemléleti eszköze, az 
azonosító kérdés, ezúttal a világkép szintjére emelkedik. 

A könyv sorsa lényegében már címében eldől. A „Mi a dráma?" 
az a bizonyos „helyesen feltett kérdés", amelynek fogalmát — más 
összefüggésben — Csehov vezette be híres levelében. Bécsy könyvében 
a nyelvi létforma válik a történetiség hordozójává, azzá is kell válnia, 
hiszen a dráma a legközvetlenebbül kommunikatív műnem, alapvető-
en a kommunikáció fejlődéstörténetének van alávetve, sokkal inkább, 
mint bármi másnak. Ezért nagyon pontos az a különbségtétel, amelyet 
Bécsy a Bevezetésben a kommunikáció különböző szintjei között tesz. 
A történeti problémák megoldása nem az alkotó író és az interpretáló 
rendező és színész esztétikai viszonyában rejlik, ahogyan ezt ma sokan 
állítják, hanem egészen egyszerűen az információáramlás két külön-
böző szintjében. Ez a felismerés teljes mértékben kiiktatja írott szöveg 
és színjáték viszonyának, a sokat emlegetett „gyakorlati szemléletnek" 
tisztán retorikus álproblémáját. 

A könyv e finom distinkció megtételétől kezdve voltaképpen a tör-
ténetesen drámának nevezett kommunikációs aspektus története, és 
ezzel együtt eay tudományos bravúr története is. Bécsy szilárdan 
tartja kézben anyagát, az egyes történelmi korszakokon módszeresen 
végighaladva, pontosan, arány- és mértéktévesztés nélkül jelöli ki 
értékrendjét. Ez az értékstruktúra alapvetően megjelenési formákhoz, 
értékhordozó kommunikációs gesztusokhoz, és nem szerzői nomenek-
hez kötődik. Hiteles folyamatosságú kép keletkezik így. Ez pedig 
hiteles szerkezetet konstituál, sajátosan igazodva Bécsy Tamás elem-
zéseinek logikájához. A szerző koncentráltan önfegyelemmel építke-
zik, egy pillanatig sem engedve a tudományos bravúráriák csábításá-
nak, pedig az anyag jó néhány ilyen lehetőséget kínál. Példa értékű 
Euripidész feltételezett életrajzának és a Cambridge-i Iskola bírálatá-
nak sajátosan egymásba oldott elemzése. 

A maga vonzó teljességében mutatkozik meg ezáltal Bécsy tudós 
egyénisége. Analízisének leglényegesebb eleme felbontóképessége: 
konzekvensen követi a dráma-nyelv különböző létformáinak mozgás-
folyamatát. Nincs szó a társadalmi háttér és a művek kapcsolatának 
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hagyományos, vulgáris rövidre zárásáról. Bécsy egymást dialektikusan 
tartalmazó mozgásokat ír le, gazdagon, sokszempontúan, érvényes 
módon, Minden fejezetét, bármely elemzését idézhetném példaként, 
most azt a két mozzanatot szeretném kiemelni, amely elvben a legtöbb 
veszélytényezőt rejti magában az elmélet következetes kifejtése szem-
pontjából. 

A középkorról szóló fejezetben Bécsy hangsúlyozottan elhatárolja 
magát az általános, leíró történeti szemléletmódtól. Az eltávolító 
gesztusnak igen lényeges helyi értéke van. A deskriptív szemlélet 
szerint ugyanis nyilvánvalóan az lenne a leglényegesebb, hogy a 
középkori színjátéktípusok kialakulása, valóságos drámává fejlődése 
a „mesteremberi" eszközként alkalmazott nyelvhasználat (Jacques 
Le Goff) kifejlődése idején zajlott le. Ebből származhatna egy ál-
konklúzió: a dráma újjászületése a technicista nyelvhasználat vívmá-
nya. Ez tökéletes zsákutca lenne, a szó legszorosabb, fizikai értelmében 
is. A gondolatsor ugyanis erről a pontról történetileg továbbvihetet-
len, másrészt magában rejt egy nagyon veszélyes szofisztikái csapdát. 
Mennyivel technikusabb nyelvezetű a „Quem queritis?"-re épülő 
színjátéktípus, mint Euripidész tragédia-költészete, egyáltalán, hol 
vannak, ha vannak, e fogalom történeti határai stb. Bécsynél a nyelv-
használat változásának sajátos, legpontosabban talán artikulációsnak 
nevezhető elemzését kapjuk. „ A középkor drámája az Isten és az em-
ber viszonyrendszerében realizálódott, hiszen a világ egészét ebből a 
két világszintből összetettnek látták, ebben a viszonyban rejlett az 
ember történetének és sorsának alakulása; s ezért volt magja az enge-
delmesség és az engedetlenség" — szögezi le a szerző gondolatmenete 
bevezetéseként. A tézis és a belőle származó konklúzió hatékonyan 
gazdag: nincs egyetlen olyan későbbi drámatörténeti periódus sem, 
amelyet történetileg ne lehetne erre a megállapításra visszavezetni. 
S teszi mindezt úgy, hogy a fejezet kezdetén ezzel összhangban tárgyal-
ja az európai drámakultúra szakadozottságának vagy folyamatossá-
gának problémáját. Az így felvázolt kép teljes és hiteles. 

Hasonlóképpen differenciált elemzéssel találkozunk a romantikáról 
szóló fejezetben. A gondolatmenet távolabbról, a diderot-i „condi-
tion" értelmezéséből indul ki. Mintegy erre visszautalva Bécsy szabá-
lyos tükörrendszert állít fel: Shakespeare, Schiller és Büchner gondo-
latait vetíti egymásra és ebből a tükrözési folyamatból bomlik ki egy-
felől a romantikus drámai hős újszerű erkölcsi pozíciójának, másfelől 
organikus funkciójának olyan, egymást kölcsönösen meghatározó 
összefüggésrendszere, amely biztosítja az elmélet logikai hitelességét. 

A könyv anyaga azonban nem csak elemző szinten gazdag. Apró, 
már-már pazarlóan szórt gondolatok ragyognak fel, hadat üzenve 
makacs közhelyeknek. A szerző ezt írja például az úgynevezett „jól 
megcsinált" darabokról: „ M e g kell azonban mondanunk, hogy a 



Szemle 845 

„jól megcsinált" jelző téves. Egyáltalán nincsenek jól megcsinálva. 
Jól, sőt egészen kiválóan megcsinálva majd csak Molnár Ferenc darab-
jai lesznek ( . . . ) " Az állítás igazáról bárki meggyőződhet, aki el-
olvassa V. Sardou felvonáskezdő jeleneteit, bármely darabjában. 
A közhelyekkel való küzdelem a tudományos bátorság egy másik 
arcát fordítja felénk. A könyv megcáfol egyes színházi paneleket is. 
Az új összefüggésekben érvényesülő, felelősségteljes gondolkodás 
helyi értékének problémája ugyan messze túlmutat egy szűkszavú 
monográfia helyi értékén, ezt a vonatkozást most mégis jeleznünk kell. 

Az elemzés a X X . század kezdetével zárul. Századunk drámaírása 
más szinten fogalmazta újra a teljes problémakört, ez azonban más 
szempontú, más nézőpontú elemzést, egy újabb könyvet igényel. 

Bécsy Tamás írásainak szabályos modulációja van. Gondolat-
meneteinek szerkezete inkább hasonlít a hangszereléshez, mint a 
hagyományos struktúrájú előadásmódhoz. Talán az „Antonius és 
Kleopatra" elemzésének idézésével bizonyítható ez a legpregnánsab-
ban. 

A szerző kijelöli a dráma cselekményének valóságos időkörét. 
Ehhez kapcsolja a shakespeare-i dráma szerkezetének vizsgálatát. 
A valóságos idő és a drámai idő fáziseltolódásának vizsgálatából 
bontja ki az alaphelyzetet. Ebből következtet a jelenetsor mélyrend-
szereire, a r;ndszerből a jellemekre, és a jellemek interpretációjából 
építi fel a történet interpretációját. Mindennek összefoglalásaként 
jelenik meg a dráma idő-elemének végérvényes meghatározása, és 
ugyanúgy, ahogyan az időkezelés kérdése korábban a helyzet és a 
jellem forrása volt, most az egész világállapot, a töredezett lét felis-
merésének forrása lesz. Ebből következik a közvetlen nyelvi sík, a 
dialógusok elemzése, amely újra a helyzetekhez, a helyzetektől a tör-
tenelemhez, a történelemtől az időhöz, s innen az epikus dráma prob-
lémájának értelmezéséhez hajlik át. így születik meg Shakespeare 
életművének értékelése, s ennek nyomán a korszak történetének lezá-
rása. Az elemzés terjedelmes hat és fél lap, és ezen a hat és fél lapon 
nincs egyetlen mechanikus következtető mellékmondat sem. 

Összegezve elmondhatjuk: Bécsy Tamás könyveire úgy kell tekin-
tenünk, mint egy folyamatosan születő mű egymással összefüggő 
fejezeteire. A kiváló tudós életművet épít, a szó legnemesebb értelmé-
ben. Az életnek nevezett minőségtöredék részleteiben felfedezve és 
felfedve a minőségtudat teljességét. (Akadémiai Kiadó) 

M A R T O N G Á B O R 
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TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF EMLÉKEZETE* 

Az Irodalomtörténeti Közlemények 1975—1985 közötti tíz év-
folyamának mutatóiban Turóczi-Trostler József neve mintegy ötven-
szer fordul elő. Azt lehetne gondolni, hogy ugyanannyiszor idézik is 
valamelyik tanulmányát, de nem egészen így van: nemritkán már 
történeti személyként, például a Független Szemle munkatársaként, 
vagy az Irodalomtudományi Intézet igazgatótanácsának tagjaként 
kerül e lő a neve. Egy kerek évtized hat-hétezer lapján az 50 nem valami 
magas szám; különösen ha tudjuk, hogy 1960 végéig megjelent művei-
nek bibliográfiája 45 apró betűs lapra terjed, és ha tekintetbe vesszük, 
hogy az irodalomtörténészek idősebb generációja még személy szerint 
ismerte, vagy legalábbis ismerhette. 

Az, amit mostanában idéznek tőle, nagyjából elég jól körvonalazha-
tó, és a kutatások múltjának és jelenének szempontjából igencsak 
tanulságos. Turóczi-Trostler József kétkötetes tanulmánygyűjtemé-
nyének jóvoltából nagyjából ismertnek vehető életművéből először is 
az kerül szóba, ami a XVI—XVII. század fordulójára vonatkozik 
belőle, s talán még inkább a „Keresztény Seneca" című tanulmány; 
ezen túl Faludi-kutatásai élnek, s Petőfivel kapcsolatban kerül még 
elő a neve. 

A számadat láttán arra kell gondolnunk, hogy Turóczi-Trostler 
József mostanában nem tartozik a sokat forgatott szerzők közé. 
Ha pedig a tárgyköröket nézzük, amelyekben mégis használják ered-
ményeit, arra következtethetünk, hogy az utóbbi évtizedek kutatói 
gazdag életművének csak egy részével foglalkoznak behatóan. Érdekel 
tehát bennünket a késő humanizmus és a manierizmus nagy válság-
korszaka, s hasonlóképp érdekel egy másik tipikusan átmeneti kor, 
amit későbarokknak és rokokónak hívnak. Igaz ugyan, hogy Turóczi-
Trostler József a második világháború előtt és után számos kitűnő 
tanulmányt írt e két időszakról, de hangsúlyoznom kell, hogy egész 
irodalmi termése jóval gazdagabb a ma általában idézettnél, mert idő-
ben a XVI. század elejétől legalább Petőfiig terjed, s a teljes életműnek 
ma felhasznált része, mondhatni töredéke, távolról sem azonos azzal, 
amit a száz éve született tudós eredményként vagy továbbfejlesztendő 
gondolatként ránk hagyott. 

* A z 1988. szeptember 29-én, Turóczi-Trostler József születésének 
100. évfordulóján rendezett emlékülésen elhangzott előadás. 
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Tudományos munkásságának egy tekintélyes hányada benyomá-
som szerint azért nem él és hat értékének megfelelően, mert manap-
ság, sőt az utóbbi évtizedekben, alig vagy nagyon keveset foglalko-
zunk tárgy- és motívumtörténettel, melyet pedig Turóczi-Trostler 
József a 20-as évektől kezdve a pozitivizmus hagyományának meg-
felelően példamutatóan művelt. Idevágó dolgozatait talán fel sem kell 
részletesen sorolnom, mert ugyan ki nem ismeri pl. „ A tótágast álló 
világ", a „János pap országa" című tanulmányait. Magyar irodalom-
történeti kutatásainak irányairól szólva arra kell inkább felhívnom a 
figyelmet, hogy a korán elhunyt és nála mindössze egy évvel fiatalabb 
Király Györgyön kívül senki nem járt olyan biztosan az irodalom és a 
folklór határmezsgyéjén, mint ő; korábban is egyedül Katona Lajos, 
aki annak idején Király Györgyöt útjára indította. 

Turóczi-Trostler József Király Györgyről 1922-ben írott megemlé-
kezésében van néhány gondolat, ami vallomásnak hat, alighanem 
önéletrajzi jellegű. A Nyugat Király György emlékszámában megjelent 
cikkének címe az eredeti helyen „Egy fejezet a magyar irodalomtör-
téneti kutatás történetéből"; tanulmánykötetében a mottó abból az 
ismertetésből való, amit ő maga írt a Magyar Nyelvőrbe Király György 
„A magyar ősköltészet" című könyvéről: „Lessing fontosabbnak tar-
totta az igazsághoz vezető utat, az érte folytatott küzdelmet a kész 
igazságnál. Király György Lessing magyar családjába tartozik . . . " 
Magában a cikkben szó esik a tárgy- és motívumtörténetről, elhangzik 
az a kijelentés, hogy „biztos forrásismeret és adattudás nélkül nincsen 
igazi filológia", nyomatékos hangsúlyt kap Király György „tájékozó-
dásának sokoldalúsága". Talán legfontosabb azonban tudóstársának 
fejlődésrajza, már ahogyan Turóczi-Trostler látta. „Király egyetemi 
évei Közép-Európa s benne Magyarország szellemi életének háború 
előtti, minden látszat ellenére is utolsó optimisztikusan színezett ko-
rába esnek. Űj diszciplínák keletkeznek, a megállapodott pozitivizmus 
s újjáéledő idealizmus küzdelmének döntő fázisához ér, Hegel Phäno-
menologie-jének új kiadásával (1909) egy időben jelenik meg tanítvá-
nyának, Benedetto Crocenak főműve , . . . pár évvel később hagyta el a 
sajtót Dilthey Hegel-töredéke s a „ D a s Erlebnis und die Dichtung"-ja. 
Ezekben az években indul német közvetítéssel útjára Bergson intuitív 
filozófiája", s erre az időre esik „a Nyugat hőskora". 

Király György utolsó cikke a Nyugat 1922. április 1-ji számában 
jelent meg, Turóczi-Trostler első cikke ugyanott 1911-ben, éppen 
disszertációja megjelenésének évében; 1912-től 1944-ig állandó mun-
katársa lett a Pester Lloydnak, a szakadatlan irodalmi munkásság 
mellett kritikákat írt, lefordította Thomas Mann Zauberberg-jét, 
Goethe Dichtung und Wahrheit-jét, százszámra ontotta a lexikoncik-
keket. 1913-ban még így ajánlotta egyik cikkét a szakma akkori nagy 
tekintélyének: „Méltóságos Dr Heinrich Gusztáv akadémiai főtitkár 
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Ürnak mély tisztelettel"; a Magyar Irodalom — világirodalom két 
kötetének névmutatóiban azonban egyszer fordul elő Heinrich Gusz-
táv neve, Bleyer Jakabé mindössze kétszer. Azt a változást ugyanis, 
amit Turóczi-Trostler Király Györgyről írott cikkében felvázolt, 
maga is végigcsinálta. Egy évvel a Király-nekrológ után jelent meg egy 
Tóth Árpádnak ajánlott füzete „Újabb irányok a német irodalom-
történeti kutatásban" címmel, amelyben még világosabban beszél az 
új irányzatról, s annak a „megállapodott pozitivizmus s újjáéledd 
idealizmus küzdelmének" terméke 1927-ben megjelent tanulmányi 
a „Mesenyomok a XVIII. század magyar irodalmában", melynek 
alcíme ?gy hangzik: „A racionalizmus és az irracionalizmus küzdel-
méhez". 

Turóczi-Trostler József a magyar irodalomtörténet kutatójaké? 
pozitivizmuson iskolázott filológusnak indult, de filológián időv 
„magasabbrendű, a költői alkotás mélységeihez vezető elemző mé. 
értést, az irodalom s nyelvtörténet kettős tartományát áthidaló kultú 
tudományt, osztatlan filológiát" értett. Műveltsége a német orient, 
ció jegyeit viselte magán, a francia a második helyet foglalta el n á h 
amiben az első világháború előtti korszaknak még a XVIII. századba 
származó magyarországi viszonyai nyilvánulnak meg. A latin nyeW 
tudás az akkori iskolarendszerben abszolút természetes volt. Ez tetű 
lehetővé számára, hogy a római klasszikusoktól az egyházatyákon ál 
a középlatin és a humanista irodalomig minden jelentős műről első 
kézből szerezzen tudomást, és hogy megbízhatóan nyilatkozhasson 
Erasmusról, Melanchthonról, Beatus Rhenanusról és Aventinusról, 
vagy az általa felfedezett magyarországi késő-humanista politikai 
íróról, Schödel Mártonról, egy luxemburgi jezsuita latin regényéről és 
annak magyar fordításáról (Keresztény Herkules). 

Irodalomtörténeti tanulmányait valóban a „minden társadalom-
tudománnyal" érintkező, „osztatlan filológia" jegyében írta, melybe 
tudományos (tudománytörténeti) művek éppúgy belefértek, mint a 
magas vagy a népszerű, a kalendáriumi irodalom. Témáit mindig az 
európai irodalom összefüggésében tárgyalta, és minthogy az ő ifjúsá-
gának évei „Magyarország szellemi életének háború előtti, minden 
látszat ellenére is utolsó optimisztikusan színezett korába" 
estek, nyoma sincsen benne a magyar kulturális elmaradottság érzeté-
nek, noha sokat írt „a magyar irodalom európaizálódásának" igen 
lassú folyamatáról, amelyet a laicizálódás elhúzódásával, mai termi-
nológiával a polgári fejlődés megrekedésével magyarázott, s mint az 
„utolsó optimisztikusan színezett" kor szülöttének, eszébe sem jutott, 
hogy a magyarországi fejlődést netán igazolni, magyarázgatni kell. 

A legszélesebb európai háttérbe állított magyar irodalmi témáit 
nem a külföldnek, netán a magyar irodalom megértetésére írta, hanem 
hazai használatra szánta, mert a külföldi kapcsolatok feltárása nélkül 
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egész munkásságát eleve értelmetlennek tartotta volna. Pontosan 
tudta például, hogy a XVII. századi magyar viszonyok nem sarkallták 
további munkára a hazatérő peregrinánsokat, és tényként jegyezte 
meg, hogy Apáti Miklós, a legkiválóbb magyar kartéziánus a Vita 
triumphans amszterdami megjelenése után (1688) „írni már keveset 
ír, csupa épületes, alkalmi munkát, de — egy vigasztaló levelet kivéve 
— ez is kéziratban marad", Christian Thomasius és az erdélyi 
Rhégeni Mihály vitájának ismertetése után befejezésül azt írja, hogy a 
nagyar tudós „tervekkel és programokkal jött haza. . . . De aztán, 

mint annyi ősét és utódját, őt is elnémítja a környezetének közömbös-
sége és visszhangtalansága." Azt hiszem, mindezt azért tehette, mert 
kutatásai alapján mélységesen meggyőződött róla, hogy Magyarország 

z ő idejében már „belépett" az európai irodalomba. 
Életművében újból és újból visszatérő téma a magyarokról külföl-

.ön alkotott képzetek vizsgálata. Nagyon jól tudta, hogy a kérdésnek 
jbb oldala van: van először is történeti aspektusa, vagyis a história 
íeményeitől meghatározott és emiatt állandóan módosuló kép, 
melyet azonban egyazon időszakban sem egyformán fogalmaztak 

lieg (barátok vagy ellenségek), és amelyről különböző nézeteket val-
lottak idehaza is (műveltségi rétegek, érdekek és szellemi irányzatok 
szerint). Minden ítélet tele van továbbá megkövesedett rekvizítumok-
kal, közhelyekkel és újabb jelszavakkal. Turóczi-Trostler Józsefnek 
maradandó érdemei vannak a téma tárgytörténeti felfedezésében, az 
anyag összegyűjtésében, rendszerezésében és a sztereotípiák történeti 
hátterének tisztázásában. Ez a tárgykör különben az, amelyben foly-
tatói és gondolatainak továbbfejlesztői akadtak (pl. Magyarország 
Európa védőbástyája, Magyarország a kereszténység ellensége), de 
mint már szóba hoztam, elég kevésre jutottunk a tárgy- és motívum-
történetben, noha ennek saját munkásságában valóban nagy teret és 
kiemelkedő jelentőséget tulajdonított. Ez az, ami valóban a legnehe-
zebben folytatható, mert az egyetemes filológia értelmében vett sok-
oldalú olvasottság és szakirodalmi tájékozottság, természettől adott 
tudásszomj és szorgalom kívántatik hozzá. 

Ügy érzem azonban, hogy az utóbbi években legalábbis előkészüle-
tekről lehet hallani, főként a régebbi magyar irodalomban, amelyet 
közelebbről ismerek. Sajnálatos, hogy az emblématika és az irodalom 
kapcsolatáról magyar szerzőtől nem jelent meg valóban színvonalas 
cikk, bár a téma létezése már Turóczi-Trostler munkáiból is kiolvas-
ható; elgondolkodtató, hogy az európai toposz-kutatás, amely a most 
ünnepelt tudós nyomán, a magyar irodalomtudomány kontinuitásá-
nakjegyében, az általános európai divattal egy időben megindulhatott 
volna, éppen hogy csak megmutatkozott. Ugyanakkor a népszerű 
irodalom problematikája az újabb társadalomtörténeti szempontú 
kutatásoknak köszönhetően világosabban fogalmazódott meg, és ma 
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már, egyes jelek szerint a poétika- és retorikatörténettől is támogatva, 
reménytkeltően kezdenek egyesek foglalkozni a magyarországi, magyar 
és német nyelvű naptárak szépirodalmi jellegű toldalékainak rendsze-
res kutatásával: azzal az anyaggal tehát, amelyből Turóczi-Trostler 
József: „ A mese felfedezése és a magyar mese a XVIII. században" 
című tanulmányát írta, és remény van rá, hogy magyar nyelvű regény-
részletek, eddig számon nem tartott ezópusi mesék, apophthegmák 
és anekdoták tucatjai kerülnek majd elő a közelebbi jövőben, még-
pedig az általa elengedhetetlen európai háttér ismeretében, és az ő 
nyomdokait követve kerül sor talán egyszer a magyarországi latin 
regények feldolgozására. 

Sokat köszönhetünk Turóczi-Trostler kutatásainak nemegyszer 
olyankor is, amikor nevét ki se mondjuk már, mert megállapításai 
általánosan elismertekké váltak, és csak műveinek alapos ismerői 
tudják, hol az ősforrás. Ő írta le először, Beatus Rhenanusra hivat-
kozva, hogy „a magyar nyelvet írni kezdik", б foglalkozott először a 
magyarországi politikai irodalom néhány kiemelkedő termékével, ő 
fedezett fel korábban fel nem ismert irodalmi formákat és motívumo-
kat, melyeknek most is csak az ő gondolkodását és bámulatos anyag-
ismeretét követve, az európai összefüggések feltárásával lehet itthon 
nevet adni, történeti funkciót kijelölni. 

Turóczi-Trostler József személyével, kapcsolataival, gondolkodásá-
nak irányával biztosan foglalkozik még a tudománytörténet. A részle-
tes, egész életművét mérlegelő értékelés talán váratni fog magára, de 
műveltségét, kétségbe nem vonható kutatási eredményeit és sokoldalú 
munkásságának egyre inkább kibontakozó hatását, sőt a tovább-
fejlesztésre tett kísérleteket is biztosan méltányolni fogja majd az 
utókor. 

TARNAI A N D O R 

SŐTÉR ISTVÁN 
(1913-1988) 

Távozásával befejezett és jelentős életművet hagyott maga után, ha 
egyáltalán lehetséges a teljesség igényét és a befejezettség tényét egy 
ilyen szomorú alkalomból így megfogalmazni. Mégsem kegyeletes 
formula csupán és vigasztalás az ilyen kijelentés az ő esetében, hiszen 
egész élete a harmónia, a kutatásai során oly sokat emlegetett „súly-
egyen" keresése és kiküzdésének folyamata volt. Erre való hajlandó-
sága személyiségében rejlett, szemléletének integratív erejében, a 
mindenfajta szélsőségességtől való tapintatos, ám mindenkor határo-
zott tartózkodásban. Pedig az idő ellene, sok vonatkozásban a tehetsé-
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ge ellen dolgozott: drámai és kiszámíthatatlan változások, társadalmi-
szellemi megrázkódtatások kísérték életútján. Ám bárhová került is az 
egyre-másra kiéleződő helyzetekben, megvonta az illendő és szükséges 
határokat, s a szuverén gondolkodást nem adta fel olyankor sem, ami-
kor ez szinte lehetetlennek látszott. Többnyire veszteség nélkül került 
ki az ilyen konfliktusokból, sokszor az alapértékekig hátrálva vissza, 
de ott azután megvetette a lábát, s szellemisége minden erejével, kifi-
nomult stratégiával védekezett, s ahogy lehetségessé vált, tudatosan 
építette tovább életművét. 

Mondják, s talán nem is alaptalanul, hogy személyiségében volt 
valami sajátos lebegés, ifjúkori regényére emlékeztető „fellegjárás". 
Feszült helyzetekben tudott naivnak látszani, a mit sem sejtők csodál-
kozásával érdeklődni az izgalmak okai iránt. Természetesen mindig és 
pontosan tudta, hogy miről van szó. Csakhogy az ő terepe nem az 
indulatos csatározás, hanem a szellemi építkezés módjainak és lehető-
ségeinek keresése volt. Egész munkásságában az integráló eszméket 
kereste annak tudatában, s e következtetésre sokrétű tanulmányai 
révén jutott, hogy ilyen lehetőség minden történelmi konstellációban 
adódhat. Ennek a magatartásnak megfelelően választotta Eötvös 
József alakját és munkásságát nagyszabású monográfiája témájául, 
foglalt el kiegyensúlyozott, mérsékelt és szakmailag gondosan megala-
pozott álláspontot a Madách-viták idején. Bizonnyal nem tehette volna 
mindezt, ha már ekkor nem lett volna birtokában olyan szellemi ha-
gyaték, melyre támaszkodhatott. 

Ennek a nála szüntelenül továbbfejlődő hagyatéknak két lényeges 
eleme volt. Az egyik a francia kultúra hozadéka. Ennek szentelte a 
Francia szellem a régi Magyarországon című munkáját, amely már a 
második világháború kezdete után látott napvilágot, egy olyan idő-
szakban, amikor erre a szellemiségre sötét árnyék borult. A másik az a 
tartás, melyet az olyannyira szeretett Eötvös Kollégiumtól kapott 
útravalóul. Sőtér István tudósi és szépírói arculatának e vonásai 
korántsem véletlenszerűek. Egyrészt töprengések, az útkeresés komoly 
gondjai motiválták őket, ahogy erről a Fellegjárásban olvashatunk, 
másrészt megoldásuk egyszerre volt történelmi és erkölcsi feladvány. 
Sőtér gondolkodásában mély gyökeret eresztettek a liberalizmus 
klasszikus eszméi és eszményei. Azok a történelmileg érvényes gondo-
latok tehát, melyek a korai marxizmustól sem voltak idegenek, sőt 
részei voltak annak a humanitárius gondolkodásnak, melyet a mun-
kásmozgalom sohasem nélkülözhetett, ám sajnálatos módon, huza-
mos időn át, mégis nélkülözött. 

Tekintélyes irodalomtudósként Sőtér, a tudományos elemzés nyúj-
totta keretekben, mintegy történelmi kulisszák közé kényszerítetten 
igyekezett és tudott hű maradni eredendő meggyőződéséhez. E körül-
mény a maga idejében nem szolgált feltétlenül előnyére, de sikerült 
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bölcsen kivédenie hátrányait. Nem minden következmény nélkül 
természetesen. Sajátos helyzete bizonnyal hozzájárult távolságtartó 
magatartásához, amely szívélyes udvariasságban nyilvánult meg ugyan, 
de ebben mindig volt valami szertartásosság, mondhatni ünnepélyes-
ség. Lényegében a magányosság jele volt ez. Igazában munka közben 
érezhette jól magát, a dolgozószoba csendjében. A szüntelen munka 
terjedelmében is impozáns életmüvet eredményezett. Azt szépirodalmi 
munkái mellett leginkább közelebbi ismerősei tanúsíthatják, hogy 
magánéletében is egyfajta művészi igény nyilvánult meg, életvitele és 
stílusa egyként választékos volt. A dekoratív környezet, a kulturált 
természet, az emberi igényekkel összhangba hozott tárgyi világ irodal-
mi tanulmányainak is egyik kedvenc gondolata volt. Ilyen típusú 
stilizáló hajlam szépirodalmi munkáiban jól megfigyelhető. 

Sőtér István a szíve mélyén elsősorban szépírónak tudta magát. 
Helyesebben : olyan szépírónak, aki kedvelt régebbi példaképei, s talán 
a Nyugat körének szellemében is, egyszerre jelen kívánt lenni a szép-
írás és az esszé, sőt a tudomány különböző, de egymással szoros 
kapcsolatban levő tartományaiban. Ezt az ambícióját lényegében meg 
is valósította. Irodalomtörténészi, egyetemi, akadémiai, tudományos 
pályafutása, különféle hivatalai ebből a szemszögből a történelmi 
körülményekből eredeztethető kitérőként is felfoghatók. Egy olyan 
pályaszakasznak azonban, amely, ha talán némiképp el is térítette 
eredeti szándékaitól, mindenképpen eredményes volt, hiszen ide tarto-
zó munkássága, tanulmányai, esszéi, közszereplése meghatározó jelen-
tőségűek a háború utáni évtizedek hazai irodalomtudományában. 
Monográfiái, tanulmánykötetei a magyar és világirodalom több mint 
két évszázadának jelenségeit helyezik új megvilágításba. Közszerep-
lései alkalmából, tudományos tanácskozásokon, irodalomtörténeti 
vándorgyűléseinken, mint kiváló előadó, ugyanazt a gondosan fogal-
mazott, igényes és szemléletes esszéstílust képviselte, amely írásait is 
jellemezte. 

Halálával nagy veszteség érte szellemi életünket. Az még megada-
tott neki, hogy regénytrilógiáját a Bárányt szoptató oroszlán c ímű 
kötettel lekerekítse. E művében sok az önéletrajzi elem, természetesen 
a rejtőzködő stilizáltságnak azon a fokán, amely a nyílt kitárulkozás-
tól mindig is óvakodó egyéniségének egyik tulajdonsága volt. Szemé-
lyes élete, melyet éppúgy nem kíméltek meg a sorscsapások, mint máso-
két, és munkássága valami különös egységet alkotott, mondhatni 
egész életét valamiféle esztétikailag átlelkesített szabályozottságban 
látta és élte meg. Talán ez volt a biztosítéka annak, hogy azt a teljes-
ségigényt, amely témáinak szereplőit, irodalmi figuráit egyaránt elé-
rendő célként foglalkoztatta, élménnyé és tudássá avassa. 
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