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A SZELLEMTÖRTÉNETI IRODALOMTUDOMÁNY 
KLASSZIKUS MŰVÉRŐL 

(THIENEMANN T I V A D A R : 
IRODALOMTÖRTÉNETI ALAPFOGALMAK) 

Pécsett a Pannónia Könyvek sorozatban reprint formában látott 
napvilágot Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti alapfogalmak 
című unikális könyve, mely immár hatvan éve aludta Csipkerózsika-
álmát. A magyar szellemtörténeti irodalomtudomány e reprezentatív 
teoretikus műve eredetileg a magyar szellemtörténet ápolására 1921-
ben létesített magyar tudós társaság, a Minerva azonos című folyó-
i r a t ában jelent meg 1927—1930-ban, hogy azután az 1930-as külön-
lenyomat után 1931-ben Pécsett a Danubia Könyvkiadónál öltse azt a 
formát , mely az 1987-es új kiadás alapjául is szolgál. 

Thienemann nem tartozik sűrűn emlegetett irodalomtudósaink 
közé, művének megjelenése azonban most ráirányította a figyelmet. 

Thienemann Tivadar 1890. május l - jén született Budapesten és 
1985. március 29-én halt meg West Roxburgban. Budapesten, Lipcsé-
ben és Berlinben tanult. 1912-ben szerezte meg a bölcsészdoktorátust. 
1918-ban a német irodalom tanára lett a pozsonyi Erzsébet-egyete-
men, majd a Pécsre áthelyezett egyetem tanára és bölcsészkari dékánja 
volt. 1932-től a budapesti egyetem nyilvános rendes tanáraként dolgo-
zott. 1923-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 
választották. Mint a magyar szellemtörténeti irányzat irodalmi vezér-
alakja alapította a Minerva Társaságot és szerkesztette Horváth 
Jánossal együtt 1922—1940 között a Minerva című folyóiratot. 

Dilthey tanítványa és követője, ám — a dialektika elutasításával — 
átveszi Hegeltől is mindazt, amit a szellemtörténet számára hasznosít-
hatónak tart. Német és magyar nyelvújító törekvések (1912), Briefe aus 
der Goethe-Zeit (1919), Goethes ungarische Schüler (1919), Deutsche 
Lehnwörter der ungarischen Sprache (1925) és más művei mutatják, 
hogy elsősorban nyelvész, illetve germanista, s emellett foglalkozik 
irodalomtörténettel és -elmélettel. Ez utóbbi munkásságának repre-
zentatív összegezése az Irodalomtörténeti alapfogalmak, mely életének 
fő művévé vált. Thienemann 1947-ben Nyugatra ment, s ott folytatta 
nyelvészeti tudományos munkásságát. Ennek egyik — a nyugat 
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kézikönyvek által jegyzett — dokumentuma a Subconscious Language 
című műve (1967). 

A magyar irodalom története 6. kötetében (1966) csak pár sort 
találunk Thienemannról. Bodnár György pontosan összegezi a szóban 
forgó fő művének lényegét: mind a szerves fejlődés, mind a historiz-
mus elutasítását, a szellemi fejlődés középpontba állítását, a lényeg-
látás és a szellemi folytonosság elvét, a szerző— mű— közönség alap-
viszonyra épített irodalomtörténet-felfogást. S ma már ugyan kicsit 
mereveknek látszanak, de alapjában véve helyesek kritikai észre-
vételei is: társadalma nem osztálytársadalom, hanem egy elvont 
közösség, s „az irodalmi fejlődést valódi történelmi-társadalmi ténye-
zőktől elszakítva szemléli". 

Szellemtörténet és irodalomtudomány című művében (1971) H. 
Lukács Borbála behatóbban foglalkozott Thienemann-nal is. Szerinte 
az Alapfogalmak racionális kérdésfeltevése az, hogy mi az össze-
függés az irodalom mint társadalmi jelenség és a különböző nemzetek 
irodalmaiban fellelhető párhuzamosságok között. Kiemeli, hogy 
Thienemann elutasította a pozitivista hatáskutatást és szellemtörténe-
tileg magyarázta a párhuzamosságokat. Szerves fejlődés vagy szellemi 
fejlődés dilemmájával kapcsolatban pedig fontos észrevétele az, hogy 
Thienemann Horváth Jánossal és Szekfű Gyulával szemben is el-
fogadhatatlannak tartotta a biologizáló szemléletet. A legpozitívabb 
mozzanatnak azt tekinti Thienemann-nál, hogy az összehasonlító 
irodalomtörténetet szociológiai irodalomszemlélettel igyekszik ötvöz-
ni. Kritikája viszont még keményebb, mint az irodalomtörténeti 
kézikönyvé. Megállapítja, hogy az Alapfogalmak egész koncepciója a 
dialektika, az ellentmondások szerepének tagadására épül; a szocio-
lógiai szemlélet térnyerése az esztétikum tudatos mellőzését eredmé-
nyezi; a társadalmi-történeti vizsgálat kompetenciája az „irodalmi 
élet" jelenségeire zsugorodik. 

Az ú j kiadás utószavát író Poszler György lelkes szavakkal méltatja 
Thienemann „tetszhalálból éledő művét". Különösen az irodalom 
fejlődésével kapcsolatos thienemanni nézeteket tartja termékenyítők-
nek. Ez fordul át az Alapfogalmakban abba a szociológiai ihletésű 
kultúrhistóriai szemléletbe, mely Poszler szerint még ma sem honoso-
dott meg eléggé irodalomtudományunkban. Az utószó kiemeli, hogy 
Thienemann az eredeti szellemtudományi nyomatékok megváltoz-
tatásával, átfunkcionálásával a hasonló fogantatású műveknél mód-
szerében progresszívebb, szemléletében radikálisabb szellemtörténeti 
alapmunkát hagyott ránk örökségül, mely végre méltó recepcióra vár. 

A reméltnél gyérebb visszhangból alighanem Péter László írása ás a 
legmélyebbre (Tiszatáj, 1988. január). Ő is a méltatlanul feledésre 
ítélt könyv föltámadását jósolja. Felidézi a korabeli lelkes fogad-
tatást : Zolnai Béla, Schöpflin Aladár, Hankiss János, Hajnal István 
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elismerő szavait; de Németh László, Babits Mihály ellenvetéseit is. 
Egyetértve is felrója Poszlernek, hogy Németh László kritikájával 
nem nézett szembe. S kategorikusan elutasítja H. Lukács Borbála 
elítélő álláspontját. Szerinte Thienemann „szociológiai irodalom-
szemlélete annyira korszerű és friss", hogy „akár idézőjelbe is tehet-
nénk a szellemtörténetet". 

Péter László megemlíti, hogy Thienemann mint a német szellem-
történet hazai meghonosítója vált hosszú ideig szalonképtelenné. 
A vele szembeni álláspontokat tehát ez határozta meg. Jellemző, 
hogy ott sem merték elismerni, ahol csakugyan értékeset produkált: 
az olvasásszociológiai alapvetésben. Szobotka Tibor Közönség és 
irodalom című könyvében (1964) ugyan hivatkozik rá, de azt mondja, 
hogy Thienemann az irodalmi közönséget illetően is „tetszetős, de 
teljesen felszínes fogalmakkal és nem valóságos tényekkel operál", 
„csak felszínes eredményekhez jut" , mert a jelenségek mögött nem 
vizsgálja a meghatározó társadalmi erőket, például a „nemzetközi 
proletárközösség világát". 

Az alábbiakban nem lesz módom a fentebb exponált problémákra 
mind reflektálni. Egynémelyikhez azonban kikívánkozik belőlem 
egy-egy gondolat. 

Először is mindjárt a szellemtudományi-szellemtörténeti fogan-
tatás minősítéséhez. A korábbi sommás elutasítás után alighanem 
ideje volna az egész kérdéskomplexumot ismét szemügyre venni és a 
differenciálatlan kritikát revideálni. Önmagában az eszmetörténeti 
hangsúly — hiszen az ige testté lesz, a szellem objektiválódik — 
egyáltalán nem idegen a marxizmustól, s miközben a szellemtörténet 
idealista, irracionalista jegyeit kritizáljuk, nem feledkezhetünk meg — 
például a rutinná vált és ezért is fejlődésképtelen pozitivizmussal 
szemben — viszonylagos értékeiről, eredményeiről, szemléletmozdító 
hatásáról sem. 

Nem mellékes mozzanat, hogy Thienemann közvetlenül Dilthey 
tanítványa; ha tetszik, az ő tiszta szellemtörténeti forrásából merít. 
Dilthey nem tehet róla, hogy az utódok egyre inkább üres analogi-
zálásra és tipologizálásra épülő normatív elmélkedéssé laposították 
az ő sajátságos történetiségét, melyben mégis csak az ember által 
teremtett és megértett világ volt a vezérgondolat. Ez tagadhatatlanul 
összecsengett bizonyos valóságos történetiséggel, ami Thienemann 
könyvében is manifesztálódik, ha nem is elsősorban irodalom-
történetileg, hanem inkább kultúrszociológiailag. 

Mert a könyv címe félrevezető! Thienemann ugyanis egyáltalán 
nem szokványos értelemben vett irodalomtörténetet írt, alapfogalmai 
csak távolról tekinthetők irodalomtörténetieknek. Sokkal inkább az 
írásbeliség történetéről, írástörténetről van szó (amit a szóbeliség 
hosszú-hosszú időszaka előz meg), illetve pontosabban a már említett 
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hármasság: az interakciószerűen egymásra ható sze rző—mű-
közönség koronként változó viszonylatrendszerének irodalom-
szoeiológiai-szociálpszichológiai elemzéséről. Ebben pedig Thiene-
mann hazánkban úttörő és utolérhetetlen, mert mind ez idáig nem 
született az övéhez hasonlóan érzékeny elemzés e három összetevő 
immanens és egyszersmind kölcsön hatásos fejlődéséről, melyben a 
a dialektikus szemlélettől bevallottan idegenkedő additív elmél-
kedés ellenére is kitapinthatók csomópontok és minőségi ugrá-
sok. 

Az egész fejtegetés valóban német talajból, német gyökerekből 
sarjad, s innen származnak gyéren adagolt példái is. Igaz, az irodalom-
szociológiai-szociálpszichológiai szempontoké itt az elsőség, ehhez 
azonban, módjával ugyan, de esztétikai megfontolások is társulnak. 
Az irodalomtörténet és ennek elmélete azért sem található meg 
hagyományos értelemben Thienemann könyvében, mert nem veszi 
sorra a jellegadó szépirodalmi műveket, a korszakos jelentőségű 
alkotó személyiségeket és életműveket, az irodalomtörténeti generáci-
ókat, irányzatokat. Végigböngészve a könyvet, mégis kapunk valami 
előzetes sugallatot mindezekről. 

Egy nem dialektikus, de rugalmas — ám redukált történetiség 
fonalán mozgó — gondolkodásnak lehetünk tanúi, mely nem az 
elvont teóriától halad a konkrét felé, mint Hegelnél, hanem a szerző-
mű—közönség interakcióitól mint konkrét általánostól az elvont 
teória felé. Ebben fejeződik ki „az irodalomnak társadalmi viszony-
ként való felfogása", a mű egyik vezérgondolata. 

Ez némiképpen kárpótol bennünket a szépirodalom specifiku-
mának vagy egy lényegibb történetiségnek az elhalványulásáért; 
hiszen az előbbinek a vizsgálata amúgy is inkább az irodalomesztétika 
feladata, az utóbbié pedig egy olyan irodalomtörténeté, amely most 
már csak Thienemann sajátságos alapvetése után következhet. 
Megfeledkezve a könyv címéről, s belemerülve Thienemann tanulmá-
nyozásába, ezt már nem is kérjük számon! Azt sem firtatjuk nagyon, 
hogy vajon eszméből keletkezik-e, avagy eszmévé finomul a világ, 
amely ilyen csodálatos jelenségeket produkál, mint a fenti triád 
elvontságában is eleven és szellemdús mozgása. 

Amikor egy-egy magyar irodalomtörténeti példát is említ, még az 
egyenlőtlen fejlődés gondolata is felsejlik nála (persze a mi terminoló-
giánk szerint értve, hiszen az ő fejlődésfogalma csupán változást 
jelent), ám a szálak összeszedegetése ellenére sem tud igazán vissza-
kötni a szellemi kifinomultság régióiból a markánsabb valósághoz, 
a mélyebben zajló társadalmi mozgásfolyamatokhoz. S végül is — 
még ha bizonyos „eltolással" is — csupán szellem- és eszmetörténeti 
párhuzamosságokat konstatál, nem társadalom- és művészet-
ontotógiai törvényszerűségeket. 
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Itt vethetünk egy pillantást Németh László kritikájára, amely már 
csak azért is érdekes, mert Németh találóbb címmel, Az irodalom-
tudomány alapfogalmaiként említi a művet, de hagyományos iroda-
\omtörténetként bírálja. 

Egyetértőleg veti el ő is a szerves fejlődés metaforáját (csak rövi-
debb periódusra ítélve azt használhatónak), de a „határtalan ifjúság"-
ét, a Hegel kínálta szellemi fejlődését is, jóllehet Thienemann ez 
utóbbihoz — némi módosítással ugyan — ragaszkodik, sőt ez mon-
danivalójának a veleje: az irodalom határtalan, ám lineáris szellemi 
fejlődése, amely nem feltétlenül haladás is egyben. „Itt van egy zsinór 
— mondja Németh —, a szellemi fejlődés Homérostól Gide-ig, 
micsoda tarkaságot kell felfűzni rá !" 

Csak azért fakadhat ki epésen Németh — „vakmerőnek tartom 
azt az állítást, hogy az irodalom: a mű, az író és a közönség közti 
viszony" —, mert nem az inherens mércét alkalmazza rá, hanem 
irodalomtörténetként kritizálja az idehaza akkoriban teljesen újszerű 
irodalomszociológiai eszmefuttatást. Nem lehet egyetérteni azzal sem, 
hogy Németh ráadásul a lélektani szempontot hiányolja, hiszen ez 
nagyon is fontos összetevője Thienemann egész fejtegetésének. 

Az viszont lényeglátásra vall, amit Németh így fogalmaz meg: 
„. . . az irodalom (mint kész műalkotás — Cs. I.) átlényegült élet, 
mely megmarad, mikor az élet elpárolog. A mű azzal, hogy meg-
született, elvált feltételeitől, s bekerült a művek társaságába, s én 
irodalomnak inkább e társadalom (értsd: a művek — Cs. I.) életét 
tartom, mint a feltételek viszonyát" (Tanú, 1932. november). 

Azt is szemére veti még Thienemann-nak, hogy micsoda szellem-
történész az, aki materiális, sőt technikai (a könyvnyomtatás fel-
találása stb.) mozzanatokból eredezteti azt a bizonyos szakadatlan 
szellemi fejlődést! „Nem tudom, egy marxista leírná-e ezt a szellem-
történeti tételt?" Itt Németh egyfajta machanikus materializmust ró 
fel az irodalomszociológusnak: „Ha már viszony, akkor legyen két-
irányú, ne csak a toll és sajtógép vigye az irodalmat, hanem fordítva 
is." „ í rás és könyv nem az anyag szellemcsináló erejét, hanem a 
szellem anyagalakító erejét bizonyítják." 

Csak részben jogos észrevételek ezek, hiszen a Németh László 
által igényelt szálak erősen átszínezik a kötet alapszövetét. Az téveszt-
hette meg Némethet, amit Poszler helyesen hangsúlyoz: „a leg-
dinamikusabb a mű". Az egyre inkább individualizálódó műalkotás-
nak a technikai lehetőségekre épülő korszakonkénti változásai 
visszahatnak mind az alkotás, mind a befogadás lebonyolódására, 
ami azután újabb visszacsatolással más műtípusokhoz vezet. Sosem 
szabad azonban szem elől téveszteni, hogy Thienemann-nál a leg-
inkább anyagi, technikai összetevők mögött is szellemi-lelki genezis 
munkál. 
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A hangsúlyozottan individuális műalkotásegyéniségben nemcsaK a 
szellemi világában szabad és önálló alkotó individuum manifesztáló-
dik, hanem az ugyancsak nyomatékosan individuális irodalmi korszak 
is a maga komplexitásában. Ugyanis „a korszak zárt világában a szó 
művészete nem lehet izolált jelenség, hanem eredete és lelki tartalma 
szerint szükségképpen összefügg a kor más szellemi megnyilvánulá-
saival". Vagyis szellemi erők összműködéséről, kölcsönhatásáról, 
tárgyiasulásáról van itt szó, amikor is az egyáltalán nem csak passzív 
hordozóeszközül szolgáló anyagi „szubsztrátum" sem más, mint 
szellemi hatótényezők tárgyi produktuma. 

Thienemann filozófiai premisszái és végkövetkeztetései ellenére is 
éppen azért alkotott korszakos jelentőségű alapvetést, mert az igazán 
fontos az, ami a premisszák és a konklúziók között van: a páratlanul 
hajlékony társaslélektani elemzés, hangsúlyozva, hogy az irodalmi 
művek is „társakként" funkcionálnak e mozgó viszonylatrendszerben. 

CSIBRA ISTVÁN 

FRIED ISTVÁN: 
KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPA KÖZÖTT 

Fried István tanulmánykötete abban az immár könyvtárnyi iroda-
lomban próbálja eligazítani olvasóját, amely a közép-kelet-európainak 
nevezett terület eszmetörténeti, történeti és irodalomtörténeti prob-
lémáival foglalkozik. A hatalmas anyagból a szerző elsősorban három 
problémakört emel ki: 1. a közép-kelet-európai régiónak az irodalom-
tudomány számára való kijelölése és a területet érintő eddigi kutatás 
áttekintése, 2. a nemzetfogalom és a nacionalizmus keletkezési prob-
lémái, valamint a nacionalizmus és az irodalom kapcsolata, 3. a 
kelet-közép-európai felvilágosodás és a romantika egyes kérdéseinek 
összehasonlító vizsgálata. 

1. Az összehasonlító irodalomtudomány számára alapvető annak 
kijelölése, mely irodalmakat vagy irodalmi jelenségeket von be vizs-
gálódása körébe. Folynak egyrészt nagy, többé-kevésbé az összes 
európai irodalomra, illetve a legtágabban értelmezett világirodalomra 
kitekintő összehasonlító vizsgálatok (elsősorban az Association 
Internacionale de Littérature Comparée keretében készülő össze-
foglaló munkák), de külön ágazatokká kezdenek válni az egy-egy 
kisebb terület összehasonlító vizsgálatával foglalkozó kutatások is. 
Ilyen kutatások tárgya (lenne) a kelet-közép-európainak nevezett, 
lényegében a korábbi Habsburg-birodalom keretébe részben vagy 
egészben beletartozó területekből álló régiónk is, de igazán átfogó, 
az érintett népek többsége, netán összessége számára egyaránt elfogad-
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ható összehasonlító irodalomtörténeti munka elkészítésére sem egy 
országban, sem nemzetközi vállalkozásban mind ez idáig nem került 
sor. Nyilvánvalóan hátráltatják egy ilyen — rendkívül fontos és 
tanulságos — mü elkészültét azok a lappangó és nyílt problémák, 
melyek a kérdéses országok irodalmi gondolkodását terhelik. Fried 
István könyve ezekből a problémákból igyekszik minél többet fel-
villantani. 

A régió megnevezésével kapcsolatban (Egy fogalom története és 
körüljárása) a szerző hatalmas mennyiségű szakirodalmat használ fel : 
magyar, német, cseh, szerb, román, olasz stb. történészek, kultúr-
történészek, irodalmárok véleményeit elemzi, polemizál nézeteikkel. 
Végül is a sok, kavargó megjelölésből (Kelet-Európa, Kelet-Közép-
Európa, Közép-Kelet-Európa, Közép-Európa, Duna t á j és mások) 
az utóbbi időben igen terjedő „Kelet-Közép-Európa" változat mellett 
teszi le a voksot. Földrajzilag az érintett régiót — némileg bonyolultan 
— így határolja körül: „olyan területekre gondolunk, amelyek a régi 
Cseh-, Morva- és Lengyelország, illetve a történeti Magyarország 
határainál értek véget, részben magukba foglalták, részben .átmeneti 
zónaként' határolták a túlnyomórészt beloruszok, ukránok lakta 
területeket, illetve Havasalföldet és Moldvát. Délen idesorolandó 
Horvátország és Dalmácia, az ,átmeneti zónát' itt inkább a szerbek 
lakta vidékek alkotják. Nyugaton a szlovénok által is benépesített 
tartományok feltétlenül részei zónánknak. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy az osztrák irodalom alkotói közvetítő szerepet vállaltak, és e 
közvetítés révén esetenként az átmeneti zónába sorolhatók." Figyel-
meztet, hogy ezek a határok természetesen mind a régión belül, mind 
pedig — főleg századunkban — más régiókkal kapcsolatban sokszor 
változtak. „Régiónkat Kelet-Közép-Európának nevezzük, tehát 
Közép-Európa keleti felének, nem pedig Kelet-Európa középső 
részének." (67—68) — szögezi le, s ehhez két megjegyzést fűz: 
egyrészt, hogy „közép-európai jellegű ez a régió", másrészt, hogy 
a történelem során a „nyitottság inkább .Nyugat', mint ,Kelet' felé 
érvényesült." (68) Ha pedig ez így van, akkor a „Kelet" belefoglalása 
a megjelölésbe szintén megérdemelne némi indokolást, de erre szer-
zőnk nem tér ki. Egészében nem tűnik úgy, hogy a kérdésben ez lenne 
az utolsó szó. Mivel minden megjelölés nagymértékben egyezményes, 
és sohasem fejezheti ki a hozzáfűződő tartalmak sokaságát, hasonlóan 
elfogadhatónak látszanak egyéb, szintén használatos megjelölések is, 
pl. a „Kelet-Európa", melyet történészeink zöme és irodalmáraink 
egy része is használ, mely esetben a jelenlegi két világrendszerben 
való hovatartozásunk kap hangsúlyt. De még inkább elfogadható 
lenne a földrajzilag is indokolt „Közép-Európa" elnevezés, amely 
ugyan egy időben kétes asszociációkat keltett, de mára már inkább 
pozitív vagy legalábbis semleges fogalommá vált. Annak idején, a 
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heivenes évek elején Dobossy László programadónak bizonyult 
kötete is. A közép-európai ember címmel jelent meg. És még egy: 
ha a tőlünk nyugatra fekvő közép-európai országok és irodalmak 
kapcsán nem érezzük szükségét sem a közép-nyugat-, sem a nyugat-
közép-európai megjelölésnek, nem túlzott pontosítás-e akkor akár a 
kelet-közép-, akár a közép-kelet-európai kitétel? Bármilyen meg-
nevezés állandósul is azonban, egyik sem lesz oka vagy akadálya egy 
óhajtott nagyvonalú szintézis létrejöttének. 

2. A nemzet, a nacionalizmus, a XIX. században kifejlődő nemzeti 
irodalmak értékelése mind olyan kérdés, mely térségünk népei szá-
mára sok érzékenység forrása lehet. Fried elsősorban a Nacionalizmus, 
nemzet, irodalom című írást szenteli a témának, bár tágabb értelem-
ben egész kötetén végighúzódnak az itt felvetett gondolatok. 

Miután e témák rendszeres kifejtésére az adott terjedelemben 
természetesen nem kerülhetett sor, a tárgyalás módszere az utalás, 
a kiragadott példák egymás mellé állítása, az allúzió és érzékeltetés, 
miközben a gondolatmenet nem mindig jól követhető búvópatakként 
halad a felsorakoztatott tények, jelenségek, vélekedések és kijelenté-
sek, a burkolt vagy nyílt polémia mélyén. A tanulmányból vég-
eredményben három olyan gondolat látszik kirajzolódni, melyek a 
kötetben ismételten fel-felbukkannak: a nemzeti ébredés előtti idők 
nemzetiséghez nem kötődő patriotizmusának pozitívumai; a század-
vég monarchiájának a benne élő nemzeteket az akkori éles nemzeti 
ellentétek ellenére is máig meghatározó, összekapcsoló szellemisége, 
kulturális arculata. Fried itt tehát azokra a történelmi korokra igyek-
szik nagy tapintattal ráterelni a figyelmet, melyekben a nemzeti 
szembenállás még nem játszott központi szerepet, illetve amikor az 
egyre éleződő negatív viszony helyett az egy államkeretben élő nem-
zetek — legalábbis a XX. század meg-megújuló nosztalgiahullámai-
nak tükrében — talán a megértés útjait is járhatták volna. A harmadik 
gondolat az ellenkező oldalról jut el ugyanehhez a mondandóhoz: 
a nemzeti eszme jegyében fogant irodalmi művek, főleg a XIX. 
század eleji (ál)történeti eposzok, illetve a század második felében 
felvirágzott történelmi regény — a nemzet életében betöltött, sokat 
hangoztatott pozitív szerepük mellett — a nemzetek közötti meg nem 
értés forrásai voltak. 

3. A három közvetlenebbül irodalmi tanulmány közül kettő 
(Ember, felvilágosodás, irodalom és Nyelvújítás, klasszicizmus, 
irodalom) a felvilágosodás korában tekinti át a kelet-közép-európai 
irodalmak közös sajátosságait. Az első tanulmány az ,egyetemes 
emberit' hordozó nyugati eszmék és művek kelet-közép-európai 
hatását, valamint a korra jellemző irodalmi műfajokat vizsgálja; 
a második a nyelvészetnek és a nyelvújításnak egyrészt a felvilágoso-
dás eszmerendszeréhez és a klasszicizmus esztétikájához, másrészt az 
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egyre erösebben körvonalazódó nemzeti eszméhez való kettős kötő-
dését mutatja be. A kelet-közép-európai romantikát elemző tanul-
mány az az ,egyetemes emberi' felé tájékozódó .nagyromantika' 
kelet-közép-európai megnyilvánulási formáit kutatja, kitér a klasszi-
cizmusból a romantikára való átmenet egyes kérdéseire, valamint a 
romantika és a kialakuló nemzeti klasszicizmus kapcsolatára. 
A szerző e három tanulmányában is elsősorban azokat a jelenségeket 
emeli ki elismeréssel, melyek a régió nemzeteinek közeledését szolgál-
ták, s e tekintetben — véleménye szerint — a felvilágosodás eszméi 
jobban szerepeltek, mint az utána következő nemzeti ébredés korának 
elfogultságai. A romantika költői közül is azok tudtak igazán nagy 
alkotásokat létrehozni, akik nemcsak nemzeti költők, hanem az embe-
ri lét nagy kérdéseire választ kereső „egyszerűen költők" tudtak lenni. 

„Nem előfeltételekből indulunk ki, hanem új lapot kezdünk." 
Majd : „Korszakok jellegzetességeit próbáljuk megragadni, hogy máig 
érő következtetésekre mód nyílják" — írja előszavában a szerző. 
Talán előbb-utóbb valóban kialakul olyan légkör, amelyben az eddig 
elhallgatott ellentétek nyílt vitákban, sértődöttségek nélkül tisztá-
zódhatnak és feloldódhatnak, de helytelen volna azzal áltatni magun-
kat, hogy ez az időszak máris elkövetkezett. Ezen a ponton ugyanis 
Fried István könyve sem nyit igazán „ ú j lapot". Az elvek, úgy tűnik, 
világosak: a „Bús villámhárító"? c. „összegzésfélé"-nek szinte minden 
gondolatát alá tudjuk írni, de a gyakorlat útja még buktatókkal van 
teli: a gondolatvezetés szerzőnknél is át meg átcsap, talán nem is 
mindig egészen tudatosuló nemzeti önigazolásba. Amikor Vörös-
marty Zalán futása felmentést kap, de Kollár Slávv dceráya. nem (120), 
amikor — akár egy 1821-es nézettel szemben is — az „úgynevezett 
.magyarosítás'" kifejezést használja (127), amikor jó negyven év 
eltéréssel hoz fel példaanyagot a nyelvi (cseh) és a demokratikus 
(magyar) nemzetfelfogás különbségeinek ábrázolására (131), amikor 
arról ír, hogy „nem feltétlenül azerősebbnek tetsző nemzeti mozgalom 
az agresszívebb" (134), és főleg amikor a pozitív jelenségeket be-
mutató példákat legtöbbször ugyanazokból a (magyar, lengyel, s rész-
ben szlovén) nemzeti irodalmakból meríti, míg a negatív példák 
többnyire ismét más nemzeti (főleg a szlovák) irodalomból sorjáznak 
elő, mindez olyan alapvető diszkrepanciát sejtet, melyen nem ártana 
elgondolkozni. 

Fried István a kelet-közép-európai irodalmak egyik legjobb hazai 
szakértője, fölényes adattudása és műismerete minden bizonnyal 
lehetővé fogja számára tenni, hogy a jövőben a mostani könyvében 
áttekintett fontos problémák valamelyik csoportjáról valóban 
prekoncepcióktól mentes nagyszabású szintézist alkosson. (Gondolat , 
1986.) 

HEÉ V E R O N I K A 
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NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK 
HASONMÁS-KIADÁSAI ÉS EZEK PROBLÉMÁI 

Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. 
Szerkeszti Kriza János. Első kötet. Kolozsvártt, 1863. 
Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata. Budapest, 1987. 

(vi), XIV, VIII, 577, (2). 
Szerb népdalok és hösregék. Az eredetiből fordítá 

Székács Jósef. Kiadá Kunoss Endre. Pesten, 1836. 
Újvidék, 1986. (vi), XII, (iv), 334, (1) + két kísérő füzet : 

Szeli István: Székács József és műve 
Иштван Сели: Jo)Ke<j> Секач и нлегово дело 118, (2); 

CrojaH ByjHHHS: Jo>Ke(}> Секач —Вук Стефановиь Карацио 
Српске народне и Дуначке песме 

Stojan Vujicié: Székács József—Vuk Stefanovic 
Karadzic szerb népdalok és hősregék. 

138 (16 képtábla), (2.) "Форум" Нови Сад -
Forum Könyvkiadó, Újvidék. 

Mostanában, amikor a nyomdatechnika a legolcsóbb módon úgy 
tud klasszikus értékű műveket piacra dobni, ha régen elfogyott 
kézikönyveket reprintben közöl; másrészt meg nagy az érdeklődés az 
olvasókban régi, eleddig hozzáférhetetlen munkák iránt, amelyek 
biztosan nincsenek utólag megváltoztatva, félreértelmezve, netán 
meghamisítva — természetesen igen nagy e termésben a néprajzi 
jellegűnek nevezhető művek száma. Amikor mintegy két évtizede 
Földes László, a Magyar Néprajzi Társaság akkori főtitkára létre-
hozta az Ethnographia folyóirat első reprint-évfolyamainak feltételeit, 
ez nem volt országos hírverésű esemény. Sőt, amikor ugyanő Orbán 
Balázs Székelyföldjének ugyanilyen újrakiadását javasolta, a Néprajzi 
Társaság akkori elnöke, Ortutay Gyula (pénzügyi problémákra 
hivatkozva, ám ennél lényegesebb idegenkedéssel) rövid időre le-
mondott funkciójáról, úgy kellett visszakérlelni. . . Azóta a helyzet 
igazán megváltozott, nemcsak Orbán Balázs (több műve) jelent meg 
újból, hanem Kiss Árontól Ipolyi Arnoldig, sőt századunk klassziku-
sai közül Györffy Istvántól Bartók Béláig és Kodály Zoltánig sokak 
munkái férhetők ismét hozzá. Néprajzkutatók mintegy specializálód-
tak e reprint-kiadások létrehozására (Kósa László, Hoppál Mihály és 
mások nevét említhetném). Ezekben minden különbség ellenére is 
nagyjából azonos az újraközzétevő feladata: jól sokszorosítható, 
hiteles eredeti példány beszerzése, valamilyen kommentár elkészítése. 
Rendszerint az aktualitás is szerepet játszik, hiszen el kell adni e 
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kiadványokat, és nem csupán a szűkebb szakmai kör számára, hanem 
az „érdeklődő" nagyközönség számára is. Itt a közelmúltban nem 
pártolt témák (vallástörténet, nemzetiségi kutatások, magyar sors-
kérdések stb.), területek (elsősorban Erdély, ám általában is a Trianon 
előtti Magyarország) vagy gyakorlatilag felhasználható kiadványok 
(gyermekfolklór, népművészeti kötetek stb.), olykor kúriózumok vagy 
már eredetileg is bibliofil jellegű kiadványok kerülnek előtérbe. 
Természetesen lexikonok, statisztikai összegezések is mindig találnak 
olyan intézményre, amely megszerzi ezeket. Hovatovább a néprajzi 
könyvkiadásban is számottevő hányadot jelent ez a reprint-piac. 
Egy szempontból mindenképpen jobbak, mint az újabban igencsak 
divatba jött szemelvényes újrakiadások. Itt csakugyan az eredetivel 
találkozhatunk. 

Örömmel üdvözölhetjük e divatot, használjuk is e kiadványokat, 
ám ezek megjelentetése mégsincs minden „szakmai" nehézség nélkül. 
Ahány ilyen újrakiadást nézünk, annyiféle problémát jegyezhetünk 
meg. Most, a bemutatandó két kötettel kapcsolatban csupán ezek 
közöl egyet, a népköltési gyűjtemények újrakiadását érintő kérdés-
kört próbáljuk jelezni. 

Azzal kell kezdenünk, időszerű volt mindkét kiadvány megjelente-
tése. Az eredeti Székács-kötet gyakorlatilag hozzáférhetetlen volt, a 
Vadrózsák első kiadásának példányai könyvgyűjtők és árverések 
sztárjaiként (és nem csakugyan forgatott, ismert könyvként) bukkan-
tak csak fel. Most, hogy Ipolyi Magyar Mythologiája is megjelent, 
voltaképpen Erdélyi János háromkötetes Népdalok és Mondák 
(1846—1848) című munkája maradt még a desiderata rovatában. 
Azt is igen jó ötletnek tartjuk, hogy a hatalmas méretű jugoszláviai 
Vuk-évfordulóra éppen egy ilyen rangos kiadással, és nem valamilyen 
formális publikációval jelentkezett az újvidéki magyar tudományos-
ság és könyvkiadás (szerencsés módon hazai kapcsolatokkal és részt-
vevővel). A két mű „újrakiadása" sokban hasonló problémákat is 
jelent, másban azonban eltér egymástól. Kriza műve mindig ismert 
volt (noha más kiadásokban), a Székács-kötetet nem sokan forgatták. 
Az ú j Kriza kommentár nélkül jelent meg, az új Székácshoz viszont 
két kis monográfia társul. (Ezek kétnyelvűek, szerbül és magyarul 
olvashatók, ami megint csak új szempontokat vetett fel a reprint-
készítéssel kapcsolatban.) Egyszóval igazán jó kiindulópontot adnak 
ahhoz, hogy sokféle kérdést, problémát említhessünk. Természetesen 
ezek közül csak a leglényegesebbekre keríthettünk sort. 

A Vadrózsák új kiadását a rokon Kriza Ildikó gondozta, az ő 
„Előszó az 1987. évi kiadáshoz" című egy ívnyi írása szándéka szerint 
Kriza egész életművéről ad képet. Azt hiszem azonban, ez az írás 
egészen más célt szolgál, mint ahogy ezt a reprit használóinak-
érdekei diktálták volna. Kriza életét, munkásságát több, ma is hozzá 
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férhető kiadvány kellőképpen bemutatja. Ezek közül a Kriza János 
és a kortársi eszmeáramlatok, című tanulmánykötetet (Budapest, 1982. 
Akadémiai Kiadó) éppen Kriza Ildikó szerkesztette. Három erdélyi 
kutató, Antal Árpád, Faragó József és Szabó T. Attila külön monog-
ráfiát készített Krizáról (amelynek első kiadása Bukarestben 1965-
ben, második, átdolgozott kiadása Kolozsvárt 1971-ben jelent meg). 
Ezekre ugyan hivatkozik a mostani előszó, ám nem ilyen egyértelmű-
en, úgyhogy igazán csak az az olvasó veszi észre, aki már úgyis ismeri 
e köteteket. Azután az sem lett volna baj, ha az 1971, illetve 1982 
utáni Kriza-filológiára is utalt volna az előszó. N o h a Krizáról sok-
szor és sokat írtak (alighanem mára már életművét is meghaladja 
ezek mérete), még sincs teljes Kriza-bibliográfiánk, ezért sem ártott 
volna az ilyen filológiai tisztázás, ami helyett a mostani előszó szűk 
terjedelme csak ismétel (nemegyszer Kriza Ildikó és elődei korábbi 
műveit). 

Hiányzik egy pontos áttekintés a régi Vadrózsák kiadásáról, a 
későbbi publikációkról. Mint ismeretes, az 1863-as kötet csak „első 
kötet", a főként prózai anyagot tartalmazó „második" kötetet Kriza 
János már nem tudta nyomtatásban közzétenni. Az ugyan igaz, hogy 
ebből némi anyag megjelent a Magyar Népköltési Gyűjtemény I. 
kötetében (1872), ugyanezen sorozat III. kötete (Széke ly fö ld i gyűjtés 
— 1882) pedig gyűjtőként Kriza Jánost, Orbán Balázst, Benedek 
Eleket és Sebesi Jóbot tűnteti fel. Kriza nevének legelői szerepeltetése 
jelzi, az ő anyagát tekintették itt a legfontosabbnak. E kötetekre 
hivatkozik is Kriza Ildikó mostani előszavában. 

Annál meglepőbb, egyszerűen érthetetlen, hogy Kriza Ildikó nem 
tájékoztatja az olvasókat a későbbi Vadrózsák kiadásokról. 1911-ben 
ugyanis Sebestyén Gyula a Magyar Népköltési Gyűjtemény XI—XII. 
köteteiben a Vadrózsák (sőt, inkább Kriza népköltési gyűjteményének) 
új, általa „kritikai"-nak nevezett kiadását tette közzé. Nem teljes mun-
ka, csupán kis válogatás, ám a bevezető készítője (Gunda Béla) miatt 
is megérdemelte volna az említést az 1943-ban Budapesten a Magyar 
Népművelési Társaság „Magyar Klasszikusok" sorozatában megje-
lent, ugyancsak Vadrózsák című füzet. Még ennél is fontosabb, hogy 
ugyanezen évben, a budapesti Bibliotheca kiadónál három kötetben, 
Viski Károly gondozásában, valamint — ez kevéssé köztudott tény — 
Fónagy Ivánnak a népköltési szövegeket modernizáló nyelvi átírásá-
ban is megjelent egy a teljességre igényt tartó ,, Vadrózsák. Székely 
népköltési gyűjtemény" című újrakiadás. Kriza Ildikó a mostani elő-
szóban arról ismét ír, hogy a második világháború után a budapesti 
Magyar Tudományos Akadémia pincéjében Gergely Pál terjedelmes 
(részben elázott és megpenészedett) kéziratanyagot talált, amelyből 
1956-ban kétkötetes gyűjteményt jelentetett meg (Kovács Ágnessel 
együtt). Ennek meglepően pontos címe: Kriza János: Székely nép-
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költési gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagya-
tékból. Vagyis mind a korábban már kiadott Vadrózsák (és a többi 
közlés), valamint az új forrásanyag is itt csupán szemelgetve fordul 
elő. Végül 1975-ben Bukarestben, a Kriterion Könyvkiadó adta ki: 
Vadrózsák. Kriza János székely népköltési gyűjteménye. Faragó József 

gondozásában című kötetét, amely szintén „kri t ikai" kiadás, Faragó 
gondosan javított, mai helyesírással közli a szövegeket, elhagyott ma 
már nem népköltéseinek tekinthető szövegeket, nem hozza Kriza 
nyelvészeti tanulmányát, sőt itt-ott a közölt szövegekből, még Kriza 
előszavából is hagy ki részleteket. (Ezek helyét jelzi.) 

Ráadásul a mostani kiadást az Akadémiai Kiadó és a Kriza név 
fémjelzi, így mindenki arra gondolhat, hogy ilyen hibák nincsenek az 
új közlésben. Nem tudok másra gondolni, minthogy az új előszó felét 
valaki, valahol elvesztette és ezt később, a korrektúránál sem vették 
észre. Egy 600 nyomtatott lapnyi új kiadásban ugyanis a 14 lapos 
előszó a sajtó alá rendező ú j szellemi terméke, ebben nem szabad hi-
bázni. 

Mit kellett volna tenni? Egyszerű a felelet. Igen rövid Kriza János-
ról szóló életrajzot adni, hivatkozni a megfelelő további szakiroda-
lomra. Viszont be kellett volna mutatni a későbbi kiadásokat. Kivétel 
nélkül. Gergely Pál és Kovács Ágnes kétkötetes kiadványa (1956) 
esetében (ennek legalábbis második kötetét említi Kriza Ildikó) egy-
értelműen közölni kellett volna, van-e még kiadatlan Kriza-féle szé-
kely népköltési anyag, ez körülbelül mekkora lehet, hol férhető hozzá? 
Faragó 1975-ös kiadását is jellemezni kellett volna, nemcsak kiha-
gyásai és mai helyesírásra át í ró gyakorlata miatt, hanem például 
ezért is, mivel Faragó végrehajtotta az 1863-as kiadásban már jelzett 
sajtóhibák kijavítását, ezen kívül pontosabbá tette a tartalomjegyzé-
ket (Krizánál annak idején és a mostani reprintben már az ábécébe sze-
dett első négy dal kezdet sorrendje is téves volt stb.). Voltaképpen az 
is szokás reprintjeinknél, hogy benne a lehetőség szerint feloldják az 
első kiadás rövidített forráshivatkozásait stb. (lásd például az ú j po-
lyi-kiadást ugyancsak 1987-ből, ahol is Hoppál Mihály és egy nem-
akadémiai könyvkiadó, az Európa erre gondolt), egyszóval tudomá-
nyosan használhatóvá teszik az újranyomást. Ez azonban éppen a 
Vadrózsák esetében talán nem is a legfontosabb kifogásolni va-
lónk. 

Megoldatlanabb a reprint kiadásban a mű helyesírása. Természe-
tesen egy 125 évvel ezelőtti könyvnek mindig más a helyesírása, mint 
egy mainak. És olykor tudományos munkák reprintje is nehézkessé 
válik emiatt. Mondjuk Fényes Elek Magyarország Geographiai Szó-
tára (eredeti: Pest, 1851, reprint : Budapest, 1984.) forgatói közül 
esetleg nem mindenki jön rá, hogy például Nagycenk helynevét a C-
betűnél kell keresni, ahol is előbb a német és francia helyesírású hely-
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nevek jönnek, majd több szlovák falu (Chi- és efféle kezdettel), azu-
tán a Cs- kezdetű nevek, majd végül, a Cz- kezdettel Czegléd és Kis-
Czel után kereshető a hivatkozás, a 233. lapon. Itt akár egy egylapos 
ábécé-útbaigazítás is segített volna . . . Nagy íróink helyesírása (hát 
még ha kézirataikat közöljük) is igénnyel helyesírási útbaigazítást a 
mai olvasó számára. Minden igazi népköltési szöveg eredetije is eltér a 
mai köznyelv helyesírásától. Általában erre utalni kell egy reprint kia-
dásban. Ám Kriza Vadrózsái még e körben is különleges elbánást érde-
melnek. Kriza ugyanis egy általa (és csak általa) kivitelezett székely 
helyesírással közölte az 1863-as kötetet. (Még ez sem ilyen egyszerű, 
hiszen köztudott, hogy a nyelvjárásiasság érzékeltetése többszörös 
átírással, majd visszajavítással történt, a kolozsvári nyomdánál kü-
lön betűjeleket készíttetett, sőt a már kiszedett első ívek pesti és hely-
beli korrektúrája után is változtatott elvein. Erről Kriza Ildikó is tud, 
Faragó pedig az 1975-ös kiadásban igazán pontosan számol be róla.) 
Voltaképpen egy rövid tájékoztatás mindenképpen jó lett volna: 
milyen hangképnek felel meg Kriza akkori helyesírása. Minthogy 
Kriza értekezése (Néhány szó a székely nyelvjárásokról) szerepel a 
mostani kötet végén is, elég lett volna erre utalni, ám megjegyezve, 
hogy amit a dolgozatban ír Kriza János, az nem egyezik mindenben 
a kötet helyesírásával, ezen kívül a mai nyelvészet sem osztja minden 
megoldását vagy magyarázatát. Ha Kriza Ildikó számára megoldha-
tatlan lett volna egy részletesebb útbaigazítás, megtehette volna azt, 
hogy hivatkozik Faragó 1975-Ös kiadásának mai helyesírására. Ebben 
ugyanis sokezer (!) bravúros és modern átírás található, nyilván az 
akkor még élő nagy erdélyi magyar nyelvészek (egyszersmind Kriza-
kutatók, mint Szabó T. Attila) jótékony hatására. 

Hogy az ilyen megjegyzések hiánya milyen komikus végeredmény-
hez vezet, mutatja már a kötet szerzőjének neve. A mostani kiadó, 
Kriza Ildikó hosszú -í-vel írja a családi nevet. A régi szerző, Kriza 
János nevét tudománytörténetünk egyértelműen rövid -i-vel közli, 
1862-es előszava is ezt a formát adja. Ám a kötet címlapján csalhatat-
lanul hosszú -í- látható. (Ahol e címlapon az -i- rövid, ott nincs semmi 
jel rajta, egyetlen pont sem!) Ez azért feltűnhet még az olvasónak is. 
Egyébként a XIX. század második felének népköltési nyomtatványai-
ban a szövegben is olykor kétséges, i vagy /, и vagy ú, ö vagy ő, ü vagy 
ű a helyes alak. Ennek legtöbbször nyomdatechnikai okai voltak, és 
mondjuk Arany János Koszorúja csakilyen, mint a Magyar Népköltési 
Gyűjtemény több kötete. Annál nyilvánvalóbb, hogy egy helyen ezt 
is említeni kellett volna. 

Arra most nem térek ki, hogy kérdéses, nem lett volna-e jobb új 
jegyzetapparátust is csatolni e reprinthez. Persze, ennek elkészítése 
nagy fáradsággal járt volna, nálunk nem is mindig szokásos. (Ám a 
nemzetközi folklorisztikában igen.) 
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Egyszóval az immár hatodszor (!) megjelenő Vadrózsák továbbra 
sem használható egyetlen kiadásból. Legalábbis az 1975-ös Faragó-
féle nélkül kuriózum maradt. Máspedig aligha képzelhető el, hogy 
még ebben az évezredben megjelenik egy immár véglegesnek tekint-
hető ú j kiadás is. 

* 

Az újvidéki kiadvány legalább háromféle szempontból is értékel-
hető. Egyrészt Székács 1836-os szerb népköltési fordításgyűjteményé-
nek hasonmása. Ez nemcsak a legelső magyarul megjelent, „idegen" 
nyelvből fordított népköltési antológia, hanem a magyar reformkor 
önálló értékű költői terméke. Sokak számára titkos, olykor bevallott 
forrásmű, Vörösmarty (és mások) honfoglalási epikájával, Petőfi 
János vitézével, Aranytól a Rózsa és Ibolyá\a\ együtt egy olyan világ 
visszaadása, amely a magyar folklórban és epikában nem volt meg 
annak idején, és amelynek értékét nálunk is Percy meg Herder köte-
teihez mérték. Ráadásul Székács nemcsak szerencsés válogató, pon-
tos (és ízléses) fordító, hanem kis megjegyzései eléggé jól eligazítják 
nemcsak az akkori, hanem a mostani olvasót is. Csupán azt a kifo-
gást emelhetem a reprint kiadással szemben, hogy további sajtóhibák 
kijavítása, néhány jegyzet azért elfért volna benne. A Székács számára 
mindenképpen érthető, sőt bizonyára kortársainak is sokat mondó 
jegyzetek egyike-másika ugyanis mára inkább Karinthy-szerű kép-
zeteket társit. Például: „Gyakovicza, helység, Dukagyinban" (304.) 
Minthogy Dukagyin nem szerepel a magyarázatok között, a mai olva-
só legfeljebb a Kukutyin név őseredetével hozhatja mindezt kapcso-
latba . . . A „Topcsider" címszóban a „fermanhozó czári követ" 
(330.) alighanem politikai telitalálat, ám további magyarázat nélkül 
legfeljebb a kor balkáni életvitele iránt amúgy is régóta érdeklődők 
jöhetnek rá, voltaképpen miről is beszél itt a jegyzet. 

A kötet olvasása arról győz meg, milyen gondos kommentátor, 
szerencsés válogató és milyen kortárs költő is Székács. Bizony, mai 
ízlésünk szerint az ő fordításai jobbak, mint az őt később nemegyszer 
méltatlanul lebecsülő vagy minősítő utódaié. Az azóta eltelt másfél-
száz esztendő ugyanis szinte Vuk kortási nyelvi bájával töltötte meg 
e fordításokat. Noha máshol is, nemcsak Magyarországon készült e 
korban szerb népköltésből fordítás, kötetnyi mű alig. Mit nem ad-
nánk érte, ha mondjuk az első Kalevalának lett volna akkori teljes 
magyar átültetése . . . 

A kétnyelvűség, a délszláv és a magyar kultúra közti egyensúlyozás 
mesterműve a két kísérő kiadvány. Szeli István esszéje (amennyire 
meg tudom ítélni — teljes egészében) előbb magyarul, majd szerbül ol-
vasható. Ebben is többről esik szó, mint csak Székács József életmű-
véről. Belefér a képbe a magyar reformkor szerb orientációja, Vuk 
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életművének jellemzése, sőt későbbi hatások megemlítése is. A két-
nyelvű környezet fáziskioltó hatása érezhető nemcsak egy-két sajtó-
hibában (Fried István így ír ja nevét!), hanem mondjuk a Bécsben élő 
és eredetét tekintve szlovén Franz Miklosisch nevének horvát ( ? ) o r -
tográfiával írásában. Szeli veretes esszéstílusában számtalan a p r ó 
megfigyelés tanúskodik arról , milyen jól ismeri a kor magyar i roda-
lom- és művelődéstörténetét. Nagy kár viszont, hogy szakirodalmi 
hivatkozásait sehol sem adja meg pontosan. Ha ez a magyar olvasó 
számára is nehézséget okoz, mint mondjuk а Сава Бабить fordí tá-
sában közölt szerb szöveg olvasóiról? CTojaH Byjичить (magyar he-
lyesírással e kötetben: Stojan Vujicic) esszéje viszont előbb szerbül, 
utána magyarul olvasható. Ennek a végén kétnyelvű címmel van iro-
dalomjegyzék, sőt Székács fordításainak eredetijeit felsoroló fon tos 
hivatkozásanyag is. Noha címe szerint ez is kétnyelvű, ahol pársza-
vas magyarázat is fűződik a forrásutaláshoz, ez csak szerbül olvasha-
tó. A kötet végén közölt 16 képből kevés az obligát, több viszont uni-
kális jellegű. Egyébként az is kiderül a kötet végén, hogy Székács 
1836-os munkájának alighanem egyetlen, eredeti kötésű és körülvá-
gatlan példánya maradt fenn napjainkig: a Vujicsics-családnál, amely-
ből is a mostani reprint készül t . . . 

Vujicsics Sztoján áttekintése Székács életét, fordításainak, majd 
kötetének létrejöttét, megjelenését, visszhangját mutat ja be, a mikro-
filológia minden erényével. (Ez a szó — gondolom —, ma már ismét 
dicséret és nem gáncsoskodás jelzésére való.) Csupán azt hiányolom, 
hogy végül is a reprint vagy a két kommentár kötet együtt sem közli 
Székács fordításainak teljes jegyzékét, azt, hogy mi hol jelent meg az 
1836-os kiadás előtt is. Azután az 1887-es második kiadásról (Gyulai 
Pál az Olcsó Könyvtárban) is csak röviden értesülünk, nem tud juk 
meg, teljes-e ez, változott-e a korábbihoz képest. Mint már említettem, 
fontos, hogy Vuk szövegeire úgy utal, hogy azt a publikációt keressük 
ki, amelyből Székács dolgozott . Ám az az olvasó, aki nemcsak Szé-
kács-filológiát művel, hanem a magyarul közölt szerb népköltési al-
kotások érdeklik, nem tudja meg, hogy Vuk műveinek van új , „kriti-
kai" kiadása is (amelynek köteteit egyébként idézi Vujicsics a maga 
irodalomjegyzékében), és ot t hol található meg a kérdéses mű. Mindez 
1 — 2 nyomtatot t lapot tett volna ki, és a mű rögtön használhatóbb 
lett volna a folkloristák körében is. 

Az örömteli olvasmány ismét megerősíti azt a véleményünket, mi-
szerint van külön folklór-filológia, ennek következtében sajátos folk-
lór-textológia is. Úgy látszik, ennek szabályait még reprint-kiadásaink 
sem mindig ismerik fel (vagy el). Irodalomtörténészeink előbbre jár-
tak a most ismertetett könyvek esetében. Persze, ha a reprinthez 
végül is kis kötetnyi kommentár társul, ezt könnyebb megvalósí-
tani. 

12* 
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Minthogy azonban még volna mit új kiadásban közzétenni régi ma-
gyar és fordított folklór-publikációk közül, nem ártana, ha az ehhez 
feltétlenül szükséges filológiai aprómunkának is mindig akadna elvég-
zője. 

VOIGT VILMOS 

VASVÁRI PÁL: 
„A MÁRCIUSI IFJAK EGYIKE ÉN VALÉK" 

(VÁLOGATOTT ÍRÁSOK, LEVELEK, BESZÉDEK -
VÁLOGATTA DANYI G Á B O R ÉS SIMOR ANDRÁS) 

Abban ne reménykedjünk, amit a kötet szerkesztői az előszóban 
írnak, hogy tudniillik bármelyik feltámasztási kísérlet — ők az 1945 
utáni első kezdeményezésekről írják ezt — „az igazi Vasvári Pál" ké-
pét teremti majd meg a köztudatban. Tévedés ugyanis azt gondolni, 
hogy „az igazi" rekonstruálható — bár szükségszerű és termékeny 
félreértés. Szükségszerű, mert minden történész ezzel a szándékkal 
fogalmazza meg portréját hőséről; szükségszerű, mert az igazit kereső 
törekvés legitimálja minden történelmi alak újrafogalmazását. És ter-
mékeny, mert valóban közelebb visz a történelemben élt emberhez, 
mert az igazság valószínűleg az igazságok egymást követő és egymás-
sal vitázó sorában rejlik és abból bomlik ki. 

Milyennek lát juk tehát Vasvári Pál írásait ennek a válogatásnak a 
tükrében? 

Olyan fiatal történész-politikus képe rajzolódik elénk, aki életmű-
vét 20 és 23 éves kora között kényszerült megalkotni. ízig-vérig ro-
mantikus ifjú volt: íróként és gondolkodóként egyaránt. Számára a 
történelem az emberiség fejlődésének története, az egyes korszakok 
pedig a haladás út jának újabb és újabb állomásai, lépcsőfokai. Ezen 
út világos cél felé halad: az emberiség boldog kora felé. Olyan korszak 
felé, amelyben az emberiség tiszta eszményei legszebb fényükben ra-
gyoghatnak, ahol a világszabadság, a világboldogság, a műveltség és 
az egyenlőség eszméje egy szabad, boldog, művelt és egyenlő világot 
alkot, amelyben a benne élő emberek is — egyenként, személyükben — 
szabadok, boldogok, műveltek, egyenlőek lesznek. A romantikus 
kollektivitás (világ, nemzet, nép) és a romantikus individualitás (sze-
mélyes elhivatottság, szabadságvágy, én-tudat) ebben az utópikusán 
elképzelt világban harmonikusan feltételezik egymást. Ahogy felté-
telezik egymást a történelem folyamán is: az egyes korszakokat 
valamilyen eszme (koreszme, korszellem) vezérli, s ennek hordozói 
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és kifejezői, megvalósítói a nagy emberek, a történelmet alkotó, cse-
lekvő hősök. Nekik kell megtalálniuk a célokat és értékeket jelentő 
korszellem, valamint a határokat jelentő körülmények között azt a 
cselekvési teret, amelyben az utóbbiakkal dacolva s az előbbieket kö-
vetve tevékenyen hozzájárulhatnak az emberiség előrejutásához. Ez 
biztosítja a történelem nagy alakjai (a Gracchusok, Mátyás király, 
Zrínyi Miklós, Losonczi István — a temesvári vár védője — és Vas-
vári többi kedvelt hőse) tettének és jellemének súlyát, s egyúttal er-
kölcsi megítélhetőségüket. Vasvári elválasztja ugyan a tettet, aminek 
történeti értéke van, és a tett indítékát, amit a morál szemszögéből 
kell néznünk, elemzéseiben azonban aljas tett és aljas indítékok, po-
zitív tett és tisztességes indítékok egyértelműen összefonódnak. A 
történelmi szerep etikai értéket kap, pontosabban a történelmi és 
az etikai érték azonos egymással: megmérettetésük alapja, hogy 
„ment-e . . . a világ elébb" általuk a megjövendölt boldogság felé, 
hogy mi segíti és mi gátolja az emberiség „kifejlődését". 

A történetíró feladata pedig az — fejti ki Vasvári elviekben —, 
hogy a múlt tényeit egyfelől a maguk korában, a múlt viszonyai kö-
zött mutassa be, ezzel törekedve bizonyos korhűségre, másfelől azon-
ban, hogy mindent az emberiség haladása, boldogabbá, szabadabbá 
válása szemszögéből értékeljen. Ezzel tehát elvileg egy örök, időtlen 
mércét is ad a történész kezébe. Feltételezi, hogy e történetíró szük-
ségképpen felülről, a fejlődés magasabb lépcsőfokáról tekinthet vissza 
elmúlt korok már meghaladott eseményeire. 

Ez az örök mérce azonban jellegzetesen Vasvári Pál koráé: az 
1846—1849-es évek fő értékeit keresi a múltban, kéri számon a tör-
ténelmet alakító emberen. És éppen ez teszi végtelenül izgalmassá 
írásait. Az, ahogyan a még látszólag objektív történészből 1848 ta-
vaszán aktív és harcos politikus lesz, avagy megfordítva: ahogy a for-
radalmár fiatalember gondolatilag megalapozza, történetileg kiérleli 
saját és nemzedéktársai 1848—49-es fellépését. Egyértelműen saját 
jelene felől, egy mind radikálisabbá váló, majd forradalomba torkolló 
reformkor szükségletei, majd a szabadságharc szükségletei felől, an-
nak hangulatától áthatva, az események lázában égve ír a múltról 
Vasvári. Majd — az események előrehaladtával — a tanulmányok és 
újságcikkek helyét átveszik a beszédek, tudósítások, felhívások. Egy 
nagy korszak tevékeny hősének írásai. 

Élmény ma is Vasvári Pált olvasni. Annak ellenére, hogy „a hazai 
történelem egyik legnagyobb forradalmár-hősét" mutatja be ez a 
gyűjtemény. A kiadvány így némiképpen anakronisztikus ma, amikor 
éppen a reformokban, a békés és gyors fejlődésben szeretnénk bízni 
Amikor a forradalom a türelmetlenséget és szenvedést, erőszakot 
juttatja eszünkbe először, amikor — joggal, ám nem Vasvári nemze-
déke, hanem a mi történelmi tapasztalataink birtokában — gyanakod-
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va nézünk a forradalmár magabiztosságára, bizalmatlanul világmeg-
váltó hitére. 

* 

A válogatás igényes, koncepciózus és mégis teljességre törekvő, a 
könyv jól sikerült. A kiadvány értéke indokolja, hogy mégis a kor-
rekciót igénylő mozzanatokról szóljunk részletesebben. A szerkesztők 
kettős célt tűztek ki: „Egyrészt minél több elfelejtett, kéziratban ma-
radt vagy a korabeli lapokban fellelhető Vasvári-írást, beszédet kí-
vántunk teljes terjedelmében közreadni, másrészt arra törekedtünk, 
hogy gyűjteményünk viszonylag átfogó képet adjon a történészről és 
politikusról. . . . Reméljük, hogy munkánk egyúttal előkészíti Vasvári 
Pál Összes műveinek megjelentését. . . ." E kétarcúság — a szaktudo-
mányos igény és a nagyközönséghez fordulás — a kötet szerkezetének 
és a jegyzetanyagnak inkább ártott , mint használt. Nagyon hiányoz-
tak a pontos dátumok a szövegek mellől: bizony lényeges például az 
Eötvös József hez írott levél vagy Az ikerzsarnokság megítélése szem-
pontjából, hogy mikor keletkeztek. Különösen lényeges ez, hiszen a 
kötet szerkezete nem az időrendet követi, még ha a 4. ciklus (a forra-
dalom sodrában írott művek) nemcsak logikai, hanem kronológiai 
szempontból került is a kötet végére, és e tömbön belül szintén — lo-
gikusan — az időrend érvényesül. Ésszerűtlen volt a négy tematikus 
ciklus (1: a történetírásról; 2 : a magyar múlt nagy alakjairól; 3: a 
történelemről és a forradalmakról; 4: az 1848-as forradalomról és a 
szabadságharcról) mellett egy ötödiket is szerepeltetni Függelék cím-
mel. A szerkesztők ezt azzal magyarázták, hogy az itt közölt öt írás 
nem maradt fenn kéziratban, csak nyomtatott formában. Ám Vasvári 
Pál szerzősége csak a (Felszólalás a horvátokhoz) című írás esetén 
nem egyértelmű. Egy kritikai kiadásban — ahol viszont természete-
sen nem idézőjeles cikluscímek rendezik az anyagot — helyesen jár-
nának el, ha így különböztetnék meg a kéziratban fel nem lelhető 
szövegeket az autentikus formában rekonstruálhatóktól, de itt ez 
indokolatlan. Különösen akkor , amikor minden írás után a főszö-
vegben közlik a forrás lelőhelyét (bár talán szerencsésebb lett volna 
ezt a jegyzetanyagban közölni, s helyettük a keletkezés dátumát adni 
meg rögtön a szövegek után). 

Bizonytalanság érezhető a jegyzetanyag összeállításában is. Né-
mely cikk keletkezéstörténetét egészen pontosan közlik a szerkesztők 
— ezek a jegyzetek egyúttal érdekesek, eligazítóak, igényesek —, 
másutt viszont még a leglényegesebb információk is hiányoznak (töb-
bek között a 141., 203., 223., 234., 242., 244., 247. oldalakon kezdődő 
írások esetén). A jegyzetek elkészítésekor a szerkesztők célja volt, 
„hogy minél több Vasvárira, illetve a körülményekre vonatkozó jegy-
zetet szerepeltessük — írják. — Ezért nem tértünk ki a közismert 
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személyek és események magyarázatára." Következetlenek azonban: 
Frankenburg Adolf életrajzát közlik, Michelet-ét nem; ismertnek te-
kintik Berinkeit, Curtiust, Coque-ot, III. Károlyt, Ranket, jegyzet 
szól viszont Hannibálról, a Pliniusokról, Miczkiewiczről; ismertebb-
nek tartják Catilinát mint Mariust, Blanc Lajost (sic!) mint Cavaig-
nacot, Zách Bódogot (sic!) mint Anonymust. (Nem a konkrét ese-
teket, hanem a következetlenséget tesszük szóvá.) A legtöbb idézet 
lelőhelyét megadják, a Széchenyitől, Shakespeare-től és Montesquieu-
től származókat nem. Nem árulják el, kinek szól a 308. és a 312. olda-
lakon kezdődő levél. Nem tudjuk meg, mit jelentenek a ( )-be tet 
szövegrészletek és kihagyások. 

A válogatást jónak tartjuk, a kimaradt, illetve közölt részletek 
fölött nem érdemes vitatkozni. Egyedül A lázongó oláhok című cikk 
cenzúrázása támaszthat kételyt: hogy Vasvári kemény szavakkal be-
szél 1849 áprilisának végén a magyar szabadságharc ellen felkelő 
románokról, attól még azt 140 évvel később bátran ki lehetne adni. 
Nota bene: Vasvári Pál szerint „a cenzor a szellemnek vámszedője", 
s ő beszélt 1848. március 15-én a sajtó teljes szabadságáról. (Zrínyi 
Katonai Kiadó, 1988.) 

F E N Y Ő D. GYÖRGY 

A TRAGIKUS ARANY 

(KERESZTÚRY DEZSŐ: „CSAK H A N G K Ö R E MÁS") 

Arany Jánosról könyvtárnyi irodalom szól, sőt, többé-kevésbé tel-
jességre törő pályakép is született néhány (például a Riedl Frigyesé, 
a Voinovich Gézáé, a Barta Jánosé, a Sőtér Istváné, a Németh G. 
Béláé). Látszólag a bőség zavara fenyeget tehát, s föltehető a kérdés : 
kell-e a sokhoz még egy, több lesz-e ezáltal. Ám a sok vita, amely 
Arany életműve körül dúlt, szinte példázza annak a megállapításnak 
az igazságát, hogy egy mű története az értelmezések története, hogy 
minden kor fölteheti, minden kornak föl kell tennie a maga kérdéseit 
az örökül kapott műalkotásoknak, meg nem elégedvén az előző korok 
kérdéseivei-válaszaival. Másik oldalról azt jelenti ez, hogy egy-egy 
opusz addig él, amíg szükségét érzik, hogy értelmezzék, s a klasszi-
kusok földeríthetetlen titka talán éppen az, hogyan válaszolhatnak 
olyan kérdésekre, amelyek a mű születésekor meg sem fogalmazód-
hattak még. 

A kérdezőnek megvan tehát a le nem becsülhető felelőssége. Mert 
ha — például — kérdezés helyett deklarálja, hogy a mű klasszikus, 
ezzel diszkreditálhatja a későbbi értelmezéseket, s így könnyen elér-
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heti, hogy az utókor nem csupán e deklarációt utasítja el, hanem ma-
gát a művet is — mint olyat, amelynek nem lehet immár lényegszerű 
kérdéseket föltenni; e véglegesítő értékelés azt a veszélyt is magában 
rejti aztán, hogy a benne megfogalmazódó aktualitások emelkednek 
időtlen érvényűvé a látszat szerint, vagyis — legyen akármilyen jó-
hiszemű az értelmező — egyenes utat nyit a mű konzervatív kisajátí-
tása felé. Egészen más magatartás áll tehát a kisajátítás és az idő-
szerűvé tétel (nem leegyszerűsítő aktualizálás) mögött. 

Gyulai Pálnak és körének nagyrészt jóhiszemű deklarációi így 
adhattak különös irányt az Arany-életmű későbbi recepciójának. 
Igaz, még az Aranyról mint konzervatív költőről értekező Földessy 
Gyulának, vagy — később — a lírikus Arany osztálykorlátairól szóló 
Bóka Lászlónak is rezonálnia kellett az Arany-életmű — ellenállha-
tatlan — valódi időszerűségére. S az utóbbi évek Arany-reneszánszát 
végső fokon épp a kisajátítások és a fürdővízzel együtt gyermeket is 
kiöntő elutasítások meghaladásának szándéka is motiválta. 

Keresztury monográfiája mintapéldája a fon tos különbségtételnek; 
elvszerűen távoltartja magát a kisajátító eljárásoktól — ugyanakkor 
nyilvánvaló, hogy fölemelkedik arra a horizontra, ahonnan ma lát-
ható Arany János életműve. 

Ám éppen ebben rejlik a teljes monográfia irodalomtörténeti hely-
zetének bonyolultsága: hiszen az első és a második kötet megjelenése 
között több mint két évtized telt el (nehéz elhárítani a 7bW/-trilógía 
keletkezésének asszociációját . . .), s ezalatt számos ú j értelmezés szü-
letett (gondoljunk csak Barta János, Németh G. Béla munkáira, Az 
el nem ért bizonyosság merészen újító elemzéseire, Balogh László kö-
tetére, Dávidházi Péter kritikatörténeti írásaira stb). Igaz, e mozgal-
masság csak megerősíti, hogy Arany életműve igazabb értelemben 
klasszikus, mint ahogy Gyulaiék gondolták — a ma irodalomtörté-
nészének azonban ez az élénkség komoly kihívást is jelent. Ezt figye-
lembe véve különösen méltányolhatjuk Keresztury Dezső Arany-pá-
lyaképének egységét. Nem mintha az új kötet horizontja ereszkedett 
volna a húsz évvel ezelőtti szintre, inkább arról van szó, hogy az előző 
kötet vetett föl olyan szempontokat, amelyeket azután s azóta is ki-
indulásul választhat a monográfus. Mindenekelőtt az Arany társa-
dalmi helyzetével kapcsolatos álláspontra kell gondolni; az elmúlt 
időszakban szokták őt — kedvező akcentussal — a parasztság-
hoz, — elmarasztaló akcentussal — a nemességhez sorolni. Keresz-
tury vetett számot először komolyan azzal, hogy Arany a félparaszli-
félnemesi rétegből származó értelmiség jellegzetes képviselője volt, s 
épp az átalakulás, a mobilizációs folyamat a kulcsfontosságú különös 
ívű pályájának értelmezése szempontjából. Igaz, 1967-es könyvében 
Keresztury hajlott arra, hogy a korabeli magyar értelmiséget valami-
lyen homogén osztályérdek legtudatosabb képviselőjének tekintse 
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(lásd a „S mi vagyok én . . . " című kötet 80. oldalát), míg most ezen 
értelmiségi bázisnak gazdasági-társadalmi-nemzetiségi megosztottsá-
gát, sokrétűségét, vegyülékességét hangsúlyozza (lásd az ú j kötet 646. 
oldalát). 

Arany értelmiségivé válása, értelmiségiként való fölemelkedése 
Keresztury értelmezése szerint egy meghatározó paradoxonnal ter-
hes. A Toldi költője 1848-ban — a parasztsággal egy levegőt szívó 
alsóbb értelmiségiként — még a „földmívelő polgártársak" önérzetére 
apellálva utasítja el a Nép barátja leereszkedő modorát, ám „Nagy-
kőrösön, professzorként, szinte véglegessé lett elszigeteltsége a főleg 
mezőgazdaságból élő őslakosságtól, az ottani ,nép'-től." (77.) A 
Buda halála megírásának idején „át kellett látnia, hogy az a nép, 
amelyről föltettete, hogy majd ,vérré tanulja' az ő költeményét, nincs 
sehol." (32.) A kiegyezés után pedig a nagyvárosi tülekedés zajában 
éreznie kellett, hogy az „istenadta nép" „Szatócsok és részeg parasz-
tok" gyülekezete, akik „megvesznek", ha szavazhatnak. Keresztury 
értékelésébe néhol az elmarasztalás hangja is belevegyül — hogy 
ti. Arany, s általában az értelmiség eltávolodott a néptől; nyilvánvaló-
vá válik azonban, hogy a folyamat más nézőpontból nyeri el igazabb 
magyarázatát: egy romantikus eredetű, nemes — de naiv — illúzió 
elvesztéséről van itt szó, s ennek éppen a nyomában támadó keserűség 
a legszembetűnőbb következménye. 

A szemléletváltás kezdeteit persze megtaláljuk már egészen korán 
— nehéz lenne másként értékelni az 1848-as választási kudarc már-
már önáltatóan jóhiszemű magyarázatát a Petőfinek írott levélben — 
s Kőrösön sem csupán az elszigeteltség játszott szerepet a szemlélet-
váltásban. Tompának írja Arany 1853 nyarán: „. . . nálunk az ol-
vasás, a könyvtár nem ,Bedürfniss' . . . Ne úgy mondd, hogy a ma-
gyar közönség nem győzi — nem győzi az a néhány száz ember, aki 
néha könyvet is vesz." így érlelődik meg Aranyban a költői kísér-
letek tanulságaitól is támogatott döntés, hogy immár csakugyan a 
„pusztán" nemzeti költészetet tűzze ambíciói céljául; olyan költé-
szetet, amely nem kifejezetten a „nép"-nek szól (potenciálisan persze 
annak is), hanem a nemzet bármely rétegének. Keresztury könyvének 
talán legmegrázóbb fejezete az, amelyben „A nemzet költőjé"-nek 
tragikus magára maradását ábrázolja. A nép illúzióját elveszítve 
Arany valójában a nemzet illúzióját teremtette meg, az ideális nem-
zetét — ám ennek is a szivárvány képének módján kellett lelepleződ-
nie. A csalódás fokozatos volt (ezért mondja Keresztury, hogy Arany 
drámája olyan hőst idéz, aki nem elbukik, hanem felmorzsolódik). 
Aranynak előbb azt kellett belátnia, hogy az a közönség, amelynek 
ír, nem az egész nemzet, hanem az őt körülvevő elit-értelmiség; a 
Széchenyi-óda írásakor — úgymond — „eszébe sem juthatott , hogy 
ezt bármiféle nép, ,vérré tanulhatja ' ." Ez a társadalmi visszajel-
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zés azonban még elég volt ahhoz, hogy megőrizhesse a nemzeti epika 
hivatásába vetett hitét. A hatvanas évek közepétől azonban egyre 
kevésbé leplezhette maga előtt, hogy ez az értelmiségi réteg sem figyel 
szavára. Mert hiába, hogy a Deák—Eötvös—Csengery képviselte 
politikai vonal is a nemzetre alapozta elgondolásait; hiába, hogy a po-
litikusok maguk kezdeményezték, hogy csatlakozzék hozzájuk, fém-
jelezze törekvéseiket költészetével; Aranyt mérhetetlenül zavarta, 
hogy ,,lobogó"-nak kell lennie a „kalpagon". Először, nem tudott 
soha annyira pozitivistává lenni, hogy Csengery egyetértsen vele. 
Keresztury finoman elemzi, hogyan kerültek szembe Ipolyi Mytholo-
giája miatt. Csengery értetlen (s ma már tudjuk: sok tekintetben nem 
is olyan tudományos) kritikája mélyen sérthette Aranyt, akinek sok-
kal fontosabb volt a „népi tudalom", mint a vélt történelmi igazság, 
hiszen e „népi tudalom" épp az ősi nemzet kultúrateremtő képességét 
bizonyította előtte — s azt is tudta, hogy a krónikák „korai józansága" 
nem perdöntő a történelmi igazság kérdésében. A meghasonlás másik 
oka lehetett, hogy nézeteltérés támadt a Budapesti Szemle és Arany 
között a népiesség kérdésében is. Igaz, Keresztury (talán kissé egyolda-
lúan) arra veti a hangsúlyt, hogy Erdélyi, Salamon az ötvenes évtized 
közepén Arany és Petőfi mellett foglalnak állást — népiességük kér-
désében is; ám ne feledjük, hogy ugyanez az Erdélyi 1859-ben — 
Csengery Szemléjében — már úgy emlegeti Aranyt példaként, mint 
aki „kellő becsre szállította le a népiesség elemét", Salamon pedig — 
ugyanebben az évben, ugyanitt — egyenesen pamfletet ír Petőfi de-
mokratikus és népies törekvései ellen. Arany tudta a legjobban, hogy 
a népiesség nem folytatható a korábbi módon; ám aligha így képzelte 
meghaladását. 

A „lobogó a kalpagon" szerepének legkeservesebb epizódja a 
rendjel-ügy volt; Keresztury nagy jelentőséget tulajdonít annak a 
megaláztatásnak (s a nyomában születő dacnak), hogy Aranynak 
végül is el kellett fogadnia a kitüntetést a Deák-vonal politikai érde-
kei miat t ; innen datálható tehát teljes visszahúzódása, végleges el-
idegenedése a politikától. 

S végül — mindezekkel összefüggésben — ott van Arany kultúra-
szervező tevékenységének kudarca. Midőn tudatosodott benne — s 
láttuk, meglehetősen korán tudatosodott —, hogy az olvasás nem 
„Bedürfniss" Magyarországon, látnia kellett, hogy ez nemcsak nép-
költői, de nemzeti költői programjának megvalósítását is súlyosan 
gátolja. Energiáinak jelentős részét ezért kívánta arra fordítani, hogy 
széles körben — legalább az értelmiség jelentős részében — támasszon 
kulturális szükségleteket. A nemzeti költő — egyéni tartalommal fel-
töltött — szerepe s a szerkesztő-tanulmányíró-kritikus feladatvállalá-
sa egy szándékból fakadt tehát; a tanulmányok, a lapszerkesztés „ré-
szei Arany legnagyobb vállalkozásának: a vágyait, munkakedvét, 
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képzeletét és alkotóerejét mindig megújító szándékának, hogy létre-
hozza azt az igazi nemzeti irodalmat, amelyben méltán s megérdemel-
ten fogadhatja el a reá ruházott rangot, ,a nemzet költőjé'-ét." (239.) 
Ebben az akusztikában kell megítélnünk mélységesen rezignált kije-
lentésének tragikus felhangjait („praeceptorságom nem kell senkinek 
— jó, hát nem kell"). A nemzetből ama vékony réteg sem maradt 
meg tehát. Ha megmaradt valami, akkor az a nemzet iránti kötelesség 
vallásos gyökerű kategorikus imperatívusza volt, amely, nem találva 
teret a cselekvésre, feloldhatatlan — a lélek mélyeit fölkavaró — szen-
vedések okozójává vált: a „mandá tum" „hallatlan teljesítményekre 
sarkallta-segítette, ha maga körül érezhette a hivatást adó közösség 
egyetértését, de ,Nessus-inggé' vált rajta, mikor azt kellett látnia, 
hogy tévedett, mert erő és körülmény nem tette lehetővé, hogy azt és 
úgy alkossa meg, amit s ahogyan ő látta mind a küldőt, mind a kül-
detést". (249.) A nemzeti költő szerepének ellehetetlenülése irodalom-
szervezőként tétlenségre, költőként hallgatásra ítélte; átalakult hiva-
talnok-értelmiségivé, mint Keresztury írja, „igazi puritán nagypolgár"-
ként élte életét. 

A monográfus nagy teret szentel a művész-értelmiségi mellett ér-
vényre ju tó szakértelmiségi életpályának is; a kettő eszerint hol szét-
válik, hol szinte teljesen összefonódik Arany pályáján. Keresztury 
ebben a kérdésben perújító szándékának ad hangot. Mindjárt a nagy-
kőrösi tanársággal kapcsolatban azt állapítja meg: „Arany, minden 
látszat ellenére, szívesen és jól tanított; tisztviselő voltához élete végé-
ig ragaszkodott. A körösi iskolában megvoltak a szükséges sikerél-
ményei; ismétlem: ottani iskolai működéséből sokkal több haszna 
volt, mint kára ." (67.) Aranyt — úgymond — csak az zavarta némi-
leg — s az is csak az évtized második felében —, hogy „az iskola túl 
sok idejét vonta el az akkor újra fontosnak érzett alkotó munkától", 
s idézi Tompának írott, 1858 végén kelt levelét Ha el is fogadjuk, 
hogy Arany nem idegenkedett annyira a professzorkodástól, mint a 
közvélekedés tartja, Keresztury álláspontja mégiscsak túlzó lehet: 
idézzük csak fel Tompa 1852. februári, Arany (elveszett) levelére 
adott válaszát: „Tréfán kívül igen megszomorított leveled; ilyen ha-
mar meguntad, sőt megutáltad a professzorságot?" S amennyire meg-
győző, hogy a szerkesztést teljes szívvel, lélekkel végezte Arany, any-
nyira nehéz elhinni, hogy hasonlóan viszonyult volna főtitkári re-
szortjához. Igaz lehet, hogy „némi örömöt" okozott neki ez a munka, 
de azt már nehezebb elfogadni, hogy „szellemi függetlenségét a pol-
gári megélhetés tisztviselői munkájával" biztosította. (448.) Hiszen 
mi másra utalhatna az EpilogusbeXi „rab madár" „kalit"-jának képe, 
mint az elmúlt évek hivatali munkájának korlátaira? Keresztury ma-
ga is idézi az 1866 végén kelt levelet: „Hogy pedig objektíve írhassak 
valamit, az kellene, hogy szubjektíve ne zaklasson a sors, a hivatal, 
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a gond, mint egy igavonó marhát ." Mélyen meggyőző viszont, hogy 
Aranynak szüksége volt a munka eme „kal i t"- jára; a tevékenységbe 
menekült. Ördögi körbe ju to t t tehát: a tevékenység, amelybe alkotói 
válsága elől menekült, leküzdhetetlenné rögzítette alkotói válságát. 
Helyzetét csak rontotta hipochondriája, menekülésének másik út ja — 
a menekülés a betegségbe. 

Ezek a vonatkozások természetesen már régen nem az értelmiségi 
Arany pályaképéhez tartoznak, bár a művésziélek pályáját is kijelölik 
e pálya keretei; „nem egy értelmiségi ember tragédiája teljesedett be 
itt — mondja Keresztury —, hanem egy kijelölt és vállalt hivatásé." 
(631.) 

Van azonban Arany személyiségének olyan irányulása is, amely 
e kereteken túlmutat. Igaz, Keresztury sejteti, hogy nem ért egyet a 
költői lélek mélyeinek szenvtelen boncolóival — jelzései azonban 
sokatmondóak. Sejthetővé válik általuk Arany személyiségének izzó, 
„vulkanikus" mélyrétege; „Nemegyszer csak a legkeményebb fegye-
lem tarot ta vissza attól — utal a Vágtat a ló . . . című versre —, hogy 
— kitörve a hámból, le ne hányjon magáról minden terhet és féket." 
(243.) Önfeltáró vonatkozásuk van a kitörő indulatú hősöknek, akik 
„halomra döntik életük eredményeit, terveiket, jövőjüket". (244.) 
Volt e szempontból jelentőségük az Arisztophanész-fordításoknak is: 
a „múzsák neveletlen gyermeké"-nek műveiben „a teljes, éppen mus-
tos pezsgésével teljes, s ezért vonzó élettel találkozhatott — mesteri 
formában kifejezve". E létövezet kifejezésétől ő maga tartózkodott — 
„megtiltotta szigorú protestáns erkölcse, paraszti szemérme, néhány 
életre szóló kudarca s főként a társadalmi illendőségre, a hivatalaival 
együtt j á ró viselkedési formákra nagyon is ügyelő figyelme." (518.) 

Aranyt személyiségének igen lényeges szférái vonták tehát a ro-
mantikához — s mintha életműve töredékességének az is egyik fő oka 
volna, hogy e romantikus vonzódást túlságosan is elszorította magá-
ban; „Nemcsak a haza, hanem az emberlét szörnyeivel birkózva is 
lett töredék — ahogy mondta — műve és élete." (651.) 

Igazából Arany személyiségének, pályájának titka után nyomozva 
közelíti meg Keresztury a műveket is. A nemzeti balladákról szóló 
fejezet azt az átalakulást kuta t ja , amely az egész pályakép periodizá-
ciójának alapjául is szolgált: hogyan alakul át a népiesség programja 
a nemzeti költészet programjává. Az Arany-ballada története valójá-
ban ennek az átalakulásnak lesz reprezentatív példája. A népies mű-
balladából úgy lesz nemzeti — sőt, világirodalmi — érvényű „mester-
ballada", hogy a népiesség adománya is, a világirodalom öröksége 
is szervesen feloldódik a műben. Klasszicista alkotói magatartás ez; 
nem gyökeres eredetiségre törekszik, hanem általánosan ismert mű-
vészi megoldások új — ezúttal nemzeti — változatának megteremté-
sére. Az értelmezés meggyőző, s zökkenőmentesen illeszkedik a kép-
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be, az olvasóban azonban támad némi hiányérzet. Kérdés, hogy va-
jon a mai befogadót is mindenekelőtt a nemzeti költészet programjá-
nak kialakulása szempontjából érdeklik-e Arany nagykőrösi balladái? 
Vajon nem lett volna-e hasznukra, ka Keresztury — akár némileg ki 
is lépve itt-ott a könyv szigorú koncepciójából — jobban engedi ér-
vényesülni a műértő, műelemző hajlamot? Mint ahogy nem akar 
ellenállni az 1860/61-es fellendülés idején keletkezett ódák vonzásá-
nak; e versek kitűnő elemzését kapjuk. Igaz most is az a célja, hogy 
versről versre haladva, a szövegek mélyelemzésével kövesse Arany 
költői lelkének a történelmi rengések által kiváltott rezdüléseit. (Ez a 
törekvés egyedül Az örök zsidó értelmezésekor okoz némi ellentmon-
dást : bizony nehéz a „Tovább ! Tovább !" átkában a „visszacsüggedve, 
elnyomva is mindig újra feltörő hivatásérzetnek óvó-sürgető megszó-
lalását" — hallani, 307.) 

A Buda halála — s a Csaba-trilógia egésze — a nemzeti költő prog-
ramjának beteljesítéseként indult útjára. Elemzése a nemzeti költészet 
programjának tragikus ellehetetlenülését világítja meg Kesztury ér-
telmezésében. Termékenynek mutatkozik itt a monográfus egyik ked-
velt — s nagy szakértelemmel művelt — módszere, amit „filológiai 
nyomozásnak nevezhetnénk: a belső drámát szereti a mű létrejötté-
nek körülményeire utaló dokumentunok alapján rekonstruálni („Azt 
gondolom . . . , hogy ha a Csaba királyfi tervének fölmerülését, kibon-
takozásának menetét követjük, a költő mennybe törő pokoljárásának 
legfőbb mozgatóerőiről, állomásairól. . . valamelyes áttekintést 
szerezhetünk" — 329.) A mű esztétikai problémái közül az kerül a 
középpontba, amely mindig is foglalkoztatta az Arany-kutatókat — 
de magát Aranyt is: korszerű lehet-e a XIX. század második felében az 
eposz, s korszerű-e — egyáltalán: eposz-e — maga a Buda halála? 
Keresztury Arany válaszát idézi: „Az ú j eposz feladata volna eme 
gondviselésszerű világfolyást a már stereotyppá vált isten-megjelené-
sek s egyéb mosolyra indító csodák helyett, a mai kor s keresztyénség 
szellemének megfelelőbb módon is fel tudni tüntetni." S bár Keresz-
tury nem foglal közvetlenül állást a Buda halála modernsége kérdésé-
ben, kiérezni elemzéséből, hogy a „világvégzet" láthatatlan s néma 
működésének tragédiákba illő, grandiózus ábrázolását tartja az 
„óriásballada" maradandó esztétikai értékének. 

A Buda halálá\á\ kapcsolatban az epikus építkezés vizsgálatát hiá-
nyolhatja az olvasó; igaz, a trilógia kudarcának értelmezése ismét 
világosabbá teszi Arany pályájának tragikumát: „Azt a mitikus-va-
lóságos alakot, akiben nemzete ismerhetett volna önmaga legméltóbb 
vonásaira, akit mindennapjaiba fogadhatott s ,vérré tanulhatott ' vol-
na, nem sikerült megalkotnia." (648.) A vállalkozás — s a nemzeti 
költő egész vállalkozása — mégsem igazán kudarc, csak éppen más 
a helye irodalmunkban, mint amit Arany szánt neki: „. . . életre 
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keltette a magyar világ egy vonzó és eleven rétegét; oly művekben, 
amelyek az alkotás különös erejével akkor is élnek, ha szereplőik a 
valóságban rég semmivé lettek már. A rendkívül töredékes tömeg-
bázisokon rendkívül ellentmondásosan kialakult magyar értelmiség-
nek pedig éppen erre volt szüksége." (Uo.) Ez azonban nem volt elég 
ahhoz, hogy Arany előtt hiteles maradjon a nemzeti költő feladatválla-
lása. Egy pályaszakasz ismét visszavonhatatlanul lezárult. 

Az oknyomozó figyelem természetesen az utolsó pályaszakasz 
rendezőelvének feltárására irányul ezzel. S Keresztury már a Shakes-
peare-fordításokban talál olyan nyomot, amely eligazíthat: „még a 
felszínen tűnnek fel, és csak a hozzáértő megfigyelő számára árulják 
el személyességüket" e reprezentatív átültetések. (610.) Az Ariszto-
fanész-fordítások is szolgálnak tanulsággal: a válságba jutott sze-
mélyiség indulatainak esztétikai szférában megnyilvánuló forrongá-
sáról tanúskodnak. Igaz, Babits megfigyelései is a személyesség elő-
térbe nyomulására utaltak már — Keresztury azonban a fordulat 
motívumait kutatja: „Önzsánereinek sora, amely A rab gólyá-Xó\ 
A pusztai fűz-ön és társain, Az örök zsidó-n, A két madár tervén át 
Az agg színész-ig terjed: a Bolond Istók második énekében lett elő-
ször a legnyíltabban személyessé. A költő gyakran egyes szám első 
személyben szól itt költészetének mindig rejtegetett fő tárgyáról: ön-
magáról ." (534.) A mandátum elvesztését Arany súlyos megrázkód-
tatásként élte át, ám az irodalom számára ez mégsem egyértelmű 
veszteség: Arany azzal lett igazán modern költővé, hogy a lepel mögé, 
amellyel oly szívesen takarta el tárgyait, immár saját személyiségét 
rejtette, s így gyakorlatában is teljessé tette azt a elvet, amelyet már 
jóval korábban megfogalmazott, sőt meghirdetett: a költészet auto-
nómiájának elvét. „Mert ebben van a verscsoport [az Őszikék] valódi 
újdonsága, így érvényesül igazi korszerűsége: az európai szellem haj-
szálcsövességében jön létre, a közlekedőedények törvénye szerint, 
az a modernség, amely az alkotás alapkérdéseiben teszi kortársakká 
Aranyt és a nagy európai moderneket, még ha motívumaikban erő-
sen eltérnek is, vagy ha egyáltalán nem tudnak is egymásról." (551.) 
Ez tehát annak a „más hangkör"-nek a jelentősége, amelyre a Mind-
végig című vers utal — s így a monográfia címe is céloz. A kései balla-
dakör fő sajátossága is az lesz, hogy „költőjük csak művészi célokat 
követ" (561.), s a felemás sikerű (mert a harminc évvel korábbi cé-
lokat is magával hurcoló) Toldi szerelme mai jelentősége is abban 
van, hogy Arany „a lélek elemző ábrázolója"-ként alkotja meg. 
(619.) 

Keresztury szemlátomást nem kíván csatlakozni ahhoz a — végső 
soron még Gyulaitól gerjesztett — vitához, vajon Aranynak epikája 
vagy lírája jelentősebb (sőt, külön fejezetet szentel annak, hogy a líra 
és a verses epika mellé állítsa Arany prózáját) — azt azonban nyoma-
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tékkal hangsúlyozza, még saját korábbi álláspontjával szemben is, 
hogy nem szerencsés Arany líráját válságjelenségként értelmezni, 
mert ha az is, nem ez adja esztétikai jelentőségét. Ennek a felfogásnak 
eredményeként egymás mellé kerül értékét tekintve a két lírai korszak, 
vagyis Keresztúry hallgatólagosan elutasítja azt a vitát is, amely — mo-
dernebb voltára hivatkozva — egyik vagy másik korszak lírai termé-
sét tekinti értékesebbnek. Lehet, hogy közelebb jutunk Arany lírai 
életművéhez, ha kevesebb jelentőséget tulajdonítunk az Arany-recepció 
hagyományos polémiáinak; bár az is igaz, hogy Keresztury elemzésé-
ben viszont az a kétségtelen különbség kap mérsékeltebb hangsúlyt, 
amely a két korszak lírájának poétikai arculata között mutatkozik. 

S ha már itt tartunk, utaljunk néhány szóval olyan apróbb vonat-
kozásokra is, amelyeket talán figyelembe lehet majd venni a két kö-
tet — Keresztury által ígért — „egybecsiszolása"-kor. A Nagyidat 
cigányok értelmezésében az első kötet — Horváth János jelzésére 
támaszkodva — említi, hogy a művet nem föltétlenül a szabadság-
harcra való utalásként kell magyarázni; „A költemény minden lap-
pangó értelmezés nélkül megállhat furcsa eposz gyanánt ." (304.) 
Tudjuk, Barta János erre a megfigyelésre alapozta szuggesztív elem-
zését. Az új kötet szerint viszont Arany a műben „önpusztí tó keserű-
séggel torzképezte le" „a nemzeti illúziók csődjét". (258.) Az Alom-
való zárlatát korábban „vezércikkszerű lekerekítésnek" tekintette 
az elemző, amely „nyilvánvalóan az Életképek olvasóinak szólt" 
(251.), az új kötet szerint viszont ugyanezt a zárlatot „észen túli eg-
zaltáció" diktálta (301.). Lehet talán vitatkozni azzal is, hogy a Hon-
nan és hová ? gondolatisága csak „a tudomány változó divatai"-ra és 
hasonlókra reflektálna (583.); megemlíthető, hogy (Komlós Aladár 
szerint) a Kozmopolita költészetei Arany nem a fiatal lírikusok ellen 
írta, hanem az újromantikus drámaírók ellen; a félreértés ott kezdő-
dött, amikor Reviczky „magára vette az inget" stb. Mindezek azon-
ban elenyésznek Keresztury monumentális „becsületes kísérleté"-nek 
(aminek maga szeretné tudni művét) jelentőségéhez képest. 

Talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk : monog-
ráfiája elgondolásakor Keresztury magától Aranytól tanulta el a 
küldetéses feladatvállalást: a történelemértés, az emberismeret, a 
művészi affinitás legkorszerűbb horizontjáról szemlélve s a magyar 
nyelv leggazdagabb regiszterein szólva úgy írni a magyar irodalom 
óriásáról, hogy költészetét immár csakugyan „vérré tanulhassa" a 
mai magyar értelmiség. (Szépirodalmi) 

V A R G A PÁL 
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RADÓ GYÖRGY: MADÁCH IMRE 

(ÉLETRAJZI K R Ó N I K A ) 

Nyolcadik hónapja sárgállik ott ez a nagyalakú kötet a Széchényi 
Könyvtár irodalmi olvasótermének szabadpolcán, az írók monográ-
fiái között. A „Balassi Bálint" Nógrád Megyei Könyvtár bocsátotta 
közre 1987 végén, a szélesebb érdeklődést kizárva, pontosan 1500 
példányban. Nem éppen elsietett ismertetése talán többeket hozzá-
segít a kötettel való megismerkedéshez. 

R a d ó György nem előzmények nélkül fogott Madách életkrónikája 
összeállításához. Negyedszázada tette közzé legkorábbi publikáció-
ját Madáchról, s azóta is vissza-visszatér a vele való foglalkozáshoz. 
Nem beszéltem erről a szerzővel, de gondosan megírt, hasznos mun-
kája genezisét magamban így rekonstruálom : 

1. Mint az orosz és szovjet irodalom búvára, legelőbb valószínűleg 
a Tolsztoj- és Grokij-féle életkrónikákat láthatta. Úgy érezhette, jó 
mintát talált egy nálunk is megvalósítható, esetleg Madáchot meg-
elevenítő hasonló jellegű munhához. Ezzel tehát a külső keret meg-
volt. 

2. A második lépés az eléggé szétágazó és szétszórt Madách-iroda-
lom összegyűjtése, majd összeállítása lehetett. Akkor sem kis feladat 
ez, ha esetleg Szabó József püspök magángyűjteménye és bizonyos 
bibliográfia-töredékek nem lebecsülendő alapozást adtak is hozzá. 

3. A tapasztalható sok pontatlanság, ellentmondás feloldásának 
szándéka, talán a mások segítségül hívásának igénye érlelte meg Ra-
dóban a Tárgyszerű és tárgyilagos Madách-életrajzért című program-
cikk publikálásnak szükségét 1980 folyamán a Palócföld hasábjain 
(1980. 3. szám 21 — 23.). Nem kis jelentőségű kezdeményezés. Itt már 
megfogalmazódik: „Hogy a már publikált anyag áttekinthetővé, [. . .] 
kiegészítővé és felhasználatóvá legyen, ahhoz egy teljességi igényű 
Madách-bibliográfián kívül célszerűnek látszik egy olyan életrajzi 
krónika [ . . . ] , amelynek alapja az, hogy kronológiai rendbe szedve 
állítja egymás után — s ahol kell, kritikailag mérlegre teszi — az író 
életéről ismeretes ada tokat . " (Palócföld, id. szám 22.) — Hangsúlyo-
san szorgalmazza Madách teljes kritikai kiadását, hozzá ugyanide 
kénytelen visszakanyarodni: „[. . .] egy ilyen kiadás alapos előkészí-
tésének igen fontos biztosítéka a jó életrajz. Az író élettörténetének 
tárgyszerű és tárgyilagos feltárása." (Uo. 21.) Madách ilyen „ [ . . . ] 
életrajzának megírása s ennek előkészítéséül az ismeretes adatok át-
tekinthető rendbeszedése sürgető irodalomtörténeti feladat." (Uo. 23.) 

Mivel még erre is kevés mozgás látszott lendülni, nem mutatkozott 
más megoldás, mint saját magának megfogni a munka végét. Itt a 
nekilátást dátumhoz kötni lehetetlen, befejezését aránylag pontosan 
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érzékelhetjük: 1985 vége. Ez év decemberére keltezi a szerző a nyilván 
lezárásul megírt Bevezetés című fejezetet. 

Ami ilyen módon létrejött: egy jól átgondolt, helyes tájékozódás 
nyújtó, rendkívül hasznos munka, elsősorban a további Madách-ku-
tatás részére. Az említett Bevezetés (5—9.) azokat a szempontokat 
visszhangozza, amelynek egy részét az 1980-as felhívó cikkéből rész-
ben már idéztük. Sikerül lelkiismeretesen megvalósítani azt a jogos 
igényt: „. . . hogy a kutatás terjedjen ki az egész életműre, annak 
minden bibliográfiai vonatkozásával együtt ." (5.) Jövendő teljes érté-
kű Madách-képünk kialakításához első lépcsőül a kötet arra vállal-
kozik: „Teljességre törekedve, időrendbe foglalja a Madách Imrére 
vonatkozóan eddig nyomtatásban megjelent adatokat." (6.) Az össze-
állítás valóban úttörő jelentőségű, akkor is, ha véleményem szerint 
van benne valami hasonlatosság a nemzetközi művelődésben közis-
mert pszeudo-naplókhoz, csak a tudomány színvonalán. 

A jó négyszáz oldalas összeállítás háromnegyede a kötet alcímét 
viselő derékrészé, utolsó negyede pedig az ezt szolgáló, illetve kiszol-
gáló segédanyag (Pótlás, Függelékek, Mutatók). A teljes szöveget 
egy válogatott, 82 képből álló műmelléklet követi, miután már a szö-
veg közt is majdnem ugyanennyi rajz, ábra, metszet tette igazán szem-
léletessé az anyagot. 

Az említett derékrészben minden a biztosabb tájékozódást szol-
gálja. Ennek érdekében osztja Radó 14 szakaszra Madách életét. 
Ezek a szakaszok tulajdonképpen fejezetek a könyvben. Mindegyik 
élén — ismét a helyes és könnyebb eligazodás szolgálatában — az 
összeállító három koncentrikus történelmi kört húz az életmozzana-
tok köré: 

Világesemények, 
Magyarország, 
Nógrád megye 

címmel. Természetesen csak a legjellemzőbb vonások kapnak emlí-
tést, hogy a költő élettényeit hozzájuk tudjuk mérni. 

Az egyes szakaszokon belül a krónika napokra (vagy legalábbis 
apró egységekre) szedve folyik a szemünk előtt, mindenre kiterjedve, 
amit nyomtatott anyag dokumentál. Mutassuk be ennek lejátszódá-
sát a gyakorlatban két — úgyszóván találomra kiválasztott — részlet 
idézésével: 

1 8 4 0. I I . k ö r ü l ? P e s t 

M A D Á C H IMRE levelet ír LÓNYAY MENYHÉRTnek, fá jó sér-
tődöttséggel, amiért az ostoba, csacsogó lúdnak titulálta. — Közli: 
Képes Vasárnap 1939. 16. sz., Pester Lloyd 1939. 81. sz., MÓM-II. 

13 
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885., ÖL-l.»51 —52., Győr 8 1 - 8 2 . Kézirat: 1942-ben ÖZV. LÓNYAY 
ISTVÁNNÉnál, 1959-ben LÓNYAY SÁNDORnál. 

A dátum nélküli levélről S T A U D GÉZA feltételezi, hogy 
1839-ből származik; szerintünk ez valószínűtlen, mert akkor-
ról semmi egyéb jele sincs a barátok ellentétének. Inkább kö-
vetkeztetünk az ellentét fokozatos erősödésére: ez a levél na-
gyobb sértődöttséget árul el, mint a korábbi. A versszerüen 
tört sorokban írt levelet korábbi közlői — HARSÁNYI 
ZSOLT, HALÁSZ GÁBOR és STAUD GÉZA - prózának 
tekintették és folyamatos sorokba szedették. G Y Ö R F F Y 
MIKLÓS betűhív szövegközlésének kommentárja szerint 
szabadversről van szó. 

(56.) 
és 

1 8 6 4. I I I . 1 4 . — h é t f ő A l s ó s z t r e g o v a 

MADÁCH I M R E levelet ír A R A N Y JÁNOSnak, beszámol mun-
kásságáról: akadémiai székfoglaló előadása elkészült, kisebb verseit 
rendezi. S verset küld a Koszorú részére, kéri szigorú kritikáját, sze-
retné tudni, hogy megküldött novellája azért nem jelenik-e meg, mert 
rossz. - Voi 131., 186. Közli: A R A N Y LÁSZLÓ: Arany János leve-
lezése író barátaival. II. k. Bp., 1889. 407-408 . , MÖM-II . 874-875. , 
ÖL-II. 185—186. Kézirat: Akadémiai Könyvtár 

A novella, melyről szó van a levélben „A Kolozsiak", ezt 
M A D Á C H I M R E 1863. I. körül küldte GYULAI PÁLnak. 
A levélhez mellékelt három vers bizonyára a „Borbálához" 
gyűjtőcím alatti három darab. 

MADÁCH I M R E levelet ír P Á K H ALBERTnek, a Vasárnapi tJj-
ság szerkesztőjének: hírül vette, hogy az szívesen közölne tőle valamit, 
ezért — amit eddig nem tett, mert nem akarta zaklatni — elküldi né-
hány versét. — Kézirat: Akadémiai Könyvtár 

(303.) 

A két egymástól távoleső szakaszból kiemelt részlet félreérthetet-
lenül vall a mű követett módszeréről. Ha az olvasó fölüthetné a szó-
ban forgó munka Mutatók fejezetének Forrásmüvek rövidítései pontját 
(370—72.) közvetlenül „beszélnének" neki is a sorok. Magamra vál-
clva most a megfelelő lap szerepét: 

Az élettény tömör közlése után a források megjelölése következik: 
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M Ö M : Madách Imre összes művei I—II. (Halász G.), Bp. 
1942. 
ÖL: Madách Imre összes levelei (Staud G.), Bp., 1942. 
Győr : Győrffy M.: Madách kiadatlan levelei (It, 1959.) 
VOI: Voinovich G . : Madách Imre és Az ember tragédiája? 
Bp., 1922. 

Mivel itt — szerencsére — mindössze ennyi forrást kellett rövidíteni. 
Az apróbetűs részekre szeretném hangsúlyosan ráirányítani a fo-

kozott figyelmet. Amint jelen idézetünkből is egyértelműen látni: 
ezek, végig az egész köteten, a források összevetésének kritikai mér-
legelésük helyei. Ekkora forrásanyag synopsisában erre kellő bizton-
sággal lehet is vállalkozni. Azért is igen sikerültek az itt fölvázolt hi-
potézisek. 

Csak rövid utalással pillantunk — nem a teljesség, de még a méltá-
nyos részlegesség mértékében sem — az összegyűjtött adatmennyiség 
kútfőire, mivel ezeket a szerző a maga sajátos szempontjából való 
használhatóságuk mértékében vehette figyelembe. Alig tudhatta 
munkájába beépíteni például Madách talán legmélyenszántóbb mű-
ködésképét, Barta Jánosnak az Eckhardt szerkesztette, „Magyar 
írók" sorozatbeli monográfiáját (Bp. 1942.). Ez a nyoc kötetet szám-
láló sorozat nagyobbára bevallottan szellemtörténeti tájékozódású, 
tehát pozitivista adatokra kevéssé van figyelemmel. Tovább bogozni 
messze vezetne, csak megállapítjuk, hogy kiváló eredményeit aligha 
lehetett az életrajzi krónikába beemelni. 

Az alapműveken túlmenő, gazdagabb részletezőbb életrajzi felé-
pítést R a d ó hármas pillérre helyezi. A háromból kettő megyei kiadá-
sú alkotás, akárcsak a saját ja. Szinte kimeríthetetlen tárháznak bizo-
nyult a Leblanc Zsoltné és Kelemen Mária saj tó alá rendezésében ki-
bocsátott Madách Imre dokumentumok a Nógrád Megyei Levéltárban 
című gyűjtemény és a Praznovszky Mihálytól származó, ugyanabban 
az 1984-es évben s hasonlóképp Salgótarjánban megjelent Madách és 
Nógrád a reformkorban című munka. És hogy a 84-es esztendő beiga-
zolja kivételes termékenységét, ekkor jött ki, bár már hosszú ideje ké-
szült a harmadik pillér, a hasonló kronológia- és adatgazdag, összefog-
laló mű: Horváth Károly monográfiája, a Madách Imre, a „Nagy 
magyar í r ó k " sorozat tagjaként. 

Nem róhat juk föl Radónak, hogy nem oldja meg a lehetetlent. 
Alapkutatás híján nem adhat kronológiát — legfeljebb tapogatódzót 
és hozzávetőlegest — Madách lírájáról, novelláiról, fiatalkori drámai 
alkotásairól (régi adósság!) és pár hasonlóról. De ismétlem: ezt várni 
sem lehetett. 

És ezúttal nincs semmiféle — „de. . ." 

13* 
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A szóban forgó Madách-munka tiszteletünkre és becsülésünkre 
méltó. Jó hasznát vesszük, elmemozdító is. Abban a tekintetben pedig 
nagy értéket képvisel, hogy rávilágít, hol maradt kutatásunk eddig 
eredménytelen, hol vannak fehér foltjai. — Ehhez képest majdnem 
mosolyogtató olyan semmiségeket kifogásolni, hogy egy helyütt pon-
tatlan G y őr ff y valamelyik tanulmányának címe (365), hat lappal utóbb 
már hibátlan. — Vagy: egy magát makacsul tartó elírás bennemaradt 
a szerző utóéletének Eseménynapiárában: a Mózes nemzeti színházi 
bemutatójának időpontja nem 1888. febr. 16. (321.), hanem febr. 20. 
Itt annyi a baj, hogy Radó elfogadta a több helyütt olvasható adatot 
anélkül, hogy külön ellenőrizte volna. Akár további egy-két szeplő 
az összeállítás értékeihez mérve számba se vehető. 

Nem mehetünk el dicsérő szó nélkül a régi, kiváló Madách-kutató 
Kerényi Ferenc jelentős közreműködése mellett, akinek nagy érdemei 
vannak a kötet mai alakjának kiformálásában. Ebbe a munka egyik 
lektoraként avatkozhatott bele. Elismerés illeti érte. 

Ha hozzátesszük, hogy Kerényi pillanatnyilag a fő mű különvá-
lasztott kritikai kiadásának sajtó alá rendezésén dolgozik, akkor már 
a jövőbe, Radó kötetének jövőjébe is belekaptunk. 

Madách életrajzi krónikáját szerzője is a jövendő teljes Madách-
kép előkészítése egyik fontos lépcsőfokának ítéli. Ha most a Tragédia 
kritikai kiadása egymagában készül — emlékeztetek az Orosz László-
féle bármilyen mintaszerű hasonló őd/ift-kiadására —, úgy ez a Ma-
dách-image nem látszik valami közelinek. Az író és költő első teljes 
kritikai kiadását anyagilag elbírná a kutatás, éppen csak embere 
nincs hozzá (akik vállalhatnánk, mind másutt vannak elfoglalva, 
hasonló hordásban). Amíg kritikai kiadás nincs, modern, teljes Ma-
dách-monográfia sem lehet. így — sajnos — Radó munkája soká 
nem avul el, pedig ez a könyvnek egyáltalán nem ártana, az irodalom-
nak viszont felbecsülhetetlen hasznára válnék. 

G Y Ő R F F Y MIKLÓS 

MÓRICZ ZSIGMOND ÉS KORA 

E. V. Umnyakova 1985-ben megjelentetett „Móricz Zsigmond és 
a korabeli magyar irodalom" című kötete után Szuvizsenko karcsú, 
mindössze másfél száz oldalas könyve: „Móricz Zsigmond és kora" 
immár a második kísérlet a Szovjetunióban, hogy az író életét és mun-
kásságát a kezdettől a végkifejletig ismertesse. 

Szuvizsenko két olvasói réteget céloz meg: a Szovjetunió egyete-
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meinek bölcsészkarán a magyar szakot választó hallgatóságot és a 
világirodalom iránt érdeklődőket. 

A négy részre tagolt munka megpróbálja feltárni a „kritikai rea-
lizmus győzelmeként" számon tartot t Móricz egész tevékenységének 
„összemberi, ma is aktuális problémakörét". Történelmi háttérként 
felrajzolja Magyarország gazdasági, társadalmi, politikai „helyzetét" 
— az 1867-es kiegyezés utáni esztendőktől indulva „a háborún és a 
forradalmakon" át a két világháború közti „valóság" letapogatásá-
val. Az író haláláig. Mellékes jelenségként szó esik a magyar irodalom 
képviselőiről is — a pályakezdés éveiben „dekadens" Kosztolányiról 
és Babitsról, a „forradalmár" A d y r ó l . . . . 

A társadalmi és irodalmi makroközcg mellett Szuvizsenko Mó-
ricz mikroközegét — a családot, iskolát — is láttatja. Kiemelten kezeli 
Jókai Mór hatását a még diák Móriczra, majd idézetekkel bizonyítja 
— milyen gátjává vált ez a hatás az írónak az alkotói útkeresés idején. 

A kötet forrásanyaga — a móriczi művek mellett — a magyar és 
szovjet irodalomtörténészek ide vonatkozó munkái. 

A magyarok között kiemelt helyet kap: Schöplin Aladár, Bölöni 
György, Czine Mihály, Nagy Péter bizonyosfajta orientációs pontot 
jelent: Móricz Virág, Rónay György stb. 

A szovjet Móricz kutatók között , az említett Umnyakován kívül, 
a legtöbb utalást O. K. Rosszijánovra találjuk, aki 1958-tól kezdve 
tört utat tanulmányaival a további Móricz kutatásoknak. 

Szuvizsenko mindössze néhány Móricz művet elemez elmélyülteb-
ben. Ezek a műelemzések, az alkotások tartalmi ismertetése mellett, 
a társadalmi mondanivalót domborít ják ki. Nem az írói módszer mi-
kéntjét faggatja, hanem az „országban utalkodó társadalmi viszo-
nyok" leképezését tartja szem előtt. 

A legnagyobb teret az „Erdély" trilógiának szenteli, ahol — Lacz-
kó Géza 1922-ben, a Nyugatban megjelent cikke nyomán — Báthory 
regényben megrajzolt alakjában Adyt, Bethlen alakjában pedig Mó-
riczot véli felfedezni. A két álláspont összevetése ily módon, Szuvi-
zsenko véleménye szerint a történelmi helyzetek ismétlődésében a 
mindenkori „forradalmi", illetve a „megfontolva haladni" magatar-
tásformák felismerésére szolgál. 

Magyar olvasónak talán kissé túlságosan „magyarázó" a szöveg. 
Tekintetbe kell azonban vennünk, hogy a monográfia olvasói feltéte-
lezhetően rászorulnak erre a „magyarázó" stílusra, hiszen ismereteik 
rólunk nagyon is korlátoltak. (Leningrád, 1988) 

URBÁN N A G Y ROZÁLIA 
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PLET YK AFILOLÓGIA 

(FRÁTER ZOLTÁN: M E N N Y E I 
RIPORT K A R I N T H Y FRIGYESSEL) 

A tudomány hanyatlik. Nemcsak az irodalomtörténet: legelső-
sorban az ún. „Világtudomány" humanista eszméje kezdi a végét jár-
ni. Egyre inkább érezzük, hogy egyáltalán semmi hasznunk abból, ha 
egy tudós — egy egész élet, több száz ember munkája , hatalmas anyagi 
javak bevetése stb. alapján — egy szép nap kijelenti: ez és ez az igaz-
ság. Egyrészt nem értjük, mit mond. Másrészt egy hét múlva megcáfol-
ják. Harmadrészt milyen alapon költik ilyen dolgokra az adófizetők 
pénzét és így tovább. Legutóbb már az is felmerült, mi értelme volt 
embereket küldeni a holdra. Eszünkbejutot t volna ilyesmi húsz éve, 
abban az izgalomban? Dehogy. Most meg . . . Mucius Scaevola hős-
tette jó formán közelebb áll hozzánk, mint Niel Armstrongé. 

Kopik, korhad, bomlik ez a nagybetűs igazság-fogalom. Emlékszem 
szintén az idő tájt valaki kajánul felvette, hogy a kor egyik legnagyobb 
tudósa, az első szívátültetést végrehajtó Barnard professzor is bizo-
nyára keresztet vetett a sorsdöntő operáció előtt. Ilyen okos ember 
és nem tudja, hogy nincs isten . . . 

Ennek a magabiztosságnak most vége. (Nem merem mondani, 
hogy egyszer és mindenkorra, hisz ki tudja . . .) A tudományra ható 
anyagi kényszer (hogy pénzre van szüksége, de maga nem tudja elő-
állítani) meg a társadalmi nyomás egy irányba hat : félre az „Igazság" 
zászlaját, magasba a hasznosságét, a hatékonyságét. Ez az atomizá-
lódás, Arnold Gehlen szavával kristályosodás felé hat. Nincs már 
nagy tudós, csak kiváló hidropneuautomatikai szakember. 

Különösen rájár a rúd azokra a tudományszakokra, amelyek adott-
ságaiknál fogva nem tudták meglovagolni az informatikai forradalom 
egyre vadabbul (és tőlünk egyre távolabb) vágtató hullámát, nem 
húrozták fel ütött-kopott zongorájukat a kibernatika acélszálaival, 
s nem hangolták az ökológiai gondolkodás lehelletfinom rezdülései-
hez. Lemaradtunk, mint a borravaló, s ezt egy szeizmográf pontossá-
gával érzékeli a köztudat: akinek a társadalmi termelésben való rész-
vétele csak borravaló, annak a társadalmi megbecsülése sem több. 
Az irodalomtudomány felvételizők formájában bővítetten újratermeli 
önmagát, s közben a rend kedvéért késhegyig menő vitákat folytat 
olyan dolgokról, amelyek épp hogy csak valamivel fontosabbak az 
ember holdraszállásánál. (Ha ugyan . . .) 

És a többszörösen hátrányos helyzetet még súlyosbítja a múlt. 
Az átkos. Mert a magát explicit módon marxistának nevező irodalom-
tudomány ideje legnagyobb részét azzal töltötte, hogy önmagát pró-
bálta meghatározni, azaz elhatárolni, még pontosabban másokat el-
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határolni önmagától, míg aztán nem lehetett már eldönteni, az ajtó 
melyik oldala a „kívül", s melyik a „belül" , ki került karanténba. 
Izgalmas dolog mindenféle irányzatok között frontvonalakat meg-
húzni, támadási irányokat, hídfőállásokat jelölgetni. Azért van, aki 
rájön, hogy helyzete a Szent Ilonán teknősbékákat kommandírozó 
Napóleonéhoz hasonlatos, miközben odakint az irodalomban virág-
zik az Ekletika Szent Szövetsége. Egy ideje eltűntek bizonyos hosszú 
évek munkájával jelentésnélkülivé desztillált fogalmak az irodalom-
tudományból. Senki nem használja őket, de soha senki nem jelentette 
ki, hogy ez és ez a fogalom csak hámozott léggömb, s ha valaki most 
kijelenténé, bizony körülmosolyognák: „Te csak most jöttél r á ? " 

Buta egy helyzet. Ami igazán értékes az irodalomtörténetben szü-
letik, az mind-mind az irodalomtörténetből való kibújásra tett kísér-
let. Van aki a filológiába (Szabolcsi Miklós szavával: hiperfilológiába) 
merül, s kissé dekadens gesztussal vállalva a teljes haszontalanság 
vádját abszolút rekonstrukciókra törekszik. Mások — részben talán 
nem is tudatosan — a posztmodern üzenetét fogadják szívükbe, egyet-
len élő, mozgó, lélegző szervezetnek látják az irodalmat, és e szervezet 
egy-egy különös sejtkapcsolatát tárják fel, j ó esetben maguk is bele-
kapcsolódva a szövevénybe. Mindez (lehet) szép és jó, de mit tegyen 
az, aki nem hajlandó lemondani arról a gondolatról, hogy ő mégis-
csak, mindennek ellenére, azértis irodalomtörténész? Ez Fráter Zol-
tán kérdése, s a Karinthy-könyv a válasza. 

Fráter Zoltán feltűnés nélkül feltalált egy tudományágat és egy hoz-
záillő módszert. A tudományágat talán imagográfiának kellene hívni, 
s a módszert pletykafilológiának. Ez a tudományág eddig valószínűleg 
csak a módszer hiánya miatt nem jött létre, hiszen ha előbb nem, hát 
a romantika idején mindenképpen esedékes lett volna. Az imagográfia 
magyar fordítása: közképrajz. (Ez se hangzik sokkal jobban.) Ez a 
tudomány a nagy egyéniségek nagukról kialakított és a közvélemény-
ben kialakult figurájával, vállalt, viselt és mások által elismert vagy 
elvárt szerepjátékával, egyszóval image-ával foglalkozik. Nem vélet-
len, hogy a romantika ju t eszünkbe először, onnan is Byron, akinek 
legfőbb műve maga Byron, a figura, az élet császára. Én szerintem 
Horatius lehetett az első tudatosan megalkotott íróegyéniség. Manap-
ság meg a populáris művészeti ágakban gyakran maga az image válik 
(kizárólagosan) műalkotássá, az image-kitalálás pedig önálló művé-
szetté. 

A magyar irodalom történetének kevés alakja van, aki ilyen vizs-
gálatra Karinthynál alkalmasabb lenne. N o persze Petőfi is kézen-
fekvő, s kettejüknél érdemes megfigyelni az alkotott figurának a valódi 
értékek fogadtatására kifejtett káros hatását. Petőfi tucatnyi, óvodá-
ból ismert verse éppúgy nyomja agyon az életművet, mint Karinthyét 
az így írtok ti. Tanulságos lenne adatszerűen tudni, hány példány 
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fogyott el mondjuk az utóbbi tíz évben az így írtok ti-bői, s hány 
Karinthy verseiből, regényeiből. 

Fráter Zoltán mennyei riportra vállalkozik, tehát (kínálja magát a 
fordulat) el kell temetkeznie a kor dokumentumaiban. A könyv, ame-
lyet kézhez kapunk, végső soron dokumentumgyűjtemény, itt-ott 
összekötőszöveggel ellátva. így aztán első pillantásra meglepő, hogy 
nem „válogatta, szerkesztette, összegyűjtötte" (stb.) jelzéssel, hanem 
minden megszorítás nélkül, szerzőként szerepel Fráter Zoltán neve. 
Ennek a pontos okára magam is csak később jöttem rá, ígyhát egye-
lőre nem is árulom el. 

Az egybegyűjtött dokumentumok ciklusokba rendeződnek, a cik-
lusok rendezőelve pedig egyfelől a kronológia, másfelől a tematika. 
A dokumentumgyűjtemények általánosan megszokott formájától any-
nyiban különbözik, hogy leginkább folyamatos olvasásra szánták, 
mint egy életrajzi monográfiát. Kicsit tehát ilyesminek is tekinthető, 
csakhogy Fráter Zoltán nem tesz fel olyan kérdéseket, hogy mi a „lé-
nyeg", mi az „igazság". Őt a festmény háttere érdekli, meg az alapo-
zása, sőt a kerete. 

A könyvben alig-alig van Karinthy Frigyes kezétől származó írás. 
A többséget mások róla, neki, ellene, mellette stb. szóló megnyilvá-
nulásai alkotják. Azután itt vannak Karinthy szóban adott nyilatko-
zatai, vele készült interjúk, villámkérdésekre adott f rappáns villám-
válaszok, vagyis sok olyasmi, amit más valaki jegyzett le, aminek ke-
resztül kellett mennie egy másik ízlés (nyilvánvalóan a közízlésnek 
mindenáron megfeleni vágyó, tehát kétes értékű zsurnaliszta-ízlés) szű-
rőjén. Fráter Zoltán nem Karinthyt keresi, hanem az image-t, amely-
nek valószínűleg a lehetséges legpontosabb nevet adja: „karinthyság". 

Persze nem ennek a karinthyságnak a rekonstrukciója az igazán ér-
dekes, hanem Karinthynak a karinthysághoz való viszonya. Fráter 
Zoltán a kettő közötti divergenciákra vadászik. Egyfelől azokra az 
eseményekre, amikor egy-egy (különféle irányból érkező) támadás 
(és a kivédésére tett kísérlet) felfedi az „ember" egynémely olyan tu-
lajdonságát, amelyet a karinthyság álarca lenne hivatott elleplezni, más-
felől azokra a pillanatokra, amikor Karinthy érzi nyűgnek a tőle télen-
-nyáron-éjjel-nappal mindenki által elvárt meghökkentő jópofaságot. 

Érdemes összevetni ebből a szempontból Fráter Zoltán könyvét 
egy másik, az évforduló kapcsán szinte azonos időben megjelent könyv-
vel: Kosztolányi Dezsőné Karinthy-könyvével. Nem mintha bármi 
összevethető lenne Kosztolányiné és Fráter Zoltán Karinthyhoz való 
viszonyában, s nem mintha Kosztolányiné könyvéről Kovács Ida 
remek előszava után érdemes lenne még recenziót írni. De össze lehet 
vetni a két könyvnek egy-egy azonos eseményről adott értékeléseit. 
Karinthy „piros-őrülete" például Kosztolányinét egyszerűen idegesí-
ti: meglehetősen durva pszichologizálásainak egyikeként Karinthy 
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kezdődő betegsége jelének véli. (Mellesleg az egész könyv valóságos 
példatára az immár tankönyv-közhellyé laposított Thomas Mann-i 
„művész-polgár" problematikának: mennyire elviselhetetlen a „pol-
gár" Kosztolányiné számára Karinthyék életmódja.) Ugyanerre a 
jelenségre (mármint a piros-tébolyra) Fráter Zoltán az egyetlen lehet-
séges módon reagál, amit irodalomtörténésztől elvárhatunk: beilleszti 
a koncepcióba. A piros-téboly szerinte (és nyilvánvalóan ez az elfogad-
ható magyarázat) a karinthyságnak való megfelelni vágyás terméke: 
érdekesnek kell lenni mindig, mindenáron. 

Kosztolányiné könyvét olvasva pillanatok alatt rájövünk, hogy a 
főszereplő korántsem „Karinthy, az ember", hanem Böhm Aranka, 
a párduc. Fráter Zoltán könyve másfajta felismerést kínál: itt a kor 
sajtója az igazi főszereplő, s persze ezen keresztül maga a kor. A két 
könyv ezért sem vethető össze érdemben: Kosztolányné nézőpontja 
nem Fráter Zoltán nézőpontjával áll egy szinten, hanem a Fráter Zol-
tán könyvében szereplő dokumentumok nézőpontjával. És ilyen szin-
ten valóban végezhetők tanulságos összehasonlítások, például Karin-
thy halála napjának, Böhm Aranka stockholmi viselkedésének, vagy 
öngyilkossági kísérletének különböző „hiteles" történetei együtt iga-
zán érdekesek. Mert csak így lát juk igazán, mennyire nem hitelesek 
egyenként: így kérdőjelezi meg (akarva? akaratlanul?) Fráter Zoltán 
az irodalomtörténeten belülről az irodalomtörténet módszerét, a do-
kumentumok abszolútnak tekintett „igazság"-át. 

Fél évszázad távlatából teljesen indifferens a tény, hogy (például) 
Böhm Aranka kiesett vagy kiugrott a siófoki penzió ablakán. Ez csak 
pletyka, s ráadásul régi. Annál izgalmasabb, hogy ki hogyan reagált 
erre : nem maga a tény beszél a korról, hanem az, hogy a kor hogyan 
beszélt a tényről. Ez a pletykafilológia alapelve. 

Fráter Zoltán tehát (az időrendiség hagyományának is megfelelve) 
egy-két tucat ilyen többé-kevésbé indifferens tény köré szervezi anya-
gát. A már említetteken kívül különösen érdekesek a különböző okok-
ból és irányokból Karinthy ellen intézett támadások dokumentumai. 
Például a Fekete mise című novellával kapcsolatos vallásgyalázási 
pere, amelynek hírlapokban megjelent dokumentumai mai szemünk 
előtt meglepően éles vonalakkal rajzolják meg a kor értékviszonyait, 
s a hatalom akkori és mindenkori értetlenségét a nem általa megren-
delt művészettel szemben. 

De ennél is érdekesebbek az irodalom sáncain belül vívott csaták. 
A támadások fő iránya épp a karinthyság ellen irányul: letépni az 
álarcot, megmutatni „Karinthy, az ember" elleplezett gyengéit. Ilyen 
vádak érik: naiv, pénzéhes, elvtelen, sőt gyáva. Hogy ezek a jelzők 
mennyire igazak és mennyire nem, annak jelentősége ismét csak el-
törpül az életmű árnyékában. Az image viszont úgy működik, hogy 
a vele való foglalkozás (pozitív és negatív egyaránt) hat rá, alakítja, 
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Az image környezetével kölcsönhatásban álló, asszimilációra képes, 
önálló, szerves lény. S a világnak a hozzá való viszonyai (ismétlem) 
jellemzik az adott világot is. 

És persze találkozhatunk egészen konkrét, a mának szóló tanulsá-
gokkal is. Számomra leginkább a Tamási Áronnal való összetűzés 
tűnik ilyennek. A múlt századból ered, s manapság ismét előtérbe kezd 
kerülni az a kérdés, amely akkoriban (Karinthyék idején) már a nc-
pies-urbánus birkózás árnyékát vetítette előre, s amelyet itt természe-
tesen nem fogok megválaszolni: a „magyar i rodalom" szintagmának 
vajon melyik eleme a fontosabb, a „magyar" vagy az „irodalom" ? 
Különleges érdekességet jelentenek a Karinthy halála után, róla írt 
vélemények, körkérdésre adott válaszok. Az egész könyv tükrében 
igen pontosan látható, hogy ki beszél Karinthyról és ki a karinthyság-
ról. Látszik, hogy kik a legélesebb szemű, a legpontosabb értékelők 
(mint Remenyik Zsigmond vagy Németh Andor), kik azok, akik jól rá-
éreznek a lényegre (pl. Sárközy György) és kik azok, akik „bedőltek". 

Valóban izgalmas a dokumentumok felelése, sőt veszekedése. Iz-
galmas életre keltve látni a tiszavirág-életre szánt szenzációt. Bár a 
könyv teljesen alkalmas az elejétől végéig való, regényszerű olvasásra, 
sajnálom, hogy (a ciklus-címek tartalomjegyzékén kívül) nincs semmi-
féle mutatója. Mert élvezetes (talán élvezetesebb) lenne ez a könyv 
„csak úgy olvasgatva" is, többet nyújtana, ha az egy-egy esemény 
köré csoportosuló dokumentumok visszakereshetők lennének. For-
mai hiányosságnak tartom továbbá azt is, hogy Fráter Zoltán össze-
kötőszövege tipográfiailag egyáltalán nem válik e a dokumentumok-
tól. Az az eljárás, hogy a főszövegbe és nem jegyzetbe kerültek ezek 
az eligazító megjegyzések, ismét csak a regényszerű olvashatóság 
elősegítésére szolgál; alighanem szakmai ártalom, hogy egy irodalom-
történész könyvének végén mindenképp jegyzeteket keresgélek. 

A regényszerű olvashatóság Fráter Zoltán munkamódszerének 
igen fontos eleme. Ennek segítésével válaszolhatjuk meg a fentebb 
feltett kérdést is: miért szerzőként, s nem szerkesztőként, válogató-
ként jegyzi ezt a könyvet, úgy értelmezem, ez annak jelzése, hogy a 
könyvben adott élet- és korrajz nem annyira rekonstrukció-kísérlet, 
mint inkább elismerten konstrukció, sőt bizonyos fokig önálló alkotás, 
regény. A felmutatott dokumentumok nem képviselik a „nyers való-
ságot", hiszen maguk is mesterségesek, „csináltak". Válogatásával 
és szerkesztésével Fráter Zoltán természetesen befolyásolni kívánja 
véleményalkotásunkat, de nem nyilatkoztatja ki, hogy mi az „igazság", 
sőt azt sem állítja, hogy ő a birtokában van. Ha állít egyáltalán vala-
mit (inkább sugall), akkor az az, hogy igazság, ha van, ott van valahol 
az összegyűjtött dokumentumok egymással folytatott vitájában, ke-
resse meg mindenki a magáét. És így van ez jól. (Magvető, 1988.) 

KAPPANYOS ANDRÁS 
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ADATOK A NÉPI ÍRÓI MOZGALOM 
TÖRTÉNETÉHEZ* 

Boglári Békés Istvánt az irodalomtörténet a tanítóképzős diák, 
Darvas József mentoraként tartja számon. Ő volt az, aki a nála fiata-
labb Darvas első írásait — mint a Szegeden kiadott Magyar Tanító-
jelöltek Lapja kiskunfélegyházi szerkesztőségi tagja — megjelenés-
hez segítette. Együtt tették meg a kezdő lépéseket a fővárosi irodalmi 
lapok felé is. Békésnek, magának szintén volt lapalapílási kísérlete: 
1932 februárjában Jövőnk címmel indított folyóiratot Dunakeszin, 
amelyből azonban csak egy szám jelent meg. Többek közt azért, mert 
utána kommunista szervezkedés vádjával bíróság elé állították őket. 
A Széli Jenő és társai néven ismert kommunista diákper 33 vádlott ja 
között — a fővárosi József Attila, Rajk László, Gereblyés László s a 
többiek mellett — a kiskunfélegyháziak körét Békés, Darvas, E. 
Kovács Kálmán, Seres Béla és József, Székely Béla képviselte. 

Békés István emlékirata — saját életútjának leírása mellett — be-
mutatja az életében szerepet játszó közösségeket, szervezeteket és 
intézményeket: lakóhelyének és iskoláinak mikrokörnyezetétől in-
dulva az állástalan tanítók mozgalmán keresztül a Szociáldemokrata 
Párt és a Nemzeti Parasztpárt nagy közösségéig. Saját közéleti-poli-
tikai szereplése a koalíciós időszak 1947— 48 fordulóján bekövetke-
zett bomlási folyamatáig tartott, s emlékezéseinek is itt veti végét. 

Békés István őszinte tényleírásaival és szemléletes stílusával figye-
lemreméltó könyvet tett az asztalunkra. Az 1930— 40-es évek magyar 
értelmiségének, köztük a népi írói mozgalom fiataljainak útkeresése 
iránt érdeklődők haszonnal olvashatják. A tudományos kutatás szá-
mára az ismeretlen, valamint a sajtópublikációkból már ismert, de 
könyvben még nem publikált dokumentumok (levelek, iratok) jelen-
tenek hasznot. Ennél fontosabbnak tartom a nálunk mellőzött iroda-
lomszociológia és szociográfia tudományterülete számára nyújtott 
értékes adatokat. 

A Kiskunfélegyházán összekerült fiatalok közül Darvas József 
írói és mozgalmi tevékenysége vált országos jelentőségűvé. Életútja 
megértése és annak tudományos értékelése azonban nem lehet teljes 
annak a kis közösségnek a megismerése nélkül, amely őt a tanító-
képzőben körülvette és fejlődésében befolyásolta. A magyar falu kü-
lönböző társadalmi rétegeiből jött fiatalok magukkal hozott élmé-
nyeiről, az új társadalmi környezet hatásairól adott Békés-emlékek 
a magukra és világukra eszmélő diákokat állítják elénk. A szellem i 
horizont tágulása a rokon közösségek keresésére ösztönözte őket. 

* Boglári Békés István : Népi írók, ifjú kommunisták és más rebellisek 
(Emlékirat). 
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Különösen az iskola elhagyása után vált fontossá a társak megléte, 
hogy az egzisztenciális küzdelemben biztatást kapjon tőlük. A rendőri, 
illetve csendőri felügyelet alá helyezett Békés István néptanító falusi 
és fővárosi élete egy társadalomkép megrajzolásának szemléltető 
forrásanyagául szolgál a kutató számára. A kérészéletű baloldali iro-
dalmi folyóiratok megszületésének, a vele járó szerkesztői és szervező 
munkának ékes példája a Jövőnk életrehívása körüli tevékenység. 
Eddig ezekről ilyen részletes tájékoztatást az emlékező írásokból ke-
vésszer kaptunk. 

A fiatalok ideológiai és politikai tájékozódásának lehetőségeiről, 
valamint eszmei-világnézeti fejlődésükről az emlékező leírás mellett 
a korabeli levélváltások adnak hiteles képet. A népi kötődés és a dol-
gozó osztályokkal való sorsvállalás világnézeti megalapozása Békés 
István körében a saját tapasztalatok, valamint a tudományos ismeret-
szerzés együttesében valósult meg. A művészi kifejezésre vállalkozók 
— közülük többen — az alkotó munka mibenlétét olyan előttük já-
róktól tanulták, mint Kassák és köre, továbbá Veres Péter: „a hatás 
éppen a művészi erőtől, a valóság hű megjelenésétől s világnézeti átita-
tottságától függ" — írta Veres Péter 1934-ben Békés Istvánnak. Pél-
dának a Békés által vitatott Nagy Lajos mű, a Kiskunhalom volt, 
mely — mint írta — „valóságot mutat , rávezet és elgondolkoztat", 
s ezért érték. 

Békés István baráti, mozgalmi és alkotói köre a szocializmus, a 
tudományos materializmus világnézetét fogadta el vezérlő elméleté-
nek. Életútjuk szemlélteti, hogy milyen nehézségekkel járt az ennek 
szellemében történő cselekvés az eltelt évtizedekben. Az emlékirat 
szerzőjének a politika nem adott lehetőséget a megkezdett alkotói és 
mozgalmi tevékenység kibontakoztatására, betetőzésére; de hogy 
életének hetedik évtizedén túl is él benne az ifjúkor eszméje és annak 
tüze, azt könyve tanúsítja. Tapasztalatainak tanulságaira érdemes 
odafigyelni. (Magvető, 1987) 

M. PÁSZTOR JÓZSEF 

SZÁVAI JÁNOS: MAGYAR EMLÉKÍRÓK 

A szerzőt az önéletírás műfaja egy 1978-ban megjelent könyvének 
tanúsága szerint j ó évtizede foglalkoztatja. Ezúttal a magyar önélet-
rajzirodalmat tekinti át folyamatában s lehetőség szerint teljességében 
a műfaj kialakulásától napjainkig. Minthogy bizonytalanul körülha-
tárolható és értékelhető műfajról van szó, a műfaji kritériumok meg-
állapítása, a műfajra jellemző jegyek leírása meg kell hogy előzze az 
egyes művek elemzését. A bevezető elméleti fejezet aránylag nagy 
terjedelmű, a könyvnek csaknem egyharmadát teszi ki. 
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Az önéletírás vagy memoár Szávai János előzetesen adott meg-
határozása szerint „első személyben írott, a hitelesség igényévelfellépő, 
s a narráció struktúrájaként többé-kevésbé egy élettörténetet választó 
szöveg", amelyet egyéb dokumentatív műfajoknál (levél, útirajz) a 
„múltidejűség" és az „átfogó tekintet" választ el, a fikciótól pedig az 
„egyes szám első személyű narráció". Az első megközelítésben adott 
definíció esetleges, további pontosítást igényel, melyre a szerző kí-
sérletet is tesz. Mivel az első személyű narráció a regények egy bizo-
nyos típusával, nevezetesen az én-regénnyel közös sajátosság, a szerző 
a két epikus műfajt — regényt és memoárt — ars poeticájuk és tár-
gyuk felől próbálja élesebben elhatárolni. Eszerint a memoár a min-
dennapi lét olyan részleteiről is beszámol, amelyekre a korabeli regé-
nyek általában nem térnek ki, másfelől hiányzik belőle a lekerekítő, 
anekdotikus szemlélet, amely viszont a regényt — vagy, fogalmaz-
zunk így: a tudatos epikus fikciót — feltétlenül jellemzi. Ez a két 
újabb к térium megint csak esetleges, hiszen egyrészt az önéletírás 
végpontja — a rögzítés jelene — is szolgálhat természetes zárásul az 
addigi életúthoz, és a regényszerű írói alkotások is kaphatnak „nyi-
to t t " befejezést, másrészt az egyes irányzatokhoz tartozó regények a 
mindennapok olyan részleteit tárhatják fel, melyekre az önéletíró — 
pláne a szemérmes fajtából — sokszor nem is gondol. 

Fiktív és nem aktív műfaj alighanem csak a szerző—elbeszélő — 
főhős viszonyának tisztázásával határolható el igazán, hiszen az 
életrajzi értelemben vett író és elbeszélő azonossága csak a doku-
mentatív műfajokban áll fenn, minden más esetben teremtett el-
beszélővel van dolgunk. Míg a tanulmányíró az elbeszélés tónusát 
elemezve minden esetben pontosan meghatározza elbeszélő és főhős 
azonosulásának mértékét, a fenti kategóriahármas első tagjának a 
másik kettőhöz való viszonyával alig foglalkozik. 

Az önéletírás műfajának alapvető problémája az irodalmi érték. 
Szépirodalmi műfajjal van-e dolgunk vagy puszta dokumentummal, 
amely nem esztétikai értéke, csupán informatív tartalma miatt — 
mint történeti forrás — érdekes számunkra? Megvonható-e a határ 
művészi és köznapi, művészi és tudományos szövegek között, s ha 
igen, kizárhatók-e a fenti definícióban foglalt sajátosságokkal ren-
delkező, ám nem művészinek ítélt szövegek a vizsgálat köréből? 
Szávai számos nagytekintélyű irodalomelméletíró szépirodalomés nem 
szépirodalom elválasztására tett kísérletét idézve végül is a lengyel 
Henryk Markiewiczével azonos konklúzióra jut: „nagyjából az olvasó 
dönti el, hogy egy mű irodalom-e vagy sem", következésképp a tanul-
mányíró, „mint afféle szuperolvasó", maga vonhatja meg a vizsgálan 
dó terület határait.Ez a terület Szávai könyvében igen tág, művészi-
nek és nem művészinek ítélt szövegek egyaránt helyet kapnak benne. 

Bár a szerző kronológiai rendbe állítva az általa kiválasztott mű-
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veket azt a célt tűzi ki, hogy az önéletírás története — mintegy az 
önéletírások „vertikális szerveződésének" szabályait követve — ön-
nön „biográfiáját" írja meg, a végpontok kijelölésében és a folyamat 
felvázolásában — a „naiv" erdélyi emlékíróktól a modern „naivakig" 
önmagába visszatérő kört bezáró fejlődésrajzban, melynek ívén fő-
ként az 1930-as évek nagy írói memoárjai jelentik a csúcspontokat — 
szinte a fikciókra jellemző „horizontális szerveződés" azaz, tudatos 
írói beavatkozás érvényesül. Valójában, mint a szerző előadásából 
és a kötet függelékeként közölt táblázatból is kiderül, naiv és szépírói 
memoár Kazinczy óta mindig is egymás mellett létezett, s létezik 
mindaddig, míg a két párhuzamos — na, nem a végtelenben, hanem 
előreláthatóan, sajnos, már a közeljövőben — találkozik egymással, 
amikor is a naiv szemlélet az általa képviselt és ábrázolt színes, egzo-
tikus világgal együtt végérvényesen elsüllyed a múltba, illetve beolvad 
a mellette létező fejlettebb kultúrába. 

A kötet felépítése — e talán kissé „irodalmias" lekerekítés ellené-
re — lehetővé teszi a műfaj egész történeti láncolatának logikus, vilá-
gos áttekintését. A szerző ki tűnő minőségérzékkel választja ki a rég-
múlttól kezdve napjainkig a műfaj legjelentősebb darabjait. Igaz, a 
száz-kétszáz évvel ezelőtti szövegeknél irodalomtörténetírásunk ve-
lük szemben mára már kikristályosodott értékítélete is a segítségére 
lehetett, de századunk nagy memoárjait a harmincas évektől a nyolc-
vanasokig ő illeszti be először a műfaj történeti képébe. Szávai nem-
csak az egyes szövegekkel foglalkozik, hanem recepciójuk történetét 
is vizsgálja : a korabeli fogadtatást éppúgy, mint az irodalomtörténeti 
értékelést, magának a műfa jnak a változását éppúgy, mint értékelésé-
nek változását, s mindkettőt a mindenkori befogadói közeg elvárás-
szintjének függvényeként. 

A tanulmányíró a vizsgált műveknek eleve két csoportját külön-
bözteti meg, a valamilyen gyakorlati célt szolgáló, nem kiadásra 
szánt emlékiratokét és a művészi igénnyel megírt, nagyközönséghez 
forduló művekét. Noha tudja, hogy egy szöveg művészi értéke nem a 
szerzői szándékon múlik, hajlamos mégis szépirodalmi műnek tekin-
teni az írói tollból született memoárt, míg a többit bizonyos művészi 
jegyekkel esetleg rendelkező dokumentumnak. Ügy véli, e művészi 
sajátosságok megléte vagy hiánya alapján szétválaszthatok a művészi 
és nem művészi szövegek. Ezért a kötet bevezetőjében célul tűzi ki 
mindazon művészi jegyek felkutatását, melyek az olvasó minősítését 
befolyásolhatják. így jut arra — az önmagában egyébként igaz — 
következtetésre, hogy minden önéletírásnak van megismerő értéke s 
legtöbbjének konstruktív-képi értéke is, s míg az előbbi szükséges 
feltétele a műfajhoz való tartozásnak, nem elégséges feltétele, sőt, 
egyáltalán nem feltétele az esztétikai hatásnak. 

Fordítva azonban aligha igaz a tétel. A szerzővel ellentétben úgy 
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vélem, a befogadás változása, az olvasói ítélet nem a konstruktív-képi 
értékek meglététől vagy hiányától függ. Kétségtelen, hogy absztra-
hálhatok bizonyos formai jegyek, melyek az ún. szépirodalmi alkotá-
sok többségében fellelhetők, de egyrészt vannak ez alól kivételek, 
másrészt ezek a jegyek annyira különbözőek lehetnek, hogy aligha 
találnánk általános és egyetemes kritériumokat arra nézve, mi a szép-
irodalom. Példák hosszú sorával bizonyítható, hogy bármely mű át-
kerülhet a szépirodalmi művek kategóriájába a nem művészi szövegek 
közül, és vice versa, bármely kihullhat onnan, ha az olvasó vele szem-
beni értékelése megváltozik, még akkor is, ha születése pillanatában 
megfelelt a műalkotással szemben támasztott követelményeknek. 
Minden azon múlik, hogy az olvasóra tett hatás par excellence esz-
tétikai-e vagy sem. Különösen érvényes ez az önéletírásra, mely a 
műfaj hajnalán — legalábbis nálunk — egyáltalán nem esztétikai 
célokat tűzött maga elé, valamennyi darabjának nagyon is praktikus 
funkciója volt — önigazolás, tanúskodás, példaadás, sőt, e példaadás 
által az utódok figyelmeztetése, „okítása" — s ezek a praktikus funk-
ciók napjainkig fennmaradtak. Amennyiben a befogadásban a mű-
vek praktikus funkciója másodlagossá válik vagy eltűnik, s az eszté-
tikai funkció lép előtérbe, a szöveg a praktikus jelenségek szférájából 
átlép a művészibe, míg egy valaha művészinek tartott szöveg egy más 
befogadói közegben már csak informatív tartalma miatt kelt érdek-
lődést, vagy egyenesen érdektelenné válik. 

Ez a folyamat játszódott le a régi emlékirodalom egyik ma már ki-
emelkedőnek ítélt darabjával, Bethlen Miklós önéletírásával, б az 
első emlékíró, aki Szávai könyvében önálló fejezetet kap. Ez a „meg-
tiszteltetés" az „első virágkor" alkotói közül rajta kívül a csak fél 
évszázaddal később színre lépő unokahúgának, Bethlen Katának 
jut ki. Szávai egyébként a magyar memoárirodalmat három korszakra 
osztja, az „első virágkor" — Kemény Jánostól Bethlen Katáig — és 
a „második virágkor" — Kassák Lajostól Vas Istvánig — közé „át-
meneti kor" cím alatt iktatja be а XIX. század emlékirodalmát, amely 
mennyiségét és dokumentum-értékét tekintve bizonyosan felülmúlja 
az első korszakot, irodalmi értéke azonban felemás. 

Az „első virágkort" Kemény Jánostól számítja a szerző, az ő em-
lékiratával (1657— 1658) kezdődik lényegében а XVII. századi erdélyi 
memoárirodalom, a műfaj első nagy korszaka, s valóban Kemény az 
első emlékező, aki „nagy terjedelmű írásban . . . kora Erdélyének 
históriáját a maga életrajzával együtt adja elő". Kemény emlékiratá-
nak erősségét a tanulmányíró a kitűnő humorral és szemléletességgel 
megírt jelenetekben és összefoglalásokban látja, gyengéit bizonytalan 
s következetlen nyelvhasználatában, értékeléseinek kiforratlanságá-
ban. Kemény írásának értéke a vele közös fejezetben tárgyalt Komis 
Gáspár és Tótfalusi Miklós emlékiratával egybevetve tűnik ki igazán. 



208 Szemle 

Csak sajnálhatjuk, hogy Szávai nem vetett itt egy röpke pillantást a kor 
fiktív epikus irodalmára, rövid kitérésként: kézenfekvő lett volna egy 
utalás a kortárs Gyöngyösi Istvánra, már csak azért is, mert Gyön-
gyösi egyik hosszabb epikus költeményében, a Porábul megéledetl 
Phoenixben (1665—1670 között; megjelenés éve 1693) maga is ugyan-
ezt a tárgyat, Kemény János életét örökíti meg (innen a mű másik 
címe: Kemény János emlékezete). A Gyöngyösire való utalás már 
csak azért sem lett volna fölösleges, mert ezáltal a szerző elkerülhette 
volna azt a tévedést, hogy a Keménytől idézett egyik jelenetet Fülek 
ostromára vonatkoztassa (78.), minthogy ez Murány 1644. évi híres 
bevételének leírása (Wesselényi Ferenc maga volt füleki várkapitány, 
Széchy Mária pedig Murány várának özvegy úrnője), amelyről Gyön-
gyösi, az időközben nádorrá lett Wesselényi titkáraként, Kemény 
emlékiratával nagyjából egy időben Murányi Venus címmel hosszabb 
epikus költeményt írt. 

Bethlen Miklós önéletírása (1708—1710) az első irodalmi értékű 
mű a műfajon belül, de a műfajtól eltekintve is az első nagy szép-
prózai alkotások egyike irodalmunkban. Bethlen már nem „naiv" 
önéletíró, ismeri a műfa j nagy világirodalmi mintáit, Ágoston Vallo-
máson, Petrarca es a francia politikus Jacques-Auguste Thou önélet-
írását, hagyományösszegző és formateremtő, minden tekintetben 
felülmúlja a XVII—XVIII. századi emlékirodalom többi művelőjét, 
nála önéletrajz és korrajz szerves egységet alkot, mert Bethlen ösztönö-
sen tudja : „az egyéni életút csak a kor ismeretében kapja meg valódi 
dimenzióit, s a kor lényege nem a történeti információkból, a külön-
féle politikai intrikák leírásából, hanem az életút kanyarulataiból ért-
hető meg igazán"; továbbá mert „szövege remekül megszerkesztett 
egész, szemlélete s ennélfogva nézőpontja, mindvégig egyöntetű; 
nyelve, melynek feltétlen ura, valóságos kincsesbánya, narrációs kész-
sége akár egy regényíróé". És ezt a csodálatos remekművet, mely 
„igazából előzmények és következmények nélkül való a magyar iro-
dalomban", a magyar irodalmi köztudat sohasem vette tudomásul. 

Bethlen Miklós nagy műve sokáig társtalanul áll a magyar emlék-
irodalomban. Az unokahúg, Bethlen Kata, bár szintén kitűnő narra-
tív tehetség,, ,szűk világának s rögeszmévé váló meggyőződésének 
rabja" , témája annyira privát, hogy inkább a regényműfaj volna szá-
mára adekvát, mint az életutat a korban feleleveníteni hivatott memo-
ár. Témájának partikularitása gátolja az inkább szociográfusi érdek-
lődésű Apor Pétert korának „átfogó szemléletében", noha az elbeszé 
lői tehetség, nyelvi eredetiség, humorérzék megvan benne, akárcsak 
Cserei Mihályban, aki viszont memoár helyett valamiféle szubjektív 
nézőpontú történelmet ír. De az „átmenetinek" nevezett kor memoár-
írói közül sem vált ki senki akkora lelkesedést a tanulmányíróból, 
mint Bethlen Miklós. 
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Nem kivétel ez alól Kazinczy Ferenc sem, aki két memoárjával 
külön fejezetet vívott ki magának ebben a részben. A Pályám emlé-
kezetéről (1816—17) ugyan a szerzőnek alig van mondanivalója, az 
évtizeddel későbbi Fogságom napló)ki (1828) viszont egységes rendező 
elvként működő tónusa miatt már modern, a huszadik századi olvasó-
hoz közelálló irodalmi műnek tartja, annak ellenére, hogy a tartóz-
kodó közlésmód és a külső körülmények által rákényszerített ön-
cenzúra Kazinczy vallomását megcsonkítja. 

A szabadságharc utáni korszak mennyiségileg jelentős irodalmá-
ból a szerző kissé önkényesen, mondhatni véletlenszerűen emeli ki 
Jósika Miklós művét, melynek önálló alfejezetet juttat, noha a kivá-
lasztás szempontjai nemcsak az olvasót, de magát a szerzőt sem győ-
zik meg választása indokoltságáról. Lehet, hogy nem perdöntő, min-
denesetre jellemző, hogy Jósika kevesebb helyet kap a könyvben, 
mint a másokkal közös alfejezetbe zsúfolt Kemény és Apor, vagy 
mint a kortárs naivak közül az iparos Kováts István és Vajda János 
költő özvegye, Bartos Rozália. 

Bethlen Miklós magányos remekművének több mint kétszáz évet 
kellett várnia a méltó folytatásra. A huszadik század első harmadának 
végén újratermett forma már igazi szépirodalmi önéletírás. A Kassák-
kal kezdődő, s aztán szinte vég nélkül sorjázó önéletírásokban éri el 
a műfaj saját kiteljesedését és nyeri el egyúttal legitimitását a par ex-
cellence szépirodalmi műfajok között. A műfaj értékesebbnél értéke-
sebb alkotásokban olyannyira gazdag hogy a szerzőnek erősen sze-
lektálnia kell. Kimarad többek között Veres Péter, Remenyik Zsig-
mond, Kodolányi János, Gelléri Andor Endre önéletírása, a nem írók 
közül Granasztói Pálé, Borsos Miklósé. S minél magasabb a mérce, an-
nál szigorúbb a korai művekkel szemben még elnéző kritikusi ítélet. 

Az Egy ember élete (1928— 1935) nyitja a sort a műfaj XX. századi 
virágkorában. Kassák Lajos is, mint a vallomást preferáló önéletírók, 
a műfaj ágostoni—rousseau-i vonulatához tartozik, de az ő gyónása 
mentes minden bűntudattól. A vallomástevés az ő számára természe 
tes, őszintesége szókimondó. A műfaj említett két nagy klasszikusát 
kívül Gorkij hatása érezhető legerősebben. A két író életútja hasonló-
an hatalmas ívű, alaptémáik közül több is közös (munka, utazás, csa-
vargás), de Kassáknál mindig az egyén áll a történet középpontjában, 
míg Gorkijnál egyén és közösség egyenlő arányban. Kassák eredeti, 
a magyar önéletírásban teljesen ú j hangütése mindaddig vonzó, míg 
az önéletrajz át nem fordul korrajzba. A kortársakról szólva Kassák 
nem tudja megőrizni elfogulatlanságát, addig egységes nézőpontja 
felemássá válik, tónusa megbicsaklik, a többi szereplőről jellemzés 
helyett sokszor torzképet rajzol, mely őt magát is — szándékával épp 
ellentétes módon — negatívan minősíti. 

Még Kassáknál is szigorúbb kritikát kap Móricz Zsigmond önélet-

13 
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írása (1938—39), mely a tanulmányíró szerint az egyik legsikerület-
lenebb az általa újabb irodalmuhkból kiemelt kilenc darab közül. 
Móricz túlságosan tág keretbe foglalja önéletrajzát, a falu és a család 
történetébe, minélfogva aránytalanná torzul, többet tudunk meg a 
századvégi tiszaháti falu belső szerkezetéről, életmódjáról, szokásai-
ról, szülei élettörténetéről, mint az íróról. Igaz, célul sem tűzi ki saját 
élete hosszadalmas követését, tizenkét éves kora körül szándékozik 
lezárni a leírást, de ebben is következetlen marad, a kitűzött cél és a 
megvalósult eredmény lépten-nyomon ellentmond egymásnak. 

Szávai szempontja a memoárok értékelésénél a szöveg koherenci-
ája, amelynek legfőbb biztosítéka a tónus egysége. Aki ez ellen vét, 
nem vívhatja ki a szerző elismerését. így Kassák és Móricz mellett 
Németh László is „elbukik". Ő a szemérmesebb önéletírók közé tar-
tozik, és a műfaj mindhárom nagy klasszikusához kapcsolódik: a 
hangütésben, a narrátor és hős közötti distancia megválasztásában, 
a szégyen, a bűntudat kifejezésében Ágostonhoz és Rousseau-hoz, 
de visszaemlékezése tagolásában már a harmadik mintát, a goethei 
fejlődésregény szerkezetét követi. Németh László, akárcsak Móricz, 
személyiségmeghatározó tényezőnek tekinti az ősöket, a szülők talál-
kozásának véletlenjét, és ő is a szülők bemutatásával indítja életrajzát. 
A közel ezer lapos, különféle, jellegükben sokszor egymástól élesen 
elütő szövegekből „összeálló" önéletírásban (Magam helyett, 1943) 
a tanulmányíró szerint vannak művészileg jobban megformált ré-
szek. A tónus töredezettsége azonban itt is lerombolja a szöveg egé-
szének művészi hatását, akárcsak Móricznál, vagy, mint a közéleti 
küzdelmekről beszámoló Kassáknál. 

Nagy Lajos önéletírásainak (A lázadó ember, 1949; A menekülő 
ember, 1954) értékelésekor a legszigorúbb Szávai, hiszen ezt a müvet 
egyenesen torzónak nevezi. Holo t t — ezt maga a tanulmányíró hang-
súlyozza — valamennyi általa tárgyalt XX. századi önéletíró közül 
Nagy Lajos rendelkezett a legkiválóbb életanyaggal: az ő biográfiájá-
ban a törvénytelen származástól az alacsony társadalmi helyzet és 
az íróélet között feszülő ellentmondásig annyi a bizonytalanság és 
az esetlegesség, hogy a személyiség válságokon keresztül vezető útja 
az identitás megtalálásáig nála alakult a legizgalmasabban. Önfeltá-
rástól idegenkedő személyisége azonban alkalmatlanná tette az írót 
az önnön biográfiájában rejlő anyag feldolgozására. Az objektív és 
szubjektív tényezők diszkrepanciájának végeredménye: az elszalasz-
tott nagy lehetőség. Nagy Lajos mentségére, persze, felhozhatjuk 
önéletírásának időpontját: a korszak hivatalos ideológiájának magára 
erőszakolása szembefordította az írót saját korábbi nosztalgiáival, 
sőt, azok megtagadására kényszerítette, s ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy „müvének tónusa darabokra esett szét". 

Amennyiben az önéletrajzi mű legfontosabb eleme a hangütés — 
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mint a szerző vallja —, csak azok a művek mondhatók igazán sike-
resnek, amelyek nem vétenek ennek egysége ellen. 

Márai Sándor a műfaj történetében szokatlanul fiatalon, harminc-
négy évesen írja meg önéletrajzát (Egy polgár vallomásai, 1934), meiy 
egy osztály természetrajza is, s ezen belül a szerző ezen osztályhoz 
való viszonyának megfogalmazása. Tónustörésről itt nincs szó, leg-
feljebb hangváltásról, amely azonban a világban látott, tapasztalt 
dolgok újraértékeléséből adódik. A narrátor-főhős, aki önéletírása 
idején még anarchistaként, de legalábbis lázadóként szembefordul 
osztályával, a befejezésben megtér hozzá. Perspektívája azért módo-
sul, mert változik osztályáról alkotott ítélete: „széttekintve a jelen-
ben . . . nosztalgia fogja el múltja iránt". 

Legjobbnak valamennyi újabb önéletírás közül alighanem Déry 
Tiborét tartja a szerző (ítélet nincs, 1969). (S Illyés Gyuláét, de az ő 
besorolása nézetem szerint félrevezető. Illyés szociográfiát írt, azaz 
nem saját biográfiájának szálára fűzte fel korának eseményeit, jelen-
ségeit, hanem az általa leírt társadalmi réteg életmódját, szokásait 
illusztrálta a saját életéből vett epizódokkal.) Déryé valódi önéletírás, 
annak ellenére, hogy az író nem kényszeríti pontos időrendbe emlé-
keit, az önéletírás módszeréhez képest szokatlanul váltogatja az idő-
síkokat, emlékezete mellett képzeletének is fontos szerepet juttat, 
azaz saját életanyagát szinte fikcióként kezeli, de ez a módszer para-
dox módon nemhogy gyengítené, inkább erősíti a mű hitelét. A Szá-
vai szemében — joggal — megbocsáthatatlan stílustörések nála szer-
fölött ritkák, legfeljebb olyankor fordulnak elő, ha régebbi időkből 
származó fetjegyzéseit illeszti utólag emlékiratába. Déry teljesen ere-
deti hangülésével és anyagának „horizontális" szervezésével a műfaj 
még kiaknázatlan lehetőségeit fedezi fel. 

Tónusbeli következetlenségekben Szabó Dezsőt sem tudja elma-
rasztalni a szerző. Az Életeim a hosszú alkotásidő (1935 — 1944) elle-
nére is egységes mű, egységben tar t ja a Szabó Dezsőre oly jellemző 
hangvétel: az állandó önimádat és öntömjénezés. Szávai tulajdon-
képpen rokonszenvezik a Szabó Dezső-jelenséggel, de prekoncepció-
ként működik benne a szakirodalom ellentmondásos Szabó Dezső-
képe. így aztán esszéje végén az elismerésből valamennyit visszavesz, 
mondván: „a távolságtartás, a tekintet, a tónus mindvégig konzek-
vens, de nem egységes elveken" alapul. Az indoklás különös: hogyan 
lehet a hangvétel konzekvensen ellentmondásos? 

A Vas István-írások (Nehéz szerelem, 1964, Mért vijjog a saskese-
lyő? 1981) kritikájának hangja nem olyan kiélezett, mint a többié, 
és ez érthető, ha meggondoljuk, hogy a kötetben egyedül ezek képvi-
selik a jelent. A tanulmányíró óvatosan, de ugyanakkor egyértelműen 
fogalmaz, amikor állást foglal a kora szellemi-ideológiai vitáiról s azok 
részvevőiről, Németh Lászlóról, Illyésről véleményt mondó Vassal 

14» 
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szemben, a másik fél álláspontját védelmezve. A tanulmányíró óvatos-
sága inkább olyasfajta tapintat, mint a memoáríróé: rá is érvényes 
ugyanis Vassal kapcsolatban, amit épp őróla állít, azt írván, hogy Vas 
kíméli az élőket, nem akar ú j sebeket ütni, régieket feltépni. Szávai sem 
akar bántani. Vasról szólva nem tónustörésről beszél, hanem arról, 
hogy „az elbeszélő olykor más hangot üt meg, mint szövegének többi 
részében", ha elragadja az indulat. Vas művét azonban az egyik legjobb 
emlékiratnak tartja, a műfaj „méltó folytatásának", „legregénysze-
rűbb" darabjának nevezi. (Igaz, ez utóbbi némileg ellentmond a Déry-
értékelésnek, amelyben kijelenti, hogy az Ítélet nincs e vonulat „legiro-
dalmibb" darabja, mégpedig azáltal, hogy az író a memoárt a fiktív 
epika eszközeinek felhasználásával maximálisan közelíti a regényhez.) 

A „hivatásosak" után szentel még a tanulmányíró egy rövidke 
fejezetet a mai („utolsó"!) „naivaknak", Tamási Áron testvéröccsé-
nek, Tamási Gáspárnak, Berényi Andrásné Nagy Rozáliának, Gari 
Margitnak, Gyovai Pálnak, hogy aztán egy kitekintő zárófejezetben 
elvarrja, vagy inkább elvágja az egyre jobban szerteágazó szálakat. 

Szávai roppant fontos, hiánypótló feladatra vállalkozott ebben a 
könyvében, melyet vállalkozása arányához méltó igényességgel ol-
dott meg. Érvelése logikus, kifejtése világos, állásfoglalásai meggyőző-
ek, stílusa általában tiszta és kifejező, bár olykor egyhangú, s pontat-
lanságok is akadnak benne. Ha a tárgyalt művek valamely részletét 
dicsérni akarja, majdnem mindig „remeknek" nevezi, néha „nagy-
szerűnek", más jelzőt azonban alig alkalmaz. Amikor pedig arról 
beszél, hogy a magyar irodalom nincs mindig szinkronban a „nagy iro-
dalmakkal", nem tudjuk, mit értsünk „nagy irodalmakon", melyekhez 
képest a miénk „kicsi". Feltehetően a nálunk nagyobb lélekszámú nem-
zetek irodalmára gondol, de mondatából (19.) nem ez derül ki. 

A most s már korábban idézett apróbb pontatlanságok, szóismété-
lések nem kisebbítik Szávai munkájának érdemét. Monográfiája egy, 
irodalomtörténetírásunkban mind ez idáig mostohán kezelt műfajt 
helyez el a szépirodalmi műfajok között, s mindezt úgy, hogy közben 
a műfaj hazai történetét is áttekinti, a legkülönfélébb, de ugyanakkor 
a legjellemzőbb variánsok kiemelésével rajzolva meg a vonulat csúcs-
pontjain át a fejlődés ívét. 

HIMA GABRIELLA 

UNGVÁRI TAMÁS: A SZÉPSÉG SZÜLETÉSE 

A szépség születése Ungvári Tamás eddigi irodalomelméleti mun-
kásságának szerves folytatása. Műfajelméleti elgondolásait Ungvár 
Poétikájában fejtette ki. Drámaelméleti nézeteit A modern tragikum — 
tragikus modernség című kötetében körvonalazta. Az epika jellegze-
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tességeit Regény és idő címen elemezte. Tudomány és művészet felvi-
lágosodáskori párbeszédét Kaland és gondviselés néven írta be az esz-
tétika történetébe. A szépség születésé nek a szerző így határozza meg 
célját: „Példaként szolgáló, úgynevezett normatív irodalomelméleti 
kézikönyvet nehéz megfogalmazni; ennek nemzetközi példái is leg-
inkább a kutatás jelenlegi állapotáról tudósítanak. A mi célunk más 
volt. Azok köré a fogalmak köré csoportosítottuk mondanivalónkat, 
amelyekkel az olvasás művészetébe történő bármily bevezetéskor, 
egy-egy kritika, netán tanulmány olvastán a laikus is szembekerül. 
Nehéz meghatározni, kiknek íródott ez a könyv. A beavatottaknak 
vagy a beavatandóknak? A manapság divatos irodalomtudományi 
áramlat, az úgynevezett hermeneutika szerint a szöveg és annak meg-
értője között tolmácsra van szükség. Anélkül, hogy e divat nyomába 
szegődnénk, a tolmácsolás szerepét vállalnánk a legszívesebben. Ki-
váltképp azért, mert az esztétika, retorika, stilisztika történetében, 
mondhatni várakozásunk ellenére, számos olyan fogalom vonul vé-
gig, amelyeknek értelmezése még a szakembert is megzavarhatja. A 
tisztázódás igényét nem zavarhatja meg, hogy ezekről a fogalmakról 
különböző iskolák mást és mást állítanak; az sem, hogy nemegyszer 
a fogalmi bűvészkedés zárja el a megértés útját . Nem munkálkodott 
e könyvben más törekvés, mint az, hogy bizonyos problémaérzékeny-
séget ébresszen olvasójában, s elősegítse önálló tájékozódását az iro-
dalom világában. A teljesség egyetlen percre sem lehetett igényünk, 
csupán az, hogy az alapfogalmak egy részét megközelítsük, és tőlünk 
telhetően megvilágítsuk" (6— 7 ). 

Vallott és vállalt elveit Ungvári Tamás öt nagyobb egységben fejti 
ki. Az elsőt a szépség szabadságharcának, „mimészisz és poiészisz", 
utánzás és teremtés korszakokon áthúzódó termékeny perlekedésének 
szenteli. A másodikban, a művészi korszakok problémáin tűnődve, a 
szépség klasszikus és romantikus felfogását ütközteti. A harmadik 
kérdéskörben a művészet autonómiáját vizsgálja és védi. A további 
nagyobb fejezetekben a retorika problémáit állítja magyarázó fénybe, 
az irodalmi mű szerkezetét világítja át, s végül stílus és műfaj sajátos-
ságait tapintja ki. 

Ungvári kötetét széles világirodalmi távlat, irodalmi és irodalom-
elméleti olvasottság jellemzi, és finom elemzőkészség, szellemesen 
érzékletes stílus fémjelzi. A könyv kutatónak, tanárnak és diáknak 
egyaránt ajánlható: felfedező képzelettel írt munka, mely eredeti 
szempontok szerint, jó kedvvel elemez ismertebb és takartabb műveket 
egyaránt, és másban is kedvet ébreszt az olvasáshoz. A további tájé-
kozódást azzal is bátorítja, hogy nagy területről gyűjtött forrásait 
egyenként megjelöli. Aki munkáját végigolvassa, az áttekintést kap 
az esztétika, a műfajelmélet, a retorika és a stilisztika történelmi sors-
fordulóiról és mai irányzatairól. 
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A könyv nemcsak meggondolkoztatja olvasóját, hanem koronként 
fejtörést is okoz neki, és ellenvetését is kihívja. A mondat szabályai 
— írja Ungvári — feltárhatók. „Kideríthető, mennyire merít a közös 
nyelvezetből (ahogyan Saussaure hívta: a parole-ból), s ho lalakítja-
táplálja azt szófűzésének beszédjével, az egyéni langue-ga.1" (12.). 
Eltekintve attól a fölösleges bonyodalomtól, amelyet a „nyelvezet" 
(Saussure szóhasználatában language) e helyen alkalmatlan felröp-
pentése okoz, Ungvári azzal is zavarba ejti olvasóját, hogy felcseréli 
a langue-ot a parole-lal. Aki itt olvas először Saussure két kategóriájá-
ról, az alkalmasint az egyikről azt hiszi, hogy a másik. 

Legalábbis addig, amíg a langue és a parole sima cseréjét Ungvári 
— a hermenautikáról tanulságosan szólva — vissza nem varázsolja: 
„a nyelv felosztása langue-ra és parole-ra már Schleiermachernél is 
feltűnt ( . . . ) a közös nyelvkincsből emeli ki saját beszédét az alkotó, 
és a kettő kapcsolatának megértése válik magyarázó tényezővé. 
Saussure felfogását előzte meg a német hermeneutika, s ezáltal épült 
be Roland Barthes, Gerald Genette, Tzvetan Todorov és Paul 
Ricoeur munkássága" (157— 188.). 

A kategóriák kancsal lélekvándorlása azonban tovább folytató dik 
A 231. oldalon langue és parole — egy kísértő párhuzam kedvéért — 
ismét egymás helyére lép: „Amiképpen egy jelző minősít, úgy egy 
szerkezetbeli mozzanat is az alá- és fölérendelések rendjét alakítja ki. 
Részesül (. . .) abból a nem valóságos, mégis létező közös nyelvből, a 
parole közkincséből — s ez ugyanúgy táplálkozik a langue-ból, a be-
szédből, amiképpen a szerkezet legkisebb egysége, a művészi mondat 
a szavakból." 

Az olvasónak egészen a 272. oldalig kell várnia ahhoz, hogy — a 
fogalompár francianégyesét követve — elérje — megérje — a kategó-
riák végleges visszarendeződését: „Az elvont részt nevezi Saussure 
nyelvnek (langue), a nyelv megvalósulását pedig beszédnek (parole). 
A nyelv organikus rendszer — míg a beszéd már e rendszerből történő 
kiválasztás megvalósulása." Jobb lett volna mindjárt ezzel (vagy még 
inkább Saussure saját meghatározásával) kezdeni, s ezt elég lett 
volna csupán egyszer elmondani. 

Olykor nemcsak a nyelvészeti, hanem az irodalmi fogalmak is el-
billennek. A 30. oldal tanúságtétele szerint a romantika a megváltást 
„nem egy világi forradalom bekövetkezésétől remélte (hiszen e ro-
mantika fő hajtása a francia forradalomra visszahatásként jelentke-
zett), hanem valamely ideális megtisztulástól". Romantikája válogat-
ja. Ami igaz Novalisra és Chateaubriand-ra, az nem áll Shelleyre, 
Victor Hugóra vagy Vörösmartyra. Hogy „a klasszicizmus a tegnapot 
ünnepelte, a romantika a jelent tagadta" (30.), az jól hangzik ugyan, 
de túlontúl is sarkos szembeállítás. A romantikának a középkori ér-
tékrendet eszményítő szárnya ugyancsak a tegnapot ünnepelte, ám 
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ettől nem vált klasszikussá. Igaz, egy másik tegnapot. Ám ez minősí-
tést, részletes elemzést kívánt volna. 

Hogy Schiller poétikája „azért részesítette előnyben az elégia, az 
idill és a szatíra műfajait, mert azokat szerinte az ókor még nem is-
merte" (32.), nem valószínű. Schiller az elégiát, idillt és szatírát csak 
minta„naiv"- tó l megkülönböztetett „szentimentális" magatartás mű-
faji megjelenését választja el az ókortól és köti a kortársiművészethez. 

Aligha tartható az a megállapítás, hogy „A regényírói közbeavat-
kozás és reflexió a 19. századra megszűnik" (236.). Dickens regényei-
ben éppen ekkor tetőződik. Túlságosan sommásnak tűnik az az állí-
tás, hogy „Dujardin, Joyce, Virginia Woolf, Faulkner olyan énregé-
nyei, melyek merőben a tudat különböző változatait regisztrálják, 
valójában a .szerző eltűnését' képviselik" (247.). A tudatfolyamatban 
a szerző mint mindentudó külső kommentátor ugyan valóban eltűnik, 
de mint lüktető lírai jelenlét éppen előtűnik, és gyakran egyenlősíteni 
törekszik alakjai képzettársítási módját. 

Néha a tények sem járnak jobban, mint a kategóriák és következ-
tetések. Az „ahszin" nem török, hanem alán jövevényszó (147.). Té-
vedés azt hinni, hogy a hangrendi szabály rendszerteremtő hatására 
„a ,gyisznah'-ból,disznó' ugyanúgy lett, mint az ,ahszin'-ból .asszony'. 
(148.) A „disznó" vegyes, az „asszony" viszont azonos hangrendű. 

Percy Lubbock The Craft of Fiction című munkája magyarul nem 
„Az elbeszélés ereje", hanem „Az elbeszélés mővészete" vagy „mester-
sége" (246.). Ungvári magyarításából feltehetőleg a német „Kraf t" -
szó köszön vissza. 

Gyakran pontatlanok a latin szakkifejezések is. Ha a magyar szö-
vegben „példa" vagy „peldabeszéd" áll, akkor azt nem lehet a többes 
számú latin exempla\a\ megfeleltetni, még akkor sem, ha Horatius 
szövegébe így illett bele (39.). Ugyanígy nem lehet „a történelem anya-
ga" res gestas (tárgyesetben!) (90.), sem „annak ábrázolása" históri-
ám (90.), sem egy-egy retorikus alakzat „helye" loci (133., 134.), sem 
a „szó", a „kifejezés" verba (255., 261.). 

Mindez kétségkívül terheli a szöveget és óvatos olvasásra int. Ám 
a szöveg önnön terhét és tehertételét is könnyedén viseli, az ötlet el-
villan, a gondolat elsuhan a maga állította csapda felett, és gyakran 
ível érvényes következtetésig, szellemes paradoxonig. Ungvári Tamás 
könyve színes, gazdag, érdekes olvasmány, és a maga kötetlen, de nem 
rendszertelen módján valóban az, amit alcíme ígér: „bevezetés az 
irodalomelmélet alapfogalmaiba". (Kozmosz Könyvek 1988.) 

EGRI PÉTER 


