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E mintaszerűen kiállított, nyomtatott és szerkesztett könyv pontosan 
ötven évvel azután jelent meg, hogy a szerzőnek a középkori Párizsban ta-
nuló magyar diákokról szóló első közleménye napvilágot látott: Goszto-
nyi püspök és párizsi mestere, Egyetemes Philológiai Közlöny, LX/1936/, pp. 
15-27. Azóta e téma, mint valami első el nem múló szerelem, végigkísérte a 
kiváló tudós egész életpályáját, múlhatatlan érdemeket szerezve ezzel a kö-
zépkori egyetemtörténet gazdagítása terén általában s a középkori magyar 
értelmiség történetének feltárásában különösen. E jelen munka mintegy a 
betetőzése a félszázados munkának, korántsem téve azonban feleslegessé 
a korábbi hasonló tárgyú tanulmányok forgatását, hiszen a könyv csak a 
címben jelzett időszak vonatkozásában törekszik teljességre, de ezt is anél-
kül, hogy megismételné mindazt, amit a két legkiválóbb e korbeli párizsi 
magyar diák, Gosztonyi János és Várdai Balázs életútjáról már régebben 
publikált. 

E könyvben Gabriel szinte kizárólag új anyagot tesz közzé a párizsi 
egyetem Angol-német nációjának az 1494 és 1530 közötti éveket felöle-
lő Liber receptorumja és az 1521-től 1552-ig terjedő Liber procuratorum'ja 
alapján. A magyar diákok, mint ismeretes, a párizsi egyetemen az Angol-
német náció szervezetébe tartoztak. Hogy ki mindenki tanult itt a magya-
rok közül a középkor folyamán, azt sohasem fogjuk tudni, mert más — 
például a prágai, bécsi, wittenbergi stb. — egyetemektől eltérően Párizs-
ban nem vezettek matriculákat, amelybe minden az egyetemre jelentkező 
diák nevét beírták volna. Adatok csak azokról maradtak fenn, akik valami-
lyen egyetemi fokozatot elértek s ezért a kincstárnokok (receptores) felje-
gyezték adataikat, valamint azokról, akik valamilyen tisztséget betöltöttek 
(procuratores), s így nevük, illetve az általuk készített feljegyzések fenn-
maradtak. A Liber receptorumoY. és a Liber procuratorumoV. ezért a pári-
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zsi egyetem történetének legfontosabb forrásai, amelyek azonban csak na-
gyon hiányosan maradtak fenn. Ami az Angol-német náció könyveiből a 
XV század végéig fennmaradt, azt már publikálták (az 1425/26.-1493/94. 
évekre vonatkozó Liber recepíorumot éppen könyvünk szerzője), s így a 
XV. század végéig terjedő magyar vonatkozású adatokat a kutatás, illetve 
túlnyomó részben maga Gábriel Asztrik már korábban hasznosíthatta. Az 
1494-gyel, illetve 1521-gyel kezdődő Libert к azonban mindmáig kiadatla-
nok, s így a szerző által ezekből megismert diákok eddig teljesen ismeret-
lenek voltak. 

Számuk nem különösen nagy: 1495 és 1525 között 21 diákról vannak 
adataink. Igaz ezek a diákság elitjét alkotják, a fokozatot, tisztséget szer-
zettekét. Gerézdi Rábán számítása szerint a krakkói egyetemre beiratko-
zott magyarországi diákoknak mintegy húsz százaléka szerzett fokozatot, 
s így a Párizsban megforduló magyar diákok számát is jóval nagyobbra te-
hetjük, mint az adatolható 21-et, noha minden bizonnyal a távoli városba 
eleve csak a kiválóbb és ambiciózusabb tanulni vágyók jutottak el. 

A Gábriel által az ismeretlenségből kiemelt diákokra vonatkozóan a 
lehető legprecízebb, minden felkutatható részletre kiterjedő tájékoztatást 
kapunk. Származási helyük, tanulmányaik adatai, más egyetemeken való 
szereplésük, vagyoni helyzetük, az egyetemi életben betöltött szerepük, 
szellemi környezetük, vagyis a tanáraikra, nevezetes tanulótársaikra vonat-
kozó adatok mind, mind gondosan dokumentálva kerülnek regisztrálásra. 
Mindezt sokoldalú statisztikai egybevetések követik, valamint egy appen-
dix, amely az Angol-német náció receptorainak az adatait közli 1494-től 
1525-ig, amely összeállítás a magyar vonatkozásoktól függetlenül is kitűnő 
segédeszköz a párizsi egyetem e periódusának tanulmányozásához. 

A hungarológiában érdekelt olvasó számára különösen érdekesek azok 
az adatok, amelyek a francia egyetemen, az angol-német nemzet szerveze-
tében tanuló magyar diákok nemzeti elkötelezettségéről, büszkeségéről ta-
núskodnak. így például az eddig ismeretlen Johannes de Nárda, akit 1521-
ben az Angol-német náció proctor-jává választottak, s aki egy ideig saját 
kezűleg vezette a Liber procuratorumol, gondoskodott arról, hogy a náció 
hivatalos kalendáriumába be legyenek jegyezve a magyar szentek ünnepei. 
S midőn a naptárban olvasta szeptember 30-nál, hogy az „Jeronimi Doc-
toris" ünnepe, a név után nem mulasztotta el odajegyezni: „Ex Ungaria", 
mivel Dalmácia a magyar szent korona országaihoz tartozván, az onnan 
származó Szent Jeromost magyar szentnek tartották. 

A kutatóknak nagy szolgálatot tesz a könyvhöz csatlakozó mintaszerű 
bibliográfia, valamint a szerző saját publikációinak a listája. A könyvben 
közölt táblák nemcsak a kiadvány bibliofil értékét növelik, hanem a ma-
gyar diákoknak a hivatalos egyetemi könyvekbe való bejegyzéseinek érde-
kes példáit is nyújtják. 

Gábriel Asztrik könyve mind a nemzetközi egyetemtörténet, mind pe-
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dig a magyar stúdiumok területén a tudomány nagy nyeresége. Példamuta-
tó a tekintetben — miként a szerző egész eddigi munkássága is —, hogy a 
magyar témák nem önmagukban, hanem az egyetemes civilizáció-történet 
szerves részeként kerülnek bemutatásra. Az ilyen munkák tudják csak iga-
zán elősegíteni, hogy az egyetemes tudomány a magyar kultúrát ne csak 
mint egy távoli provincia egzotikumát, hanem mint az európai civilizáció 
integráns részét ismerje meg és ismerje el. 

KLANICZAY TIBOR 

JÓSIKA MIKLÓS: 
„IDEGEN, DE SZABAD HAZÁBAN" 

A vállalkozó kedvű filológusokat néha kegyeibe fogadja a sors. Ezért 
azután előfordul, hogy alaposan feltártnak, sőt már-már elavultnak minő-
sített életművek is tartogathatnak meglepetéseket számunkra. Jósika Mik-
lós regényeit, valljuk be, ma már csak néhány elszánt irodalmár olvassa, 
de Emlékiratának 1977-ben megjelent új, sajnos rövidített, kiadása joggal 
irányította a figyelmet a szerző nem fikciós műveire. S most itt van előt-
tünk egy több mint nyolcszáz oldalas könyv, amely Jósika Emlékalbumán 
kívül tartalmazza Fejérváry Miklóshoz írt leveleit is. A József Attila Tu-
dományegyetem I. számú Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének diák-
munkaközössége, amely az Idegen, de szabad hazában címmel kiadott kö-
tet sajtó alá rendezését végezte Kokas Károly és Szajbély Mihály irányításá-
val, e több szempontból is figyelemre méltó könyv létrehozásával erőteljes 
ösztönzést adhat a megújulni látszó Jósika-filológiának. S ha meggondol-
juk, hogy az író publicisztikája szinte még teljesen feltáratlan, annál inkább 
reméljük, hogy ez a hatás nem marad el. 

Jósika Miklós Fejérváry Miklóshoz írt leveleit az MTA Könyvtárának 
Kézirattára őrzi. A címzett a szabadságharc után hagyta el Magyarorszá-
got, 1851-ben ismerkedett meg az íróval Brüsszelben, s miután kivándorolt 
Amerikába, rendszeresen levelezett vele, egészen annak haláláig, 1865-ig. 
Jósika minden hónap elején beszámolt barátjának saját életének alakulá-
sáról épp úgy, mint az európai eseményekről, továbbá a magyar emigrá-
ció tevékenységéről. Az így keletkezett százhatvannégy levél meglepően 
hétköznapi nézőpontjával és fesztelenül oldott stílusával nem csupán kor-
és mentalitástörténeti dokumentum, de a szerzőnek az irodalmi tudatban 
kissé elmosódni látszó arcképére is új vonásokat rajzol. Ennek a sokszor 
gyötrően következetes és szókimondó, önfeltáró környezettanulmánynak 
olyan emlékezetes darabjai sorjáznak előttünk, mint a Haynau brüsszeli 
látogatásáról szóló beszámoló („Egy pohár vért az úr számára! pincér!" 
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— kiáltotta valaki, amikor a tábornok belépett egy hangversenyterembe), 
vagy a Francsepudlinak nevezett Ferenc József magyarországi körútjának 
keserűen gúnyos összegezése: 

„pappentekli triumphalis porták, papiros virágkoszorúk, dictiók, fák-
lyák, magyar ruha — szóval minden megvan von ausen és von hinten! 
Rútul beadták derekukat a Landsmanok." 

Az idézet jelzi, hogy Jósika iróniája a levélbeli beszédet különböző stí-
lusszintek közti villódzással alakítja, s nemegyszer szinte keveréknyelwé, a 
fogalmakkal és nevekkel való groteszk játékká torzítja. Pulszkyból így lesz 
Phálszky, III. Napóleonból Nápi Lajos, Palmerstonból Pálmester, Ferenc 
Józsefből pedig kis Szepudli, a kis Josi, vagy egyszerűen Ferkó. Az epés in-
dulat nem kíméli otthoni írótársait sem: Kuthy Lajos nála „kutya vagy spitz-
li nyelven ugatva" szól, Kemény Zsigmond szerinte „borzasztó unalmas és 
komisz, mint a bagaria", s csodálkozik, hogy odahaza „még a kis Gyulai 
Palkóbul is tudóst ütöttek". Amikor megkérdezik tőle, igaz-e, hogy nálunk 
egyjokay, aki szerencsen, igen jó könyveket ír, csak annyit jegyez meg, hogy 
valóban szerecsen, azaz Mór, „hanem groom és nem jokay", vagyis nem 
zsoké, hanem inas. Elgondolkodhatunk, vajon e kétségkívül szellemes, ám 
többnyire igaztalan döféseket a külföldön is sikeres író fölénye, az úttörő 
magabiztossága, a kívülrekedi pályatárs fájdalma, netán a féltékeny művész 
irigysége magyarázza-e inkább. 

A magyar emigrációhoz való viszonya sem nélkülözi az — egyébként 
igen tanulságos — ellentmondásokat. Nem vesz részt folyamatosan az 
ügyekben, hiszen leköti az írás („kein Roman — kein Geld; kein Geld — 
kein Courage" — írja), s amúgy is megbonthatatlanul szilárdnak tartotta a 
kialakult hatalmi egyensúlyt. Ezért szemléli kritikával Kossuth tevékenysé-
gét, légvárak építésével vádolva őt, ám habozás nélkül megvédi, ha levele-
zőtársa vélekedik róla ugyanígy. Mint ahogy agyonbírált nemzetéhez is el-
téphetetlen szálak fűzik: „Nem! non est finis Hungáriáé, azért sem!" — is-
métli szinte rögeszmés konoksággal. Szenvedélyes érdeklődéssel figyeli az 
otthoni eseményeket. Teleki László öngyilkossága megdöbbenti. Mit akar 
Deák, kérdezi önmagától. „Úgy látszik, hogy felix Ausztria Bach-huszáijai 
és Schmerling-percérjei újra triumfálnak" — jegyzi meg 1862. március 4-
én. Balsejtelmek gyötrik: „Erdélyből Oláhország készül, Magyarországból 
— succursalis [fiókország] lesz. . . " 

A kötetben közölt Emlékalbum a lappangó eredetinek a JATE Közpon-
ti Könyvtárának Kézirattárában felbukkant másolata alapján készült. Jósi-
ka a hagyományos emlékkönyv műfaját autográf gyűjteménnyé alakította, 
amely tartalmaz jó néhány, a kor híres embereitől származó, de nem az író-
nak címzett kéziratot is. Ezek közül különösen érdekesek Herder sorai és 
az a Fesslertől származó, Szaratovból küldött levél, amelyben a neves tör-
ténész író hevesi tubákot kér, hogy legalább a haza illata vele maradhasson. 
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A Jósikához írt levelek között olyan értékes dokumentumokra bukkan-
hatunk, mint Kemény Zsigmond sorai, amelyek bepillantást engednek pa-
pírra vetőjük alkotói módszerébe, s jelzik kritikus önszemléletét is. Hecke-
nast Gusztáv 1853. február 12-én keltezett, továbbá a Növilágol szerkesztő 
Vajda János 1859. március 19-én írt levele pedig az önkényuralom fojtogató 
légkörének megdöbbentően hiteles tanúbizonysága. Nem kevésbé forrás-
értékű szövegek Kertbeny Károlynak, a magyar irodalom külföldi népsze-
rűsítőjének levelei, aki, mint kitűnik, talán elsőként fedezte fel az Emlékirat 
irodalomtörténeti jelentőségét. Kertbenyvel Jósika egyébként Brüsszelben 
ismerkedett meg, 1863. november 1-én már úgy beszél róla, mint a magyar 
kolónia tagjáról. 

A tematikai összefüggésen túl e személyes kötődés alapján is szeren-
csés szerkesztői elgondolásnak tartjuk, hogy a könyvet Kertbeny külföl-
dön összeállított fényképalbumának az OSZK Kézirattárában őrzött da-
rabjaival illusztrálták. E negyvenkét, neves magyar emigránsokat ábrázoló 
portré, Kertbeny életrajzi jegyzeteivel, szemléletesen egészíti ki a levelek 
szövegét. 

A szövegeket gondozó munkaközösség alapos, a mai olvasó tájékozódá-
sát megkönnyítő jegyzetekkel és pontos mutatókkal látta el a kötetet. Ezek-
ben alig találunk tévedést vagy hibás utalást. Legfeljebb annyit jegyeznénk 
meg, hogy Brassai Sámuel — az íróval való feszült viszonya következtében, 
amelyet A tudós leánya című regényről írt elmarasztaló kritikája váltott ki 
— bővebb jegyzetet kaphatott volna, Lemouton Emília esetében fontos lett 
volna megemlíteni, hogyjeles Shakespeare-fordító, aki hozzáfogott a teljes 
életmű átültetéséhez, a nevezetes szólás (Extra Hungáriám... ) pedig ma 
már árnyaltabb értelmezést igényel, mint amit a könyv 651. és 666. lapján 
kapott. Ügy véljük továbbá, hogy a nők kiválóságáról írt, finoman szellemes 
szöveg, amelyet az Emlékalbum darabjaként a 466. lapon olvashatunk, al-
kalmasint nem Manuel Gonzalès (1833-1893) mexikói államférfiból szár-
mazik, mint ahogy a sajtó alá rendezők vélik, hanem bizonyára Emmanuel 
Louis Gonzalès (1815-1887) szerzeménye. Ez utóbbinak egyébként több 
regénye is megjelent kortárs fordításban magyarul, így az Egy orosz herceg-
nő 1872-ben, Milassin Vilmos tolmácsolásában, a Richelieu és Anna király-
né pedig 1876-ban, Mártonffy Frigyes átültetésében. 

Ezen apró megjegyzések azonban semmit nem vonnak le e terjedelmes 
kötet irodalomtörténeti értékéből, abból a vitathatatlan érdemből, hogy új 
megvilágításba helyezte Jósika Miklós életművét. De jelentősége túl is ter-
jed az író oeuvre-jén: a forradalom és szabadságharc utáni magyar emig-
ráció életének és tevékenységének, belső küzdelmeinek személyes hitelű, 
fontos dokumentuma. 
(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.) 

NAGY IMRE 
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VÖRÖS IMRE: TERMÉSZETSZEMLÉLET 
A FELVILÁGOSODÁS KORI 
MAGYAR IRODALOMBAN 

Vörös Imre új könyve egy, a magyar szakirodalomban még szokatlannak 
számító monográfia-típus kísérlete: egy fogalom — jelen esetben a termé-
szet — jelentésének módosulásait, filozófiai és esztétikai átértelmezéseit 
kívánja föltárni, egyszerre ügyelvén ember és fogalom viszonyának válto-
zásaira, valamint ennek tudati tükröződésére. A vizsgálat speciális, mert az 
irodalom terepén mozog, nem terjeszkedik az esztétikum egyéb szférái felé 
(legföljebb egy-egy rövid megjegyzés erejéig bukkannak fel zenei vagy kép-
zőművészeti párhuzamok). Nem műelemzések sorozata ez a könyv: egy, 
az európai kultúra antik és bibliai gyökereitől kiinduló eszmetörténeti ív-
re fűzi föl a szerző a felvilágosodás kori magyar irodalom jellemző alkotá-
sait, néhány találó elemzési szempont fölvillantásával. Az érintett művek 
ilyen formán egy sajátos tradíció fényében látszanak, jelentőségük is más-
féle értelmet kap: a hagyomány megtörése vagy megtartása, esetleg átér-
telmezése ismeretében másképpen ítélhető meg egyes írói teljesítmények 
relatív és abszolút értéke. Vörös nem csupán bizonyos motívumok meg-
létére hívja fel a figyelmet (mint például a Fanni hagyományaiban felbuk-
kanó természetszemlélet tipológiájának megadásakor), hanem Csokonai 
életművének némely darabjáról (mondjuk A tihanyi ekhóhoz című versről) 
vagy Faludi eklogáiról szólván egy új értelmezési keret körvonalait is fölraj-
zolja. Sőt, képes arra, hogy ennek az eszmetörténeti „longue durée"-nek a 
hangsúlyozásával magáról a magyar irodalom folyamatáról beszéljen: kro-
nológia helyett a történetiségre és az egységek összetartozására mutatván 
rá. Ezzel fel tudja oldani a mesterséges korszakhatárokat, inkább tág stí-
lustörténeti periódusokkal dolgozik. A felvilágosodás korszakának finom 
kezelésével a barokk és a rá következő új szakasz merev váltásával szem-
ben az egymásmellettiséget, az összemosódást emeli ki — s noha ez nem 
újdonság a hosszabb ideje körvonalazódó szakmai konszenzus ismereté-
ben, a monográfia a motívumtörténet eszközei révén újra megerősíti ezt a 
felfogást. 

A sejthetőleg a francia szakirodalomból (elsősorban Jean Ehrard idé-
zett, L'idée de nature en France à l'aube des Lumières című könyve nyo-
mán) kölcsönzött témát Vörös Imre komoly körültekintéssel dolgozta fel. 
Tisztában volt azzal, hogy a magyar irodalom eme korszakának jelenségei 
sem magyarázhatók meg autochton módon, önmagukból. Ezért elvégez-
te a különböző, a természet fogalmával érintkező eszmék közös európai 
alapját jelentő bibliai és görög tradíció fölvázolását és érzékeltette a vá-
lasztott időszaknak, a XVIII. századnak a komparatív módszerekkel föl-
tárható kontextusát is. Szinte mellékesen a felvilágosodás kori magyar iro-
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dalom beágyazottságának és összefüggésrendszerének vázlatát is megkap-
ja így az olvasó. A szerző egyrészt a mitológiai, bibliai ősképek, mítoszele-
mek rendszerezéséből indul ki, másrészt kimutat konkrét szöveghatásokat 
— ám soha nem keveri össze ezt a két, teljesen eltérő hatásmozzanatot. 
Az eszmetörténethez szükséges nagyvonalú következtetéseket ezért tudja 
összehangolni mikrofilológiai igényeivel. Vörös minden fejezet végén rö-
viden jelzi, hogy mely művek bizonyítják a kimutatott jelenségek továbbé-
lését a XIX. századi, esetleg XX. századi irodalomban. A leggyakrabban a 
klasszikusok (Vörösmarty, Petőfi, Arany stb.) egyes műveire vagy műcso-
portjaira utal. Az ily módon kijelölt, kutatópontokkal meghatározott irány 
helyességét nem vitatva, éppen ezek az elnagyolt jelzések teszik világossá 
a monográfia egyik fő érdemét. Míg a szerző az érdeklődésének határán 
elhelyezkedő korszakok esetében megelégedett néhány reprezentáns em-
legetésével, a valóban vizsgált időszakkal szerencsére másképpen járt el. 
Nem csupán az esztétikailag jelentős művekre és életművekre figyelt, nem 
ezek megértéséhez szükséges ürügynek tekintette a természetfogalom tisz-
tázását. Magára a folyamatra koncentrált, s ilyen formán nemcsak azt az 
egyébként közhelyszerű tételt sikerült megerősítenie, hogy a kor kulcsfo-
galmáról van szó, hanem az eszme korabeli interpretációinak, esztétikai és 
filozófiai kiindulású átértelmezéseinek, metamorfózisainak rendkívüli vál-
tozatosságát érzékeltette. Ezzel pedig módszerének elméleti igényű végig-
gondolását bizonyította: egy korszak központi fogalmait mindig ilyen dina-
mikusan, mozgásában, változásaiban érdemes elemezni. Vörös Imre mo-
nográfiája tehát bármilyen eszmetörténeti kutatásnak metodikai segédle-
tévé is válhat, komoly segítséget nyújthat akár olyan eltérő témák esetében 
is, mint például a reformkori népfogalom vagy nemzeteszme. 

Vörös Imre könyvéből, mint bármely monográfiából, jól látszik szerző-
jének eredeti képzettsége. Elsősorban a francia irodalmat használja re-
ferenciaként és esettanulmányok hátteréül — ez egyébként csöppet sem 
meglepő eddigi munkássága alapján. Példaértékű azonban, hogy nem elé-
gedett meg ezzel az egyszálúsága ellenére is termékeny komparatiszti-
kai párhuzammal, noha éppen előző könyvével (Fejezetek XVIII. századi 
francia-magyar fordításirodalmunk történetéből. Bp. 1987) bizonyította, mi-
lyen eredményei lehetnek az ilyen összevetéseknek. Gondosságának kö-
szönhetően a latin, görög, német, angol irodalom éppúgy helyet kapott mo-
nográfiájában, mint a francia: arányos anyaggyűjtése méltó ahhoz a szán-
dékhoz, hogy itt európai folyamatok fölvázolásáról kell beszélni. Az általá-
nos műveltség átrendeződésével egy tradicionális tudáseszmény is megvál-
tozott, s ez alól az értelmiség humán kultúrával foglalkozó rétege sem tudja 
teljesen kivonni magát. Egy irodalomtörténeti korszak kutatói is legföljebb 
azon nyelvek ismeretével rendelkeznek, amelyek az általuk vizsgált perió-
dus korabeli ismeretanyagához szervesen hozzátartoznak. Ritkaságszám-
ba megy azonban, ha valaki szükségét érzi a kor műveltségeszményének 
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szélső köreihez tartozó nyelvek elsajátításának; márpedig a héber, amely-
nek ismeretéről a könyv több helyütt tanúskodik, a XVIII. század kutatása 
szempontjából ilyennek tűnik. Az mindenesetre látszik a monográfia ószö-
vetségi idézeteiből, hogy a szerző nem a sémi filológia vagy a bibliakriti-
ka felől érkezett el a felvilágosodás kori magyar irodalomhoz; ám fontos-
nak tartotta az elsődleges források használatát ebben az esetben is. Iga-
zát bizonyítja, hogy ennek a törekvésének hála, milyen elemzési lehetősé-
gekadattak meg neki: Fazekas Mihály Az öröm tündérsége című verse egyik 
antikizálónak tűnő fordulatáról kideríti egy zsoltárrészlet héber eredetijé-
nek valószínű ismeretét. Vagy egy másik példa (ezúttal a görög tudás hasz-
nára): Vörös fölfigyelt Riludi egyik eklogájában a szó szerinti theokritoszi 
átvételre. Igényessége mellett példaértékű az a gazdaságosság is, ahogyan 
tudásanyagát beépíti gondolatmenetének rendjébe. Ezért nem műveltség-
fitogtatás, ha héberül idéz a Bibliából vagy egy terminus görög megfele-
lőjét használja, természetesen az eredeti formájában. Még akkor sem tű-
nik annak, ha a korszakkal foglalkozók jó része — magamat sem véve ki 
— sajnos már nem tudná ellenőrizni a hivatkozások korrektségét. Vörös 
Imre könyve emiatt is imperativ jellegű: ki-ki felismerheti saját inkompe-
tenciáinak legyőzésére tett kísérleteinek megfelelőjét a szerző szerényen 
előadott, gondosan adatolt fejtegetéseiben. 

A filozófiai, világnézeti szempontok iránti vonzalom többirányú tájéko-
zódásra ösztönözte Vöröst. Műfajelméleti kérdésekkel éppúgy foglalkozik 
(például az állatmese differenciálódása vagy az ekloga kapcsán), mint rö-
vidre fogott műelemzéssel. Sőt, elérkezik a kultúrantropológiai vizsgálatok 
határára is, amikor érinti a nemzetkarakterológia problémáját. Kitűnő öt-
let, hogy a természet fogalmához kapcsolja a kollektív öndefiníciók kiala-
kításának történetét is. Igaz, a kérdést nyitva hagyja — annyiban teljes jog-
gal, hogy a kollektív mítoszok megszerkesztése és kiépítése az általa vizs-
gált korszak után következik be. S noha ezen a ponton a vázlatosság va-
lóban némi hiányt ébreszt (a felvilágosodás esetében is!), nem lehet elég-
gé méltányolni, hogy Vörös rendkívül fontosnak tartja következtetései to-
vábbgondolhatóságát, a vizsgálatok lezárásának hiú ábrándja helyett. Egy 
ilyen típusú, részleteiben a végtelenségig duzzasztható motívumtörténeti 
monográfiában aligha lehetne másképpen eljárni: tendenciák kiemelésé-
re kell törekedni, hogy az olvasó meghosszabbíthassa a gondolatmenetet. 
Vörös Imre könyve ebben az értelemben igazi „nyitott mű". Elemzései-
nek egy része mintha szánt szándékkal az — általa már el nem végzett — 
összevetés érdekében készült volna: így például a felvilágosodás kori tájleí-
ró költészet tömör jellemzése komolyan előkészíti a reformkor — de külö-
nösen Petőfi — tájleíró műveinek új értékelését. Másrészt pedig a fejeze-
tek száma is szaporítható lenne. Vörös Imre a Bevezetésben megindokol-
ja, hogy a természet fogalmának sokrétű, történetileg is rendkívül változó 
értelméből melyekkel kíván foglalkozni s melyekkel nem. Az itt megadott 
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képzeletbeli periódusos rendszer legfontosabb helyeit kitölti a monográfia, 
s szerencsére éppen a gondolati alapvetést tartalmazó fejezetek a legjob-
bak: a kozmosz-képről és a tájleíró költészetről szólók. Közbevetőleg: ez 
nyilván nem véletlen, hiszen a honi szakirodalmi előzmények is e témákban 
a legszínvonalasabbak, gondoljunk a könyv legmélyebben kiaknázott iro-
dalomtörténeti előképére, Szauder József életművére. Vörös Imre könyve 
azonban inkább előzetesen kikristályosított nézőpont szellemében megírt, 
önálló, lekerekített tanulmányok egymás mellé helyezésének látszik — ez 
ugyan a monográfiához feltétlenül szükséges koherenciát nem veszélyez-
teti, de a téma kimerítését még formailag sem jelenti. Ezt érezte valószí-
nűleg a szerző is, amikor epilógusszerűen összefoglalta vizsgálódása főbb 
eredményeit: a téma összefoglalhatóságának lehetősége utólag kirajzolja 
a könyv tengelyét. 

Vörös Imre könyve nemcsak anyagkezelésében, hanem stílusában is ele-
gáns. Az utóbbi évek egyik legmagvasabb szakirodalmi teljesítményének 
tartom, s már most is érezhető, hogy egészen különböző témákhoz nyújt 
kikerülhetetlen segítséget. Műfajelmélethez, műelemzéshez, mikrofiloló-
giához, eszmetörténethez éppúgy nélkülözhetetlen lesz a korszak kutatói-
nak, mint ahogy módszertanának végiggondolása is tanulságokkal szolgál. 
Ráadásul ez már nem csupán a felvilágosodás kori magyar irodalommal 
foglalkozók szűk csoportjának válhat hasznára. (Akadémiai Kiadó, 1991.) 

SZILÁGYI MÁRTON 

MINDVÉGIG 
KERESZTURY DEZSŐ ARANY JÁNOS-MONOGRÁFIÁJA 

A kötet címe Keresztury Dezső Arany-búvárkodásaira is ráillik. 
1937-ben jelent meg első, Aranyról írott könyve; 1990-ben pedig az ed-

digi utolsó — a tudósi életmű koronája. 
Keresztury Dezső Arany-kutatásainak hat évtizede során, egy végérvé-

nyesnek tekinthető pályakép fokozatos megrajzolásával szeretettel bíbe-
lődve, sikerrel hatolt be nagy költőnk titkaiba. 

Az ember először azt hinné, mindent tud Aranyról. Ha valaki nyitott 
könyv klasszikusaink közül, ő az. A Toldi első strófáiról mondott tanári 
magyarázatot hallgatva, máris a tizenéves diák előtt áll a nép fia, aki szo-
lid egymásutánban rója a papírra remekműveit, hol a szalontai aljegyzői la-
kásban, hol az alföldi gimnázium tanári társasága között, hol pedig a mar-
gitszigeti tölgyek alatt. A véres történelem türelmetlenül száguld végig a 
kortársak életén, negyvennyolc, Krím háborúja, Solferino, Königrätz; ön-
kényuralom, kiegyezés — ő csak ír, rendíthetetlen nyugalommal, magabiz-
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tos honfiúi önérzetével, bölcsen, szépen, mindig az igazat. Toldi, A walesi 
bárdok, iszonyatosságukban is ábrándokba ringató remekmívű balladák: 
Agrtes asszony; a hun regék ósködbe vesző világa is szépen kimódolva ke-
rül a serdülő ifjúság szeme elé . . . Arany János, hála Gyulai Pálnak, a ma-
gyar középiskolások költője lett, s ezen az se változtat, hogy érett fejjel is 
bámuló gyönyörűséggel olvassuk, bárhol üssük is fel verseskötetét. Nincs 
nagyobb vigasztaló Aranynál, a szó legnemesebb értelmében. Indulatosan 
elkötelezett, politikába mártózott költőink lobogásának bárha lelkes, bár-
ha egyetértő olvasása után szívesen menekülünk hozzá, a magyar költé-
szet Deák Ferencéhez. Megbotránkozott értetlenséggel csóváljuk fejünket 
Vajda János irigykedésnek tűnő dörmögésén, Reviczky bánatos csudálko-
zásán ama „kozmopolita"-vers miatt, Ady sértő ingerültségén és sóhajtva 
sajnálkozunk, hogy nem talált igazi tanítványokra a hatvanhetes nemzedék 
soraiból. 

így van-e ez, ha igen, miért, s ha mégse, miért ilyen a látszat? 
Keresztury Dezső megfontolt türelemmel, de könyörtelen igazság-

szomjjal vizsgálja végig és állítja elénk az igazi Arany János életpályáját 
és életművét. 

Leginkább az érdekli: miért maradt annyi vállalkozása töredék? Mi-
ért nem teljesült be életműve szándéka szerint? Hová porladt lelkében 
a Csaba-trilógia kezdeti tüze, parazsa? Miért zárkózott el a társasági-
társadalmi élettől, költőtársaitól? Sértődöttnek ható hallgatása mit takar-
hat? Ijesztő Keresztury Dezső tárgyilagos mondata: „Ránk maradt hiva-
talos iratai terjedelemre nézve jóval meghaladják költői műveit." (58.) Mi 
rejlik e dicséretes hivatalnoki buzgalom mögött? 

Keresztury Dezső minderre megfelel. Megvilágítja a színészkaland utáni 
bűnbánó megbújását a nyomorúságos otthoni fészekben s az egész életén 
át végighúzódó titkolt „szégyenét", hogy még csak középiskolai végbizo-
nyítványt sem szerzett; hogy miért lett néhány évre emiatt „közönséges em-
ber"; hogy miért ment önkéntes száműzetésbe „a palota foglyaként", egy 
előkelő állás, az akadémiai főtitkárság látszatra rengeteg irodamunkát je-
lentő menedékébe, ahonnan gyanakvó rosszallással figyelte a külvilág dol-
gait; hogy mit jelentett számára kínos betegsége, miért húzódozott alapos 
kivizsgálásoktól és gyógyeljárásoktól? Vajon csakugyan csupán egy akkor-
tájt titkolni illett tuberkulotikus családi fertőzés szégyene miatt, vagy mé-
lyebb lélektani oka volt mindennemű betegség bevallásátóli irtózásának, 
talán mert a biblikus hit szerint a betegség — bűneink büntetése? 

Keresztury monográfiájának jó néhány fejezete nem csak a szó tudomá-
nyos értelmében kiváló — ilyen az egész könyv —, hanem íróilag is remek-
lés. Az együttérző megértés tudósi prózába tömörített költészete. Ilyen pél-
dául a Koldiisének elemzése, keletkezésének és az előadás körülményeinek 
megvilágítása. ( 184.) Egy szalontai vendéglőben a veszélyes 1850-ik eszten-
dőben, felolvasta ezt a lázadó verset, tekintetével kérdezve, „kinek van ki-
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fogása az ő hazafisága ellen?" Vagy a nemzeti balladák-fejezet, amelynek 
végigolvastán úgy érezzük: most magyarázták el először amúgy igazán e 
balladák esztétikumát. Meglepő a szerző által „válság-verseknek" nevezett 
művek sorának felmutatása. (Például 383.) 

Elszomorítóan szép az utolsó évek szeretetteljes könyörtelenségű be-
mutatása. Ez egyszersmind a monográfia befejezése is; Keresztury úgy zár-
ja le, majdhogynem félbeszakítva előadását, könyvét, mint ahogyan Arany 
is önmaga torzója maradt (szándékaihoz, terveihez képest!). Az ember 
szinte továbblapozna, miként folytatódik a mű; de nem folytatódik, vége. . . 

„Nem szabad tagadni, hogy a trilógia 1881-ben kezdett utolsó dol-
gozata bizony sápadt, elhalkuló visszhangja csak a Buda halála emelt, 
érces zengésének. 

Éppúgy, az erkölcsi kényszer és az utolsókat lobbanó alkotásvágy 
szüleménye, mint a Toldi szerelme második fele. Mert az erőltetett mene-
tekben létrehozott befejező munka tartalmában alig több, mint egy kö-
zepes romantikus kalandregény, amelyet egy kivételes nyelvművész ki-
vételes gonddal megtervezett, s kivételes formába foglalt. Mintha a köl-
tő éppen annak a franciás regényírásnak bűvöletébe esett volna, amely 
ellen folyóirataiban olyan határozottan fellépett, s amelynek visszaszo-
rulásában a magyar elbeszélő próza jó irányú kibontakozásának le-
hetőségét üdvözölte... A Gyulai vezette kórus nem vette figyelembe 
a költő kételyeit: egybehangzóan a legmagasabb elismerés hozsanná-
ját énekelte: »mindenkor a világirodalom legnagyobb művei közt fog 
említettni<: »nagyobb (minden tekintetben nagyobb / műve a legú-
jabb költői irodalomnak, nemcsak a magyarnak, bizonyára nincsen.<" 
(527.) 

Ez a befejezetlen befejezés, ez az Aranyból élő hozsannázók dalolta szö-
vegidézet egyetlen nagy kérdőjellé teszi nem ugyan Arany halhatatlan élet-
művét, hanem az utókor olcsó hízelgését, amely — mint mondottuk — az 
érettségi tételek birodalmába száműzte nemzeti klasszikusunkat. 

Maradt természetesen néhány továbbgondolásra érdemes, részben nyi-
tott, részben fel sem vetett probléma Arany körül, amelyek fölött újabb 
nemzedékeknek érdemes eltűnődniök. 

Megérne egy tüzetes vizsgálódást az ifjú Arany kisújszállási esztendeje 
Török Pál lelkésznél. Török Pál, aki később református püspökként Er-
zsébet királyné beszélgetőtársa volt, s akinek korát meghaladó műveltsége 
már 1834-ben, Arany ottlétekor is megmutatkozott, megnyitotta az akkor 
még debreceni diák előtt könyvtárát. Vajon nem itt, ekkor találkozhatott-
e Czuczor Gergely Szondijával, Széchenyi István Hitelével? S nem olva-
sott-e ki tudja, milyen lelkesüléseket a magyar játékszín jelentőségéről, 
kezdve Kisfaludy Károlyon, mely olvasmányai hatására megkerülhetetlen 
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kötelességének érezte a színészi kalandot? Megszívlelendő Horváth János 
szava: 

„Az az egy év, melyet Kisújszálláson töltött Török Pál... közelében 
. . . jelenti számára amaz avultas irodalmi műveltségből való kiemelke-
dés kezdeteit... Nem is annyira Debrecen, mint inkább Kisújszállás nyi-
totta fel szemét s tágíthatta láthatárát." (Tanulmányok, 1956.363.) 

A mai olvasónak óhatatlanul Móricz Zsigmond jut eszébe, Debrecen 
utáni kisújszállási olvasmányairól és társadalmi lázadásáról, amelyet oly ér-
zékletesen ír le a Bálban... 

Ne feledjük, hogy Az elveszett alkotmány lelkes széchenyistának mutatja 
Aranyt, lásd azt a részletet, amikor Rák Bende szülőatyját a Hitel olvastán 
megüti a guta. . . 

Apróság, de mintha keresztülsiklanánk Aranyné Ercsey Juliánnának az 
ábrázoltnál színesebb egyénisége fölött. Tolnai Lajos íija, hogy amikor ta-
náránál, Arany Jánosnál, kinek verseskötetét ő másolta és aki maga is ver-
sekkel kereste fel a költőt, Aranyné őt szatirizáló próza írására biztatta, föl-
említvén a nagykőrösi társasélet fonákságait. Aranyné szerint Tolnai ebben 
a zsánerben alkothatna kitűnőt... 

Keresztury Dezső alapos részletességgel feltárja a Köszöntő című vers 
hátterét, a kínálkozó következtetést azonban az olvasóra bízza, talán mert 
a közfelfogástól merőben eltérő Arany Jánost ismernénk meg. 

Ráday Gedeon intendáns, Arany baráti jó ismerőse, az 1857-es hírhedett 
császárlátogatásra operát rendelt; szövegét Czanyuga József írta, zenéjét a 
Doppler-fivérek és (a második felvonást) Erkel Ferenc komponálták, té-
mája pedig Árpád-házi Szent Erzsébet volt. Mint az alkalmi daljáték címe 
is elárulta: azErzsébet a császári pár, közelebbről pedig Erzsébet császárné 
előtti hódolat volt. Ez az a császárlátogatás, amikor a magyar költőket fel-
szólították, írjanak dicsőítő költeményt az uralkodóhoz, amely felszólításra 
Arany a tanultak szerint A walesi bárdokkal válaszolt. Nos, Ráday Gede-
on rávette a költőt, hogy írjon dalszöveget a császárné tiszteletére. Arany 
ezt meg is tette, a dal elhangzott és azt a hírlapok elismerőleg méltatták. 
Arany dalbetétét a világhírű Hollósy Kornélia énekelte — akihez a költő 
külön verset is írt — és két sora így hangzik: 

Éljen urunk, hős királyunk, s leánya 
Magyarország legdeliebb rózsája! 

Noha ez a dal II. Andrást és Szent Erzsébetet élteti: vitathatatlan, hogy 
az üdvözlés a díszpáholyban ülő császári párnak szólt. 

Sietve kell megjegyeznünk, hogy ez a gesztus a nemzet szempontjából 
minden tekintetben helyeselhető, hiszen Erzsébet rokonszenvezett a ma-
gyarsággal. 
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Valószínű viszont, hogy Arany, akit feszélyezett a dolog s ezért a kap-
csos könyvbe be is jegyezte a Köszöntő rőt: „gyűjteménybe nem való", mivel 
róla széltében elteijedt, hogy A walesi bárdokkai vakmerőn szembeszállt 
az uralkodóval — azért tiltakozott oly kétségbeesetten a Szent István-rend 
lovagkeresztje ellen, amellyel őt a király a kiegyezéskor kitüntette, mert 
tartott tőle: a közvéleményben felmerülhet a gyanú, hogy ő ezt a magas ki-
tüntetést az Erzsébet című daljáték köszöntődaláért kapta. Éppen ő, akivel 
kapcsolatban addigra már legendává vált/l walesi bárdok-ügye. 

Nem érdektelen megjegyezni, hogy a Szent István-rend tényleg igen ma-
gas kitüntetés volt, lényegében a katonai Mária Terézia-rend civil megfele-
lője; Jókai Mór csak 1876-ban kapta meg kiskeresztjét. Maga báró Wenck-
heim Béla belügyminiszter, egyébként a Szent István-re >d kancellárja kér-
lelte személyesen Aranyt: ne utasítsa vissza a királyi к 'gyet, mert ez az 
egész hazának kárára válna. Igaza volt. 

Más. Nem lenne fölösleges Az ember tragédiájának Arany általi fogad-
tatását tüzetesebben szemügyre venni. 1860 tavaszán befejezett Tragédiá-
ját Madách fiókjában tartotta, viszont a Tragédia után írott Mózest beküld-
te az Akadémia Karácsonyi-jutalmára pályázva. A bíráiók: Arany János. 
Bérczy Károly, Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Pompéry János alkalmat-
lannak ítélték a Mózest, mivel az szerintük dramatizált eposz, tehát nem 
dráma. Ki tudja, hányadik elutasítás után hozta magával Madách Pestre 
Tragédiáját 1861 tavaszán s kérte barátjának, Szontagh Pálnak közvetíté-
sét Aranyhoz. Arany hevertette a Tragédiát, nyilván emlékezve a Mózesre, 
amely neki nem tetszett. Úgy vélhette: előkelő dilettáns próbálkozásával 
zaklatják. Csak Madách barátainak unszolására vette elő a művet s nyilat-
kozott róla az ismert lelkesedéssel. Ma már tudjuk, hogy a Mózes is remek-
lés a maga nemében, mi több, talán a Tragédia „bízva bízzál" befejezésének 
igazolása, hiszen Mózes népe eljutott az ígéret Földjére — hála Keresztury 
Dezsőnek, akinek a Mózes korunkbeli színpadi sikere köszönhető. 

Változatlanul megoldatlan maradt Arany Jánosnak és fiának, Arany 
Lászlónak irodalmi kapcsolata. 

Úgy tűnik, a két nagy magányos felfogása annyira egyezhetett a világról, 
a viszonyokról, a társadalomról, a politikáról, hogy kölcsönösen hatottak 
egymásra. Elgondolkoztató, A délibábok hősének (1873) és a Toldi szerel-
me végső változatának eszmei hasonlósága. A trilógia második, bár legké-
sőbb elkészült részének Toldi Miklósa, az új időkhöz alkalmazkodni képte-
len, csalódásait és düheit italba fojtó, egykor délceg és tetterős lovag meg-
lepően emlékeztet Hübele Balázsra. Figyelemre méltó, hogy az első válto-
zatok (Daliás Idők) Toldija mennyire más jellem, mint a végleges változaté. 
A Daliás Idők vitéze még maga határoz sorsa felől s bizakodón szerelmes; 
könnyelmű lépése jóvátehetőnek tűnik. A végleges Toldi viszont már csak 
sodródik; nem ő irányítja az eseményeket, hanem azok őt. 
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A Csaba-trilógia is így maradt talán töredék; amiképpen az 1847-ben 
még életvidám s reformokban bízó népi hős az 1880-as évekre megkese-
redett vénséggé töpörödött, — hiszen a kiegyezés sem hozta meg a várva-
várt új társadalmat —, ugyanúgy Attila, Csaba királyfi, a két egytestvér Hu-
nor és Magor világa is a múlt ködébe veszett. Arany fájdalommal érzékel-
hette, hogy a nemzet elveszítette ősi küldetéstudatát. Attiláról és a hunok-
ról éppen akkortájt bizonyította be a könyörtelen tudomány, hogy legenda 
az egész, semmiféle rokonság nincs a hunok és a magyarok között. 

Pedig milyen szépen és mégis érvényesen énekelt Arany 1858-ban Az 
utolsó magyarról, amely töredék befejezetlen voltában is egyik legpompá-
sabb remeklése a nagy költőnek — és milyen szomorúan jellemző, hogy ezt 
ismeri az olvasóközönség a legkevésbé. 

Keresztury Dezső a Csaba királyfi című fejezet végén összegezi az 
Arany-életmű töredék voltának tanulságait, végzetes elszigeteltségét: 

„Az ilyen elszigeteltségben persze létre lehetett hozni a személyes, 
míves költészet csodáit, de semmi esetre sem valamilyen, a múltat a jövő-
be átvezető, a nemzeti egyetértésre számító nagyepikát. Arany nemzeti-
őstörténeti mitikájából nem lett közösségformáló erő. Örök kár. Mert a 
trilógia, ahogy eltervezte, s töredékesen elkészítette, csak legmagasabb 
ormául készült annak a kontinensnek, amelyik a kiegyezés körül, a hat-
vanas évek derekán alámerült. 

Az orom beomlott, miközben a földrész tektonikus mozgása tovább 
tartott a tenger mélyén. Hogy Arany elnémult, csak a fölszínen látszott. 
A mélység csöndjéből föl-föllövelt egy-egy vulkáni kitörés. Sajnos egy 
sem dobta föl a hun-magyar trilógia nemzeti és általános érvényű em-
lékművét." (Szépirodalmi, 1990.) 

NEMESKÜRTY ISTVÁN 

KOLTAI TAMÁS: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
A SZÍNPADON (1933-1968) 

Nem tudjuk, örülni kell-e annak, az új idők jeleként üdvözölni, hogy egy 
elsőrendű nemzeti klasszikusról szóló művet hat szponzor támogatásával 
sikerült megjelentetni. (Hetediknek ideszámíthatjuk a Soros Alapítványt, 
amely ösztöndíjjal támogatta a munka megvalósulását.) Annyi bizonyos, 
hogy mindez nem állíthat más mértékrendszert a könyv színvonalát illető-
en. 

Németh Antal hagyatéka ma közgyűjteményekben található. Zömét az 
OSzK Kézirattára és Színháztörténeti Tára őrzi, de jelentős anyag van 
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a Magyar Színházi Intézet Színháztörténeti Múzeumában és a Nógrád 
megyei Múzeumigazgatóság gyűjteményében, az utóbbi leglátványosabb 
hányada (makettek, szcenikai tervek, jelenetfotók) a csesztvei Madách 
Emlékmúzeum állandó kiállításában szerepel. Az OSzK Kézirattárában a 
Fond 63/271. jelzeten tartják nyilván (engedélyhez kötött kutatási lehető-
séggel) Az ember tragédiája a színpadon 1933 után című és témájú kötött, il-
lusztrált kéziratot, amelynek 1-10. fejezete ki is van dolgozva (időben 1937-
ig), az innen 1968-ig, a szerző haláláig terjedő 11-29. fejezet vázlat formá-
jában tanulmányozható. Kiegészíti mindezt — a Fond 63/272. jelzeten — 
az Egy emberöltő a Tragédia szolgálatában című kézirat, egy balassagyar-
mati, 1967. október 4-én tartott előadás szövege. Ezek voltak Koltai Tamás 
könyvének fő forrásai, hogy folytathassa Németh Antalnak Az ember tra-
gédiája a színpadon című, 1933-ban megjelentetett és a színpadi recepció 
1883 és 1933 közé eső, első fél évszázadát feldolgozó monográfiáját. 

A recenzens azért kényszerül bevezetőben tényszerű adatközlésre, mert 
Koltainál az elmondottak csak részben és csupán publicisztikus fordula-
tokban feloldva találhatók meg az Előszóban. Arról nem történik említés, 
hogy a szponzorok adta lehetőség vagy a szerzői szándék mellőzte el Kol-
tai könyvének lektorálását, a bibliográfiát, a jegyzeteket (ideértve a Né-
meth Antalnál meglévőket is), a névmutatót, az előadások időrendi és sze-
reposztási táblázatát — vagyis mindazt, amitől a dolgozat tudományosan 
használhatóvá válhatna. Úgy tűnik, mindkettő szerepet játszott, hogy Kol-
tai a Tragédia „színpadi regényét" óhajtotta és akarta megírni. 

Németh Antal 1933-as könyve valóban alapmű. De természetesen nem 
hibátlan, és ma már, szerencsére, nem teljes munka, így változatlan újbóli 
kiadása, ahogyan Koltai szeretné, nem időszerű (8.). О maga is talál pedig 
kiegészíteni valót (a zürichi 1916-os diákelőadást — 137.), és a hiánylistát 
folytathatnánk akár az ősbemutatót követő hazai bemutatósorozattal — 
52 városban 1883 és 1886 között —, akár a teljes német nyelvterület szín-
házi recepciójának gazdagon dokumentált feldolgozásával (Podmaniczky-
Travers Katalin német nyelvű diplomamunkája a Le Mans-i egyetemen, a 
Színházi Intézet könyvtárában), akár az amerikai magyar közösségekben, 
hivatásosok részvételével rendezett Tragédia-produkciók szórványos és to-
vábbi kutatásra szoruló adataival (dokumentumaikból közölt Radó György 
а Madách Imre. Életrajzi krónika, Salgótarján 1987. című munkája képmel-
lékletében). Súlyosabb önellentmondásba keveredik azonban Koltai, ami-
kor a módszertani önállótlanság útját választotta: 

„ . . . fontosnak látszik utalni a földolgozás alapelvére és módszerére, 
amit teljes egészében Németh Antaltól kölcsönöztem."(8.) 

Az 1933-as könyv azt a módszert követi, hogy közli vagy rekonstruál-
ja a rendezői elképzelést, utána szembesíti a megvalósult előadásokról ké-
szült kritikai anyaggal (ezeket nyomdatechnikával elkülöníti saját szövegé-
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tői) és a kor legjobb reprodukciós technikájával, színesben készült szceni-
kai emlékekkel. A forrásanyag hézagossága miatt (Paulay Ede rendezőpél-
dányát például nem ismerjük) ez a megoldás szellemes; ráadásul Németh 
Antal képzett színháztudós volt, akinek átkötő szövegei árnyaltan, pom-
pásan elemeznek. Ma ez a módszer már nem használható. Egyrészt túlha-
ladott módszertani szempontból, másrészt pedig a forrásanyag sem kíván-
ja meg alkalmazását. A napjainkban használatos komplex színjátéktípus-
leírás ugyanis kevesebbet bíz a szubjektív források, a kritikák megállapítá-
saira, azokat forráskritikával ütközteti, új forrástípusokat kapcsol be egy-
egy előadás szellemi erőterének vizsgálatába. így a hangsúlyozottan nem 
színháztörténészi módszerrel dolgozó Koltai nem tudja beváltani „színhá-
zi regénye" vállalt, igen tetszetős jelszavát: 

„Mutasd meg, hogyan játszod a Tragédiát, s én megmondom, milyen 
a világ a színházon kívül". (9.) 

Pedig ezúttal nem kell küszködni a forrásbázis szűkösségével. Hiszen 
Németh Antal német színházi filológusként szerzett szaktudásával a ma-
gyar színháztörténetben eladdig és azóta is páratlan módon dokumentál-
ta önmagát. Rendezőpéldányok, szcenikai tervek, levelek, fényképek (kö-
zöttük próbafotók) sokasága, sőt egy próba filmjelenetei állnak a kutató 
rendelkezésére. Ilyen helyzetben a Németh Antal-kézirathoz való ragasz-
kodás és szövegeinek kommentálatlan közlése módszertani hiba, s mega-
kadályozza éppen az említett jelszó megvalósítását. Egy-egy példával bi-
zonyítunk, a lehetséges több közül. A Tragédia Blattner Géza rendez-
te bábszínházi feldolgozására (francia nyelven, Párizs 1937. október 29. 
Arc-en-Ciel bábszínház) mindössze 26 sor jut. Holott az OSzK Kézirat-
tára nagyszámú levelet őriz a Németh Antal-hagyatékban: a Budapest és 
Párizs, Németh Antal és Blattner Géza közötti élénk eszmecsere hiány-
talanul megőrizte az előadás koncepciójának kibontását, a bábjátszásról 
könyvet is író, elméletében szintén jártas, színházi rendező alkotó közre-
működését. Hozzátehetjük; a Blattner-hagyaték vonatkozó részének zö-
me szintén budapesti közgyűjteményben van, a Színháztörténeti Múzeum 
bábgyűjteményében... A jegyzeteletlen szövegközlés hátrányairól: Né-
meth Antal a Tragédia 1938-as rádiófelvételén megörökíti Márkus Emília 
hangját a londoni szín Cigányasszonyaként — a művésznő az 1883-as ős-
bemutatón Hippiát, 1897-ben Évát játszotta. A színháztörténet viszont azt 
is számon tartja, hogy a szép gesztus nemes hagyomány, hiszen Paulay Ede 
hasonlóképpen beszélte rá annak idején Prielle Kornéliát, hogy Petőfi haj-
dani szerelme vállalja el az ősbemutatón a londoni színben az Egy anya né-
hány szavas szerepét. (Szerencsére a gesztus továbbra is él: Vámos László 
1987-ben, a Nemzeti Színház fennállásának 150. évfordulóján, a Tragédia 
jubileumi díszelőadásán egy estére Lukács Margitot kérte fel az Egy anya 
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eljátszására, a Nemzeti több vezető, idősebb férfiszínészének falanszterbeli 
felléptetése mellett.) 

A Németh Antal könyvtervéhez és kéziratához való, meglehetősen me-
rev ragaszkodás további kedvezőtlen következményekkel is jár. Bibliográ-
fia és jegyzetek híján csak utánajárással állapítható meg, mi az első és az 
utánközlés Németh Antal szövegeiből. A Szabó Lőrinc és Az ember tra-
gédiája például megjelent a Palócföldben (1968/1. 77-89.), Л Tragédia bé-
csisikere (A Burgtheater bemutatója 1934. január 23-án) pedig posztumusz 
a Madách-tanulmányok című kötetben (szerk. Horváth Károly, Bp. 1978. 
335-347.). Miután az elemzés alapszövege 1934-ben kétszer, folyóiratban 
és különlenyomatként nyilvánosságot kapott. A Németh Antal-Tajrov le-
vélváltást Marton Gábor közölte a Színháztudományi Szemle 12. köteté-
ben: Bp. 1983. 216-219. Koltai nem járt utána azoknak az előadásoknak, 
amelyeknek magyarázatát nem találta meg a kéziratos hagyatékban és a 
kritikákban. így maradt ki az előadások közül a poznarti, 1965. április 25-i 
bemutató, pedig ez volt a II. világháború után az első idegen nyelvű pre-
mier (szemben Koltai állításával: 274.); a Nemzeti Színház 1967-es vendég-
játéka Varsóban és Prágában a Major Tamás-rendezte „bőrruhás Tragé-
diával"; semmit nem tudunk meg arról az előadásról, amelyet lábon tar-
tott Gönczy Erzsébet társulata, 1949. február 9-én és amelynek emlékét 
fénykép őrzi az OSzK Színháztörténeti Tárában. De alatta marad az adat-
feldolgozás a Németh Antal-hagyaték lehetőségeinek is: hiányzik az angol 
nyelvű diákelőadás Sárospatakon (1939. március 25.) éppúgy, mint a rádió-
előadásokat felemlítő szövegrészből a Tertinszky Edit-tanulmány (Az em-
ber tragédiája a mikrofon előtt, Kortárs 1968/1. 122-125.) és a vele vitatko-
zó Németh Antal-feljegyzések értelmezése. Horváth Árpád rendezéséről 
Debrecenből jóval többet tudunk, mint amennyit Koltai sejtelmes monda-
tai sugallnak (90.). Az akadémiai Madách-vitáról (1951) szólva csak Wal-
dapfel József It-tanulmányát említi (185-186.), holott a teljes anyag megje-
lent az MTA I. Osztályának Közleményeiben, 1952-ben. így a frontok sem 
válnak világossá: az emigrációból hazatért marxisták (Lukács György, Ré-
vai József, Bolgár Elek) támadása Madách ellen, akinek Tragédiáját, mint 
a Horthy-korszak reprezentatív színpadi művét tekintik, és tételes utópiát, 
illetve filozófiát kérnek számon a drámai költeményen, mint műalkotáson. 

Koltai a közölt szövegek pontatlanságait, tollhibáit sem javítja, ami so-
kat levon a kötetnek több mint egyharmadát kitevő szövegközlések tu-
dományos használhatóságából, holott a könyvnek ez a legfőbb haszna és 
hozadéka. A követett módszer — végül — egyfajta „csőlátást" is ered-
ményez, éspedig éppen a méltatni kívánt és az ajánlásban megtisztelt Né-
meth Antal rovására. Minthogy Koltai nem terjeszti ki vizsgálódásait a ren-
dezőpéldányokra, a Tragédia színpadi szövegváltozatairól csak ott és ak-
kor kapunk adatokat, ahol és amikor a hagyaték vagy a kritika erre utal, 
egyébiránt meg kell elégednünk „a szövegéből sokat törölt" sztereotípi-
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ájával. Hasonlóképpen: nem tájékozódhatunk a kötet értékelő passzusai 
alapján olyan alapkérdésekben, mint a népszínpadi Madách kérdése (pe-
dig Hont Ferencet inkább Firmin Gémier, mint Ma Reinhardt inspirál-
ta), a misztérium-értelmezés eszmetörténeti kapcsolata a korszak uralkodó 
keresztény-nemzeti ideológiájával stb. A közölt rendezői programtanulmá-
nyok és feljegyzések — a műfajból következően — belső használatra szánt 
szakszövegek, természetesen szakterminológia használatával. A művelt ér-
telmiségi olvasó sem tud mit kezdeni az ilyen mondatokkal: 

„ . . . egy olyan egyszerű talajtagolást kellett konstruáltatnom, amely 
alkalmat adott a jelenetekben feszülő bipolaritás színészi kifejezésére." 

(Németh Antal a „középváltozat"-ról 1941-ben, 125.) Ezek oldására és 
közérthetővé tételére egyébként maga a rendezői hagyaték kínált alkalmat, 
nagyszámú vázlatával és alaprajzával. Teljes elmellózésük két színjáték-
elem, a rendezéstechnika és a szcenika előtérbe kerülésével jár. Mindez 
Németh Antal portréjából — együtt a szövegmunka vizsgálatának és a ve-
le járó értelmezési-eszmetörténeti kérdéseknek említett elhanyagolásával 
— azokat a vonásokat erősíti meg, amelyek a hagyományos-előítéletes kép-
hez tartoznak — a nagy rendezőt, a színpadtechnika ördöngös varázslóját 
ábrázolják, aki a szöveggel való foglalkozást és a színészvezetést munkatár-
saira hagyja. Ez a benyomás viszont Koltai Tamás alapvető szándékai ellen 
való, aki Németh Antal rehabilitásáért dolgozik, és alatta marad annak a 
teljesebb szakmai portrénak, ami az Új színházat! címet viselő, a hagyaték-
ból válogatott és szintén Koltai által szerkesztett, sajtó alá rendezett kötet-
ből (Bp. Múzsák K. 1988.) bontakozott elénk. Holott a Tragédia Németh 
nagy és jótékony színpadi mániái közé tartozott, s ha a Madách-rendező a 
két könyvben ellentmondásba kerülhet az általában vett színházi szakem-
ber életművének teljesebb áttekintésével, akkor ez a paradoxon bizony az 
utóéletben, általunk keletkezik. 

Bírálatunkat az Előszó koncepcionális önellentmondásaival kezdtük. 
Sajnos, a befejezés és ezáltal a korszaklezárás vitatásával kell zárnunk. 
Odáig egyetértünk Koltaival, hogy a tartui Vanemuine Színház produkci-
ója, Epp Kaidu rendezése új korszakot nyitott a Tragédia-interpretációk 
történetében: a rokon nép szeretetével, de a béklyózó konvenciók nélkül 
közeledhetett a magyar remekműhöz. (Megjegyezzük: a tartui bemutató 
nem 1970 tavaszán volt, vö. 281. — hanem 1977. április 12-én, Budapes-
ten 1972 márciusában láthattuk.) Szerzőnk azonban most sem tudja elvág-
ni szellemi köldökzsinórját, a Németh Antal halála (1968. október 28.) és a 
tartui bemutató közötti két és fél év Tragédia-történetét csak publicisztiku-
san oldja meg. Pedig erre az időszakra nagy mennyiségű, az észtek minő-
ségi változását megelőlegező felfutás esett: a Nemzeti Színház vendégjáté-
ka Leningrádban, Moszkvában, Berlinben és Lipcsében, Major Tamás ren-
dezésével (1970. március-április, illetve szeptember-október), a Slovenské 
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Národné Divadlo vendégjátéka Tibor Rakovsky rendezésével (1970. ápri-
lis 28-29.), a Szécsi Ferenc készítette és 99 magyar helységben bemutatott 
Déryné Színház-produkció premierje (1970. november 14.), Ránki György 
„misztérium-operájának" ősbemutatója (1970. december 4.) és végül a Gi-
ricz Mátyás vendégrendezésében színpadra állított gdartski előaddás (1971. 
szeptember 18.). Finis coronat opus? 

Koltai Tamás egyike legműveltebb kritikusainknak. Mostani könyve ki-
hagyott, nagy lehetőség. Ahogyan könyvkiadásunkat szemléljük, hosszú 
évekre, netán évtizedekre. Kár érte. (Kelenföld Kiadó, 1990.) 

KERÉNYI FERENC 

FÜLEP LAJOS ÉS KNER IMRE LEVELEZÉSE 

Ritka értékű, tipográfiai megjelenésében is kivételesen szerencsés kiad-
vány ez a párbeszédes kötet; két egymáshoz méltó szellem, Fülep Lajos és 
Kner Imre bontakozó, kiteljesedő, az 1944-es év brutalitásától széttört ba-
rátságának dokumentuma. 

Fülep, ki a házastársi kapcsolatairól inkább hallgatott, igen nagy res-
pektussal szólt mindig a közös szellemi, érzelmi alapon létrejött lelki test-
vérségről. — A barátság az első szentség! — szokta mondani, s akik éle-
te korábbi rétegeiről környezetébe kerülve hallhattak, arról is meggyőződ-
hettek, a nyolcvanöt évet megért Géniusznak voltaképpen igen kevés igazi 
barátja volt. E kevesek egyike: Kner Imre. 

Futólag ismerhették egymást az első világháború idején, a Vasárnapi 
Kör (Szellemi Tudományok Szabad Iskolája) révén, ahova apja gyomai mű-
helyét később megöröklő, Lipcsében tanult nyomdász, Balázs Béla és Lesz-
nai Anna delegáltjaként került. Kettejük levelezése azonban nem ekkor, 
hanem bizonyára 1910-ben kezdődött, amikor Fülep a Firenzéből elindí-
tott A Szellem című filozófiai folyóirat ajánlott tervezőjeként először ta-
lálkozott az ifjú Kner munkájával. A kor szecessziós divatja szerinti orna-
mensektől a megrendelő dühbe gurult. Legorombító reagálása nem ma-
radt fenn, de később (1933-ban) mindketten visszaidézik a nevezetes konf-
liktust. „Kellő időben kapott, igen egészséges pofon volt az . . . — írja Kner 
— Nekem éppen jókor jött, és ma is hálás vagyok érte." Fülep pedig, aki 
nem sokkal korábbi levelében a gyomai műhelyből kikerült Szabó Lőrinc 
kötetet (Te, meg a világ), a maga szigorú ízlése szerint is, immár tökéletes-
nek mondja, ugyancsak szóba hozza az eladdig kerülgetett kényes témát. 

„Szegény Lukácsnak (A Szellem társszerkesztőjének, F. A.) volt mit 
hallania tőlem, s egyáltalán nem tudta megérteni dühömet, neki azok 
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a borzalmas címlapok és iniciálék tetszettek. Aszondta, válasszak közü-
lük, én meg földhöz vágtam az egész mindenséget. Azt írja, nem szé-
gyenli — hát nem is szégyellheti, mert abban az időben éppen a nyom-
dászat nyakig úszott a talmiban, s talán csak a kívülállónak adatott meg, 
hogy tisztán lásson. Az a fő, hogy ma ott tart, ahol, s ha valaki, én tisz-
telem és becsülöm az Ön működését, mert én tudom mit jelent s milyen 
körülmények közt megy végbe." 

Az egyik ok tehát, amiért a Fülep és Kner közti kapcsolat elmélyül, a 
kölcsönösen elismert szakmai-művészi kompetencia. Kner elfogadta Fülep 
elveit a görög művészek megfellebbezhetetlen raffinériájáról, optikai kor-
rekcióiról — amikor is „a templomot akkor faragták meg, amikor már állt". 
Bevallja, hogy a >konstruktivisták<merev, racionalista és mechanisztikus 
szemléletével szemben 

„— új kísérleteiben ő is egyfajta rejtett elevenségre törekszik. A na-
gyon is változatos és széttagolt formákból ezt a relatív egyensúlyt"... 
„szóköztágítással és szűkítéssel, s az axisból való kimozdításával lehetett 
elérni". 

S némi meglepődéssel nyilvánítja ki, 

„hogy e percben összes ismerőseim és barátaim közt s e n k i sin-
csen, akinek véleménye erre nézve mérvadó volna nekem, csak az Öné". 

Fülep pedig természetesnek tekinti, hogy éppen ó a megbízható ítész, 
hiszen nem laikusként ajánlotta például a szóközökkel való szabadabb já-
tékot. Már 17 éves korában korrektorként, később Párizsban, 1907-től Itá-
liában, mindinkább híve lett a tiszta tipográfiának. 

„Londonban stb, olyan időkben látogattam könyvtörténeti kiállítá-
sokat, mikor nálunk még híre se volt ilyesminek. Szóval vén róka va-
gyok ezen a téren s nincs semmi meglepő azon a megjegyzésen, amit a 
szóközökről írt, — s most is csak azt mondom: mind a nehézségeket s 
az okokat is, melyeket Ön ír, ismerem — de ma már Kner Imréről azt 
tartom, hogy mindent meg tud csinálni, amit akar!" 

A levélbeli első kapcsolatot lelkipásztori működése első színhelyéről, 
Medináról Fülep kezdeményezi. ír neki további állomáshelyeiről, Dombó-
várról, Bajáról is, Zengővárkonyba pedig személyes látogatásra invitálja. A 
találkozás gondos tervezgetése, várakozó izgalma közben meglepetve lát-
juk, Kner azideig még egyáltalán nem járt a Dunántúlon. 1932 augusztusá-
ban Pécsről megy ki hozzá egyetlen délutánra. Nem sok ideje maradt tehát 
arra, hogy a legszebb faluként emlegetett kis község környezetének termé-
szeti szépségében megmerítkezzen, de lelkitápot bőven kapott vendéglátó-
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jától. Az 1932. szeptember 5-én, Gyomán keltezett köszönő levél jólesően 
állapítja meg: 

„Ha nagyon-nagyon régen nem láttuk is egymást, mégis úgy érzem — 
s talán nem szerénytelenség tőlem —, hogy nem szakadt meg köztünk a 
régi kapcsolat." 

Örül Kner a kivételes szellemi partner figyelmének: 

„Célkitűzéseim és eredményeim értékelését látom ebben, s mivel ma-
gam is — mint Ön — afféle önkéntes emigrációban élek itten, nagyon 
nagy szükségem van arra, hogy hivatott és általam nagyra becsült embe-
rek néha igazolják számomra, hogy helyes úton járok." 

Fülep válasza a teljes baráti egymásratalálás élményét visszhangozza. 

„Mert nem hiszem el, hogy Önnek több örömet szerzett a velem va-
ló találkozás, mint nekem az Önnel való. Ön is, kevesed magával, azt a 
világot jelenti és testesíti meg számomra, amelyben s amelyért egyedül 
érdemes élni — . . . Hozzám való barátsága és ragaszkodása nagyon jól-
esik, s bár nem sokat találkoztunk, úgy viszonzom, mint régi, kipróbált, 
jól megalapozott barátságot; mert ez is, hogy evangéliumi szóval éljek, 
>nem e világra való<. Szellemi kapcsolat, ami ma már hovatovább tör-
téneti emlék. Nekem ugyan minden emberi kapcsolatnál — családinál, 
vérséginél, nemzetinél stb. — előbbre való. Olykor úgy érzem, hogy a 
barátság görög ideáljának (persze a náluk olykor belekeveredő sexuális 
szál nélkül) én vagyok az utolsó képviselője." 

A fölismert egymásnak megfelelésre csakugyan szükség van, nem csak 
amért a „harag prófétája" Fülep kíméletlenül elmondja lesújtó véleménye-
it Kner kiadói fiaskóiról: Hevesy Iván közreadott műveiről, az északi so-
rozatról („Sírok, ha ránézek erre az észt sorozatra. Ily gyönyörűen még 
be is kötve, ennyi gond, munka, készség — s az eredmény nulla!"), Buday 
György metszeteiről („ . . . sok trükk van bennük, s nem látni bennük azt az 
erőt, mely nagyobb föladattal és nyílt pályán meg tudna küzdeni."). 

A barátság próbája az is, hogy Fülep hiába hozakodik elő különféle kia-
dásijavaslatokkal. Ajánlja például a teljes Petőfit, saját Magyar művészet cí-
mű könyvét, Illyést, akit a „legjelentősebb poétánkéként emleget, Kodolá-
nyit, Pap Károlyt, Németh Lászlót, Füst Milánt, Vas Istvánt. Kner a harmin-
cas évek közepe felé mind óvatosabb az új szépirodalmi kiadványok vállalá-
sában. Petőfi négyszer annyiba kerülne, mint az észtek. A gyomai nyomdát 
a közigazgatási nyomtatványokból kell eltartani, amelyekre kései emlékbe-
szédében, 1958-ban oly találóan jegyezte meg Fülep: „mondhatom, ilyen 
remek marha-passzust, adóívet sehol a világon! Tipográfiai remekművek." 

Ezenközben Fülepről is mindtöbbször nyilvánvaló, mennyire depresszi-
ós: vállalt munkái félben maradnak, a Németh Lászlóval tervezett Válasz 
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folyóiratnak csak nevezetes bevezető tanulmányát a Nemzeti öncélúságot 
írja meg, a továbbiakban kimarad belőle. A levelekben minduntalan beteg-
ségeire, vagy pénztelenségére, olykor mind a kettőre panaszkodik. 

„Egészségem még mindig nincs. Talán volna, ha pénzem volna hozzá. 
Ez az én circulusvitiosusom: nyavalyás vagyok, nem dolgozhatom, nincs 
pénzem — nincs pénzem, nem kúráltathatom magam, tehát nyavalyás 
vagyok." (1934. január 19.) 

A két férfi közérzete mögött persze ott komorlanak már a korszak Né-
metország felől fenyegető sötét felhői. 1936 márciusában Fülep így fakad 
ki a fajmagyar szövetségekkel fenyegetőző országa ellen: 

„Torkig vagyok már ezzel az állítólagos hazámmal; sose tartoztam 
igazában hozzá, mikor tehettem, menekültem innen... Idegen vagyok 
itt, rabnak, páriának érzem itt magam..." 

Felettébb tanulságos, hogy hosszú válaszlevelében Kner szinte a ma-
gyarsághoz tartozás vallomását fogalmazza meg. (1936. március 18.) El-
mondja, hogy tizennégy éves korában került ki — tanulóként — Német-
országba. Azóta is többször megfordult ott. 

„Addig Mezőtúron és Aradon is azt tapasztaltam az iskolában, hogy 
magyaros emberséggel a legkisebbet kímélték és védték a komiszabbak 
elől, itt azonban — nem lévén a komiszkodásnak semmi veszedelme, 
mert védekezni nem tudtam, olyasmiket kellett megélnem, amiket aze-
lőtt el se tudtam képzelni. Kegyetlenséget és komiszságot magáért a ke-
gyetlenségért és a komiszságért... itthon mindig több emberséget ta-
pasztaltam." 

Kifejti, hogy gondolkozása formái, egész lelkiberendezése itteni környe-
zetben, parasztgyerekek közösségében alakult. 

s ha sok-sok minden fáj is és rosszulesik is, annál inkább érzem 
azt, hogy i t t kell kitartani és valami rendes dolgot csinálni." 

S bár többedszer nyilvánítja ki, hogy a viszonyok ellenére és nem a vi-
szonyokból hozza létre, amit teljesít, már csak elérhető célokat tűz maga 
elé. Fülep folyton arra gondolt, páratlan tehetségével mi mindent valósít-
hatott volna meg barátja, nem ért egyet múltba tekintő nosztalgiáival, „én 
bizony fölforgatnék itt mindent úgy, hogy kő kövön nem maradna". (1936. 
december 24.) Kner akasztófahumorral felel: 

„Hiszen ha minden felfordul, vagy felfordítani való, akkor én mint 
kapitalista, már csak a bibliai példázat értelmében is a legalulra kerülök 
a felfordulásban, a fene egye meg!" (1937. január 9.) 
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Mondja ezt az a Kner, akinek akkortájt könyvkiadásból nettó 100 pengő 
jövedelme van, aki egyébként 60 folyóiratból, újságból tájékozódik. 

A zsidótörvények jöttével már-már kiegyeznek; nincs értelme, hogy egy-
mást keserítsék olyan dolgokkal, miket mindketten jól tudnak, de Knernek, 
gyorsabban reagáló, hosszabbodó levelei szerint mindinkább szüksége van 
Fülepre. „Az idők folyamán megszoktam, hogy ha különösen nagy a szo-
rongás bennem, Önhöz forduljak..." — írja 1942. április 3-án. Fülep tudja, 
hogy egyre szorongatóbb idő következik. Kner jellemének nagysága éppen 
ezekben az időkben mutatkozik meg. Miközben munkaszolgálattal fenye-
getett családjáért, örököse, fia bevonultatása, házukból való esetleges ki-
költöztetése, tehát egész jövendő léte miatt kell aggódnia, belső értékek-
ben való hitét elszántan őrzi. Amikor az orosz viszonyokkal ismerős unoka-
testvér figyelmezteti, a puszta falatra legyen gondja, „ha rákerül a zsidókra 
a sor", — ő így reagál: „ . . . kötelességem megtartani a s z e 11 e m i tőkét, 
mert az anyagi ennél kevésbé fontos". 

Minden bizonnyal a személyes gesztus, a segítő odaadás szándéka viszi 
Fülepet 1943-as Füst Milánnál töltött pesti napjai után Gyomára. A két 
napos májusi együttlét után talán kérdeznie se kéne Knernek „megérezted-
e azt a szeretetet és ragaszkodást, amit éreztünk irántad", hisz a tegezésbe 
váltó hangnem is jelzi a kölcsönös baráti érzések emelkedő hőfokát. De 
már nincs sok idő a kettejüket elválasztó elrendelt ítéletig. 

„A hozzám legközelebb álló keresztény barátaim nem akarják és nem 
is képesek megérteni, mit jelent az, majdnem 25 éve így élni. Azt hiszem, 
Te vagy az egyetlen közülük, aki magad is megérted ezt, mert hiszen Te 
egy önkéntes elvonultságban töltötted ezeket a soha vissza nem adható 
esztendőket. — " 

1944 január-februárban Fülep Gyomán készülő névjegye ürügyén még 
szakmai vita zajlik a két levelező közt a Cochin és Bodoni betűkről, Kner 
azonban érzi „fel kell áldoztatnom, akár így, akár úgy fordul a sors." — 
„esetleg egész munkám elvész, nyomtalanul... " A német bevonulás utáni 
hatodik napon, utolsó fennmaradt levelében még mindig a nyomdai mun-
kával van gondja. „A fene egye meg, most se magammal törődöm, hanem 
a folytonossággal." Az utolsó előtti bekezdést pedig így indítja: „Tudod, 
azért szép mesterség ez és jó, mert mindig akad szép, érdekes és méltó 
munka.. . " 

A Fülep-Kner levelek bizonyára előkerülnek még az F. Csanak Dóra 
szerkesztette, 1990-ben indult, igen gazdagnak ígérkező sorozatban, mégis 
érdemes volt ezt az egymásra vetített kettős portrét így külön fölmutatni. 
A folyamatos párbeszédben meg-megújuló viták a két férfi személyiségé-
nek, gondolkodásának olyan egyéni jellemzőit tárják fel, amiket semmifé-
le elemzés se tudna így, ilyen megelevenítő hitelességgel nyomon követni. 
Kner társadalmi elmélkedéseiben kulcsszó a foglalkoztatás, az ésszerű gaz-
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dálkodás vállalkozói igénye. Fülep a milliók kiszolgáltatottságától szenved, 
az egyetemes felelősség elvét vallja mindenekelőtt, ám mélységesen meg-
döbben, amikor a hozzáforduló barát kijelenti: „Én most igazán nem mint 
zsidó szorongok, hanem mint magyar." 

Ahogy bevezető soraimban, végezetül is szerencsésnek mondom a ki-
adványt, mert a két géniusz egymáshoz közeledésének, szellemi, érzelmi 
összefonódásának remek szép dokumentuma. Növeli a vállalkozás értékét 
a közreadók — Sümegi György, Kőhegyi Mihály, Erdész Ádám és Tímár 
Árpád — gondos, tüzetes munkája, a magvasságában méltó előszó,-a pon-
tosan adatolt jegyzetek, a Kner családdal való Függelékbe emelt utólagos 
levelezés; A szellem címlapját, a gyomai közös fotót is tartalmazó képanyag 
éppen úgy, mint a tiszta szedés, a jól alkalmazott betűtípusok rendje. 

A korábban, még 1969-ben megjelent Kner-levelezésgyűjteroényt Fütep 
•Csak a Szántó Tibor gondozta tipográfia tekintetében tartotta a könyv nagy 
művészéhez méltónak. Ezúttal talán az ő szigora is megenyhülten bólin-
tana a felelős körültekintéssel, hozzáértő ízléssel közreadott kötet láttán. 
(Békés Megyei Levéltár, 1990.) 

FODOR ANDRÁS 

SZEPES ERIKA: 
MAGYAR KÖLTÓ - MAGYAR VERS 

A-MAI MAGYAR KÖLTÉSZET VERSTANI 
•KISENCIKLQPÉDÍÁJA 

A mű alcíme szerzőnek Szerdahelyi Istvánnál közösen írt könyvére em-
lékeztet (Szepes Erika-Szerdahelyi István: A múzsák tánca. Verstani kisen-
ciklopédia. 1988. Ismertetését lásd It 1989. 839-342). Sîepes Erika újabb 
munkája előző kötetükfolytatásáaak, illetve példatárának is tekinthető. A 
különbség a két •kiadvány között az, hogy az előbbi a maga szűkre szabott 
keretei között (7 ív) általános verstani összefoglalást nyújt, míg Szepes Eri-
ka újabb könyve egyrészt jóval nagyobb terjedelmű (32 ív), másrészt kizá-
rólag a mai, 1945 utáni magyar költészetben fellelhető versformák bemu-
tatására és szerepük elemzésére szorítkozik. 

E leszűkítés azonban kápráztató — és talán egyikőnk által sem sejtett — 
gazdagságra vet napvilágot. A szerző, mint könyvkiadói dolgozó, hatalmas 
anyagismeret birtokában megállapítja, hogy 

„a mai magyar költészet a világirodalom csaknem minden jelentős 
versformáját felhasználja, s az európai formák mindegyikét alkalmazza. 
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Méghozzá nem is szolgai módon utánozva,... hanem a legmodernebb 
tartalmak kifejezésével megtöltve őket. Már ez a tény is egyedülálló a 
világirodalomban, az azonban még inkább, ahogyan a magyar költészet 
>meghonosítja<, >megmagyarítja< ezeket az idegen formákat". (5.) 

Másik váratlan megállapítása az, hogy 

„átolvasva reprezentatív antológiákat, életműkiadásokat, egyedi kö-
teteket, . . . a megjelent verseknek több mint 60%-a valamilyen formá-
ban írott vers volt", 

azaz nem ún. szabadvers (8.). 
Jelen munka az előző kézikönyv folytatásának és kiegészítésének tekint-

hető abban a vonatkozásban is, hogy az 1988-as kötetben helyszűke miatt 
háttérbe szorult tárgyköröket ismerteti legrészletesebben. A múzsák tán-
ca a magyaros ún. hangsúlyos vagy ütemhangsúlyos verselésnek szentelt 
legkevesebb helyet, míg a Magyar költő — magyar vers ezzel a kategóriá-
val foglalkozik legbehatóbban. Mindenekelőtt a hangsúlyos és időmérté-
kes elv együttes érvényesülését, az ún. szimultán verselést mutatja be bősé-
ges példákkal. 

A példák gazdagsága a szimultán verseléstől függetlenül is lenyűgöző, 
nem csupán mennyiségileg, hanem még inkább műérték tekintetében. A 
versformákat bemutató idézetek mindegyike mai költészetünk megannyi 
gyöngyszeme. A kötet a jól választott idézetekkel a verstani szöveggyűjte-
mény szerepét is kiválóan betölti. 

A felhozott példákkal nem csupán és nem elsősorban a különböző vers-
képleteket kívánja bemutatni, hanem egyúttal funkcionális elemzést is vé-
gez. Kimondja és bizonyítja, hogy a versforma megválasztása igényes köl-
tők kezében nem véletlenszerű, hanem a különböző versformák különböző 
hangulatokat hordoznak. Például bizonyos strófaszerkezetekhez verstör-
téneti, illetve kultúrtörténeti „holdudvar" tapad. így a hexameter óhatat-
lanul a görög-latin és a reformkori magyar eposz-költészet szellemét idé-
zi fel. Ám a modern magyar hexameteres költemények nagyon különböző 
szempontok szerint kapcsolódhatnak az antik vagy reformkori eposzhoz: 
például Lakatos István 1947-ben a második világháború rémlátomását, a 
tankokat és hullákat, a haldoklók káromkodását és az áldozatok kísértet-
táncát foglalja groteszk hexameterekbe. Az anakreóni vers hordozhatja 
akár a régi görög derű bordalos nosztalgiáját, akár az elmúlás melankóliá-
ját, a szonett a míves mesteri tudást, az alkaioszi strófa Berzsenyi korának 
magyar hagyományait, nem beszélve az ún. magyaros (hangsúlyos) formák-
ról, amelyek a népköltészettől és népünk sorsától Arany Jánosig számtalan 
hangulatot idézhetnek. 

Tanulságos összevetni a könyv gazdag példatárát az 1945 utáni (ponto-
sabban 1956 utáni) magyar költészetben található, változatos óklasszikai 
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formákból azzal a sovány terméssel, amelyet a századforduló és a két hábo-
rú közötti időszak mutatott fel (\ásd Antik versformák a modern magyar lírá-
ban, ItK 1969.435-453.). Az előző korszakhoz képest nemcsak mennyiségi-
leg gazdagodott ez az anyag, hanem mai költőink új, az ókori — és klasszi-
kus magyar — költészetben ismeretlen változatokkal is kísérleteznek. 

Nem tartozik a fejezet lényegéhez, hogy az antik fonnák kapcsán az ún. 
kólon-vers vitatható elméletére is kitér a szerző (34.), amely szerint kötött 
képletű időmértékes sorokban nem a verslábak, hanem a teljes sor jelenti 
a ritmikai alapegységet. Ebben az esetben például a hatos jambusi sor (A 
Hóra visszahozta már a zöld tavaszt) vagy a hendecasyllabus (Almos is va-
gyok Itt a perc pihenni) vagy a Choriambus (Szürke az ég. Zápora űz. Zúgnak 
a fák Jajgat a fűz) sem volna lábakra bontható! 

Mint A múzsák tánca, Szepes Erika újabb könyve is együtt tárgyalja az 
antik rímtelen időmértékes formákat a modern, ún. nyugat-európai rímes-
időmértékes formákkal (jambus, és néhány ritkábban előforduló, időmér-
tékes versláb; 11-66.). Ez a megközelítés fonetikailag kétségkívül jogosult, 
de történeti szempontból és költészeti szerepet tekintve, változatlanul a ha-
gyományos magyar verstan felfogását látnám indokoltabbnak, amely a ket-
tőt élesen elkülöníti. Hangulatában egy jambikus vers közelebb áll a hang-
súlyos magyar versekhez, mint egy alkaioszi metrumú ódához. 

A magyaros vagy hangsúlyos (Szerdahelyi pontosabb terminusával: 
ütemhangsúlyos) formában keletkezett költemények sokféle változatának 
bemutatása (69-138.) cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy hagyományos nem-
zeti versidomunk nem elavult, nem vidékies, és nem szűk témakörben moz-
gó, mint ahogyan a kozmopolita sznobizmus feltételezi. A hagyományos 
magyar formában rejlő különböző lehetőségeket, a forma koronként vál-
tozó funkcióit Csanádi Imre költészetének fejlődéstörténeti vizsgálatába 
ágyazza be a szerző, természetesen sok más költőre is utalva. A „holdud-
var", a hagyományok hangulati idézése, ennél a formatípusnál is jól megfi-
gyelhető: jellegzetes versformák segítségével jó néhányszor történik utalás 
régebbi irodalmunkra Balassitól Aranyon át József Attiláig, nem beszélve 
a magyar falu „holdudvará"-ról. 

Az ütemhangúlyos versrendszerben a hagyományos felfogás „4 + mara-
dék" tétellel határozta meg az ütemek szótagszámát (azaz az ütemek négy-
szótagosak, csak sorvégen rövidülhetnek vagy esetleg hosszabbodhatnak: 
Megugrattak \ Hortobágyon \ a korámból | egy csikót \ 4 | 4 | 4 | 3). Szepes és 
Szerdahelyi nem fogadja el ezt a tételt, és 3, 5, 6, 7, 8 szótagos ütemeket is 
feltételeznek. Ennek értelmében a könyvnek a hangsúlyos versekkel fog-
lalkozó fejezete nem tartja szükségesnek a 7 szótagos verssorok két ütemre 
bontását (4 + 3: Isten, áldd meg | a magyart), hanem egyetlen ütemként is 
elképzelhetőnek tartja az egész sort. Ebből az következik, hogy a pongyo-
lán kezelt 7-6 szótagos jambusokat sok esetben hangsúlyos (7-6 szótagos 
ütemekből álló) verseknek értelmezi: A gerlék gyönyörűek, \ de szebbek a 
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rigók (106.); Anyámnak fáj a feje, \ anyámnak fáj a semmi (107.); Fontán az 
erszény és a bor, \ a gúnya leszakadt (8 + 6, a Szózat ritmusa! 113.); hason-
lóan a 121-123. lapon idézett versek többsége. A hagyományos értelmezés 
ezekben az esetekben a hosszúságnak hangsúlyos rövid szótaggal történő 
pótlását feltételezné (leszakadt ú u — ), és nem hangsúlyosnak, hanem idő-
mértékesnek tekintené a verset, amely nem bontható 4 szótagos ütemekre. 

A könyv leghosszabb, leggazdagabb, de talán legvitathatóbb része az 
egyidejűleg időmértékesen és hangsúlyosan olvasható verseket tárgyaló III. 
fejezet: „Szimultán verselésünk 1945 után" (141-269.). A szimultán verse-
lés az utóbbi évek magyar verstani elmefuttatásaiban kedvelt témává vált, 
egyrészt azért, mert régebbi verstani szakirodalmunk — nem minden ok 
nélkül — nem bocsátkozott e kérdés részletesebb tárgyalásába, másrészt 
valószínűleg azért, mert ezen a területen nyílik legbővebb lehetőség a szub-
jektív véleménynyilvánításokra. 

A szerző — dicséretes módon — pontosan meghatározza a szimultán 
verselés különböző lehetőségeit (143.). Igazi szimultán versről csak akkor 
beszélhetünk, ha mind az időmérték, mind a hangsúly teljes mértékben vé-
gigvonul az egész költeményen. Ha ez nem áll fenn, akkor vagy időmér-
tékkel színezett, de alapvetően hangsúlyos verssel vagy hangsúllyal színe-
zett, de alapvetően időmértékes verssel állunk szemben. További lehetőség, 
hogy egyik sor (vagy sorrész) időmértékes, a másik hangsúlyos. 

E ritkaság számba menően pontos meghatározás után azonban igazi szi-
multán versre alig találunk példát a könyvben, noha a fejezet az óklasszikai 
metrumoktól a jambusig és a hangsúlyos versekig szinte minden versformát 
felsorakoztat a szimultán verselés lehetőségeinek bemutatására. Ezáltal ki-
mondatlanul elismeri a szerző, hogy az igazi szimultán vers a legnagyobb 
ritkaságok közé tartozik, és a szimultaneitás csupán alkalmi, színező ritmi-
kai tényező. Hasonló volt az én tapasztalatom, amikor Arany János egyet-
len, senki által észre nem vett szimultán verselési próbálkozása kapcsán 
arra a megállapításra jutottam, hogy szimultán vers, mint ritmusrendszer, 
nem létezik (It 1986. 691.: A Tengeri-hántás versformájához). 

Ha elvi egyetértés mellett mégis véleménykülönbséget kockáztatunk 
meg ennek a fejezetnek néhány tételével szemben: a felhozott példák több-
sége két szempontból fogadható némi fenntartással. Egyrészt az esetek leg-
nagyobb részében nem a magyar hangsúlyos költészetben mindenképpen 
legáltalánosabb négyszótagos ütemeket feltételez a szimultánnak értelme-
zett versek hangsúlyos ritmusaként, hanem főleg ötszótagos, máskor 3, 6 
vagy 7 szótagos ütemeket, és ezeket is egyéb ütemekkel keverve, noha az 
ütemek keverését a nem szimultán hangsúlyos verselés kerüli. Másrészt a 
sorozatosság elvének mond ellent, amikor az egymás után következő so-
rokban más-más ütemtagolást ad. Mindkettőre példa (148.): 
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Anyámnak \ fáj a feje, 3 | 4 
anyámnak fáj a semmi, 3 | 4 

anyám \ fekete | rózsa, 2 \ 3 | 2 
nem tud \ kiszínesedni. 2 | 5 

A feltételezett szimultán versek kivételével nincs önálló létük az ötszó-
tagos ütemeknek a magyar költészetben. Csak az archaikus felező tízes 
használta önállóan, másutt csak sorvégen, esetleg — ritkán — külön sor-
ként fordulnak elő. Még Weöres „Magyar etűdök" és „Rongyszőnyeg" cí-
mű ciklusainak változatos formái között sem találhatók ötszótagos ütemek. 
Háromszótagos ütem is csak a felező hatosban szerepel önállóan (Elek, 
mint I szigeten), vagy szintén önálló sorrá válik (Szilágyi || Erzsébet). Ha 
pedig a monoritmikus hangsúlyos versekben nehezen érzékelünk a négy-
szótagostól eltérő ütembeosztást, akkor kettős ritmusú versekben mégin-
kább érzékelhetetlen számunkra az időmérték mellett a szokatlan 5,3 stb. 
szótagos ütem. Kizártnak tartom, hogy például a Szózat első vensszakában 
szimultán hangsúlyos ütemezést érezzen valaki: 

A fejezetben felhozott példák többsége közönséges jambus, gyakran a 
megszokott lazasággal kezelve. Tény, hogy a magyar jambikus versekben 
gyakori az ötödik szótag utáni szóvég (sormetszet), ez azonban a latin jam-
busokban ugyanúgy szabály, anélkül, hogy a latinban ütemekről beszél-
nénk: Aesopus auctor \ quam materiam repperit. A magyarban egyszerű 
a magyarázat: nem ötszótagos hangsúlyos ütemekről van szó, hanem ar-
ról, hogy az ötödik szótag utáni metszet segítségével a következő (6.) szó-
tagban egybeesik a szóhangsúly és a verstani nyomaték (a jambus hosszú 
szótagja), s ezáltal helyreáll a magyar nyelv természetes ereszkedő lejté-
se, amellyel az emelkedő jambusi lejtés ellentétes: egek vizébe || zárt halak. 
U— I U— I U II — I U— Sőt ha a szókezdő hatodik szótag rövid, a szó 
elején álló hangsúly még a jambusi hosszúságot is pótolhatja, áthidalva a 
zökkenőt: tűnődve úszó || madarak, и— | U—— || Ú | U—. 

Igazi szimultán verset csupán verselési különlegességként ismer a ma-
gyar költészet, s gyakorlatilag leginkább egyetlen metrum-típusnál: a ritkán 
használatos négyszótagos verslábak esetében, amelyekben éppen a magyar 
fül számára szokatlan voltuk miatt egy-egy lábat egy-egy ütemmel (szóval) 
tölt ki a költő: 

Hazádnak \ rendületlenül 
légy híve, I oh magyar; 
bölcsőd az I s majdan sírod is, 
mely ápol | s eltakar. 

3 | 5 
3 I 3 
3 I 5 
3 I 3 

Ha vihar jő \ a magasból, \ ne bocsáss el, \ kicsi bátyám 
( U U :ionicus), 
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Künn nagy éj volt, \ hófuvásos, \ néma éj volt, | és sötét, 
(— U : epitritus vagy ditrochaeus), 

Fut, robog а I kicsi kocsi, | rajta ül a \ Haragosi 
( — U U U : paeon + proceleusmaticus). 

Ezeket a lábakat azonban már az antik költészet is előszeretettel hasz-
nálta, minden metrikai tilalom ellenére, ugyanígy, szavakra bontva: 

Miser arum est 
(Nyomorúság 
Ecce Caesar 

(Nézd a Caesart, 
Úketikat' 

(Vissza se jön 

neque amori 
ha időd nincs 

nunc triumphal 
jaj , de gőgös, 

élthe palin 
újra haza, 

I dare tempus 
szerelemre 
qui subegit 

I mert legyűrték 
oikad' hüpo 

gyűlöli az 

neque dulci 
s borivásra), 

Galliam 
Galliát), 
míszúsz 

asszonyt). 

Sajátos módon nemcsak a latin-görög, hanem az arab-perzsa időmér-
tékes verselés is hajlamos arra, hogy a megfelelő négyszótagos verslábakat 
szavankénti ütemezésben használja, noha egyébként nem ismeri az üteme-
ző vagy a szimultán verselést. Aradzsaz metrumot nemcsak a magyar költő 
tagolja verslábanként ( U—) szavakra (244.): 

Ősből vagyunk. \ Múltad leszünk. \ Követni fogsz. \ Elöl futunk. 

E megoldásnak pontos megfelelőjét találjuk a perzsában: 

Ejj, ásikán, I ejj, ásikán, \ hemgáh-i kúcs \ eszt ez dzsehán 
(Vágyó szívek, j vágyó szívek! j Búcsúzni kell! j Induljatok!) 

Úgy látszik, a hosszú verslábakból álló sorok lábankénti tagolása (kata 
poda technika) meglehetősen általános tendencia az időmértékes ritmus-
rendszerekben. 

Szintén csupán az időmérték érzékelhetősége, nem a szimultán hang-
súlyos ütemezés indokolja a verslábak szavankénti tagolását olyan esetek-
ben, amikor egy soron belül azonos időértékű (4 morás), de eltérő képle-
tű, illetve lejtésű verslábakat vegyít a költő, azaz daktilust, anapésztust, am-
phibrachiszt és proceleuszmatikust, úgy, mint a szanszkrit ganavritta vers-
típus (amely azonban nem bontja a lábakat szavakra), vagy a klasszikus 
tamil vers (amely szavakra bont, de a moraértékben nagyobb szabadságot 
enged meg): 
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Iszonyú I vaskori, 
U U - I - U U 

fenekük a | füstöt, a 
U U U U I - U U 

Zokognak \ a tanknak, 
U - U I U - U 

mesebeli | szörnyek, 
U U U U I 

kénkövet | eregeti, 
- UU I U U U U 

a tanknak || láncai- \ kerekei. 
U - U íj - UU | U U U U 

Időmértékes skandalös esetén aligha érezzük egyidejűleg hangsúlyosan 
ütemezhetőnek a fenti sorokat: 

3 I 3 I 4 I 2 I 
4 I 3 I 3 I 4 I 
3 I 3 I 3 I 3 I 4 

Mellékesen megjegyezve: nem lehetetlen, hogy az ógörög kardalok rej-
télyes metrikájának kulcsa is itt keresendő: eltérő lábak vegyítésében egy 
soron belül, ahol a sorozatosság ritmikai alapkövetelményének megszegé-
sét részint a megszokott verslábak érzékelése, részint a dallam ritmusa pó-
tolta. 

Szintén megkérdőjelezhető az óklasszikai strófák hangsúlyos ütemezé-
se, amelyekben az ötödik (alkaioszi, szapphói), illetve hatodik (aszklépia-
dészi) szótag után kötelező a sormetszet, s emiatt 5 | 6, illetve 6 | 6 osztá-
sú, szimultán (időmértékes és egyidejűleg hangsúlyos) versként fogja fel a 
szerző: 

Csókák csihognak | Megjön a tél megint 5 | 6. 

Ebben az esetben Berzsenyit vagy Horatiust is bimetrikusan kellene ér-
telmeznünk. 

Szepes Erika és Szerdahelyi István „Verstan"-a a német-angol típusú, 
hangsúlyos jambusok és trocheusok (ritkán anapésztusok) jelölésére be-
vezette a „hangsúlyváltó" terminust, szemben a magyar „ütemhangsúlyos" 
verseléssel. (Én inkább abban látom a különbséget, hogy a német-angol 
verselés kétszótagos, a magyar négyszótagos ütemekkel dolgozik, és ez 
utóbbi csak ereszkedő lejtést ismer.) Szepes Erika új könyve a háromszó-
tagos, hangsúlyos ütemekből álló sorokat kiemeli az ütemhangsúlyos kate-
góriából, és a magyar költészetben egyetlen típus gyanánt a hangsúlyváltó 
rendszerbe sorolja (249-251.): 

Megvertél, | Istenem. \ Halálig \ viselem | kezedet. \ Félek 
3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 2 

A háromszótagos ütemek ilyen elkülönítésének oka nem világos. Másutt a 
könyv is ütemhangsúlyosnak minősíti ezt a típust (104.): 
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Fejtói is I kő vagyon, 3 | 3 
lábtól is I kő vagyon. 3 j 3 

A szerző széles körű anyagismerete, kiváló ritmusérzéke, esztétikai íté-
lőképessége és fogalmazási készsége megbízható szakismereteket és élve-
zetes olvasmányt nyújtó kézikönyvvé teszi a munkát. Ezen túlmenőleg, a 
magyar versnek, a magyar kultúrának, nemzeti hagyományainknak szen-
vedélyes szeretetével és tárgyilagos méltatni tudásával nemzeti önismere-
tünket segíti elő. A könyv elején a „Történelem és nemzeti versidom" feje-
zetcím (70.) mutatja, milyen összefüggésekbe ágyazza be a látszólag száraz 
témát, és a szimultán verselésről írottak összegezésében (268.) megismétli 
a bevezetőben előrevetített tanulságot: modern magyar költészetünk min-
den más nemzetnél jobban képes volt arra, hogy sajátjává tegye, magába 
olvassza Európa, sőt az Európán kívüli világirodalom formai értékeit. 

Hasonló gondolatnak a jegyében fogant a könyv utolsó fejezete, amely 
egyszerre függeléke és szerves része a könyvnek: „Hódolat Weöres Sán-
dornak" (273-345.). A verstani szempontból legérdekesebb két Weöres-
ciklust, a Rongyszőnyegei és a Mafyar etűdöket veszi bonckés alá, és vers-
lábakig, szótagokig hatolva elemzi, hogyan tükröződik Weöres világké-
pe, panteisztikus természetszemlélete a formák alkalmazásában. Bizonyos 
szubjektivizmus természetesen elkerülhetetlen ilyen természetű vizsgáló-
dásnál, de az vessen rá követ, aki szubjektivitás nélkül tudja elemezni 
Weöres költészetét. 

A Magyar etűdök az egész magyar irodalomnak egyetlen olyan verses-
kötete, amelyben jelentős számban (mintegy 60% arányban) előfordulnak 
igazi szimultán versek {a többi vers monoritmikus ütemhangsúlyos a kö-
tetben). Igazi szimultán verssel Weöres egyéb köteteiben is igen ritkán ta-
lálkozunk. Ennek magyarázata a ciklus magyar népzenei fogantatásában 
keresendő. Ismeretes, hogy a Mafyar etűdök első kéziratának tartalom-
jegyzékében Weöres a versek többségéhez (100 közül 60 vershez) odaírta: 
„Kodály-dallamra", néhány továbbihoz „magyar dallamra", „orosz dallam-
ra" stb. Kodály-szakértők talán egyik-másik vers ritmusát konkrét Kodály-
dalokkal is azonosítani tudnák. Azonban ettől függetlenül is világos, hogy 
gyermekdalok, mondókák, magyar nóták és magyar népdalok ritmusát kö-
veti e versek többsége. Utalhatunk a könyvben idézett példák némelyiké-
nek ritmikai előképére: Bolygó zápor libben táncol = így kell járni, úgy kell 
járni; Arok mellett üszkös a fa dereka = Országúton hosszú a jegenyesor; Al-
só végen, felső végen = Hídló végén, palló végén; Tűzben fa parazsa volnék 
és Arnyak sora ül a réten = Mátyás, állj be katonának; Csiribiri, csiribiri, 
zabszalma = Csiribiri, csiribiri, kis patkány; Kicsi őz, fuss ide = Szeretnék 
szántani; Jön a kocsi, most érkeztünk = Debrecenbe kéne menni stb. 

A versszakok szerkesztésében hol a népdalok izosztikhikus (azonos 
hosszúságú sorokból álló), négysoros strófaszerkezetét követik a Magyar 
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etűdök, hol a nóták századeleji korszakára jellemző, többsoros és hete-
rosztikhikus (különböző hosszúságú sorokból álló) versszakokat építenek. 
Például az idézett „Árok mellett" versképlete sorról sorra megfelel a har-
mincas évek óta népszerű „Országúton" ritmusának. Ugyanez vonatkozik 
a vele azonos felépítésű „Ószi éjjeP'-re (a Rongyszőnyeg ciklusból, 1940; 
vö. 315.), azzal a sajátos, ismét nóta-hatást mutató különbséggel, hogy ez 
utóbbi különös, túlnyújtott (három mora értékű) első szótagjának ritmikai 
megfelelőjét a vers keletkezése előtti években népszerűvé vált „Rózsa, ró-
zsa, sárga rózsa" (Herodekné-Szerdahelyi) különleges dallamképletében, 
ugyanúgy túlnyújtott első szótagjában találhatjuk. 

A ritmikai előképektől azonban eltérnek a ciklus szimultán versei az idő-
mérték megkötésében. A népdalban ugyanis a dallamritmus kötött, de a 
szöveg időmértéke a természetes magánhangzóhosszúságok figyelmen kí-
vül hagyásával a dallam időmértékét követi: Feeelszàlot a pávaaa. A nótá-
ban ellenkezőleg: a dallam ritmusa mechanikusan követi a szöveg változó 
természetes hosszúság-viszonyait: Kondorosi csárda mellett || gulya, ménes 
ott delelget, a szöveg kedvéért a dallam hosszúság-viszonyai is váltakoznak: 

J -Ь-Ь-hJ ^J J ii-h-hJ ^J ^J л 
Weöresnél viszont szigorúan megkötődik a szöveg időmértéke, az egész 
versszakon azonosan vonul végig: 

Jön a kocsi, most érkeztünk, UUUU| 
alaposan eltévedtünk, UUUU| — 
derekasan áztunk-fáztunk, UUUU| — 
no de kicsit elnótáztunk. UUUU| 

Olvasóközönségünkben sokan vannak, akik sem verstani ismeretekkel, 
sem ösztönös ritmusérzékkel nem rendelkeznek, sőt az élvezhetetlen sza-
badversek áradata a versolvasástól is elvette a kedvüket. Szepes Erika 
könyvét még ezek az olvasók sem tudják úgy olvasni, hogy ne éreznék az 
idézett versek lüktetését, ritmusát, szépségét. (Tevan, 1990.) 

VEKERDI JÓZSEF 


