
Szemle 

Dávidházi Péter monográfiája 
Hunyt mesterünk Many János kritikusi öröksége 

Dávidházi Péter Arany János kritikusi életművének értékelé-
sét tűzte ki céljául, olyan felfogásban, amely ezt az életművet 
mesterpéldaként és örökségként mutatja fel. Kontinuitást, 
illetve kontinuitás-lehetőséget lát Arany és a XX. századi 
kritikai irányzatok között: konstatálja, hogy e gazdagságot 
a magyar kritika nem aknázta ki, koherens és példaszerű 
etikáját - kevés kivétellel - nem ismerte fel, illetve hibásan 
értelmezte, modernségét nem látta meg. Dávidházi mindezt 
ma sem tartja elkésettnek. Célja, hogy az irodalomkritikát 
művelők akarják teljes egészében és mélységében megis-
merni ezt az életművet, konfrontálódjanak vele, „lázadja-
nak" ellene, majd meggyőződéssel fogadják el és vigyék 
tovább felismert és igaz helyükre tett értékeit. Egyszóval, 
vegyék és hasznosítsák Arany kritikai életművét úgy, ahogy 
az az eszmék és tanítások történetében szokás - ismerve, 
tagadva, „gyilkolva", újrarendezve és korhoz-önmagunkhoz 
hasonlítva. 

Nagyon élő és elfogadható javaslat ez, és nagyon közel 
hozza Aranyt. Dávidházi egységben szemléli a költői és a 
kritikusi művet, nem pusztán az egyszemélyűség evidenciá-
ja, hanem a személyiség valamennyi tettét és művét legmé-
lyebbről meghatározó közös indítékok alapján. Tudomá-
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nyos empátia: Dávidházi azonnal mintegy bemutatja, miként 
hasznosítja ő maga ezt az eleven örökséget. Kritikusi 
kifejtése rokonszenves, éívelése mentes az agresszivitástól: 
nem enunciál, hanem meggyőz arról, hogy önnön megkö-
zelítése az értelmezés és birtokbavétel lehetséges útjának 
egyik állomása. Ennek jegyében történik meg az Arany-kri-
tika eddigi idevágó elemzéseinek számbavétele is: a lehatá-
roló, sokszor sommás véleményeket is a „magáévá tétel" 
szükséges fázisaiként fogja fel, amelyekkel azért vitázik, 
hogy a tagadás ne váljék kijegecesedett, meghaladhatatlan 
félreértelmezéssé, hanem a teljes igényű felmérés dinami-
kus ösztönzőjévé. 

Ennek érdekében foglalkozik munkája első részében 
általános kritikaelméleti és kritikatörténeti kérdésekkel. 
Első lépésben tisztázni kell „a releváns adatok ismérveit", 
hogy ezek alapján történjék a válogatás és rendszerezés. 
Ehhez Dávidházi szükségesnek látja a kritika lényegének, 
majd a kritikatörténet saját nézőpontjainak, alapelveinek 
meghatározását: ezután kerülhet sor a lényegi cél kitűzésé-
re, a saját nézőpont és módszerkészlet tisztázására. 

„Szolgálóleányi" státusából régen megszabadulva, a kriti-
kai normarendszer világnézetet, „a létélményre adott teljes 
választ" alkot, s ezáltal a kritikus önmeghatározását is 
megteremti; a kritika „sohasem lehet annyira tárgyszerű, 
hogy tárgyáról állítván valamit, alanyáról ne szólna". A 
világkép-alakító feladat önállósulásából következően „a 
kritika mentalitástörténeti, lélektani, művelődéstörténeti 
dokumentum", értéke független saját - bármilyen látványos 
- tévedéseitől és a bírált mű értékétől. Ezért a kritika önnön 
tárgyát túlélheti. 

Dávidházi a kritikát mint „normatív értékelést és értékelő 
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normaképzést" határozza meg, kiemelve a normatív és 
preskriptív kritika közötti különbséget, s egyben hangsú-
lyozva: „a normarendszer nem rekedhet meg a múltnál, s 
nem is szakadhat el tőle egészen". Folytonossága ezáltal a 
világkép, s vele együtt az emberi kultúra folyamatosságának 
egyik alapja. Konzervativizmusa alkotó: normát újít, de nem 
cserél, ezért - ha nem hajlíthatatlan elvek tekintélye alapján 
ítél - az értékek felhalmozódásának és megújulásának 
egyaránt kedvez. 

A kritikatörténet a maga részéről „a normafeltárás tudo-
mánya", „a kritika mint éltékelő normaképzés" vizsgálata. 
Ezzel kapcsolatban a kritikusnak a normával szembeni 
állásfoglalását is meghatározza. Arany ahhoz a kritikusi 
típushoz tartozik, amelynek szemében a norma „szükséges, 
de nem elégséges" feltétele a mű értékének 

Dávidházi ezután áttekinti a kritikai módszerek útját a 
pozitivista rekonstrukciótól a posztmodern „bizonytalanság 
tudomásulvételéig", az „instabilitások kutatásáig". Elemzése 
a használandó módszer kialakítását célozza: a termékeny 
megújulás érdekében még „a welleki úttól", vagyis a scien-
tista kritikafelfogástól is el kell szakadni. Ennek jegyében 
nem a tárgyra vonatkoztatva kell vizsgálni a kritikát. Az 
irodalmi tárgy figyelembevétele csak támpont „az eltérő 
szemléleti perspektívák alakító beavatkozásának értelmezé-
séhez". EZ nem megvitatást, hanem „visszafelé nyomozást" 
jelent, „dogmák harca helyett" kutatást kíván. 

Az elméleti és módszerbeli tisztázás után Dávidházi rátér 
saját, immár relevánsként megjelölt kritériumai szerint 
Arany kritikusi világképének, étoszának, módszerének 
elemzésére. 

A korabeli kritika szemléletét formáló létélményként „a 
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szorongást és határkeresést" nevezi meg. A szabadságharc 
és a kiegyezés között uralkodó veszélyérzetben, fenyege-
tettségben a kritikát „a rendteremtés erős vágya, meggyőző-
dése" motiválja. A „határok, körvonalak, képek" „az univer-
zumban való idegenségben" az otthonosságot teremtik 
meg. Ennek érdekében gyötrelmes, de szükséges kritikai 
önkorlátozást kell megvalósítani és vállalni: Gyulai „önmeg-
alázódás" terminusa erre az általánosnak érzett szükségsze-
rűségre utal. Az átfogó rendhez való fájdalmas alkalmazko-
dást a nehezebb útként fogják fel: a lázadás, a terméketlen 
átok vagy a passzív önátengedés a könnyebb költői út: 
gyengeség jele és jellemhiba. Aki a nehezebb utat választja, 
felismeri, hogy merőben újat nem alkothat: egyén és 
hagyomány „egymás létfeltétele". Poétikai szinten ez azt 
jelenti, hogy az eredetiség viszonylagos; a költő valahonnan 
veszi toposzait, de nem ezek (az aranyi „sűrűn felismert 
kölcsönhelyek") számítanak, hanem az, hogy a költő mivé 
fejleszti azokat. A hagyományhoz kötöttségben egyidejűleg 
kifejeződik az egyénnek az az igénye is, hogy mintegy „az 
élők és holtak nagy közösségébe" tartozhassék. 

A korabeli kritika általános létélményén belül elemzi 
Dávidházi Arany „határkijelölő normaképzésének" elvi 
alapjait, kritikában megfogalmazott követelményeit. Egy-
egy idézetet választ e lényegi követelmények jelölésére. 
Az „épen azt, üvegtisztán" arra vonatkozik, hogy a költői 
szövegnek teljesen változatlanul kell felidéznie a befogadó-
ban a szerzői szándékot, vagyis az olvasói élménynek az 
alkotói szándékkal azonosnak kell lennie. Ez „normának 
teljesíthetetlen", de kifejezi a maximális világosság, szaba-
tosság, pontosság igényét, azt, hogy a költői logikának a 
mindennapi gondolkodás szabályait is tiszteletben kell 
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tartania. Arany az „üvegtisztaság" igényében szigorúbb, 
mint Erdélyi, aki a befogadó „hozzájárulását" lehetséges 
jónak tartja, míg Arany inkább szükséges rossznak. A „csu-
pán annyit a testből, amennyi a szellem felidézéséhez 
szükséges" határkijelölése az „elburjánzó, öncélú, átszelle-
mítetlen anyagi részletek" ellen emel vétót. A lényeget 
érzékeltető plaszticitás, a költői ökonómia nélkül szörnye-
ket hoz létre a képzelet. Végül a „helye van minden szónak, 
sornak" igénye a kompozíció fegyelmezettségére, a szerke-
zet megkötésének belülről, szervezetten történő megvaló-
sulására vonatkozik: az első számú, legtökéletesebb magyar 
mintáját ennek Zrínyi adja: az eposzi struktúrára vonatkozó 
megállapítások zöme Aranynál Zrínyi művét tekinti referen-
ciapontnak. 

Ezt követően Arany eposzkritikai, lírakritikai és világné-
zeti-normatív követelményrendszerei kerülnek elemzésre. 
Az eposszal kapcsolatban „az eleve elrendelés poétikája", a 
lírakritikát tárgyalva „az idomteljesség poétikája", a költői-
kritikai művet átható, azt alapvetően meghatározó világné-
zetre vonatkozóan „a kiengesztelődés poétikája" jelölést 
választja Dávidházi, mintegy megjelölve a tárgy lényeginek 
tartott ismérvét. 

Az eposszal kapcsolatban elsőként Arany műfajelméleti 
dilemmáját veti fel: egy „archaikus-anakronisztikus műfaj" 
művelésének majdnem-lehetetlensége és „a hiányzó nem-
zeti eposz megteremtésének vágya" feszül egymásnak mind 
Arany, mind a kortársak esetében. „Hol az anyag? A gazdag 
mondakör? A mythologia? Csináljunk! Köszönöm szépen. 
Ezt csinálni nem lehet, ez csinálódik". 

Aranynál másféle kételyek is megfogalmazódnak a műfaj 
korszerűségét illetően. Az eredendő bűn, a népi és az írott 
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költészet közötti hasadás, immár századokkal előbb bekö-
vetkezett: sem idegen epikai minták, sem az ókori költészet 
tanítása nem segíthet ezen. Szerző és közönség viszonya 
megváltozott, eltűnt az egykori „solidaritas". A megmaradt 
lehetőségek csekélyek. Az elkerülhetetlen kérdés tehát: mi 
vonzotta mégis Aranyt annyira az eposzhoz? Vajon elégséges 
imperativusnak érezte a baráti-kortársi unszolást, mintegy 
behelyettesítve azzal az énekmondó egykori élő közösségi 
megbízatását? Dávidházi sorra veszi az eddigi Arany-kritika 
válaszait. Volt, aki a műfajválasztást „menekülésnek" tartotta 
(Móricz); más szerint Arany „tehetségének igen jelentős 
részét korszerűtlen vállalkozásokba ölette el" (Németh G. 
Béla); volt, aki szerint „költészetének alapvető indítéka a 
nemzeti elvárás", sőt végkövetkeztetésben „életművére bi-
zonyos fokú provincializmus jellemző" (Szegedy-Maszák). 
Ha az elvárás kielégítését tekintenénk elsődleges motiváció-
nak, számos lényegi kérdés megválaszolatlan maradna: 
önmagában az elvárás nem indokolja az eposz központi 
fontosságát Arany költői és kritikusi életművében. Nem 
elégséges indíték a XVI. századi (elsősorban olasz), Ariszto-
telészre alapozott költészetelméletnek az eposz prioritását 
megfogalmazó elméleti bátorítása; Arany nem ezeket a 
szerzőket olvasta, hanem Arisztotelészt, aki a tragédiát 
tartotta a tökéletes műfajnak. Kora összefüggéseiben pedig 
Arany tudta, hogy preferenciájával „nem általános tenden-
ciát követ, hanem az árral szemben úszik". 

Dávidházi - jogosan - sokkal erősebb belső indítékot 
tételez fel, ami összhangban áll az összetett vizsgálati 
módszerrel edciig azonosított, Arany költői és kritikusi 
tevékenységét motiváló tényezőkkel is. Döntő késztetés 
gyanánt Arany „hallatlan belső gazdagságát" jelöli meg, 
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amely egyúttal a költő műfajról műfajra „vándorlásának" is 
mozgatója. Az eposz a „tárgyiasság, múlt, szemlélődés, örök 
emberi lényeg" műfaja, egyfajta univerzum. Zártsága az 
Arany számára szükséges alkotói distanciát biztosítja, anél-
kül, hogy az ihletet és a mával összefüggésbe hozható 
nyitottságot kompromittálná. így a múltba való bocsátkozás 
korántsem puszta „menekülés", feledkezés, hanem ismét a 
nehezebb út, amely a joggal sokat idézett (mert Aranyt mély 
azonosulással értő) Pilinszky szerint teljes elkötelezettséget, 
„a lezártság áhítatos vállalását" jelenti. Hozzátenném, hogy 
egyúttal Arany - Dávidházi által másutt említett - lényegi és 
formai heroizmusának egyetlen totális kifejezési lehetősé-
gét is. Az eposz nem „laposra stilizál", hanem a teljes létben 
gyönyörködik: az erkölcsi lény vonzódik az eposzhoz, 
amely a teljes odaadás lehetőségét és a létszemlélet teljessé-
gének megjelenését biztosítja. Az eposzi hős Arany által 
definiált végzetszerűségét, útjának példázati jelentőségét, a 
„megkötöttség változatait" vizsgálva, Dávidházi az antik 
végzetfogalom, a kálvini predesztináció, valamint az egyén-
ben és a korban egyaránt uralkodó „utóvédharc étosza" 
civilizációs-történeti-lélektani hatóerők alapján határozza 
meg az említett belső mozgatóerő összetevőit. A magam 
részéről az „eposzi hitel" jellegzetesen aranyi követelmé-
nyének Dávidházi által azonosított értelmeihez, indokaihoz 
hozzátenném, hogy Arany számára ez a követelmény egy-
szersmind az elveszett „solidaritas" utáni parancsoló és 
aktív vágyakozást testesíti meg: annak egyetlen adott, szük-
ségszerűen töredékes rekonstrukciós lehetőségét is jelenti. 
Ez kutatásra és átmentésre indít, kötelező jelleggel, a 
köztudatban létező vagy létezett, feltételezett egész vala-
mennyi töredékére vonatkozóan. E töredékek beépítése és 
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írásképi megkülönböztetése (Ilosvai-idézetek) mintegy a 
restaurátor-technika filológiai megvalósulását jelenti - és 
egyszersmind Arany etikájára is alapvetően jellemző. 

A „lírai idomteljesség" alkotói és kritikai kritériumát 
Dávidházi mind a műegész, mind a líra vers rész-elemei 
tekintetében gazdag, egyúttal a lényeget dokumentáló pél-
datár segítségével elemzi. A vezérfonalat a szét nem választ-
ható tartalom és forma, az oszthatatlan műegység szigorú 
aranyi követelménye jelenti, amelynek etikai és esztétikai 
összetevői egyaránt azonosításra kerülnek. 

A „kiengesztelés poétikájának" uralkodó szerepét és 
tartalmait elemző fejezetben az összetett módszer talán a 
leginkább organikus és meggyőző módon jelenik meg: 
számomra ez a szép könyv legszebb fejezete. A korszak 
világnézetének e döntőként bemutatott karaktervonását a 
kortárs kritika tükrében szemléltetve, a szerző érzékeny 
elemzéssel mutatja meg a több fázisban megvalósuló folya-
matot, amely igazolja: Arany „finomította" e világnézeti 
közmegegyezés normáját mind saját költészetében, mind 
kritikai megnyilvánulásaiban. 

A „mester" és az „örökség" fogalmai a VI. fejezetben igen 
határozott, konkrét jelentést is nyernek, s a kérdés valószínű 
(remélhető) tüzetes megvitatását eredményezhetik majd. 
Arany bizonyos kritikai fogalmait, szemléletmódjának bizo-
nyos összetevőit és módszereit a szerző a strukturalizmus 
néhány vezéralakjának fogalomkészletével és praxisával 
összevetve lényegi megfeleléseket azonosít, és arra a követ-
keztetésre jut, hogy Aranyban „a magyar strukturalizmus 
atyját" tisztelhetnénk, ha ez a kritikai irányzat nagyobb 
mértékben kibontakozhatott volna hazánkban - és egyúttal 
felfedezte volna Aranyban a szemléleti-módszertani elődöt. 
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Végezetül Arany „kritikusi látásmódjának antropológiájá-
hoz" határoz meg a szerző lényegi következtetéseket, a 
„visszatisztítás nosztalgiáját" jelölve meg, mint a költő és 
kritikus tevékenységének, világnézetének, tevékenységé-
nek „közös enyészpontját". Mindannak, ami eddig elmon-
dásra és elemzésre került, végső lehetséges gyökeréig akar 
elhatolni az analízis: merész és ködösséggel, impresszioniz-
mussal fenyegető célkitűzés, ha nem olyan logikára és 
megelőző kifejtésekre épül, mint e kötetben. Tulajdonkép-
pen itt válik igazán gyümölcsözővé az az összetett, hagyo-
mányt használó és megújító, kibővítő kritikai módszer, 
amely az első fejezetekben került megfogalmazásra. Több 
szinten, visszatérve egyes megállapításokra és tovább épít-
ve, szintetizálva azokat, és - mint az egész kötetben - az 
európai filozófia és kritika bizonyos lényeges elemeinek 
összefüggésében megvilágítva értelmüket, Dávidházi néze-
tem szerint érvényesen határozza meg Arany e „végső 
okait", hogy Arany „mire áhítozott végül, milyen vágyképhez 
mérte mindazt, ami a megbírálandó művekben elé került, 
vagyis (Kosztolányi sorainak méltatlan parafrázisával): mit is 
keresett ő ezen a földön". 

A buktatókat Dávidházi azzal kerüli el, hogy pontos 
mentalitástörténeti eredetét, normaképző és szemléletfor-
máló hatásait azonosítja Arany ama végső, nosztalgikus 
alapérzelmének, amelynek jegyében Arany „kezelhetővé és 
megnyugtatóvá szerette volna határolni az életet, megkötni 
és ezáltal uralni akarván minden elemet a művészet birodal-
mában is". A klasszicizáló irodalmi, a logocentrikus nyelv-
kritikai és a református ikonszemléleti hagyomány tükré-
ben kerül lehetséges tudományos kifejtésre az, amit banáli-
san csak úgy lehetett volna megfogalmazni: „megvalósítha-
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tatlan ábrándot kergetett". A lehetőségig sikerül meghatá-
rozni, mit is jelenthetett Aranynál a valóság „égi mássá". 
Ezzel párhuzamosan, ezzel együtt szinte észrevétlenül, 
mert nem vagdalkozva és enunciálva, Dávidházi (szemem-
ben) sikeresen számol le a „megalkuvó", „pedáns", „össze-
fércelő", „menekülő", „korlátozott", „nem egységes rend-
szerű", „csonka" Aranyra vonatkozó negatív mítoszokkal. 

Vitára, továbbgondolásra, ellenérvekre és kiegészítésre 
valószínűleg felhív ez a teljes igényű, szeivesen felépített, 
összetett módszerrel megközelített Arany-kép. De hiszen 
ez a célja: a szerzői szándék szerint mindez remélhetően 
immár az „örökség" szélesebb körű, óhajtott birtokbavéte-
lét fogja szolgálni. 
(Argumentum Kiadó, 1992) 

KIRÁLY ERZSÉBET 

„de nem felelnek, úgy felelnek" 
Л mag)>ar líra a húszas-harmincas évek fordulóján 

Szerkesztette: 
Kabdebó Lóránt és Kulcsár Szabó Ernő 

Úgy látszik, egyre érdemesebb szakkonferenciákat tartani. 
Például a Pécsett 1991 tavaszán tartott, s a Paradigmavál-
tás(?) az 1920/30-as évek lírájában címet viselő ülésszak 
igen tartalmasra sikeredett a viták alapján készített tanulmá-
nyok megjelentetett szövege szerint. Mindegyik írásból 
tanulhat valamit a szakember is, nemcsak az érdeklődő 
átlagolvasó, s bármelyik csak sajnálhatja, hogy a konferencia 
nem minden közreműködője szerepel e gyűjteményben. 
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(Mellesleg ennek okait is célszerű lett volna a bevezetőben 
említeni.) 

Értékes e konferencia, sokat tanulhattunk belőle, az 
„eredmény" mégis kevés. Nem valamiféle telhetetlenség 
beszél belőlem, csupán az ülésszak célkitűzéseit vetem 
össze az anyaggal. Az előkészítő körlevél elveti az „ideoló-
giai és eszmetörténeti értelemben" felfogott irodalmi jelen-
séget, s a „csak az irodalomra jellemző" történeti-poétikai 
változásfolyamatokra kívánja irányítani a figyelmet. Ennek 
szellemében tesznek kísérletet „a 20/30-as évek jelentős 
fordulatot hozó lírai korszakváltásának feltárására", vagyis 
„poétikai-szemlélettörténeti komponenseinek felderítésé-
re, a világképi sajátosságok meghatározására", hiszen ,A 
harmincas évek költészettörténetét ily módon sikerülhet 
valóságos irányzati tagoltságában leírni és értékelni, s 
kiszabadítani az újklasszicizmus, illetve az újrealizmus fo-
galmaival félrevezető módon rögzített hagyományos képle-
tekből". 

Ellentmondás már az is, hogy a tanácskozás választott 
címe kérdőjelesen veti fel a váltás tényét, a körlevél viszont 
az axióma bizonyosságával állítja. Ebből mindazonáltal 
nagyobb bonyodalom nem támadt, egyetlen előadónak 
(Bányai Jánosnak) volt az a határozott véleménye, hogy nem 
történt paradigmaváltás, a többiek - ha különböző mélysé-
gűnek és mértékűnek látták is - , elfogadták a körlevél 
állítását, amelyben különösebb újdonság természetesen 
nem volt, hiszen már a két világháború közötti kor akkori 
értelmezői is többé-kevésbé radikális változásokat észlel-
tek. Az igazi kérdés tehát az, hogy milyen jellegű volt az a 
bizonyos váltás. Előzetesen azonban az is tisztázandó, hogy 
mit értsünk paradigmán. Ha elfogadjuk a vitát összegző 
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Németh G. Béla nézetét, hogy e fogalom lényegében az 
irányzatéval azonos, csak látszólag leszünk könnyebb hely-
zetben, hiszen az irányzat fogalma sem egyértelmű. Többfé-
le, egymást nem feltétlenül feltételező sajátosság válhat 
irányzatképzővé. S ráadásul egyidőben többféle markáns 
irányzat is létezhet, s mind a századelőn, mind a húszas 
években ez volt a hazai helyzet is. Egyébként talán ez utóbbi 
tény az, amiben minden résztvevő egyetértett, legfeljebb az 
egyes irányzatokat minősítette másképpen. 

Az irányzatnak bármilyen értelmezéséből indulunk is ki 
tehát, mind a váltás előtt, mind alatta, mind utána többszóla-
múnak kell tekintenünk líránkat. A szólamok jellege és 
értékelésbeli nyomatéka módosult. A leghagyományosabb, 
„premodern" irodalomtörténeti elemzések is ügyelni szok-
tak azonban az ilyen módosulások, váltások irodalmi jellem-
zőinek megragadására. Bizonyára nem elégségesen, azon-
ban az utóbbi két-három évtized kutatásai éppen azoknak a 
- konferencián leggyakrabban vizsgált - alkotóknak az 
életművét értelmezték újra, akik valóban korszakos jelentő-
ségűek. Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Füst Milán, Kassák 
Lajos, Szabó Lőrinc, József Attila és Illyés Gyula lírája nem 
„deliteralizált" koncepciókban áll előttünk már régóta. 

Valóban kérdés azonban, amit Bókay Antal tesz fel: hogy a 
premodern irodalomtörténeti értelmezés alkalmas lehet-e 
a modernizmus és a posztmodernizmus alkotásainak vizs-
gálatára. Az ő válasza egyértelműen tagadó: az irodalomnak 
megváltozott a létformája, s a korábbi szemlélet ezt nem 
képes megragadni, legfeljebb a modernizmus előtti korok 
irodalmánál használható. A tanácskozás legizgalmasabb 
elemzései éppen ezt a létforma-változást követték figyelem-
mel, s ha más és más megközelítésekkel és nyomatékkal is, 
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de mindenkinél szóba került. Elsősorban elméleti közelítés 
Bókay Antalé és Kulcsár Szabó Ernőé, inkább történeti 
jellegű Bodnár Györgyé, Németh G. Béláé, Szabolcsi Mikló-
sé, Tamás Attiláé, Tverdota Györgyé. Poétikai szempontú 
Thomka Beátáé. Világirodalmat bevonó Ferenczi Lászlóé és 
Illés Lászlóé. S elsősorban egyes költői pályákat vizsgáló 
Angyalosi Gergelyé, Bányai Jánosé, Bori Imréé, Deréky Pálé, 
Kabdebó Lóránté és Szigeti Csabáé. A közelítéseknek ebben 
a polifóniájában egyik vélemény sem semmisül meg, s ez 
azért mutatkozhat meglepőnek, mert premodern, modern 
és posztmodern szemléletmódok egyaránt kavarognak itt. 
Bókay Antal kérdése azonban úgy is feltehető lenne, hogy 
vajon a posztmodern szemléletmód alkalmas-e arra, hogy 
teljeskörűen és hitelesen leírjon egy nem-posztmodern 
művet? Egyáltalán mi a helyzet a „kevert" korszakokkal? S 
ami az irodalomtudományban vitathatatlan megkésettség, 
nem-ismerete, nem-használata bizonyos eljárásmódoknak, 
az az irodalomban is feltétlenül megkésetté tesz-e bizonyos 
tendenciákat? 

Az irodalom létformájának változását leginkább három 
körben lelik fel a vizsgálódók. Az egyik a költői személyiség 
mineműsége, a másik az alkotó-mű-befogadó kapcsolat-
rendszere, a harmadik a nyelvszemlélet. Magától értetődő, 
hogy e körök egymással is kapcsolatban vannak. Az erőtelje-
sen elméleties és világirodalmias megközelítés azonban 
olykor kevéssé fogékonnyá tehet a magyar sajátosságok 
iránt. Még mindig kísért a magyar irodalmi fejlődés meg-
késettségének tézise, holott talán változatlanul feltehető a 
kérdés: feltétlenül és mindig Nyugat-Európa a követendő 
modell? És ha történetileg-gazdaságilag nem vagyunk azo-
nosak, akkor a tudatformákat tekintve különbözhetünk-e? 
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Egy közép-európai nép nemzeti sajátosságai eleve premo-
dernné teszik-e irodalmát? 

Három ilyen sajátosságot érdemes kiemelni. Az egyik a 
nyelvi meghatározottság, amely líráról lévén szó, különösen 
döntő. A magyar nyelv meglehetősen ritmusos és képies. 
S nemcsak a költői, hanem a köznyelv is. Ez a „technikai" 
adottság felfogható hagyományokat konzerváló erőként, de 
örök forrásként is. Nem feltétlenül a befogadó és a hazai 
irodalomtudomány elmaradottsága, ha a versszerűség krité-
riumai nem egészen azonosak itt, mint máshol. Irodalmunk 
történelmi meghatározottsága közhelyszerű igazság, a pol-
gárosodás, a demokratizálódás vargabetűit mai napig szem-
lélhetjük. S talán természetes, hogy a költői világképeket ez 
legalább úgy meghatározza, mint az egyetemes folyamatok 
egésze. S mind a nyelvi, mind a történelmi meghatározott-
ság formálja az alkotó-befogadó viszonyt. Figyelemremél-
tóak az alkotói vélemények. Babits szerint ,A magyar szavak 
még nem olyan halaványak, mint elhasználtabb nyelvek 
szavai" (191З), Németh Andor a húszas évek elején arra 
figyelmezteti Kassákot, hogy „a vereségben kéretik értelme-
sen beszélni". S közismert Illyésnek Párizsból hazatérte 
után megfogalmazódott nézete: áruló lenne, ha csak irodal-
már. 

A példák és a gondok folytatása helyett most csak annyit 
még, hogy az évtizedfordulón bekövetkező váltás polifóniá-
jában nincsen hangzavar. Az egyes törekvések nem semmi-
sítik meg egymást, s a világirodalmi folyamatokkal is szink-
ronban vannak. Szabolcsi Miklós ez utóbbit elég meggyő-
zően írta le. A húszas-harmincas évekbe „visszautazni" sem 
a fikció, sem a tudomány világában nem lehetséges. A mai 
kor azonban akkor értelmezhet és értékelhet a legponto-
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sabban, ha a korábbi és a mai szemléletmódok összességét 
vetíti egymásra, s nem csupán a mai ember felől próbálja 
megérteni a régit. S így talán az újrealizmus, űjklasszicizmus 
fogalmai sem válnak használhatatlanná. Pontatlanok, mint 
minden fogalom, de helyettük - hozzájuk értve még az 
újnépiességet, újtárgyiasságot is - széleskörűen alkalmas új 
fogalomra javaslat sem merült fel. 
(Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1992, JPTE Iro-
dalomtudományi Füzetek) 

VASY G É Z A 

„AMagvető nyomában" 
Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete 

Móricz-emlékülésének előadásai 
Szerkesztette: Szabó B. István 

Esterházy Péter írja Móriczról, hogy a magyar prózahagyo-
mányban ő a legnagyobb, és azt is, hogy: „Itt áll előttünk egy 
író, akit kifosztott az idő . . . " Van nézet, amely szerint a 
művei „megíratlan naturák", beszélnek írói tetszhaláláról, 
hogy elfordult tőle az olvasó és az irodalomtörténet-írás is. 
Volt idő, amikor túlértékelték, ennek jött el most a böjtje. De 
pontos kifejezés lenne a „túlértékelték"? Plibásan értékelték, 
amivel ártottak neki; művei rendjét nem valódi értékará-
nyaiban határozták meg, irodalmon kívüli érdek jegyében 
torzították. A torzításért a torzító a felelős. 

Móricz újmódi pőrében az értékőrzésnek, az érték-értés-
nek kell felülkerekednie. Az eddigieknél pontosabban, 
árnyaltabban, tehát hitelesebben kell feltárni művészi alka-
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tának belső imperatívuszait; életművének interpretációját ki 
kell szabadítani a rátapadt szociológiai szemlélet uralma 
alól, megtisztítani az ideologizáló értelmezésektől, átadni 
a valóban irodalmi, poétikai-esztétikai vizsgálatoknak. Ily 
módon művészetének eddig nem kellően megvilágított 
rétegei kerülhetnek elő, újnak tetsző minőségi árnyalatokra 
bukkanhatunk, a megújított jelentésértelmezések meglepő 
eredményeket ígérnek. Másként kell olvasnunk ezt a prózát. 
Az irodalomtudomány megtette az első lépéseket a megújí-
tott-hitelesített olvasat kialakításáért. Ennek részeAMagvető 
nyomában című kötet is. Tudjuk, egy interpretáció sosem 
lehet végleges, de javított igen. 

Az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézete 1992 novem-
berében Móricz halálának félszázados évfordulója alkalmá-
ból emlékülést rendezett, és az itt elhangzott előadások 
szerkesztett szövegéből Szabó B. István kötetet állított össze. 
Az értékelés kérdései állnak az előadások-tanulmányok 
fókuszában. Általánosabb vetületben: az érték a változó 
időben. 

A kidolgozott elemzések és a tanulmánykezdemények, 
problémajelző cikkek Móricz számos művét, főleg regényét 
helyezik új megvilágításba, értékhangsúlyokat módosítva. 
Az újabb irodalomelméleti-poétikai megközelítés lehetősé-
geivel élve a dolgozatok jelentős része újszerű kérdéseket 
fogalmaz meg, megoldási módokat is jelezve. Tizennégy 
szerző írása szerepel a kötetben; többségük ma is meg van 
győződve Móricz kiemelkedő irodalomtörténeti jelentősé-
géről, a tapasztalható elbizonytalanodást, értékzavart átme-
netinek véli és sürgeti a megújított feldolgozást, az interpre-
táció újragondolását. Kivételesen azért megszólal a kétely is 
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Móricz művészete, életműve általános értékét illetően. így 
egész a kép. 

Az újragondolás feladatából Kulcsár Szabó Ernő vállalt 
legtöbbet. Ismert irodalomelméleti-regénypoétikai vérte-
zettségével elemzi, tüzetesen és invenciózusan, Az Isten 
háta mögött című regényt. A megalkotottságban rejlő 
értékszerkezet eredeti meghatározása, újszerű jelentésvizs-
gálata meggyőző eredményt hoz. (A szűkebb szakmai körön 
túli, szélesebb befogadói közeget érdemelne a tanulmány, 
ha kissé nehéz stílusa ezt nem tenné lehetetlenné.) A 
regényt Móricz egyik hibátlan művének tekinti „a maga zárt 
struktúrájával, sokrétűen tagolt epikai folyamatának belső 
eredetű funkcionális egységével..." -,Alkotottság és világ-
szerűség, beszédmód és rámutatás, elbeszéltség és ábrázolt-
ság egyensúlyának állandósulása azonban nem a realizmus 
történeti stílusformájának eszközeivel következik be." Sum-
mázata: Móricz legjobb művei túlmutatnak a klasszikus 
történeti realizmuson, ha nem jutottak is el „a döntően 
jelhasználatként és beszédmódként értett elbeszéléshez 
[...] Bizonyos műveire azonban jellemzőnek látszik az 
epikai világalkotás e két szubsztanciális eljárásának olyan 
egyensúlya, amelyik nem sajátja a történeti realizmus poéti-
kájának". 

Margócsy István kiemeli a Sárarany értelmezését a 
realizmus-naturalizmus fogalomköréből, „mitizáló szer-
kesztésmódot" ismer fel a regényben és végigköveti a 
mitikus szemlélet jeleit a mű minden pontján. Egyúttal 
stílustörténeti jelentőségű kísérletnek is látja-láttatja a mű-
vet. Kiczenkó Judit a Légy jó mindhalálig újraértelmezése 
során a regényt a megszokottnál szélesebb kontextusba 
helyezi, az ismert tényezők hangsúlyviszonyait átrendezve, 
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megváltoztatva jut figyelemre méltó eredményre. Nyomaté-
kosan hangsúlyozza a hangnemek sokrétűségét, komplexi-
tását. Eisemann György viszont a semmisítésre törő démoni, 
pusztító erő szerepét vizsgálja Móricz írói világában. 
A „barbarizmus" (nemcsak a Barbárokra gondol) jegyeit a 
megszokottnál kevésbé tekinti közvetlen társadalmi pro-
duktumnak, benne - szerinte - valaminő „romboló őserő 
mint arkhé" nyilatkozik meg, válik láthatóvá. Nagy Miklós a 
Tündérkertről mond hagyományos elemző eljárással ér-
demlegesen újat. Nagy Péter ismételten elmélkedik Móricz 
modernségének mibenlétéről, arra a nem először hangoz-
tatott vélekedésre jutva, hogy ami „a móriczi prózát ma is 
aktuálissá és elevenné teszi, [...] az [a] pszichológiai realiz-
mus. E téren rendkívülit alkotott". Szó esik még a kötetben 
a dialógus rehabilitásáról Móricz írói törekvéseiben, alkotói 
módszerében (Szabolcsi Miklós); szerkesztői munkája jel-
legzetességeiről, szándékairól és törekvéseiről, a Nyugat 
vonatkozásában (Sipos Lajos) és a Kelet népénél. Utóbbiról 
Czine Mihály ír korábbi kutatásait kiegészítve. Pontos infor-
mációkat kapunk Móricz korai népköltészeti gyűjtéseiről 
(Katona Imre) és autentikus beszámolót Móricznak a mai 
iskolai tanításban betöltött helyéről és ennek gondjairól 
(Cserhalmi Zsuzsa). 

Németh G. Béla Móricz „félmúltas jelenidejűségéről" 
beszél, a Hét krajcár értékelésére utalva mítoszrombolásra 
is vállalkozik, szkeptikusan szól a Móricz kritikáiban, tanul-
mányaiban körvonalazódó irodalomfelfogásról. Fráter Zol-
tán naplószerűen számol be arról, hogy Móricz műveit 
olvasni ma is „jó", de szerinte „az ezredfordulóra novellái-
nak, kisregényeinek, riportjainak nyelvi megformálásával és 
lélektanával maradt meg, nem pedig nagyobb regényeivel". 
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Kenyeres Zoltán - az emlékülést bevezető szavaiban -
Móricz jelentőségének fontos tényezőjeként állapítja meg, 
hogy „át tudta hidalni modern irodalmunk máig létező 
szakadékait és egymásnak feszülő indulatait". Időszerű és 
rokonszenves a figyelmeztetése a szakma számára is az 
irodalomról szólás beszédmódjáról. Dilthey gondolatára 
utalva (Auslegungskunst) mondja: ,Az igazi értelmezésmű-
vészet nyugodt, póztalan és egyszerű, bízik a dolgok termé-
szetes rendjében, bízik a mondatokban." 

Móriczhoz, mint minden íróhoz, a legjobb művein át 
vezet az út. Az életműelemzésnek el kell jutnia a tiszta 
kiválasztásig. Az irodalomtörténet-írás ezzel segíthet írónak 
és olvasónak. 
(Anonymus Kiadó, Bp., 1993) 

JUHÁSZ B É I A 

Magyarok Bécsben — Bécsről 
Tanulmányok az osztrák-magyar művelődési 

kapcsolatok köréből 
Szerkesztette: Fried István 

A szegedi JATE összehasonlító Irodalomtudományi Tanszé-
kének újabb kiadványa a korábban megjelent Monarchia-
kötetekhez kapcsolódva két évszázadot átfogva vizsgálja az 
osztrák-magyar kultúra érintkezési pontjait. 

Fried István bevezetőjében utal arra a mai napig nem 
csillapuló vitára, amely a vizsgálatokban érintett két tudo-
mányág, a komparatisztika és a művelődéstörténeti kapcso-
latrendszer érvényességi körének behatárolása körül zajlik, 
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valamint felhívja a figyelmet a „másság"-nak a nép- és 
nemzetegyéniség kialakulásában, illetve az irodalmi művek 
értelmezésében betöltött szerepére. 

A kötet tanulmányai Bécs tengelyén helyezkednék el. 
Bécs nemcsak Ausztria fővárosa volt, de kulturális központ-
ként is jelen kívánt lenni mind a birodalmi, mind a nemzeti 
tudatban. Az Osztrák-Magyar Monarchia irodalma állami-
politikai alapon szerveződött egységgé. Fried István a 
történelmi múltban gyökerező kölcsönhatást emeli ki Bécs-
Budapest vonatkozásában, szemben Bleyer Jakabbal, aki a 
magyar kultúrának pusztán befogadó szerepet tulajdonított. 

A tanulmányok egy részében a „Bécs-élmény" közvetle-
nül nyilvánul meg az író személyes emlékein, benyomásain 
átszűrődve. Mezei Márta Kazinczy bécsi útirajzainak frisses-
ségét, színességét, könnyed hangvételét hangsúlyozza az 
Erdélyi levelek nehézkességével szemben. Az író bécsi 
útibeszámolóiban a minél érdekesebb ismeret közlésének 
vágya, az élmény közvetlen átadásának igénye a meghatá-
rozó. 

Tömörkény István egy magyar katona szemszögéből 
mutatja be Bécset, ahol 1890-91 között szolgált. Péter László 
időbeliségében igyekszik rekonstruálni Tömörkény katona-
élményeit az író visszaemlékezései alapján. A magyar baka 
nehezen ismeri ki magát a birodalmi székvárosban, a német 
nyelv is „szenvedés és megaláztatás forrása" a számára, 
mégis maradandó élményekkel távozik. Találékonysága és 
humorérzéke átsegíti a kezdeti nehézségeken; a kedélyes 
bécsi népet is a szívébe zárja. 

Márai Sándornál a „Bécs"-, az „osztrákság"- és az „osztrák 
irodalom-élmény" szintézisként jelentkezik. Fried István az 
író két cikkében, A gyertyák csonkig égnek című regényé-
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ben és az Egy polgár vallomásai két bécsi fejezetében 
vizsgálja e sokszálú kötődést. Márai a Monarchia elkötele-
zettje, amely a Rend és Művészet megvalósulása, egy vágyott 
polgári magatartásforma színtere. Dicséri az osztrák polgárt, 
a „homo austriacust" urbánus hajlamaiért, „nem politikus" 
magatartásáért, zenei és irodalmi műveltségéért. Kiemeli a 
kultúra nemzetekfölöttiségét, valamint a polgári magatartás-
forma hagyomány- és értékőrző voltát. Stefan Zweiggel is a 
közös Európa-tudat és a műveltségőrzés megtartó erejébe 
vetett hit köti össze az írót. 

Bécs közvetlen hatása némiképp háttérbe szorul Szilágyi 
Márton és Kerekes Gábor tanulmányában. Szilágyi Barcsay 
Ábrahámnak Ignaz Bornhoz írt levelét közli. Born a XVIII. 
század 80-as éveiben virágzó bécsi szabadkőművesség 
kulcsfigurája volt. A levél egyértelműen bizonyítja Barcsay 
szabadkőműves elkötelezettségét, amire a szakirodalom 
eddig csak következtetni tudott, de nem igazolja azt a 
feltevést, miszerint az író tagja lett volna Born páholyának is. 

Mikszáth Kálmán Akli Miklós című regényében Kerekes 
szerint Bécs szintén csak háttérül szolgál, a történések helye 
Ferenc császár udvara, a hatalmi harcok színtere. Akli 
Miklós, a császár kedvence az udvari intrika áldozata lesz, 
mert a politika veszélyes a hozzá hasonló kisemberek 
számára. 

Szörényi László politikai aspektusból elemzi Bécs szim-
bolikus szerepét Krúdy műveiben. Krúdyra nagymértékben 
hatottak Szem ere Miklós gondolatai, bár azokkal azonosulni 
sohasem tudott. A Kossuth-párti, függetlenségi eszméken 
nevelkedett író világnézete egyre tágul, rokonszenvez a 
szabadkőművességgel és Martinovicsban a magyar forradal-
már „ősképét" látja. Később, sokakhoz hasonlóan a háború 
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híve, de lelkesedése hamar lelohad. Nemzeti ideál című 
vezércikkében lesújtó ítéletet mond a Tanácsköztársaságról, 
a továbbiakban pedig már semmiféle pártnak vagy szervez-
kedésnek nem lesz híve. Késői királyregényeiben a rezig-
náltság hangján szól, utolsó korszakában pedig leszámol a 
Szemere-örökséggel is. 

Tamás Attila tanulmányából kitűnik, hogy a Nyugat „nagy-
jai" közül Kosztolányi volt az egyetlen, aki a Monarchia és 
Bécs irányában tájékozódott. A szerző Hofmannsthal, Wer-
fel, Altenberg, Kafka és Trakl hatását is megemlítve elsősor-
ban Kosztolányi és Rilke kapcsolatának szentel figyelmet. 
Kosztolányi több mint száz verset fordít az osztrák költőtől, 
és megszokott műfordítói módszerét követve a gondolato-
kat szívesen veti alá a benyomásnak, nemegyszer fosztva 
meg ezáltal a verseket filozófiai mélységüktől. Tamás Attila 
felhívja a figyelmet a Rilke és Kosztolányi között meglévő 
tematikai egyezésekre is. 

Kiss Endre dolgozata - az eddigiektől eltérően - iroda-
lomelméleti megközelítésből tárgyalja az ifjú Lukács György 
és Bécs viszonyát. Az impresszionizmusról szólva kiemeli az 
irányzat kulturális demokratizmusát, strukturális meghatá-
rozottságát és normaadó jellegét. A fiatal Lukács tisztában 
volt az irányzat pozitivista-realista gyökereivel, mi több, az 
impresszionizmussal kívánta a pozitivizmust meghaladni. 

Bécs hatása a magyar kultúrára a Monarchia felbomlásával 
erőteljesen csökkent, íróink tudatában mégis továbbél. A 
Mcig\>arok Bécsben - Bécsről tanulmányai nemcsak e meg-
lévő kapcsolatra utalnak, de az is kitűnik belőlük, hogy a 
közös múlt mennyi lehetőséget kínál a kutatás számára. 
0АТЕ Bölcsészettudományi Kar, Összehasonlító Irodalom-
tudományi Tanszék, Szeged,1993) 

KOVÁTS J U D I T 
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Sic vos non vobis 
Megjegyzések Orlovszky Gézának Ács Pál 

Rimay-kiadásáról írt bírálatára 

Balassi Bálint egykori lakóhelyén, Liptóújvárott, a külső vár 
falában talányos értelmű emléktáblát betűzgethet az arra 
vetődő utazó: 

Sic vos non vobis mellificatis apes, 
Sic vos non vobis fertis aratra boves. 

Magdolna Zay 
" 1603. 

Avárat 1601-1603 közt jelentősenkiépítő zálogbirtokosnak, 
Zay Magdolnának jó oka volt arra, hogy a kőbe vésett két 
pentameter sorral üzenjen az utókornak. Mire elkészült az 
építkezéssel, át kellett adnia a várat másnak (MAJLÁTH Béla, 
Liptó-Új-Vár történetéből, Századok, 1884,137-138). A rejté-
lyes verssorokat megmagyarázó történetet Donatus Vergi-
lius életrajza beszéli el. 

A jeles antik mester meséje imigyen szól magyarul: 
Vergilius titokban és névtelenül egy Augustust túlzóan 
magasztaló epigrammát függesztett ki a császári palota 
kapujára: 

Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane: 
Commune impérium cum love Caesar habet. 

(= Az eső egész éjjel zuhogott, reggel ismét kezdődnek a 
cirkuszi játékok: Caesar Jupiterrel közösen uralkodik.) 
Augustus hosszasan nyomozott azután, hogy ki írhatta eme 
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verssorokat, de a szerzőt nem találta meg. Egy Batillus nevű, 
középszerű költő mások hallgatását arra használta fel, hog}' 
a verset a magáénak vallja. így aztán ő kapta meg a császár 
ajándékát és elismerő szavait. Vergilius azonban ezt nem 
tudta nyugodt lélekkel elviselni, így ugyanarra a kapura 
kitűzte, négyszer egymás után, ezt a sorkezdetet: Sic vos non 
vobis. (— így ti nem magatoknak.) Augustus szerette volna 
elérni, hogy ezeket valaki kiegészítse. Ám, amikor többen 
hiába kísérleteztek, Vergilius a korábban elhelyezett diszti-
khonhoz ilyen kiegészítést fűzött: 

Hos ego versiculos feci, túlit alter honorem. 
Sic vos non vobis nidificatis aves, 

Sic vos non vobis vellera fertis oves 
Sic vos non vobis mellificatis apes, 

Sic vos non vobis fertis aratra boves. 

( = Ezeket verssorokat én írtam, más vette fel a jutalmat! így 
ti nem magatoknak rakjátok a fészket, madarak, így ti nem 
magatoknak hordjátok a gyapjat, juhok, így ti nem magatok-
nak gyűjtitek a mézet, méhek, így ti nem magatoknak 
húzzátok az ekét, ökrök.) 

A liptóújvári kőfelirat és e hozzáfűződő mesés történet 
jutott eszembe bosszúságomban, amikor Orlovszky Gézá-
nak Ács Pál Rimay-kiadásáról írott könyvismertetését (It 
1993,633-636) - a szerkesztő jóvoltából - nyomdai levonat-
ban elolvastam. 

A szemléző, cikke első felében, egyebek mellett, dicsérő-
leg emlékezik meg a könyvben közreműködő kollégák 
közül kettőről, Pirnát Antalról és Csonka Ferencről, akik 
Rimay latin szövegeit újrafordították. írása végén Orlovszky 
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még saját könyvpéldányát is alanyi módon szerepelteti, 
mikor annak szerencsétlen sorsával, lapokra való hullásá-
nak szomorú történetével is traktálja az olvasót. Ám - tudj' 
Isten miért - teljességgel elfelejti a harmadik, s talán nem 
érdemtelen közreműködőt, személyemet, megemlíteni. 

Cikke második bekezdésében a cikluson kívüli versekről 
szólván ezt írja Orlovszky: „nem lehetne-e [...] a kétes 
hitelűek közül bátran beemelni az oeuvre-be az Ednehány 
szóm vagyon...« kezdetűt?" Én pedig ezt kérdezem: Miért 
nem említette meg azt, hogy ez az attribúció tőlem szárma-
zik? Ács Pál jegyzetében ugyanis ez áll: „Ezt a verset Szabó 
Géza javaslatára vettem föl ebbe a kötetbe, s indoklását is 
tőle idézem." Ezek után szó szerint az a kis cikkecske 
következik, amely, egy szerkesztői ellenvélemény miatt, 
évekkel ezelőtt nem jelenhetett meg. Ács Pálnak köszönhe-
tő, hogy most publikussá válhatott. Recenzens kollégám -
akivel mellesleg évek óta együtt beszélgetünk és vitázunk 
szerda délutánonként a „ReBaKuCs"-ban - rendelkezvén a 
kellő információkkal, ezúttal elégtételt szolgáltathatott 
volna nekem, hiszen felvetésemet megfontolásra méltónak 
tartotta. 

A következő bekezdés elején ez olvasható: „Dicsérendő 
újdonság a dallamok kottájának közlése." Valóban, a sajtó alá 
rendezőé az érdem, hogy a nótajelzéseket komolyan véve, 
fontosnak tartotta, hogy a fennmaradt melódiák benne 
legyenek kiadásában. Ám a munkát nem ő végezte el! Mit 
vétettem neked, kedves recenzens barátom, hogy ismét 
nevem említése nélkül adod az elismerést? Kétségtelen, 
hogy csak egy helyütt, a kottás rész előtt, de szerepel a 
nevem, mint a dallamok összeállítója. Nem az impresszum-
ban, így a felületes katalogizáló, aki nem lapozza át a 
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könyvet, rá sem írja nevemet a cédulára, az utalóról nem is 
beszélve. Feledékeny barátom ehelyütt megtehette volna 
nekem azt a gesztust is, hogy a dallam-összeállító Szentmár-
toni Szabó Géza kilétét felfedve, megírja, hogy az, a Szabó 
Géza néven ismert régi-magyarossal azonos. 

Legfájóbb azonban Orlovszky cikkének az a része, amely 
a Balassi-Balassa családnevet fejtegetve elsüti egyik készülő 
írásom alapötletét. Neheztelő szavaim hatására, az utolsó 
pillanatban vétette be nevemet e helyütt cikkébe, amelyet 
eredetileg elhallgatott. Az így létrejött végleges szöveg sem 
nyugtat meg, hiszen trouvaille-om, a Balassa név rubinkő 
jelentése összefüggéseinek nóvumként való kifejtése elpust 
kázódott. Erről, és a nevezetben' helyett 'nemzetedben' 
olvasat helyességéről az említett „ReBaKuCs"-szerdák egyi-
kén mondtam el megfigyeléseimet. S most Orlovszky úgy 
adja elő, mint saját felfedezését. A beszélgetés után már ő 
jutott arra a további gondolatra, hogy Rimay szándékosan 
játszik a Balassa név rubinkő jelentésével. Nyilván ez 
csábította a dolog elmondására, ám nélkülem e gondolat-
sort el sem kezdhette volna. írásában Ács Pál szemére olvas 
olyasmit, amit sem ő, sem maga korábban nem tudhatott, s a 
szakirodalomban sem szerepelt. 

Orlovszky recenziója három „Sic vos non vobis"-t (Nota 
Bene! sikvósnónvóbist) érdemelt ki nálam. Javaslom e 
klasszikus terminus technicus alkalmazását hasonló esetek-
ben! 

SZENTMÁRTONI SZABÓ GÉZA 
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