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, "'«IRODALOMNEPSZERUSITESu

Furcsa paradoxon, hogy véráztatta korunk oly szenvedélyes
érdeklődést mutat a szellem termékei iránt. Azt hihetnők,

hogy ilyenkor a nemzeti és anyagi lét erőfeszítései kötnek le
minden energiát és érdeklődést. Már pedig senkisem tagad
hatja, hogy például a legszellemibb tápláléknak, a könyvnek
konjuktúrája van napjainkban. Az irodalom határozottan di
vatba jött. Nemcsak a mai, élő és születő irodalom, hanem a
mult irodalma is.

A jelenségnek több oka van. A túlfeszített emberi agy, a
napihírekbe beleromlott ideg, a menekülő vagy munkátlan súv
oldó enyhülést keres. A pénz elveszti régi értékét. és lassan
ként a könyv magasztosul az egyetlen luxuscíkké, amelyet vá
sárolni lehet. Ma olyan könyveket is ki mernek adni a kia
dók, amelyektől nemrég még viszolyogtak volna. Van vala
mi lélektani alapon magyarázható visszahatás is a test és az
anyagiak túlságos uralma ellen; a szellem nyer a lázadáson.
S végül: a szociális javulás új tömegeket nyit meg a könyv
és irodalom előtt az eddig alig hozzájuk férő alsóbb néposz
tályok és a kultúrán eddig többé-kevésbbé kívül rekedt nép
tömegek köréből.

Bennünket most a szellemi körforgásnak ez a szociális
ténye érdekel. A régi olvasók nagy kereslete mellett ugyanis
ilyen új olvasótömegek megnyerése és ellátása találtatta ki
írókkal és kiadókkal az irodalomnépszerűsítés fogásait. A kor
szelleme amúgyis kedvez a népszerűsítésnek : nemcsak fel
higító, kényelmeskedő hajlamaival. hanem népi irányzatával
is. A legszélesebb értelemben vett "nép" századok keserves
küzdelmei után mintha végre fölnyomuina a nemzet testébe,
s nemcsak az irodalom témakörében szerzett polgárjogot, ha
nem kitágította az olvasótömegek körét is. Az irodalom és
olvasás eddig jórészt a szellemi emberek kiváltsága volt; most
nagy tömegek követelnek némi szellemi táplálékot a megna
gyobbodott kenyér mellé.

A jelenség örvendetes. A szellem embere csakis megelé
gedéssel veheti tudomásul, hogya szellem köre tágul, s dia
dalmas táplálékát egyre nagyobb tömegek fogadják be. Sőt:

minden eszközt meg kell ragadni arra, hogy az új olvasókat
bevezessük régi és új irodalmunk nagy élményébe. Ha kell:
a népszerűsítéstől sem riadhatunk vissza. Csupán az a' kér
dés: milyen eszközökkel és milyen formában népszerűsít

sünk? Érdemes kis seregszemlét tartanunk a népszerűsítés

eddig tapasztalt módszerei felett, néhány jellegzetes irodalmi
területen.
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Hogya legmagasabb fokon kezdjük: a népszerűsítés leg
közelebb eső lehetősége az, hogy magával az irodalomtörté
nettel, irodalmunk átfogó ismertetésével toborzunk megértő

híveket. A népszerűsítés vágya valóban hatalmába kerítette
a legtudományosabb területet, az irodalomtörténetírást is. Eh
hez a vágyhoz természetesen hozzászegődött a népi irányok
irodalmi térhódításának lökése is. Előrelátható volt, hogy az.
új elvek áradata a szépirodalom ligetei után - némi vad vi
zekkel megduzzadva - elárasztja majd a tudományos mű

fajok, elsősorban az irodalomtörténetírás szigeteit is, és nem
csak a jelen irodalmát ítéli meg azokon keresztül, s nem
csak a közelmultat (például a Nyugat-kort) festi át sajátos
látásmódjának megfelelően, hanem az újraértékelést végig
viszi majd az egész magyar irodalmi mult területén.

Nincs ebben semmi fenyegető veszély, a folyamat termé
szetes. A tavaszi árvíz szükségszerűen fölemeli hátát, ha túl
sok csapadék gyül! össze tél derekán. De ha a tényben nem
is: a kisérdjelenségekben rengeteg veszély lappang. Elmond
hatjuk, hogy e népi kiadású irodalomtörténeti átértékelések
kel megindult a szociális szempontú, sőt politikus irodalom
történetíráS. A politika pedig ingatag alap a tudományhoz;
erre éppen népi irodalomtörténetíróink egyik-másikának po
Iitikai szélkakas-szerepe figyelmeztet. Az irodalomtörténet
alapjai rendülhetnek meg ettől az átváltástól. Az eddigi iro
dalomtörténeti kutatás eszményi célja az abszolút igazság
volt, még akkor is, ha emberi gyarlóság nehezítette elérését,
mércéje a miivészi érték. Most a szándék veszi át a vezető

szerepet, vagy legalább is a relatív igaZSág. Az irodalomtörté
netírás, amely eddig tudomány volt (tudósok és kutatók mo
nopóliuma), most írók kezében kard és fáklya. Lehet ehhen
sok egészséges és hasznos is, mert a friss látás új eredmé
nyeket hozhat, és az irodalom a nemzeti élet teljességének
részeseként jelenik meg multjában is. De kérdés, nem a jó
zan igazság és alaposság vallja-e kárát annak, hogy írók és
költők, kiadók megbízására, néhány hónap alatt összeütik a
maguk "magyar írodalomtörténetét", amelynek megírására
azelőtt egy szorgos emberélet se igen volt elég. Az irodalom
történet nagymérvű laicizálása, igazi "elnépszerűsödése" jár
ennek nyomában.

Az új irodalomtörténetírók kezén merészen kitágul (vagy
inkább összeszűkül?) az irodalom fogalma is. Egyrészt bele
kerül "minden, amit leírtak, mégha nem magyarul írták is,.
- de rólunk és nálunk" (Jankovich), - tehát egy szerelmes
levél, Werbőczy törvénykönyve, Budai Nagy Antalék egyes
sége is - másrészt elveszti önállóságát, és csupán egyik t~

nyezőjévé szerényedik a nemzeti, azaz népi küzdelmeknek,
Hallatlan egyoldalúságokra és elrajzolásokra vezet ez a fel
fogás! Irodalmunk képe bámulatosan megváltozik e szernlé
let tükrében, szinte pontosan a visszáját kapjuk az eddigi lát
ványnak. A "nagyok" megkisebbednek, a kicsinyek jelentő-
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séghez jutnak. Még a nagyok is másért nagyok, mint amiért
eddig hittük. Mintha az ellentmondás szelleme költözött vol
na e verbő irodalomtudósokba. Az értékelést nem az érték,
hanem az ingatag tartalmú jelentőség irányítja, a fölmérést
az a szempont sajátítja ki, hogy a multbeli író vagy mű meny
nyiben felel meg az irodalomtörténetíró időszerű hitvallásá
nak vagy azoknak a céloknak, amelyeket ez számonkér tő

lük.
Mert az irodalmi műnek természetesen hitvallásnak kell

lennie; e nélkül nem sokat ér. Igy súlyosan feledésbe merül
az a tény, hogy az írást nemcsak a mondanivaló avatja íro
dalommá. hanem a forma ís. A minél művészibb és tökéle
tesebb forma. Népi alapon minden zamatos káromkodás be
letartozik az irodalomba.

Még egy aggasztó kísérőjelensége van az írodalomtörté
netírás elpolitíkásodásának: a szerző sokszor a hangot is a
politikai szónoklattól tanulja. Még akkor is, ha sokban igaza
van, és szívből örvedezünk új fölfedezéseinek: elriaszt ez a
rekedt néptribúni hang, amelyet oly jól ismerünk a hordók
tetejéről. Ez a rnodor a megvetett és kárhoztatott írodalom
történetíró-elődök tudományos munkáját is politikai szándé
kok keresésével vádolja meg, mert maga is pártszempontok
ból tekinti az irodalmat. Ha van valami veszedelmes ebben
az újfajta történetírásban : ez a modor az. Mert - hiába 
meg ma is ez a legalkalmasabb a népszerűségszerzésre és
a tömegek meggyőzésére. Ez a szenvedélyes meggyőződésből

fakadó, kifejezéseiben nem válogatós, sodró hatású népvezéri
hang (amely irodalmi téren is annyira jellemzi az egész népi
mozgalmat) könnyen hatalmába keríti és "elneveli" az olva
sót. Hiszen épen a meggyőzés a célja ezeknek az irodalmi
összefoglalásoknak, - meggyőzés arról, hogy az én látásmó
dom az egyedül üdvözítő, az én igazságom az igazi igazság,
fogadd el és ne gondolkozzál rajta. Ez a szándék tudományos
szempontból még akkor is gyanús, ha igaza van.

A legjellemzőbb mintapéldány Féja Gézáé, a "Viharsa
rok" írójáé. "Magyar irodalomszemlélet" című füzete, amely
ben irodalomtörténetírói módszerét és elveit ismerteti a ma
gyar irodalomról fölvázolt történeti összefoglalás keretében,
a "Magyar Élet" kiadásában jelent meg a könyvnapra, a Ve
res Péter szerkesztette "Magyar Társadalomtudományi Könyv
tár" füzeteként. Ami érték van benne, elismerjük. A mű va
lóban az, amit Gyulainál oly durván hiányol: az "egésznek"
átélése, tehát szintézis, Irodalmunkat valóban a nemzeti élet
és föld egészének keretében és vele szerves összefüggésben
mutatja be. Ez az irodalom valóban nem elvont, tanáros-pe
dáns elmélet, hanem maga a magyar élet. Sok érdekes ész
revétel, felfedezés buzog föl újraértékelő hevéből. Még az
egyoldalúságok ellen támadó kitöréseiben is van igazság.

Csakhogy Féja még súlyosabb egyoldalúságokba esik.

V I G III A 345



Népiség, "Kelet-Közép-Európa" és protestantizmus: ez a hár
mas vesszőparipája.

Az új népiség a tapasztalat szerint gyakran sajátítja ki
a maga számára a közösségi, sőt nemzeti szempontot (mintha
más részei nem is volnának a nemzettestnek), és - mint tud
juk - szoros kapcsolatban áll a Kelet varázsával. Igy tör
ténhetik meg, hogy Féja írodalomszemlélete tulajdonképen a
népi és "keleti" törekvések irodalmi megnyilatkozásainak
seregszemléjévé válik, a többi csak mint párhuzamos jelen
ség, vagy épen e törekvéseket gátló erő jut széhoz, Igy jár
pórul például a humanizmus, aztán Kazinczy, "aki a maga
börtönformálta csonka életformáját rákényszerítette csaknem
a magyar szellem egészére", Gyulai Pál, a kiegyezés korsza
kának "legvégzetesebb embere", aki "szellemi szegénységét
és korlátoltságát építette szilárd, kérlelhetetlen rendszerré",
avagy Babits, akiben nemcsak az irodalmi diktátort kárhoz
tatja, hanem a költőt is ellenszenvvel kisebbíti. Viszont bőséges

méltatásban részesül minden népi író és vezér, - és a min
denkori ellenzék .A magyar [akobinusok, Bacsányi, Zilahy
Károly, Tolnai Lajos ennek köszönhetik "rehabilitásukat".
Mindez korántsem új értékelés Németh László "Kisebbség
ben"-je óta; csak annyiban érdekes, hogy az egyik átértéke
lő temperamentumát most a másik harcos vérmérséklete
váltja föl. Féja nem sokat törődik az igazsággal. Mert példá
ul az már egyéni elfogultság, hogy Szabó Dezső jelentőségét

is ügyes sorrendi és fogalmazási trükkökkel közömbösíti.
Vajjon emelí-e ez Móricz Zsigmond nagyságát, akinek javá
ra történik ez a kicsinyítés? Altalában a "vulkánikus kor" az
eszménye, a mult század harmincas évei, amikor "a társadal
mi gondolat teljesen elönti az irodalmat, az író a társadalmi
fejlődés szolgálatában áll, hivatásának vallja a nemzetterem
tés művét és a társadalmi igazság szolgálatát, eleven tényező

kíván lenni a közösség fejlődésében." Ki ne ismerné föl eb
ben a mai kor előképét, amely a művészi célok romjai fölött
teremt magának korszerű irodalmat, - sőt írodalomtörténe
tet is?

A "keleti magyarság" eszménye az ómagyarságban és a
népi magyarságban a bűnösen elnyomott "euráziai alkatú
kultúra" nyomait keresteti Féjával, s elve az, hogy "a ma
gyar szellem két kontinens horizontjában érthető meg igazán
és épen euráziai jellegében rejlik legfőbb értéke és eredeti
sége". "Omagyar szenvedélyek" törtek föl például Mélíusz
Juhász Péterékben és Dávid Ferencékben. s "Az elveszett
alkotmány"-ban kölönös erővel tör fel ázsiai örökségünk: a
"groteszk látás". Ilyen homályos és általánosító meghatáro
zásokban mélyül el ez a keletiség.

Féja legfeltűnőbb téveszméje mégis az, hogy a magyar
ság azonos a protestantízmussal. Nem szívesen teszünk szóvá
ilyen szempontokat, de az ő esetében elkerülhetetlen. Sze
rinte szinte minden korban a protestánsok az igazi magyar-
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ság letéteményesei, és a "magyar" irodalom és költészet a
középkor nagy törése után úgyszólván a protestantizmussal
indul meg újra. Persze, vannak nehézségek is; de ezeket Fé
ja ügyes ujságírói dialektikával hidalja át. Például már-már
hajlandók volnánk meghatódni azon, hogy a katolikus Páz
mánynak oly szép méltatást szentel. Csakhogy: Pázmány "ka
tolicizmusának pántjai pattanásig feszülnek az ómagyar zsú
foltságtól", s "csak vallásos meggyőződése volt más, de lelke,
gondolkodásmódja, érzülete, szenvedélyessége és nyelve: a
Méliusz Juhász Péteré", " ... a hívő katolikus Zrínyi, a költő

is, akarva, nem-akarva a protestáns Vitnyédihez . .. sodró
dott". Igy legalább a párhuzam enyhíti a nagyság tényét.

Megvallom : mégis van a füzetnek egy izgalmas és meg
döbbentően igaz fejezete. Az utolsó. Ebben Féja összeállítja
a magyar irodalom és szellem lényeges műveínek listáját,
és nagyon igaz sorokkal mutat rá könyvkiadásunk vétkes
mulasztásaira, amelyeknek következtében e művek jórésze
ma hozzáférhetetlen. Féja itt méltó ellenfeleket támad, s he
vét olyan ügyre fordítja, amely megéri az apostolkodást.

Mindezek az erények és elfogultságok a nagyított fény
kép erejével jelennek meg "A felvilágosodástól a sötétedé
sig" c. művében (Magyar Élet kiadás). Itt a részletezés
mérsékeltebb és tárgyilagosabb hangot követel; de szem
pontjait, elveit itt sem tagadja meg, sőt alkalma nyílik köl
tők bőrén kipróbálni 'öket. űgyesen összeszedi mindazokat
az "új felfedezéseket" rehabilitálásokat, újraértékeléseket,
amelyeket korunk vivott ki születetten "ellenzéki" vérrnér
sékletű írók és kritikusok tollából. A kisebb írók itt is jól
járnak: róluk érdekes újságokat mond. A legnagyobbakról
festett portréi azonban sokszor silányak és bántóan egyolda
lúak. Vörösmartyt például meg se közelítí, nem is szereti,
mivelhogy "nem volt forradalmi alkatú" költő, a "fertőzött

közízléshez" húzott, "a nemesi osztály időszerűtlen történet
szemlélete és avult esztétikája" vezette pórázon, és! így nem
tudott eredeti formát találni romanticizmusának. KazincZ!yt
valósággal gyűlöli, és mindenkire kérlelhetetlenül lesújt, aki
bármily kis mértékben elszenvedte az ő ízlésének "beavat
kozását". Kölcseynek csak azért kegyelmez meg, mert "kele
ti alkatú szellem", s némelyik versében "a keletí életérzés
tör fel". (Szegény Kölcseyt más átértékelők nyugatosságá
ért marasztalják el ...) Arany művei között "Az elveszett
alkotmány"-t tartja legtöbbre, amelyben a költő "teljesen a
népi álláspontot fogadja el", (többi műveiben ugyanis meg
alkuszik), Madáchban többre becsüli a "Civilizátor"-t, mint
"Az Ember tragédiáját", amely "a nyugati ember túlizgatott,
fáradhatatlanul kutató, új és új életterületek felé törekvő, de
gyorsan meghasonló fausti lázát és lázának kihűlését örökíti
meg".

Meglepetés a másik népi kiadású irodalomtörténeti össze-
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Iozlalás: az "Iránytű a magyar irodalomban" (Turul Nép
könyvtár), Jankovich Ferenc, a kitűnő költő műve. Beosztá
sa, névíelsorolása, értékelése nagyjából a klasszikus felfo
gást követik, de meglepetés fordulatos, szintiszta és világos,
népies magyar nyelve. Az ő felfogása is eredendően népi
gyökerű, ő is a magyar élet, a magyar történelem egészében
szemléli az irodalmat, s tágasabb kört kerít neki, mint szo
kásos; de elkerüli az eredetieskedés csúszós meredélyeit, s
népisége is személyesebbnek érzik, mint Féjáé. Féjával kö
zös vonásai: a nép sorsának és szerepének állandó szernmel
tartása; a rendiség és a Habsburgok elítélése; a népért és a
nemzeti közüsségért harcoló irók kiemelése, a közölt szemel
vények e szernpontú válogatása. De sokkal kevésbbé elfo
gult. Helyenként ugyan a magyar önérzet nevében ő is meg
tagadja Európát, de igazi felfogását Kelet és Nyugat békés
összeegyeztetésének elve jellemzi. "Európai sorsunkkal köd
teremtő lázadozással. Kelet-imádattal és. Nyugat-gyűlölettel

nem megyünk semmire, csakis ha elfogadjuk ezt, mint adott
ságot, s belőle, a reánk rótt sorsból indulunk ki... megtar
tani keletből, . elfogadni a nyugatból, ami a miénk vagy
előbbre visz a miénkben a népek versenyében. Ez kultúránk
értelme, egyszersmind létünk alapja is ez". Világos beszéd.
Igaz, hogy nem is azonosítja a nyugatot a német hatással,
mint Féja teszi, hanem a francia kultúrhatást is értékeli.
Csokonai "példa lehet minden magyar költő előtt, mert nyu
gati műveltség és a nép lelke, Európa és Ázsia találkozik
össze költészetében".

Féjával ellenté-tben, Babitsot is érdeme szerint méltatja,
máshol viszont ő is megdöbbent véleményével. Az még csak
hagyján, hogy a szentimentalizmust megveti ("ma idegbaj
nak lehetne nevezni" - írja), s legfeljebb az is csak meg
lepőnek tűnhet, hogya borongó lírájú Jankovich mennyire
lenézi Daykát; de mostohán kezeli Kölcseyt is ("Az egyéni
ség ereje hiányzik verseíböl"), és "Az Ember tragédiájá" -t
is leértékeli. "Hibája: hogy nyelve, verselése nehézkes, gon
dolatokban újat nem hoz, nincs költői varázsa, hideg és meg
szerkesztett'. Helyenként valósággal úgy tűnik föl, mintha
csak a kiadónak kedvezne bizonyos világnézeti megjegyzé
seivel, vagy mintha szövegébe egyenesen beleillesztettek
volna ilyen részleteket.

Jankovich esetében nem feledkezhetünk meg arról, hogy
irodalom története kimondottan a nép számára készült, s ne
mes propaganda-célja is van. Ennek a célnak pedig kitűnden

megfelel. Kellemes olvasmány. Hangja sem annyira szóno
ki, hanem inkább epikai: népies elbeszélő modorban, izesen
és érdekesen, nemzeti önérzetünket emelően mondja el a
régi, szép rnesét irodalmunk fejlődéséről.

Néhány szót kell szólnunk arról a felettébb kétes értékü
kísérletezésről, amely egyre több írónkat vonja az "átiratás"
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kínpadjára. Azt hittük, hogy Vörösmarty elregésítésének si
ralmas kudarca elvetette a kiadó kedvét a további próbál.
kozástól, Tévedtünk. A könyvnapon újabb kötete jelent meg
a "Halhatatlan írók regéi" c. sorozatnak. "Ne bántsd a ma
gyart! Zrínyi Miklós müoei Ferdinándy Mihályelőadásában".
Ez a könyv címe: csupa félreértésre alkalmas elem! Ilyen
című munkája nincsen Zrínyínek. noha a kötet hátcíme is
határozottan így jelzi. S mit jelent az, hogy Ferdinándy "elő

adásában"? Ime, a belső cím: "Zrínyi Miklós a költő művei

regékben". Regékben. Eddig azt hittük, hogya rege önálló
műfaj. Most kiderül, hogy a Szigeti Veszedelem is rege, vagy
legalább is regésíthetö, regévé varázsolható.

Szöval Zrínyi átírásáról van szó, Még érthető ez a "Tö
rök Afium" vagy a "Mátyás királyról" szóló elmélkedés ese
tében: a prózai szövegekben igazában a mondanivaló, a ki
fejtett eszmék a legfontosabbak, s az átírás legfeljebb az ere
deti ódon zamatát sikkasztja el, viszont a nemzeti eszmeter
jesztés szempontjából valóban megkönnyítheti Zrínyi idősze

rű eszméinek népszerűsítését. De a Szigeti Veszedelem pró
zai átírása tűrhetetlen. Jól tudjuk, hogy Arany János, Rőt

már Ráday Gedeon is megpróbálkozott a Zrínyiász moderní
zálásával, Mégis azt kell mondanunk, hogy inkább küzködöm
Zrínyi régiességében és döcögősségében is zordon erővel

zengő vagy lágyabbra hajló, patinás verselésével. mint holmi
ízét-zamatját, színét-erej ét vesztett prózai átírással. Az eposz
köntöse elvethetetlenül a vers. Zrínyi remek hasonlatai, ké
pe i, elégikus fölsóhajtásai, lírai tűnödései. feg'Yvercsörgése
milyen laposan illeszkednek aprózához! Mindenható dörgő

parancsa az eposz elején mily sete-suta a mai próza lapos
szintjén! De meg értelmetlen is az átírás, mert például Zrí
nyinek és fiának darabos párbeszéde semmit sem enyhült
az átírássaI.

Ezt a kisérletet azonban semmi sem indokolja. Mosolyt
keltő a kiadó megjegyzése a borítéklapon: "Ferdinándy
olyan magas színvonaion tartja az egészet, hogy az olvasó
nak az az érzése, hogy Zrínyi Miklóst a költőt hallja". Miért
akkor ez a behelyettesítés? Az pedig naivság, hogy "éppen
ez a mű célja: rábírni a mai olvasót az eredeti olvasására".
Ha az olvasó magát a költöt véli hallani Ferdinándy "előadá

sában", rniért olvasná el az eredetit is? Az sem valószínű,

hogy aki az eredetivel nem volt hajlandó megismerkedni, az
Ferdinándy nyomában siet elolvasni.

A könyv eszményi célja a Zrínyi-eszmék ma kétszere
sen időszerű terjesztése. S ez helyes! De van-e remény ar
ra, hogy egy ilyen ötpengős könyv eljut a néphez, vagy akár
csak városi társadalmunk szélesebb rétegeíhez; hogy lega
lább a népművelési szempont kielégüljön ? Ezt a célt sokkal
jobban és tapintatosabban lehet elérni valami népszerű, so
kat idéző ismertetéssel (semmiesetre sem Ferdinándy tudós
kodé bevezető tanulmányával). A Szigeti Veszedelem helyett
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pedig inkább a "Vitéz hadnagy" került volna a másik két
átírt prózai mű mellé. Igy is értékes ajándéka a kötetnek 2.Z'
eddig nehezen hozzáférhető Mátyás-tanulmány közzététele,
---: és ezt értékelni kell az irodalomnépszerűsítés szempont
jából is. Érdekes mű, Nem annyira "a nemzeti király előnyei

ről" szól benne, hanem inkább az a mai olvasó benyomá
sa, hogy Zrínyi sajátmaga számára, sajátmaga előtt igyeke
zett tisztázni a jó csataviselés és legfőbb kormányzás sza
bályait, mintha arra pallérozta volna rátermettségét, Olyan
ez, mint mikor az író tisztázza maga előtt mestersége titkos
szabályait. . . .

Az irodalomnépszerűsítés divatos válfaja az életregény
is. Van valami hasznavehető gondolat abban, hogya nagy
írót és műveit életének megelevenítésével vigyük közelebb
az olvasók szívéhez és értelméhez. A műfaj azonban ezer tőrt

vet buzgó művelői elé, és rendszerint az a baj, hogy az élet
regény minősége nincs arányban a "modell" nagyságával.

Jól példázza ezt kapásból kiválasztott legújabb életre
gényünk, Balassa Imre Vörösmarty-regénye (Itt élned, hal
nod kell! Singer és Wolfner kíadása.) Semmi. különös gán
csot sem lehet vetni ellene: folyékonyan, símán, hitelesen
beszéli el Vörösmarty életét. Meg tudja adni a hitelesség
illúzióját, amelyet egyébként széleskörü bibliografiájának
felsorolásával is bizonyít. Értelmes, tiszta írás, ügyesen be
szőtt idézetekkel a költő verseiből. Hasznos könyv is, mint
ahogy a hasznosság, a kultúraterjesztő, irodalomszerettető

szerep a legjobb értéke minden életregénynek. Jelenetei is
szépek, művészien kicsiszoltak.

Csak egy a baj: a regény mégse olyan monumentális és
gígászi, hogy arányban állhatna Vörösmarty bűvölő nagysá
gával. Az élő lángész helyett egy sápadt olajnyomat, - Gyu
lai szabatos életrajzi tanulmánya helyett egy agyontanulmá
nyozott életrajz... Balassa nagyon józan író ahhoz, hogy
forróan és nagyszabásúan vörösmartyas regény kerüljön ki
tolla alól, és az igazi drámai erő is hiányzik belőle. Milyen
lapos például az a jelenet, amelyben Vörösmarty megtudja
édesanyja halálát! Pedig az író drámainak szánta. Az érzel
mes jelenetek kicirkalmazása jobban sikerült. és ügyesen
világít be az alkotás lélektanába is egy-egy nazv Vörösmarty
vers megszületésének intuitív megelevenítésével. Viszont vi
tás az a beállítás, amely már elejétől fogva a diszharmóniák
és a végső nyugtalanságok emberét látja Vörösmartyban.
Balassa szerint már az Etelka-élményben is "az a feszesség,
félelem, örökös gátlás" tartja vissza a költőt, "mely egy éle
ten át fogja kísérni". "Az ő lelki alkata - írja később -
melyet magával hozott e földre, meg nem másítható. Belső

élete csupa ellentmondás és .: gyötrő kíelégületlenség, Eiért
nincs összhang költői képzelete szülötteiben sem." Vajjon
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nem inkább Babitsnak van-e igaza, aki a "második" Vörös
martyban találja meg e vonásokat?

Az irodalomnépszerűsítésnek igen hasznos és nálunk
meglehetősen újszerű médját választotta legújabb könyvében
a sokoldalú, fáradhatatlan professzor, Hankiss János. (A
magyar irodalom közelről. "Forrás"-kiadás.) A francia iro
dalomban, tanításban és irodalomtörténetben oly gyümöl
csözően alkalmazott szövegmagyarázatot, az explication de
texte-et honosítja meg benne, végigvezetve az olvasót egész
irodalmunkon, legalább egyes írók és művek keresztmetsze
tében, az Omagyar Mária-siralomtól - József Attiláig. Az
antológia - még a legjobb is - holt anyag a nagyközönség
kezében: szöveget ad, de a lelket nem mindenki tudja kihá
mozni belőle, - különösen nem a mi művelt közönségünk,
amely az iskolában ritkán tesz szert ilyen gyakorlatra. Han
kiss a száraz antológiát bőséges magyarázattai szerzi meg,
s ha a magyarázat jó, akkor ez a népszerűsítő módszer meg
támadhatatlan.

Hankiss az "előljáróban" aszövegolvasás, szövegismeret
fontosságát hangoztatja, és arra alapozza kísérletét. hogy
alapjában véve az író vagy költő bármelyik írásrészletén ke
resztül megláthatjuk, mint tükörben, a szerzőt. Szemelvényei
megerősitik ezt az állítást. Néha látszólag igénytelen versre
vagy idézetre esik a választása, mégis kitűnő képet boncol
ki belőle, erőltetés nélkül. Mivel nem a legkonvencionálisabb
szöveget választja elemzésre, eredeti is az antológia. Legtöbb
ször gondos magyarázatot ad, szétszedi és összerakja, háttér
elé helyezi a szöveget, jellemez és összehasonlít. Magyará
zataiban a következő szempontok vezérlik: a magyar önisme
ret, aztán a nemzeti közösség megnyilatkozásainak nyomon
kísérése az irodalmi műben (Hankiss is hajlik a falu és vá
ros, Nyugat és Kelet, népi és polgári összeegyeztetés felé),
s végül a formai, művészi értékek fölvillantása. Ez helyes,
mert kétségtelenül a formai sajátságok fölismeréséhez van
legkevésbbé érzékünk. Hankiss pedig nagy hozzáértéssel
elemzi a költő és író tudatos íróművészetét, anélkül, hogy
belemagyarázónak tűnnék. Elemzései eszményi irodalornis
mereti tanulmányok iskolai használatra is.

Egyébként eleve elhárítja az antológia látszatát és a
"válogatást" vagy a seregszemle teliességet érthető kifogáso
kat. A teljességnél fontosabb az, hogy olyan példát mutatott,
amelynek nyomán mások is indulhatnak.

Mert az a tanulság körültekíntésünkböl, hogy az irodal
mi népszerűsítés egyetlen helyes módja: az eredeti szöveg
gekből kiindulni, és azokat megmagyarázni, hozzáférhetőbbé

tenni a mai és a legszélesebb körű közönség számára. Per
sze, ebben a módszerben is van valami illetéktelen beleszó
lás a nagy irók szavaiba, - az eszményi az lenne, ha a szép szö
veg a maga erejével hatna, bővítgetés és magyarázat nélkül,
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