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Született 1934-ben Buda-
, pesten. Irodalomtörténész.
Jelenleg a SZTE BTK
ÖSSZehasonlító Irodalom
tudományi Tanszékének
tanára Legutóbbi írását
2000. 4. számunkban kö
zöltük.

'Túlságosan röviden
emlékezik meg róla az

Új Magyar Irodalmi
Lexikon is, érzékeltetve,

mennyire elfelejtett
szerző Rédey Tivadar.

SZÉPIÍRÁS

Márai Sándor levelei
Rédey Titadarhoz
Márai Sándor valódi kapcsolatrendszerének földerítése folyamat
ban van. Önmagáról joggal hirdette, hogy nem vesz részt az irodal
mi életben, amit úgy fogalmazhatnánk meg másképpen, hogy távol

.maradt irodalmi csoportoktó l, ideologikus, vallási alapon szervező

dött folyóiratokban nem publikált; s egyébként is igyekezett a ma
gános, a kü lönálló, a "d ulakodás felett" (Romain Rolland szava)
létező szerző alakját elfogadtatni. Ugya nakkor az nem állítha tó,
hogy írótársaitól is elzárkózott volna, személyes rokonszenv és hi
vatalos kötelezettség egyként eredményezhette a levélváltást vagy
az együttműködést. Itt jegyzem meg, hogya "telefonos korszak"
ellenére igyekezett a neki küldött publikációkat kéz- vagy gépírás
sal 'megköszönni, s az Újságnak nem csupán kolumnistájaként, ha
nem szerkesztőjekéntis kapcsolatban maradni a hozzá kéziratokat
eljuttatókkal.

A két világháború közötti magyar irodalmi élet valódi mozgá
sai nem ismeretesek még teljes egészükben, így akkor, bizonyos
fontosnak tartott szereplők (szerkesztők, tisztségviselők) a mai
megítélés szerint eljelentéktelenedtek, mások, akiknek éppen nem
az irodalmi élet mozgásában volt szerepük, költői-írói működé

s ük következtében, a korszak jellegadóivá váltak. Ebben semmi
meglepő nincsen, az irodalom (és részben az irodalomtörténet)
önmozgása megteremti a saját múltját. Ugyanakkor a kevéssé
"publikus" levelezések, a rejtve szerzett emlékezések, a naplók
esetleg egészen más képet mutathatnak föl a múltról, mint ami
ma látszik. Részint hitelesíthetik a visszatekintő írói megnyilatko
zásokat, részint helyesbítik a csupán "látható" alapján készült pe
riód usrajzokat. Az irodalmi / irodalomtörténeti felejtésne k több
oka lehet; olykor nem azért szükséges egyes személyiségek tevé
kenységének rekonstru kciója, mert közvetlenül szerzői/költői

munkásságuk indokolja (jóllehe t egy jogosnak tetsző rehabilitáció
sincs kizárva), hanem az egykori irodalmi élet he lyesebb arányai
nak föltárása igényli a fő- és epizódszereplők kapcsolatrendszeré
nek tisztázását.

Rédey Tivadamaki 1947-48 után mostoha sors jutott osztályré
szül. A "fordulat évé"-t előkészítő és az azt követő iroda
lompolitika nem tudott (és nem is akart) vele mit kezdeni, a las-
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2Műveinek megbízható,
pontos címleírása és

jegyzéke az Országos
Széchényi Könyvtár

betűrendes

katalógusában.

3Megemlékezés Paulay
Edéről. In: A Kisfaludy

Társaság száz éve.
Szerk. Kéky Lajos. Bp.,
1936. 443-450. Rédey
társaságí székfoglalóját

Takáts Sándorról
tartotta, majd felolvasta

A színházi kritikus
lelkiismerete című

értekezését.

4Akadémíaí Értesítő

1938. 30.
("versköltő, jeles

essayista, a Nemzeti
Színház történetének
megírója"), 1947---49.

között volt rendes tag.

san meginduló színháztörténeti kutatástól sem kapta meg azt az
elismerést, amit megérdemelt volna. S minthogy a két háború kö
zött működő Kisfaludy Társaság és Magyar Tudományos Akadé
mia a legtapintatosabban szólva is konzervatív besorolást kapott
(a Nyugat irodalmi törekvéseihez képest is'), s nemigen állítható,
hogy jogtalanul, így az ezekben az intézményekben működő. az
intézmények pályázatainak elbírálásában jeleskedő személyiségek
eleve gyanúsaknak bizonyultak. Márpedig Rédey Tivadar előbb

költőként és fordítóként (például E. T. A. Hoffmannt tolmácsolt
magyarra) szerzett nevet, színikritikusként számon tartották (a
Budapesti Szemlébe és a Napkeletbe dolgozott), ugyanakkor a
Nyugat munkatársaként 1933-tól folyamatosan publikált, a Ma
gyar Csillag tanulmányírójaként szintén ismeretes volt. A Nyugat
ban Babitsról. Juhász Gyuláról, Kárpáti Aurélról. Gellért Oszkár
ról, Sárközi Györgyről, Török Sophie-ról, Móra Ferencről írt töb
bek között tanulmányértékű esszét, kritikát, de foglalkoztatták
színházelméleti problémák is, 1937-es nagymonográfiája, a Nemze
ti Színház története 1. Az első félszázad hozta meg számára az aka
démiai elismerést. Szerkesztette a Magyar Könyvszemlét. dolgo
zott a Széchényi Könyvtárban: egyszóval igen munkás tagja volt
a két háború közötti magyar szellemiségnek, amely a magyar
szellemi életet nem (irodalom) politikai megosztottságában, ha
nem a legjava erők egyesítésében vélte eredményesnek. Rédey Ti
vadar a kettészakadt irodalompolitika közvetítő-kiegyenlítő sze
mélyisége volt, aki a Kisfaludy Társaság másodtitkáraként (1936
tól volt tag, a jubileumi kötetben Paulay Edéről közölt fontos ta
nulmánytl)", majd akadémikusként éppen úgy igyekezett az aka
démizmus ügyét szolgálni, mint a modernebb szemléletű iroda
lomét, tudományét. Ez szerezte meg számára mindkét oldal meg
becsülését. 1938-as levelező tagságra ajánlását Kéky Lajos, Voino
vich Géza, Szinyei Ferenc, Horváth János, Szász Károly, Petrovics
Elek és Pukánszky Béla írta alá. 4 Konszenzusos névsor, amely
egyben jelzi a Magyar Tudományos Akadémia törekvését kapui
megnyitására a nem konzervatív irodalom/tudomány előtt. En
nek tanújele, hogy hamarosan Márai Sándor is akadémikus
lesz, s az akadémikusi beiktatáson az igazán kevéssé modern
nyelvész tudós, Pais Dezső Kosztolányi Dezsőt emlegeti, mint
akinek be nem választása számottévő veszteségnek bizonyult,
Melich János (aki szintén kevéssé volt avantgárd nyelvész) ép
pen Márainak egy újságcikkére (!) hivatkozik Kerecsényi Dezső

beikta tás akor.
A harmincas években lassan-lassan változó intézménystratégi

ák egyik (ki)munkálója (az eddig általam ismert adatok szerint)
Rédey Tivadar volt, akinek szervező-közvetítőmunkája az eddigi
eknél jóval több figyelmet érdemel. S természetes, hogy színház
történeti-elméleti-kritikai munkálkodása szintén várja azt a vállal
kozót, aki a hiányzó magyar kritikatörténet rendjében elhelyezné
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SKéziralos levél,
lelőhelye a Magyar

Tudományos Akadémia
Könyvtárának

Kézirattára, Ms
4539/136-38

6Ódry Árpád. Budapest,
1942. 30+2 lap. Márai

ekkor mármegírta a
Kaland és A kassai

polgárok című

színművei\.

7Kézirat, üres
névjegykártya.

irodalmi életünknek ezt a fontos személyiségét. Így Márai Sándor
alább közreadandó három levele részben a följebb megjelölt
irányba mutat, részben a rejtőző, a közszereplést nemigen vállaló
(ugyanakkor rádiófelolvasásai révén a közönséggel mégis kapcso
latot tartó) szerzőt állítja elénk. Márai elzárkózása önnön szemé
lyiségteremtése szempontjából nevezhető lényegesnek; a műbeli

megnyilatkozások és a nem nyilvánosságnak szánt levelezés egy
bevethető, szembesíthető, átfedések és párhuzamosságok mutat
hatók ki a különféle műfajú művek között. Márai alább közlendő

leveleit valóban hivatalos felkérés elhárítása céljából írta, ennek
következtében példásan igazolja egy magatartás következetessé
gét (amelyet más oldalról művek, nem csak a naplók, újságcikkek
is alátámasztanak).

Mindezeket figyelembe véve érdemes végigolvasni Márai Sán
dor három levelét.

Budapest 1940. 12. 2Z

Kedves Barátom,
őszintén sajnálom, hogy megtisztelő fl:'lszólításodnak nem tudok eleget ten
ni. Én csak a Kisfaludy Társaságban olvasok[el, ott is a legritkábban.
Mindenki másnak - kultIlszkormánynak, városoknak, megyéknek - évek
óta rendszeresen lemondok. Nem sérthetem meg azokat, kiknek évek óta
lemondtam, azzal, hogy most eloállaloka V J. T-ban egy felolvasást. Kű

iimoen sem az én műjaiom a nyilvános szereplés. Nem értek hozzá, s a
fent említett okokból nem is tehetem.

Ezért kérlek, bocsáss meg, hogya nagyrabecsült és Tisztelt Vajda Já
nos Társaságban sem vállaihatom ezt a megtiszte/ő fe/adatot. És tartsd
(!) meg jóindlllatodban.5

Igaz barátod
Márai Sándor

Kedves Barátom,
hálásan köszönöm, hogy elküldted nekem szép Ódry-tanlllmányodat;6
mint kezdő drámaíró, a magam kárán is érzem, mennyire hiányzik a ma
gyar színpadnak egy Ódry?

Szeretettel köszönt
Márai Sándor

Budapest, 1947. március 24.

Kedves Barátom,
köszönöm szines soraid és megtiszte/ő fe/szólításod. Sajnos, nincs semmi
féle olyan kéziratom, ameb; alkalmas lenne arra, hogy fe/olvassam a Kis-
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faludy Társaság ezidei naggyíílésén (1), Ezért tisztelettel kérlek, menis fel
8Gépirat borfékkal. e feladat alól. 8

Szioes barátsággal köszönt
Márai Sándor

A borítékon: Rédey Tivadar író úrnak
A Magy. Tudományos Akadémia tagja
Budapest V.
Akadémia utca 2. (áthúzva, ceruzával) II. ker. Buday László ut 14.
(postabélyegző: 47. III. 25.)

A boríték túloldalán: Márai Sándor, II. Zárda u. 28.
(postabélyegző: 47. III. 29.)

9A Kisfaludy Társaságat
hivatalosan 1952-ben

szüntették meg,

1947-ben még nem látszott minden elveszve. Rédey még publikáJ
gatott, például az Új Időkben, de már készülődött a fordulat. Ha
marosan átrendeződött a Magyar Tudományos Akadémia, és Ré
dey is azok közé tartozott, akik nem kerültek be az újjászervezett,
"vonalassá" silányodott Akadémiába, Márai az emigrációt válasz
totta, a Kisfaludy Társaság" pedig osztozott minden "civil" szerve
zet sorsában, áldozatul esett a szellemi élet egyneműsítésének. En
nek sejtése volt egyik oka annak, hogy Márai, nem kevés tépelődés

után, távozott az országból, ahol sem írni, sem hallgatni számára
már nem volt szabad.
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