
sokkal tartozunk neki e nagy írókról alkotott 
saját nézeteink kialakulásában. Ezzel szem
ben Jókai Mór értékelését nem Waldapfel 
József szempontjai szerint kezdte meg és 
folytatja újabb irodalomtörténetírásunk. Nem 
arról van szó, hogy Jókai békepárti tevékeny
ségét és politikai ingadozásait elnézzük, de 
ezek miatt Jókai márciusi szereplését sem 
tekinteni őszintének, nem igazságos, s nem 
vezet a Jókai-életmű igazabb megítéléséhez. 
Ujabb Jókai-kutatóink sem arra vetik a fő
súlyt, hogy kimutassák, „milyen döntő része 
volt éppen Jókainak a szabadaságharc 
folytonos emlegetése, kultuszának lelkes 
szolgálata ellenére, igazi értelmének elh má-
lyosításában és elszegényesítésében." Ehelyett 
újabb kutatóink Jókai márciusi szerepét 
tekintik a nagy regényíró eszmei fejlődése 
csúcsának és az ettől való eltávolodásokkal, 
illetve az ennek magasához való újabb 
közeledésekkel hozzák kapcsolatba írói művé
szete hullámvölgyeit és hullámhegyeit is. 
A filológiai kutatások is sok olyan eddig 
ismeretlen vagy kevésbé ismert adatot 
tártak fel, melyek Jókai szabadságharc alatti 
politikai szerepléséről — még Petőfivel való 
végleges összetűzéséről is — sok vonatkozás
ban más képet adnak, mint amilyent tíz évvel 
ezelőtt erről meg lehetett rajzolni. 

Eltekintve a Jókai-értékeléstől, e tanul
mánykötet arról tanúskodik, hogy új iro
dalomtörténetírásunk azokon a vágányo
kon halad, amelyeknek lefektetésében Wald-
apfel József a legfontosabb szerepet be
töltők sorába tartozik. 

Arról is vall ez a tanú mánykötet, hogy 

Tíz esztendő terméséből válogatott iro
dalomtörténeti tanulmányok, ünnepi meg
emlékezések foglalata e kötet, melyeknek 
mindegyike megjelent már kiadások beveze
tőjeként, vagy folyóiratok hasábjain. Anyaga 
élesen kettéválik, öt írás régi irodalmunk 
egy-egy alakjának arcképét vázolja fel, a 
többi új irodalmunk két értékes egyénisége 
köré fűzi mondanivalóját. 

Az első csoport — Balassi, Szenczi Mol
nár, Bethlen Miklós, Rákóczi Ferenc és 
Kazinczy Ferenc tanulmányai —, akkor ké
szültek, mikor a magyar marxista-leninista 
irodalomtudomány egyre határozottabb lépé
sekkel indult régi irodalmunk értékeinek 
vizsgálatára, vette bonckése alá „a régi korok 
íróinak haladó voltát illető bonyolult kér
déseket". (169. 1.) Az öt közül elsőnek a 
Kazinczy Ferencről szóló készült el, s most 
hogy kötetbe foglaltan, tartalmuk szerint 

milyen hasznos munkát végezhet a régebbi 
magyar irodalom kutatója akkor is, ha 
„kirándul" a legújabb irodalom területére. 
Itt nemcsak a József Attila-cikkekre gondo
lok, hanem arra a színikritikára, melyet 
Waldapfel József élő író művének első hazai 
színrehuzatala alkalmával írt. Kornyejcsuk 
A nagy műiét c. darabjáról, illetve annak 
budapesti bemutatásáról szól a bírálat. 
Irodalomtörténészi alapossággal Waldapfel 
az író pályájának ismertetésével kezdi, 
Llytatja A nagy műtét fejlődéstörténeti, el
helyezésével ezen a pályán, majd a mű 
mondanivalóinak és a jellemeknek finomtollú 
elemzésén át eljut a színészek játékának egé
szen beható kritikájáig, és figyelme kiterjed 
a fordítás, a színházi húzások legapróbb 
kérdéseire is. 

Waldapfel József könyve egy széles és 
gazdag érdeklődésű irodalomtörténész több 
mint húszéves pályájáról ad képet. E pálya 
kezdetét a lelkiismeretes és találó ítéletű 
filológus anyagbővítő cikkei jelzik, újabb 
állomásait klasszikus irodalmunk haladó 
értékeit ebbe az irodalomba szeretettel és 
alapos tudással elmélyülő marxista irodalom
történész értékelő esszéi mutatják. Míg Wald-
apfel régebbi dolgozatai főleg régebbi iro
dalmunkról szóló ismereteinket gyarapítják 
biztos kézzel feltárt irodalomtörténeti tények
kel és vonatkozásokkal, XIX. századi íróink
ról írt tanulmányai szilárd alapkövek mar
xista igényű irodalomtudományunk további 
kutatásai számára. 

Oerézdi Rábán—Horváth Károly 

időrendbe szedve sorakoznak a kötetben, 
helyesnek érezzük az ilyetén való csoportosí
tásukat, mert az egyes tanulmányok iroda
lomszemléletéből és azok értékelési eredmé
nyeibőlirodalmunk egy szakasza, fejlődésének 
vázlata is kirajzolódik. 

„Balassi Bálint ünnepére" a költő szü
letésének négyévszázados évfordulója al
kalmával rendezett országos ünnepségen el
hangzott emlékbeszéd ; e műfaj klasszikus 
értelmében, de annak szónoki pátosza nélkül. 
Feladatának Balassi új szempontú értéke
lését választotta. A kor és társadalmi viszo
nyok egymásrahatásában keresi Balassi költői 
egyénisége kialakulásának kulcsát. Világosan 
meghatározza a történelmi pillanatot, amikor 
Balassi fellépett. Az ezerötszázhetvenes évek
kel lezárult a reformáció hódító lendülete, 
az új korszakaszból már hiányzik a haladó 
erők élen járása, elkövetkezett a „második 
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jobbágyság" időszaka. Rendkívül tanulságos 
ezzel kapcsolatban az a pillanatkép, amivel 
Tolnai a kortárs európai irodalmat felvá
zolja. S ezután az ellentmondásokban gazdag 
kor tükröződését keresi meg az oly sok ellent
mondást mutató Balassi arcképen. A féket 
nem ismerő feudális nagyúr és költő szinté
ziséhez ezek az ellentmondások adják a 
magyarázatot- Az egyre lejjebb süllyedő és 
a Habsburg-államhatalommal is szembe
került költő, az anyagi gondok és lelki prob
lémák válságából, a vallásos költészetben 
keresett uíat a megnyugvás felé, amit egye
dül csak a végek életében, katonái körében 
talált meg. „Nem véletlen, hogy Balassi 
költészete legmagasabb csúcsait a vitézi éne
kekben érte el, annak az élményvilágnak 
kifejezésében, mely nem egészen negyven 
évet kitevő életének legszebb napjait jelen
tette." (19. 1.) 

Kétségtelen, hogy a Tolnai felvázolta kép, 
éppen azért, mert vázlatos, szükségképpen 
hiányos is. Nélkülözzük benne a szerelem köl
tőjének rajzát, de tanulsággal olvastuk 
Tolnai fejtegetését a kor és Balassi kapcsola
táról. 

Vitaelőadás — „Szenczi Molnár Albert 
értékelésének néhány kérdése" — a következő 
tanulmány. Felveti a kérdést, miként látták 
Szenczi Molnár Albertet a múltban? Régebbi 
kutatóink nem ismerték fel benne azt, ami 
haladó." Nem hiányoztak az elismerő szavak, 
az elismerés azonban bizonyos objektivista 
jelleget öltött, s az objektivista értékelést 
egyenlőségi jellel kötötték össze, bizonyos 
fajta lekezeléssel. (25. 1.) Tolnai megkereste 
Szenczi Molnár kapcsolatát a polgárosodással, 
az ezért vívott harccal, melyek őt a haladás 
útjára vezették. Hazai tartózkodásának évei
ben és Németországban egyaránt polgári 
környezetben élt állandóan. A magyar 
mezővárosoknak ekkor már megtorpant fej
lődését szembe állíthatta a fejlődő német vá
rosokkal, azok tudományos és irodalmi életé
vel. Az összevetésből Szenczi Molnár felismeri 
a polgári haladásért való harc szükségességét, 
de azt is, hogy akkor „Magyarországon a 
polgárosodásért való közvetlen társadalmi 
harc nem járható út". „Nagyszerű realizmus
sal olyan műveket ad hazájának, népének, 
amelyek a polgári fejlődés előmozdításához 
szükségesek." (29.1.) E művei túlmutatnak 
a 17. századon, a magyar nyelv előrevitele 
terén végzett munkássága Kazinczyig ki
terjedő jelentőségű. A tanulmány elvi meg
állapításait Szenczi Molnár műveinek elem
zésével bizonyítja, hogy azok a polgári törek
vések kifejezői. A zsoltárokban meglátja a 
tudatos műfordítói gyakorlatot és a zsoltárok 
anyagával való teljes személyi azonosulást 
és a személyi mondanivalók kifejezése mel
lett a mezővárosi polgárság vágyainak for
mába öntését. Prózai stílusának jellemzése 
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figyelemre méltó szempontokra hívja fel a 
figyelmet, kulcsot ad a polgári próza elem
zéséhez, melynek első jelentkezését látja 
Tolnai Szenczi Molnár írásaiban. Végezetül 
felhívja a figyelmet arra, hogy Szenczi 
Molnár voltaképpen összekötő a 16. századi 
reformáció és a 17. századi, az angol polgári 
forradalom ideológiája nyomán kialakuló 
magyar polgári fejlődés között. 

A tanulmányban megrajzolt arckép vo
násai, éppen azért, mert Molnár életművének 
csak néhány részletét veszi vizsgálat alá, 
élesebbek, keményebbek. Mégis nem érezzük 
elnagyoltnak. A szélesen felvázolt kortörté
neti háttérből határozottan lép elő a polgári 
gondolkodás úttörője, akiben szerencsés szin
tézisben egyesülnek a reformáció mezővárosi 
polgárságának irodalmi hagyományai a 
német városok fejlődő és a korral haladó 
eszmevilágával. Zsoltárfordításának és prózá
jának elemzése pedig a polgári haladó gon
dolat előremutató kifejezőjét állítja elénk. 

Az emlékíró Bethlen Miklósról készült 
tanulmány második megfogalmazása az Em
lékiratok elé írt bevezetésnek. Az első, 1943-
ban készült tanulmány anyagából mindent 
átvett a második változatba, amit a marxista-
leninista irodalomtörténetíró ma használhat. 
Nem is az érdekes, amit kihagyott, hanem, 
amivel korábbi vizsgálódásainak eredményét 
kiegészítette. Az életrajzi vázlatot tovább
fejlesztve Bethlen életútjának nagy ellen
tétét, az utat a nemzeti abszolutizmustól a 
Habsburg-politika erdélyi támogatásáig ; a 
török-csatlós Thökölyvel való szembefordu
lást, de a Habsburg gyarmatosító törekvések 
fel nem ismerését és az öreg Bethlen politikai 
szemhatárának csak Erdélyre szűkülését. 
Érdekes szembeállítani a két tanulmány 
bírálatát Apaffy Mihály kormányzásáról. 
Mennyivel kevesebb a mentő szava, meny
nyivel élesebben, határozottabban elemzi a 
kort, mond róla a biztos eredményre vezető 
módszer szerint véleményt. Elveti az erdélyi 
barokk abszolutizmus gondolatát, és a korra 
jellemző történelmi formát a feudális anar
chiában jelöli meg. Rámutat arra, hogy a 
politikus Bethlen szemben áll az emlékíró, 
a haladás szellemében korát bíráló Bethlen
nel. E magatartás ideológiáját á haladó pro
testáns irányzatokban és a cartesianismus-
ban keresi, ezek váltják ki a kort bíráló em
lékíró analízis szenvedélyét és meghatározzák 
emlékirodalmunk jellegét. A haladó ideológiai 
irányzatokhoz való kapcsolatai külföldi útjai 
során még jobban elmélyülnek és a purita
nizmus ideológiában összegeződnek. Az Ön
életírás elemzése során megvizsgálja Bethlen 
stílusát és az első tanulmánnyal egybehang
zóan a bethleni kompozíciót rokonnak érzi 
a barokk festőkével, de korábbi írásával 
szemben Bethlen prózáját a Szenczi Molnár
ral induló próza stílus, a kibontakozó, pol-



gári irányzatú pszichológiai realizmus kép
viselőjének mondja. 

A „Rákóczi Ferenc, az író" című tanul
mányt is a Rákóczira vonatkozó korábbi 
irodalomtörténeti kutatások megmérésével 
vezeti be, melyekkel szemben vállalja annak 
bizonyítását, hogy „Rákóczi itthon, a füg
getlenségi harcok során, a nyolc esztendős 
küzdelemben, a hazai hagyományokat ma
gába szíva lett íróvá, nem pedig az emigráció 
világában." Vállalta annak feltárását is, 
„hogy a helyesen értelmezett száműzött 
Rákóczi írói műve szervesen összefügg a 
szabadságharcos író és politikus alkotásai
val". (72—73 1.) Rákóczi a szabadságharc 
szervezése során felismerte az irodalom agi
tatív jelentőségét és a felismerés következ
tében kézbentartotta az egykori irodalom 
fejlődését, sőt abból maga is szerepet vállalt. 
Te Inai számba vette Rákóczi hazai irodalmi 
alkotásait, s azek legfőbb jellemzőjének a 
mozgósítás szándékát, a nagy célokat szem 
előtt tar.tó és azok megvalósítására törekvő 
realizmust mondja. Zrínyi nyomán jár, de 
stílusának kialakításában sokat tanult pro
testáns prédikátoraitól. A mélyen vallásos 
Rákóczit a vallásos élmény a felekezetek 
fölé emelte, hiányzott belőle minden vallási 
elfogultság. Ezért tudta a protestáns forra
dalmi hagyományokon kialakult prédikátor
stílust magáévá tenni és a függetlenségi 
harcban felhasználni. Noha röviden, Tolnai 
foglalkczik Rákóczi külföldi irodalmi mun
kásságával is és az Emlékiratokban, a Val
lomásokban a feudális francia udvar romlott 
világából kiábrándult Rákóczi kedélyének, 
ösztönének lázadását keresi. Ez a maga
tartás lázadás a feudális abszolutizmus em-
bertelensége ellen. Ebben, noha a lázadás 
csupán belső világában jelentkezett, Rákóczi 
művei p zitívan előre mutatnak. 

Kétségtelen az, hogy a polgári irodalom
történetírás Rákócziban csak a bujdosó 
fejedelmet, a magányba zárkózó, emlékira
tok íróját látta. E tanulmány a szabadság
harcban szervező és agitátor írót állítja elő
térbe, s ha vannak is vázlatosságból követ
kező egyoldalúságai, a hazai fejlődés vonalába 
helyesen állítja és irodalomtörténetírásunk 
számára, Rákóczinak, az írónak tüzetes 
analízisét megvalósítandó feladatnak jelöli 
meg. 

„Kazinczy Fogságom naplója" bevezetése 
legkorábbi Tolnai tanulmányai között. Ka
zinczynak a Martinovics-pörhöz való viszo
nyát vizsgálja. Felteszi a kérdést : „Mi volt 

a viszonya a tizenkilencedik század első év
tizedeiben dolgozó Kazinczynak, az irodalom, 
a nyelvújítás vezérének fiatalkori eszményei
hez, hogyan nyilatkozott Martinovicsok sza
badságmozgalmáról, ami a maga szabadság
mozgalma is volt?" (91.1.) Kazinczy haláláig 
becsülettel kitartott ifjúkori eszményei mel
lett. Bizonyítják ezt Kossuth szavai és a 
Szirmay-féle ellenlorradalmi irattal kap
csolatos magatartása. S ha irodalmi törekvé
seiből, nyelvújító mozgalmából hiányzik is 
a forradalmár lendülete, s ha az eszmei fej
lettségben hátrább is állott, a pörben tanú
sított férfias kiállása és az abból következő 
szellemben megírt Fogságom naplója bizo
nyítja, hogy nem tagadta meg ifjúkorát. 
Benne a forradalom és a haladás hőseinek 
emlékét örökítette meg. 

Tolnai Gábor egymás után sorakozó, ismer
tetett tanulmányait^ hangsúlyozottan vázla
tosaknak mondja. Éppen ezért néhány fon
tos és elvi szempontból döntő részlet elemzése 
után, nem is zárja le a problémákat, hanem 
utat mutat a további kutatás számára. 
Voltaképpen mindegyikben az első lépéseket 
teszi meg a marxista-leninista irodalom
történet szintézisét, rendszerezését előkészítő 
analitikus munkához. A marxista-leninista 
módszerből következően minden írásának 
jellemzője alapos kor- és társadalomismerete, 
a magyar jelenségeknek az európai össze
függésekbe való arányos beállítása. Út
mutató, gondolkodásra, továbbkutatásra ösz
tönző írások ezek, a jövő-kutatók haszonnal 
fogják forgatni. 

(A kötet többi írása Kosztolányi Dezső, 
Radnóti Miklós és a spanyol Garcia Lorca 
nevéhez fűződik. Az első : „Kosztolányiról" 
egy találkozás újraélése a költővel, emlékezés 
a tíz éve halott Kosztolányira. Színes, meleg 
írás, amiben találóan rajzolja meg az embert 
és közel hozza az alkotó költőt. Három írása 
a fasizmus áldozataként elvesztett barát 
Radnóti Miklós emlékének áldoz. Az első 
könnyesen meghatott emlékezés, mikor Rad
nótit az abdai tömegsírban megtalálták. 
A második „Jegyzetek Radnóti Miklósról" 
vázlatos képe Radnóti költői fejlődésének. 
S a harmadik Radnóti „Első Eclogá"-jának 
elemzése és abban Garcia Lorca, a tragikus 
sorsú spanyol költőnek Radnótira gyakorolt 
hatásának és a hozzá fűződő szálaknak ki
bontása. Garcia Lorcaval a „Bernardo Alba 
háza" című darabjának előadása alkalmával 
írott tanulmány foglalkozik.) 

Jenéi Ferenc 
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