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WALDAPFEL JÓZSEF : GORKIJ ÉS MADÁCH 

Bp. 1958. Akadémiai K. 47 I. (Irodalomtörténeti Füzetek, 14.) 

A magyar—orosz irodalmi kapcsolattör
téneti kutatások néhány év óta örvendetesen 
fellendültek. Az adalék- és tényfeltáró pub
likációk, hasznos textológiai elemzések mellett 
immár összehasonlító' igényű, elvi koncep
ciójú, nagytávlatú dolgozatok is megjelentek: 
ezek közül anyagközlésével, kérdésfeltevésé
vel, problémaérzékével messze kimagaslik a 
Gorkij és Madách, Waldapfel József akadé
mikus tanulmánya. 

1899. december 19-én (az új naptár 
szerint 1900. január 1-én) Gorkij-cikk jelent 
meg Olivia Schreinernek orosz nyelven közre
adott allegóriáiról a Nyizsegorodszkij Lisztok
ban. E cikkében említi Gorkij először Madá
chot — igen tehetséges írónak minősítve — 
de mindjárt hozzá is teszi: műve „száraz, 
unalmas, elvont valami". Három évvel ké
sőbb, 1902 őszén azonban már lelkesen, 
meleg elismeréssel beszél róla az őt látogató 
Pintér Ákosnak, sőt: kiadására is szívesen 
vállalkozik. Pintér szerezte meg Gorkij szá
mára Az ember tragédiája eredeti szövegét, 
ám tragikus hirtelenséggel bekövetkezett 
halála megakadályozta abban, hogy a nagy 
orosz írónak továbbra is segítségére lehessen 
az orosz nyelvű kiadás előkészítésében. így 
Gorkij — aki ekkoriban vezetője volt a 
Znanyije irodalmi kiadóvállalatnak — egy
maga szorgalmazta, illetve irányította az 
orosz átültetés ügyét. Megbízásából látott 
munkához Z. M. Krasenyinnyikova, s készí
tette el fordítását, mely 1905-ben napvilágot 
is látott. Gorkijt ez idő tájt szenvedélyesen 
érdekelte Madách drámai költeménye, őt 
magát is hasonló téma foglalkoztatta ugyanis: 
az ember szerepének, történelmi hivatásának 
gondolata, az Ember felemelkedésének nagy
szerű eszméje. Ez az áradó líraiságú, forra
dalmi romantikájú poéma a néptömegek 
öntudatra ébredésének gyönyörű himnusza, 
s Waldapfel József megállapítása szerint e 
mű ihletében, szemléleti és esztétikai iniciati-
vái kialakulásában jelentős szerepe volt 
Az ember tragédiája felvetette problémák mély 
átélésének. S mivel az Ember Gorkij szocialista 
forradalmárrá érésének egyik legfőbb doku
mentuma, Waldapfel ennek alapján Madách 

művének világnézeti értékére, haladó voltára 
is nyomatékosan felhívja a figyelmet. Ennek 
a kapcsolatnak s az 1927-ben, a KUm Számgin 
életében Ljutov szájába adott véleménynek 
alapján a továbbiakban Waldapfel élesen 
polemizál Az ember tragédiáját mereven 
ellenző-elutasító Lukács György nézeteivel. 

A dolgozat szerzőjét mindenekelőtt az 
adatok, dokumentumok fáradhatatlan fel
kutatásáért illeti elismerés: egy sor Gorkij
levelet elsőnek tár fel, s közöl (A. Hrabrovickij 
1958-ban kiadott szövegpublikációi a Novíj 
Mirben csak ezen alapuló másodközlések), 
s Gorkijnak Z. M. Krasenyinnyikovával 
folytatott levelezését feldolgozva deríti fel 
Madách művének oroszországi útját. Néhány 
meglevő — szűkszavú — adatból kiindulva 
a tények sokaságát sikerül felfedeznie, s 
köztük szívós, körültekintő munkával meg
teremti a meggondolkoztató összefüggések 
láncolatát. Ez az imponálóan szigorú tény-
tisztelet, az anyag mindenre kiterjedő fel
kutatása, filológiai gondossága-pontossága, 
a legapróbb mozzanatok precíz felsorakoz
tatása valóban mintaszerű, nemkülönben az 
előadás széles horizontja, a szerző nagyfokú 
világirodalmi tájékozottsága. Ezenfelül a 
dolgozatot egyfajta — nagyon rokonszenves 
— tudományos hevület, belső szellemi izga
lom hatja át: tárgyszeretetén folyvást érezni 
lehet, hogy Waldapfelhez milyen közel áll 
mindkét író, s milyen örömmel fedezi fel 
közöttük a kapcsolat szálait. 

Ez a hevület, az előadás dinamikája, a 
tárgy iránti belső fútöttség tiszteletet paran
csoló, s — mint mondottuk — a tények, 
adalékok összeállítása szuggesztív, a vizs
gálódó kritikust lefegyverző. Ám ez a hevület 
az adatok koncipiálása során el is ragadja 
a szerzőt: bizonyos fokú szubjektivista szem
léletmódot sugall számára, s úgy érezzük, 
hogy Waldapfel tetszetős, de nem mindenben 
kellően megalapozott következtetéseket von 
le példásan megmunkált anyagából. A továb
biakban ezekkel a nézetekkel szeretnénk — 
röviden — vitába szállni. 

Waldapfel szerintünk Gorkij együttérzŐ 
nyilatkozataiból s cselekedeteiből túlzott 
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konzekvenciákat állapít meg Az ember tra
gédiája világsikerének eszmei összetevőit ille
tően. Nem számol azzal, hogy az irodalmi 
átvételek során a befogadott mű gyakran 
megváltozik: új megjelenési formájában, elő
adásának, problémainterpretálásának hang
súlyaiban nemigen őrzi meg eredeti szí
neit, karakterének régi jellegét, hanem 
általában erősen módosul: az átvevő nem
zet szellemi-kulturális életének, az átvevő 
társadalom mozgásának időszerű proble
matikájához hasonul. A szűkebb haza s 
a nagyvilág kapcsolatában a szellemi ter
mékek kiválasztására s felhasználására 
mindig a befogadó társadalom érdekei nyom
ják rá bélyegüket, s ez alól nem kivé
telek a Gorkij-méretű nagyságok, a kimagasló 
alkotóegyéniségek sem. A szocialista realiz
mus első klasszikusában Madách alkotása 
iránt a nagyfokú érdeklődés a század elején, 
a forradalom előestéjén, egy minden addigi
nál súlyosabb társadalmi és ideológiai válság
nak korszakában lobbant fel: a nagy szellemi 
és morális megmérettetés epochájában, amikor 
az emberi történelem útja, az ember fejlődé
sének egész addigi menete fokozottan a gondol
kodás előterébe kerül, s már egy megvál
tozott világnézeti s erkölcsi aspektusból: 
az eljövendő új, a forradalom szemszögéből. 
Waldapfel nem veszi kellően figyelembe az 
egykorú, századeleji orosz társadalmi mozgás
folyamatot, az orosz élet roppant, más orszá
gokéval össze nem hasonlítható krízisét, a 
cári elnyomás elbírhatatlan rettenetét, amely 
az érzelmek szélsőségét, a szemlélet, a tudat
világ, a társadalmi áramlatok remény és 
kétely közti hányódását rendkívüli mérték
ben kiélezi. Az osztályviszonyok ellentmond-
dásai, az ideológiai frontok a végsőkig pola
rizálódtak: az emberiség jövője immár választ 
parancsolóan vetődik fel a szellem emberei 
számára. így, ilyen körülmények közepette 
jut el Gorkij Madách művéhez, s szinte 
természetes: saját vágyait, önnön alkotói 
elképzeléseit, az őt foglalkoztató — kialakí
tandó — lázadó etikai magatartást látja bele 
a mű koncepciójába. Révai József utalt 
először Madách-tanulmányában arra, hogy 
Gorkij Az ember tragédiájában egyfajta, magá
nak ideálként kialakított romantikus hősisé-
get, heroikus küzdésvágyat, titáni elszánt
ságot vélt felfedezni, olyan emberfeletti 
dacos ellenszegülést, amely abban nincsen. 
Ezzel szemben Gorkij nem vette észre — mert 
nem ismerte kellőképpen a magyar társa
dalmi fejlődés 49 utáni tragikus fordulatát 
— a madáchi történelmi látás fonákját: a 
„kislelkű tömeg'Mől, a „nép törpeségé"-től 
való fanyalgó elhúzódást. Alighanem ha
sonló, csak éppen ellentétes irányú átalakulás 

ment yégbe Az ember tragédiája gorkiji 
recepciója folyamán, mint az Anyegin hazai 
befogadtatása során: az Anyegin nálunk 
szelíd köznemesi udvarházi idillé vált, Madách 
drámai költeménye pedig Gorkij tudatában 
— tévesen — az általa hirdetett nagyszerű 
felemelkedésnek, az Ember győzelmes útjá
nak anticipációjává alakult. 

Némileg az előbbiekből következik másik 
ellenvetésünk is: Waldapfel nem említi, 
hogy Gorkij 1899-es első, negatív véleménye 
(„cyxoe, CKyHHoe, oTBJieqeHHoe")'s 1902-es 
lelkes nyilatkozata („BOT H3AaTejib") közt 
ellentét, az ítélet módosulásában ugrásszerű 
változás van — már pedig Gorkij nem szokta 
ok nélkül cserélgetni véleményét. Ebben — 
úgy hisszük — az oroszországi történelem 
felgyorsulása is közrejátszhatott, ám való
színűbb az, hogy valaki behatóan tájékoztatta 
Gorkijt, valaki melegen dicsérhette előtte ezt 
a munkát. Ki lehetett ez? nem tudjuk. 
Talán éppen az a P. I. Vejnberg, aki a 
Szózat első/orosz fordítója volt, s aki ekkor 
is szerepelt Gorkij vállalkozásában, s éppen 
FausMordításával? Érdemes lenne tüzetesen 
átbúvárlani a századvégi-száza delej i orosz 
folyóiratok cikkanyagát: nem lehetetlen, 
hogy előbb-utóbb rábukkannánk Gorkij for
rására . . . 

Pintér Ákos rövid beszélgetése, Koszto
lányi interjúja s a Klim Számgin pár sora 
— ennyit, e röpke adalékokat tudtuk csak 
Waldapfel professzor anyagfeltárása előtt a 
két nagy író kapcsolatáról. A tények kiásása 
s rendszerezése révén egy rendkívül érdekes, 
elvi következtetésekre alkalmat nyújtó szel
lemi párhuzam kerekedett ki, egy gondolat
mozdító összehasonlítási lehetőség. A dolgozat 
koncepciójával ugyan bizonyos vonatkozá
sokban nem értünk egyet, azonban feltétlenül 
újra meg kell jegyeznünk: összeállítása, fel
építése, dokumentáltsága egyenesen példa
adó, kivált a fiatalabb kutatók számára. 
E sorok írója 1957 őszén tanúja lehetett 
Moszkvában a Gorkij-intézeti vita részvevői 
melegen elismerő reagálásának: Waldapfel 
professzor eredményeivel a szovjet irodalom-

* történészek nagyfokú érdeklődését, méltány
lását, általános örömét érdemelte ki, — 
méltán: e dolgozatával tovább öregbítette 
a magyar irodalomtörténeti kutatás nemzet
közi tekintélyét. Produkciója nyomán az 
ilyen jellegű összehasonlító tanulmányokat 
az eddiginél jobban szorgalmaznunk kell: a 
hozzánk közelálló kelet-európai nemzetek 
ideológiai fejlődésével való összevetések ter
mékeny, rendkívül gyümölcsöző lehetőségei 
a nemzeti önismeret nagyon szükséges kon
trolljának. 

Fenyő István 

495 



WÉBER ANTAL : A MAGYAR REGÉNY KEZDETEI 

(Fejezetek a magyar regény történetéből). I 
neti könyvtár, 5.) 

Wéber monográfiájában a novella és a 
regény jelentkezését a felvilágosodás első 
szerény próbálkozásaitól kezdve kísérhetjük 
figyelemmel a szabadságharcig, amikorra a 
műfaj már kiteljesedett és egy-két érett 
darabbal képviseltethette magát a magyar 
irodalomban. 

Wéber Antal vállalkozása hézagpótló és 
szempontjait tekintve úttörő, még akkor is, 
ha előtte Szinnyei Ferenc már foglalkozott 
ezzel a témával és ezzel a korral. Szinnyei 
több mint harminc esztendővel ezelőtt tette 
közzé Novella- és regényirodalmunk a szabad
ságharcig c. kétkötetes munkáját (Bp. 1926.). 
Gazdag anyagot dolgozott fel, műve bővel
kedik az írók körülményeire, a művek meg
jelenésére stb. vonatkozó hasznos megállapí
tásokban és megjegyzésekben, de csak tema
tikai és kronológiai szempontjai vannak. 
A műfaj fejlődését nem állítja, nem is állít
hatja a kor társadalmi és ideológiai erőinek 
vonalába, ezért megállapításai esetlegesek; 
elveszünk a részletekben, a nevekben, a 
címekben. 

Wéber ezzel szemben nem kíván foglal
kozni a korszak minden művével és minden 
írójával, ilyen értelemben nem törekszik a 
teljességre; megelégszik a műfaj legfontosabb 
kérdéseinek, összefüggéseinek megvilágítá
sával. Az elemzett korszakon belül igyekszik 
a műfaj fejlődésének fő vonalait meghúzni, 
legfontosabb állomásait kijelölni, ahol a 
fordításból kialakulnak a csekély hagyomá
nyú, de az eredetiség igényével fellépő, a 
hazai környezetbe transzponált darabok, 
később azok a jelentős művek, melyek a 
nyelvi eredetiségen túl a magyar történel
met, magyar életet, társadalmat akarják 
ábrázolni, sőt hatni kívánnak a társadalmi 
viszonyok fejlődésére is, mint pl. az Abafi, 
a Bélteky-ház vagy A falu jegyzője. 

Wéber indokoltan emeli ki mint forduló
pontot pl. Fáy és Kisfaludy Károly vidám 
novelláit, amelyek a magyar élet ábrázolása 
szempontjából új látásmódot hoznak és ön
magukban is eredmények, míg a kor roman
tikus történelmi elbeszélései csak annyiban 
érdemesek a vizsgálatra, amennyiben az 
igazi minőségi változást és egyben a Wéber 
által is helyesen meghúzott nagy cezúrát 
jelentő Jósika regényeknek halvány előz
ményei. 

Wéber céljainak megfelelően alakítja ki 
a kötet szerkezetét, anyagát öt nagy fejezetre 
osztva. A műfaj általános szempontjait és a 
külföldi mintákat tárgyaló első fejezet után 
a következőkben mindig eggyel továbblép — 
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szem előtt tartva az időrendet — előbb a 
novella- majd a regénytermés kialakulásának, 
fejlődésének vizsgálatában. Az egyes alfeje
zetek viszont az adott kor legfontosabb 
problémáit emelik ki, mondanivalóikat min
den esetben a fejlődés meghatározta és 
sosem esetleges kulcskérdés köré csoporto
sítva, mint pl. az „Eredetiség problematikája 
a XVIII. század végén" vagy a „Realista 
elemek jelentkezése az elbeszélésekben" a 
40-es évek elején. 

Ezáltal a kötet szerkezeti felépítése (erre 
maga az alcím is utal: „Fejezetek a magyar 
regény történetéből") lehetővé teszi, hogy 
a monográfus a fejlődés fő vonalainak a 
meghúzása mellett pusztán a kibontásra 
kerülő probléma követelményei szerint cso
portosíthassa anyagát, ha szükséges, még a 
szigorú kronológiai vagy tematikai rend 
megkerülésével is. Ennek következtében tud 
egy-egy állításának szélesebb hátteret adni, 
új, gazdagabb összefüggéseket megmutatni. 
Általában nagy erénye Wébernek, hogy sok
rétűen látja anyagát, egy kérdést több oldal
ról is megvilágít. Figyelme minden olyan 
motívumra kiterjed, amely befolyásolhatta 
egy mű keletkezését, elterjedését, sikerét, 
j ó érzékkel mutat rá a más műfajokból pl. 
az epikus vagy lírai költészetből kölcsönzött 
elemekre. Vizsgálódásai során nem zárkózik 
a maga választotta téma korlátai közé, kite
kint más műfajok ellentétes vagy analóg fej
lődési útjára. Elsősorban a dráma felé fordul 
figyelme : egy-egy író novelláit drámai mű
veiken keresztül magyarázza, pl. Kisfaludy 
Károly és Vörösmarty esetében. 

Wébert világirodalmi tájékozottsága is 
segíti abban, hogy észrevegye a külföldi, 
példát adó műveket, de ugyanakkor rámutat 
a hazai helyzetből fakadó előzményekre, a 
társadalmi ösztönzésekre éppúgy, mint egy-
egy nagy egyéniség hatására. Helyes arányt 
alkalmaz az egyes művek eredetiségének 
eldöntésénél. Mert — mint megállapítja — a 
hazai elbeszélő próza indulásánál az eredeti
ség fogalma nem vehető szűk értelemben; 
a műfaj kialakulása lassú folyamat ered
ménye, és még később is, amikor pedig 
már bizonyos önállóságot szerzett, érzéke
nyen reagál a külföldi divatra. 

Wéber helyes vizsgálódásával megcáfolja 
azt a múltban annyira elterjedt nézetet, 
mely szerint a hazai elbeszélő irodalom csak 
a kívülről jött hatások összerakódásának 
eredménye, és egyben meggyőzően bizonyítja, 
hogy mit köszönhetnek elbeszéléseink és no
velláink a világirodalom nagy példái mellett 



a hazai társadalom és irodalom kölcsön
hatásának. 

Az elbeszélő irodalom kialakulásának 
egyik és legkézenfekvőbb útja volt, amikor 
a „modern", „mai" életet ábrázolni akaró 
írók a múlt század harmincas éveitől kezdve, 
a hazai előzmények hiányában, a fejlettebb 
nyugati társadalmak íróihoz, először a néme
tekhez, majd a franciákhoz, leginkább Sue-
höz fordultak. Szerintük Sue híven ábrázolta 
kora társadalmát, az emberek bonyolultabbá 
váló lelki életét. És a közönség, amely a 
nyugati életformák ábrázolása után önmagát 
akarta látni a novellákban és a regényekben, 
boldogan azonosította magát azzal a képpel, 
amit Kuthy Hazai rejtelmeiben vagy Nagy 
Ignác Magyar titkaiban kapott, még akkor 
is, ha valójában csak az alakok nevében 
vagy a cselekmény színhelyében kapott 
hazait és magyart. Többek közt ez volt az 
oka mindkettőjük szokatlan népszerűségének. 

A fejlődés másik útja, amelynél a korszerű 
elbeszélés az ösztönzést az aktuális felé való 
fordulástól kapta, és az anekdotázó elbe
szélésen, humoros hangütésű beszélyen, élet
képen keresztül jutott el a regényig. A monog
ráfiában ennek az elbeszélés-, ül. regény
formának a kialakulását szépen, sok érdekes 
ötlettel és példával kísérve követhetjük. 

A prózairodalom kibontakozásának még 
egy módjával azonban Wéber nem számol. 
Megfeledkezik arról a széles és az elbeszélő 
irodalom fejlődésére jelentős hatást gyakorló, 
de nem kifejezetten szépirodalmi jellegű moz
galomról, amely nálunk a tízes évek végén 
indult és a 30-as évek végén bontakozott ki. 
A német romantika nyomában lépett fel 
élénken a nép szellemi kincsei, életmódja, 
viselete, szokásai iránti érdeklődés, amelynek 
következményeként egyre-másra jelentek 
meg a korabeli lapokban a Tudományos 
Gyűjteménytől kezdve a Hasznos mulatságokon 
keresztül a Regélőig az ország tájaival, a 
nép szokásaival, költészetével foglalkozó köz
lemények, útirajzok. Ezek a tájleírások, be
számolók egyrészt felfedezték a közönség, 
de az írók számára is az ország tájait, a 
nép művészetét, életét (mégha idealizáltan 
is!), másrészt •— épp ezen keresztül — 
bekapcsolták a távolabb fekvő vidékeket is 
az ország vérkeringésébe, közvéleményébe. 
Az először csak ismertető szándékú, leíró 
jellegű közlemények az úti leveleken, úti
rajzokon keresztül szubjektiválódnak, kötőd
nek érzelmekhez, hogy ezzel mintegy elő
készítsék irodalmi anyagként való felhaszná
lásukat, fgy adtak a 40-es évek elejének 
útiképei szinte polgárjogot az eddig semmibe
vett hazai tájnak, pl. az Alföldnek. Mint 
Horváth János kifejti, megvillantották ennek 
a tájnak, mint művészi keretnek lehetőségét, 
hogy aztán ezeket a tájakat népesítsék be 
(mint pl. Gaál József) népi alakokkal, jól 

jellemzett, életből vett figurákkal. Ezeknek 
az etnográfiai jellegű cikkeknek, útirajzoknak 
kedvező volt a fogadtatása a közönség és 
a kritika részéről egyaránt. Az írók a kül
földi példák mellett a hazai előzmények bir
tokában már bátrabban mertek hozzányúlni 
a hazai környezet, a hazai szereplők és témák 
ábrázolásához. A korabeli folyóiratok elbeszé
lései szemléletesen példázzák, miként szo
rítja ki először a magyar táj, majd a magyar, 
ill. hazai ember és a már ismert, szinte közön
ség szeme előtt zajló cselekmény a külföldi 
importot. 

A reformkori magyar próza fejlődésének 
esztétikai vizsgálata során Wéber általában 
adós marad a népiesség és a magyar elbeszélő
irodalom realista tendenciái összefüggéseinek 
vizsgálatával. A reformkor irodalmának ér
dekes kettőssége, amellyel gyakran találko
zunk, a romantikának és a realizmusnak 
egy-egy műben való találkozása; ez elő
ször a romantikus regény realista betéteiben 
tűnik fel. Érdemes lett volna azt is szemre
venni, hogy miként nyomul előtérbe a népi 
alak ábrázolása és általában a realista ten
dencia, amely először csak betétként szerepel 
(és már korán bizonyosfajta realizmust kép
viseli) a Bélteky háztól A falu jegyzőjéig. 

A műfaj fejlődésének, kialakulásának 
vizsgálata közben nem szabad még egy 
tényezőről megfeledkeznünk, amely Gvadányi 
után búvópatakként a föld alá bukott, hogy 
Gaál József megjelenésével ismét felszínre 
kerüljön. Wéber több ízben is említi Gaált, 
beszél Szirmay //ondjáról, és az ő művein 
keresztül mutatja be — nagyon találóan — 
az elbeszélésnek az anekdotázó (és nem anek-
dotizáló!) novellától az életképig vezető útját. 
Nem szól azonban Gaálnak azokról az írói 
tulajdonságairól, amelyeknek a szálai egy 
régi irodalmi hagyományhoz nyúlnak vissza, 
hogy Mikszáthban újraéledve érjék el leg
magasabb szintjüket. Wéber ugyan megemlíti 
Gvadányi nevét Kisfaludy Károly és Fáy 
vidám elbeszéléseinél, de részletesebb kifejtés 
helyett lezárja a gondolatot azzal, hogy 
„Gvadányi művészi, politikai nézetei, egy
szóval a művében rejlő szemlélet különböző
sége azokétól (Fáy és Kisfaludy Károly), a 
szorosan vett témái hasonlóságon kívül más 
kapcsolatot lehetetlenné tesz". Pedig pl. 
Gvadányi és Gaál hasonlósága nemcsak té
máik gyakori találkozásában van (A peleskei 
nótárius, Rontó Pál stb.), hanem abban, 
ahogy— természetesen koruknak megfele
lően — a közönséget szolgálták. Mindketten 
felismerték az igényeket, tudták, mire van 
szüksége a magyar olvasóknak, mi szórakoz
tatja és mi neveli őket. Igaz, hogy Gvadányi 
célja a patriarchális-feudális, mégis magyar 
hagyományok megőrzése a német nyelvű és 
német divatú városlakókkal szemben, míg 
Gaál Zajtayja az új eszmék lelkes szószólója. 
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Gondoljunk csak Gvadányinak a vidéki ma
gyar életet bemutató, tréfáshangú króniká
jára A pöstyényi förödés és az ottan történt 
mulatságos dolgok élő magyar nyelven... c. 
munkájára és Gaálnak patriarkálisan kedé
lyes elbeszéléseire, palóc figuráira. Mennyivel 
közelebb állnak egymáshoz, mint pl. Gaálhoz 
a Márk néven franciás novellákat írogató 
Barthos János vagy a német iskolán felnövő 
Beöthy Zsigmond szentimentális beszélyei-
vel. Vagy Gvadányi a hegyi palóc szájába 
adott „A mostan folyó országgyűlésnek 
satyrico-critice való leirásá"-nak utódjai va
jon nem Gaálnak humoros, népies hangütésű 
palóc történetei vagy csattanós elbeszélései 
közt találhatók? 

Wéber pedig nem felejtkezik meg a 
közönség igényéről, ízléséről; szemmeltartja 
érdeklődését, mert mindez hat a külföldi 
művek fordítóira éppúgy, mint az eredetiek 
alkotóira. Mindössze azt hiányoljuk, hogy 
nem differenciáltabban vizsgálja a hazai olva
sók társadalmi rétegződését és vallási meg
oszlását, amelynek szelektív és stimulatív 
szerepe, különösen az ebben a korban még 
meglevő felekezeti oktatás mellett nagyon 
jelentős. 

A recenzió elején szó esett a monográfia 
kötöttségektől mentes szerkezetének előnyei
ről. Wéber kihasználta a szerkezetadta lehe
tőségeket. Gazdag anyagot, sok új: és hasznos 
megállapítást tett, összetettségre törekvő 
komplex szemléletmódja segítségével több 
oldalról is megvilágítva mutatta be az egyes 
problémákat. Azonban éppen ebből a mód
szerből fakad a kötet egyik, nem a legszeren
csésebb sajátsága. A spekulatív gazdagság, 
a kérdéseknél való hosszadalmas időzés néhol 
az őserdő gazdagságává válik, melynek út
talan útjai szinte kínálják az eltévedést. 
Bár Wébernek határozott céljai, világos és 
jól bizonyított állításai, tételei vannak, mégis 
sok esetben nehéz az eligazodás. Ennek 
egyik oka éppen a komplex szemléletmód 
túlhajtásában rejlik, kicsit túlmagyarázza a 
problémákat, mindent el akar mondani egy 
kérdésről,-— ennek elkerülhetetlen velejárója 
az ismétlés. Ilyen ismétléseket találunk a 
„Történelmi elbeszélések", „A művészi tör
ténelemszemlélet alakulásának néhány kér
déséről" és a „Jósika történelmi regényei" c. 
fejezetekben. Mind a három ízben nagy 
érdeklődéssel olvassuk a fejtegetéseket, de 
ha a kérdést egy alkalommal, egy ízben 

részletesen kibontva vizsgálta volna, töb
bet kaptunk volna az egészből. 

Általában mintha valami elvontság áradna 
a monográfia egyes részleteiből, amit a 
szerző maga is érezhetett; talán ez indokolja, 
hogy több ízben visszatért egyes kérdésekre. 
Wéber valószínűleg túlságosan ragaszkodott 
ahhoz, hogy csak a műfaj elméleti kérdései
vel, ill. a kialakulás folyamatával foglalkoz
zék, ez eredményezhette ezt az elvontságot,. 
a műveknek a szerzőktől való elvonatkoztatá
sát. Ez által a tanulmány a jól felépített 
szerkezet, a tartalmas és alapos mondanivaló 
ellenére is néhol kicsit elméleti eszmefut
tatássá válik, konkrét műveket elemző és 
azok eredményeire támaszkodó vizsgálat 
helyett. 

így történhetett meg, hogy míg Wéber 
alapos felkészültséggel, a kor társadalmi és 
ideológiai kérdései iránti nagyfokú fogékony
sággal vezet minket végig majdnem ötven év 
magyar elbeszélőprózáján, kitűnően bemu
tatva a kor ideológiai problémáit, jól és 
részletesen jellemezve vagy csak ismertetve 
az általa kiemelendőnek tartott műveket,, 
addig adós marad az elemzett írók életével,, 
egyéniségük megrajzolásával, mégha csak 
néhány sor erejéig is. Feltehetően szándéko
san mellőzte az írók jellemzését, az olvasókat 
a lapalji jegyzetekben említett kisebb mono
gráfiákra utalva. Csak sajnálhatjuk, hogy 
így történt, mert ahol egy-két sort is áldoz 
egy írónak és környezetének, mint pl. Kis
faludy Károly esetében, vázlatosságában is 
érdekes és jólrajzolt képet kapunk. A mono
gráfia, kiegészítve a jelentősebb írók munkás
sága, egyénisége legfontosabb vonásainak 
meghúzásával, még jobban szolgálta volna 
célját, mert az írók alakja a műveket is. 
élesebb megvilágításba helyezte volna. Ezért 
nem érezzük pl. teljesnek a mű belső autonó
miáját; ezért a szélesebb olvasóréteg, sőt a 
kort alaposan nem ismerő irodalomtörté
nész számára is elkerülhetetlen sok esetben 
a kézikönyvek használata. 

A magyar regény kezdetei c. monográfia 
érintett problémái ellenére helyes kon
cepciójával, korának eszmeáramlatait és 
társadalmi mozgásait alaposan elemző, a 
műfaj legfontosabb összefüggéseit szeren
csés kézzel kitapintó munka, a marxista 
irodalomtörténetírás számottevő eredménye. 

T. Erdélyi Ilona 

RÓNAY GYÖRGY : PETŐFI ÉS ADY KÖZÖTT 

Bp. 1958. Magvető K. 250 1. 

Jelentős munkáknak, úgy látszik, gyakran 
jellemző sajátja az erős egyoldalúság. Fi
gyelmet érdemlő műnek elismerni Rónay 

György könyvét, aligha vonakodhat egyetlen 
szakember is. De egyoldalúságát is alig ta
gadhatja legegyetértőbb olvasója sem. 
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Ebben a XIX. század második felének iro
dalmát tárgyaló műben Mikszáthról, Bródy-
ról mindössze pár mondatot lel az olvasó, 
Péterfyről, Vértesi Arnoldról, Papp Dániel
ről, Ambrus Zoltánról, Thuri Zoltánról, 
Petelei Istvánról, Ignotusról meg annál is 
kevesebbet, vagy éppen semmit. Rónay 
ugyan forma szerint -— legalább részben — 
kiküszöböli ezt az egyoldalúságát azzal, hogy 
A regény és az élet című korábban megjelent 
kötetéhez utal. Ez azonban inkább mintha 
csak egy olyan ellenvetés, támadás előzetes 
kivédése, elhárítása volna, amelyet lehető
nek tart a szerző, de jogosnak aligha. Ezek 
a nevek és a hozzájuk kapcsolódó probléma
körök, úgy tetszik, nem azért nem kaptak 
itt helyet, mert az említett kötetben helyü
ket, illetőleg megoldásukat már elnyerték, 
hanem mert a könyv nagyon is zárt kom
pozíciójába nem fértek volna, jobban mondva, 
nem illettek volna bele. 

A munkát alcíme „A magyar irodalom 
életrajzának", mégpedig „1849—7899" közti 
szakasza életrajzának mondja, értetni akar
ván e meglehetősen szokatlan műfaji meg
jelöléssel nyilván azt, hogy az organikusnak 
fölfogott irodalom-fejlődés ágai, útjai közül 
csupán a fejlődés lelkét, lényegét magába 
ölelő fő áramlatnak, a fejlődés ún. fő vonalá
nak útját kívánja nyomozni. Azt: „Hogyan 
csuszamlik lassan költészetünk Ady felé, 
hogyan készül Ady az időben, hogyan alakul
nak ki a megváltozott társadalmi viszonyok 
között bátortalanul, embrionálisán olyan ér
zelmi és ihlet-típusok, amelyeket majd Ady 
fog a maga szuverén költőegyéniségével be
tölteni. . . " 

Első pillanatra tehát egy szubjektív fel
fogású és modorú korszak-monográfiának 
látszhatnék ez a könyv, olyannak, aminőkkel 
a két háború között a honi és a külföldi 
irodalomtörténetírásban' egyaránt bőven ta
lálkozhattunk; valójában azonban egy nagy
méretű — s ha a szó nem paradox: — tár
gyias hangnemű és szándékú fejlődéstörténeti 
esszé. Tételét ugyan mindvégig nem mondja 
ki tételszerűen, de minden szakaszban és 
fejezetben más más oldalról ezt munkálja, 
ezt igyekszik más más eszközzel, más más 
anyagon át sugallni és evidenssé tenni az 
olvasó számára. 

Egyszer így ír: „A nemzeti klasszicizmus
nak a szemléleti valóság, a látott világ 
értéke felől és általános érvénye felől se 
bölcseleti, se hangulati forrású kételyei 
nem vol tak. . . Az új nemzedékben vi
szont éppen ez a valóságba vetett hit 
rendült m e g . . . " Máskor meg így: „A klasz-
szicizmus hamisnak minősített, objektív és 
közösségi jellegű világával szembeállítja a 
költő, legtöbbször a hősével azonos költő, 
szubjektív, egyedül hitelesnek elismert vilá
gát." Aztán így: „ . . . a világ (amelyet a 

klasszicizmus embere gyarmatosítani, a maga 
képére formálni, lakható otthonává tenni 
kíván) csak 'az én képzetem', objektív való
sága, konkrét minősége voltaképpen nincs is: 
kedélyvilágunk változékony tükörképe... 
Maga az idő is megváltozik, álomszerűvé ol
dódik, realitását veszti ebben az élményben, 
múlt és jelen összekeveredik, a klasszicizmus 
objektiv idejét (a munkás élet erkölcsi ren
deltetésű tartalmát) fölváltja az emlékezés 
— a 'feledés' •— szubjektív ideje." 

Vagyis sommásan összefoglalva: a klasz-
szicizmus objektív szemlélete helyébe a szá
zadvégre szubjektív szemlélet lépett, és a 
költői műben valóságosan vagy virtuálisan 
mindig jelenlevő szintézis a szubjektum vilá
gán belül létesül; ennek megfelelően alakul
nak át az irodalom legszélesebb értelemben 
vett stíluseszközei, az ábrázolás eszközeiből 
egyre inkább a kifejezés eszközeivé válván. 

Ez a tétel nem új. Horváth János, sőt 
előtte már a Nyugat értekezői, s szépírói 
közül is többen kimondták. Hogy helytálló-e 
ez a tétel vagy sem, hogy milyen értelemben 
helytálló és milyenben nem, arról majd 
később szólunk. 

Mi Rónay módszerének lényege? „Luci
fer és Ádám kettősében1 a tulajdon lelke, 
belső drámájának viaskodó erői, lét és lét
tagadás, eszmény és kétely, objektiválód-
nak; e lelki képletben viszont a kor reális 
magyar történeti élménye tükröződik." Ma
dáchról szól itt, de egész módszere, felfogása, 
eljárása lényegét is megjelöli. Megtalálni és 
megrajzolni azt a „lelki képletet", amelyben 
„a kor reális magyar történelme tükröző
dik", s megtalálni, elemezni s szembesíteni 
ezzel a lelki képlettel azokat a műveket, 
amelyekben ez „objektiválódik". Magas cél: 
egy korszak stílustörténetének megrajzo
lása és interpretálása, mégpedig a társada
lom ;— élmény — mű hármas lépcsőzetének 

. módszerén át. Bevezetőjében mondja is 
Rónay: könyvének az „élmény és stílus", 
az ,,ihlet és stílus" címet szerette volna 
adni, s csakugyan ez is lett volna a leg
jellemzőbb, legalább is a szerző szándékát 
illetően. 

Mármost hogyan áll szemben a program 
és a megvalósulás? A könyv a mondott cél
nak és módszernek megfelelően, a periódus 
anyaga alapos ismeretének birtokában, erős 
intuicióval, érzékeny beleélő, újraélő készség
gel, a klasszikus esszé java eszközeivel sorra 
meg rajzolja az egész korszak egyes korszele
teire, nemzedékeire legjellemzőbbnek vélt lelki 
képletet, illetőleg kikeresi és elemzi a műve
ket, amelyekben ez a legteljesebben nyilvánul 
meg. S mivel a fejlődési egységnek felfogott 
teljes korszak alapélménye, szerinte, az ob
jektív világ elvesztése és a szubjektív szem
lélet felülkerekedése, e korszeletekre jellemző 
lelki képletek tulajdonképpen ennek az alap-

6* 499 



élménynek fejlődési mozzanatai. Az egyes 
rajzolatok nem is láncolatot alkotnak, ha
nem szétszakíthatatlan organizmust. Arany és 
• Kemény nemzedéke megteremti a világné
zeti harmóniát, roppant önfegyelemmel ki
kényszeríti a hitet az objektív szemléletbe, 
Madáchban és Vajdában azonban már ké
tely tusakodik az eszmény és valóság között, 
s nyomukban Zilahy Károlyék nemzedéke 
— bár az objektív szemléletet és a klasszi
cizmus eszményvilágát még el nem vetik — 
érezve, a klasszicizmus elvei és őrei alól mint 
csúszik a talaj, az álom és a gyermekkor, 
s általában a szubjektum irányába fordul
nak. Arany László, Asbóth nemzedéke aztán 
eljut a keserű, a totális dezilluzióhoz és kö
vetkező fázisként Benedek Aladár már ciniz
musba vált át. Reviczkyék nemzedéke pedig 
már nemcsak érzületileg, áll az álomba, a 
szubjektumba menekülés oldalán, hanem 
filozófiai szempontból is dacos büszkeséggel 
vállalja a szélső szubjektivizmust, és az erköl
csivel szemben a hangulati-esztétikai élet
elvet. Ezek után, a klasszicizmus teljes tar
talmi kiürülése, teljes hitelvesztése után 
Komjáthy már megteheti az első lépést az 
élet új, szubjektumban létrejövő szintézisé
nek irányában, ami természetesen csak Ady
nak sikerül. „Adyra várt a feladat, —• ter
mészetesen nem Komjáthytól tanulva, — 
de a költői idők teljességébe érkezve." 

Rónay következtetése a maga felfogásán 
belül igen logikus, de éppen ez vetteti föl 
a kérdést, nincsen-e felfogása premisszáiban, 
alaptételében szervi hiba. 

Vajon valóban a vázolt-e e félszázad ma
gyar irodalmának központi fejlődési árama, 
fejlődési fővonala? S így-e az? Nem szövő
dik-e egy egyenrangúval, vagy éppen fon-
tosabbal szétválaszthatatlanul össze? , 

A Madáchhoz kapcsolódó fenti idézetben 
ez áll: „e lelki képletben (ti. Madáchéban) 
viszont a kor reális, magyar történeti élménye 
tükröződik." Egy nemzetnek lehetnek, van
nak egységes közös korélményei, egységes 
közös történelmi élményei, különösen idegen 
elnyomás idején. Ám azt, hogy a társada
lom tagjai, tehát a költők, írók élményeinek 
is döntő többsége nem ilyen az osztály tár
sadalmakban, s nem volt ilyen a magyar 
XIX. században sem, azt aligha kell bizo
nyítani, Rónay több ízben maga is hangoz
tatja azt, a magyar társadalom nem volt 
egységes és főképpen eleinte, de néhány
szor később is (mint például a remek Század
végi szerelem című fejezetben), kísérletet is 
tesz az egyes élmények, élményfajták szo
ciális eredetének és jellegének meghatározá
sára, később azonban egyre inkább „a kor" 
élményéről, osztatlan, egységes, szociálisan 
meg nem határozott élményéről beszél, és 
ilyen mondatokat olvashatunk: „Naturaliz
mus... meg álom: határozott elfordulás a 

valóságtól — valójában csak más más arcú 
megnyilatkozásai ugyanannak az .alapél
ménynek, és a századvégi lélek titkos hajszál
csövein át mélyen összefüggnek egymással." 
A szociálisan meg nem határozott élmény 
aztán az egész társadalom fölé absztraháló-
dik s egyfajta kollektív-pszihológiai értelmű 
és érvényű Zeitgeistként, ihlető és értelmező 
szellemtörténeti princípiumként lebeg az 
egyes korszeletek és nemzedékek fölött, 
önelvű, autonóm fejlődésre, abszolúttá válás
ra hajlamosán. 

Az az élménysor, amely Rónay könyvé
nek gerincét teszi, meg is volt, középpont
ban is állt és Adyhoz is vezetett. Hogyne, 
hiszen a polgári-városi, polgáriasuló —- váro
siasodé rétegek élménye volt ez. Ám ha 
csak ez lett volna központi élménye a kor
nak, ha csak ez vezetett volna Adyhoz, 
akkor Adyból aligha Ady, hanem talán egy 
magyar Rilke és méginkább talán egy magyar 
George kellett volna hogy legyen. S tulaj
donképpen még ezeknek a rétegeknek élmé
nye sem volt ennyire szürten filozófiai. 
Bródy Sándor nyilván nem csak abban volt 
előde Adynak, hogy alakjainak, helyzetei
nek egy része inkább egy belső szubjektív 
atmoszféra szülötte, semmint a külvilágé. 
Az internacionálét fordító, a Schlauch Lőrinc 
ellen hadakozó Komjáthy, az Apai örökséget 
megíró Reviczky, „az első magyar szocia
lista költő": Palágyi Lajos, a munkás ver
sek egész sorát szerző Zempléni Árpád is 
nyilván nemcsak abban elődjei Adynak, 
hogy ők is a szubjektív szemlélet felé halad
tak, hanem szociális élményeik, indulataik 
konkrét osztálytartalmában is, s ez osztály
tartalmak tudatosításában s azok vállalá
sában is. 

Másrészt annak az élménysornak, annak 
a fejlődési folyamatnak a végén, amelyet 
Rónay megrajzolt éppenséggel nemcsak Ady 
áll, hanem legalább annyira, ha nem jobban 
még Babits, méginkább Kosztolányi, de leg
inkább Krúdy. Az embernek néha az a be
nyomása, hogy Adyt mond, de, akarva-
akaratlanul is, valójában Babitsra, Kosz
tolányira, Krudyra gondol. 

Igaz, hogy a népiesség teljesen tartalmat
lanná sivárult a költészetben, de Jókainak 
— nem vízfejű regényeiben — hanem nagy
szerű népies hangú novellisztikájában, s 
Mikszáthéban, meg Peteleiében vagy akár 
Gárdonyiéban, Baksayéban nem élt-e, nem 
mozgott-e előre egy másik „főirány", „fő
vonal" is, amelytől ugyan bizonyosan Ady 
sem maradt érintetlen, de amely Móriczban 
bontotta ki virágát. Lehet-e e nélkül meg
írni a korszak irodalmának „életrajzát"? 

Rónay, a nagy nyugati irodalmak kiváló 
ismerője, csalhatatlan érzékenységgel tárta 
föl azt az élménysort, azt az élmény s fejlő
désfolyamatot, amely irodalmunkban test-
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vér, rokon, paralell a nagy nyugati irodal
mak polgári élményvilágával, fejlődésfolya-
matávaL Néha maga is tesz ilyen értelmű 
utalást. Egyszer így ír: „Meg van a maga 
borzongó halálromantikája Budapestnek is" 
[mint Párizsnak]. Majd meg, a Reviczkynél 
tapasztalható zeneiségről szólván, így: „az 
osztályrészemben, a verlainei de la musique 
avant toute chose ars poétikájának ebben 
a szegényebb magyar párjában". Aztán így: 
„Huysmans tollára való századvégi halál
hangulatot örökített meg naplójában Justh 
Zsigmond". Azt természetesen, éppen nem 
lehet állítani, s ezt hangsúlyozni kell, hogy 
Rónay a francia fejlődést plántálta volna 
át hazai földre, annak sémáit vetítette volna 
rá a magyar anyagra, annak kaptájára vonta 
volna a maga művét. A fejlődésből ellenben, 
mint már az imént mondtam, csakugyan 
azt látta, hallotta meg elsősorban, ami rokon 
az európaival, főképp a franciával. E fejlő
dési sor bemutatása önmagában nagy érdem, 
ezt előtte ilyen következetességgel és ilyen 
meggyőző bizonyossággal senki sem mutatta 
be, de hogy ez nem „a magyar irodalom élet
rajza", hanem életrajzának csak egy — bár 
egyik legfontosabb — szelete, az is bizonyos. 

Ügy vélem Rónay könyve hibáinak fő 
forrása itt, ebben az eddig tárgyalt központi 
problémában, az élmény szociálisan meg 
nem határozott voltában van. 

Ennek az alapjában szemléletbeli saját
ságnak következményei közül elsőnek egy
fajta kikerekítő eljárást említhetnénk. Az 
esszének gyakori velejárója ez, s mivolta 
abban áll, hogy egy-egy hangulatot, lelki 
állapotot, magatartást meglevő vagy sejtett 
növekedési tendenciái irányába teljesít ki, 
természetesen az alaptétel bizonyításának, 
az alapélmény szuggerálásának kívánalmai 
szerint. Rónaynál ezt az eljárásmódot elő
mozdította, fokozta, s egyben karakterizálta 
is a dialektika igénye, amely ugyan néha 
nem jutott tovább a polarizálásnál, az ellen-

1 tét fölállításánál. Aranytól ezzel a módszer
rel igen meggyőzően válaszolta el epigonjait. 
Munkájának egyik legjobb eredménye éppen 
az, hogy Arany arcképét megszabadította, 
megtisztította a száz esztendő óta, egészen 
máig rárakódó rétegektől, torzító elrajzolá-
soktól. Ugyanakkor azonban ez a restau
ráció, rekonstrukció maga is bizonyos tor
zításokat hozott létre. Az Arany—Kemény
féle klasszicizmus a könyvben található ki
teljesítése például úgy véljük elfogadhatat
lan. A klasszicizmusnak ez a képe annak 
a szándéknak a jegyében fogant, hogy mint 
a fejlődés kiindulópontja, poláris ellentéte 
legyen a fejlődés lezárásának, az Ady-féle 
költői magatartásnak. Az előbbinek, a könyv 
szerint, tudjuk, az ingatatlan objektív szem
lélet, az utóbbinak a teljes szubjektívizmus 
volna legfőbb ismérve. De Rónay maga is 

kénytelen időnként utalni arra, hogy Kemény 
esetében ez az objektív szemlélet vajmi kétes. 
Maga állapította meg, s úgy vélem igen 
helyesen, korábbi tanulmányaiban, hogy 
Keményben a modern irracionális áramlatok 
némely elemének egyik korai fölvillantóját 
kell látnunk. 

S ez az ellentétező kikerekítés ebben az 
esetben, a klasszicizmus esetében a kiseb
bik bajt jelenti. A nagyobbikat az hozza, 
hogy ennek a klasszicizmusnak a jegyében, 
ennek a klasszicizmusnak az ihletésében 
megrajzolt magatartás-fajtában megenged
hetetlenül közel kerül egymáshoz Kemény és 
Arany. Valószínűleg téved az, aki szakadékot 
von e két nagy író közé, ám nem jó az ellen
kező végletbe sem esnünk; ebben a könyvben 
Keményből Arany-szerű realista lett s 
Aranyról viszont majdnem hogy azt sugallja, 
hogy az ő belvilága is olyan démonlakta ház, 
mint Keményé. 

Jól láthatni ebben az esetben a könyvnek 
a kikerekítés mellett egy másik jellemző s 
kifogásolható sajátságát is; azt, miképp 
olvadnak egymásba az alapélmény egysé
gesítő atmoszférájában, s a koncepció egy
ségesítő sugalmazására különféle eredetű és 
irányzódású magatartások. Alighanem itt, 
e kikerekítő -és összeolvasztó módszerben 
van a magyarázata annak is, miért maradt 
el Arany szabadságharc utáni oly fontos -— 
Rónay könyve szempontjából különösen 
fontos — első három évének elemzése. Arany 
plebejus élményvilága próbált ezekben az 
években fölszínre törni, s csak miután a rész
vétlenség kudarcba fullasztotta e kísérlete
ket, miután a jobbágy-kérdés úgy-ahogy 
megoldódott, s miután a Deák-féle álláspont 
kizárólagos érvényre emelkedett, vált maga
tartásává a Rónay által rajzolt vagy ahhoz 
hasonló „klasszikus" magatartás, — bizo
nyosan a maga életművének éppen úgy, mint 
egész irodalmunknak nem kis kárára. 

S Keményé és Aranyé mellett idézhet
nénk az összeolvasztó, összemosó eljárás
módra, egyéb hasonlók közül, Madách és 
Vajda példáját is. Nem tagadhatjuk ugyan, 
hogy e két nagy magányos élményvilága 
találkozhatott, s talákozott is bizonyos pon
tokon, de eredetét, irányzódását s így jelen
tését tekintve is egészen más ez a két élmény
világ. Eredet, irányzódás és jelentés megha
tározása nélkül az élmény fölidézése csak 
pszichográfia inkább, mint pszichológia s 
ezt a pszichográfiát másutt is föllelhetjük 
Rónaynál. 

A kikerekítésre pedig említhetnénk még 
megint csak egyéb hasonlók között, Rónay 
rajzát Zilahy Károlyék nemzedékéről. A ki
kerekítés folytán Zilahyék a valóságosnál 
élesebb vonásokkal elkülönülő, a valóságos
nál jelentékenyebb tehetségeket, sőt műve
ket fölmutató nemzedékként állnak az olvasó 
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előtt. Itt ütközik ki Rónay erkölcsi ítélkezésé
nek egyik következménye legélesebben; nem 
egyszer inkább a szándék, a magatartás, 
semmint a létrehozott művek alapján ítél. 

A könyv által fölvett fejlődés folyamatos
ságának, fokozatosságának megteremtése ér
dekében jut el a legvitathatóbb eredmények
hez. Rónay fejlődésélménye oly erős, hogy 
még az új-romantika holt ágának vak vizei
ben is ennek a fejlődésnek áramát véli látni, 
annál is inkább, mert Zilahy Károlyék le
tűnése után csakugyan jól illenék ez a moz
zanat, ha valóban volna ez összemesterkélt 
színi művek mögött valami is abból az él
ményből, amelynek útját Rónay nyomozza. 
Hoffman világon kívüli világának szőlő és 
mozgató okait fölösleges volna keresni itt; a 
német romantika őrlődő, félelemmel és el-
vágyakozással telt lelkiségének nyoma sincs 
itt, az élmény és igény szintjét illetően (talán 
Rákosi lehet itt-ott kivétel ez utóbbiban) 
a mindig biztos szemű Asbóth joggal utalta 
őket a burleszkhözi. Gyulait értetlenségben 
elmarasztalni róluk mondott kritikája miatt 
teljességgel igazságtalan dolog. Egyáltalán 
mintha, talán a polarizálás kedvéért, szűken 
mérne néhol Gyulainak, s főképp túl korán 
mérne szűken neki. Gyulai hibái ugyan kez
dettől megvoltak, de a 60-as években s a 70-
esek elején is még nagy erények ellensúlyoz
ták azokat. Nem szabad felednünk, hogy 
Gyulai ekkor még egy Romhányi írásához 
fog, s a csoport még egy olyan diadalt ülhet, 
mint a Hübele Balázs születése. A fúzió vágja 
el végképp az utat, ezután kell beváltania a 
nagy nemzedék életbenmaradottjainak a 
passzív rezisztencia s a kiegyezés alapvető 
tévedéseinek számláit. Egy Gyulainak, egy 
Csengerynek egy Tisza Kálmán mellett kell 
ezután asszisztálnia. 

A másik ingatag foka a fejlődés e kitel
jesített lépcsőzetének, illetőleg az érvelés 
építményének Justh Zsigmond tanúságtétele. 
Justhot az az irányzat, az a csoport,— min
denekelőtt maga Halász Gábor —, amely 
kiásta a méltatlan feledésből, kétségtelenül 
messze értéke fölé emelte. Rónay osztozik 
ebben velük, s megteszi Justhot a magyar 
századvéget reprezentáló típussá. Élmény
világa felemás, életformája tulajdonképpen 
alig köti egyik magyar réteghez is, lelki alka
tának egyik legjellemzőbb, ha nem legjel
lemzőbb Vonása az utánérzés, az utánélés 
mohó vágya és képessége; a különössel és 
divatossal való tetszelgő, majdnem sznob 
kacérkodás pedig éppen nem volt idegen 
egyéniségétől. Francia földön átélt, tanult, 
fölvett érzéseknek, eszméknek változott alakú 
megfelelőit kereste,akarta, s vélte megtalálni 
a hazai világban. Őt megtenni egy autochton 
magyar fejlődésvonal reprezentánsának leg
alábbis tévedés. Azzal bizonyít itt Rónay, 
amit bizonyítani kellene. Az ember szinte 

csodálkozik, Justh orákulummá lett itt, a 
hasonlíthatatlanul jelentékenyebb, a könyv 
alapszempontjából pedig nagyon is kiaknáz
ható Petelei-ouvre pedig szinte említetlenül 
maradt. 

S ha megvan a fokozatosság, a folyama
tosság , megteremtésének, a kiteljesítés szép
írói esszé eszközének a maga szerepe a könyv 
vitatható pontjainak létrehozásában, megvan 
az összeolvasztó, összemosó eljárásnak is, fő
képp a kronológia meglehetősen engedékeny 
kezelésében. Nem értenénk a könyvet, ha 
előadásától az annáleszek időrendjének szigo
rát kérnénk számon. Egy-egy élmény, s 
vele egy-egy stílusmotívum, például a világ
színházé, természetesen, kiteljesedése, telí
tetté s jellemzővé válása előtt jóval föl-föl 
bukkant már; ezek egybegyűjtése igen érzé
kenyfület és igen éles szemet dicsér/ám néha, 
a világszínház motívumánál is éppen, mintha 
a szinte önerőre, a saját létre kapott, a való
ságtól némiképp elszabadult motívumok 
inkább csak külső jegyeik alapján társítanák 
egybe s rendeznék maguk alá a fölhozott 
anyagot. S emellett egyéb kisebb-nagyobb 
félszegségek is állottak elő e kronológiai 
könnyedség következtében. Lehet-e például 
az egészen más, a sokkal korábbi élmény-
világú Várady Antalt a 80-as évek nemzedé
kével együtt említeni, számonkérhetjük-e 
Dosztojevszkij ismeretét és befogadását, 
amely ekkor még Nyugaton is meglehetősen 
gyér és tartózkodó, a 80-as évek magyar 
olvasóközönségén, és Bródy valóban a leg
jelentősebb írók közé számított volna már 
a 80-as esztendőkben? S a könyv időrendi 
folytonosságában nemcsak ilyen, alapjában 
kétségtelenül nem jelentős ugrások akadnak, 
maradtak úgynevezett fehér foltok, a töb
binél kevesebb alapossággal átvilágított kor
szakok is. Említhetnénk ilyenként a. 70-es 
éveket, amelyek pedig a közönség oldaláról 
nézett élmény- és ízléstörténet szempontjá
ból döntően fontosak. Elemzésük rávilá
gíthatott volna például arra a problémára, 
hogyan alakult ki a hivatalos irodalom hiva
talos ellenzéki pedantja, hogyan lett az idil-
lizáló, falusi Magyarországgal szemben a 
politikus, a szociális hajlamú városiasság, 
a demokrataság reprezentatív költőjévé majd 
két és fél évtizedre Ábrányi, akit még Kom
játhy is, Palágyi Lajos is ilyenként dicsért, 
egyáltalán, hogyan uralkodott el az egész 
magyar közéleten a verbalizmus. Annál is 
inkább hangsúlyozzuk ezt a hiányt, mert 
Rónay, eléggé-nem méltányolható módon, 
nemcsak beszél a közönségtörténeti, az ízlés
történeti kutatások sürgető szükségéről, 
ahogy ezt ma számtalanszor hallani lehet, 
hanem kísérletet is tesz e problémák megra
gadására. A 70-es évek elemzésében a könyv
nek ez az erénye bontakozhatott volna ki. 

A munka mögött szorosabban vett filo-
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lógiai búvárkodás nem áll. A korszakra vo
natkozó filológiát azonban Rónay — a be
rekesztő, s meglehetősen, majdnem már a 
modorosságig töredékes és szubjektív biblio
gráfia tanúskodásával némiképp ellentét
ben —, láthatóan igen kitűnően ismeri. 

Adatban való tévedést nem is sokat vet
hetnénk szemére, s amit igen, az sem különö
sebben fontos. Említhetnénk közülök pél
dául azt, hogy Nagy Ignácot nem vetették 
fogságra, mint Rónay állítja, a magyarság
gal valamelyest rokonszenvező Walmoden 
gróf ugyanis megdorgálásával is beérte; vagy 
azt, hogy a Libényi-féle merénylet évszáma 
kettővel elcsúszott a könyvben, vagy azt, 
hogy a kalandor, dilettáns, Batthyány 
Apraxin Júlia grófnő csak kiadó mecénása 
volt a Budai Lapoknak, a szerkesztés az 
ifjú Jósika Kálmán báró kezében volt, vagy 
más efféléket. 

Készültsége ellenére modora, stílusa azon
ban mégsem a filológián át közelítő tudósé, 
hanem az olvasmány élményein meditáló 
eszmélkedőé. Olvasmányélmény tekintetében 
ma kevesen otthonosak annyira a század 
második felének irodalmában, mint ő. Ritka 
könyvben talál az olvasó annyi, oly sokféle 
műből válogatott, s oly annyira célbataláló 
idézetet, mint ebben a munkában. Némelyik 
fejezete szinte csak idézetekből ál, s a szerző, 
látszólag, csak mintegy eligazító rezonőrként 
van jelen az idézetek hol egymást erősítő, 
hol egymással vitázó dialógusa mögött. 
Rendkívül szuggesztív módszer ez, a kor 
maga vall magáról, a teljes tárgyilagosság 
illúzióját kelti föl, s ugyanakkor megmarad 
a személyesség varázsa is, mert az olvasó 
érzi, valójában valamennyi idézeten át ugyan
az a fejlődési alapélmény nyilatkozik meg. 
Éppen ez utóbbi mozzanat biztosítja hogy 
az idézetek e sokasága nem szült stílusbeli 
egyenetlenséget, tarkaságot, hogy nem törte 
szét a könyv stílusának egységét. 

Alighanem az élmény elsődleges volta, 
irói jellege s az anyaggal való hosszú és állan
dó foglalkozás, „együttélés" magyarázza a 
könyv egy másik alapvető stílussajátságát is, 
metaforikus voltát. Metafora rendszerint 
vagy akkor keletkezik, midőn egy-egy igaz
ság tiszta racionális formában még meg nem 
ragadható, még csak sejtés csupán, vagy 
akkor, ha a közlő számára az illető igazság 
már olyannyira evidens, hogy a tételszerű
ségből, az elvontság síkjáról a közvetlenül 
tapasztalható világ, szemlélet síkjára kíván
kozik át, annak részeivel egyenértékűként 
lép fel. Itt, úgy tűnik, e második esetről 
van szó. Ezt látszik bizonyítani a könyv 
kijelentő, elbeszélő modorú előadásmódja, az 
evidenciaélmény e rendszerinti velejárója, 
kísérője is. A tehát és a mert legritkább kötő
szavai közé, a kauzális kötés legritkább mon
datszerkezetei csoportjába tartozik. Meta

foráival, metaforikusán stilizált mondatai
val egy-egy lelkiállapotot, egy-egy magatar
tást vagy hangulatot kitűnően idéz fel, érzé
keltet. Am biznyos aggály, is fölmerül e 
metaforikus irásm odorral szemben. 

Azt mondja Rónay, Schopenhauer pél
dája biztatta e metaforikus kifejezésmódra. 
Csakhogy ennyit s ilyen halmozottan nem 
igen alkalmazta a frankfurti bölcs a meta
forákat. Valóságos inflációjuk s ezzel együtt 
devalvációjuk is kísért itt, s nem egyszer a 
pontos fogalmi meghatározások rovására. 
Milyen hasznos, sőt szükséges lett volna 
például az egyes alkati, az egyes lélektani
történeti típusok definiálása, vagy legalább 
pontosabb körülírása. Egyáltalán, van a 
könyv fogalmazásában némi túlérleltség s 
ezzel együtt néhol bizonyos fülledt zsúfolt
ság is. 

S amint a metaforák bőségével, ugyan
úgy az idézetek áradásával szemben is aggály 
kél föl az olvasóban. Ezek az idézetek egy-
egy világnézet szerves részei. Vegyük pél
dául Asbóth esetét. Rónay ezt a nagyszerű 
elmét, ezt a szenvedélyes igazságszeretőt, 
ezt a maga alanyiságában makulátlan, 
Don Quijótei bátorságú jellemet a tőle vett 
idézeteken át rangjához méltó helyre emelte. 
De Asbóth minden gondolata egy igen zárt, 
konzervatív konklúziójú és irányzódású gon
dolatrendszer része. Nos, azt nem látjuk, 
mi Rónay álláspontja e gondolatrendszer 
egészével, végkövetkeztetésével szemben. 
Az a benyomásunk, hogy az idézett írók 
teljes gondolatrendszerével való szembené
zés sok idézettől fosztotta volna ugyan meg 
a könyvet, az egyes portrék azonban hatá
rozottabb körvonalat nyertek volna. Mert 
az egyes lélekállapotok rajza ugyan mindig 
pontos, a portrék azonban néha elmosódot-
tak, néha kissé élettelenek. Nem utolsó sor
ban azért, mert az egyes lelkiállapotok be
mutatása céljának megfelelően az egyes 
egyéniségek „részletekben", hogy úgy mond
juk, részekre szabdaltán kerülnek elénk, s 
Isis istennő létére sem tudta életre támasztani 
a földarabolt Ozirist. 

Rónay ahhoz a polgári nemzedékhez tar
tozik, amely a 30-as években indult el, s 
amelynek kaballaszava volt az élmény. Mint
ha az illékonnyá, idegenné, ellenségessé lett 
világból csupán ez az egy maradt volna, ami 
még megragadható, életszerű, valóság. S „a 
kor" nagy közös élményei közül is alighanem 
éppen az objektív világnak ez az eltűnése, illé
konnyá válása, a szubjektív szemléletnek ez a 
fölülkerekedése volt az, amely a nemzedék leg
több tagjának legszemélyesebb életélményévé 
lett. Ideáljuk Krúdy, gondolkodásuk, szem
léletük legjellemzőbb foglalata a Ködlova
gok, legjelentősebb, vagy éppen reprezentatív 
költőjük Weöres (s mellette persze Dsida is). 
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Azóta jó néhányan kiléptek e szemlélet 
varázsköréből; megindult ezen az úton 
Rónay is. Könyve, még A regény és az élet 
című kötetéhez képest is nagy megtett útról 
tanúskodik e tekintetben. Hogy azonban 
továbbra is megtartotta érzékenységét nem
zedékük egykori alapélménye, életélménye 
iránt, arra is bizonyság lehet mostani 
könyve. Ez az élmény a teljes földolgozott 
anyagra rávetült, s az elemzendő tárgy az 
önkifejezés eszköze is lett. Tanulmánya mély
ségének, szépségének s egyoldalúságának ala
nyi magyrázatát alighanem egyaránt valahol 
itt lelhetjük meg. Azét is, hogy a Horváth 
János által már jelzett, de általa eltévelye
désnek fölfogott fejlődési folyamatot nemcsak 
eddig nem tapasztalt mélységben és érzé-

NYUGAT REPERTÓRIUM 

Összeállította: Galambos Ferenc. Függelék: 
Szerda (1906) [összeállította: Pók Lajos], 
Galambos Ferenc]. Bp. 1959. Akadémiai K. 

Nem véletlen, hogy az Irodalomtörténeti 
Bibliográfiák sorozata, amely tervek szerint 
a magyar könyvészet több évtizedes mu
lasztásait lesz hivatva pótolni, éppen a 
Nyugat repertóriummal indul. A 20. századi 
magyar irodalom egyik legjelentősebb moz
galmát fogta össze a Nyugat, legnagyobb 
íróink ennek a folyóiratnak a hasábjain 
adták közre több mint három évtizeden át 
legsúlyosabb műveiket. 

A bibliográfia szerkesztői nagyon helye
sen függelékként hozzácsatolták a repertó
riumhoz néhány a Nyugattal szoros rokon
ságban levő folyóirat könyvészeti adattárát 

) is. Helyet kaptak a kötetben — Pók Lajos 
feldolgozásában — a Nyugatot megelőző és 
törekvéseikben már az 1908-ban induló, 
nagyjövőjű folyóirat útját egyengető orgá
numok, a Magyar Géniusz, a Figyelő és a 
Szerda, valamint a Nyugat méltó folytatása 
az 1941 és 1944 között megjelent Magyar 
Csillag bibliográfiái is — ez utóbbi Galam
bos Ferenc munkájának eredményeként. 
Csaknem teljes fél évszázad magyar irodal
mának legerőteljesebb sodrú áramlása válik 
így követhetővé a repertórium adatai nyo
mán, az 1902-ben új irányba forduló Magyar 
Géniusztól az 1944-ben, a német megszállás 
következtében kényszerből elhallgató Magyar 
Csillagig. 

Ha egy író életművéből, egy irodalom
történeti periódus terméséből, vagy egy folyó
irat anyagából bibliográfia készül el, az 
mindig fellendítőén hat az irodalomtörté
neti kutatómunkára. Az 1952-ben megje
lent Móricz-bibliográfia nyomán megsza
porodtak a Móricz Zsigmond műveit elemző 
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kenységgel tudta feltárni, hanem, hogy e 
folyamat történeti szükségszerűségét is meg 
tudta érteni és értetni, s hogy sugallni 
tudta: Adyval egy más tartalmú, de a 
XIX. századközépi klasszicizmussal egyen
értékű újabb „klaszszikus" irodalom jött 
létre. De itt annak okát is, hogy ezt az 
általa elemzett részfolyamatot az egész 
helyébe állította, ahogy mondani szokás, 
abszolutizálta, kiszorítva ezzel más, egyen
rangú vagy még fontosabb vele ölelkező 
folyamatokat. Közvetlen tárgyi okát pedig 
ennek a jelenségnek alighanem a szellemtör
téneti szemlélethez és módszerekhez való 
meglehetős kötöttségben kell keresnünk. 

Németh G. Béta 

Magyar Géniusz (1902—3), Figyelő (1905), 
Magyar Csillag (1941—44) [összeállította: 
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cikkek és tanulmányok, mert a bibliográfia 
adataiból világosan kirajzolódtak a szakértő 
számára a Móricz-kutatás elvégzendő fel
adatai. A bibliográfiai feldolgozások meg
könnyítik egy-egy szakterület korábbi tudo
mányos eredményeinek állandó nyilvántar
tását és közvetve elősegítik az esetleg már 
évtizedek óta megfogalmazott és ma is helyt
álló elemzések, megállapítások felhasználá
sát. Megóvják a kutatót attól, hogy Kolum
busz után újra felfedezze Amerikát. 

A most megjelent Nyugat repertórium is 
egyrészt megkönnyíti a kutatók munkáját, 
de ugyanakkor reálisabbá, anyagszerűbbé 
és egyben ellenőrizhetőbbé is teszi azokat 
az értékelési és kritikai kísérleteket, ame
lyek a Nyugat szerepének, irodalomtörténeti 
helyének tisztázása végett készülnek majd. 

Aki a múltban például a Nyugat íróinak 
hagyományszemléletét akarta feldolgozni, 
annak még a munka érdemleges részének 
megkezdése előtt több mint 60 vaskos folyó
iratkötetet kellett átnéznie, most percek 
alatt tájékozódhat a repertórium alapján. 
Aki arra kíváncsi, hogy a folyóirat hasábjain 
a különböző cikkekből és tanulmányokból 
milyen kép alakult ki Shakespeare-ről, vagy 
Kölcseyről, vagy kiket népszerűsített a 
Nyugat a svéd vagy a cseh írók közül, szin
tén azonnal választ kaphat a most meg
jelent kötet adatai alapján. Négy és fél év
tized irodalmi élete kerül hozzánk közelebb 
és válik áttekinthetőbbé a repertórium segít
ségével. 

A repertórium nemcsak ösztönzést ad a 
Nyugat irodalomtörténeti helyét, szerepét, 
hatását értékelő tanulmányok és elemzések 


