
désekkel azonban Marko Árpád viszonylag 
keveset, inkább csak utalások formájában 
foglalkozik. Ezek kidolgozása, a szélesebb 
összefüggések kimutatása még a jövő kuta
tások feladata lesz. 

Tamai Andor 

Jókai Mór: írások életemből, önéletrajzi írá
sok. Válogatta, sajtó alá rendezte, az előszót 
írta Hegedűs Géza. Bp. 1960. Szépirodalmi K« 
504 1. (Jókai Mór válogatott művei.) 

Ezek a visszaemlékezések a Nemzeti 
Kiadás köteteiben, a Hátrahagyott Műveiben 
és folyóiratok hasábjain szétszórtan szere
peltek. Az első válogatást és kötetbe fogla
lást közvetlenül Jókai halála után Beöthy 
Zsolt végezte el (Jókai Mór'Önmagáról. Bp. 
1904.). Az alig kilenc íves könyv anyaga elég 
szegény. A fejezetcímek többnyire önkénye
sek. Aránytalanul sok írás foglalkozik a fiatal 
évekkel, 1848—49 eseményeivel és nagyon 
kevés az érett férfikor és az öregkor emlé
keivel. 

Hegedűs Géza válogatása lényegesen 
nagyobb terjedelmével, igényesebb szelek
tálásával, elő- és utószavával, jegyzeteivel 
teljesebb képet ad Jókai önvallomásairól, 
mint az előző kiadás a Jókai Mór Önmagáról. 
A válogatás aránytalansága azonban itt is 
feltűnik. A gyermekkorral és a század köze
pének életével foglalkozó írások itt is a kötet 
súlypontját képezik. Igaz, hogy ezek a kar
colatok a legszínesebbek, leglendületesebbek, 
és ezek gyökereznek legmélyebben a nagy
szerű 1848—49-es irodalmi mozgalom tala
jában, Jókai élete ekkor fonódik össze a leg
nagyobb kortársakéval. Ezek nyújtják azo
kat a legjobb Jókai írásokra emlékeztető 
arcképeket, amelyek a „fiatal Magyarország" 
tagjairól készültek, és itt tűnik ki, hogy a 
Habsburg-barátságig eljutó és Tisza Kál
mánt kiszolgáló Jókai igazi nagy élménye 
a forradalom, és irodalmi vezérének, Petőfi
nek a barátsága volt. Bármily szépen és 
látszólagos harmóniában kapcsolódnak össze 
a Petőfiért rajongó írások a Tisza Kálmánt 
dicsőítőkkel, érezni lehet, hogy az igazi tűz 
és igazi lelkesedés az előzőekben izzik, és ezt^ 
a lelkesedést nem tulajdoníthatjuk csupán 
annak, hogy fiatal fővel élte át őket az író. 

Nem kell az olvasónak az irodalomtörté
nész szemével nézni Jókai Önvallomásait 
ahhoz, hogy az írói élet egy-egy mozzanatá
nál, megnyilatkozásánál örömmel ismerje 
fel valamely novella alapötletét, vagy vala
mely regény motívumát, és így felfedezhesse 
a kapcsolatot az írói élet és a művek között. 
Tarczy Lajos a kitűnő fizikatanár is meg
szólal majd A magyar Faustban. A bakonyi 
botanizálgatás, melyet Gondol Gábor tár-
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saságában végzett a fiatal diák, alapja lehet 
a későbbi nagy növényismeretének, mely 
regényeiben gyakran megszólal. A Kecske
mét alá érkező Jókait és Károly bátyját a 
kocsis nem meri a tanya épületébe követni, 
mert az biztos zsiványtanya. A gyáva Mar-
garit épp oly hidegleléses félelemtől remegő-
nek írja le a Szegény gazdagokban. A kecs
keméti élmények közül a híres ,,bika harc" 
és a „pünkösdi király parádéja" is megele
venedik majd az első nagy regényben, az 
Egy magyar nábobban, és Jókai emlékezései 
a szabadságharc eseményeiről arról is meg
győznek, hogy A kőszívű ember fiai húsz év 
távlatából is az eleven élmények emlékével 
formálták a regénynek számtalan jelenetét, 
mozzanatát. így ez a kötet joggal tekint
hető olyan kiadványnak, mely Jókait, az 
embert és Jókai életművét még közelebb 
hozzák egymáshoz az olvasóközönség előtt. 

• Hegedűs Géza elő- és utószava hasznosan 
egészíti ki az önéletrajzi írások mondani
valóját. Különösen fontosak azok a részek, 
amelyek Jókainak az önvallomásokban is 
megtalálható politikai irányváltoztatásait 
magyarázzák, és ahol lehet, indokolják. 
Az utószó végén közölt bibliográfia filológiai 
adatai a Jókai-kutatás számára is hasznosak 
lehetnek, főleg azért, mert a kötet fejezet
címei nem minden esetben azonosak azzal 
a címmel, amelyet Jókai adott az illető rész
nek. Itt helyesen tüntetik fel zárójelben, 
hogy a „szerkesztő által adott" címről van 
szó. Egy helyen azonban következetlen a 
szerkesztés. Az első iskola című fejezetnél 
nem tűnik ki, hogy az is a szerkesztő által 
adott cím, noha Jókai ennek a résznek A jó 
öreg asszony címet adta. (Életemből, I. 253 1. 
NK-: 96 k.) 

A jegyzetek minden lényegeset meg
magyaráznak, kár, hogy néhol — így egyes 
német szövegek esetében — a jegyzetbe 
már hibás szöveg került, ami bizonyos mér
tékig zavarja a használhatóságot. A hajdani 
hangos Budapest című fejezetben szereplő 
német kifejezések egy-két esetben már az 
értelmetlenségig eltorzultak a jegyzetben. 

Téglás Tivadar 

Hatvány Lajos: Gyulai Pál estéje. Bp. 1960. 
Gondolat K. 126 1. 

E könyvecske Gyulai Pál halálának 1959-
ben tartott ötvenedik évfordulójára jelent 
meg. Hatvány Lajosnak négy. darab, még 
Gyulai életében közzé tett cikkét: a Qyulai 
Pál tanítása, A kritikus, Az elbeszélő és Áz em
ber címűeket tartalmazza, illetve ezeknek 
majdhogynem újabb gyűjteményeként fog
ható fel, ugyanis a második és a negyedik 



tanulmány, illetve a harmadik dolgozat egy 
kiragadott passzusa egyszer már kötetbe ke
rült; akkor is ily címen: Gyulai Pál estéje (Nyu
gat Könyvtár 1910 : 9). Minderre a mostani 
kiadás „előhangjából" és jegyzeteiből arány
lag pontosan lehet következtetni, csak arra 
nem, hogy a jelenlegi textus javított jellegű. 
De honnan is lehetne! — hiszen Hatvány 
Lajos az „előhangban" épp az ellenkezőjét 
mondja: ,,Vannak tollforgatók, akik műveik 
szövegét.. . állandóan változtatják. S van
nak, akik egy-egy írásuk kinyomtatása után 
egyszer s mindenkorra végeztek velük. 
Ez utóbbiak közül való vagyok én is." 

Bár köztudomású — teszem az így élt 
Petőfi c. sorozat légiónyi hibája ismeretében 
—, hogy a szöveggondozás nem sorolható 
az irodalomtörténész Hatvány legjobb eré
nyei közé, az új kiadású Gyulai Pál estéjének 
átdolgozott jellegét mégis hangsúlyozni kell, 
mivel a szép számú javítások iránya és mér
téke arról tanúskodik, hogy a régi fogalma
zásban hiába akadtak törölni vagy meg
másítani való mondatok és mondatcsoportok, 
a dolgozatok érdemi része megállta az idő 
próbáját. A kiadvány értékét e tény már 
egymagában is jelzi; a fél évszázados tanul
mánygyűjtemények többsége aligha állná 
meg ugyané próbát. 

Bízvást elmondható: a Gyulai Pál estéjé
nek mostani változata Hatvány Lajos jobb 
művei közé tartozik, ha ugyan nem épp ez a 
legjobb. Persze, korántsem irodalomtörténeti
fejlődéstörténeti megállapításai miatt: ezek 
gyakran nem fedik a valót. (L. a Dózsa
dráma, — általában a Jókai—Gyulai-ellentét 
megítélését, vagy épp Gyulai 1882-ig tartó, 
szintén félreismert „igazság-sorozatának" 
értékelését a 31—32., illetve a 38. lapon stb.) 
Hatvány munkájának fő érdemét abban lá
tom, hogy érdekesebb és hellyel-közzel hasz
nosabb anyaggal szolgál a témáját érintő iro
dalomtörténeti források többségénél: elaggott 
mestere, Gyulai Pál elvennék, élőnek tűnő 
alakját idézi. Megannyi finom észrevétellel 
szolgál, kiváltképp Az ember c. fejezetben. 
Az itt olvasható remekmívű portré-elemek 
jól illeszkednek Gyulai kritikusi, írói és emberi 
jellemképébe; ezekből tudható, hogy a fiatal 
Hatvány Lajos valóban közelről és alaposan 
ismerte Gyulait, ,,a magyar kritika öreg
apját". És még valamit, hogy ti. ugyanő 
tisztelte, szerette Gyulaiban az igazságszerető 
és szókimondó bajnokot; hogy hódolattal 
adózott a vénember Gyulai jó néhány, már 
akkor is klasszikus értékű elvének és meg
állapításának, de csak bizonyos pontig! 
Mert Hatvány Lajos, ha szerette is Gyulait, 
és méltán, szeretetébe s vonzalmába már a 
századelő új, forradalom váró nemzedékének 
irodalomszemlélete vegyült; ez óvta meg 
attól, hogy pietásból elragadtassa magát, 
illetve ez segítette Gyulai valódi értékének 

lényegében elfogadható felismeréséhez. 
Semmi sem tanúsítja ezt jobban, mint a 
Gyulai Pál estéjének első fejezete, a Gyulai 
Pál tanítása című. Ebben nem a bájos, vagy 
meghökkentő tartalmú emlékképek ural
kodnak, mint az előbb említett utolsó dol
gozatban, hanem a finom érzékre valló eszté
tikai megfigyelések sorozata, melyek közös 
alapmotívuma emígy összegezhető: mi a 
fontos és maradandó értékű a rettegett har
cos és irodalmi diktátor elveiből. E tanul
mány bár szűkmarkúan, de jól megválasz
tott idézetanyaga majdhogynem egy sikerült 
Gyulai-breviáriumnak fogható fel. 

Végelemzésben tehát Hatvány Lajos 
munkája Őszinte megbecsülést érdemel: 
élvezetes, hasznos olvasmány. Kiállítása 
csinos, képanyagának fele, Az öregúr és a 
Gyulai Pál Leányfalun c. fényképfelvételek 
(foto: Hatvány) egyenesen karakterológiai 
tanulmányul kínálkoznak. 

Somogyi Sándor 

Csongor Rózsa: A Vörösmarty Kör története. 
Székesfehérvár, 1960. 57 1.71. (István Király 
Múzeum Közleményei. B sorozat 20. sz.) 

A magyar művelődéstörténet feldolgozá
sának mindmáig elhanyagolt területe a reform
korral megjelenő, de különösen az 1840-es 
években, majd pedig a kiegyezés után nagyobb 
számban elszaporodó, s egész a felszabadulá
sig csaknem minden jelentősebb városban mű
ködött kulturális és művelődési célzatú körök, 
egyesületek, társaságok története. E szer
vezetek megalakulása a XIX. században, pár
huzamosan a nemegyszer politikai szándé
kokkal is létrehívott kaszinókkal, amelyekből 
sokszor kinőttek, mindenkor a polgárosultság 
bizonyos fokának és a további polgáriasodás 
igényének volt a kifejeződése. Működésüket 
mint polgári létesítmények kezdték, s szere
pük kezdetben a helyi, főleg irodalmi hagyo
mányok ápolása mellett úgyszólván kivétel 
nélkül elsősorban a műveltség, a humán és 
reál ismeretek terjesztésére összpontosult. Az 
új kiadványokkal felfrissülő könyv- és folyó
irattáraikon keresztül, felolvasások és előadá
sok útján jól, rosszul mintegy közvetítőivé 
lettek a vidék felé a fővárosban koncentrálódó 
kulturális és tudományos életnek. Progresszív 
jellegük ilyenformán vitathatatlan, noha ké
sőbb fokozatosan távolodnak el eredetileg vál
lalt feladataiktól. A századvégtől, majd pedig 
a XX. században ui. polgári fejlődésünk fele
más volta, a dzsentri elemek bekapcsolódása 
következtében a különböző körök stb. mind
inkább az ünnepi lakomák és vigalmak színhe
lyeivé válnak. Működésük tartalmának meg
változását nem egy esetben jelzi szervezeti 

537 


