
dalmi értékeivel is, és négy kritikusi nemzedék 
dandárját követve merőben félreismerjük az 
egykorú bírálók által is már a Bánk bán mellé 
sorolt nagy klasszikus drámánk lényegi mon
danivalóját" (10—11. lap). 

Kemény G. Gábor felfogásából tehát nem 
más következik, minthogy valamely műalko
tás irodalmi értékét a felismert (vagy fel nem 
ismert) alapeszme jellege határozza meg; e 
tétel pedig amennyire igaz, annyira igaztalan 
is. Mert nem kétséges: bár helyes, eszünkhöz 
és szívünkhöz egyaránt szóló, jó alapeszme 
nélkül tartós, irodalmi értékű drámát nehéz 
elképzelni, ám az sem mellőzhető, hogy a leg
jobb drámai alapeszme is könnyen jelentkez-
hetik kevésbé sikerült, dramaturgiailag itt-
ott rosszul szabott köntösben, mint azt a 
Kegyenc példája is tanúsítja. 

A bevezető idézett melléfogása tán mel
lőzhető lenne, ha Kemény tanulmányának 
minket illető részletében nem bujkálna valami 
irodalomtól idegen szemlélet. A szerző egye
nesen óvakodik a Kegyencet illető esztétikai, 
dramaturgiai, drámatörténeti állásfoglalás
tól; Teleki László csakugyan klasszikus veretű, 
bár adott formájában nem színpadképes alko
tását szinte egy országgyűlési beszéddel 
vagy útinaplóval felérő és egyenrangú kortör
téneti dokumentumnak veszi, holott köztu
domású: a Kegyenc művészi alkotás, tehát 
másnemű vizsgálati módszert kíván, mint 
Teleki politikai/közéleti jellegű írásai. Tanul
mányírói mulasztásainak java innen ered. 
Mindössze a példa okán említem, hogy beve
zetője 11. lapján Kemény azt írja, illetve így 
fogadkozik: ,,az elmúló feudálist követő tár
sadalmi berendezkedés feletti tűnődésből, 
kínzó kiútkeresésből [ti. Telekiéből] is ered a 
dráma felfokozott érzelmi hangvétele, s az 
annyi bírálója által joggal, ha nem is a lénye
get megvilágító módon kifogásolt nem egy 
romantikus túlzása, visszatetszőnek vélt szer-
telensége, mint erre később visszatérünk." A 
baj itt van: e valóban fontos problémakörre 
visszatérni Kemény G. Gábor — hogy, ho
gyan nem — elfeledkezett. 

A Válogatott munkák előszavának iroda
lomtörténeti értékét mindez jelentősen csök
kenti, de fájdalom, az irodalomtörténeti vizs
gálódás hiánya ráveti árnyékát a kiadvány 
más pontjára is, értem ezen Kozocsa Sándor
nak a Kegyenc eredeti szövegéhez fűzött utó
szavát. Kozocsa megemlíti, hogy Gyulai Pál 
átírta, meghamisította a Kegyenc szövegét s 
így tette közzé 1879-ben. (A későbbi kiadá
sok, még Hevesié is, ezt követték!). A kétféle 
szöveg összevetéséből származó kiváltképp 
fontos elvi tanulságok kimondása helyett 
azonban azt sorolja fel (I, 307—309.), hogy 
Teleki Kegyence hol és mikor jelent meg nyom
tatásban. Erre pedig kár volt energiát 
fordítania (ezt kár volt észre nem ven
nie a kötet szerkesztőjének), hiszen az 

olvasó ugyanezt a II. kötetből is megtudhatja 
hol a Kegyenc különféle kiadásainak és szöveg
könyveinek könyvészeti jegyzéke kellő teret 
kapott. 

Összegezésül: Teleki László válogatott 
munkáinak kiadása, bár történeti és irodalom
történeti érdekűnek egyképp ígérkezett, adott 
formájában csak a történettudomány igényeit 
igyekszik kielégíteni. Az irodalomtörténet 
művelőjének meg kell elégednie a Kegyenc 
eddig nehezen hozzáférhető eredeti szövegé
vel, illetve e kiadvány igen fontos, de első
sorban történeti érdekű dokumentumaival és 
jegyzeteivel, melyek az irodalomtörténetírás 
számára is hasznos forrásoknak bizonyulnak. 

Somogyi Sándor 

R. Várkonyi Ágnes: Thaly Kálmán és törté
netírása. Bp. 1961. Akadémiai K. 502 1. (Tu
dománytörténeti Tanulmányok, 1.) 

Várkonyi Ágnes könyvének elolvasása 
után elmondhatjuk, hogy a Tudománytörté
neti tanulmányok c. sorozat első kötete nem 
keltett csalódást. A magyar történetírás tör
ténetének ezt a fontos nagy körültekintéssel 
megírt fejezetét az irodalomtörténészek is 
haszonnal tanulmányozhatják. Ez az első 
összefoglaló munka, amelyben a szerző 
dualizmuskori Magyarország tekintélyes, sok 
botrányt megért historikusának életművéről 
marxista igénnyel készített mérleget. Célki
tűzésében arra is törekedett, hogy „a kor 
történettudósainak és történetszemléletének 
vázlatos képével megrajzolja azt a szellemi 
környezetet, amely az egész alkotómunkáját 
irányította, befolyásolta" s hogy „kijelölje a 
helyet, amelyet Thaly Kálmán munkássága a 
korabeli magyar történetírásban elfoglal." Az 
alkotó historikus, az életmű és szemlélet elem
zésével, kritikai méltatásával kívánta előbbre 
vinni ezt az évtizedek óta gyűrűző, de a meg
oldás közelébe csak az utóbbi években került 
problémát. Könyvének hitelét fokozza köve
tett historiográfiai módszerének helyessége, 
hogy t. következetesen az egész embert tar
totta szem előtt. 

Thaly politikai és történetírói működését 
szerves egységben tárgyalja, s emberi voná
saival is kapcsolatba hozza. Ugyanakkor ro
mantikus nemesi-nacionalista történetszem
léletének kialakulását kora és osztálya, a 
középnemesség, gazdasági-társadalmi viszo
nyainak gondos elemzése közben rajzolja meg. 
Történelem és valóság (1867—1878) c. részben 
meggyőzőért mutatja ki Thaly történetszem
léletének korlátait, s azt, hogy miért nem 
juthatott el Rákóczi „udvari historikusa" a 
kuruc kor megértéséhez, a társadalmi kérdé-
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sek érzékeléséhez. A továbbiakban, a Politika 
és történelem (1878—1909) c. részben elénk 
tárul ennek az elhibázott életműnek/iemcsak 
politikai, hanem morális csődje is. Érdeme a 
szerzőnek, hogy elvi megállapításainak mag
vára ráirányítja az európai történetírás ref
lektorát is. Figyelemre méltóak a filozófiai és 
történetírói pozitivizmus magyarországi je-
jelentkezésével kapcsolatos fejtegetések. 

Könyve befejező részében, a Thaly-hagya-
ték és az utókor tárgyalásában összegeződik 
az a szigorú, de helytálló következtetés, hogy 
Thaly Kálmán egész munkásságának szín
vonala a történetírás általános elvi és etikai
követelménye alatt áll. Ezen az összképen 
nem változtatnak bizonyos pozitív vonások, 
melyeket a szerző nem mulasztott el kiemelni 
eme tragikus életpálya tanulságainak levo
nása közben. Még forráspublikációs tevé
kenységének hangsúlyozott pozitívumait is 
lerontják a negatívumok, s ezért szövegki
adásait fenntartással, kritikával lehet csak 
használni. 

Az általános elvi tanulságokon túlmenően 
közvetlenül az irodalomtörténet körébe vág 
a Szekfü-vita után a „kuruc dalpör" vázlatos 
ismertetése. Tömör értékelésével egyetértünk. 
A „kuruc költészet" és az a kép, melyet 
Thaly a fejedelemről és kurucairól festett, 
saját költői és politikai ideáljainak vissza-
vetítése,- nemesi-nacionalista mákony, két
ségtelen hatásos., díszes, fényes, de üres ál-
kuruc kultusz volt. Az irodalomtörténetírás 
támaszkodva a történeti kutatások eredmé
nyeire, éppen Várkonyi Ágnes művének meg
jelenésével egy időben vette számba, hogy a 
kuruc költészettel kapcsolatosan eddig fel
merült problémák közül melyek tekinthetők 
már részben vagy egészben megoldottnak. 
A Thaly-kérdés, a kuruc költészet hiteles
ségének ügye lényegében lezártnak minősít
hető. A felgyülemlett dokumentumok Thaly 
ellen szólnak, s arra késztetnek, hogy vég
legesen elvessük a „kuruc költészet" általa 
bevezetett fikcióját, mint irodalomtörténeti 
kategóriát. Leszögezendő, hogy a Thaly-kér
dés elvi' értékelése tekintetében Várkonyi 
Ágnes kutatásai, a történet- és irodalomtör
ténetírás eredményei összevágnak, Ül. birá-
lólag kiegészítik egymást. (Vö. pl. Varga 
Imre; A kuruc költészet kérdésének története. 
ItK 1961. 1. sz., — valamint Várkonyi 
Ágnes vitacikkét, Kuruc költészet és pozi
tivizmus. Századok 1961. 4—5. sz.) Meg
jegyzendő, hogy a könyvben a költő Tha-
Iyról szóló fejezet, Költészet és történelem 
(1839—1867), történész tollából rendkívül 
dicsérendő vállalkozás, mert tulajdonképpen 
ez vezet el a félresiklott életmű nyitjához, a 
költészettől a történetírásig megtett útjának 
megértéséig. 

,,E tanulmány írója úgy jutott el a Thaly-
problémához, mint a Rákóczi-szabadságharc 

történetének kutatója" — írja a szerző beve
zetőjében. Ez a szerény vallomás egyben 
könyve főerősségére világít rá. Ennek köszön
hető, hogy önállóan és biztosan tájékozódik a 
bonyolult tudománytörténeti kérdésekben, 
hiszen nemcsak Thaly történetírói tevékeny
ségét, hanem a Rákóczi-szabadságharc szerte
ágazó történeti irodalmát és forrásanyagát is 
jól ismeri. S ha értékes tanulmányát nem is 
tekintjük végső ítéletnek, s ha egyes rész
megállapításai vita tárgyát képezik is, lénye
gében új szempontokkal járult hozzá Thaly 
Kálmán helyének kijelöléséhez a korabeli 
magyar történetírásban. 

Hopp Lajos 

Kiss József: Tüzek. Válogatott versek. Vá
logatta, sajtó alá rendezte és a bevezető ta
nulmányt írta: Komlós Aladár. Bp. 1961. 
Szépirodalmi K. 297 1. 

Kiss Józsefnek sikerül először állandósí
tani egy új városi-polgári ízlésű folyóiratot a 
múlt század nyolcvanas éveinek egyre-másra 
induló és néhány szám után menthetetlenül 
megszűnő folyóirat-kísérletei nyomában. A 
Hét sikere nemcsak azt bizonyítja, hogy a 
kilencvenes években megérett az idő egy 
frissebb, polgáribb szellemű és ízlésű városi 
folyóirat befogadására, hanem szerkesztőjé
nek elhivatottságát is jellemzi. 

Kiss Józsefnek ez az érdeme a magyar 
irodaimi ízlés fejlődésében már történeti do
kumentum. A halála éve negyvenedik for
dulójára megjelent kötetének •— amelyik 
talán legszebb verse, a Tüzek címét viseli — 
válogatója és bevezetője, Komlós Aladár 
joggal állapítja meg mégis, hogy „helye, 
rangja, máig sincs egyértelműen tisztázva". 

Nincs, mert egyénisége összetett, sokrétű, 
mint a századvég legtöbb írójáé. A bevezetés 
finoman elemzett megállapítások kíséretében 
bizonyítja, hogy milyen sok elemét lehet fel
fedezni verseiben a századvégi modern köl
tészetnek: az újszerű jelzőknek, metaforák
nak stb. Különösen jellemző verseire a mo
dern szimbolista líra legfontosabb törekvése: a 
zeneiség. 

Egy másik jellemvonás is szembetűnő 
azonban ezekben a versekben: bizonyos ra
gaszkodás a népnemzeti iskola költői hagyo
mányaihoz, műfajban és kifejező formában 
egyaránt. Mindvégig megtart valamit a ha
gyományos iskolából, amelyiknek a-megtöré
séhez pedig olyan sokban hozzájárult. Nem
csak az 1871-es Baliadá-ban van szó „fran
kok hónáról", ^habdagályról", amely „rém
séges jajt" hoz, meg „gyilkos ölyüről", ha
nem költészetében mindvégig érzik valami 
avult íz. Mindvégig alkalmazza például a 
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