
állapítás szintén rokonságot (bár nem azonos
ságot) mutat Lukács véleményével, amely 
szerint a Toldi estéje mintegy korrekciója az 
első rész befejezésének: a paraszt Toldi „nem 
volt és nem lesz soha otthon Lajos király 
udvarában", „a lovagok világa kiveti magá
ból Toldit". De amíg Lukács a mű e tanulsá
gát túlzottan kisarkítva s némileg mereven 
vonja el, Sőtérnél e mondanivaló kitapintása 
gazdagabb és árnyaltabb elemzéssel történik. 

Sőtér a három rész közül a legrészleteseb
ben a legproblematikusabbal, a Toldi szerel
mével foglalkozik, szemmel látható kedvvel 
merülve el Toldi és Piroska jellemének, 
s a boldogtalanságukat okozó lélektani és 
társadalmi tényezőknek vizsgálatába. ítélete 
végül kedvezőbb a műről, mint elődeié — 
közöttük Németh Lászlóé és Bóka Lászlóé. 
Megállapítja, hogy „a kortársi magyar epika 
legnagyobb teljesítményeihez is mérten, 
Arany képe Toldi és Piroska szerelméről, a leg
művészibb, a legkorszerűbb eredménynek 
tekinthető." Arany olyan ábrázolási feladato
kat oldott meg, aminőkre az akkori magyar 
regény nem volt képes (még Kemény sem). 
A hatodik ének szenvedélyrajza kiváltképpen 
magisztrális. Az utolsó énekekről szólva, Sőtér 
is hanyatlást állapít meg. 

Csak éppen érinthetjük itt azt az érzékeny 
formai fogékonyságot, amely Sőtér elemzési 
módszerét jellemzi. Szépen beszél a főhős és 
a többi szereplő cselekedeteinek bonyolult 
motiválásáról, Arany művészetéről a lelki
állapotok és indulatok festése terén, a gondos 
szerkesztésről, a csehországi epizódok retar-
dációs (s evvel feszültségfokozó) szerepéről, 
az első rész üde életkép-remekléseiről stb. 
Schopenhauer tanácsát megfogadva, egy-egy 
szerencsés képpel, metaforával, analógiával 
sokszor hosszú fejtegetéseket takarít meg, 
— így amikor a Toldi népiességének és közvet
len hangnemének lemérésére azt a próbát 
javasolja, hogy vessük össze A két szomszéd-
várral. 

Néhol azonban — érzésünk szerint — 
Sőtér is beleesik egy-egy részlet túlmagyarázá-
sának hibájába. így amikor Miklósnak a nők 
iránti közönyét és megvetését kommentálja 
(„Ha Arany éreztetni akarta, hogy hőse nem 
hasonult a hűbéri udvarhoz, ezt Toldi nő-
megvetésével is elérte"), érvelését nem érez
zük meggyőzőnek. Mert az etikettszerű lovagi 
nőkultusztól való idegenkedés és a nőkkel 
szembeni sommás közöny — nyilvánvalóan 
különböző dolgok. Hogy az öreg Toldi olasz-
ellenessége lényeges szerepet játszana az 
olasz vitéz sietve véghezvitt elpusztításában, 
ez is vitatható. Toldi fegyverzet-gondjának 
oly magyarázatát, hogy ez a nép jogainak 
közvetett, ill. jelképes követelését sejteti-
jelenti, szintén túlzásnak érezzük, valamint 
azt is, hogy a repülő nehéz kő „mintha egy 
közeledő népi leszámolás baljós előképe lenne". 

E néhány apró megjegyzés természetesen 
nem kívánja csorbítani Sőtér elmélyült és 
finom tanulmányának értékeit. Nyilvánvaló, 
hogy ez a nagyigényű, sok szempontú írás 
jelentősen gazdagítja a Toldi-irodalmat. 

Dévényi Iván 

Szerb Antal: A varázsló eltöri pálcáját. 
Sajtó alá rendezte: Bodnár György. Bp. 1961. 
Magvető K. 565 1. 

Irodalmunk egyik legtehetségesebb esszé
írójának kisebb tanulmányait, cikkeit és 
rádióelőadásait tartalmazza ez a könyv, s 
lényegében bővített kiadása az 1948-ban 
Kardos László gondozásában megjelent azo
nos című kötetnek. 

E gyűjtemény feltétlenül jelentős helyet 
foglal el eddig megjelent műveinek sorában, 
mert az író jellegzetes törekvéseit minden 
korábbi köteténél átfogóbban mutatja. Cikkei 
között természetesen akadnak kevésbé szín
vonalas írások is. A gyűjtemény azonban 
lényegében ugyanazokat a vonásait mutatja 
Szerb Antalnak, amelyeket nagyobb lélegzetű 
műveiből, különösen irodalomtörténeteiből 
megismerhettünk. Egy alapos műveltségű, 
kitűnő esszéírót mutatnak, aki nemcsak át
fogó tudásával, hanem bátor szellemével is 
magára vonja a figyelmet. Lehetetlen észre 
nem venni, hogy Szerb Antal szakított a 
régebbi hazai provinciális irodalomtörténeti 
módszerekkel, felfogásokkal és egy új, az 
egyetemesebb szempontoknak is megfelelő 
mértékkel mért. Ennek eredményeként sok
szor került közelebb egy-egy kérdésben az 
igazsághoz, mint a tényeket csak regisztráló 
pozitivista-iskola képviselői. Tévedései termé
szetesen neki is bőségesen voltak, amelyeket 
elsősorban szellemtörténeti módszereinek a 
rovására kell írnunk, de el kell ismerni, hogy 
kivételes tehetségű, a tényeket kitűnően 
átfogó elme volt. Ez mutatkozik meg akkor 
is, amikor apróbb, lényegtelenebbnek látszó 
tényekről tájékoztatja olvasóit. 

Szellemtörténeti módszereiből eredő téve
dései miatt valóban sokat bírálhatjuk, de 
kétségtelen, hogy az egyetemes emberi kul
túra és irodalom védelmében kevesen tettek 
többet Magyarországon az erősödő fasizmus 
időszakában, mint Szerb Antal, aki — éppen 
cikkei tanúsága szerint - í r t , amíg ki nem 
ütötték kezéből a a tollat. És ha ezek a cikkei 
nem is lehettek nyílt tiltakozások a kor ember-
telenségei, hazug frázisai ellen, de minden 
esetben bátor kiállások voltak a kultúra 
hirdetésében. Akadnak közöttük merész tör
ténelmi leleplezések, amelyek félreérthetet
lenül korára is vonatkoznak és korához is 
szólnak. Ilyen például Az első bennszülöttek és 
a Cagliostro c. írásai. 
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Arra is találunk példákat, hogy Szerb 
Antalnak lett volna érzéke kora reális társa
dalmi problémáinak a kifejezésére is. Erre 
azonban az egyre szűkülő írói lehetőségei 
később nem adtak módot. De még ebből a 
meglevő néhányból is kiolvashatjuk, hogy 
látta és érezte a kapitalizmus problémáit, 
mert A világvárosi ember és az Amerikai 
könyvek c. írásaiban határozottan elítélően 
nyilatkozik a kapitalista életformáról. Mind
ezek bizonyítják, hogy mint szabad szellemű 
ember sok vonatkozásban átlépte osztályának 
korlátait, de a történelmi materializmus isme
retének hiányában nem juthatott el a szocia
lizmus új távlatainak felismeréséhez. így a 
kor nyomasztó atmoszférája elől csak a múlt
ba és az irrealitásba menekülhetett. S lénye
gében önmagát akarta igazolni, amikor 
A romantika c. írásában a következőket írta: 
„A polgári társadalom embere az irodalomban 
menekülést keres életének elviselhetetlen 
egyhangúsága elől, merészebb érzéseket keres, 
mint amikkel mindennapi életében találko
zik. . . A romantikus lélek mindig éppen 
szökik, szökik élete, kora, önmaga elől, vala
hová máshová, valahová messze, . . ." Ezek 
után talán az is érthetőbbé válik, miért lett 
az irodalomtörténet Szerb Antal igazi birodal
ma, ahol cikkei tanúsága szerint otthonosan 
érezte magát, de csak átmenetileg. A kor 
valósága elől menekülve jutott el tudomá
nyos szemléletében az idealista szellemtörté
neti koncepcióhoz is, amely további fejlődésé
ben különösen akadályozta. És ha van bírálni-
való életművében, akkor elsősorban ez a, 
szemlélet az és ennek a következményei. 

A gyűjteményben elvétve akadnak olyan 
írások is, amelyek a szellemtörténeti koncep
ción túlmutató, új utat kereső Szerb Antalt 
sejtetik. Gondolunk itt elsősorban József 
Attila cikkére és a Rab Rábyról írt kommen
tárjára. Ezek jelentőségét azonban nem 
túlozhatjuk el értékelésében, mert csak azt 
jelzik, hogy Szerb Antal merre tartott volna, 
ha a kegyetlen kor nem töri el oly korán 
„a varázsló pálcáját." 

Dicséret illeti a tartalmas, szép kiállítású 
könyv gondozóját, Bodnár Györgyöt, aki 
szerkesztésével, jó anyagcsoportosítással való
ban növelte a kötet értékét. S ezek után külö
nösen sajnáljuk a cikkek keletkezésére és meg
jelenésére vonatkozó jegyzetek elmaradását. 

Sára Péter 

Nagy Zoltán: Ének a magasban. Összegyűj
tött versek. 1907—1944. Az előszót írta: 
Kardos Pál. Bp. 1962. Magvető K. 320 1. 

Az ízléssel és mértékkel összeállított kötet 
Kardos Pál és Végh György munkája. Előbbi 
írta az előszót, az első igényes, irodalomtörté
neti érvényre is számot tartó arcképet, utóbbi 

pedig válogatta jegyzetelte, filológiai appa
rátussal egészítette ki Nagy Zoltán verseit. 
Azt tűzte ki Végh György a válogatás alap
elvéül, hogy minél gazdagabban mutassa be 
a költőt, pályaívét „a századvégi hangulatok
tól a magáratalálásig." Igaz válogatás, nem 
stilizál — nem hallgat el semmit, Nagy Zoltán 
lírai életműve teljességében, valós arányaiban 
mutatkozik be. 

Valamivel nehezebb dolga volt a bevezetőt 
író Kardos Pálnak. E portrét az alkalom 
szülte, s oly alkalom, mikor a méltatás hangja 
kívánkozik papírra, a természetes, érthető 
és méltányolható kegyelet okozza a portré 
idealizáltságát. A bevezetőnek ugyanis, ha 
pusztán a kötet versanyagával vetjük is azt 
össze, szembetűnőek a retusai, a fény-árny 
elosztás arányainak itt-ott való pontatlansá
gai. Igaz, Kardos Pál elfogultságát Koszto
lányi, Babits és Nagy Lajos elfogultságai 
igazolják, Nagy Zoltán csendes, finom és igazi 
költő, Tóth Árpád „testvére", mégis — az 
irodalomtörténet Nagy Zoltán-képének tel
jesebbnek kell lennie, kegyetlenebbnek ennél 
a kegyeletes és meghatott hangú szép rajznál. 

Az ilyen portréhoz kegyetlen kegyelet, 
szigorú szeretet kell, Kardos Pál azonban csak 
a kegyelet és szeretet palettájáról szedi színeit, 
a kegyetlenséget és szigorúságot máskorra 
hagyja. Az ilyen alkalom szépirodalmi szinten 
fogalmazott arcképet igényel, de ez a szép
irodalmi szint csak stiláris felszínén valósul 
meg Kardos Pál írásának, pedig mélységében 
is valósággá lehetett volna, ha a szerző meri 
kimondani, hogy Nagy Zoltán életműve a 
Nyugat-líra második vonala, s keresi, vajon 
a költő tehetségén, vagy adott, illetve válasz
tott körülményein múlott-e ez a másodlagos
ság, i 

A téma alkalmából karakteresre kellett 
volna formálnia Kardos Pálnak a második 
vonalbeli lírikus képletét, azaz — Nagy 
Zoltán esetében — a meg-megtorpanó, magát 
fegyelmező lírikus alkotóműhelyébe jobban 
körül kellett volna nézni, a reminiszcenciás 
és epigonkodó első korszakot inkább előtérbe 
hozni, jelezni a későbbi hatáskereséseket, a 
lírai véna szűkülését, a fokozódó terméket
lenséget. Ez a kegyetlenség az igazsághoz 
tartoznék. 

Az induló Nagy Zoltán költészetét a szem
léleti kettősség jellemzi. E szemlélet alap
szövetében végzetesen a 19. századi lírai 
realizmushoz kapcsolódik a maga objektive 
tásával, tárgyiasságával, hasonlatos, meta
forikus stilisztikájával, de nincs ellenállása 
Ady hatásával szemben. Adyból azonban csak 
az hat, ami ehhez a szemléleti alapréteghez 
harmonikusan hozzákapcsolható. A síró kút
nál c. vers például a képfejlesztés realista 
technikája szerint komponálódik, de a sírni, 
sírni motívum már Adytól való, s a két 
utolsó sora a versnek Ady szerinti: 


