
kat a feldulladott habnak rettentő ereje, 
mint egy üres kabak-tök'öt." Mintha csak Mi
kest olvasnánk! 

Néhány idézetből is fogalmat lehet al
kotni ennek a prózának a nyelvi gazdagságá
ról, művésziségéről. A magyar barokk próza 
csaknem két évszázados virágzása áll Kiss 
István műve mögött, mely méltón zárja le e 
nagy történelmi stílus irodalmi alkotásainak 
sorát. A barokk stílus pompáját érezzük ké
peiben, hasonlataiban, jelzőiben, emfatikus 
kifejezéseiben, s e tekintetben egy világ vá
lasztja el klasszicista kortársainak, a fiatal 
Báróczinak, Kármánnak, Kazinczynak stílu
sától. De ha közelebbről megnézzük ezt a 
prózát, akkor azt is megfigyelhetjük, hogy 
ezek a barokk stíluseszközök itt már nem a 
hatáskeltés funkcióját töltik be, ezek már 
teljesen népszerűvé váltak, a jászsági szerze
tes nyelvhasználatának természetes tartozé
kaivá lettek. Eltűnt már a barokk monu
mentalitása; az egykor érzékeket, indulato
kat felkorbácsoló, tettre mozgósító, dinamiz
mussal telített barokk vonások kisszerűekké 
váltak, kecses dekorációvá finomodtak. Fel
tűnő, hogy milyen bőven él Kiss István a 
kicsinyítő képzőkkel. A hajó, amelyen uta
zik „gállyátska", a rendház, ahol megszáll 
„kalastromotska", az étel, amit kap „ebé-
detske"; s - mint láthattuk - a rablók 
véres támadása is csak „csatarázás". Az éles 
színkontrasztokkal, fényhatásokkal dolgozó 
nagy barokk festészettel szemben a Maul-
bertsch-freskók pasztell-színeivel találkozunk 
itt. A magyar „settecento" világában va
gyunk, a barokk utolsó, rokokó fázisában. 

Kiss István útleírása közelebbről az ellen
reformáció harcos lendülete során, a XVII. 
század elején, kialakuló katolikus egyházi 
barokk prózának a végső állomása. E próza 
uralkodó jellegét a jezsuita írók szabták meg, 
de hamarosan a ferencesek is tevékeny részt 
vállaltak művelésében. Ez utóbbiak munkás-

„A több évtizedes Móricz-irodalom egyik 
legtartósabb véleménye az volt, hogy Móricz 
ösztönös tehetség, aki ars poetica nélkül te
remtette műveit, és kritikai ítéletei pilla
natnyi impresszióit rögzítik csupán." Vargha 
Kálmán írja ezt könyve bevezetésében és 
munkáját egészében ennek a vélekedésnek a 
cáfolatára szánja. Vagyis annak a bizonyítá
sára, hogy a nagy regényíró tanulmányaiban, 
bírálataiban, irodalompolitikai cikkeiben 
tudatos, következetes szemlélet nyilvánul. 

sága kezdettől fogva szerényebb, mondhat
nánk „népiesebb" volt, — ez a rend hely
zetéből, szerepéből is következett. A XVIII. 
szazad második felében a jezsuita barokk 
irodalom fejlődését Faludi Ferenc egyre in
kább elvilágiasodó életműve zárta le. Faludi 
mellett megtaláltuk most már a barokk egy
házi irodalom másik, ferences ágának utolsó 
reprezentatív íróját is Kiss István személyé
ben. Ha Kazinczy olvashatta volna művét, 
valószínűleg ennek nyelvéért és stílusáért is 
éppúgy lelkesedett volna, mint Faludi, vagy 
Mikes prózájáért. Mert bármennyire más kor
szakba tartozik is a rokokó mint a klassziciz
mus, az előbbi már átmenetet is képez az új 
stílushoz. Az erőteljes, harsogó, ellentmondá
soktól feszülő barokk stílus elfinomodása 
akaratlanul is előkészíti az utat a polgárias 
pallérozottság klasszicista stíluseszménye szá
mára. 

Egy nagy irodalmi korszak lezáródásá
nak, a barokk és klasszicizmus közti stílus
váltásnak, az oly kevéssé vizsgált magyar 
rokokónak a jobb megismerését, s az e kér
dések körül tornyosuló megoldatlan problé
mák tisztázását segítheti elő Kiss István 
Jeruzsálemi utazásának a tanulmányozása. 
S eközben nem száraz dokumentumot bon
colgatunk, fogunk vallatóra, hanem élveze
tes irodalmi alkotást elemezhetünk, a ma
gyar nyelv szépségeinek eddig ismeretlen, 
ritka tárházában gyönyörködhetünk. Mind
ezért köszönettel tartozunk a kézirat felfede
zőjének és gondos kiadójának. Reméljük, hű 
marad ehhez a témához ezután is, mert első
sorban tőle várjuk az elveszett kézirat fel
kutatását. S egyszer - talán éppen az ő 
segítségével - e fontos magyar irodalmi em
lék visszakerülhet eredeti helyére, a gyön
gyösi ferencesek ma műemlék-könyvtár
ként gondozott és őrzött egykori könyvtá
rába. 

Klaniczay Tibor 

Nincs könnyű dolga. Hiszen a művét 
záró összefoglalásban maga is elismeri, hogy 
Móricz „szinte kizárólagos érvénnyel vallja 
az alkotói munka ösztönösséget" (386. lap). 
Ismeretes Kosztolányi elragadtatott felkiál
tása Móricz Barbárok című novellájáról: 
„így csak a természet alkot!" Vajon, aki 
szépírói életművében ösztönére bízza magát, 
választhat-e más vezért, mikor mások művé
ről ítél? Kivált az impresszionista kritika 
virágkorában? 

VARGHA KÁLMÁN: MÓRICZ ZSIGMOND ÉS AZ IRODALOM 
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Csakhogy Vargha az imént idézett helyen 
mindjárt így folytatja: „Elszórt nyilatkoza
taiból azonban kiderül, hogy az alkotás folya
matának minden fázisát a legnagyobb tuda
tossággal szemlélte és irányította." És a kö
vetkező harminc egynehány sorban találóan 
jellemzi Móricz egész regényírói módszerét. 

Ez a rész, mint az egész összefoglalás is, 
a könyv többi, előző fejezetein épül, ame
lyekben a szerző már beható, elmélyedő vizs
gálódással bizonyította, amit itt kategoriku
san megállapít. Vizsgálódását, megállapítá
sait józan mérték jellemzi. Feladatát éppen 
azért tudja megoldani, mert bizonyíthatatla
nok bizonyítására nem vállalkozik. Nagy 
szeretettel foglalkozik a tanulmányíró Mó-
riczcal, de szeretete nem lelkendezésben nyil
vánul. Nem igyekszik a még fejletlen szemlé
letű fiatal író régi nyomon járó tanulmányaiba 
belelátni a későbbi Móricz Zsigmond új, je
lentős gondolatait. Nem magyaráz bele az 
érett, jellegzetesen Móricz Zsigmond-i írá
sokba marxi —lenini tételeket. Nem eskü
szik a mester szavára, hanem habozás nélkül 
kimondja, ha téves nézettel találkozik. S teszi 
ezt olyan pontos, hajlékony fogalmazásban, 
amely tisztán elválasztja a helyest a helyte
lentől és úgy bírálja a nagy írót, hogy nagy
ságán csorba nem esik. Nem bálványt állít 
az olvasó elé, hanem az igazáért küzdő, az 
igazsággal küszködő igaz embert, aki mind
halálig ott áll, ha kell, ott verekszik az iro
dalmi élet, az irodalmi harcok sűrűjében. 

Ezt a sűrű légkört, ezt a harcos időt, 
Móricz életének több mint félszázadát az 
olvasmányra való első, gyermeki eszmélésé-
től utolsó nagy irodalmi vállalkozásáig, a 
Magvető anyagának összeválogatásáig — ki
tűnően tudja Vargha Kálmán fölidézni. Nem 
a szépirodalom, hanem az irodalomtörténet
írás eszközeivel. Holmi novellisztikus, han
gulatkeltő beállítás nem is illenék előadás
módjához, magatartásához, amelyet az egy
szerű világosság, a tudós szerénység jellemez. 
Első fejezetéhez (Móricz Zsigmond irodalom
szemléletének kialakulása) bizonyára jó segít
séget talált Czine Mihály könyvének (Móricz 
Zsigmond útja a forradalmakig) megfelelő ré
szében. De itt csak visszakapott kölcsönről 
van szó, hiszen Czine is hivatkozik Varghá
nak az akkor még közzé nem tett kutatá
saira. Azonban itt is, a továbbiakban is csak 
becsülni lehet Vargha alaposságát, fáradha
tatlan adalékgyűjtését és még inkább azt a 
rendező, szerkesztő készségét, amellyel kitel
jesíti, kikerekíti egy-egy környezet, egy-egy 
időszakasz, egy-egy irodalompolitikai hábo
rúság képét. 

Ez a korba illesztés nemcsak azért hasz
nos, mert állandóan szemlélteti Móricz hely
zetét, hovatartozását. Ez biztosítja Vargha 
ítélkezésének dialektikus rugalmasságát is. 
Távol attól, hogy fölényeskedve számon 

kérné Móricztól mai, marxista irodalomszem
léletünket, újabb irodalomtörténeti vagy 
esztétikai eredményeinket, ítéleteinket — a 
szerző mindig a maguk korához arányítja 
Móricz cikkeit, tanulmányait. Igazi értékük, 
írójuk szellemi ereje, elvei szilárdsága így 
lesz szembetűnő. És míg egyfelől tévedéseit 
sokszor környezet, helyzet, korhatás magya
rázza, másfelől nemegyszer örömmel ismer
jük föl a koránál messzebbre látó, kortársai 
többségénél merészebb szellemet. 

Vargha — a tanulmányíróról szólva — 
egy pillanatra sem téveszti szem elől a nagy 
regények és nagyszerű novellák alkotóját. 
Az, hogy — a témája iránti sovinizmust el
kerülve — az utóbbit mindig nagyobbnak 
látja az előbbinél, az már említett józan mér
téktartásából következik. De Móricz két 
irányú működésének állandó együttes szem
lélete arra is módot ad a szerzőnek, hogy 
egyiket a másikkal magyarázza. Itt s-em eről
teti az összefüggések kimutatását. Ami azon
ban önként kínálkozik, az sohasem kerüli el 
a figyelmét. Valóban nem-is nehéz megálla
pítani, hogy Móricz elsősorban azt követeli 
meg az irodalmi alkotásoktól, illetve azt üd
vözli bennük lelkes elismeréssel, amit maga 
is megvalósít műveiben. Vargha helyesen so
rolja föl ilyen móriczi kritériumokként a 
valósághoz való hűséget, az erős, szinte heves 
életszerűséget, a nép sorsa iránti szenvedé
lyes érdeklődést, a nemzeti (olykor faji) jel
legzetességet. 

Vargha Kálmán könyve sajátos, egyéni, 
de végeredményben nagyon helyeselhető mó
don van fölépítve: az időrend és tárgykörök 
együttes figyelembevételével. Legfontosabb 
határkőnek - a már kialakult közfelfogással 
egyezően — a Hét krajcár megszületését 
tartja Móricz pályáján. Űj azonban az a fel
fogása, hogy ennek a robbanásszerű válto
zásnak több és erősebb előjele mutatkozik 
Móricz tanulmányaiban, mint fiatalkori, Jó
kai nyomán járó (szerintem gyakran csak 
Baksay nyomán baktató), kissé kezdetleges 
novelláiban. Ez a nézete egészében elfogad
ható. Legmeggyőzőbben Móricznak A Biblia 
című vallástörténeti tanulmányával igazolja 
ezt. Valóban az alkotó tehetség lassú fejlő
désének, majd ugrásszerű átváltásának olyan
féle példájával állunk itt szemben, mint Ady 
költészetében. És ahogy Ady későbbi kibon
takozásának a legbiztosabb és legbiztatóbb 
jelei azok a versek, amelyeket a költő a Még 
egyszer kötetből átemelt az Uj versekbe, úgy 
Móricz szemlélete változásának legfontosabb 
előjeléül ezt a biblia-tanulmányt tekinthet
jük, amelyet Időben is csak kis távolság vá
laszt már el a Hét krajcártól, és amelyet 
Móricz egy évtizeddel később csaknem vál
tozatlanul beilleszt A fáklyába. 

Érdekes azonban, hogy Vargha, aki nyil
ván azért, mert a teológia terén — magától 
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értődőén - kevésbé otthonos, oly alaposan 
utánajár a vallástörténeti tanulmány kelet
kezése föltételeinek és oly pontosan beilleszti 
azt az akkori magyar protestáns teológia fej
lődésmenetébe, nem jár el ugyanilyen gond
dal, mikor Móricz irodalmi tanulmányait 
kell szembesítenie a korukbeli magyar iro
dalomtörténetírás eredményeivel, noha tájé
kozottsága itt természetszerűleg sokkal na
gyobb. Helyesen és minden erőltetés nélkül 
mutatja ugyan meg bennük Móricz későbbi 
legkedvesebb eszméinek a csíráit, de itt-ott 
a valódinál több eredetiséget tulajdonít ezek
nek a népszerűsítő folyóiratba (Uránia) írt 
és többnyire nem új adatokra épülő dolgoza
toknak. A Reviczky-tanulmányról például 
nem mondja el, hogy az - ha kissé vulgari
zálva is - voltaképp Gyulai felfogását tük
rözi, aki nemigen szívelhette a népnemzeti 
iránytól távolálló költőt és (kortárstól tu
dom) csak nagynehezen egyezett bele a Ma
gyar Remekírók sorozatában való kiadá
sába. S amit a Bajza polémiáiról vagy a Gyu
lai költészetéről szóló Móricz-tanulmányok-
ból kiemel Vargha, az jobbára közhely volt 
már akkor, Beöthy iskolai irodalomtörténe
tében is olvasható. Viszont nagyon jelentős 
a Bajza-tanulmánynak az a Vargha által 
idézett része (97. lap), amely Bajza demokra
tizmusának, a közte és Kazinczy közt feszülő 
ellentétnek oly pontosan rajzolja meg a tár
sadalmi, gazdasági alapját, hogy már a 
marxista irodalomszemlélet megállapításait 
előlegezi. Vargha nem mondja ki ezt, csak 
„erős irodalomszociológiai érdeklődést" em
lít; itt túlságosan mértéktartó. Az első feje
zettel kapcsolatban hadd említem még meg, 
hogy Vargha — Móricz gyermekkori olvas
mányairól szólva — nem teljes joggal rója 
meg Móriczot azért, mert egy Jókai-novellát 
Bolondok grófja címmel emleget (15. lap). 
A szóban forgó elbeszélést (Történetek egy 
ócska kastélyban) ti. Jókai színpadra is át
dolgozta ilyen címmel: A bolondok grófja. 
Énekes bohóság három felvonásban. 

A II. fejezet, amely az I-nek mintegy két 
és félszerese, a már szemléletében, művésze
tében egyaránt kiforrott Móricz Zsigmond 
irodalmi tanulmányaival foglalkozik. Ez a 
fejezet több kisebb részre oszlik. Sorrendjü
ket a bevezetésben előre jelzi a szerző, és ha 
itt még némi kétkedéssel fogadjuk is ezt a 
felosztást, később teljesen igazolódik a föl
tárt anyag természete és a földolgozás módja 
által. Legelőször is végigtekint Móricz egész 
tanulmányírói pályáján 1909-től 1942-íg, ki
emelve idetartozó írásaiból a legfontosabb 
elvi kérdéseket. Voltaképp ez az 1. pont az 
összes továbbiak alapja, hiszen már itt be
bizonyosodik, hogy lehetnek Móricz tanul
mányai, bírálatai, cikkei bármily alkalom
szerűek, hevenyészettek, szubjektívek, né
hány nagyon fontos elvi kérdésben, amelye

ket már említettünk, nagyon is következe
tesek. Vannak kedves eszméi, amelyekhez vál
tig ragaszkodik. 

A 2. pont nem a tanulmányok keletke
zésének rendjében, hanem a tárgyalt írók és 
művek történeti sorát követve adja Móricz 
meg nem írt irodalomtörténetét a Halotti 
Beszédtől századunk elejéig. Itt erősen tá
maszkodik a szerző Móricz Magvető című 
kresztomátiájának mindkét kiadására, de 
nem kevesebbet foglalkozik az 1922-ben írt 
Jókai-tanulmányával sem. Ez szinte központi 
helyet foglal el Vargha egész könyvében, nem 
is jogtalanul. Hiszen Móricz legalább annyit 
mond benne önmagáról, mint Jókairól, aki
vel viaskodik, akinek hatását elfogadja, majd 
elutasítja, akinek gyöngeségeiről még Gyulai 
és Péterfy bírálataihoz^ képest is újat, jelen
tőset tud mondani. Érdekes megállapítása 
Varghának, hogy Móricz nemcsak a realitás, 
nemcsak az esztétikum, hanem a morál szem
pontjából is kifogást emel Jókai ellen (199. 
lap). Érdekes, hiszen a maradi vélekedés a 
Sárarany, az Árvalányok,. A fáklya szerzőjét 
bélyegezte erkölcstelennek és Jókai eszményi 
szerelemről szóló, hazafiságra, önzetlenségre 
lelkesítő regényeit látta legszívesebben az 
ifjúság kezében. Csakhogy — és ezt pontosan 
meghatározza a' szerző — Móricz itt más 
erkölcsről beszél: az íróéról, akitől hűséget 
követel a valósághoz, és akinek prófétai kö
telessége nem az önelégültség csalfa álmába 
ringatni, hanem hibáira rádöbbenteni nem
zetét. Az írói morál ilyen felfogásában persze 
lehetetlen rá nem ismerni Ady hatására, il
letve az Adyéval rokon hivatástudatra. Való
ban, Vargha könyvének másik, ä Móricz — 
Jókai-viszonynál is fontosabb központi prob
lémája Móricz és Ady kapcsolata. 

Ennek azonban külön szakaszt szentel, a 
II. fejezet 3. pontját. Itt, a Móricz „irodalom-
történet"-éről szóló 2. pontban egész sorát 
találjuk még a sajátos móriczi ítéleteknek 
írókról, irányokról, korszakokról. Ezek a 
gyakran szeszélyesnek látszó, a régibb, de 
olykor a mai közfelfogásba is beleütköző vé
lemények, értékelések — mint Vargha helye
sen kimutatja — igen határozott és önmagá
ban egységes szemléletből fakadnak. Hozzá
tehetjük: a higgadt, minden irányban elfo
gulatlan esztétikai ítélkezés nem a nagy alko
tók sajátja. Ezek (ami feltétele is nagysá
guknak, alkotó erejüknek, lendületüknek) 
annyira meg vannak győződve a maguk mód
szerének, szemléletének helyességéről, hogy 
alig tudják méltányolni az övéktől elütőt 
még kevésbé az ellenkezőt. (Petőfi nézete 
Goethéről, Adyé Aranyról, Móriczé Jókairól 
stb.) Annál nagyobb örömmel üdvözlik a 
velük szemléletben, stílusban rokonokat. Mó
ricz értékítéleteinek döntő szempontja Vargha 
találó megállapítása szerint a valóságábrázo
lás hűsége; ezért vonzódik jobban a doku-

380 



mentum jellegű, a föltáró, esetleg leleplező 
művekhez és írókhoz. A valóság teljes ábrá
zolása Móricz szerint elengedhetetlenül köve
teli a sajátos magyar jelleget. Ebbe a magá
tól értetődő igénybe azonban — és Vargha 
erre sem habozik rámutatni - Móricz egyes 
későbbi írásaiban belejátszik a téves faji gon
dolat is. Ez vet némi árnyat Petőfiről való 
nézetére is (180-181. lap), s a magyar jel
leg túlzó követelése hagyatja ki vele Madá
chot a Magvető első kiadásából (228. lap). 
Viszont a szemléleti rokonság indítja Tolnai 
Lajos túlzó magasztalására. 

Az Adyval való kapcsolatáról szóló 3. 
pont Vargha könyvének egyik legértékesebb, 
legtöbb gonddal, legmelegebb beleérzéssel al
kotott része. Itt kapunk legszebb, legtisztább 
képet Móricz lelkivilágáról, férfias jelleméről 
s egyben legpontosabb tájékoztatást a kor 
irodalmi életéről, ellentéteiről, akár az 1919 
előtti, akár a későbbi, töményen reakciós 
szakaszra nézve. Talán csak annak a kimon
dása hiányzik, hogy Móricz legkorábbi Ady-
cikkei, kivált az Én mámor-fej edelem inkább 
lírai áradozás, mint tanulmány. 

A 4. pont: Kortársak kritikusa — együvé 
férhetett volna az előzővel ilyesféle cím alatt: 
Móricz és a kortársi irodalom. Azonban a 
különválasztást helyeselnünk kell, mert a 
többi kortárs hatása nem is fogható az Adyé
hoz, amelyről mint Móricz szemléletének leg
főbb ihletőjéről könyvének számos egyéb he
lyén is megemlékezik a szerző. A Kortársak 
kritikusa különben lelkiismeretesen végig
követi, helyesen kommentálja, ha kell, meg 
is bírálja Móricz minden nevezetesebb kriti
kai írását. Mégis van a könyv e része ellen 
egy-két kifogásunk. 

Móricz Zsigmond és az irodalom című mun
kában helyes lett volna a nagy írónak neve
zetesebb kortársaihoz való személyes viszo
nyáról is szólni. Vargha olyan időben kezdte 
kutatásait, amikor még nem egy olyan kor
társat megkérdezhetett volna, aki azóta — 
sajnos — eltávozott közülünk. Csak egy pél
dát említek: nagyon meleg, bizalmas baráti 
kapcsolat fűzte össze Móriczot és a fiatal 
Szabó Lőrincet. Ez a kapcsolat később meg
lazult, amikor Szabó Lőrinc valami bíráló 
megjegyzést tett Móricz stílusára. De nem 
kevésbé érdekes, irodalomtörténetileg is fon
tos lenne Móricz és Babits, Móricz és Tóth 
Árpád barátságának tüzetes ismertetése stb. 
Vargha igen bőven használja forrásul Móricz 
Magoss Olgához írt leveleit, de nem idézi a 
Tóth Árpádra vonatkozó értékes nyilatkoza
tát. Pap Károlyról szólva - Móricz nyomán 
— tévesen beszél zsidó ortodoxiáról. Pap Ká
roly apja az ortodoxiával szembenálló neológ 
felekezeti szervezet papja volt; fia nem az 
ortodoxia, hanem az apja által is képviselt 
rituális szabályok, de főképp az ezekben is 
kifejeződő merev kispolgári családiasság és 

„valláserkölcs" ellen lázadt föl. — Érthetet
len a könyvnek az az állítása (288. lap), hogy 
Móriczban, a kritikusban, ugyanaz a bíráló 
hajlam működött volna, mint a szépíróban. 
Móricz - mint Vargha ugyanitt helyesen ál
lítja — éles kritikával ábrázolja az életet, 
ellenben irodalmi jelenségekről többnyire ak
kor szólott (ez is Vargha helyes megállapítása 
ugyanitt), „ha dicsérhetett valamit, vagy 
valakit". 

Az 5. pontban Móricz dramaturgiai kér
désekről, legfőképpen pedig Shakespeare-ről 
szóló írásait tárgyalja a szerző, megint na
gyon alaposan, teljes beleéléssel, de ugyan
akkor megteszi a maga szükséges bíráló meg
jegyzéseit is. Megfelelően magyarázza, szár
maztatja Móricz különös, sokszor lebecsülő 
vélekedését a nagy drámaköltőről, rámutatva, 
hogy a téves ítéletek szervesen összefüggenek 
Móricz egész irodalomszemléletével. Komoly 
értéke ennek a pontnak a szintén Shakes-
peare-ellenes Tolsztoj híres tanulmányával 
való összevetés, de abban téved a szerző, 
hogy Móricz „ünneprontó hangja. . . párat
lan a magyar irodalomban". Megfeledkezik 
Nagy Lajos Shakespeare ellen című írásáról, 
amely a hang élességében jóval túltesz Mó
ricz tanulmányain. 

Hatodjára Móricz ars poeticáját igyekszik 
összefoglalni a szerző, most már nem tanul
mányaira, hanem szépirodalmi alkotásaiban, 
alkalmi cikkeiben, leveleiben elszórt nyilat
kozataira támaszkodva nagyobb súllyal. Meg
állapításai itt is alaposak, jól rendezettek, 
lényegremutatók. Természetes, hogy ez az 
„ars poetica" megint összhangban van az 
eddig mondottakkal, legfőképpen a II. feje
zet 1. pontjával, amely Móricz tanulmányai
nak elvi kérdéseit tárgyalja. 

Itt is, majd az egész könyvet lezáró 
Összefoglalásban is mutatkozik, sőt Vargha 
egész művén végigvonul a szerkesztésnek egy 
olyan sajátsága, amely erény is, hiba is. 
A szerző sok, helyesen megválogatott szem
pontból tárgyalja Móricz egész tanulmány
írói munkásságát és éppen e sokszempontú 
vizsgálat által sikerül bizonyítania e munkás
ság jelentős és legfőbb elveiben következetes 
voltát. De minthogy a különböző szempon
toknál kénytelen ugyanazokra az adatokra, 
írásokra, nyilatkozatokra támaszkodni, elke
rülhetetlenül ismétlésekbe esik, s van olyan 
idézete, hivatkozása, megállapítása, amely 
háromszor-négyszer is előfordul. Könnyen 
ellenőrizhetni ezt a különben nagyon gondo
san készült névmutató nyomán is. Sok he
lyütt elég lett volna az ismétlés helyett egy
szerű utalás is, néha még az is szükségtelen, 
hiszen az olvasó emlékezetére is lehet egyet-
mást bízni. 

Még egy-két kiegészítő megjegyzés van 
hátra és a komolyabb hiányok fölemlítése. 
Tolnai jelentőségét Ady után és Németh 
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László—Móricz Zsigmond egymással össze
függő értékelése előtt már Juhász Géza is 
kiemelte Hankiss Jánossal közösen írt francia 
nyelvű irodalomtörténetében (Liitérature 
Hongroise, Paris, 1930.). Kuthy Lajos leírása 
a tiszai árvízről nem a Magvető újdonsága, 
benne van a Beöthy-féle iskolai irodalom
történetben. Az Életem regényének az a (vi
tatható) gondolata, hogy az igazi forradal
márok a deklasszáltak közül kerülnek ki, 
már Illyés Gyula Petőfi-könyvében is elő
fordul. 

Hiányzik az egész könyvből, főképp az 
összefoglalásból annak a nyílt kimondása, 
amit voltaképp az egyes Móricz-írásokhoz 
fűzött kritikai megjegyzések is bizonyítanak. 
Ti., hogy Móricz kritikai érzéke nem volt 
egészen szilárd, hogy könnyen hajlott ke

l i OM JÁT ALADÁR VÁLOGATOTT MÜVEI 

A bevezető tanulmányt írta: Király István, 
ját Irén. Bp. 19.62. Szépirodalmi K- 401 1. 

A magyar szocialista irodalom klassziku
sának életművéből — melyet csak a legutóbbi 
években méltányolt érdemben irodalomtörté
netírásunk—bő válogatást közöl az egy évtize
de indult és jelentős szerepet betöltött sorozat 
egyik utolsó kötete. XX. századi forradalmi 
hagyományaink tiszteletre méltó megbecsü
lését jelenti ez, akkor is, ha az első magyar 
kommunista költő igazi felfedezését az 1957-
ben kiadott (és mindmáig legteljesebb) Össze
gyűjtött Művek már meghozta s ha az új 
összeállítás, mely — elsősorban Waldapfel 
József alapos feltáró munkája nyomán — 
néhány eddig ismeretlen vers és töredék 
közzétételével meg is örvendezteti az olva
sót, lényegében nem módosítja, legfeljebb 
kissé tovább árnyalja a költőről korábban 
kialakult képet. 

Komját Aladár életművének jelentőségé
ről és értékéről ma már nincsen vita: ha meg
késve is, de kialakult irodalomtörténeti 
helye. Ugyanezt azonban nem lehet elmon
dani a pályaképét kommentáló tanulmányok
ról: úgy látszik, maradtak nyitott kérdések 
az egyes periódusok jellegének és szerepének 
megítélésében. De talán ma még nem is le
het másként. Komját Aladár a tízes évek 
elejétől a harmincas évek közepéig alkotott, 
abban a negyedszázadban, melyben az avant-
gardizmus indult, kibontakozott és felbom
lott; ha tehát megoldatlan vagy meg nem 
válaszolt problémák akadnak életművének 
interpretálásában, akkor azok elsősorban a 
hazai irodalomtörténetírás avantgardizmus-
sal kapcsolatos és tagadhatatlanul meglevő 
elvi bizonytalanságának következtében je-

véssé méltók magasztalására, középtehetsé
gek túlbecsülésére. Hogy egyes túlzó értéke
lései mélyén némi kis,nacionalizmus lappang. 
Hogy fölfedezései (Elektra, Elveszett alkot
mány) az irodalomtörténetírás beavatottjai 
.számára nem mindig voltak igazi felfedezé
sek. Végül hiányzik egy egész fejezet, amely 
Móricz tanulmányírói stílusának fejlődését, 
szépírói stílusával való összevetését tartal
mazta volna. Vargha Kálmán könyve csak 
az eszmei mondanivaló szempontjából vizs
gálja Móricz és az irodalom viszonyát, de 
ebből a szempontból egészében teljes, kiváló 
munka. Mellőzhetetlen forrása ezentúl min
den Móricz Zsigmonddal foglalkozó irodalom
történetírónak. 

Kardos Pál 

. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Kom-

. (Magyar Klasszikusok) 

lentkeznek. A most kiadott válogatás beve-
i zető tanulmányából és szerkesztéséből egy

aránt azt a következtetést lehet levonni, 
hogy a magyar szocialista irodalom történe-

t tének első évtizedeit semmiképpen sem lehet 
i tisztán áttekinteni addig, amíg az „izmusok" 

ideológiai és esztétikai vonatkozásait nem 
r tisztáztuk. 

A kötet változtatás nélkül közli Király 
István lendületes és álláspontját e kérdésben 

j karakterisztikusan képviselő tanulmányát, 
1 mely annak idején már a Társadalmi Szemlé

ben (1960. 3. sz.) és a Tanulmányok a magyar 
c szocialista irodalom történetéből c. kötetben 

(Bp. Akadémiai Kiadó, 1962.) is megjelent. 
3 E tanulmány jelentős érdeme, hogy Komját 
i töretlen eszmei-érzelmi hűségét hangsúlyozza 

a forradalom ügye iránt s — igen helyesen — 
elválaszthatatlan egységben szándékozik tár
gyalni a költőt és a kommunista forradal-

i márt. Ha ez mégsem sikerül, annak elsősor
ban a fent jelzett nehézségek az okai: az 
életmű azért nem mutatkozhatik be teljes 

<: nagyságában és összetettségében, mert az 
<. avantgardizmus (és az azt közvetlenül meg

előző periódus) értékelésében nem mindig si-
c kerül a marxista álláspontot érvényre jut-
:, tatni. Komját Aladár irodalmi életművét 
- csak akkor lehet megérteni igazán, ha azok

kal a korabeli irodalmi áramlatokkal össze-
i függésben tárgyaljuk, melyek az adott társa-
•c dalmi viszonyok között jelentkeztek, létez-
a tek és hatottak. Az a módszer azonban, mely 

— teljesen jószándékúan, de kiemeli a köl-
ő tőt abból az irodalmi közegből, amiben alko

tott s csupán a társadalmi, valamint az 
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