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ZOLNAI BÉLA: NYELV ÉS HANGULAT 

Bp. 1964. Gondolat K- 298 1. 

Az utolsó két évtized folyamán nagymér
tékben átalakult irodalomtudomány egyik 
középponti kérdése világszerte „a nyelvi 
mű", W. Kayser szavával élve, a sprach
liches Kunstwerk problémája lett. Fölku
tatni precízen azokat a nyelvi elemeket, 
nyelvhasználati formulákat, melyek segít
ségével a mű művé emelkedik, melyek segé
lyével létrejön a mű esztétikai, etikai, szo
ciális energiákat kisugárzó erőtere, melyek 
hozzákötik a művet valamely stílustörek
véshez, s melyek egyben, egyedként, ki is 
emelik abból — ez a feladat sarkallja a kuta
tók tekintélyes hányadát s köztük éppen a 
legjava erőket. Az elemzésnek mint tudomá
nyos, mint kritikusi-irodalomtörténészi mű
formának széles körű térhódítása szorosan ösz-
szefügg e törekvéssel. Az irodalomtudomány 
tudomány óhajt lenni, s ehhez az elemzésben 
egzakt nyelvi-stilisztikai kategóriákra, foga
lomkincsre, világosan tisztázott funkció-meg
határozásokra van szüksége. A marxista iro
dalomtudomány, persze magában ezt, csu
pán csak ezt még nem tekintheti elegendő
nek a helyes elemzéshez, mint ahogy némely 
nyugati irányok már magában ezt is elegen
dőnek tekintik; de elengedhetetlennek kell a 
marxizmusnak is tekintenie. Különben az 
elemzés széplelkű humanizáló árjongássá, 
vagy zsurnaliszta „progresszív" patetizálássá 
silányul. 

Az irodalomtudomány és nyelvtudomány 
új egymásra találása van folyamatban, más 
jellegű s lényegű, természetesen, mint volt 
száz-százötven esztendeje, az indogermanisz-
tika első fénykorában és mámorában, de nem 
kisebb intenzitású. A folyamat természetesen 
nem egészen új. Voltaképpen a szimbolizmus
nak a közízlésbe való felszívódása, a szim
bolista költészet általánossá, elfogadottá 
válása indította meg. A századforduló és szá
zadelő erőfeszítései azonban nagyrészt még 
csak a hagyományos s a pozitivista korszak 
által szentesített és megmerevített poétikák, 
stilisztikák tételeinek cáfolására koncentrál
ták tüzüket. A mai törekvések közvetlen 
előzményeit a húszas-harmincas évek elején 

'találjuk meg, az orosz formalistáknál, a cseh 

strukturalistáknál, a Vossler-iskolában s roko
naiknál; az angol—amerikai kritika és iroda
lomtörténetírás egyik leghatékonyabb ihle
tőjének, T. S. Eliot fegyvertársának és ellen
lábasának, A. Richardsnak 1936-os tanul
mánya mindenesetre már címében is reveláló e 
törekvésekre: The Meaning of Meaning : a 
Study of the Influence of Language Upon 
Thought and of the Science of Symbolism. 

A hazai kutatás kétségtelenül több fázis
sal elmaradt e folyamattól. A két háború 
között nyelvészetünk nagyobb része megra
gadt a H. Paul-féle új-grammatikus iskola 
felfogásánál, s irodalom és nyelvtudomány a 
pozitivizmus által teremtett izoláltságban 
élt e korszakban egymás mellett. S a második 
világháború után a rosszul értelmezett szem
léleti védelem légköre is kevéssé volt alkal
mas azoknak a valódi eredményeknek tudo
másul vételére, s termékenyítő, marxista 
módon való megszűrésére és adoptálására, 
amelyek a virágzó irodalom- s nyelvtudo
mánnyal rendelkező országokban időközben 
létrejöttek. Ma e fáziskülönbség következ
ményeit mindnyájan érezzük s mi sem jellem
zőbb, mint hogy a modern lírának jó néhány 
alapvetően fontos stílusfiguráját, mondjuk 
pl. az önmegszólítást (Tudod, hogy nincs 
bocsánat, Csak posta voltál, Most már elég," 
ne szépítgesd, te, gyáva stb.) nemrég meg
jelent stílusbibliográfiánknak akárcsak a 
regiszterében is hiába keressük. A szerkesz
tőknek nem állt rendelkezésükre ezeket tár
gyaló hazai tanulmány, mint ahogy nem állt 
pl. az időélmény és állítmány, ill. igeragozás 
összefüggéseit boncoló sem, holott sok szó 
esik erről is -a modern irodalomtudomány
ban, s E. Staiger vagy W. Kayser pl. igen 
kitűnő tanulmányokat s tanulmányrészlete
ket nyújt e téren. A mondott bibliográfia 
mindenesetre a modern irodalom egyéb alap
vető stíluskérdéseire is, jobb híján, mindun
talan a tiszteletre méltó Zlinszky Aladár ma 
már valamit is alig megvilágító definícióit 
kénytelen citálni. 

Azok között a tudósok között, kik lépést 
igyekeztek tartani a külföldi stíluskutatás 
említett fejlődésével, akik az irodalom- és 
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nyelvtudomány újszerű kapcsolatán mun
kálkodtak, s méghozzá eredményesen, elsők 
között kell említeni Zolnai Béla nevét. Né
hány esztendővel ezelőtt közrebocsátott 
könyve, a Nyelv és stílus azokat az elveket 
rögzítette, melyeket tudósi pályaútján magáé
vá tett, illetőleg kialakított magának. Most 
megjelent kötete, a Nyelv és hangulat gyakor
latibb jellegű; az előző munka egynemű
sége elvrendszerében mutatkozott, ez viszont 
tematikájában homogénebb. Ott a legkülön
félébb nyelvesztétikai, stílustudományi kér
déseket boncolta a szerző, itt a nyelv akusz
tikai kérdéseinek esztétikai sajátságai, vonat
kozásai vétetnek számba. Leíróbb jellegű 
ez a kötet, mint volt az előző, s mindenek
előtt az irodalomtanítás középfokán nyújt 
igen hasznos eligazításokat, indításokat és 
példatárat. 

Szellemes, elegáns előadásokban kerül 
sorra a vers és a zene kérdése, a névhangulat, a 
refrén, az alliteráció, a numerus, a hangfestés, 
az enjambement, a gemináció, a redupliká-
ció problémája s még jó néhány társuké. S e 
hagyományosabb kérdések mellé oly moder
nebbeket, maiabbakat is fölvett a szerző, 
amelyeknek megtárgyalását világszerte csak 
ma végzi el a stílustudomány; pl. a nyelv
statisztika, a fiktív szavak, a szilencium és 
hangosság kérdését s más jelenségeket. Míg 
előző kötetében példatárát elsősorban a XIX. 
századi költők s a Nyugat nemzedékbeliek 
szolgáltatták, most nemcsak József Attila 
költészetéig és koráig, hanem a mai korig s az 
élő költészetig nyúl el, s méghozzá igen gyak
ran — bizonyító, illusztráló idézetekért, műve
kért. S ez használhatóságát éppúgy emeli, 
mint tárgykörbeli modernülése is. 

A kötet felfogása, módszere, kérdés 
megközelítés tekintetében a stílustudomány 

fönt érintett újabb fejlődése említett két fázi
sának határán áll. A századelő megújuló 
stílustudománya megtagadta a régi stilisz
tika értelmezéseit s újakat adott, de felépíté
sében, problémavilágában, főképp pedig 
leltárszerűségében, leltár jellegében jórészt 
megmaradt annak örökségénél. Az, ami a 
húszas évekkel kezdődött, s ami ma virág
jában áll, kevésbé leltározó, leíró s részlet
boncoló a századelőinél; a stilisztikai fogalma
kat nem annyira ráviszi, alkalmazza a mű
vekre, mint inkább belőlük bontakoztatja ki. 
A századelő stílustudománya is kissé még a 
klasszikus explication de texte vonzásköré
ben mozgott, míg a mait inkább explication* 
d'oeuvre-nek nevezhetnénk. Ahogy egy kiváló 
német értelmező mondotta, minden műnek 
megteremti ez a törekvés a maga saját, konk
rét, reális, egyedi stilisztikáját. Világos azon
ban, hogy az ilyen egyedi műből kibontakozta
tott „konkrét" stilisztikák létrejöttének két
ségkívüli előfeltétele az „elvont", „általános" 
stilisztikai „fogalom-leltárak" megléte, meg
teremtése. Lehetnek tehát Zolnai könyvének 
olvasói között bizonyára olyanok, akik a mai 
stíluskutatás világszintjéhez képest e mun
kát már megkésett műnek tekintik; olyanok 
azonban alig, akik idejét múltnak, szükség
telennek vagy kevéssé hasznosnak ítélik. 
Ma is meglevő időszerűsége, szükséges és 
hasznos volta akkor válik mindenesetre külö
nösen világossá, ha meggondoljuk, hogy 
nálunk jórészt a századelő említett átértékelő 
stílustudományi munkássága is elmaradt. E 
tény, e meggondolás jegyében, Zolnai mos
tani kötete, reméljük, nemcsak az irodalom
oktatásnak, hanem az újrainduló s a világ
szint felé törekvő stíluskutatásnak is ^nyújt
hat még jelentős segítséget. 

Németh G. Béla 

TOMPA MIHÁLY LEVELEZÉSE 

1—2. köt. 1.: 1839—1862; 2.: 1863—1868. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Bisztray 
Gyula. Bp. 1964. MTA Irodalomtörténeti Intézete—Akadémiai K. 499; 601. (A Magyar 
Irodalomtörténetírás Forrásai, 6—7.) 

A XIX. század második harmadának 
irodalomkutatói szemében igen örvendetes 
jelenség, ami a kritikai és a forráskiadások 
terén újabban észlelhető: lehetőségeinkhez 
mérten gyors ütemben jelennek meg e kor
szak nagy íróinak művei kritikai igényű kia
dásokban, s ezzel egy évtizednyi idő alatt 
emberöltők mulasztásai pótlódnak. Nem két
séges, hogy e kiadások nélkül az utóbbi évek 
néhány igen jelentős monográfiája, részlet
tanulmányoknak pedig egész sora nem is 
születhetett volna meg, és nem kétséges az 
sem, hogy ezek után teljes joggal számítha

tunk még nagyobb eredményekre: új Arany-, 
Jókai-, Erdélyi-, Gyulai- és Vajda-monográ
fiákra. 

Ha csupán az írói levelezések kiadása 
terén tapasztalható változásokra vetünk egy 
pillantást, még kedvezőbbnek ítéljük a jelen 
helyzetet. Hiszen egy 20—30 évvel ezelőtt 
működő irodalomtörténész Petőfi és Arany 
levelezésének hiányos kötetein kívül más, 
használható gyűjteményes kiadásra alig 
támaszkodhatott. Ma már: Petőfi levelezésé
nek kritikai kiadása után rövidesen megjelen
nek a Vörösmarty- és Arany-, de készülnek a 
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Jókai- s a Vajda-levelezés kötetei is. Még 
ebben az évben Eötvös-levelek jelennek meg 
az Irodalomtörténeti Füzetek-sorozatban. A 
Fontesben Erdélyi és Gyulai levelezése látott 
napvilágot az utóbbi években, s előkészületek 
folynak Bajza és Toldy rendkívül érdekes 
ifjúkori levelezésének kiadására is. (Vajon 
mikor történik valami az oly fontos Kemény
levelezés ügyében?) 

E sorba illeszkedik bele a most megjelent 
Tompa-levelezés két vaskos kötete. Az 
örömbe, hogy végre napvilágot látott, a köte
tek tanulmányozása s forrásmunkaként való 
használata közben lassan üröm is vegyül, s 
bizonyos, egyre növekvő elégedetlenség tölti 
el az embert. Eme elégedetlenségnek, részben 
hiányérzetnek fő oka pedig — előre bocsát
juk — a mű belső egyenetlensége, a színvo
nalbeli különbség, már-már feszültség a szö
vegközlés és a jegyzetek minősége között. 
Amíg ugyanis pl. a Gyulai-kiadványt az jel
lemzi, hogy benne forrásszöveg és kísérő ma
gyarázat egyaránt egyenletesen magas tudo
mányos színvonalú, emitt, noha a levélszöve
gek igen megbízhatóak, pontosak, sőt: az 
anyag közlése módszertanilag — mint majd 
látni fogjuk — még jobb is, a jegyzetappará
tus azonban, mind metodikáját, mind tartal
mát tekintve, erősen kifogásolható. 

Az első elismerő szavak a. vállalkozásé. 
Hatalmas anyagot, kb. 1300 levélszöveget 
gyűjtött össze Bisztray Gyula. Sok új, eddig 
ismeretlen Tompa-levelet közöl. A levelek 
túlnyomó része Tompától származik, Tompa a 
hozzáírtak közül csak Aranyéit, néhány 
Pákh-, Lévay-, Szemere-levelet őrzött meg, 
Petőfiéit tudvalevőleg 1848-ban, összetűzé
sükkor elégette. A levelezés — különösen az 
Arany—Tompa levelezés kimaradása miatt 
— aránylag kevesebbet nyújt költőnk iro
dalmi, esztétikai nézeteinek tisztázásához, 
annál többet ad egyénisége, betegsége, családi 
élete, papi tevékenysége megértéséhez. Gaz
dag körkép bontakozik ki belőle a kor irodalmi 
életéről. Tompa és barátai (Petőfi, Arany, 
Lévay, Pákh, Szemere Miklós, Kazinczy 
Gábor s mások) viszonya a levelezés elolva
sása után tisztán áll előttünk: látjuk, kihez 
fűzte baráti köre tagjai közül igazi barátság 
és kihez csak formális. Sok adalék világítja 
meg műveinek keletkezéstörténetét, kiadá
saik körülményeit, Tompa és a szerkesztők, 
illetve a kiadók kapcsolatát. Még a történé
szek is meríthetnek adatokat a szövegekből: 
hiszen nem érdektelen (bár manapság eléggé 
elhanyagolt szempont), hogy egy vidéken élő, 
nyitott szemmel és füllel járó ember mit ír a 
kiegyezés előtti és alatti évek közhangulatá
ról, a birtokosság egyezkedő szándékáról, 
reményekről és csalódásokról. 

A kötetekből, említettük, takarékossági 
megfontolásból — a Textológiai Bizottság 
határozata alapján — kimaradt az Arany— 

Tompa levelezés. E levelek ugyanis hamaro
san az Arany kritikai kiadásban fognak meg
jelenni. 

Egyik újszerűsége a köteteknek, hogy 
levélként, a levelek egymásutánjában közlik a 
Tompához intézett szerkesztői üzeneteket. 
(Többek között az Aranyéit is, amelyek már 
megjelentek az Arany-sorozat XII. kötetében.) 
Kétségtelen, hogy levél és szerkesztői üzenet 
nem egyazon műfaj, s ha mégis közlünk 
levelezéskötetben ilyeneket, általában cél
szerűbb függelékben. Bisztray azonban felis
merte, hogy ezek az üzenetek levél-értékűek, 
leveleket helyettesítettek, sokszor még meg
írásuk is levélszerű, Tompa maga is levélként 
fogadta őket. Nélkülük költőnk válaszlevelei: 
nem lennének érthetőek, külön, függelékként 
való közlésük pedig a levelezés logikai-kro
nológiai folyamatából ragadna ki egyes lánc
szemeket. Egy esetben azonban szerintünk 
túlzásba tévedt a sajtó alá rendező: a 946.. 
számú dedikációt már valóban nem tartjuk 
idevalónak. A másik újszerűsége Bisztray 
anyagpublikálásának abban van, hogy az 
55 (s e szám jóval nagyobb is lehetett volna),. 
kevésbé érdekes volta miatt csak regeszta 
formájában közölt levelet nem elkülönítve, a 
kötet végén közli, mint az eddigi Fontes-
kötetek, hanem — szintén ötletesen — be
építve a levelek időrendjébe. Helyeseljük 
Tompa Mihályné és Csízi János (Tompa foga
dott leányának férje, a költő halála után 
hanvai pap) leveleinek függelékben való 
megjelentetését is, mert érdekes anyaguk 
harmonikusan egészíti ki, magyarázza Tompa 
1860-as években írott leveleinek bizonyos 
hiányait, homályosabb pontjait. S külön meg 
kell említeni a 32 lapból álló, ügyesen össze
állított fényképmellékletet: mivel pl. sok szó 
esik a levelekben a Tompa-művek egyes kia
dásairól, e kiadások fedőlapjainak fénykép
másolatai jól segítik az olvasó tájékozódását. 

Bisztray szövegközlése kitűnő. Az olvasa
tok pontosak, megbízhatóak. Munkájának 
értékét emeli az a tény, hogy nehezebb dolga 
volt, mint az előző levelezés-kötetek szerkesz
tőinek. Amíg ugyanis a fiatal Tompa írása 
szépen olvasható, a 60-as években, betegsége 
elhatalmasodásával egyidejűleg s részben, 
ebből következőleg is, sorai egyre kuszáltab-
bakká válnak, kibetűzésük komoly erőfeszí
tést igényel. Ügyelni kellett volna viszont 
Tompa rövidítéseinek kiegészítését illetően az 
egyöntetűségre: pl. a 213. levél végén az alá
írás btod, a 216. levél végén b[ará]tod, a 218. 
levél végén megint btod alak áll; vagy pl. a 
893. levélben a H. és P. nevet jelölő kezdő
betűk nincsenek feloldva szögletes zárójel
ben, a 894. levélben viszont már a H. [Hecke
nast] forma szerepel. 

Amennyire kitűnő szöveget adott köz
kézre Bisztray gyűjteményes kiadásával, 
annyira vitatható, ellenkezésünket kiváltó e 
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3íötetek jegyzetanyaga — mint jeleztük: 
módszertanilag s tartalmilag egyaránt. Recen
ziónkban főként a jegyzetapparátus problé
máival kívánunk foglalkozni behatóbban, 
többféle meggondolásból. Az eddigi Fontes-
kötetek bírálatai szerintünk túlságosan is 
általánosak voltak, részben a sorozat egészét, 
részben az Erdélyi- vagy Gyulai-levelezés 
tartalmi kérdéseit, megjelenésük jelentőségét 
boncolgatták, de aránytalanul kevés szó 
esett filológiai problémákról, elsősorban a 
jegyzetek minőségéről. Másfelől Bisztray 
állandóan hangsúlyozza, hogy kritikai igényű 
forráskiadványt bocsátott közzé. Ez a 
recenzenst arra késztette, hogy alaposabban 
tanulmányozza át a gyűjtemény minden 
sorát, és, a mércét magasabbra emelve, vég
kicsengésében szigorú bírálatát érvekkel és 
adatokkal, lehetőleg a részletekbe menően 
igazolja. Végül: e kötetek olyan, részben új 
tartalmi és módszertani problémákat vetnek 
fel, melyeknek tüzetesebb vizsgálata esetleg a 
későbbi Fontes-kiadások szempontjából is 
tanulságos lehet, 

A kritikai és forráskiadásoknak hosszú 
évek alatt kialakult egy jól bevált jegyzete
lési módszere : a sajtó alá rendező minden 
szövegegységet önálló egésznek tekint, min
den vonatkozást az adott levél jegyzete tisz
táz, vagy próbál tisztázni. Egy-egy személy, 
probléma, adat az első előfordulási helynek 
megfelelő jegyzetben nyer megvilágítást, a 
későbbi előforduláskor utalás történik: hol 
található a részletes magyarázat. Ez a mód
szer olykor kissé nehézkes, de — természete
sen, ha következetesen érvényesül s gondos 
munkával párosul — jól használható a kötet. 
A tájékozódást egyébként a névmutató is 
könnyíti. Bisztray — a levelezést inkább mint 
egyetlen egészet nézve — más módszert alkal
maz: a levelek után általában rövid jegyzetek 
állnak, vagy éppenséggel semmi, ellenben a 
gyűjtemény végén egy Jegyzetszótár és név
mutató van, amely a levelezésben felbukkanó 
személyekre, ezeknek Tompához való viszo
nyára, földrajzi fogalmakra, újságokra nézve 
ad magyarázatokat. E módszerbeli újítás 
önmagában nem lenne kifogásolható, de csak 
akkor, ha a jegyzetszótár tartalmazná az 
illető emberről, fogalomról az általános tudni
valókat, a részleteket, az adott előfordulás 
viszonylatait pedig a levelek utáni jegyzetek 
magyaráznák. Ám semmiféle jegyzetszótár 
nem pótolhatja a leveleket követő jegyzete
ket: ti. egy személy, fogalom a levelek töme
gében annyiféle.körülmények között, oly sok 
vonatkozásban szerepel, hogy mindezekre 
kielégítő magyarázatot adni egy címszó alatt 
egyszerűen lehetetlenség. A szóban forgó köte
teknél az egyébként jól elkészített jegyzet
szótár az első pillantásra egy alapos, teljes
ségre törekvő jegyzetapparátus illúzióját 
kelti, a tüzetesebb tanulmányozás során 
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azonban az a gondolatunk támad, hogy egy
ben az egyes levéljegyzetek feltűnő hiányos
ságainak leplezésére is szolgál. 

Magát az alapvető módszertani elképze
lést illetően is bizonyos következetlenség 
jellemzi Bisztray munkáját. A levelekben 
szereplő személyek nagyobb hányadát nézve 
csak a jegyzetszótár közli a szükséges tudni
valókat. Sok esetben azonban az egyes leve
lek jegyzetei között találjuk a személyi adato
kat, a jegyzetszótár megfelelő helyen pedig 
csak a név és az indexszám van. (Mellesleg, 
éppen ezek a legjobban jegyzeteltek!). Pl.: 
Miskolczi Pál (25. levél, j . : I. 411—412.), 
Besze János, Móga János (81. levélj . : 1.420.), 
Révész Imre (294. levél, j . : I. 438.), Madarász 
József (901. levél, j . : II. 397.), Rónay Jácint, 
Fogarasi János (1133. levél., j . : II. 413.). Az 
sem ritka viszont, hogy egyes személynevek 
után — pl.: Kovács Gábor (26. levél, j . : I. 
412.), Sükei Károly (131. levél, j . : 1.424.), 
Miletits Szvetozár (901. levél, j . : II. 397.) 
— mindkét helyen: a levéljegyzetekben, 
illetve a jegyzetszótárban is van magyarázó 
szöveg. 

Néhány kifejezetten metodikai hibát is 
szóvá kell tennünk, hisz általánosan elfoga
dott filológiai szabályok megsértéséről van 
szó. Gyakran előfordul, hogy Bisztray bizo
nyos magyarázó szövegeket, bibliográfiai 
adatokat nem az első előfordulási helynek 
megfelelő jegyzetben közöl, hanem ötletsze
rűen, valamelyik későbbi előforduláskor. 
Pl.: a 787. levélben említett Vadnay-cikkről a 
793. levélhez tartozó jegyzet (II. 390.) közli a 
bibliográfiai adatokat. 71. levél (j.: I. 418.): 
Kiss Áron versének sorsáról nem itt, hanem a 
64. levél, az első előfordulási hely jegyzetében 
kellett volna beszélni. A 925. levélben szó 
van Tompának a Vasárnapi Űjságban meg
jelent szonettjeiről — a címeket s a lelőhelyet 
mégis a 934. levél jegyzetében (II. 399.) talál
juk meg. Az 1160. levél bizonyos vonatkozá
sait az 1182, ill. az 1191. levél jegyzetei (II. 
416—8.) magyarázzák! Az sem ritka, hogy 
fontos könyvészeti hivatkozások helyett csak 
úgy odaveti a sajtó alá rendező: Lévay 
Tompa-kiadásának jegyzeteiben felsorolja ezt 
vagy azt, (pl. 24. levél, j . : I. 411.). Egy bizo
nyos vonatkozás gyakori ismétlődése esetén 
olykor minden előfordulási hely jegyzetében 
megismétli a magyarázatot: pl. a 787. levél
től a 806-ig állandóan szó van Vadnay Új 
Korszak-beli cikkéről; e levelek megfelelő 
jegyzeteiben (11.389—390.) többször elmondja 
ugyanazt a magyarázatot, egyszerű utalások 
helyett. Vagy: az 1152—55. levelek jegyzetei
ben (II. 414—5.) miért kell a Böszörményi
perről és Ráth Károly vádbeszédéről több
ször is felvilágosítást adni? A latin idézetek 
esetében mindig meg kellene jelölni a szerzőn 
kívül a lelőhelyet is: pl. a 909. levélben sze
replő idézetről a jegyzetben ez áll (II. 397.): 



„idézet Vergiliusból", holott a szabályos 
forma (s mert Ciceró-idézetről van szó!): 
Cic. Pis. 9. 21.; vagy: a 105. levél jegyzetében 
(I. 422.) a latin citátumról megint csak azt 
tudjuk meg, hogy Horatiustól való. De 
melyik művéből? 

A jegyzetelési módszer bizonyos proble-
matikusságai mellett azonban súlyosabb
nak érezzük a tartalmiakat. A kötetek jegy
zetapparátusát valami rossz értelemben vett, 
nem indokolható „nagyvonalúság" jellemzi, 
bizonyos „puritanizmus": feltűnő „takaré
kosság" a magyarázó adatokkal. Kertelés 
nélkül szólva: mintha Bisztray ezúttal eleve 
lemondott volna a legnemesebb filológus
szenvedélyről — a minden adatot, körül
ményt kinyomozni, felderíteni akaró szán
dékról. Mással nem tudjuk magyarázni azt a 
tényt, hogy a levelezésnek csupán egyhar
mada van megfelelő, gyakran kitűnő jegyzet
tel ellátva, a másik harmada nagyon hiányos 
jegyzetelésű, a fennmaradó harmad viszont 
egyáltalán nem kapott jegyzetet. Általában a 
Gyulai—Tompa, Erdélyi—Tompa levelezés a 
legjobban, a Szilágyi Sándor—Tompa, Szász 
Károly—Tompa, Pákh Albert—Tompa leve
lezés hiányosabban, a Szemere Miklós-, illetve 
a Lévay—Tompa levelezés anyaga pedig fel
tűnően hiányosan van jegyzetelve. Bisztray-
nak kétségkívül nehezebb dolga volt, mint a 
korábbi levelezés-kötetek sajtó alá rendezői
nek: mert ne feledjük, Tompa leveleiben 
annyi, ma már szinte kinyomozhatatlan s 
nem is túlságosan érdekes vonatkozás van 
(pl. az egyházi ügyek, a Hanva-környéki csa
ládokkal kapcsolatos események stb.), ameny-
nyi egyetlen más eddig megjelent levélgyűjte
ményben sincs. De mi nem is az ilyen vonat
kozások tisztázását kérjük számon, hanem a 
következőt kérdezzük: hogyan lehet az, hogy 
olyan terjedelmes levelek után is igen hiá
nyos a jegyzet, melyekben tiz-tizenöt arány
lag könnyen felderíthető tényre, • Tompa
versek, egyes kritikák megjelenésére, a kor 
egyes politikai eseményeire történik utalás? 
E hiányoknak csak a felemlegetése is egy 
füzetet tenne ki, ezért csak néhány példát 
hozunk. A 82. levél két lap terjedelmű, de 
jegyzete egy sornyi csupán (I. 420.); itt nem 
esik szó például Szemere Miklós katonáskodá
sáról, az érdekes Vörös marty-adalékról, 
Tompa politikai cikkeiről, Emődy históriájá
ról, stb. A 105. levél nyolc lapnyi: Pákh- s 
Erdélyi-vonatkozásai tisztázatlanok. A 111. 
levél néhány sor jegyzetet kapott, de nem 
tudjuk meg, melyek Tompa Rém Etek alá-
írású versei; hiányoznak az Életképekre, 
Pesti Röpívekre vonatkozó adatok; a Magyar 
Hírlap újdondásza köztudomásúlag Bulyov-
szky, a Pesti Naplóé Lévay volt; Erdélyi 
ismert bírálata Tompáról nincs megemlítve; 
általában Tompa és a Röpívek, illetve a 
Hölgyfutár viszonyáról itt magyarázatot 

várnánk stb., stb. Azt pedig minden kommen
tár nélkül illesztjük ide, hogy pl. a 87, 91— 
93., 96—116., 123., 145—146 , 171., 296., 320. 
stb. levelek, gazdag és jegyzetelhető anyaguk 
ellenére, egyáltalán nem kaptak levél utáni 
jegyzetet. Az innen hiányzó magyarázatok 
túlnyomó részét a jegyzetszótár sem tartal
mazza. 

A meglevő jegyzetanyagra korlátozva 
vizsgálódásainkat, szembetűnik néhány jelleg
zetesség, A Tompa személyére vonatkozó 
utalások, pl.: utazásainak leírása, műveinek 
kiadástörténete, stb., eléggé szűkszavúak. 
(Lásd: 16., 28., 29., 30., 54., 73. stb. levél.) E 
hiányokat a külön közölt rövid életrajz nem 
pótolja. Általában egy-egy levél genezisének, 
a keletkezés körülményeinek tisztázása szem
mel láthatóan nem volt célja Bisztraynak. 
Gyakran előfordul, hogy egy-egy személyről 
azt tudjuk meg a jegyzetszótárból, hogy ki 
volt, de hogy hogyan került kapcsolatba 
Tompával, milyen volt viszonyuk egymás
hoz, erre már nem mindig kapunk kielégítő 
magyarázatot. Pl. 21. levél (j.: I. 411.): nem 
elég tudnunk, ki >volt Frankenburg — Tom
pával való kapcsolatára is kíváncsiak len
nénk. 31. levél (j.: I. 413.): Szabó Károly sze
repel ugyan a jegyzetszótárban, de a szöveg
ben a Pesti Divatlapnál való segédszerkesztős-
ködéséről van szó, erről kellene magyarázat. 
41. levél: (j.: 1.415.): Emődy Dániel és Tompa 
viszonya, megismerkedésük története érde
kelné az olvasót — a jegyzetszótárból meg 
csak azt tudjuk meg, ki volt Emődy. E leve
lezés megjelenése elsődlegesen mégiscsak 
Tompa miatt fontos: nem annyira a benne 
szereplő egyes személyek életrajzi adatai az 
érdekesek, mint inkább a Tompához fűződő 
viszonyuk tisztázása, e kapcsolat adatai — 
mert csak így érthetők meg az egyes szöveg
egységek. 

A jegyzetapparátus némely hiányossága 
az Arany—Tompa levelezés kimaradásával 
kapcsolatos. Bisztray munkáját kétségkívül 
megnehezítette, hogy ezt az anyagot a már 
kész kéziratból kellett kihagynia. Az alap
szövegben való változtatás azonban feltétele
zett a jegyzetanyagon belül is bizonyos mérvű 
utólagos módosításokat. Ezeket vagy nem, 
vagy felemás módon végezte el a sajtó alá 
rendező. Általában az egyes levelek Arany
vonatkozásait nem jegyzetelte meg, lásd a 
73., 111., 139., 153., 156. stb. levelet. Egy 
konkrét példa: az 566. levél jegyzete szerint (I. 
461.) Szliácsról, illetve Balassa János pro
fesszorról nem kell magyarázat, ezekről már 
szó volt az előző levelekben. Pedig a kötetben 
eddig elő sem fordult e helység-, illetve sze
mélynév: ti. a korábbi Arany-levelekben 
szerepeltek, e levelek viszont kimaradtak. 
Ahol pedig a szövegekben Arany-, illetve 
Tompa-levélre történik utalás, nem ártott 
volna megadni az illető levélnek legalább a 
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keltezését. Máskor meg az ellenkező végletbe 
lendül a sajtó alá rendező: a I, 438—9. lapo
kon levő levéljegyzetekben az Arany család 
1855. évi, Tompáéknál töltött heteiről ötször 
elmondja ugyanazt, egyszerű utalások helyett. 

A jegyzetapparátusnak, feltűnően hiá
nyos volta mellett, egy másik, bár ritkábban 
tapasztalható jellemzője bizonyos felületes
ség. Nem olyasmire gondolunk, hogy egyik
másik levél már előbb megjelent valahol, 
mint ahogy'a jegyzet feltünteti: pl. a har
madik levél, mely a jegyzet szerint (I. 406.) 
1940-ben jelent meg először Panka Károly 
művében, holott a Magyarság 1929. jún. 14-i 
száma már közölte. Inkább az egyes jegyze
tek között, illetve a jegyzet s a jegyzetszótár 
megfelelő helye között levő ellentmondásokra, 
egy-egy levél olykor egyenesen érthetetlen 
kommentálására. Lássunk egy csokorra valót. 
A 14. levél jegyzetében (I. 410.) az áll, hogy a 
levélben említett személyek nem szerepelnek 
a névmagyarázatokban — pedig szerepelnek. 
Vagy a 379. levélben előfordul Szepessy 
Gusztáv neve, mely a levél jegyzete szerint 
(I. 445.) csak itt olvasható. A jegyzetszótár 
viszont (II. 586.) felsorolja a putnoki, majd 
debreceni gyógyszerész nevének többi elő
fordulási helyét is. A 111., 1850-ből származó 
levélben Tompa egy 1847-ben történt fontos 
eseményt idéz fel Szilágyi Sándornak: a Szép
irodalmi Szemle megbírálta egyik, Bojtor 
János álnéven írott versét. Arról nem is 
szólva, hogy az egész históriáról sehol nem 
találunk magyarázatot a kötetben, a jegyzet
szótár indexszáma szerint a Budapesti Hír
lap egyik 1855-i rovatcíméről van szó. (II. 
587.) Bisztray nem vette észre, hogy Erdélyi 
Magyar Szépirodalmi Szemléjéről írt Tompa. 
A 187. levél jegyzete (I. 428.) a következő 
levélhez tartozik. A 215. levélben Tompa 
békejobbot nyújt Császár Ferencnek; a levél 
jegyzete szerint (I. 431.) nem tudjuk, mikor s 
miért zördült össze Tompa és Császár, S ez 
azért meglepő, mert valamivel élőbbről, a 
198. levélből, illetve az ahhoz tartozó magya
rázatból (I. 430.) pontosan kiderül, hogy a 
nézeteltérés oka: Császár a Pesti Napló 1851. 
évfolyamában cikket jelentetett meg Berecz-
től, amelynek egyik, Tompáról szóló mondata 
rosszul esett a költőnek. Az 1041. levél jegy
zete (II. 407.) sajátos: Bisztray szerint a levél
ben Tompa örömét fejezi ki Szász Károlynak 
egy Tompát melegen méltató cikke miatt. 
Erről azonban szó sincs a levélben, az egész 
probléma két levéllel később merül föl elő
ször. Az 1149. levél magyarázatában (II. 414.) 
olvashatjuk, hogy Tompáné Lévay közvetíté
sével, megkérte Horváth Lajos miskolci kép
viselőt, hogy egy Szász Károlynénak ajándé
kozandó ezüst billikomot tisztíttasson ki. 
Tompa csak akkor tudta meg a dolgot, ami
kor a billikom visszaérkezett Bécsből. E le
írásban meg az a meglepő, hogy már a 1127. 

és a következő levelekben Tompa többször is 
ír arról: rájött felesége szándékára; s ő maga 
ad Horváthnak pontos utasításokat a kér
déses tárggyal kapcsolatban. Az 1182.,Vad-
nayhoz írott levélben szó van arról, hogy 
Tompa egy bizonyos hirdetést akar közzé
tenni a legolvasottabb napilapban. A jegyzet 
szerint (II. 416.) a „hirdetés szövegét nem 
ismerjük"; Bisztray azt is megemlíti, hogy a 
március 29-i (1190. sz.) levélben ismét szó 
lesz a hirdetésről. És íme: e levél jegyzetében 
(II. 417.) ott van az ismeretlen hirdetés teljes 
szövegel Végül: az 1289. levél magyarázata 
szerint (II. 423.) Gyulai Szépirodalmi Szem
léje 1855-ben a * Magyar Hírlapban jelent 
meg. E lap 1852-ben megszűnt, Gyulai Szem
léje, amint a jegyzetszótár már helyesen 
írja a II. 544. lapon, a Budapesti Hírlapban 
látott napvilágot. 

Külön kell foglalkoznunk a terjedelmes 
Jegyzetszótárral. Ha, meggyőződésünk sze
rint, nem is pótolja, nem pótolhatja az egyes 
levelek utáni jegyzetanyag hiányosságait, 
illetve el-elmaradását, önmagában véve igen 
jó összeállításnak tartjuk. Legsikerültebbek 
a Tompa és egyes barátainak, ismerőseinek 
viszonyát jellemző részek. Megnyugtató az 
olyan eléggé bonyolult kérdések tisztázása is, 
mint pl. Tompa sokat vitatott, sokféleképp 
értelmezett érzelmi kapcsolata Böszörményi 
Katival. Néhány kritikai megjegyzésünk 
azonban a jegyzetszótárról is lenne. Úgy érez
zük, egyik-másik névmagyarázatban, főképp 
bizonyos személyek munkásságának értékelő, 
szándékú ismertetésekor Bisztray elveti a 
sulykot. A polihisztor Brassai Sámuelről túl
zás azt állítani, hogy az „esztétika, a modern 
nyelvdidaktika, a botanika, matematika 
terén európai magaslatokon járt", különösen 
ami az esztétikát illeti. (II. 528—9.) Bár úgy 
lett volna! Némi meglepetéssel olvastuk a 
Csernátony Lajosról írottakat: „egyike volt a 
legkitűnőbb magyar hírlapíróknak"; „Kos
suthnak bizalmas embere volt, az emigráció
ban is értékes tevékenységet fejtett ki." Nem 
vitatjuk Csernátony érdemeit a Márczius 
Tizenötödike c. lap körül. Valóban tehetséges 
újságíró volt, bár egyben ő a személyeskedő-
újságíró típus egyik korai magyar megteste
sítője is, és hogy stílusa, modora kinek rokon
szenves, kinek nem — ízlés dolga. Emigrá-
cióbeli tevékenysége azonban már ténykér
dés: heb ehurgyasága s gyakran gerinctelen-
sége többet ártott az emigrációnak, mint hasz
nált. Ottani szerepét illetően még sok minden 
tisztázásra vár, de bizonyos, hogy pl. a 
Kossuth és Teleki közötti nézeteltérésekben, 
szerepe volt Csernátonynak is. Aztán meg 
hogyan vélekedjünk a kétfejű sasos hivata
los lapnak, a Magyar Hírlapnak küldött 
álneves tudósításairól, melyekben az emig
ráció belső ügyeit teregette ki, mérhetetlenül 
ártva a taktikai harcok ügyének és segítve 
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Bécs amúgy is kitűnő tájékozódását az emig
ráció belső ellentéteit illetően. (II. 532.) 
Sükei Károly tartalmilag sokrétűbb jegyzetet 
érdemelt volna; csak költő és műfordítóként 
volt nevezetes? Odakívánkozna, hogy a kor 
bizonyos esztétikai kérdéseinek legvilágo
sabb megfogalmazását ő adta. A Szász Károly 
címszó után túlzott elismeréssel ír Bisztray: 
„Sokoldalú költő és kitűnő műfordító"; 
„Pályázatai és pályadíjai fölött kortársai 
— Arany, Tompa, Jókai — gyakran évőd
tek." A Szász család tagjainak feltűnően 
gyakori részesedése a nagyobb jutalmakból, 
pályadíjakból erősebb megfogalmazást igé
nyelt volna. 

Még egy-két apróbb tartalmi, módszer
tani megjegyzés, korrekció. A II. 517. lapon 
Abafi (Aigner Lajos) mindkét (Abafi Lajos, 
ill. Aigner Lajos) névalakban szerepel. 
A kevésbé tájékozott olvasó arra gondolhat, s 
ezt a tévedést a magyarázó szövegek elté
rései, illetve a különböző indexszámok lehe
tővé is teszik, hogy két különböző személyről 
van szó. A II. 518—521. lapokon részletesen 
jellemzi az Arany—-Tompa levelezést; mivel 
kimaradt ez az anyagrész, kevesebb is elég 
lett volna. A Bach-korszak fogalmát egy tudo
mányos kiadványban felesleges meghatározni, 
különösen így: „az 1850-es évek, a Habsburg
önkényuralom legreakciósabb korszaka 1849 
—1859." (11.523.) A 11.540. lapon „Ferenc: 
Orkán Ferenc"-névmagyarázat nyilvánva
lóan Orbán Ferenc akart lenni. Az Igazmondó 
valóban Jókai hetenként megjelenő néplapja 
volt, de nem nevezhető A Hon „melléklap
jának". (II. 582.) Ugyané lapon szerepel a 
Styr név. Bisztray annyit ír róla, hogy 
„Erdélyi János német fordítója" volt. Tekin
tettel arra, hogy más levelezés-gyűjtemé
nyek is „ismeretlen személynek" tüntetik fel, 
hadd álljon itt egy-két mondat erről» a derék 
német irodalmárról. Gottlieb Stiert Oreguss 
tanította meg a magyar nyelvre 1845—46-
ban, amikor mindketten a hallei egyetem 
hallgatói voltak. Stier később fordításaival, 

német lapokba írott magyar irodalomtörté
neti tárgyú cikkeivel jó szolgálatot tett iro
dalmunk külföldi megismertetése ügyének. 
Greguss az ő segítségével adta ki népdalfor-
dításait: Ungarische Volkslieder (Leipzig 
1846.). A legszebb megemlékezést is ő írta 
Gregussról: Zur Erinnerung an August Ore
guss. (UngRevue 1883. 733—754.) Stier 
ültette át német nyelvre az Erdélyi szerkesz
tette Magyar népköltési gyűjteményt is, 
Ungarische Sagen und Märchen címmel (Ber
lin 1850.). A 49. levélben előforduló Szat-
máry név nem szerepel a jegyzetszótárban; a 
162.levélben levő Borongó álnevet (itt: Lisz-
nyai Kálmán), valamint a 903. levélben sze
replő Tabitha bibliai nevet sem a jegyzet, 
sem a jegyzetszótár nem magyarázza. (Ta
bitha, Thabitha joppéi asszony volt, a város 
könyörületes leányaiból és özvegyeiből egye
sületet szervezett a szegények s betegek meg
segítésére. Tompa az Olajág 234—6. lapján 
példaként emlegeti a kegyes Tabithát.) 
Végül módszertani szempontból helytelen 
bizonyos utalások elmulasztása: pl. a Pesti 
Röpivek után (s másutt is) csak indexszámok 
állnak, holott utalni kellett volna, hogy e 
lapról a Szilágyi Sándor címszónál kapunk 
tájékoztatást. 

A jegyzetek elemzett hibái most már nem 
tehetők jóvá. Végeredményképp az a legfon
tosabb, hogy egy eddig nehezen hozzáférhető, 
mai tudomásunk szerint teljes, szövegét 
tekintve hiteles Tompa-levelezés áll Bisztray 
munkája eredményeként a tudomány rendel
kezésére. Megjelenése, reméljük, megtöri a 
Tompa-kutatásban néhány éve beállott csen
det, s ha nem is monográfia, de legalább egy
két tanulmány erejéig ráirányítja a kor szak
embereinek figyelmét költészetére, elsősor
ban az elégia-költő Tompára, valamint az 
1850-es években íródott, a lélek vívódásait, 
hangulatait megejtő finomsággal, újszerűen 
kifejező lírai verseire. 

Rigó László 

GERGELY GERGELY: TOLNAI LAJOS PÁLYÁJA 

Egy fejezet a magyar regény történetéből. Bp. 1964. MTA Irodalomtörténeti Intézete-
démiai K- 454 1. (Irodalomtörténeti Könyvtár, 15.) 

-Aka-

E terjedelmes monográfia nemcsak Tolnai 
Lajos életművének bemutatását és értékelé
sét tűzte ki célul, hanem az író fejlődésrajzát 
tágasabb keretbe helyezve, választ kívánt 
adni a magyar realista regényírás kialakulá
sának főbb problémáira is. 

E kettős célkitűzés elismerésre méltó 
igényességre vall, a vállalkozás szükséges
ségét pedig sok minden igazolja. Nem utolsó
sorban az, hogy Tolnai személye és írói értéke 

körül az idők folyamán valóságos legenda 
képződött, amelyet a felszabadulást követő 
években az újrafelfedezők lelkesedése még 
csak nagyobbra növesztett. Életpályájának 
tudományos fölmérése valóban nem késhetett 
tovább. Ami viszont a magyar realista regény 
útjának megrajzolását illeti, bátran elmond
hatjuk: egyike irodalomtörténetírásunk leg
többet vitatott, legizgalmasabb kérdésének, 
és a kutatók éppen itt, a kiegyezés utáni fej-
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lődési szakaszban szeretnék megtalálni azo
kat az okokat, amelyek nyilvánvalóan aka
dályozták a magyar regényirodalom igazi 
kibontakozását. 

Gergely mindjárt könyve bevezetőjében 
kijelenti, Tolnai „munkássága minden tekin
tetben értéket jelent" és azzal zárja pályájá
nak áttekintését, hogy ő kora irodalmában a 
harmadik legszámottevőbb magyar regény
író és közvetlenül Jókai és Mikszáth mögött 
áll. Ami e két megállapítás között van, az 
lényegében nem más, mint egy hatalmasra 
duzzasztott apológia Tolnai írói értéke, 
emberi nagysága és irodalomtörténeti jelen
tősége védelmében. 

Természetes, hogy a monográfia szerzője 
kiáll választott írója mellett, azért foglalko
zik vele, mert jelentősnek tartja, becsüli és 
szereti. A Baj azonban ott kezdődik, hogy 
Tolnait és műveit ügyetlenül, nem a legsze-. 
rencsésebben védi meg. Tolnai alkotásait 
ugyanis egy sajátosan értelmezett, lényeges 
pontjaiban tisztázatlan realizmus-fogalom
mal méri, olyan mércével, amelyet főbb voná
saiban jórészt az ötvenes évek elején egy 
nagyon is korlátok közé szorított művészet
szemlélet látókörében állították föl. E monog
ráfia legfőbb hibája, hogy ezek a merev, 
nemegyszer ellentmondásos szempontok szab
ják meg mondanivalójának irányát. Gergely 
könyve után már sokkal többet tudunk Tol
nairól, mint eddig tudtunk, de a megvita
tásra szánt kérdések jelentékeny részére meg
nyugtató válaszok helyett csak általánossá
gokat, közhelyeket, esetleg féligazságokat 
kapunk. Szempontjainak merevsége miatt a 
legrészletezőbb regényelemzései után sem 
leszünk okosabbak. Mit kezdjünk például az 
efféle megállapításokkal, mint amilyent 
A báróné ténsasszony elemzésénél találunk: 
„Realistának kell mondanunk Tolnai itt meg
mutatkozó módszerét. Epikus keretbe fog
lalva s leírásokkal indítja el Tolnai regényét, 
de igen hamar és igen gyakran alakjai veszik 
át a történet vezetését, nem annyira szavak
kal, mint inkább tettekkel, cselekedeteikkel." 
(132.) Elméleti bizonytalanság mutatkozik 
meg ama részekben is, hol Tolnainak irodalmi 
nézeteit tárgyalja. Egy helyütt kijelenti, hogy 
Tolnai elsőként fogalmazta meg határozottan a 
kritikai realizmust, később azonban mikor az 
idevágó sorokat idézi is, már ilyen kommen
tárral kíséri: mindez „a kritikai realizmus 
határát súrolja". (373.) Tolnai kétségkívül 
sok figyelemre méltót mondott, főképpen 
regényirodalmunk elmaradásáról s ennek 
okairól, de ne hallgassuk el azt sem: nézetei
nek jelentős része közel sem olyan eredeti, 
mint amilyen eredetinek Gergely feltünteti. 
Nehéz összhangban lenni a szerzőnek azzal a 
törekvésével is, hogy minduntalan a marxista 
esztétika meghatározásait véli felfedezni 
Tolnai kritikai írásaiban. így születnek 

aztán az effajta megállapítások: „Közel jár 
ez a gondolat ahhoz, hogy a tipikus, egyben 
egyéni is." (383.) vagy „az eddig elmondottak
ból is látszik, hogy milyen fontosnak tartja 
Tolnai a tartalom és forma egységét." (384.), 
továbbá „A tartalom elsődlegessége a realiz
mus nevében Tolnainál nyilvánvaló." (385.) 
Tolnai ezt írja: „Ne oktasson a költő, majd 
okulok én abból, amit elbeszél, titokban." 
Gergely siet hozzáfűzni: „E szavak szinte 
Engels kritériumát juttatják eszünkbe." (381.) 
Az ilyen észrevételeket fölöslegesnek, eről
tetettnek tartjuk. 

Hogyan látta Tolnai a saját korát? Bizo
nyos, hogy másképp, mint kortársai. De való
ban olyan élességgel, ahogy Ady és Móricz 
magasztaló szavai alapján gondolnánk? Regé
nyeinek gondosabb elemzése megmutatja, 
hogy valóságábrázolásának jelentős foltjai 
vannak. Elsőnek is: hiába állítja Móricz, 
hogy „Tolnai skálája a legszélesebb minden 
magyar regényíróé közt", igazában csak 
egyetlen típust rajzol meg mélyebben, a tör
tetőt. Gergely ezt azzal magyarázza, hogy a 
magyar kapitalizmus ezt a figurát dobta föl a 
legszembetűnőbben. Nem hisszük, hogy ez 
hazai specialitás lett volna, inkább Tolnai 
helyzetében és szemléletében látjuk az okot. 
A nagy becsvágyú, de nem kellően érvénye
sülő iró természetszerűen azokat vizsgálja és 
gyűlöli, akiknek sikerült fölülkerekedniük. 
Nézőpontja kifejezetten morális, nem a tőkés 
társadalom szerkezetét leplezi le, hanem a 
mindenütt burjánzó erkölcstelenséget. A fo
kozott erkölcsi szemlélet különben egész 
Világos utáni irodalmunkra rendkívül jellem
ző. De ne feledjük el azt sem, a XIX. század 
nagy realista regényírói is előbb az embert 
akarták megváltoztatni, hogy utána meg
javuljon majd a társadalom is. Igaza van 
Gergelynek, ez naiv szemlélet, de tegyük 
hozzá, ettől még a korszak kitűnő írói remek
műveket is alkothattak. Tolnai regényeinek 
erejét tulajdonképpen más tényezők csökken
tik. Nem utolsósorban az, hogy egyrészt 
kevés típust teremt, másrészt pedig támadá
sának iránya sem mindig telibe találó. Gyű
löletének céltáblái igen gyakran iparosok 
vagy kisebb-nagyobb állású értelmiségiek 
(tanárok, papok, tisztviselők). Miért nem 
nagypolgárok, gyárosok, bankárok? Maga 
Tolnai felel meg rá egyik cikkében: „fesd 
nekünk szomszédodat, kivel a kenyér miatt 
örök harcban é l s z . . . " Nem kétséges, ez 
Tolnai ars poeticájának lényeges eleme. Saj
nos, többnyire meg is valósította, s ezért 
a regényeiben megfestett emberi viszonyla
tokról csak nagy általánosságokban lehet 
elmondani, hogy társadalmiak. Hátat for
dított a nemzeti illuzionizmusnak, ez legna
gyobb érdeme; volt bátorsága belenézni a 
valóságba, korának társadalmát azonban 
sem szélességében, sem mélységében nem 
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tudta átfogni. Nem osztályösszefüggéseket 
lát és láttat, hanem csak klikkek marakodá
sát, családi érdekeltségek gazságait tárja föl. 
Érdekes ebből a szempontból, ahogyan Tol
nai a nőket, társadalmi szerepüket, a házas
ságot ábrázolja. Regényeinek több. mint a 
felében a nők irányítják az események mene
tét. Gergely ebben is Tolnai valóságlátásának 
helyességét érzi. Csak erős megszorítással 
tudnám ezt elfogadni. A kiegyezés korának 
társadalmára ugyanis aligha lehet a nők 
ekkora társadalmi aktivitása jellemző, ez 
megint inkább csak az író leszűkített „csa
ládi" szemléletére figyelmeztet. Az is nehezen 
hihető, hogy a század végén uralkodó felfo
gás lett volna nálunk az, amit Gergely állít 
Tolnai egyik regényéről (A pajzs) szólva: 
„idegeneket fogadni éjjel egy asszonynak 
— előkelő dolog, de a férjet — az állati vagy 
alsóbbrendű embernek való cseléd-dolog." 
(311.) 

Gergely szerint Tolnai „eszmei fogyatékos
ságaiból következnek művészi gyengeségei." 
(369.) Ez persze túl leegyszerűsített magya
rázat. Társadalomszemléletének progresszív 
tartalmával Tolnai még így is, fogyatékos
ságai ellenére is kiemelkedik korának magyar 
írói közül. Művészi gyengeségének fontosab-
bik okát abban kell keresnünk, hogy Tolnai 
tulajdonképpen magát az emberi lelket nem 
ismerte igazán jól. Regényei tele vannak 
—mai szóhasználattal élve—negatív alakok
kal, nagyrészt olyanokkal, akik tisztán lát
ják saját gazemberségüket, és ezt nem is tit
kolják, nemegyszer nyíltan ki is mondják. 
Emberábrázolása tehát legtöbbször ellent
mond mindennapi pszichológiai tapasztalata
inknak. Regényeinek egy-egy részleténél sok
szor az az érzésünk, hogy az író nem annyira 
az emberi gonoszságot, mint inkább csak 
saját naivságát leplezte le. (Naivságáról 
egyébként életrajzának is nem egy adata 
árulkodik.) 

A monográfia Tolnai pályáját széles 
keretbe próbálja helyezni. E törekvést jól 
megválasztott fejezetcímek is jelzik: A hat
vanas évek irodalmi élete, A magyar regény a 
kiegyezéstől a 80-as évek elejéig stb. Ez a kiszé
lesítés azonban gyakran nem több, mint 
szürke leltározása ismert irodalomtörténeti 
tényeknek. Hiányzanak a differenciáltabb 
színek ezekből a történelmi és irodalmi kör
képekből, az összegezések pedig többnyire 
csupán általánosságok egybefűzése. Akad 
néhány téves megállapítás is. Történetileg 
nem igazolható például az a szépen hangzó 
tétel, hogy „Bach elnyomó rendszere a nem
zet minden osztályát és rétegét önvédelemre 
késztette". (28.) Úgyszintén hibás az a nézete, 
hogy Vajda Polgárosodás és önbírálat c. művei 
elsősorban a megegyezést előmunkáló konzer
vatív körökben keltettek nagy ellenkezést. 
Vajda támadása ugyanis éppen a kiegyezést 

akadályozó megyei köznemesség ellen irá
nyult. 

Teljes igazságot eltakaró általánosítás 
vagy torzító túlzás a könyv más helyén is nem 
egy található. Mutatóba csak kettőt. Tolnait 
az akadémikusok — Gergely szerint — „hagy
ták éhen pusztulni". (193.) Kár ilyesmit 
tudományos jellegű műben leírni. Az író 
üldözöttségét nem zsurnalisztikái stílusfogás
sal kell hangsúlyozni. Tolnai irodalmi néze
teiről szóló fejezetben pedig ezt olvassuk: 
„Egyszerre küzd a Petőfi hagyományokért 
és a modernségért s kérlelhetetlen harcot 
folytat a maradiság ellen." (390.) Csupa 
általánosítás — csak részben igaz. Gergely 
apologetikus alapállására jellemző, hogy 
Tolnai modernségénél nem feledkezik meg 
Komlós Aladár egyik cikkéről, amely idéze
tekkel is bizonyítja: Tolnai az ún. kozmopoli
tizmus vitájában a fiatalok, a kialakult 
városi élet mellett foglalt állást. Arról viszont 
Gergely már nem akar tudni, hogy Tolnai 
később magát Aranyt (!) vádolja: „kozmo
polita az utolsó ízig, mint Petőfi Apostolában, 
e szerencsétlen szociáldemokrata szörnyszü
löttben." Pedig Komlós ezt is idézi egy 
másik tanulmányában. 

A monográfia Tolnainak a külföldi iroda
lommal való kapcsolatával igen részletesen 
foglalkozik. Világirodalmi összevetésében sok 
helyénvaló megfigyelést találunk, egészében 
mégis a könyv egyik legkevésbé sikerült része. 
Aligha lehet ugyanis egyetértenünk azzal a 
módszerrel, ahogyan a XIX. század nagy 
íróinak egyikét-másikát Tolnaival párhuzam
ba állítja. 

Nézzük például miképpen szól Dickens 
hatásáról. Megállapítja, hogy Tolnai kapita
lizmust elítélő bírálatain itt-ott látni lehet 
Dickens kezenycmát. így A Kéry-család-
ban is, ahogyan a kereskedő inasok életét 
megrajzolja, érezhető a nagy angol író ösz
tönző példája. Továbbá azt is olvashatjuk, 
hogy Tolnai „még fokozottabb követője 
Dickens fogyatékosságainak, mint erényei
nek". Gergely hangsúlyozza, hogy az angol 
remekírók hatását, köztük Dickensét, jelen
tősnek kell mondanunk. Néhány sorral 
később viszont — meglepetésünkre — kije
lenti: „Nincsenek pontos adataink arra 
vonatkozóan, hogy milyen sorrendben ismer
kedett meg Dickens alkotásaival, s a művein 
nem érezhető az angol mester befolyása." 
Hatás, ösztönző példa, kapcsolat, befolyás, 
sőt utánzás, követés — mindezek fölváltva 
szerepelnek ebben a részben. Ki tagadhatná e 
fogalmak használatának szükségességét? Ger
gely tollából azonban tisztázottság nélkül 
hol ez, hol az a kifejezés csúszik ki, hogy 
aztán végül is így összegezze mondanivalóját: 
Tolnainál nincs szó hatásról, csak színezésről, 
sajátos beolvasztásról. S miután kétségbe
vonja a külföldi irodalmi hatásokat, rögtön 
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utána a következőkkel zárja fejtegetéseit: 
„E külföldi hatásokkal együtt válik Tolnai 
művészete egészen egyénivé, amelynek nin
csenek közvetlen elődei, sem utódai." (405,) 

Ellenkezésünket-még inkább kiváltja az 
összevetésnek az a módja, mellyel kizárólag 
azt mutatja ki, hogy miben nem hasonlít 
Tolnai a párhuzamba állított világirodalmi 
nagyságokhoz. „Kevesebb rokonság fűzi 
Tolnait a nagy francia írókhoz, Balzachoz, 
Stendhalhoz" — olvassuk (401..), aztán meg
tudjuk, nemcsak hogy kevesebb rokonság, 
de az égvilágon semmi sem kapcsolja őket ösz-
sze. Szükség van ilyenfajta kapcsolatterem-
tésre?EttŐl még nem lesz Tolnai nagyobb író. 

Gergely monográfiájának értéke a teljes
ségre törekvés. Filológiai buzgalma az anyag 
összegyűjtésében és áttekintésében valóban 
elismerésre méltó. Bibliográfiai eredményei 
tudományos lelkiismeretességről, szorgos ku
tatómunkáról vallanak. Bár elírás, téves 
adat így is maradt benn. Hadd igazítsunk ki 
néhányat. Zilahy Károly sohasem volt Arany 
segédszerkesztője. Kabos Ede cikke pedig 
nem 1916-ban, hanem egy évvel korábban 
jelent meg, Rónay György írásának helyes 
megjelenési évszáma: 1943. Hiányzik a Tol
nairól szóló irodalomból Illés Endre tanul
mánya. (Nyugat 1937.) Kimaradt a könyvé
szeti fölsorolásból Komlós Aladárnak az iro
dalmi ellenzéki mozgalmakat tárgyaló érteke
zése is, holott a szövegben többször is történik 
rá hivatkozás. 

Jegyzetanyagában is található egy-két 
hiba. A 354. lapon a jegyzet szerint a Zsu
zsink c. regény a Pesti Naplóban jelent meg 
1889-ben. Ez tévedés, a megadott helyen A tol
vaj asszony c. Tolnai-regényt olvashatjuk. Az 
említett mű (pontos címe egyébként: A Zsu
zsink!) az Ország-Világ 1887-es évfolyamá
ban található, ahogy hátul a könyvészeti 
jegyzék helyesen így is közli. Kifogá
solható a jegyzetelés némely következetlen
sége is. Egyik helyt év, hó, nap pontosság
gal jelez kéziratban levő leveleket, máskor 
viszont csak az évet közli. Több alkalommal 
olvashatunk olyan idézetet, amelynél a lelő
hely megjelölése hiányzik (pl. 80., 290., 292., 
293. stb.). Feltűnően sűrűn szerepel a „Ki
emelés tőlem" megjegyzés, van olyan oldal, 
ahol háromszor is. Annyira rájár a szerző 
tolla, hogy akkor is odaírja, ha az idézett 
szövegben nincs is kiemelés. (371., 372., 375.) 

A könyv stílusáról kevés jót mondhatunk. 
Lépten-nyomon stiláris közhelyekbe, elkop
tatott nyelvi sablonokba, ügyetlen fogalma
zásokba botlunk. Kirívóan csúnya például a 
keresztül névutó gyakori használata: „Bírála
tán keresztül", „szavain keresztül", „Osztály
helyzetén keresztül", „Bellán keresztül", 
„egyik szereplőjén keresztül", „sorsukon 
keresztül" stb. 

Gergely monográfiája feltűnően egyenet
len értékű. Tolnai megvédése és „fölemelése" 
érdekében anyagát hatalmasra duzzasztotta, 
kitűzött célját végeredményben mégsem 
érte el. Sem azt nem sikerült bizonyítania, 
amivel könyvét indítja, hogy Tolnai Lajos 
„munkássága minden tekintetben értéket 
jelent", sem pedig azt, amivel művét zárja: 
Tolnai írói nagyságrendben közvetlenül Jókai 
és Mikszáth mögött áll. Azt hiszem, az iroda
lomtörténeti értékelés továbbra is megma
radhat ama álláspont mellett, hogy A báróné 
ténsasszony s néhány más regény megalkotója 
jelentős író: hatásában izgató, termékenyítő, 
de nem nagy író. 

A helytelenül alkalmazott apologetikus 
módszer Gergely könyvének alapvető gyön
géje. A hatalmasra növekedett anyag föl
dolgozása közben, Tolnainak mindenáron 
való „megemelése" érdekében a monográfia 
szerzője, úgy látszik, elvesztette arányérzé
két, mértéktartását. Hol fölösleges aprólékos
sággal magyaráz, nyilván Tolnai művészi 
értékének elmélyítése céljából, máskor 
viszont — ugyanezen okból — kategorikus 
kijelentéseket tesz. Pedig Gergelynek a tar
talmasabb, eredményesebb elemzéshez is 
volna érzéke. Érdekesen taglalja például 
Tolnai szatirikus tehetségét, bár némely meg
állapítása vitára késztet. Tolnai szatírájában 
Gergely a „fölény egy nemét" érzi. Ez azon
ban, úgy véljük, csak látszatfölény, igazában 
a sarokbaszorított ember kiáltozása, akire 
egyre kevesebben és egyre kevésbé figyelnek. 
Iróniája nem valódi irónia. Nagyon is sok 
benne a lángoló gyűlölet, ezért regényhely
zeteit csaknem mindig túlélezi, ez pedig köz
ismerten gyöngíti a gúny hatásosságát. 
Miként Jules Renard oly találóan mondta: 
„Fölösleges, hogy a szatirikus tűzbe jöjjön. 
Elég ha megmutatja a dolgokat, úgy, ahogy 
vannak. Eléggé nevetségesek önmagukban." 
Sikerültnek találjuk A pusztuló nemesség 
regényei c. fejezetet is, kiváltképp azokat a 
részeket, amelyekben a Móricz felé (Sár
arany) vezető szálakat bontja ki. Hasonló
képpen világosnak, meggyőzőnek érzem a 
kiegyezés utáni magyar regényirodalom lema
radásának okairól írt megállapításait. 

Sajnáljuk, hogy e terjedelmes munka 
nagyobbik részéről nem tudunk dicsérettel 
szólani. Ha a szerző maibb, frissebb, mérle-
gelőbb szemlélettel fogja meg témáját, ha 
nagyobb tudományos fegyelmezettséggel szer
keszti, illetve rostálja meg mondanivalóját, 
és végül, ha magasabbra emeli stílusának 
mércéjét, akkor ilyen bőséges anyag birtoká
ban s ekkora filológiai buzgalommal, bár 
kisebb terjedelmű, de mindenesetre kvalitá-
sosabb munkával gyarapíthatta volna iroda
lomtörténetírásunkat. 

Bikácsi László 
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