
VATAI LÁSZLÓ: AZ ISTEN SZÖRNYETEGE 

<Ady lírája). Washington, 1963. Occidental Pi 

Érdekes könyvet hozott néhány hónapja a 
posta Amerikából. Ott élő szerzője nem keve
sebbre vállalkozott benne, mint az Ady líra 
gondolatrendszerének kifejtésére, elemzésére. 
Bár önmagában is kétes sikerű vállalkozás 
egy lírikust — bármennyire gondolati legyen 
is a költészete -— rendszeres gondolkozóként 
bemutatni, mégsem lehet elvitatni az igényes 
kísérlettől bizonyos tiszteletre méltó nagy
vonalúságot. Ez annál is inkább így van, mert 
Vatai a hazai könyvtárakban rendelkezésre 
áHó Ady irodalom segítsége nélkül, általában 
a hazai Ady kutatás régebbi és újabb ered
ményeinek figyelembevétele nélkül dolgozott. 
Igaz, hogy ez a hiány szemmel láthatóan 
nem is aggasztotta a szerzőt. Mint Fenyő 
Miksa, az Irodalmi Üjság 1964. jan. 15-i 
•számában megjegyzi: ,, írója úgy lát mun
kához, mintha előtte soha senki Ady lírájával 
nem foglalkozott volna; ezt a száz mázsás 
carrarai márványtömböt egyedül ő próbálta 
volna vállaira emelni." Ez a mértéktelen 
•öntudattal párosult hatalmas vállalkozási 
kedv önmagában még nem is volna ellen
szenves. Ám, ha a könyv olvasása során 
kicsit ismerkedünk a szerzővel, csakhamar 
úrrá lesz rajtunk a gyanú: Vatait nem azért 
nem érdeklik az Ady irodalom megállapításai, 
mert befolyásuktól mentesen akarta ítéleteit 
megalkotni, hanem inkább azért, mert az 
egész Ady irodalmat sommásan lenézi, meg
veti. Erre vall az a könyve végén megfogal
mazott megdöbbentő és érthetetlen következ
tetése, hogy Ady „igazi értékelését idegen 
nyelvű kritikusai végezhetik majd el" tökéle
tes fordítások alapján (371.). 

Másrészt viszont nyilvánvalóan azért 
rekesztette ki Vatai nemcsak az Adyról szóló 
irodalmat, hanem Ady egész prózáját, sőt 
verseinek tekintélyes részét is, azért hagyta 
figyelmen kívül az egész társadalmi-történelmi 
valóságot, melyben ez a költészet fogant, 
mert ez az önkényes és végletesen immanens 
módszer bizonyult egyedül alkalmasnak arra, 
hogy Ady kozmikus távlatú líráját a maga 
vérszegény filozófiai „rendszerébe" bele
gyömöszölje. Csak így válik lehetővé számára, 
hogy korának egyik legeredetibb és legegye-
temesebb, de mindig elsősorban gyakorlati 
gondolkozóját elvont filozófus-epigonná sat-
nyítsa. Mert hiába hangoztatja Vatai könyvé
ben oly sokszor és olyan nagy meggyőződés
sel Ady nagyságát, azok a gondolatok, mely-e
ket ő kiolvasni vél és rendszerbe foglal Ady 
lírájából, mégiscsak egy második vonalbeli 
dekadens-szimbolista költő vérszegény alak
ját sejtetik. Szomorú eredménnyel járna, ha 
az eljövendő idegen nyelvű kritikusok ilyen
nek ismernék meg Adyt. Nem akarjuk a 
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gúnyolódás terén az egyik emigrációban 
kiadott magyar lap kritikusát követni (A 
Magyar . Műhely 1963. július—augusztusi 
száma ekként „'méltatja" a könyvet: „Vatai 
László Ady líráját főleg két szó fokozásával 
véli megközelíteni: Ilyetén : nagy, nagyobb, 
legnagyobb... magyar, magyarabb, legmagya
rabb. Érdeklődéssel várjuk a csukcs és a 
bantu Vatai hasonló jellegű értekezését. 
Csukcs, csukcsabb, legcsukcsabb, bantu, 
bantubb, legbantubb.), de ha nem volnánk 
eleve oly szilárdan meggyőződve Ady. költői 
és gondolkozói nagyságáról, Vatai érvei alap
ján még becsületszóra is alig hihetnők el 
magunk is. 

A könyv szerzőjéről, Vatai Lászlóról 
annyit tudunk, hogy 50 év körüli, református 
teológiát végzett filozófus, aki Sárospatakot 
cserélte fel Amerikával. Idehaza, a negyvenes 
évek elején három tanulmánya jelent meg: 
Az egyéniség élete. Sárospatak—Budapest 
1942., A szubjektív életérzés filozófiája (Dosz
tojevszkij). Sárospatak—Budapest 1942. és A 
szociális filozófia alapjai Böhm Károly taná
ban. Kolozsvár—Budapest 1943. Ugyancsak 
még itthon egy verseskötetet is adott ki. 
Amerikai működéséről Könnyű László emlé
kezett meg amerikai magyar irodalomtörté
netében (Az amerikai magyar irodalom tör
ténete. New York, 1961.), s ebből csak az 
derül ki, hogy Vatai Adyról már 1963 előtt is 
írt könyvet vagy tanulmányt. 

Vatai könyvének fent vázolt gyöngeségei, 
nagyszabású vállalkozásának sikertelensége 
véleményünk szerint elsősorban világnézeti 
elfogultságaiból és az ebből folyó módszer
beli fogyatékosságokból adódnak. Nem célunk 
Vatai világnézetével, politikai elfogultságai
val vitába szállni. Az általa alkotott Ady-kép 
szempontjából nem lehet azonban közömbös, 
hogy ideológiájának néhány forrására rámu
tassunk. Vatai egy közismert filozófiai irány
zatnak, az életfilozófiának zsákjába varrja 
Ady gondolatrendszerét, és egyben megteszi 
őt az egzisztencializmus előfutárának. Csak
hogy mikor ennek a jellegzetesen polgári filo
zófiának ajándékozza Adyt, ugyanakkor el
utasítja tőle a polgári gondolkozásnak, így a 
polgári radikalizmusnak is minden legcseké
lyebb befolyását. Dühödt kommunistaellenes-
sége ellenére szinte komikus, hogy még azt is 
inkább kész elismerni Adyról, hogy munkás
forradalmat akart, mint hogy a polgári forra
dalomnak, a polgári demokráciának akár a 
gondolata is megfogamzott volna benne. Ady 
forradalmiságát még Vatainak is nehéz .telje
sen letagadni, megkísérli tehát enrtek meta
fizikai magyarázatát adni: lázadásaival népe 
megváltója kívánt lenni. Természetesen osz-
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tálykülönbség nélkül az egész magyarságé, 
úré és paraszté egyformán. Annyit azért meg--
enged, hogy elsősorban mégis parasztforra
dalom lebegett szeme előtt, de célja ennek 
sem a többmilliós agrárproletariátus felsza
badítása volt, dehogyis. Azért akart forradal
mat, hogy megváltoztassa a „magyar alkatot" 
(319.). Csakhogy arról ez alkalommal meg
feledkezett Vatai, hogy néhány lappal az
előtt a magyarságot örök és megváltoztatha
tatlan tulajdonságok letéteményesének tar
totta (286.). És arról is bölcsen hallgat, hogy 
Ady az „örök és változatlan magyar jelle
met" mint népe legnagyobb bűnét, a maradi
ság átkát kárhoztatta, és ellenszerül éppen a 
demokratikus fejlődés egyetlen lehetőségét 
állította vele szembe. Vatainál egyre jobban 
elmosódnak a magyarság-versek Adyjának 
egy_egy sikerültebb verselemzésben még 
elvétve felvillanó valódi vonásai és helyet 
adnak a „magyar redemptor" Szabó Dezső 
szellemi képére mintázott romantikus-öntelt 
szoborportréjának. Ez különösen akkor válik 
világossá, mikor még a faji mítoszt is bele
erőszakolja a „fajtaőrület" ellen látnokian 
előre tiltakozó költő világképébe, és disszimi-
lációs szemlélettel hazudtolja meg „A tavalyi 
cselédekhez" költőjét (254.). Viszont Vatai 
fajfogalma meglepően rugalmas, csak az 
Ady-korabeli polgárságot rekeszti ki a 
magyarságból, de többször sandán még a 
munkásság felé is odakacsint. Világnézete 
ebben a tekintetben éppen nem sok új vonást 
tartalmaz. Jól ismert tételei ezek a szociális 
demagógiával ködösített hungarista ideoló
giának. Innen ered az a fölöttébb nagy igye
kezete is, hogy Adyt a marxizmus „vádja" 
alól tisztázza. Ady módszerének legjellem
zőbb tulajdonságát a dialektika és a történeti 
fejlődés teljes hiányában látja (242.). Annak, 
aki csak középiskolás szinten ismeri is Ady 
költészetét és publicisztikáját, fölösleges 
volna bizonygatni, hogy ez mekkora képtelen
ség. Hogy Petőfin és József Attilán kívül 
nincs még egy magyar költő, aki ennyire 
töretlenül hitt a haladásban és nemcsak az 
elvont emberi haladásban, hanem saját népe 
sorsának jobbra fordulásában is, mint éppen 
Ady. Hogy a valóban minden hagyományt a 
legművészibb szintézisben magába olvasztó 
Ady mennyire lenézte a múltat, ha az meg
merevedést, a fejlődés gátját jelentette, az is 
köztudott. És még kevésbé szorul bizonyí
tásra, hogy-mit jelentett a történeti fejlődés 
annak a költőnek, akinek talán nincs is még 
egy olyan egész költészetén végighúzódó 
igaz nagy szimbóluma, mint a Jövő és a Hol
nap, aki még a háború legcsüggesztőbb nap
jaiban is „Jövőt küzdő fia a mának". 

Vatainak szíve joga a maga világnézeté
hez ragaszkodni akkor is, ha mi azt ellenszen
vesnek és zavarosnak találjuk. De ahhoz, 
hogy a tényeket a saját világnézeti elfogult-
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ságai szerint ferdítse el, és ezzel Adyt megha
misítsa, ahhoz már senkinek sincs joga. Vatai 
több ízben jóhiszeműen és hitelesen állapítja 
meg, hogy Ady egyetlen sort sem írt le belső 
átélés nélkül, tehát nem hazudott soha. 
Később azonban már — önmagával ellentét
ben — Ady egész publicisztikáját kirekeszti 
az őszinte írások közül (mintegy tíz vaskos 
kötet az életműből!), sőt nem kevesebbet 
állít, mint azt, hogy az újságíró Ady befolyá
solható és megvásárolható volt (332.). A 
hazai Ady-irodalomban már közhely, hogy a 
magyar irodalom legegységesebb ihletű köl
tője Ady volt; versben, prózában mindvégig 
ugyanannak a monumentális ihletfolyamnak 
legtöbbszínű és hangú kifejezője. Aki tehát 
prózáját és verseit különválasztja, utóbbiból 
kirekeszti á „forradalmi programverseket", 
az egyszerű hamisítást követ el. Vatai, aki 
láthatóan nagyon is szereti Adyt, mégis a 
kurzus Ady-gyalázóit követve éppen azok 
ellenállás nélküli befolyásának engedi át a köl
tőt, akiket ő maga a legjobban megvet, a 
polgári radikálisoknak, ezek között is az 
úgy látszik leggyűlöltebb Hatványnak. És 
ha a tények már nagyon durván cáfolnak, 
akkor a szerző segítségére siet a mélypszicho
lógia: Hatvány, bár látszólag szerette, lelke 
mélyén mégis gyűlölte Adyt. Ady viszont a 
tények ellenére is „gyűlölet-szerelemmel" 
szerette Tiszát. 

Nincs terünk Vatai minden ferdítésére, 
hamisítására kitérni, csak találomra írjuk 
ide még néhány légből kapott állítását, 
melyet elmulasztott tényekkel alátámasz
tani. Vatai szerint Ady a munkásságot min
dig különválasztotta a „marxi eszme égető 
hatalmától", a magyarságra veszedelmesnek 
tartotta a marxi szocializmust (351.), és nagy 
erővel küzdött a materializmus ellen (189.) stb. 
Ezzel szemben Ady kora ifjúságától kezdve 
mindvégig a legprogresszívebb erőnek tar
totta a marxi szocializmust — és ebben sok
kal következetesebb volt a polgári radikáli
soknál. (A marxi szocializmus terminust azért 
vesszük át a szerzőtől, mert egy régebbi művé
ben ezt a jellemző mondatot olvastuk: „A szo
cializmus új vallás, mely a szociáldemokrata, 
marxista és. részben a nemzeti szocialista 
anyagszentegyházakban él." Sapienti sat.) 
Ennek a meggyőződésének számtalanszor 
adott kifejezést publicisztikájában és versei
ben. És ugyancsak fiatal újságíró korától 
kezdve mindvégig szabadgondolkodónak, ter
mészettudományi vallásúnak vallotta magát. 
Ezzel természetesen nem akarjuk azt mon
dani, hogy Ady marxista vagy szocialista lett 
volna. Ha ezt állítanók, az ugyanúgy hami
sítás volna, mint a Vataié. De publicisztikájá
ból napnál világosabban kiderül, és költésze
tének egyetlen sorával sem cáfolt rá soha: 
Ady minden rokonszenve a szocializmusé volt. 
Hogy ez a rokonszenv nem mindig azonos-



hőfokon nyilvánult meg, arra éppen a napi 
politika ingadozásai adnak magyarázatot, 
Ady ugyanis — Vatai állításaival éles ellen
tétben — mint vérbeli publicista éppen a napi 
politika eseményeiből, az adott valóságból, 
annak dialektikájából indult ki, és magáévá 
tette a napi politikának a progresszióra irá
nyuló minden még esetleges taktikai célját is, 
sok esetben élesebb előrelátással és jobb poli
tikai érzékkel, mint a hazai szociáldemokra
ták. 

Nem szívesen foglalkoztunk ilyen hosszan 
Vatai politikai elfogultságából eredő hamisí
tásaival, hiszen a cáfolatukra felhozott érvek 
már közhelyszámba mennek. Viszont ezek 
adják a kulcsot azokhoz a filozófiai nézetek
hez, melyeknek jegyében Vatai Ady „gondo
latrendszerét" kifejti. 

Vatai tilozófiai fejtegetései fárasztóak és 
zavarosak. Versértelmezései pedig, melyek
kel ezeket a fejtegetéseket alátámasztani 
igyekszik, legtöbbször felületesek, gyakran 
teljesen hamisak: mindig a bizonyítandó 
filozófiai tételhez szabottak. 

Vatai nem elsőként állítja Adyról, hogy 
lírájának gondolati ihletője az életfilozófia, a 
vitaiizmus. A hazai szellemtörténeti iskolá
nak, elsősorban Szerb Antalnak is ez volt a 
véleménye. Természetes, hogy mint korának 
minden új hatás befogadására legérzékenyebb 
reprezentánsa, Ady sem vonhatta ki magát 
azoknak a filozófiai áramlatoknak atmoszféri-

-kus hatása alól, melyek életideje alatt az 
emberiség agyán átzuhogtak Nietzschétől 
egészen Freudig. De ugyanakkor az is kézen
fekvő, hogy Ady túlságosan is gyakorlati 
gondolkozó volt ahhoz, hogy még egy annyira 
nem spekulatív filozófiai rendszer is tétel-
szerűen foglalkoztatta volna, mint az élet
filozófia. Ez egyébként tényekkel is bizonyít
ható. Hozzánk az életfilozófia általában 
német képviselőin keresztül jutott el (Dilthey, 
Símmel), Ady pedig köztudomásúan nem 
tudott jól németül. De a francia Bergson sem 
hagyott benne mélyebb nyomokat, noha 
Babits az 1910-es Nyugatban ismertette filo
zófiájának főbb tételeit. Bergson nevét tudo
másunk szerint csak egyszer írja le, akkor is 
elutasítóan (Két meggyőződésű emberek. Nyu
gat 1911. aug. 1. Földessy szerint ugyan 
olvasta Bergsont, de „nem becsülte sokra: 
egyszer fitymáló hangon azt mondta róla: 
nem nagy ember." — Földessy Gyula: Újabb 
Ady-tanulmányok. Berlin 1927. 89.), ami 
talán jelent valamit, ha meggondoljuk,hogy a 
szintén nem rendszeresen olvasott Nietzschét 
milyen gyakran és mennyi rokonszenvvel 
emlegeti. De nem is ez a lényeg, hanem az, 
hogy valóban vannak-e érintkezési pontok 
Ady költészete és az életfilozófia között. 
Ilyenként szokták emlegetni elsősorban az 
életközpontúságot, az életszeretetet, az élet
teljesség extatikus igenlését. Csakhogy az 

életszeretetnek Ady költészetében mindig; 
aktív jellege van és sohasem válik Öncélúvá,, 
szemben az életfilozófusok passzív, kontemp
lativ, öncélú életközpontúságával. Maga az 
életszeretet pedig a görögöktől kezdve egészen 
a szocialista költészetig alapmotívuma min
den nem dekadens költészetnek. Vatai leg
szebb és legigazabb sorai egyébként éppen 
Ady életszeretetéről szólnak. Kár, hogy ebből 
is hamis következtetéséket von le egészen 
odáig, hogy Ady kiméráit objektív létezők
nek tekinti. 
• A legszembetűnőbb érintkezési felület,, 

legalábbis látszólag Ady istenélménye és 
az életfilozófia vallásos ateizmusa között van.. 
De ezt éppen Vatai utasítja el, mikor Ady 
istenmisztikáját őszinte megtérés következ
ményének igyekszik feltüntetni. Vatai szerint 
ugyanis istenélmény csak hit alapján lehet
séges (187.). Erre persze bőven rácáfol maga 
az életfilozófia. De mélyreható ellentét van. 
Ady istenes versei és az életfilozófiai ihletésű 
szimbolista költők vallásos költészete között 
is. Ady, akinél nem hangsúlyozhatjuk eléggé 
gondolkozása praktikus, cselekvő jellegét, egy 
kilátástalannak tűnő társadalmi helyzet 
megoldhatatlansága elől menekül istenhez,, 
míg az említetteknél a dekadens halálvágy az 
istenélmény létrehívója. Ennek megfelelően 
egészen más azok 'megjelenési formája is: 
Adynál patetikus, bibliai sodrású, gyakran 
az ótestamentumi próféták módján istennel 
perlekedő, míg pl. Rilkénél akárcsak a hitből 
táplálkozóan vallásos költőknél (Verlaine, 
Claudel, Péguy) halk, alázatos és belenyugvó. 
Adynál az élet—halál dialektikája a szünte
lenül megújuló életben, a haladásban nyer új 
értelmet, az életfilozófiában pedig a hálái 
állandóan jelenlevő árnya céltalanná teszi az 
életet. Vatai érvelése legkevésbé sem meg
győző, mikor Ady „megtérését" pl. a szere
lem csődjéből próbálja levezetni. Bár logiku
san következik ez a koncepció szerzője protes
táns—puritán szemléletéből, mely Ady sze
relmi életét az „erkölcs körén kívülinek"" 
minősíti (201.). Ha ez a szerelem bűn, ezt 
követnie kell a bűntudatnak. Hogy Ady-
mennyire nem ítélte bűnnek a szerelmet, 
semmiféle szerelmet („Se bűn, se szégyen: — 
Az egyigaz Fiatalság nevében"), annak bizo
nyítására most nem vesztegethetünk időt,, 
csak végig kell olvasni vallomásait a szere
lemről. Ahogyan a századokkal korábban 
„vétkezett" Balassi sem érezhetett igazi bűn
tudatot férfi-kalandjai miatt. De míg Balassi 
bűntudata vallási gyökerű volt, addig Ady-
ban ennek a vallásos bűntudatnak nyoma 
sem található. Azt ugyan Vatai is észreveszi,, 
hogy Ady elkerülhetetlennek tartotta a bűnt,. 
de korántsem „a megváltás szükségszerű 
lehetősége miatt" (207.), hanem egyszerűen 
azért, mert amit a vallás és a korabeli szem
forgató erkölcs bűnnek minősített, azt ő nem 
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tartotta annak. Ady csak a mások könnye 
árán élt életet és az örömgyilkosságot érezte 
igazán bűnnek (Az isten harsonája.). Azért 
irta egyik késői, Vatai által teljesen félre
magyarázott (207.) versében: 

Bűneit egy csupa-vágyás, vén csontnak, 
Szeresd, sajnáld a bűneimet, 
Csak azt szeretem s annak hiszek 

• Ki a bűnöket sírva szereti. 

Nagy bűnökben virágzik el az Élet 
És Jézus is szerette, szegény, 
Kezét tartani a bűnös fején, 
Mert illatos a bűn, mint a virág. 

(A bűnök kertjében) 
Egyébként azt, hogy nála még a bűntudat

nak is társadalmi gyökere van, ő maga magya
rázza Verlaine-ről szólva: „Ám mégis Ver-
laine-en már érzik, hogy önbűnös lelke mind
azok helyett sír, kiket elnyomorított egy hit
vány, hazug és hóhér társadalom." 

Végül Vatai megállapítja, hogy ismeret
elméleti szempontból Ady idealista volt. 
Kétségtelen, hogy Adyt megkísértette a 
comte-i és spenceri agnoszticizmus szkep
szise, de az is igaz, hogy az „istenülő ember" 
koncepciójában sokszor saját kételyét is, 
legyőzte. Az a kantiánus ismeretelmélet pedig, 
melyet Vatai neki tulajdonít, puszta agyrém, 
3. szerző egyik legönkényesebb konstrukciója. 
Eszerint Ady a világot nem kívülről tükrözi, 
hanem belülről alkotja, az érzékelhető vilá
got érdektelennek tartja, és legfőbb törek
vése, hogy a racionálisan megismerhetet
len magánvalóba átjusson. Tételének bizo
nyítéka Vatai szerint A megőszült tenger, 
melyet kulcsfontosságú versnek tart Ady 
gondolatrendszerében, olyannyira, hogy 
ennek a versnek bibliai szimbólumát vá
lasztja könyve címéül. Ahhoz, hogy saját 
tételét Adyval igazolja, természetesen ha
mis értelmezést kell fűznie a vershez: Ady 
lázadásával a Mindent akarta legyőzni, és 
át akart törni a magánvaló létbe. A vers szim
bolikája világos, azt tehát Vatainak is el kell 
ismernie, hogy a megőszült tenger az „átfor
mált, újjáteremtett világ képe", az is érthető, 
hogy ezt az újjáteremtést Isten szörnyetege, 
Ady végezné el. De az már nem olyan egyér
telmű, hogy a két utolsó versszak ennek az 
„óriási kísérletnek a csődjéről beszél", sőt 
szerintünk éppen ellenkezőleg — az utolsó 
két versszak bizakodást sugall. Csakhogy 
Vatai a helyesen értelmezett szimbólumot 
megfosztja társadalmi tartalmától, s ezzel 
teljesen ellaposítja. Pedig, hogy itt is a szim
bólum társadalmi tartalma a lényeges, arról 
két árulkodó mozzanat is meggyőz: az egyik 
-az aggok serege. Vatai rosszul értelmezi, 
mikor a „tudósok, az értők, a bölcsek" seregét 
érti ezen. Vele szemben Földessy érzi jól, hogy 

ez az agg rozmárokkal rokon kép. A másik 
mozzanat az „úri halfamília", melyet Vatai 
kétszer kétféleképpen de egyszer sem meg
nyugtatóan magyaráz. (Először úgy, hogy 
Ady, mint ember és magyar csak egy tagja az 
úri halfamiliának, az emberiségnek, de akkor 
mi értelme volna az úri jelzőnek; másodszor, 
négy lappal odébb pedig már azt mondja, 
hogy az Isten szörnyetege az úri halfamíliák 
közt természetesen nagyon idegenül érezte 
magát, s ezzel szűkíti az előbbi jelentést, de 
az nem derül ki, hogy milyen irányban.) Ha 
Vatai nem immanensen magyarázna minden 
Ady-verset, ha tekintetbe venné azok össze
függését más versekkel, és a versek születése 
körüli legfontosabb tényeket, akkor maga is 
rájönne versértelmezésének tarthatatlan
ságára. 

A verset Ady 1911-ben, közvetlenül Ró
mából való hazatérte után írta, néhány 
hónappal azután, hogy új kötete (A minden 
titkok versei) agyonhallgatása miatt érzett 
keserűsége a Seregesen senkik jönnek c. vers
ben fakadt ki. A külföldi út kissé kizökken
tette ugyan a hazai bajokból, de a Lédával 
való veszekedések, a gyakori betegeskedések 
szorongásainak emlékével hazatérve talán 
még mélyebb elkeseredés lesz rajta úrrá. 
Ebben a hangulatban úgy érzi, hogy egész 
élete, egész költészete céltalan volt. Hiú 
remény volt, hogy egy csapásra mindent meg
változtat maga körül. Innen a vörösmartys 
zengésű intonáció: „Megőszült tenger, ez volt 
a vak remény:",Titáni erőfeszítései alig hagy
tak nyomot ott, ahol azt hitte, mélyreható 
változást hozott: „De hajh, semmi, de semmi 
nem változott." A tenger kissé ősz lett, de 
ma is ugyanaz a néhány úri halfamília úszik a 
felszínén. Lehetetlen nem érezni, hogy ebben a 
versben, magasabb hőfokon ugyan és a vers 
egészén művészien végigvonuló bibliai képpel 
ünnepélyessé és monumentálissá fokozva, de 
ugyanaz az indulat izzik, mint a Seregesen 
senkik jönnek világos értelmű, csaknem tri
viális soraiban. 

Mind a szépet, amit hoztam 
S ami új, nagy, átkozottan 
Sok pazar ige: 
Úri léha nullák raja 
Söpri be. 

Vagy nem feltűnő-e, hogy a két versben 
ugyanaz a jelző minősít: úri halfamília és úri, 
léha nullák raja? És nem azonos-e a két vers 
végső kicsengése: az előbbi dacos-öntudatos, 
kategorikus befejezése: 

De nem lesz itt semmi, soha 
Nélkülem. 

és A megőszült tenger talánokkal tompított, 
de mégis mélyebb bizakodása, melyet éppen a 
páratlanul szemléletes bibliai kép szuggerál: 
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Egyszer talán majd nyílik az Úr ege, 
Egyszer tán átszeli a tengert 
Villám-csíkban 
Az Isten sújtott s. kedvelt szörnyetege. 

És ha valakinek még ezek után is kétségei 
lámadnának afelől, hogy Ady nem a „magán
való létbe" akart áttörni lázadásával, az csak 
olvassa el A megőszült tengerrel ugyanegy nap 
megjelent Dtága halott nézésekkel c. verset. 
Ezzel Ady mintegy megkorrigálja az előbbi 
transzcendens látszatát. És újra és megint, 
mint már annyiszor, hitet tesz az élet mellett. 
Nem a Vatai szerint „csak tudatában létező, 
belülről alkotott és költészetében kivetített 
valóság", és nem is az irracionális magánvaló 
lét, hanem a nagyon is érzékelhető, objektív 
való élet mellett: 

Én istenem, élhet-e még sokáig, 
Aki nem nyúl már a friss élet után 
S bús vízióknak burjánjában gázol 
S fél az igazi harmatos, nagy réttől 
S retteg a való nyers, leves virágtól 
S ajkán már nem tűr csókot, csak 

gúnymosolyt, 
Halott életnek ezt a sírvirágját, 
Aki befogja szemét, hogy ne nézzen 
S százféle csuklyát Ölt, hogy meg ne 

lássák 
S kinek a szíve néha szörnyűt rebben? 

Folytathatnánk a hamis versérteímezések 
•sorát, de nem szeretnénk Vatai terjengős és 
unalmas verselemzéseit fárasztó ellenmagya
rázatokkal tetézni. Csak cím szerint sorolunk 
íel néhány félreértelmezett verset, melyek 
mind Vatai önkényes filozófiai konstrukció
jának estek áldozatul. Ilyenek A gyermekség 
elégiája (135.), A bűnök kertjében (207.), A szép 
Húsvét (225.), A szenvedésnél többet (226.), 
Az Antikrisztus útja (230.), A Tisza-parton 

(250.), A mesebeli János (302.), Gálás vasár
napi nép (334.) stb. stb. 

Félreértés ne essék, nem akarjuk Ady 
szimbolikus nyelvét minden esetben közvet
lenül és durván társadalmi jelentésére lefor
dítani. Tudjuk jól, hogy a helyzet nála, külö
nösen az istenes verseknél, sokkal bonyolul
tabb volt. Betegség, végsőkig zaklatott 
idegállapot, gyerekkora óta meglevő szo
rongó félelem, álmatlanság sokszor váltott ki 
belőle valóságos metafizikai víziókat is, de 
ezek a laikus tartalmú vallási szimbólumok
kal mindig szinte kibogozhatatlanul elkeve
redve jelennek meg, és művészi szempontból 
feltétlenül az utóbbiak, a vallásos misztiká
ban rejlő kifejezési lehetőségek izgatták első
sorban. Vatai azonban Ady istenszimbólu
mait tartalmuktól elszakítva mitizálja, és az 
így keletkezett mítosznak éppolyan kevés 
köze van Adyhoz, mint a már említett magyar 
megváltónak, aki Vatai vegykonyhájában 
Ady magyarság-verseiből ugyancsak művi 
úton desztillálódott. 

Igazságtalanok volnánk, ha Vatai köny
vének néhány részigazságát elhallgatnánk. 
Jó érzékkel próbálja pl. megkeresni Ady 
nyelvi-kifejezésbeli elődeit. Kár, hogy nem 
filológus hajlamú ember, mert teológiai tudá
sának nagy hasznát látná egy Ady és a Bib
lia kapcsolatait kutató tanulmány. Szép 
sorokat olvashatunk a szómágiáról (190.) és 
általában az ősi kultúrák hatásáról Ady köl
tészetében. Kár, hogy ebből is csak fölvillant 
valamit és nem rendszeresen foglalkozik vele. 
Nagyon meggyőző pl. a Nem-Vagy magya
rázata (214.) az ősi néveltitkolásból. 

Van Vatai könyvének még egy általános 
tanulsága is:-sürgősen jó és igaz Ady-monog-
ráfiák kellenek, amelyek elősegíthetik majd a 
tökéletes Ady-fordításokat is, és egyszer s min
denkorra leszámolnak mindenféle Ady-mí-
tosszal. 

Vezér Erzsébet 

LENGYEL BÉLA: SZOVJET IRODALOM MAGYARORSZÁGON. 1919-1944. 

Bp. 1964. MTA Irodalomtörténeti Intézete—Akadémiai K. 374 1. (Irodalom—Szocializmus) 

Lengyel Béla az Irodalom—Szocializmus 
sorozat legújabb kötetében arra a feladatra 
vállalkozott, hogy a rendelkezésére álló hír-
apok és folyóiratok, valamint .szóbeli köz

lések segítségével kinyomozza, hogyan,milyen 
körülmények között jelentek meg hazánkban 
a szovjet irodalom alkotásai, s főleg, hogy 
milyen hatással voltak az egyes írókra, irány
zatokra, az egész magyar szellemi és politikai 
életre. Már elöljáróban is szeretnénk leszögez
ni, hogy Lengyel Béla, ha nem is sikerült min
den fontos, lényeges adathoz hozzájutnia, 
igen eredményes munkát végzett, jóval töb

bet, mint amennyit a könyv címe ígér. Rész
ben azért, mert kutatása nem csupán a szov
jet irodalom magyarul megjelent alkotásaira 
korlátozódik, hanem gyakran visszanyúl a 
távolabbi előzményekhez, s igen értékes ada
tokat közöl a szovjet zene, film, képzőművé
szet és színházkultúra magyarországi hatásá
ról, fogadtatásáról is, részben pedig azért, 
mert nem elégszik meg a tényanyag puszta 
felkutatásával, hanem a húszas és harmincas 
évek politikai csatározásainak állandó szem
meltartásával arra is feleletet keres, hogy 
miért, milyen meggondolásokból fogadták 
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egyesek fanyalogva vagy ellenségesen, mások 
meg lelkesedéssel és elismeréssel a szovjet 
irodalmat. 

A könyv, amelynek felépítése nagyjából 
a kronológiai renden alapul, biz.onyos szem
pontból még az irodalomtörténetben járatos 
szakembert is meglepi, mert olyan tényeket 
tár fel, amikről eddig kevesebbet hallottunk, 
nem tudtunk ilyen bizonyossággal. Nem sej
tettük, hogy már a felszabadulás előtt ilyen 
jelentős volt a szovjet irodalom hatása, hogy 
a Horthy-rendszer idején is ilyen sokan ismer
ték, szerették, fordították hazánkban a szov
jet irodalmat. Igaz, a kezdeményezés csak 
ritkán indult ki a haladó erőktől, vagy ha 
onnan is indult, csak kerülő úton, igen gyak
ran csak a hatóságok kijátszásával,megtévesz
tésével lehetett valósággá; legtöbbször a féle
lemmel vegyes kíváncsiságtól fűtött polgári
kispolgári rétegek akarták tudni, mi folyik a 
„nagy kísérlet" országában, s az uralkodó 
osztály sem bánta, ha a polgárháború szörnyű
ségeit vagy a Nep-korszak visszásságait idéző 
szovjet művek a magyar olvasók kezébe 
kerülnek, mert ezekkel be lehetett „bizonyí
tani", mennyire értelmetlen a forradalom. 
A kezdeményező személyek vagy osztályok 
elképzeléseitől függetlenül azonban előttünk 
áll a meglepő eredmény, hogy az ellenforra
dalom évtizedeiben a szovjet irodalom számos 
jelentős alkotásához is hozzá lehetett férni, 
kritikusok, esztéták vitatkoztak erényeiről és 
gyengeségeiről. Mindez természetesen nem 
egy csapásra történt. Lengyel Béla is, kutatá
saira, megfigyeléseire támaszkodva, négy peri
ódusra osztja a szovjet irodalom magyar
országi elterjedésének történetét. 

Az első periódusban, mely a Tanács
köztársaság bukásától körülbelül 1927-ig, a 
forradalmi fellendülés kezdetéig tart, szórvá
nyos az érdeklődés, s tulajdonképpen csak 
néhány szovjet mű jelent meg magyarul. 
Ezek között szerepel Brjuszov A kőműves c. 
verse, Gellért Oszkár fordításában, melyet a 
Nyugat tett közzé 1922-ben, A. Tolsztoj fan
tasztikus regénye, az Aeliía, valamint Leonov, 
Pilnyak és Lebegyinszkij egy-egy elbeszélése, 
illetve regénye. Annál több viszont a híradás 
s az értékelés. A Világban például ketten is 
foglalkoznak az új orosz irodalommal; az 
egyik Stréhm István, aki Majakovszkijról 
emlékezik meg, a másik Kiss Dezső, aki Blok 
forradalmi költészetét méltatja. De nem zár
kózik el a Nyugat sem: itt jelenik meg Pilnyak 
Ezer év c. elbeszélése, Bonkáló Sándor fordí
tásában, s néhány ismertető értékelés a ma
gyarul is megjelent szovjet művekről. 

Az érdeklődés persze nem jelent elismerést, 
sőt, alapjában véve ebben a periódusban 
szinte egyértelműen csak szovjetellenességről 
van szó. Ezt tükrözi Bonkáló Sándor és 
Szémán István orosz irodalomtörténete is: 

-a szerzők, bár akarva-akaratlan hírt adnak 

az októberi forradalmat követő szellemi erje
désről, mégis inkább a szovjet valóság és 
irodalom csődjéről beszélnek. 

A másik három periódusban, mely a forra
dalmi fellendülés, a népfrontpolitika s végül 
a .fasizmus és a háború éveit foglalja magába, 
már korántsem ilyen egyoldalú a szovjet iro
dalomhoz való viszony. A magyar társadalmi 
életben komoly változások vannak, új erőre 
kapa munkásosztály, szervezkedni kezdenek 
a haladó erők s a polgárság egy része is elége
detlen a Horthy-rendszerrel. Mindez kedvező 
feltételeket teremt ahhoz, hogy a szovjet iro
dalom most már nagyobb lendülettel törhes
sen utat magának a magyar olvasóközönség 
felé. Hogy csak a legérdekesebb alkotásokat 
említsük meg, ez alatt a mintegy másfél év
tized alatt jelenikmeg magyarul I. Ehrenburg-
tól a Moszkvai sikátor (1929), Leonovtól A kis 
ember vége (1929), Taraszov—Rogyionovtól az 
annak idején oly sok vitát és vihart kavaró 
regénye, a Csokoládé (1930), Ilf és Petrov 
Tizenkét széke (1934), Katájevtől a Sikkasztok 
(1929) és a Hajrá (1935), A. Tolsztoj Kálváriá
ja (1937) és Nagy Pétere (1938), Gladkov 
Cementje (1944), Fagyejev örökértékű remek
műve, a Tizenkilencen (Vanja és a férfiak 
címmel, 1944), Gorkij számos elbeszélése és 
regénye, valamint Solohov Csendes Donja. Ha 
a felsorolt munkákat s a kiadás éveit alapo
sabban megnézzük, kiderül, hogy a húszas 
évek végén és a harmincas évek elején főleg 
olyan munkák jelentek meg hazánkban, 
melyeket könnyen el lehetett ferdíteni, me
lyek alkalmasak lehettek a szovjet rendszer 
lejáratására, életképtelenségének bizonyítá
sára. Ennek fő oka a kiadói politika, de nem 
kis szerepet játszott az is, hogy a megtorlás
tól félő fordítók is szívesebben vállaltak olyan 
alkotásokat, melyekben a szocialista tenden
ciák rejtettebben nyilvánultak meg. A szélső
jobboldali körök általában igyekeztek is le
járatni a szovjet irodalmat, a liberális polgári 
értelmiség véleménye azonban már nem volt 
ilyen egyöntetűen elmarasztaló: csak részben 
tagadott, s ha fenntartásokkal is, el is ismert. 

Külön érdeklődésre tarthat számot ebből 
a szempontból a Nyugat viszonya a szovjet 
irodalomhoz. A Nyugat nem zárkózott el min
dentől, s mint fentebb említettük, már az 
ellenforradalom első éveiben helyet adott rész
ben szovjet szerzők műveinek, részben a ró
luk szóló cikkeknek, ismertetéseknek. Ezen a 
politikán a későbbiekben sem változtatott, 
s megjelentette többek között Gorkij néhány 
munkáját, Szergej Censzkij Színváltozás G> 
regényét, Ilf és Petrov Tizenkét székéi, 
Szejfullinától az Egy kuruzsló élete c. regényt, 
s végül az Illyés Gyula szerkesztette Mai 
orosz dekameront. Több cikknek, tanulmány
nak is helyet adott a folyóirat, olyanoknak is, 
melyek, ha nem is szólnak egyértelmű elisme
réssel a szovjet irodalomról, nem is csak ellen-
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ségesek. Ha például Hamvas Bélának a Nyu
gatban megjelent írásait olvassuk, kitűnik, 
hogy bár idegenkedik az új orosz irodalomtól, 
vallja, hogy nemcsak propaganda, objektív 
értékei is vannak, s még Szerb Antal meg
lehetősen elfogult, bizonyára szovjetellenes 
tanulmányokra támaszkodó megállapításai
ban is sok az elismerés. Lényegében hasonló 
a Nyugat két ekkori reprezentánsának, 
Babitsnak és Kosztolányinak a véleménye is, 
jóllehet az előbbi talán izgatottabban kíván
csi, s mind az orosz, mind a szovjet irodalom 
csak kuriózumként érdekli. 

Helyesen látja meg s tartja fontosnak a 
könyv szerzője, hogy a szovjet irodalom nem 
csupán fanyalgásra vagy pusztán érzelmi azo
nosulásra késztette a magyar szellemi élet 
képviselőit, hanem esztétikai, irodalomelmé
leti gondolkodásra is serkentett. Bálint 
György, Révai József vagy Vértes György 
és az általa szerkesztett legális kommunista 
folyóirat, a Gondolat némely munkatársának 
marxista szellemben fogant, az irodalom és az 
élet mélyebb kapcsolatáért harcoló tanulmá
nyain, vitacikkein kívül polgári írók töprengő 
írásai is tanúskodnak arról, hogy a szovjet 
irodalomban ők is felfedeztek valami újat, 
amit saját művészetükben is szerettek volna 
megvalósítani. Ilyen pozitív hatás tapasztal
ható a népi írók munkásságában is. A 
szerző Féja Gézát, Kodolányi Jánost, Illyés 
Gyulát, Darvas Józsefet, Veres Pétert és 
Szabó Pált emlegeti elsősorban, akik, ha nem 
is egyforma mértékben, a szovjet irodalmon 
is nevelkedtek: vagy módszert tanultak tőle, 
vagy —s ez a gyakoribb — újfajta tendenció-
zusságában, szenvedélyességében fedeznek 
fel esztétikai értékeket, mint például Féja 
Géza A. Tolsztojban és Solohovban, Illyés 
Gyula pedig Taraszov—Rogyionovban, Gor
kijban és Majakovszkijban. Még jobban vonat
kozik ez a felfedezés kommunista íróinkra és 
költőinkre, leginkább József Attilára, aki a 
dokumentumok szerint részben itthon, rész
ben Bécsben a szovjet irodalom számos alko
tásával megismerkedett, maga is fordított 
Majakovszkijtól, s ezáltal gazdagabbá, éret
tebbé vált a költészete. 

Lengyel Béla könyvének legnagyobb érde
me tehát a gondosan összeválogatott anyag 
összefüggéseinek feltárása, de úgy gondoljuk, 
néhány problémát is fel kell vetnünk. 

Az egyik: szükséges-e ebben a könyvben 
a külföldi magyar nyelvű sajtótermékekben 
megjelent szovjet irodalmi alkotásokat tár
gyalni, minthogy azok, különösen, amik Mexi
kóban vagy az Egyesült Államokban láttak 
napvilágot, sok hatást nem gyakorolhattak 
irodalmunkra, szellemi életünkre, s egyébként 
is látszik, hogy Lengyel Béla itt csak szórvá
nyosan nézett utána a lapoknak és folyóira
toknak. Ha csak az amerikai földrészt nézzük 
is, kiderül, hogy a forrásmunkák között nem 

szerepel sem a Kanadai Magyar Munkás, sem 
az Űj Előre folytatása, a Magyar Jövő. Persze 
nem is hiányoljuk, mert a fő kérdésre, hogy 
az ellenforradalmi Magyarországon hogyan, 
milyen körülmények között terjedt el a szov
jet irodalom, úgysem adna választ. Talán jobb 
lett volna, ha Lengyel Béla itt csupán tájé
koztató, de alaposabb bibliográfiára szorít
kozik, miáltal a terjedelem is csökkent 
volna.. 

A másik problémánk a könyv szerkezeté
vel, felépítésével'kapcsolatos. Az anyag, úgy 
tűnik, eléggé el van szórva, nincs meg a cél
szerű logikája, aminek talán az az oka, hogy 
a több mint másfélszáz feldolgozott hírlap és 
folyóirat anyagát nem rendszerezte kellően. 
A fentebb már vázolt négy periódus a tárgya
lás során gyakran egybemosódik, megszakad 
a kronológiai sorrend, s ennek az a következ
ménye, hogy a szovjet írókról és művekről 
folytatott viták egybemosódnak, nem ütkö
zik ki világosan, melyik periódusban melyik 
irodalompolitikai felfogás jutott döntőbb 
szerephez. A népfront politika kibontakozásá
nak ideje c. fejezetben például (92—113.) 
behatóan foglalkozik az új szovjet művek 
körül kialakult harcokkal, holott ennek egy 
későbbi fejezetben lenne a helye, ahol 
Lengyel éppen a szovjet irodalomnak az 
egyes irányzatok, csoportok által történt 
fogadtatását tárgyalja. 

A Szovjet irodalom Magyarországon azon
ban így is igen jelentős munka, melynek úttörő 
szerepe lehet a további kutatásokban. Len
gyel Bélát néhány, számára is izgalmasabb 
kérdésnél elfogta a kutatói buzgóság, s itt a 
lehető legnagyobb teljességre törekedett. 
Ilyen például a Gorkij és hatása a magyar 
irodalmi életben c. rész, melyet a könyv egyik 
legjobb fejezetének tartunk, s melyben csep
pet sem zavar, hogy a szerző egészen a szá
zadfordulóig visszanyúl Gorkij magyarországi 
fogadtatásának a felmérése érdekében. Meg
tudjuk, hogy A Hétben már 1899-ben közöl
tek egy Gorkij elbeszélést, két évvel később 
egy egész kötete jelent meg (Csudra Makar 
és más elbeszélések), 1903-ban pedig már az 
Éjjeli menedékhely c. drámáját is bemutatták, 
s még olyan írók is kiálltak mellette 1905-ben 
való bebörtönzése idején, mint Rákosi Jenő. 
Érdekes és tanulságos az is, amit Lengyel Béla 
Kosztolányi és Gorkij személyes találkozásá
ról, valamint Az anya itthoni fogadtatásának 
történetéről mond. Ezt a minden részletre 
kiterjedő alapos felderítő munkát, mint mód
szert, természetesen nem lehetett a könyvben 
mindvégig alkalmazni, s nem is lett volna 
szükséges. Ujabb kutatókra vár majd a fel
adat, hogy Lengyel Béla művére támaszkodva, 
mintegy abból kiindulva más. kérdéseket is 
ilyen lelkiismeretesen kidolgozzanak. 

Sipos István 
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A magyarországi Corvinák Összeállította és 
a tanulmányt írta: Berkovits Hona. Bp. 1962. 
Magyar Helikon. 235 1. 

Hunyadi Mátyás legendás hírű budai 
könyvtára, a Bibliotheca Corvina, a XV. 
század leghíresebb reneszánsz fej edeimi könyv
tárai közé tartozott. Feltehetőleg 2000 pazar 
kiállítású kódexet, illetve •— kis számban — 
kézzel díszített nyomtatott könyvet foglalt 
magába. A díszes kivitelezésű hártyakódexek 
zöme Itáliában készült, ott is a legjobb helyen, 
Vespasiano da Bisticci firenzei műhelyében. 
Másoló, illetve könyvkötő műhely azonban 
Budán is létesült. A könyvtár egésze, ami a 
tervszerűen gyűjtött könyvek tartalmát illeti, 
a XV. század második felének filozófiai, filo
lógiai, tudományos és irodalmi érdeklődését 
és ízlését tükrözte. Tehát megtalálható volt 
benne mindaz, amit e korszak humanista ér
telmiségeinek tudata elsőrendűnek és nélkü
lözhetetlennek tartott, így a latin és görög 
klasszikusok, a középkori egyházatyák, vala
mint a jelesebb humanista szerzők művei. 
S méghozzá: fejedelmi reneszánsz köntös
ben ! 

Mátyás király a könyvtárat élete utolsó 
évtizedében fokozott ütemben fejlesztette. 
Halálakor (1490) több mint száz elkészült 
kódex várt Itáliában átvételre. Hiába, mert 
utódát a könyvek nem érdekelték, II. Ulászló 
ezek átvételét megtagadta. S a finom ízléssel 
és teméntelen pénzzel összegyűjtött ragyogó 
könyvtárral sem törődött: a drága kódexek 
lakat alatt, porban-piszokban hevertek 
1526-ig, mikor is a török Buda elfoglalásakor 
felégette. 

A Bibliotheca Corvina páratlan gazdagsá
gáról már a Jagellók korában legendák keltek 
szárnyra a külföldi humanisták körében, s a 
legendaképződést még inkább tetézte az 
„arany könyvtár"gyászos pusztulása. A szép 
könyvekért remegő humanista bibliofilek már 
1526 előtt mindent megtettek, a kevésbé tisz
tességes eszközöktől sem riadva vissza, hogy 
egy-egy korvinát magukénak mondhassanak, 
s ezt a kivételes „gyöngyszemének kijáró 
tisztelettel helyezték bibliotékájukba. Híre, 
becse máig sem fakult: minden köz- vagy 
magángyűjtemény, mely korvinával dicseked
hetik, díszeként őrzi. 

Jelenleg 170 s egynéhány korvinát tarta
nak számon. Az 1526. évi pusztulásból csupán 
tucatnyi menekült meg, zsákmányként került 
Konstantinápolyba, majd 1877-ben a török 
szultán ajándékaként a budapesti Egyetemi 
Könyvtárba. A többi részben még Mohács 
előtt cserélt gazd'át, ajándék vagy egyéb 
módon csúszott ki az országból, illetve a 
Mátyástól még megrendelt, de Ulászlótól át 
nem vett kódexek közül való. A múlt század 
elején még alig egynéhány korvina, volt 
Magyarországon, ma 45. 

Ezt a 45 példányt (43 kódexet és 2 ős
nyomtatványt) mutatja be a Magyar Helikon-
remekbe sikerült kiadványa. Nemhiába ju
talmazták a lipcsei könyv világkiállításon 
bronzéremmel: a korvinákhoz méltó bibliofil 
csemege. Öröm kézbe venni. 

Az összeállítás és a bevezető tanulmány 
a kiváló művészettörténész és miniatúra szak
értő Berkovits Ilona munkája. Kitűnő az 
illusztrációs anyag válogatása, pontos és szak
szerű az egyes korvinák bibliográfiai leírása. 
A tanulmány egészének szintje — bár kielé
gítő képet ad, ami a korvinák miniatúráit stb. 
illeti — egyenetlen, úgy is mondhatnám, nem 
eléggé friss és mai. A szerző 20 évvel ezelőtti 
jelentős munkásságának eredményeit és mód
szerét tükrözi. 

Főként a Corvin Mátyás és a reneszánsz 
műveltség c. fejezeten érződik, hogy nem a 
legújabb történeti, illetve irodalomtörténeti 
kutatások eredményeinek figyelembevételé
vel íródott. Másrészt rövid terjedelme ellenére 
sem a lényegre szorítkozó, sok benne az elavult 
tudományos vélekedés, az esetleges és a meg
alapozatlan feltevés. 

Például Berkovits Ilona szerint „Mátyás 
már mint fiatal uralkodó, irodalmi élményei 
következtében is, szembefordult a régi gótikus 
művészet jegyében jelentkező középkori mi-
niatúra-festészettel". Lehet, hogy így volt. Ám 
e tétel bizonyítására felhozott argumentuma 
korántsem meggyőző. Eszerint az 1469-ben 
készült ferences misekönyvet (graduált), mely
nek egyik miniatúrája őt imádkozó pózban 
ábrázolta, azonnal el is ajándékozta egy szer
zetesnek. Miért? „A reneszánsz művészetet 
kedvelő Mátyás ízlésének nyilván nem felelt 
meg ez a stílusában maradi, a középkori góti
kus egyházi szellemben épült munka. Továb
bá ez a miniatúra kifejezetten Mátyás mély 
vallásosságát és az egyház iránti hűségét 
kívánta hangsúlyozni, holott Mátyás minden
kor visszautasította a pápa beavatkozását 
Magyarország egyházi ügyeibe . . . " — Az el
ajándékozás tényét nem lehetne egyszerűbben 
megmagyarázni? Azzal, hogy Mátyás nem 
gyűjtött egyházi szerkönyveket, s amennyi
ben ilyet ajándékba kapott, azt a legjobb 
helyre adta tovább. Ő különben más kolos
toroknak is ajándékozott szerkönyveket. 
A gótikával szemben — ami egyházi építke
zéseit illeti — nem viseltetett ellenszenv
vel. 

Tovább folytathatnók az \ehhez hasonló' 
példákat, amelyek a szakolvasót kissé elked
vetlenítik; annál inkább, mert az újabb szak
irodalom ismeretében az effajta hibák köny-
nyen elkerülhetők lettek volna, s akkor erről 
a ragyogó kiállítású és példás szakértelemmel 
összeállított kiadványról csak az elragadtatás 
hangján beszélhetnénk. 

Gerézdi Rábán 
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Debreceni diákíró dalom a felvilágosodás korá
ban A bevezető tanulmányt írta: Bán Imre. 
Válogatta és sajtó alá rendezte: Julow 
Viktor. A jegyzeteket írta Bán Imre és 
Julöw Viktor. Bp. 1964. Akadémiai K-
283 1. 

Az igen érdekes antológia nem a ma szo
kásos értelemben felel meg a címének. A kéz
iratos gyűjteményeknek, amelyekből anyagát 
válogatták, debreceni és diák jellegét nem a 
bennük foglalt művek szerzői határozták meg. 
Nagyobbrészt ugyan ezek is gyakorló vagy vég
zett debreceni diákok voltak, de nem mindnyá
jan: pl. köztük épp a legnépszerűbb, Kovács 
József nem volt az. Debreceni diákok voltak 
azonban e gyűjtemények létrehozói: a gyűjtők, 
a másolók, s ebben az értelemben az ő irodal
muk az, amellyel ebben a kötetben találko
zunk. A kollégium paraszti, kispolgári vagy 
kisnemesi származású növendékeiben iskolá
zásuk során, ámbár annak inkább mellék
termékeként (a poétái osztály verselési gya
korlata, az antik mitológia megismerése), sőt 
gyakran ellenére (a magyar nyelvű irodalom 
tiltása, a felvilágosodás minden megnyilatko
zásának üldözése) kialakult egy bizonyos iro
dalmi igény is. Nem valami magasrendű: 
mutatja már az irodalommal való időtöltés 
besorolása is egyéb élvezetek közé. „ . . . egy 
jó barát elűzi a világnak minden gwidját, egy 
múlató kompánia elkergeti messze az élet ba
jait és jajjait, egy szíved felével való nyájas 
beszélgetés elfelejteti lelked gyötrelmeit, egy 
sétállás,- egy paripázás, egy kocsikázás meg-
ujjítja epekedő szívedet. Ó, de non cuivis 
hominum contigit adire Corinthum! Ha a ke
gyetlen sors mostohasága mindezektől meg
fosztja szegény fejünket, tum verő quid agam, 
quo me convertam? E végre szedtem öszve imé 
ezen kötetbe lévő külömb-külömbféle, rész 
szerént folyó, rész szerént kötött beszédbe lévő 
kidolgozott matériákat; mely kötetnek mivel 
sok holmi egyet-más dolgokat foglal magába, 
»holmi« nevet adhatni." (Az egyik kéziratos 
gyűjtemény Elöljáró beszédéből.) 

Ezek a nyíltan megvallott céljuk szerint 
is csak szórakoztatásra törekedő gyűjtemé
nyek mégsem pusztán ízléstörténeti adalékok. 
A XVIII. század végének, XIX. század ele
jének összegubancolódott irodalmi viszonyai 
között fontos szálak húzódtak itt is. Minde
nekelőtt a népiességé, amely ugyan nem egye
nes folytatása ennek az Arany Jánostól 
lekicsinylően „népszerűdnek nevezett költé
szetnek, de nem is független tőle. A jelen 
kötet bevezetése és jegyzetei számos példán 
mutatják ezt meg, a Ludas Matyitől a János 
pap országáig és a Jóka Ördögéig. Az annyi
szor elítélt formai mesterkedés is nemes 
gyümölcsöket termett a debreceni költői 
iskola nagyjainak már a kortárs Földinél és 
Csokonainál, később Aranynál, majd Tóth 

Árpádnál, Oláh Gábornál és Szabó Ló'rincnéí 
— mint arra a bevezetés szintén utal. 

Bán Imre vitatja Jókai véleményének 
helyességét, aki a Csittvári krónikával (Eppur 
si muove) felvilágosodott és szabadságharcos 
eszméket és indulatokat tulajdonít a debre
ceni kéziratos gyűjteményeknek. Ám — mint 
ezt .később maga is elismeri — mégsem telje
sen hibás, inkább csak arányaiban túlzó Jókai 
képe. Más tárgyú írásokkal erősen vegyülve a 
merészebb társadalomkritika és a független
ségi vágy, az elnyomatás miatti panasz igenis 
helyet kapott ezekben a gyűjteményekben, 
éspedig feltételezhetően olyan időkben is (pl. 
1795 után), amikor a nyomtatott irodalom
ban ilyesmire célzás sem történhetett. 

A kötet szemelvényeit a szerkesztő első
sorban a nyomtatásban meg nem jelent,.Hl. 
a nyomtatásban ugyan megjelent, de nehezen 
hozzáférhető művekből válogatta. Ez helyes 
volt, mert így tárhatott fel legtöbb ismeretlen 
anyagot, de a kéziratos gyűjtemények valódi 
képét így némileg módosította. Azokban 
ugyanis elég jelentős számban találhatók is
mert költők művei is, éspedig nemcsak diák
kori zsengéik. Az összkép ezekkel együtt 
lenne teljes, s talán nem egyedi annak a 
Kecskeméten, a ref. egyház könyvtárában 
található, szintén Debrecenben keletkezett 
Mindenes gyűjteménynek a példája, amelynek 
utolsó darabjai már egyre inkább a nyomta
tott irodalomból, mégpedig az 1830-as évek 
friss folyóirataiból (Auróra, Társalkodó) va
lók, az író és olvasó közötti kapcsolat új for
máit s ezzel együtt az irodalmi ízlés fordula
tát is mutatva. 

A kötet nagy gonddal készült jegyzeteiben 
hatalmas és érdekes filológiai anyag van fel
halmozva. Kezelését mutatók könnyítik meg,, 
célszerű lett volna azonban még egy mutatót 
készíteni: az egyes művek szerzőiről. A helyes
írás modernizálásával ilyen természetű szö
vegkiadásnál nehéz ugyan egyetérteni, de az 
megállapítható, hogy a tájnyelvi vagy régies-
kiejtési sajátságokat őrző formákat igen gon
dosan választotta ki és tartotta meg a sajtó 
alá rendező. Nem volt módomban a közölt 
szöveget a kéziratokkal egybevetni, egy-két 
értelmet vagy fület bántó sort mégis meg
említenék gyanúsként, zárójelben utána téve 
az általam helyesnek gondolt változatot: 
152.1. 29. sor: Terhes hibáinkat (Terhes hibái
kat); 166. 1. 11. sor: A nagy lelkét (S nagy 
lelkét — az említett kecskeméti kéziratban 
így van !); 166.1. 59. sz. vers: Nem hiányzik 
a 10. sor után két sor? 178. 1. 2. sor: Titkot 
(A titkot); 216. 1. 76. sz. vers 2. sor: A haj-

nali (A hajdani); 217.1. 9. sor: nekem (nekem);. 
14. sor: örömömbe (örömbe). 

A szerkesztő 7 könyvtár 34 gyűjteményét 
használta fel a kötet összeállításához. Ez a 
nagy apparátus tette lehetővé a tollhibák,. 
másolási pontatlanságok gondos javítását^ 
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-A számba jöhető gyűjtemények száma azon
ban a felhasználtakénál is nagyobb, ezt mutat
ja az említett, Kecskeméten levő gyűjtemény 
is, amelyben a jelen kötet 78 darabja közül 
15 megtalálható. Valószínű, hogy ennek a 
kötetnek a megjelenése több helyi kutató 
figyelmét rá fogja irányítani az ilyen gyűj
teményekre. 

Orosz László 

A gondolat félénk madár. Elmés mondások 
Tömörkény István írásaiból, összeállította és 
a bevezetőt írta Rully János. Sajtó alá ren
dezte: Kiss László. Szeged, 1964. Tömörkény 
István gimnázium. 95 1. 

Figyelemre méltó szempontból közelíti 
Tömörkény művészetét ez a kiadvány, amikor 
válogatást nyújt az író műveiben található 

. aforizmákból, közmondásokból,- szokásmon-
clásokból, szólásokból stb. 

A munka elsősorban Móra Ferencnek azt 
a megállapítását kívánja igazolni, mely sze
rint Tömörkény „gondolkozónak is volt akko
ra, mint művésznek". A válogatásban etnog
ráfiai szempont is közrejátszik: Tömörkény 
sajátos, paraszti jellegű aforizmái nem csupán 
az írónak a nép gondolkodásmódjára hangoló
dott szemléletét prezentálják, hanem etnog
ráfiai és stilisztikai szempontból is értékes 
kincset őriznek. 

Ha onnan indulunk ki, hogy az aforizma, 
mint a gondolat tömör, csattanós kifejezése, 
mindig az írói szemlélet mélyeit villantja fel, 
a vállalkozás kétségkívül hasznosnak ígérke
zik az irodalomtörténet szempontjából. Nem 
szabad szem elől téveszteni azonban, hogy 
az aforizma: műfaj, gondolatilag lezárt, egész, 
lényege a paradoxon. Előfordulhat természe
tesen az írói műben is, de a kiválogatásnak 
figyelembe kell vennie .a fenti sajátságokat. 
Tömörkény esetében többször jogosult az 
„elmés mondás", mint az „aforizma" elneve
zés — a válogatók pedig az író egyszerű meg
állapításait is aforizmának minősítették. 
Továbbá: nehézséget okoz, hogy Tömörkény 
aforizmái sem klasszikus értelemben vett afo
rizmák: bennük az író felfogása gyakran ki
bogozhatatlanul összeolvad a népi bölcsessé
gekkel, így bizonytalanná válik az elv, mely 
körül a válogatás kristályosodhat: mit tekint
sünk aforizmának és mit nem? Melyek az író 
szemléletét tükröző mondások, és melyek a 
csak etnográfiai vagy stilisztikai értékkel ren
delkezők? S hogyan egyeztethető össze, hogy 
a válogatók ebből is, abból is gyűjtenek? 
A kettős célkitűzés eleve diszkreditálja a 
válogatás egységes jellegét! 

A bizonytalanság sajnos túlontúl érezteti 
hatását a munkában. A bizonyító, a tömör
kényi gondolkodásra jellemző, írói látását fel
villantó mondások között ott találjuk azokat 
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is, melyek csupán az írói jellemzés eszközei, 
s a szövegösszefüggésből kiszakítva értelmet
lenek („Még a csillag is mögszalad néha az 
égőn. Még a nagy égőn, az örökös állandósá
gon is megjátsszák magukat néha a csillagok." 
„Mindig divatabbra válnak az embörök."). 
Csak tehertétel a válogatás sok, csupán et
nográfiai vagy stilisztikai szempontból jelen
tős darabja („Sónyalás tekintetében meg nem 
vetendő állat a kecske."), és feleslegesek az 
általánosan használt közmondások helyi stí
lusváltozatai („Néha úgy van, hogy bal láb
bal kelnek az emberek, és ilyenkor mindenen 
fönnakadnak."). 

A vázolt nehézségekből adódnak a szerke
zeti hiányosságok is. A válogatók fő rendezési 
elve (a tárgykörök szerinti csoportosítás) csak 
a felszínt érintheti: az egyes tárgykörökön 
belül egyenetlenségek mutatkoznak. (Kivé
telként említhetünk olyan jól sikerült „feje
zeteket", mint A szántóvas és a kasza a világ 
legszebb kardja, A gondolat félénk madár stb.) 

A gondos kivitelezésű könyvecskét első
sorban érdekes kísérletnek tekinthetjük — 
hiányosságai pedig bizonyára tanulsággal szol
gálnak majd a hasonló jellegű válogatások 
készítőinek. Reméljük, hogy az iskola kézi
szedő-nyomdász tagozatának növendékei pe
dig továbbra is hívek maradnak az általuk 
kialakított jó hagyományhoz és a jövőben is 
irodalomtörténeti érdekű kiadványok meg
jelentetésére fognak törekedni. 

Nácsa Klára 

Krúdy világa. Gyűjtötte és írta: Tóbiás 
Áron. Bp. 1964. Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár. 7301. * ' 

Elgondolkoztató, hogy annak az írónak, 
aki közel száz kötetnyi regénnyel, novellával 
és több száz maradandó értékű hírlapi cikkel, 
kritikával gazdagította irodalmunkat, önálló 
kiadványban eddig mindössze egy füzetnyi 
irodalmat szenteltek: könyvtáraink kataló
gusában Perkátai—Kelemen László 1936-os 
keltezésű színvonalas, de már sok tekintetben 
túlhaladott disszertációján kívül hiába keres
nénk könyvet, amely Krúdy Gyula élet
művében eligazít. 

A Szabó Ervin Könyvtár vállalkozó ked
vének, áldozatkészségének és egy igen lelkes 
szerkesztő szorgos kutatómunkájának köszön
hető, hogy az elmúlt esztendőben — az író 
születésének 85. és halálának 30. évforduló
járól egy évvel lekésve ugyan •— megjelent 
egy emlékkönyv, amely némileg csökkentette 
a Krúdyval szemben fennálló adósságot. 

Tóbiás Áron, a Krúdy világa szerkesztője 
gyűjtőmunkájáért minden elismerést meg
érdemel. Riporteri múltjához híven egy-egy 
érdekes adatért napokig kutatott sárgult új-



Ságokban és folyóiratokban, elveszettnek hitt 
levelezéseket böngészett át lankadatlan türe
lemmel, árgus nyomozókat megszégyenítő 
szimattal és logikával lelt rá már régen holt
nak hitt emberekre is, akik egy-egy jellemző 
adattal szolgálhattak az író életéről. Magne
tofonjával egy új életre kelt, modern Szin-
bádként utazta be az emlékezés ködébe süly-
lyedt tájakat, hogy mikrofonja elé vonja és 
megszólaltassa egy kalandos író-élet hiteles 
és kevésbé hiteles tanúit. 

' A könyv, amely ily módon megszületett 
váltakozó értékű anyagával is lebilincselően 
érdekes, becses olvasmány, tág teret nyújt az 
érdeklődő olvasónak és a kutató irodalom
történésznek az életmű és a sajátos írósors 
felett való elmélkedéshez. Az emlékezések és 
dokumentumok hatalmas tömegéből nehéz ki
emelni bármelyiket is, mégis külön elismerés
sel szeretnénk szólni itt a család (Krúdy 
Mária, Krúdy Zsuzsa, Krúdy Ilona és Krúdy 
Gyula) színvonalas és adatokban értékes visz-
szaemlékezéséről, valamint arról a fontos kor
történeti anyagnak is beillő levelezésről, ame
lyet az író és Tevan Andor kiadó folytattak. 

Még jobban örülnénk a kötetnek, ha min
den vonatkozásban oly színvonalas lenne, 
mint amilyen lelkes és hozzáértő a gyűjtő
munka volt. A szerkesztésnek is vannak jelen^ 
tős érdemei: az összegyűjtött hatalmas anyag 
nagyjából áttekinthető rendezése, az illuszt
rációk megfelelő kiválasztása és elosztása, a 
bibliográfiai adatok mellé sorolt kritikai sze
melvények közlésének ötlete. Éppen ezért 
meglepő, hogy mellőzte azoknak a kis fárad
sággal közölhető, fontos adatoknak a feltün
tetését, amelyek az egyes (nem a kötet részére 
írt) emlékezések és kritikai szemelvények meg
jelenési helyére utalnának. Hanyagságok és 
pontatlanságok találhatók a szerkesztő által 
az egyes fejezetek elé írt bevezetőkben is. 
Példának idézzük a 137. oldalon olvasható 
két mondatot: „Az író fénykora az 1910-es 
esztendő elején kezdődik a Szindbád-elbeszé-
lések népszerűségétől s tart a forradalmakig, 
az emberi forradalmi helytállásókig. A csúcs: 
»A vörös postakocsi«,... melyet 1913 víz
keresztjén kezdett el folytatásokban közölni 
A Hétben Kiss J ó z s e f . . . " Ezzel szemben: 
az elsőSzindbád elbeszélés 1911. január 17-én 
jelent meg (a Világ c. napilapban), az első 
Szindbád-kötet pedig ugyanez év végén, de 
ez sem hozott különösebb népszerűséget az 
írónak, csak utóbb A vörös postakocsi meg
jelenése után figyeltek fel novelláira is. Az 
említett regény folytatásait pedig pontosab
ban 1913. január 12-én kezdi el közölni A Hét. 
Ez lehet apróság, mint ahogy a Pesti levelek c. 
híres cikksorozatot sem szombatonként (mint 
ezt a 165. oldalon állítja a szerkesztő), hanem 
szinte kivétel nélkül mindig vasárnap közli a 
Magyarország c. napilap, több mint egy év
tizeden át. Ennél jelentősebb tévedése azon

ban az idézett résznek azon állítása, hogy ar 
író fénykora az 1910-es esztendőtől a forra
dalmakig tart. Mint ismeretes Az élet álom c. 
kötetben összegyűjtött elbeszéléseit, amelyek 
étkségkívül az életmű másik, az előbbinél is 
kiemelkedőbb csúcsát jelzik 1926—28-ban 
írta, egyéb késői időszakban keletkezett fon
tos műveiről nem is szólva. Ezek a kisebb-
nagyobb félreértések, hibák és gondatlansá
gok annál is bosszantóbbak, mert nagy részük 
éppoly könnyen elkerülhető lett volna, mint 
az a sok sajtóhiba, amelyik egyik-másik 
könyvoldalon szemet bántóan hemzseg. 

Az életrajzi emlékezések az emlékezők 
memóriájától és elfogultságaitól függően ter- -
mészetesen bővelkednek a szándékolatlanul 
és szándékoltan téves adatokban. Elemzésük 
érdekes és hasznos munka lesz; ezt egy lehe
tőség szerint pontos életrajzi mutató függe
lékben való közlése igen nagymértékben meg
könnyítette volna. A kötethez fűzött névmu
tatót is igen hTányóljuk. 

Örvendetes eseménye viszont a könyvnek,. 
hogy Kozocsa Sándor több évtizedes gyűjtő
munkájának eredményét, a Krúdy kötetki
adásokra vonatkozó teljes bibliográfiát, vala
mint az íróról szóló irodalom részleges ismer
tetését is közreadja. 

Krúdy művei, hírlapi megnyilatkozásai,., 
életmódja mindig élénken foglalkoztatta a 
közvéleményt. Lelkesen magasztalták vagy 
dühödten támadták, néha értetlenül félre
dobták, majd megint egekig emelték. Embe
ri-írói magatartásának és életművének érté
kelése — mint ezt éppen ez emlékkönyv is 
oly hitelesen tanúsítja — többnyire a külön
böző előjelű szubjektív megnyilvánulások 
alapján született meg. Nagyon jellemző, hogy 
az első terjedelmesebb könyv, amelyet emlé
kének szenteltek, szintén a szubjektivitás 
jegyében jött létre. Ez az elfogult szemlélet 
ezúttal azonban igen rokonszenves, mert az 
író és műve iránti megbecsülésen alapul.. 
Bizonyára eredményes is lesz: egy sokoldalú 
Krúdy-monográfia megalkotásánál forrás
értékű anyagként segítheti az irodalom
történetírást. 

Barta András 

Siklós András: Az 1918—1919. évi magyaror
szági forradalmak (Források, feldolgozások.). 
Bp. 1964. Tankönyvkiadó. 206 1. (Magyar
ország legújabbkori történetének forrásai és 
irodalma, 1.) 

Siklós András az 1918-as „őszirózsás for
radalom" és az 1919-es Tanácsköztársaság 
történetének egyik legjobb ismerője. A forra
dalmakról írt egyetemi jegyzeteiben elsők 
között alakított ki valósághű, túlzásoktól és 
— jobb- és baloldali — torzításoktól mentes 
képet a történelem e magasra ívelő szaka-
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•száról. E könyvével, amely egyben a Magyar
ország legújabbkori történetének forrásai és iro
dalma című kiadvány-sorozat nyitó kötete 
is, s amely az 1918—1919. évi magyar forra
dalmak történetének egykorú forrásait és a 
későbbi értékelő-visszaemlékező irodalmat 
veszi vizsgálat alá, nemcsak a szaktörténé-
:szeknek, hanem a forradalmak egyes rész
területeit — például kulturális életét vagy 
.irodalmát — feldolgozó kutatóknak is jelen
tős segítséget nyújt. 

Három nagy egységre tagoltan csoporto
sítja Siklós András könyve elvi és adatbeli 
közléseit. Első részében röviden elemzi Lenin
nek az 1918—1919. évi magyar forradalmak
kal foglalkozó vagy ezeket érintő írásait, meg
nyilatkozásait. Itt tárgyalja a Lenin 1919-es 
munkáival kapcsolatos korábbi — a személyi 
kultusz légkörében véghezvitt—torzításokat, 
és itt ismerteti a Leninre emlékező írások 
1919-es vonatkozásait is. Lenin útmutatásai 
•elvi alapvetést adnak a Magyar Tanácsköz
társaság elemző feldolgozásához az egyes rész
területeken munkálkodóknak is, így a Lenin 
e vonatkozású írásainak értékelő — s a ferdí-, 
tésektől megtisztított — bemutatása az iro
dalomtörténetírás számára is fontos kérdések 
tisztázását segíti elő. 

Könyve második részében a történeti 
forrásanyagokat s azok lelőhelyeit jellegük 
szerint külön csoportokra bontva ismerteti. 
A különböző hazai levéltárak iratanyagát 
bizonyos mértékig A Magyar Tanácsköztársa
ság történetének forrásai a magyar állami levél
tárakban című könyv (vö. ItK 1961. 487.) 
adatfeldolgozása alapján foglalja egységbe, 
kibővítve a Párttörténeti Intézet Archívuma, 
az egyházi-, valamint a külföldi levéltárak 
1918/19-re vonatkozó — igen fontos — anya
gainak rövid jellemzésével. Kár, hogy a nagy 
területet átfogó, gazdag felsorolásból hiány
aik a Magyar Tudományos Akadémia Kézirat
tára, ahol pedig az Akadémia forradalmak 
alatti tevékenységével, illetve a Tanácsköz
társaság idején róla hozott intézkedésekkel 
kapcsolatos levél- és iratanyag fennmaradt 
-és hozzáférhető. 

A forradalmak idején megjelent könyvek 
és füzetek (közöttük Móricz Zsigmond, Krúdy 
Gyula, Szabó Dezső, Illés Béla munkái) rövid 
jellemzése után Siklós részletesebben elemzi 
1918/19. sajtóviszonyait. Áttekintést nyújt a 
forradalmakat megelőző háborús esztendők 
időszaki sajtójáról és érinti az egykorú kül
földi sajtónak a magyar forradalmakra rea
gáló visszhangját is. Az 1918/19. sajtójáról 
készült bibliográfiák és az ezen időszak sajtó-
viszonyaira emlékező későbbi írások gondo
san mérlegelő értékelésiével különösen hasznos 
tájékoztatást nyújt. Űgy véljük azonban, a 
Vörös Lobogó pozitívabb szerepet töltött be 
— legalábbis irodalomtörténeti szempont
ból — az itt jellemzettnél, s hiányoljuk a 
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polgári demokratikus forradalom alatt jelen
tőségében megnövekedett Néplap ismertető 
említését, holott e hetilap földreformmal fog
lalkozó írásai (Móricz Zsigmondé elsősorban) 
a történészek számára is forrásul szolgál
hatnak. 

Nemcsak általános történeti, de művé
szettörténeti szempontból is értékes a forra
dalmak idején megjelent plakátok értő-elemző 
felsorakoztatása, valamint a róluk szóló em
lékezések ismertetése. És a korszak valóságos 
keresztmetszetét adja a híradó- és dokumen
tumfilmek tartalmának részletes felsorolásá
val; e film-anyagok érdekesen zárják a könyv 
egykorú forrásokat bemutató részét. 

Terjedelmében legnagyobb és elvileg is 
legértékesebb Siklós könyvének harmadik 
része, amely a forradalmakról — több mint 
negyven éven át létrehozott — emlékezéseket, 
feldolgozásokat elemzi a fontosabb irányzatok 
szerint. Számba veszi az ellenforradalmi me
moárok hamisításait és a konzervatív-reak
ciós történészek vádaskodásait, kimutatva 
azok tarthatatlanságát. A polgári — októb
rista — emigráció (közöttük Károlyi Mihály, 
Jászi Oszkár és Hatvány Lajos) emlékiratait 
ismertetve kitér az „őszirózsás forradalom" 
védelmét szolgáló írásoknak az ellenforradal
mi rendszer történelemhamisításait leleplező 
jellegére, ugyanakkor rámutat azok nagy 
részének proletárdiktatúra-ellenes vonásaira 
is. Érdekes elemzések sorával tárja fel az 
októbrista és szociáldemokrata felfogások 
közelségét, másrészről viszont szembetűnő 
különbségeit a proletárdiktatúra megítélésé
ben, valamint az egyes szociáldemokrata 
emlékiratok közötti eltéréseket, ami a párton 
belüli csoportok nézetkülönbségeit tükrözi. 

Könyve természeténél fogva legrészlete
sebben a kommunista szerzők marxista igé
nyű munkáival foglalkozik Siklós András. 
Az 1919-es proletárforradalomról különböző 
időszakokban közreadott állásfoglalásokat 
veszi itt sorra az első kommunista kiadvá
nyoktól a két világháború közötti marxista 
megnyilatkozásokon keresztül a felszabadu
lás utáni — sok részletében hibás vagy el
torzított — értékelésekig, s bemutatja e hibás 
nézetek kijavításának eredményeit is. Talán 
csak a Tanácsköztársaság 40. évfordulójára 
megjelent munkák ismertetését érezzük el
nagyoltnak, hogy kevésbé tesz különbséget a 
fontos, nagy anyagot felölelő munkák és az 
egyes kisebb részeredményeket felmutató 
ünnepi írások között. S ha el is fogadhatjuk 
indokait, amiért a szépirodalmi műveket nem 
dolgozta fel munkájában, hiányoljuk a népi 
írók 1918/19-es vonatkozású legfontosabb 
írásai, megnyilatkozásai számbavételét; sajá
tos állásfoglalásuk hiányzik az összkép teljes
ségéhez. 

Siklós András munkája a fontosabb forrá
sok és lelőhelyeik értékelő ismertetésével, az 



elemzések, vitairatok problémáinak tárgyila
gos megvilágításával, továbbá a különböző 
időben történt más-más jellegű és indítékú 
ferdítések felmérésével nemcsak az 1918/19-es 
magyar forradalmak történetének objektív 
ábrázolását segíti elő, de jelentősen hozzá
járul e történelmi sorsforduló későbbi —• sok
oldalú és bonyolult — kisugárzásának fel
dolgozásához is. Megállapításai a részletkér
dések és a vitás értékelések tekintetében 
szintén jó eligazítást nyújtanak az irodalom
történetírás művelőinek is. 

József Farkas 

Bogdán István: A magyarországi papíripar 
története (1530—1900). Bp. 1963. Akadémiai 
K. 486 1. (A Magyar Könyv) 

Az ipar különböző ágai közül a nyomdá
szat mellett a papíripar története mutat a 
legtöbb érintkezési felületet az irodalom tör
ténetével. A magyarországi papíripar törté
netének első kimerítő feldolgozása ezért mél
tán számíthat a magyar irodalomtörténetírás 
érdeklődésére is. Bogdán István vaskos mun
kája, mely oly szegény ipar- és technika
történeti szakirodalmunk egyik legérettebb 
alkotása, bevezetésként felvázolja a papír
készítés általános történetét, illetve a papír 
magyarországi elterjedését a hazai papír
készítés megindulását (1530) megelőző idők
ben. A könyv legrészletesebb fejezete, törzs
anyaga a ma ismert legelső (lőcsei) papír
malomtól az első (fiumei) papírgyár alapítá
sáig mutatja be a*hazai papíripar történetét, 
végül a kézműipar és a gyáripar egymás 
mellett élésének, a papírkészítésnek papír
gyártássá való átalakulásának a hatvan esz
tendejét (1840—1900) ismerteti. A szerző 
figyelme a papíripar fejlődését meghatározó, 
történeti, társadalmi, kulturális tényezőktől, 
a gazdasági és technikai kérdéseken át az 
iparszociológiai problémákig, valamint a papír 
felhasználására, a papírkereskedelemre egy
aránt kiterjed. Az irodalomtörténészt Bogdán 
imponálóan gazdag munkájából az egyes 
íróinknak a papírkészítésben betöltött szere
pére, illetve a papír irodalmi felhasználására 
vonatkozó adatok érdekelhetik elsősorban. 
Az előbbi kérdésről, vagyis Heltainak és 
Tótfalusinak a magyar papíriparban való rész

vételéről új adatokkal nem találkozunk Bog
dán könyvében, a papír felhasználásáról mon
dottak, s különösen az erre vonatkozó sta
tisztikai számítások viszont rendkívül tanul
ságosak és több szempontból új fényt vetnek 
a magyar írásbeliség fejlődésére, mennyiségi 
kiterjedésére. 

Érdekesek már azok a számítások is, ame
lyek a hazai papírkészítés előtti időre vonat
koznak. Kereskedelemtörténeti adatokból a 
szerző kiszámítja ugyanis, hogy Mohács előtt 
a különböző oklevélkiállító fórumok papír
fogyasztása kb. a tízszerese volt a fennmaradt 
oklevelek papírmennyiségének. Ez a számítás 
szemléltetően mutatja középkori írott emlé
keink pusztulásának az arányát. S bár a szer
zőnek a középkori könyvekre vonatkozóan 
hasonló számításokat nem sikerült végeznie 
(annál is inkább, mert ezek jó része még per
gamenre íródott), a pusztulás mértékére itt is 
fényt vetnek becslései. Teljesen egyet kell 
érteni Bogdán alábbi következtetéseivel: 
„11 e korbeli írásbeliségünk lényegesen fej
lettebb volt az eddig megismertnél, és 2. ez 
időszak történetét írott emlékeinknek csak 
töredékéből írhatták és írhatják meg". 

A XVI—XVIII. század hazai papírfogyasz
tását szintén tanulságos számítások illuszt
rálják. Bebizonyosodik ebből, hogy a leg
nagyobb papírfogyasztó nem a kultúra, ha
nem az igazgatás, melynek szükségletei kb. 
hétszer voltak nagyobbak az előzőnél. Figye
lemre méltó az is, hogy a könyvkiadás által 
felhasznált papír mennyisége különösen a 
XVII. században mutat ugrásszerű százalékos 
emelkedést, míg a XVIII. században az emel
kedés üteme már lassúbb. Ebből a szerző 
szerint az a tanulság következik, hogy meny-
nyiségi szempontból a kultúra terjeszkedésé
nek a mértéke fokozatosan lassul. „E meg
állapításnak — írja — az irodalom- és műve
lődéstörténet csak azért mond ellent, mert 
még nem hasonlította össze az egyes századok 
fejlődését, a fejlődés hatásfokának szempont
jából." Hogy Bogdán e véleménye mennyire 
helytálló, azt csak a további vizsgálatok fog
ják eldönteni, irodalomtörténetírásunknak 
azonban feltétlenül számolnia kell a jövőben 
a gazdaságtörténeti számításokból levonható 
következtetésekkel. 

Klaniczay Tibor 
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