
Tömörkény vagy Papp Dánielhez fogható 
tehetsége — mivel Peteleit igazában nem 
számíthatjuk hozzá — mindössze Baksay 
Sándor méretű epikusokkal dicsekedhetett. 
Az antológia a székely megyék krónikásai 
(Benedek Elek, Fangné Gyújtó Izabella, 
Jakab Ödön) mellett bemutatja Gyarmatyné 
Hóry Etelkát, Kalotaszeg „védnő"-jét, s 
a hegyvidéki élet elfelejtett megörökító'jét, 
Lengyel Sándort. Mindnyájan a népnemzeti 
iskola kései tanítványai, jóindulatú kívül
állóként, eszményítő prizmán keresztül 
szemlélik a paraszti küszködést, hogy költé
szetét, mítoszát kibontsák, se tehetségük, 
se igazi életismeretük. Bármily messze is 
kezdeményezésük Tamási, Nyíró vagy Kós 
Károly művészetétől, a historikusnak, sőt 
az igényesebb erdélyi magyar irodalom
tanárnak számon kell tartania őket. Nép
szokások megfigyelésével (pl. a fonó Gyar-
mathynénál), tájszavak beszövésével, a sajá
tos székely érzelmi világ feltárásával egy-
egy téglát hordtak a jövendő épületéhez. 
Fangné Kótya Palija pl. szinte móriczi hős
ként dacol az életét tönkretevő földesúrral, 
nem csoda, hogy drámáját messzi múltba 
távolítja, érzelmes-könnyes keretezésbe 
illeszti a szerző. 

A bevezetőnek meg a jegyzetelésnek 
kétségtelen hibája (egyúttal ez az egyedüli 
számottevő fogyatkozása a kitűnő kötetnek), 
hogy meg sem kísérli a XIX. századból 
a XX.-ba tartó fejlődésvonalak felvázolását, 
felvillantását. Pedig a részletekben az irodal
mi életnek nem egy olyan vonására világít 
rá Köllő Károly, amely előlegezi a majdani 
önálló, transzilván szervezkedést. Meg
emlékezik arról, kik voltak az 1889-ben 
alapított Erdélyi Irodalmi Társaság tagjai, 
s mindig kidomborítja a sajátos helyi érdeme
ket, feladatvállalásokat. Tőle megtudhatjuk: 
Dózsa Dániel a Bach-korszak végén a Kolozs
vári Közlönyt szerkesztette, Gyalui Farkas 
nélkül nem jöhetett volna létre Erdély első 
egyetemének korszerű könyvtára, Petelei 
újságcikkei pedig dűlőre vitték a város fő
terének el-elakadó újjárendezését. (A Kolozs
vár műemlékei és építésének rendje fölötti 
őrködés szép írói hagyományát ma többek 
között Balogh Edgár folytatja). Az is ki
tűnik a szemelvényekből, hogy a régebbi 
elbeszélők hatalmas és összetett terület 
irodalmi feltérképezésén fáradoztak. S való
ban, a novellákból összeáll Erdély geográfiá
ja, népcsoportjainak színképe ! Az Ecsedi 
láp vidékét Gaál József, Bánát és Maros
mente találkozását Kemény bölcs történelmi 
parabolája, a Két boldog örökíti meg, Fang-
nétól Udvarhelyszék, Peteleitől Marosvásár
hely, Gyarmathynétól Kalotaszeg futó képét 
kapjuk, örmény kereskedőket vezet elénk 
Gyalui Farkas, Zilahy beszélyéből román 
révészek, Lengyel Sándoréból móc parasztok 

lépnek elő. Hangsúlyoznunk kell, az elbeszé
lések többsége nem döntően leíró, néprajzias 
jellegű — Tömörkényhez, Eötvös Károlyhoz 
hasonló etnográfus-szemű alkotó nincs akkor
tájt a Királyhágón túl —, az efféle elem 
melléktermék bennük, ám olyan, amely a 
művek elhitető erejét, néha még érzelmi 
hatását is fokozza. Kiváltképp fontos szere
pet töltött be az etnikum festése a románok 
megismertetésével, felébresztve a kölcsönös 
egymásra utaltság érzését. 

A szerző, akit szépszámú közleményéből 
Engel Károly néven ismerünk, filológus 
jártasságát az utolsó 150 év magyar irodal
mában már többször bebizonyította. Most 
mindennek új bizonyságát adja pl. azzal, 
hogy Majláth Jánostól, Dózsa Dánieltől 
meg P. Szathmárytól kiszemelt darabjait 
az egykorú sajtóban lelte meg. A fölfedezés 
láza mindössze Lovassy Andor esetében vitte 
tévútra: kár volt az összhatást rontania 
a tartalmában-f or májában egyaránt rend
kívül jelentéktelen humoreszkkel. Hiányolni 
szintén csak egy nevet tudunk, a kolozsvári 
születésű Balázs Sándorét, aki nem érdem
telenül követte s fordította az angol humoris
tákat a 67 körüli évtizedekben. (Az természe
tesen nem egészen világos, miért marad el 
Gozsdu mellől Thury Zoltán, ám ő föltehető-
leg a következő antológia sornyitója lesz). 
A jegyzetek tömör s helyenként plasztikus 
jellemzéseikkel éppúgy segítik az olvasót, 
mint a ritkább adatok megállapításával. 
E téren bizony nem vagyunk elkényeztetve 
Gyalui Farkas halála évét teszem hiába 
keressük a Magyar Irodalmi Lexikon 1. 
kötetében, azonban Köllő Károly szerencsére 
nem maradt adósunk az 1952-es évszám 
megadásával. 

Noha a Szépliteratúrai ajándékban sehol 
sincsen szó a gyűjtemény folytatásáról, ezt 
múlhatatlanul szükségesnek érezzük, főként 
ha szerkesztése Köllő Károlyéhoz hasonló 
tájékozottsággal és fokozódó szintézisigénnyel 
történik majd. 

Nagy Miklós 

Vécsei Irén: Molnár Ferenc. Bp. 1966. Gon
dolat K. 151 1. (Irodalomtörténeti Kiskönyv
tár, Magyar írók 3.). 

Az utóbbi évek „Molnár-legendái" és 
„anti-Molnár legendái" után igen rokon
szenves Vécsei Irén kiindulópontja: nem az 
a döntő, hogy mi pazarlódott el, hanem, hogy 
mennyit ér az, amit Molnár az utókorra 
hagyott, azaz egy esztétikai teljesítmény 
vizsgálatában az objektivált, megvalósult 
alkotásra és nem a szubjektíve visszakövet
keztetett lehetőségre tanácsos támaszkodni. 
Rokonszenves az a szenzibilis és biztos kezű 
értékelés is, amely Molnár egyenetlen élet-
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művéből mint maradandót emeli ki a prózá
ban A Pál utcai fiúk mellett a Széntolvajokat, 
Az aruvimi erdő titkát stb., a vígjátékok 
közül az Egy, kettő, hármat, a Játék a kastély-
barit, a Színházat stb. 

Ez a kiindulópont és értékelés azonban 
gondos műelemzést igényelt volna, még a 
szeré.jy terjedelem, a sorozat ismeretterjesztő 
feladata és az esszé-műfaj keretein belül is, 
és nem a művek cselekményének ismertetését, 
ami (hozzárendelve kortörténeti, életrajzi 
és hatástörténeti adatokhoz) szinte kizáró
lagosan uralkodó módszere a könyvnek. 
A magyar irodalom olyan problematikus 
értékei esetében, mint amilyen Molnár 
művészete is, az áldatlan viták meghaladásá
hoz különösen elengedhetetlen feltétel a 
műinterpretáció — még ha egy-két műre 
redukálva, vázlatosan is. Ennek hiánya 
elsősorban a drámaíró Molnárról szóló 
fejezetben bántó; így még jelzést sem kap 
az életműben — véleményünk szerint — köz
ponti funkciót betöltő szerep-probléma, a 
polgár-lét és művész-lét sajátos molnári 
kérdésfeltevése és megoldása. Nyilván nem 
véletlen, hogy Molnár legjobb darabjaiban 
tematikusán (vagy legalábbis funkcionáli
san) jelen van a színházi világ, amelynek 
„fiktív", látszat-egzisztencia volta a valósá
gos, nem-színházi, polgári világ alapvető 
sajátosságának is bizonyul. A drámai szerep 
struktúrájáról kiderül, hogy analóg a polgár 
társadalmi szerepének szerkezetével, sőt, ki
tűnően alkalmas az utóbbinak mind le-, 
mind elleplezésére. Míg A testőrben a szerep
játszás a valóságos emberi kapcsolatok 
hiányát világítja meg és a nem-valóságos 
kapcsolatok folytatásához tényleges színházi 
játékká minősül vissza a szerep; addig a 
Játék a kastélyban „három felvonásos anek
dotájában" már maga a színházi játékká 
minősített élet válik elviselhetővé, sőt, 
virtuózzá, ha olyan kitűnően működik és 
olyan kitűnő rendező igazgatja, mint az 
Egy, kettő, három Norrisonja. Ez a világot 
szerepekké feloldó szemlélet — minthogy 
mindent szereppé old fel — nemcsak lát
szatokat fedez fel, hanem megértő is a lát
szatokkal szemben. E recenzió keretei között 
csak jelezhetjük, hogy a molnári világkép 
és attitűd esztétikai, pszichikai és szociális 
ellentmondásait a szecesszió relációjában 
célszerű keresni — és ez a vizsgálat talán 
feltárja majd a szecessziós szemléletet radiká
lisan meghaladó Pirandello és az azt csak 
racionalizáló Molnár művészetének közös 
és eltérő jegyeit (és talán megmagyarázza 
a molnári vígjáték világsikerének, „nyelve 
nemzetköziségének" okát is). 

Vécsei módszere azonban ment marad 
ilyen kategoriális összefüggések használatá
tól; így csak regisztrálni képes a művészi 
alkotás ellentmondásait, belső feszültségeit, 

de nem tudja megmagyarázni. Pl. meg
állapítja, hogy a könnyű sikerre törekvés, 
az otthonról kapott szemlélet még nem 
indokolja Molnár alkotói-művészi meg
alkuvásait (143.), ugyanakkor, hogy végül is 
mi magyarázza, az nem derül ki, legfeljebb 
az ellentétre utaló tények számbavétele, 
miszerint Molnár „rendkívül éles szemű meg
figyelő", de „nem akar pokolra menni", és 
szemhatárát „befogta az áttetsző kritika", 
amely mögé „valahogy felszínesebben . . . 
hatoltak be a valóság nyers, sötétebb színei" 
stb. (72.). Az esszé sikerültebb része éppen 
ezt az impresszionista kritikai módszert 
kevésbé alkalmazó, a prózaíró Molnárról 
szóló fejezet. A szerző itt részben argumen
tálja is a molnári próza erényeit, feltár néhány 
esztétikai kategoriális összefüggést (városi 
tematika hegemóniája, dialogizált elbeszélés 
stb.), — a műelemzéssel azonban, sajnos, 
itt is adós marad. Ugyanakkor méltán 
sürgeti, hogy a magyar próza e reprezentatív 
darabjait a közönség és a kritika ismét 
(vagy egyáltalán?) felfedezze. És ehhez az 
újra-felfedezéshez Vécsei könyve — össz
hangban szerkesztői munkásságával — jelen
tősen hozzájárul. 

Veres András 

Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai 
és vallomásai tükrében. Bp. 1967. Szépiro
dalmi Könyvkiadó. 214 1. 

Lengyel József, Illés Béla, József Attila, 
Tamási Áron és Babits Mihály után most 
Móricz Zsigmondról jelent meg könyv 
— Vargha Kálmán értő, szép munkája 
nyomán — az Arcok és Vallomások sorozat
ban. A sorozat maga — amint az előkészület
ben levő művek címei is jelzik — századunk 
magyar irodalmának jelentősebb alkotóit 
kívánja bemutatni, megközelíteni. A mű
fajilag is friss kezdeményezés célja kezdettől 
fogva elsősorban nem az, hogy egy-egy író 
életműve kapcsán új összefüggéseket teremtő, 
döntő felfedezéseket tegyen és átértékelje, 
korrigálja az eddig megrajzolt képet, hanem, 
hogy árnyaljon, felelevenítsen, saját aspek
tusából összegezzen. A kérdés tulajdon
képpen az — s végső soron a vállalkozás 
jogosultsága is itt dől el — hogyan lehet a 
temérdek szakirodalmi tájékoztatás után, 
azt tényszerűen meg nem haladva, új értéket 
létrehozni. A sorozat egyes darabjai azt 
bizonyítják, az életszerűség többletével. 
Ha a puszta adatok elevenen ható, vitális 
közegben fejlődnek ki, újfajta csoportosítás
ban és megvilágításban jelentkeznek, ha 
segítségükkel emberközelbe kerülünk: a 
vállalkozás elérte célját. 

A kötet voltaképpen vallomások mon
tázsa, Móricz leveleiből, különböző nyilat-


