
jó magyarságú stílust várunk, mennyivel 
inkább megkívánható ez a nyelvi anyagot 
tanulmányozó, belőle élő irodalomtudósok
tól. Nem akarok személyes élt adni kifogá
saimnak, mert nem a sajtó alá rendező, 
hanem nemzedékünk szeplőiről van szó, 
típushibákról, melyeket pár példával be 
kell mutatnom, különben alaptalannak tűn
het állításom. 

A leggyakoribb az egyes jelző helytelen, 
sőt legtöbbször fölösleges használata. „Az 
AEÖV egyes köteteinek . . . " (174) Helye
sen: Az AEÖV köteteinek.. . „A követ
kezetlenségek egy újabb csoportja egyes 
szavak többféle helyesírásában mutakozott" 
(183). Helyesen: bizonyos szavak, némely 
szavak, néhány szó. „Köszönet. . . az egyes 
munkafázisokban adott támogatásukért" 
(186). Egy-egy munkafázisban. 

Irodalomtörténész zsargon a -nál rag 
funkcionális túlterhelése sok egyéb rag rová
sára. „A publicisztika kiadásánál így szük
ségessé v á l t . . . " (174). Helyesen: kiadásá
ban, kiadásakor. Egyetlen lapon (180) nyolc 
ilyen alak szerepel: ez a stílust is szürkíti. 
Hivatali aktákban is hibáztatjuk a vonatkozó 
jelzőt (177, 302, 460) a helyes ide vonatkozó, 
ide vágó, ide illő helyett; az elszaporodó terén 
névutót, amely szintén változatos ragokkal 
helyettesíthető. Egyik helyt kivált ilyen 
mondat kerekedik ki: „a nyilvános szereplés 
terén annyira akt ivizálódott . . ." (257). 
Ugyanilyen fölösleges az eszközöl, a végett 
célhatározót kiszorító érdekében, a címmel 
helyét elfoglaló címen. Russzicizmusként, a 
fordítás hozta vissza az avatag nyelvújítási 
irodalmárt (464), holott erre nekünk nincs 
szükségünk, mert mi nevén nevezzük őket: 
írónak, költőnek vagy irodalomtudósnak, 

kritikusnak mondjuk. Gyakori a föltételes 
mód rossz szórendje (vita is volt körüle az 
ÉS-ben Mátrai-Betegh Béla és Mészöly 
Dezső közt): ha nem is felel meg (321); 
helyesen: ha nem felel is meg. 

De legcsúnyább zsargon, amit már Hor
váth János is ostorozott az irodalomtörténeti 
szakdolgozatokban, a ragozott alakú címek 
továbbragozása: Októberben-hez, Dal a Viga
dórólt, Sirasson megben, Zsúr a jégennek, 
A hétről-ben stb. 

Végül fölvetem a Juhász kritikai kiadás 
kezdetén már hasztalan javasolt indítványo
mat: a kritikai kiadások ne szakítsák el 
egymástól a verset és jegyzeteit, hanem folya
matosan, egymás után, a mai gyakorlat 
szerint eltérő betűtípussal közöljék. Mind
annyian kínlódunk egy-egy kritikai kiadás 
használatakor az ide-odalapozással: nincs 
elég kezünk, hogy nyitva is tartsuk a köny
vet a főszövegnél, s közben olvashassuk a 
jegyzetet is, meg írhassunk is . . . E kötet
ben ezt még egy árva jelzőszalag sem köny-
nyíti meg. 

Látszólag sok kifogásom volt, de ez meg
tévesztő látszat: a kritika természete, hogy 
a jót elismerheti pár rövid szóval, de az 
észrevételekhez több térre van szüksége. 
A bírált technikai, módszerbeli és stiláris 
hibák ellenére az Ady-versek első kötete 
példát mutató kritikai kiadás. Koczkás 
Sándor nemcsak az Ady-sorozat további 
kötetei, hanem minden huszadik századi 
költőnk kritikai kiadása elé magas mércét 
állított. Nehéz lesz őt utolérni. 

Péter László 

MOLNÁR ERIK: VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK 

Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta: Ránki György. Bp. 1969. Akadémiai K. 419 1. 

Molnár Erik pályája, amelyből a 75. szü
letésnapra megjelent válogatás némi össze
foglalót nyújt, széles és nagyívű, eredmények
ben rendkívül gazdag és erős sodrású volt. 
Molnár Erik modern korunk tudósát tes
tesítette meg: a valóság kérlelhetetlen valla-
tójáét, és — a sokoldalúság igénylőjét. 
Molnár Erik modernül értelmezte a marxiz
mus klasszikusait; soha nem vallotta azt, 
hogy e klasszikusok nézetei, elméletei „reví
zióra" szorulnak. 

Ismertetésünket — az általános szokástól 
eltérően — kérdéssel kell kezdenünk. Mit 
tanulhat az irodalomtudomány Molnár Erik 
életművéből, kutatói módszereiből? Mit ír
hat az irodalomtörténész, ha Molnár Erik 

gazdag hagyatékáról kell szólnia, ha végig
olvassa a több mint harmincíves válogatást? 
Mi az a kapocs, amely az irodalomtudomány
nyal összeköti e roppant gazdag életművet? 
Mi teszi indokolttá, hogy a történettudo
mány határain kívül is fokozott figyelemmel 
kísérjük Molnár Erik tudósi hagyatékát? 

Csak általánosságok között mozgunk, ha 
azt írjuk: az alkotó marxizmus szelleme 
tölti be az összekötő kapocs szerepét. Mol
nár Erik életműve elemzésekor, ez életmű 
konkrét vonásaira fordítva figyelmünket, 
csakhamar kitűnik, hogy az elmélet és gya
korlat, konkrétság és a tudományos feltevé
sek, az egyszerűnek és bonyolultnak a prob
lémája, a magyar globus és a nemzetközi 
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távlatok, a kapunyitás Európára, a világra 
— mindezek együttesen, egymásba fonódva 
máris jelzik azokat a vonásokat, tartalmi 
jegyeket, amelyek a nem történész számára is 
tanulságosak, irányt mutatóak és követésre 
méltóak. Nyilvánvaló, hogy vannak a társa
dalomnak, a történeti múltnak, az ideoló
giai mozgásoknak oly mozzanatai, amelyek 
beható elemzését egy bizonyos tudomány
á g — a többivel szemben -~ szakavatottad
ban tudja megoldani, mivel kutatási mód
szerei alkalmasabbak arra, hogy a szóban 
forgó munkát elvégezzék. Mindezeket figye
lembe véve, úgy tűnik: ma már többet 
lehet említeni a közös vonásokat. Bizonyos 
kölcsönhatásokat napjaink tudományos gya
korlata is felvet — mindenekelőtt az ideoló
giai kérdésekben (így pl. a marxista társa
dalomtudományok helyzetének és kölcsön
hatásainak felmérése; a különböző marxista 
irányzatok felmérése; jelen korunk polgári 
társadalomtudományának kritikai vizsgá
lata stb.). 

De Molnár Erik életműve még egy nagy 
tanulsággal szolgál — bármilyen társadalom
tudományág kutatója számára: soha nem 
vonta ki magát a jelen történelmének hatása 
alól. Ezt pontosan megfigyelhetjük a most 
megjelent tanulmánykötetében is. Pontosan 
lemérhető: miként hatott Molnár Erik 
tudósi magatartására, tudományos érdeklő
désére napjaink története — 1945 előtt és az 
után egyaránt. így vetődött fel, s kísérte 
az 1930-as évek második felében figyelem
mel az agrárkérdést; éppen akkor, amikor 
Révai Józsefet a népi írók munkássága fog
lalkoztatta. (Ránki György nagyon helyesen 
utal arra az eltérésre, amely a tudós Molnár 
Erik és a politikus Révai József felfogásának 
különbözőségét jelezték.) 

Az 1950-es évek, s közvetlenül 1956 érlel
ték meg Molnár Erikben a nemzeti kérdés, 
a nemzeti-hazafias ideológia napirendre 
tűzését. Mint ismeretes: problémafelvetése 
nagy vitákat váltott ki; a szenvedélyes 
disputák messzire gyűrűztek. Molnár Erik 
nagyon világosan megfogalmazta a felada
tot, melyet el kellett [vagy el kellett volna] 
végezni, amikor A hazafias-nemzeti ideológiá
ról folyó vitában kijelentette: „Felmerült 
. . . az a gondolat, hogy az ideológia anyagi 
gyökereinek kimutatásánál nem esik-e a 
marxizmus abba a hibába, hogy bonyolult 
folyamatokat túlságosan leegyszerűsít, túl 
egyszerűen magyaráz. Erre a kérdésre sze
retnék most válaszolni. — A rövid válasz az, 
hogy a marxista elmélet leegyszerűsíti és 
ugyanakkor nem egyszerűsíti le a társadalmi 
folyamatokat. A marxizmus nagy tudomá
nyos teljesítménye abban áll, hogy elismerve 
a jelenségek bonyolultságát, a bonyolult 
jelenségek mögött megmutatja azoknak 
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egyszerű lényegét. Vegyük az osztályharc 
elméletét. A történet felszínén nemzeti, 
rendi, foglalkozási, felekezeti csoportok 
harcolnak egymással, szövetségeket kötve 
és szövetségeket felbontva. A marxizmus 
nagy teljesítménye itt abban állott, hogy 
ebből a rendkívül komplex jelenségtömeg
ből kielemezte az alapvető, az egyszerű 
lényeget, az osztályharcot. . . Ugyanez a 
helyzet az ideológiánál is. Amilyen hiba volna 
félreismerni a jelenségek bonyolult jellegét, 
ugyanolyan hiba volna fel nem ismerni 
egyszerű lényegüket . . . " 

Rendkívül fontosnak véljük e megfogal
mazást, amely nemcsak a nemzeti-hazafias 
probléma felvetésében igazíthat el (1960-
ban, e téma első megfogalmazásakor — 
— többek között — azt írta Molnár Erik: 
„A történelem a maga alapvető kérdéseit az 
osztályharc és nem a nemzeti kérdés szem
pontjából teszi fel. A marxizmus álláspontja 
e z . . . "), egyidejűleg üzenve hadat az ide
alista nézeteknek, illetve a dogmatikus 
felfogásnak, amelyek nagyon torzították a 
nemzeti problémáról kialakítható nézeteket; 
de Molnár Erik fentebbi idézete az abszoluti
zmus problémakörében is eligazít, hiszen 
alapvető különbségekre hívja fel a figyelmet, 
amikor szubjektív („idealista)", illetve objek
tív („materialista") álláspontok különböző
ségéről szól. Ennek ürügyén szeretnők mi 
felhívni a figyelmet arra: mind a nemzeti 
probléma vizsgálata, mind pl. az abszolutiz
mus problémakörének felvázolása, (leg
alábbis Molnár Erik életében) még csak a 
kezdeteknél tartott (nem véletlen, hogy 
Molnár Erik több ízben nyomatékosította: 
„eddigi történetírásunknak egyik gyengéje, 
hogy elhanyagolta az ideológiai tényezők 
vizsgálatát", vagy: „A zavarnak, amely a 
nemzeti kérdésben uralkodik, egyik fő oka 
az ideológiai kérdéseknek, az ideológia 
történeti fejlődésének elhanyagolása törté
netírásunkban . . . " ) . E kezdeti szakaszra 
utal többek között az is, hogy Molnár Erik 
mind a nemzeti probléma, mind pl. az abszo
lutizmus kérdésköreinek vizsgálatakor első
sorban csak a francia történelem menetét 
veszi figyelembe. Ez szűkösnek is hat, de 
— mindjárt hozzá kell tennünk — elkerül
hetetlen is volt a munka kezdeti szakaszán. 
Meg is felelt a marxizmus társadalmi formá
ciókról vallott tanainak, hiszen a legfejlet
tebb — már ti. a vizsgálódás szempontjából 
legfejlettebb — társadalmi berendezkedést 
vette alapul, mintául. Molnár Erik törek
vése éppen arra figyelmeztet: a konkrét 
történeti, ideológiai stb. vizsgálatok elkerül
hetetlenek ahhoz, hogy kimozdulni tudjunk 
az általánosságok bűvköréből. 

Külön kell megemlítenünk azt a helyes 
törekvést, amely az ideológiai kép teljességét 



kívánja hangsúlyozni: Ránki György közli 
annak a vitának a teljes anyagát, amely 
Molnár Erik és Németh László között zajlott 
le a harmincas évek közepén. Molnár Erik 
szenvedélyesen vitába szállt Németh Lász
lóval a marxizmus igazságáért, amely „szá
mára folytonos mozgásban levő folyamat, 
amely a jobban megfigyelt régi és a fel
bukkanó új tények kívánta folytonos korrek
ciók segítségével halad egy elérhetetlen, 
egyedül folyton változó — de egyben mind
egyre tökéletesedő — relatív formáiban adott 
abszolút igazság f e l é . . . " Az egyébként 
hűvösen tisztán látó, rendíthetetlen nyugal
mú, s tárgyilagos Molnár Erik talán ebben a 
disputában adta leginkább tanújelét szen
vedélyességének, a tárgy iránti szeretetének, 
amikor mintegy „kilépett" a hűvös és tár
gyilagos magatartásából — a marxizmus 
igazságáért. De ebben a vitában adta tanú
jelét annak is: mily nagy mértékben tiszteli 
ellenfeleit. 1934-ben azt írta le Németh 
Lászlóról, „hogy saját tapasztalatából 
ismeri — ti. Német László — a szellemi 
függetlenséget, a szellemi hűség lehetőségeit 
a polgári társadalomban, és az volt a benyo
másom róla, hogy kiemelkedik tehetségével 
a magyar polgári kritikusok k ö z ü l . . . " 

Pach Zsigmond Pál és Pamlényi Ervin 
után, e kötet bevezetőjében, Ránki György 
vázolta fel Molnár Erik sokirányú életművét. 
Jelezve azt, hogy tulajdonképpen csak elkez
dődött ez életmű felmérése. Alapos elemzése 
még hátra van. Ügy tűnik, hogy ma még 
inkább erős a kritikai hang megállapításai
val, nézeteivel, kezdeményezéseivel szemben. 
Kevesen mérték fel Molnár Erik életművé

nek gazdagságát, pozitív programját. Csak 
az opponálót veszik figyelembe. A történel
met, az előzményeket annyiban fogta valla
tóra — ez is megerősíti azt az állítását, hogy 
ő tulajdonképpen nem készült tudósnak —, 
és oly mértékben elemezte azokat, amennyi
ben azok a jelennel közvetlen vagy közvetett 
formában kapcsolatban állottak, illetve 
állnak. Ily módon érthetők meg kutatási 
területei: az osztályharc elmélete, a paraszt
ság tagozódása, a kapitalizmus közgazdaság
tana, a nemzeti kérdés, a függetlenségi har
cok stb. 

Nem utolsó sorban pedig ide kell számí
tanunk Molnár Erik törekvései szintézisének 
is számító művét: A marxizmus szövetségi 
politikáját. Csak egyetlen problémát kira
gadva abból, hadd említsük meg napjaink 
polgári társadalomtudományának vizsgálatát, 
e vizsgálat fontosságát. Molnár Erik e prob
lémát — a múltba visszavetítve, s alig 
absztraháltan — úgy fogalmazta meg, hogy 
„a nagy francia forradalom történetét nem
csak Marx tanulmányozta. A forradalom 
menetéből a porosz burzsoázia is levonta azt 
a tanulságot, hogy a tömegek segítségével 
ugyan meg lehet törni a feudális hatalmat, 
de a tömegek mozgalma a burzsoázia uralmát 
is veszélyezteti . . ." 

A társadalomtudományok művelőinek — 
ha gyakran vitatkozva is nézeteivel, egyik
másik megállapításával — elkerülhetetlen 
lesz Molnár Erik gazdag életművének tanul
mányozása, illetve ez életmű tapasztalatai
nak felhasználása. 

Kovács Győző 

MAGYAR ÉLETRAJZI LEXIKON 

1—2. köt. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes. Szerkesztők: Maros Istvánné (felelős szerkesztő), 
Nagy Olivérné, Sülé Jenő, Sztankóczy György. Bp. 1967-1969. Akadémiai K. VIII, 1039; 
1104. 

Az utóbbi évek gazdag lexikon-termése 
között napvilágot látott végre az első olyan 
magyar bio-bibliográfiai szintézis, mely köny-
nyen kezelhető módon, tömör megfogalmazás
ban nyújtja azoknak a lezárt életpályájú 
személyeknek életrajzi adatait, életművét, 
valamint a velük foglalkozó legfontosabb 
irodalmat, akik történetünk folyamán a 
politikai, tudományos, művészeti' életben 
emlékezetesen hozzájárultak a magyarországi 
társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi 
élet alakulásához. Az Életrajzi Lexikon nem 
akart valamilyen Pantheon lenni. Ezért 
nemcsak a legkiválóbbakkal foglalkozik, 
hanem felöleli mindazokat, akik — ha sze
rényebb mértékben is — részt vettek köz

életünk, kultúránk formálásában. Minthogy 
a lexikon az emberi tevékenység sokirányú 
megnyilvánulását, a művészetek (irodalom, 
festészet, szobrászat, építészet, zene, tánc, 
színház, film), a társadalom- és természet
tudományok (történelem, közgazdaság, 
filozófia, jog, pedagógia, nyelvészet stb.) 
művelői mellett a technika, a sajtó, a sport 
stb. képviselőit is tárgyalja, és a királyokon, 
államférfiakon, hadvezéreken, politikusokon, 
forradalmárokon, üzletembereken, mecéná
sokon kívül az „emlékezetes" kalandorokat 
és betyárokat is bemutatja, a két kötet 
mintegy 11 ezer címszava nem kelthet cso
dálkozást. Az adott terjedelem keretei között 
csak a legteljesebb fokú tömörségre való 


