
elemzések fogják össze a lényeget; a máso
dik és negyedik fejezetet, amelynek anyaga 
leginkább szerteágazó, rövid összefoglalás 
zárja. 

A dokumentumanyag bemutatásában Szá
lai Anna módszere leíró-ismertető, a szembe
sítés, vitatkozás háttérbe szorul. Részletes 
értékelésre ez a könyv nem is vállalkozhat, s 
a források jó része — ahogy a szerző maga is 
mondja — valóban önmagáért beszél. Csak 
dicsérhetjük a szerző önmegtartóztatását az 
első fejezetben, ahol a hivatalos ünnepsé
gekről számol be. Ebből az anyagból nehéz 
szatírát nem írni, pedig mindenfajta sarkí-
tásnál és ironizálásnál többet mond maga a 
gesztus: így ünnepelte a Horthy-Magyaror-
szág Petőfit 1923-ban. Más esetekben viszont 
a puszta leírás kérdések sorozatát hagyja 
nyitva. Ha ugyanis a kurzus irodalomtör
ténészeinek Petőfi-képéről szólva az elma
rasztalt gondolatokat nem szembesítjük a 
marxista Petőfi-kutatás legújabb eredményei
vel, hiányzik a mérce, az elutasítást vagy 
helyeslést indokolttá tevő eszmék normarend
szere. Más és más ideológiai alapról induló 
és változó értékű tanulmányok szerzői Feren-
czitől Franyó Zoltánig azonos fogalmakat 
használnak (világpolgárság, nacionalizmus, 
szocializmus, szabadság-élmény), de nem 
azonosan értelmezik őket, s egymással való 
összevetésük nem pótolja a szerző határo
zott értékelését. A könyvből természetesen 
kiderül, hogy melyik tanulmány hogyan 
állta ki az idő próbáját, de a Petőfi-tudo
mány mai álláspontjától elszakítva ez csak 
nagyon relatív értékrendet jelent. A szándé
kosan tartózkodó, tárgyilagos leíró módszer 
a bonyolultabb esetekben egyenesen meg
téveszti az olvasót: Hevesi Andor Petőfi c. 
tanulmányának bemutatásában négy külön
böző író Petőfi-képe keveredik, s végül 
ember legyen, aki alapos előtanulmányok 
nélkül meg tudja mondani, mit írt Hevesi, 
mit Gyulai, Babits, Meltzl, vagy mi ebből 
Szálai Anna kommentárja. 

Hangjában és módszerében egyaránt kü
lönbözik a többitől a kötet harmadik feje
zete. A Nyugat Petőfi-számáról van itt szó, 
Babits, Juhász Gyula és József Attila helyt
állása rajzolódik ki mélyreható, gondos 
verselemzésekből. A gondolatok súlyát, a 
művészi kifejezés erejét kell itt mérlegelnie 
a szerzőnek, aki — Babits iránti rokonszen
ves elfogultságában is — biztos érzékkel 
alkot ítéletet. A motívumok eredetének, köl
csönhatásának vizsgálata érdekes és meggyő
ző, a „koszorúcsata" emberség-mérő, pola
rizáló szerepe itt bontakozik ki előttünk leg
tisztábban. 

A kötet a Szépirodalmi Könyvkiadónál 
jelent meg, tudományos jegyzetapparátus 
tehát nem kíséri. Mégis, mivel elsősorban a 
szakmabeliek (kutatók, pedagógusok) érdek-
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lődésére számíthat, néhány dolgot, tűnjék 
bármilyen apróságnak, feltétlenül meg kell 
jegyeznünk. A szűkre szabott terjedelemmel 
érthető okokból takarékoskodni kell, nincs 
értelme tehát közismert monográfia címét 
megadni a jegyzetben (108: Horváth János: 
Petőfi Sándor 1922), de kevésbé közismertet 
sem akkor, ha az idézet forrását nem kapjuk 
meg lapszám szerint (pl. 92, 93, 133, 182. 
jegyzet). Bethlen bizalmas levele lelőhely 
nélkül szerepel a jegyzetek között (57.), 
másutt a levéltári hivatkozás hiányos (13). 
Szálai Anna könyvének jó része — a doku
mentum-feltárás nehéz* munkája iránt érzett 
őszinte tisztelettel mondjuk — nyersanyag 
lehet a korszak kutatóinak a kezében, s ezt 
körültekintőbben szerkesztett jegyzetanyag 
jobban szolgálta volna. 

Kovács Magda 

Vita Zsigmond: Aprlly Lajos. Bukarest, 1972. 
Kriterion K. 375 1. 

Áprily Lajos költői népszerűsége rene
szánszát éli, versei új meg új kiadásokban 
jelennek meg, s azok közé a modern magyar 
költők közé tartozik, akiknek életművével a 
kritikai irodalom is számot vetett. Jancsó 
Elemér, Sőni Pál, Rónay György és Lengyel 
Balázs tanulmányai, esszéi után Győri János 
életrajzában, majd most Vita Zsigmondnak, 
az ismert romániai magyar irodalomtörté
nésznek és kritikusnak (valamint évtizede
ken át nagyenyedi tanárnak) a monográfi
ájában. Áprilynak igen nagy szerepe volt a 
romániai magyar irodalom kialakulásában, 
egy korszerű (a századvég költőin és a Nyu
gat líráján iskolázott) költői stílus erdélyi 
meghonosításában, az erdélyi magyar iro
dalmi intézmények megszervezésében. És 
költészete: e személyes hangú, műves, késő 
szimbolista líra is jelentős helyet foglal el a 
huszadik század magyar lírájának változa
tai között. 

Vita Zsigmond monográfiája erről a köl
tőről és erről a költészetről kíván gazdag és 
árnyalt képet nyújtani. A költői pálya raj
zát adja, s ennek során tekinti át az életrajz, 
az irodalomszervező szerepe, a költői fejlő
dés eseményeit, a versek születésének körül
ményeit, a költői mű eszmetörténetét és 
irodalomtörténeti szerepét. Értő lélekkel és 
érzékeny hallással közelíti meg az Áprily-
versek világát, általában találó elemzésekkel 
világítja meg a költői mű és az alkotó sze
mélyiség kapcsolatát, munkája mégis ott a 
legteljesebb, ahol a biográfiát, a költőnek az 
irodalmi életben betöltött szerepét mutatja 
be.v Áprily Lajos életét és szerkesztő-szervező 
tevékenységét önálló kutatások alapján, 



adatokban gazdagon ábrázolja. Nemcsak a 
nyomtatott forrásokat dolgozta fel, hanem a 
számára ^elérhető levélanyagot is, így az 
Áprily-filológiában igen fontos Áprily-Remé-
nyik Sándor és Áprily-Olosz Lajos-levele
zést. E kutató és feldolgozó munka során 
nemcsak a költő életrajza bontakozik ki 
előttünk, hanem a romániai magyar iroda
lom történetének első szakasza is: a húszas 
évek fordulója, valamint Áprilynak a kolozs
vári Ellenzék irodalmi mellékleténél, illetve 
az Erdélyi Helikonnál betöltött szerkesztő 
szerepe. És hiteles ábrázolást nyer az a 
szerep is, amelyet az erdélyi költő 1929-es 
Budapestre való költözése után töltött be a 
Protestáns Szemle szerkesztésében. (Vita Zsig
mond arra is felhívja a figyelmet, amit a 
kutatás eddig figyelmen kívül hagyott; neve
zetesen, hogy ez a folyóirat milyen munkát 
végzett a modern magyar irodalom „máso
dik nemzedéke", illetve a „népi" mozgalom 
kialakítása körül.) 

Az Áprily Lajosról írott monográfia gaz
dag anyagot tartalmaz tehát. Ám nem pusz
tán anyagában méltó a figyelemre, hanem 
szemléletében is, ti. a romániai magyar 
irodalomtörténetírás szemléletének fejlődé
séről, láthatárának tágulásáról hoz hírt. Már 
maga az a tény, hogy egy irodalomtörténeti 
monográfia-sorozatban, amely eddig Salamon 
Ernő és Gaál Gábor pályaképét adta, Áprily-
ról szóló munka jelent meg, az érdeklődés 
gazdagodására utal. Áprily ugyanis a Heli
kon polgári humanista-liberális írócsoportjá
nak centrumához tartozott, ráadásul 1929-es 
repatriálása következtében hosszabb ideig 
nem is számíthatták az erdélyi magyar iro
dalom reprezentánsai közé. Az irodalomtör
téneti értékelésben Vita Zsigmond könyve 
tehát elhatározó fordulatot jelent. És fordu
latot jelent a helikoni csoport erdélyi tuda
tának, s ennek következtében a „transzil-
ván" ideológiának a megítélésében is. 
Áprily ugyanis éppen ennek az ideológiának 
tudatos és elkötelezett költője, valamint 
organizátora, irodalompolitikusa volt, aki
nek nem egy verse (köztük a népszerű Tetőn) 
a „transzilván" gondolatot fejezte ki. Vita 
Zsigmond most maga is a költő erdélyi elkö
telezettségéről beszél, s a „transzilvánizmus" 
árnyaltabb megközelítését vallja. Több alka
lommal hivatkozik arra, hogy a „transzilván" 
gondolat nem volt egynemű, összefüggő ide
ológia, s hogy Áprily Lajos „transzilvániz-
musa" a liberális eszmék, az európai művelt
ség, a román—magyar együttélés és kulturális 
közeledés körében keletkezett. E fejtegetései
vel nemcsak az erdélyi költő hitelesebb meg
értését segíti elő, hanem az Erdélyi Helikon 
körének, tágabb értelemben, a két háború 
közötti romániai magyar irodalomnak az 
árnyaltabb vizsgálatát is. 

Pomogáts Béla 

9 Irodalomtörténeti Közlemények 

Simon Zoltán: Benjámin László. Bp. 1972. 
Akadémiai K. 159 1. (Kortársaink) 

Nehéz és összetett feladatra vállalkozott 
Simon Zoltán. Nehéz, mert élő költőről kel
lett ítélnie, és összetett, mert egy jelentős 
költőnek be nem fejezett művéről kellett 
véleményt alkotnia. A monográfia értékét az 
adja, hogy egyik szempontot sem veszti el 
szem elől, de ugyanakkor egyik sem válik 
meghatározóvá a másik számára. 

Benjámin legjelentősebb költőink egyike, 
és Simon Zoltán értékelésének pozitívuma az, 
hogy nem innen indul ki, hanem ide jut el. 
Legelső verseitől, a Tollal és szerszámmal 
1941-ben megjelent antológiától az 1967-ben 
kiadott Tengerek fogságában kötetig tekinti 
át Benjámin eddigi pályáját. Ma is alkotó 
művészről van szó. Ez a tény megnehezítené 
egy olyan értékelés munkáját, amely csak a 
költői életmű belső öntörvényű fejlődését 
tartaná szem előtt. Simon eljárása fordított: 
Benjámin életútját mint a történelem által 
felkínált fejlődések egyikét vizsgálja, és köl
tészetének minden szakaszát, így szükség
szerűen egy adott korból kinövő és arra visz-
szaható eredménynek tekinti. így született 
meg a monográfia alapvető elve: az elmúlt 
harminc év magyar történelme a maga egé
szében benne van Benjámin költészetében. 
A mű felépítése is ezt az elvet követi. Adott 
kritikus történelmi időszakok törvényszerűen 
formálták, alakították Benjámin líráját, s 
eddigi életművének felosztása nem a kritikus 
önkényes periodizációja. A kritikus csak jó 
érzékkel felismerte a lehetséges szakaszo
kat, és ezeket objektíven elemezte. 

Mert a könyv minden szempontból objek
tív. Simon tiszteli Benjámint, az embert, de 
még jobban tiszteli Benjámint, a költőt. Két
féleképpen lehet tiszteletet leróni: vagy kizá
rólagos, egyhangú dicsőítéssel, vagy ezzel 
együtt a hibák őszinte beismerésével, feltá
rásával. Simon az utóbbi utat választja, 
tehát a költőt és a nem az embert tartja szem 
előtt. És kívánhatunk-e ennél méltóbb tisz
teletet Benjáminnak? Nézzük meg például 
ún. sematikus verseit. Rájuk lehetne fogni, 
hogy meggyőződése ellenére, politikai nyo
másra írta ezeket. Első hallásra hihetőnek 
tűnik. Ennek a gyakori érvnek a felszínes-
sége, valótlansága Simon elemzésében nyil
vánvalóvá válik. Költészet, politika és való
ság viszonyának elemzése, elmélet és gyakor
lat elszakadásának feltárása — csak így, a 
valóság alapos vizsgálatával és nem annak 
lakkozásával szolgáltathat igazságot a kriti
kus. 

Simon benne él a korban és Benjámin 
költészetében is. Ez természetesen nem hagyja 
érintetlenül. Benjámin gondolkozásának sok 
jellegzetességét átveszi, és hasonló kétkedé
sekkel, kritikával és szigorúsággal közelít 
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