
az első két korszakról ad e tekintetben össze
foglalást (97-98) . Mindenesetre, a költői fejlődés 
korszakolását csak hasonló igényű vizsgálatokkal 
lehet majd maradéktalanul elfogadhatóvá tenni. 

Befejezésül a kötet többi részletéhez szük
séges néhány apró megjegyzést tenni. A költőnő 
bátyjának, Petrőczy Istvánnak egy részben titkos
írásos levelét (21) talán sikerülne megfejteni 
ötvös Ágoston: Rejtelmes levelek (Kolozsvár, 
1848) című művének kulcsai segítségével. - A 
106-7 . lapon idézett Wathay-versekről aligha 
mondhatjuk, hogy a „korban" keletkezett, mivel 
kb. 80 -90 évvel előbb íródott a költőnő versei
nél. A szerző a Jenei-féle kiadást használja az 
RMKT XVII/1. helyett, de azt sem pontosan: 
vö. S. Sárdi: 106, Jenéi: 74, RMKT: 169. lapok. 
- Fontos lenne megtudni Petrőczy Kata Szidónia 
egykori könyvtárának összetételét, mert így a 
hatásokra, mind a korábbi magyar költészetére, 
mind az európai (különösen a pietista-jellegű) 
irodaloméra feltételezések helyett pontosabban 
következtethetnénk. - A kötetről még csak 
annyit: kár, hogy hiányzik a végéről az Irodalom
történeti Füzetek sorozatban megszokott név
mutató. 

Hargittay Emil 

Vendel-Mohay Lajosnéí „Áll a régi ház még". 
Szekszárd, 1974. Balogh Ádám Múzeum kiadása, 
112 1. 

Túlságosan is természetesnek tekintjük, hogy 
az írónak, mint állandóan az önszemlélet tükrébe 
pillantó embernek életében a szülőház és a 
dajkáló vidék ihlető szerepet játszik. Babits élet
művének megértéséhez mindenesetre a szülőföld 
és a családi otthon megismerése a szokottnál 
azért is fontosabb, mert á Levelek Írisz koszorú
jából verseinek keletkezése idején, levelezéséből 
és poétikai eljárásaiból következtetve 1905-ben, 
kialakította magának - a Freud előtti lélektanból 
és a poszt schopenhaueriánus etikából köl
csönözve egyszersmind módosítva a fogalmat -
az „erkölcsi emlékezet" (Gedächtnis), az ihletet 
kiváltó, személyiségformáló ős-élmény alkotó 
elvét. Az „erkölcsi emlékezet", a személyes múlt 
ihletformáló szerepét tételesen először ideál
képére, Aranyra ruházta (1 . Petőfi és Arany), de 
mint „a szülőföld imaginációja", ahogy a jelenség 
szűkebb érvényességi körét Kardos Tibor találóan 
elnevezte, Babits egész életművén végigvonul. 
Vendel-Mohay Lajosné könyve (szerk.: Gaál 
Attila) „a szülőföld imaginációjá"-t a tárgyi és 
természeti környezet beszédes tükrében mutatja 

be, s Babits Szekszárdjának általános és a családra 
vonatkoztatott histórikumából is tanulságos 
mozzanatokat idéz föl. Ez a kiadvány rendel
tetése szerint a Babits Emlékház katalógusa, s 
ennek a feladatának hasznosan, sőt tudományos 
hivalkodás nélkül is gondolatébresztőén megfelel, 
ugyanakkor a művekben visszhangzó életrajzi és 
családtörténeti tényeket tanulmányszerűen 
kerekíti egésszé. „Az emléktábla" c. első fejezet 
szerény címe ellenére bevezetés Babits költésze
tének a „genius loci"-t érzékeltető, világos 
világába. Előbb a szülői ház hangulatos környékét 
írja le Babits vallomásos prózai és lírikus szemel
vényeivel hitelesítve a képet, majd a város 
vázlatos, de kifejező történetét s a költő anyai 
ágának, a Kelemeneknek szintén sűrített, mégis 
pontos szekszárdi életútját rajzolja meg: a ház 
architektúrájának és kialakulásának, valamint a 
Halálfiai Cenci nénije, a nagyanya szőlőjének az 
adatokig szabatos ismertetése a tágabb családi
baráti kapcsolatokkal összehangoltan, Babitsnak 
az otthonnal folytatott belső párbeszédét jelentő 
hazatérései krónikájával kiegészítve a pályakép 
megvilágításához is hozzájárul. „A kiállítás" c. 
fejezet mind az elrendezés tárgyi érdeméért, mind 
a belső tereknek az életútra és a műre rímelő 
értelmezéséért figyelemre méltó. A mai beren
dezés évtizedek viszontagságainak következtében 
nem minden részletében azonos a gyermekévek 
szobabelsőivel, de a magyarázat mindig jelzi, hol 
fogadja korhű környezet a látogatót, és hol 
pótolták értő kézzel a költő vagy családja más 
esztendeiből származó bútorokkal a hiányt. Több 
kényszerű megoldást indokol az a tény, hogy az 
emelet ma is magánlakás, ezért csak a földszinti 
szobákat sikerült muzeális célok szolgálatába 
állítani. A szerző, mint az emléképület gond
viselője, jogainak határáig így is plasztikusan idézi 
elénk „a báboskorlátot kedves népi bájjal utánzó 
esztergált farácsot az emeleten", s a lépcsőt, 
melyről a Babits-kutatók tudják, milyen furán 
meghitt szerephez jutott a költő születésében.. A 
fogadószoba bemutatása két nemzedék bútor
zatán s az apa és a nagyanya nemcsak leírt, 
hanem életrajzi adalékokkal, továbbá a költő 
szavaival is színezett arcmásán kívül három tárgyi 
emlékcsoportot magyaráz. 

Babits megértéséhez kevésbé jelentékeny 
fogódzót kínál az üveges szekrény tárgyi 
együttese, viszont annál fontosabb az elfunt 
„ében színű könyvelspolc" helyett a környezetbe 
illő könyvszekrényben a nemzedékről nem
zedékre hagyományozott kötetek gyűjteménye, 
amelynek számos darabjáról A z én könyvtáram c. 
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cikkbó'l vagy olvasmányélményeiről szóló vallo
másából tudunk, de a kiadvány mondhatnánk 
annotált, noha nem teljes bibliográfiának szánt 
felsorolását részben forrásértékűnek, részben 
későbbi tanulmány csírájának tekinthetjük. A 
harmadik emléktípus a falakon s az asztal
lapokon, üveg alatt minden más szobában is föl
lelhető, gonddal válogatott, kéziratok fény
másolata, bár mindenekelőtt a szekszárdi vonat-
kozásúaké, s egyik-másik fakszimile a kritikai 
kiadásra várakozva variánsok leckéjével gazdag. 

„A költő édesanyjának szobája" elsősorban a 
muzeális bemutatást dicséri, és ebben a fejezet
ben a szerző is a híven rekonstruált szoba belsőből 
a családregény főbb szereplőienk mintáira kor
látozza különben friss szemű és beavatott 
kalauzolását. „A költő diákszobájá"-nak szem
léltetése viszont már alkotáslélektani vázlatnak is 
beillik, mert Babits hajdani íróasztalával, a 
„gondolkozó szék" rangjára előléptetett, régi ülő
bútorral, a diákkori kézirattárnak fölkent 
sublóttal meg a fényképekkel, fakszimilékkel a 
vonzó kilátású és a természet hangjait is befogadó 
helyiség a szerzőt az ihletett órák mértéktartó 
fölelevenítésére indítja; idézetei, mint általában 
mindenütt, nemcsak- jól szemléltetik mondani
valóját, hanem távlatot is adnak neki. „A kis 
szoba" arra a kertre néz, mely nem egy Babits-
vers motívumait juttatja eszünkbe, s a szerző 
joggal szenteli ezután utolsó fejezetét a gyermek-
leiekben vadonná nőtt, kedvesen szűk zöld
felületnek, de a szobácskában maradva alig
hanem legtöbb irodalomtörténeti összefüggés föl
tárását ígérő darabjának a paravánt, A gólya-
kalifáb'&n is említett, négyrészes spanyolfalat kell 
minősítenünk: nemcsak a korai biedermeier idő
szakából eredeztetett műtárgy szerintünk kései 
rokokó-reminiszcenciákkal ékes, gobelin-hímzésű 
előoldala, hanem századvégi festmények repro
dukcióival teleragasztott hátlapja miatt, amely 
mögött a gyermek Babits órákig szemlélődve 
álmodozott. A szerző tárgyismeretére vall, hogy a 
családregényből és sok nagy versből ismert prés
ház fotójáról a színhelyet az emlékháznál tágabb 
körre bővíti; az előhegyi szőlő valóságos és 
költői-írói világát festői szemelvényekkel, fakszi
milékkel, eredeti közlésekkel (pl. telekkönyvi 
rajzzal) s nem utolsó sorban saját képzelet
mozdító szavaival idézi az olvasó elé. 

A kiadványnak a jó katalógusnál nagyobb az 
irodalomtörténeti értéke. A függelékként közölt, 
jegyzetelt „válogatás" három részre bontva rend
szerezi Babits szekszárdi vonatkozású alkotásait, 

végül a könyvet a legfontosabb életrajzi 
adatokkal kerekíti le. Néhány kisebb jelentőségű 
pontosításra épp ez a tágabb kitekintés ad alkal
mat, így az In Horatium címének jelentése a vers 
szövegéből következően is „Horatius ellen", s 
nem az ő ,módján'; a hét Paysages intimes-ből 
csak a 3., 4. és 5. tartalmaz helyi motívumot; az 
Aestati hiems nem csupán otthoni tájrajz, hanem 
Szekszárdon is született, s nem Baján; végül a 
Játszottam a kezével Szilasi Vilmos könyv
példányának bejegyzése szerint „915. hajón, 
Bpest-Bécs" keletkezett, bár a költő alighanem 
két ütemben, s két különböző múzsához írta. A 
válogatás eleve nem tart számot a teljességre, 
megjegyezzük azonban, a Recanati, Éjszaka!, 
Asztalfiók, Kútban s az Anyám nagybátyja, régi 
pap helyi színei miatt nem maradhat ki szekszárdi 
vonatkozású válogatásból. 

Vendel-Mohay Lajosné könyvét remélhetőleg 
a Babits Emlékház rendszeresen kiadandó év
könyvei követik, hiszen a mind részletesebb 
irodalomtörténeti kutatás a jövőben szerintünk 
ilyen közlésformákat igényel. A megnyitandó 
emeleten kutató-szobát rendezhetnének be, mert 
a kiadvány tanúsága szerint a Babits-búvárlat 
bővebb helyi műhelyét is rátermett kéz 
irányítaná. 

Rába György 

Pap Károly: A fölbukkanó ember. Sajtó alá 
rendezte és a bevezetőt írta Petrányi Ilona. Bp. 
1977. Magvető K. 2181. 

A Pap Károly-életmű kutatójának, Petrányi 
Ilonának összeállításában megjelentek az író 
eddig kiadatlan - a Petőfi Irodalmi Múzeum 
Kézirattárában őrzött - novellái és ugyanebben a 
könyvben láttak napvilágot a korábbi kötetekből 
kiszorult, folyóiratokban, napilapokban lappangó 
írások is. A fölbukkanó ember elé szintén 
Petrányi Ilona írt szép esszényelvről s a 
novelláknak az életműben való pontos elhelye
zéséről, ugyanakkor a gyengébb írások „diag
nózisairól" tanúskodó tanulmányt is. Hogy ez a 
„diagnózis" némelykor elnéző, abban nyilván 
nemcsak Petrányi Ilonának a Pap Károly-i életmű 
iránti szeretete játszik szerepet, hanem a kiadó 
profiljából következő bevezető tanulmány jelle
gének érthető obligát kötöttsége is. 

A novellák egy része a húszas évek ismeretlen 
anyagát teszi közzé. Akad itt naivan didaktikus, 
igazságszolgáltató történet (A terméketlenség 
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