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Tolnai Gábor hetven éves 

Az 1910-es évjáratban „legfiatalabb" Tolnai Gabona élete 70. esztendejének betöltésekor elsősor
ban mint az akadémikusra és az egyetemi tanárra, a tudományszervezőre és a kulturális közélet 
kiemelkedő alakjára gondol december legvégén tanítványainak és tisztelőinek népes tábora, s a társa
dalmi és politikai szerep láttán kialakult benyomást színezik majd a bölcs humanistának és a hallgatói
nak oly szívesen mesélő „öreg"-nek személyesebb vonásai. Közelebb úgy juthatunk gazdag egyéniségé
hez és mély érzelmektől fűtött gondolkodásához, ha könyveit vesszük elő: ő maga mindig is literátor-
nak tartotta magát, aki saját szavai szerint ritkán adott közre „szenvtelen, minden személyességet 
nélkülöző" tanulmányt, s egyik legutóbbi kötetének szerkesztése során bevallottan az érdekelte, „hogy 
a más és más indíttatású, egymástól távoli esztendőkben keletkezett írások összeállnak-é, s ha összeáll
nak, miként válnak szerves egységgé a nyomtatott könyv lapjain." 

Ha születésnapok mellett írói évfordulók megünneplése is szokásos lenne mostanában, Tolnai 
Gábor szigorúan a bibliográfiák adatai szerint 1981-ben ülhetné munkásságának 50. anniverzáriumát, 
mert első önálló könyve 1931-ben jelent meg a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában; 
ha korábbi anyaggyűjtéseit, egykori pályázatokra írott, de ma is kiadható, sőt újból kiadott tanulmá
nyait vennénk alapul, már biztosan túljutott a félszázados jubileumon. Legkorábbi publikációja A 
szabadvers és a lírai formák válsága címmel jelent meg, s akkoriban öt folyóiratban ismertették. Ha ma 
visszatekintünk rá, életmű alapját láthatjuk benne; mint számos önvallomásból és tanúk bizonyságából 
kiderül, lényegében a Szegedi Fiatalok felfogását tartalmazza, kik az avantgárdé hívei voltak, s Ady és 
Móricz mellett a legnagyobbra Szabó Dezsőt becsülték (bár ez utóbbiból már 1930-tól kiábrándulni 
kezdtek, s Tolnai Gábor 1945-ben végleg leszámolt mítoszával). Második könyve Erdély irodalmi 
életéről országos hírt szerzett a 23 éves fiatalembernek. A Nyugatban Schöpflin Aladár méltatta, s 
minthogy vita kerekedett, szerző válaszcikket írt, amely, mint utóbb kiderült, éppen Schöpflin támo
gatásával került a folyóiratba. Ettől kezdve jelentek meg írásai mind gyakrabban az ország akkor 
legnívósabb folyóiratában, majd pedig az Illyés-szerkesztette Magyar Csillagban. Az impulzusokban 
gazdag szegedi évek egyik hozománya a Babits-Kosztolányi-Juhász fiatalkori levelezése iránti érdek
lődés, majd ennek cikkekben és tanulmányokban realizálódó eredményei; ebben a korszakban szövő
dött néhány valóban „sírig tartó" barátság is, köztük a Radnóti Miklóshoz fűződő kapcsolat: a költő
vel később is együtt dolgozott, majd legalább két tucatnyi lírai hangú emlékezést és elemzést írt róla. 

Tolnai Gábor 1934-ben ÁDOBOS-ként az Országos Széchényi Könyvtárba került; abba a nagy-
multú s a 30-40-es években tudósok és tudósjelöltek egész sorának otthont adó intézménybe, ahol a 
Szegedről felkerült s modern irodalommal foglalkozó fiatalember alapos történeti stúdiumokba me
rült. Ekkor írta Erdély hanyatlásának évszázadáról s e korszak kiemelkedő alakjairól szóló nagy tanul
mányait, nélkülözhetetlen könyvét a régi magyar főurakról, kiadta egyebek között Teleki József 
franciaországi útinaplóját, Tótfalusi Kis Miklós Mentségét, szerkesztette a Magyar Századok sorozatot 
(1943-44), s a régi szegediek mellett ekkor talált új barátokra: Halász Gáborra és számos másra, kik 
könyvsorozatának egyes köteteit is szerkesztették. Az elmélyült történeti kutatások évei egybeesnek a 
„végzetes esztendők"-kel. „Az ideges bizonytalanság első idejében" - írta 1945-ben Tolnai Gábor -
„a személyiség koroktól független egyensúlyporblémája foglalkoztatott. A tekintélyében megfogyat
kozott, öreg Kazinczyt magyarázta saját korunk ideges nyugtalansága. Majd a folyton-folyvást súlyos
bodó időben két összefüggő történelmi korszak következett. A hanyatló erdélyi fejedelemség fél 
évszázada és a Habsburg-uralom alá került Erdély világa. Végzetes esztendőket élt akkor Erdély is." 
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Egyéniségének „szűrőkészüléke egyedül a selejtes előtt" zárult le; tanulmányai valamint könyve máig 
meghatározza az általa feldolgozott korszakról alkotott tudományos nézetet, - mi több, írásai be
hatoltak a közgondolkozásba, ami pedig kiadványainak aktualitását illeti, Kodály Zoltán 1940-ben 
leírt reflexiójából idézhetünk: „Tolnai Gábor joggal mutat rá a Tótfalusi és Ady panaszai közti kísér
teties hasonlóságra. (A Mentség címe az is lehetne: »Ki látott engem?* vagy »Szeretném, ha szeret
nének.«) . . . Ha Tótfalusi ott marad Amszterdamban, ma talán az Elzevirek, Aldusok között emlegeti 
a tudós vüág. . . . Egyéni élete tönkrement, munkáját nem végezhette be. De áldozatának füstje égre 
csap és századokra mutat irányt az igaz út felé. 

Az „igaz út" követését Országromlás-sal (Illyés Gyula) kellett megfizetni, s csak utána nyílt meg a 
lehetőség, hogy Tolnai Gábor gondolkodásának, képzettségének és szervezőképességének megfelelően 
elől járjon a nem mindig könnyen járható úton. Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói széke, a 
minisztérium, a római nagyköveti poszt, egyetemi tanárság és akadémiai tagság következtek egymás 
után, több mint két évtizeden át a tudományos minősítés irányítása, 1957-től öt és fél esztendő a 
Kortárs főszerkesztői tisztében, s e közéleti munka mellett is alapvető tanulmányok és újabb kötetek, 
amelyek a látókör kiszélesedéséről és írói fejlődésről tanúskodnak. Tolnai Gábor ekkor vált Itália és a 
spanyol irodalom tudós ismertetőjévé, García Lorca igazi egyéniségének hazai interpretátorává, 
Radnóti Miklós életének és műveinek magyarázójává, a régi magyar irodalomból ekkor lett írásainak 
visszatérő témájává Szenczi Molnár Albert, a Tótfalusival rokon sorsú literátor. így alakította ki 
Tolnai Gábor azt az „egyéniségén átszűrt" irodalomtörténeti koncepciót, amely szerint a polgári, 
személyes és elemző stílus Szenczitől kezdődően Kemény Jánoson, Bethlen Miklóson, Tótfalusin 
keresztül haladva jut el Kazinczyig és a modernekig. 

E századokat átfogó koncepciót a meggyőződés hevülete emeli vízióvá. S ha Tolnai Gábor egyik 
kötetében azt kérdezte, hogy írásai egységgé állnak-e össze, az igenlő válasz talán úgy fogalmazható 
meg legtalálóbban, hogy az egység a személyesség és a tudományos objektivitás pólusai közötti feszült
ség által szerveződik meg. Az önelemző és tudós literátor jól látja, hogy személyessége korábban főleg 
a témaválasztásban, az utóbbi 10-15 évben írásainak élményszerűségében nyüvánult, s esszéi egyre 
„líraibb vonalvezetésűvé", váltak. Legutolsó kötete a leglíraibb: búcsúzik benne meghalt jóbarátoktól, 
gyötrő emlékektől, de igazában „az emlékeket felidéző magány keserű ízé"-től, amelyet azonban „kiirt 
magából", hogy ismét felragyogjon az öröm „szép szeme", s hogy egy badeni kirándulás rajza után így 
zárja könyvét: „Újra mondom második hazámnak, Itáliának - amit ennek az írásnak az élére írtam, 
újra mondom most, hála a jó sorsnak, az emberbe, a humánumba, a mind teljesebb életbe vetett, 
kiirthatatlan, romantikus hitemnek is: Maradj velem, mert beesteledett." 

Mit kívánhatnak a barátok, a pályatársak és a tanítványok a 70 éves Tolnai Gábornak? Az öröm 
„szép szemének" derűs ragyogását, és töretlen erőt annak, aki a megélt balsors után jó sorsáról tud 
beszélni, és romantikus hittel hisz az emberben, a humánumban, a teljesebb emberi életben. 

Tamai Andor 

Nagy Péter hatvan éves 

Még csak hatvan éves? Bizony idősebbnek látszik: munkája alapján. Eddig tizenhárom könyve 
jelent meg, köztük két nagy pályamonográfia. Kutatásainak van középpontja: a modern magyar iroda
lom, de nemcsak középpontja van, hanem gazdagon kiterebélyesedő érdeklődésének körébe vonja a 
világirodalmat a klasszicizmustól máig, kiterjed a regény, a dráma, a líra és az eszmeáramlatok törté
netére egyaránt. Rang szerint tudós akadémikus, de nem az a szó angol jelentésében, ahol az „acade-
mic" gyakorlattól elvont, hideg logikai konstrukciót jelent. írásaitól mi sem áll távolabb, mint az 
akadémikusi talárba öltözött nagyképűsködés és fennkölt kinyilatkoztatás. Fegyvere az érvelő okfej
tés, a megvilágító és önmagában is mindig világos gondolatmenet, valamint a szarkazmusra hajló 
gúnyos humor. 

A negyedik nemzedék irodalomtörténésze a modern magyar irodalomnak a Nyugat indulásával 
kezdődő időszámítása szerint. Ahhoz az irodalomtörténész-generációhoz tartozik, amelyre a felszaba
dulás után az első nagy analitikus feladatok hárultak. Az új magyar irodalomtörténet marxista szelle
miségű alapvetését Lukács és Révai iránymutatásai alapján az előttük járó Bóka-Sőtér-Tolnai-
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Waldapfel-Ortutay-nemzedék fektette le, nekik jutottak a legfontosabb őrhelyek is. A negyedik 
nemzedéknek az volt a feladata, hogy kulcsfontosságú és alapvető jelentőségű részkérdések kidolgozása 
révén megtöltse és kiteljesítse a nemzeti klasszicizmussal szembeállított új értékrend kereteit. Ennek 
szellemében kezdődtek el - a felszabadulást követő egy-másfél évtizedben - Klaniczay Tibor Zrínyi
vel, Pándi Pál Petőfivel, Király István Mikszáthtal, majd Adyval, és Szabolcsi Miklós József Attilával 
foglalkozó kutatásai. E kutatások, túl az eredeti célkitűzésen, nemcsak kitöltötték, hanem jelentős 
mértékben át is formálták, tovább is fejlesztették az íj irodalomtörténeti gondolkodást. 

Nagy Péter Móricz Zsigmond pályáját dolgozta föl. Monográfiája 195 3-ban jelent meg s azóta -
kibővítve, átdolgozva - még két kiadást ért meg, 1962-ben és 1975-ben. A könyv - a korabeli 
nagyrealizmus-koncepciónak megfelelően — a regényíróra összpontosítja a figyelmet, a novellista, a 
költő, a drámaíró és publicista kevesebb szerephez jut benne, mint ami érdeme szerint megilletné, de a 
regények során belül máig érvényesen veti a hangsúlyt, s a legfontosabb regényeket úgy elemzi, hogy 
ma is kézikönyvszerűen használható mind a szakmai, mind pedig a szélesebb olvasóközönség számára. 
S ez nem kis érdem, mert noha a kor bélyege rajta van e könyvön, nem sok munkát tudunk említeni 
azokból az évekből, amit annyi tanulságos haszonnal lehet ma is elővenni, mint ezt. 

A könyv körül kibontakozó viták egyik legfontosabb kérdéscsoportja a népiség fogalma körül 
kristályosodott ki. Nagy Péter további kutatásai is ebbe az irányba fordultak. De nem a problémakör 
elvi általánosságai foglalkoztatták, hanem a konkrét történeti megjelenése érdekelte a modern magyar 
szellemi életben. A Móricz-monográfia befejezése után a népi mozgalomra ható ideológiai előzmé
nyekkel kezdett el foglalkozni, és Szabó Dezső nagyhatású, ellentmondásos pályáját állította közép
pontba. Szabó Dezső indulása című könyve 1958-ban, a Szabó Dezső az ellenforradalomban című 
1960-ban jelent meg, s a teljes pályát átfogóan és részelteiben elemző nagy monográfiája pedig 1964-
ben látott napvilágot. Ez a hatalmas munka már nemcsak a szűkebb értelemben vett irodalomtörténet-
írás fejlődését mozdította elő, hanem a megújuló eszmetörténet egyik alapvető művének is kell tekin
teni tudománytörténeti szempontból. Személyes tanú vagyok arra, hogy Lukács György müyen nagyra 
értékelte ezt a könyvet: azt mondta, nem csupán Szabó Dezsőt mutatta be neki meggyőzően Nagy 
Péter monográfiája, hanem Németh László indíttatásait is megvilágította, s ezen keresztül a két háború 
közötti magyar értelmiség gondolkodásmódjának tudományos feldolgozásához is alapvetően hozzá
járult. 

E rövid születésnapi számvetésből nem hiányozhat a tudós filológus és kérlelhetetlen logikájú 
történész mellett a tanulmányíró, kritikus és esszéista arcképe sem. Akár az 1965-ben megjelent 
tanulmánygyűjteményét, a Rostát emelem le a polcról, akár az 1976-ban kiadott Útjelzőt veszem 
kézbe, a szellemi érdeklődés magasfeszültésgű áramkörébe kapcsolódom be. Nagy Péter a modern 
irodalom barátja. Izgatja és foglalkoztatja mindaz, ami a modern irodalmat előre vezeti. Elvi kritikus, 
de az elvi kritikát nem téveszti össze a prekoncepciós ítélkezéssel, és nem zár ki eleven kíváncsiságának 
köréből egyetlen irodalmi irányt, módszert és stílust sem. Az első marxista irodalomtörténészek közé 
tartozót, akik megértették és megérttették Weöres Sándor költészetének mibenlétét, felismerték és 
elismerték Ottlik Géza prózájának súlyát. Kritikai szemléletének látóhatárán Szomotytól Tamási 
Áronig és Gelléritől Kolozsvári Grandpierre Emilig és Örkény Istvánig csaknem az egész modern 
magyar irodalom feltűnik. 

Legutóbb Drámai arcélek címmel 1978-ban jelent meg tanulmánykötete. Bródy Sándor, Herczeg 
Ferenc, Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Gárdonyi Géza, Szemere György, Tömörkény István és 
Móricz Zsigmond drámaírói munkásságát elemzi ebben a könyvben. Az ismeretlenbe vág utat vele, 
irodalomtörténetírásunk legmostohábban kezelt műfaját, a drámatörténetet frissíti fel gondos filológus 
munkával, érzékeny esztétikai szemlélettel és ihletett szép, megelevenítő tusrajzokkal. Egy nagy, 
modern magyar drámatörténet első részének tekinthető ez a kötet: nem meglepő fordulatként attól a 
tudóstól, aki már gyermekkorát a színház igézetében töltötte, s doktori értekezésül a francia klasszikus 
dráma magyarországi visszhangját dolgozta föl. Hajlama, indíttatása, erudíciója és nem utolsó sorban 
színházi szakértelme szinte predesztinálja arra, hogy a következő években továbbfolytassa ezt a 
századelő íróival kezdődő sort és megírja a huszadik századi magyar dráma történetét. Irodalomtörté
netünk oly adósságát szüntetné meg evvel, aminek törlesztéséért már eddig is ő tett legtöbbet. 

Kenyeres Zoltán 
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Csapláros István hetven éves 

Ebben az évben fejezi be tanári munkáját a magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok termékeny 
kutatója, a Varsói Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékének megteremtője és nyugalomba 
vonuló vezetője. 

Csapláros Istvánnak az utóbbi évtizedben lehetősége nyílt arra, hogy több időt szánjon tudományos 
tevékenységére, hosszú pályája eredményeinek összegzésére. 1971-ben az ő válogatásában jelent meg 
Krakkóban a Lengyelországról szóló magyar versek antológiája. Elkészítette irodalmunk múlt századi 
és 1961-72 közötti lengyel fordításainak bibliográfiáját, amely öt évvel később a varsói egyetem 
gondozásában látott napvilágot. 1977-ben Budapesten került sor a széles értelemben vett, nemzetközi 
összefüggésekben látott irodalmi kapcsolatainkkal foglalkozó, A felvilágosodástól a felszabadulásig c. 
kötetének kiadására. A benne olvasható tanulmányok arról tanúskodnak, hogy a Lengyelországban 
második hazájára lelt tudóshoz a magyar irodalom- és művelődéstörténet áll közelebb. Ezért érdekel
ték Kazinzy Ferenc és köre lengyel kapcsolatai, XIX. századi költőink, köztük Petőfi fogadtatása, a 
Szózat galíciai hatása vagy Az ember tragédiájának 1903-as krakkói bemutatója. Az utóbbi két írás 
közlésére először az ItK vállalkozott. 

Csapláros Istvánnak a hetvenes években felerősödő tudományszervezői munkássága is mutatja, 
hogy kelet-közép-európai kontextusba ágyazva igyekszik feltárni a magyar-lengyel kapcsolatokat. Ezt 
bizonyítja a tanszéke fennállásának 20. évfordulóján rendezett ülésszak előadásait tartalmazó kötet és 
az a kiadvány, amelyben az Ady-centenárium alkalmából szervezett varsói konferencia anyagát adta 
közre (1978). A közelmúltban hagyta el a nyomdát az a kötet, amelyben a varsói magyar tanszék 
negyedszázados jubileumára készült írások ugyancsak az ő szerkesztésében olvashatók, Budapesten 
pedig sajtó alatt van tanulmányaik új kötete. 

A hetven éves professzor nemrég magas lengyel kitüntetésben részesült. Reméljük, még sok ideje 
lesz arra, hogy tudományos tevékenységének szintézisét a magyarországi irodalomtudomány mind 
több művelőjével is egyre jobban megismertesse. 

D. Molnár István 
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