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Szerkesztette, a szöveget gondozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Belia György. 1-3. köt. 1. 
1895-1908. 2. 1909-1913. 3. 1914-1918. Bp. 1983. 517, 661, 555 L (Ady Endre Művei.) 

Három vaskos kötet Ady-levelezés, sőt Ady 
Endre levelei három kötetben, öröm a kutató
nak és Ady minden kedvelőjének. Az első és 
máig egyetlen Ady levelezéskötet 1956-ban, 
közel harminc évvel ezelőtt jelent meg egy 
kötetben ugyancsak Belia György szerkesztésé
ben. Azóta az Ady-kutatás nagyot fejlődött. 
Befejeződött a publicisztika kritikai kiadása, és 
a Magyar Remekírók sorozatban megjelent egy 
immár megbízható összes versek és novellák 
kötet. A kritikai kiadás céljára a levelezést is 
folyamatosan gyűjtötte Varga József és Vitályos 
László, és a gyűjtés eddigi eredményét Láng 
József jóvoltából az Ady-kutatók gépiratban 
meg is kapták. így megkapta Belia is, aki termé
szetesen fel is használta a gyűjteményt, és csak 
fájdalmasan korai halálának tulajdonítható, hogy 
ennek a ténynek regisztrálásáról a bizonyára 
már betegen leadott utószóban megfeledkezett. 

A háromkötetes levelezés szerkesztési kon
cepciójával lenne némi vitám - most már sajnos 
csak a kiadóval, melynek intenciói bizonyára 
megszabták a szerkesztő munkáját Vajon 
érdemes volt-e az Ady Endre Művei sorozatban 
ilyan nagy terjedelmet biztosítani Ady levelei
nek, hiszen ez a sorozat a nagyközönségnek 
szól. Nem lett volna-e helyesebb olyan arányban 
válogatni a levelezést, mint ahogyan ugyanebben 
a sorozatban a tizenegy kötet publicisztikát 
három kötetbe sűrítettük bele? Ady levelei 
közt nagyon sok az olyan színtelen, pénzkérő, 
üdvözlő, versküldő vagy ún. ügyintéző levél, 
mely csak az Ady-kutatókat érdekelheti. Még 
Lédának, Csinszkának és főképpen a kis rajongó 
nőknek írt és tőlük kapott levelekből is elég lett 
volna fukarabb válogatás, mert ezek modoros
sága üyen mennyiségben inkább taszító mint
sem vonzó. 

Szigorúbban kellett volna a kiadónak tar
tania magát a válogatásnak az utószóban meg
fogalmazott helyes szempontjához, és valóban 

„elsősorban a tartalmilag jelentőseket" kellett 
volna nyilvánosság elé bocsátani. E tekintetben 
azonban nemcsak a fölösleges leveleket opponá
lom, hanem súlyos hiányokat is említenem kell. 
Nem szerepel a válogatásban Ady négy rend
kívül fontos levele Jászi Oszkárhoz, mely az 
OSzK-ban található (Varga József közölte az 
ItK 1974. évi 6. számában). Hiányzik Ady 
távirata Károlyi Mihályhoz, melyet Bölöni 
nyomán már többen is közöltek. Nem szerepel a 
Világban megjelent távirat sem az Országos 
Polgári Radikális Párt 1918-as kongresszusához. 
Az Adynak írt levelek közül pedig hiányolom 
Babits leveleit. Ezek a levelek lényegesen fon-
tosabbak az Ady-kép szempontjából, mint a 
szabókhoz, ügyvédekhez, titkárnőkhöz stb. írt 
levelek. 

Nem szerencsés az sem, hogy az Adynak írt 
levelek a jegyzetbe kerültek, s így nehézkes 
egy-egy válaszra vagy előzményre rábukkan
nunk, mert a szerkesztő abbeli igyekezetétől, 
hogy minél többet zsúfoljon bele az Adynak írt 
levelekből, sokszor zavarossá válik a jegyzet. 
Sokkal olvasmányosabb lett volna a kötet, ha 
levél és válasz időrendben egymást követték 
volna a főszövegben. 

Nem következetes a levelek lelőhelyének 
közlése sem. Hol kézirattári lelőhelyre, hol 
pedig megjelenésre hivatkozik a szerkesztő. De 
ennél is nagyobb kár, hogy a más forrásokból 
vett leveleket nem vetette össze a létező és 
hozzáférhető eredetiekkel, amivel sok szöveg
hibát megtakaríthatott volna. Nem közli a jegy
zet azt sem, hogy levélről, lapról vagy táviratról 
van-e szó. 

Feltétlenül szükséges lett volna a levelezést 
nyomdába adás előtt szaklektorral elolvastatni. 
Úgy bizonyára sok hiba, tévedés elkerülhető lett 
volna. 

Mindez nem érinti azt a tényt, hogy Belia 
György óriási munkát végzett, és az alábbi 
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hiányosságok mindössze a filológiai akribia és a 
használat megkönnyítése kedvéért kívánkoznak 
papírra. 

Az a tény, hogy az eredeti leveleken kívül 
többféle forrást használt, olyan zavarokat is elő
idézett, hogy egy-egy levelet kétszer is közölt, 
négy esetben azonos szöveggel de különböző 
dátummal. így az 534. sz. és az 1007. sz., 
továbbá a 449. sz. és a 607. sz. levél, a 74. sz. és 
a 218. sz. valamint az 1041. és 1291. sz. levél 
szövege azonos. A 487. sz. és a 735. sz. levél 
ugyancsak azonos, csakhogy a 487. sz. valamivel 
rövidebb. A duplázások nyitja az, hogy ezek a 
levelek más-más dátummal szerepelnek a külön
böző forrásokban. (Az első kettő a Vitályos-
gyűjteményben és a Fenyő Följegyzések . . . c. 
kötetben, a két utolsó pedig Belia korábbi válo
gatásában és a Vitályos-gyűjteményben.) így 
bosszulja meg magát a sok jelentéktelen szövegű 
levél: osztódással szaporodik. 

A jegyzetek sokszor (többször) maximalis
ták, bőbeszédűek, olyasmit is magyaráznak, ami 
nem igényel magyarázatot, mert vagy benne van 
a szövegben a magyarázat, mint pL a 103., a 
252., a 457., a 618. és a 678. sz. levelekben, 
vagy mert átlagos műveltségű ember számára 
jegyzet nélkül is érthető, vagy a levél szempont
jából fölösleges a jegyzet. Ilyenek pL „Ulm: 
német város München és Stuttgart közt, a 
München-Párizs vasútvonal mellett." (259.); „a 
szerkesztőségi szolga: János" (327.); fölösleges a 
Singer és Wolfner szerződés szövegének közlése 
(478.); „Endre napja nov. 30-án, Katalin napja 
nov. 25-én van." (478.); „A Magyar Király 
szobaasszonyát Ilonkának hívták" (1040.); 
„Noki: Boncza Berta kutyája (foxi); Perczel 
Armandtól kapta ajándékba" (1155.). Az 
1257. sz. levél esetében, mely egyébként jegyzet 
nélkül is világos, a jegyzet félreorientál. Stein-
feldnek írja Ady: „Tudasd címedet Láng 
doktorral." Jegyzet: „Láng Menyhért címéről 
van szó." 

Maximaiizmusnak tekinthető az a rengeteg 
ismétlés is, amelyet a jegyzetekben találunk. Kár 
tucatszám ismételni, hogy „Dodó. Diósi Ödön"; 
„direktor: Vészi József"; „Jolán: Bíró Lajosné, 
Vészi Jolán" stb. stb. 

A bőbeszédű jegyzetek mellett nem ritka a 
szűkszavúság vagy a jegyzetek hiánya sem. En
nek legkirívóbb példája az, hogy az idegen sza
vakat, kifejezéseket nem jegyzeteli, pedig egy 
széles olvasóközönségnek szánt kiadványban ez 
nemcsak illik, de kötelező is. Ilyenekre gondo
lok mint „a híres momentane" (199.): „invita 

Minerva" (632.); „fausse couche" (700. sz. 
jegyzetben közölt Léda levélben); „chria" 
(900.); „glebae adstictus" (1056. sz. jegyzetben 
közölt Ernőd levél); „c'est a prendre ou ä laisser 
(1336. sz. jegyzetben Hatvány levele). Viszont 
ebben sem következetes, mert pl. az 1328. sz. 
levél „bagno" szavát jegyzeteli. 

Hiányos jegyzeteket is találunk szép szám
mal. Néhány példa: Kik a 170. sz. levélben emlí
tett Senkiék? Feltehetően Fehérek, akikkel 
Ady ekkor rosszban volt. A 290. sz. jegyzetben 
Kéri Pálról annyit el lehetett volna mondani, 
hogy Az Est munkatársa volt, és Kemény Si
mont sem ártott volna jegyzetelni a mai olvasó
nak. A 243. sz. levelezőlaphoz nem jegyzeteli 
„én a tulipánt nem szeretem". Pedig itt nem a 
virágról van szó, hanem a soviniszta tulipán 
mozgalomra utal. Az 542. sz. jegyzetben nem 
magyarázza, hogy miért érezte sértőnek Ady 
Ignotus Pester Lloyd-beli tárcáját. A 611. sz. le
vélben előfordult Lóránt Dezsőt nem jegyzeteli, 
holott Lóránt gyakori szereplője az Ady-publi-
cisztikának. A 843. sz. jegyzetben Kozma Andor 
levélben köszöni a költői megemlékezést. Hi
ányzik a jegyzet, hogy ez a Margitára utal. Az 
1287. sz., Vargha Gyulához írt levélhez is jegyzet 
kívánkoznék arról, hogy Ady Vargha Gyulának 
Rákosival együttes fellépését nehezményezi egy 
Gyóni Gézáról tartott irodalmi esten. 

Rossz olvasatból vagy fel nem ismert sajtó
hibából eredően is furcsa jegyzeteket olvasha
tunk (ezek többsége is a hiányos forráskritikára 
vezethető vissza). A 168. sz. levélben: „Biró 
néni vigasztalásom..." - jegyzet: „Biró néni 
talán Biró Lajos anyja, Blau Lajosné." Pedig 
csak az előző levelet kell elolvasni („Biró társa
sága nyújt valami kárpótlást"), hogy lássuk, a 
néni sajtóhiba vagy rossz olvasat némi helyett. 
Az 577. sz. levélben átveszi az én ItK-beli közlé
sem egy sajtóhibáját: keserves - kedves helyett. 
A 386. sz. levél jegyzetében közölt Kabos Ede 
levélben olvasható: „Ady Lőrinc ur nagyot üt
het a lován" - helyesen: „Ady Lőrinc ur na
gyon ülhet a borán". (Töredelmesen megvallom, 
hogy ezt a mondatot én is rosszul idéztem fenti 
ItK-beli közlésemben, de tizennyolc év távlatá
ból nem emlékszem, mi volt a közös rossz for
rásunk.) Rossz olvasat a következő is: az 
1030. sz. levélben: „Kell mert kell - mondaná 
Zsófia." Jegyzet: „Zsófia: Dénes Zsófia." A 
960. sz. levélből viszont kiderül, hogy Zsófia el
írás vagy félreolvasás Zsiga helyett. Ebben írja: 
„igy van, mert így van, mint Móricz Zsiga mon
daná". Rosszul olvasták (talán még a távirdá-
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ban) a következő táviratrészietet: „. . . talán te
lefonálj. Zsukánk csókol." A logikus olvasat: 
„ . . . talán telefonálj Zsukának. Csókol..." Az 
1097. sz. levél jegyzetében közli Török Károly 
egy levelét. Ebben olvasható a következő mon
dat: „Hisz a Te ismeretséged ezekkel a malettur 
népségekkel..." — nem félreolvasás ez malfai-
teur helyett? Az 1329. sz. levélben olvashatjuk: 
„Köszönöm a cigarettákat, jól fogytak" - min
den bizonnyal rossz olvasat vagy sajtóhiba jól 
fogtak helyett, de az értelmes sajtóhibák a leg
veszedelmesebbek. Talán csak sajtóhiba az 
1218. sz. levélben a következő mondat: „De leg
alább mindennap egyszer akartam irni önnek, s 
egyszer gondoltam Szigorúságodra" - ezerszer 
gondoltam helyett. (Természetesen a nyilvánvaló 
sajtóhibákat nem sorolom fel külön.) 

Elég sok téves jegyzetet is találtam. így pl. a 
457. sz. jegyzetben ezt olvashatjuk: „Moscovitz 
Geyza felesége Brüll Erzsébet, Brüll Adél unoka
testvére volt." Helyesen: M. G. felesége Hatvány 
Deutsch Hermina, Hatvány Lajos nagynénje 
volt. Ugyanebben a jegyzetben idézi Hatványt: 
„Nagybátyám, zempléni Moscovitz Geyza . . " de 
ez nem akadályozza abban, hogy a 931. sz. le
vélben ugyanezt a Moscovitz Geyzát így jegyze
telje: „Hatvány Lajos unokabátyja". A 
718. jegyzetben tévedés, hogy Gábor Andor ál
neve Fidibusz volt. Ez Gábor Andor vicclapjá
nak volt a címe. Ady és Horváth János tréfás 
megszólítást használ időnként leveleiben. Ha 
azonban Ady Horváth Jánost „kedves Zoltán" 
vagy „Zoltikám"-nak szólítja, akkor nem 
Beöthy Zsoltra gondol, ahogy a jegyzet magya
rázza, hanem minden bizonnyal Ferenczy Zol
tánra. Az 1010. sz. levélben olvashatjuk, hogy 
„Hajdú Lili pszichológusnő". Tévedés, pszichiá
ter orvos volt. Az 1068. sz. jegyzethez: az Or
szágos Polgári Radikális Párt pesti alakulógyűlé
sére nem a Fénylik a tenger, hanem a Levél a 
Végekről c. verset küldte. Az 1163. sz. Csinszka 
levélben olvassuk: „Nagymama kérése Károlyt 
illetőleg durván visszautasittatott a Cár őkegyel-
métől a cabinetirodán keresztül." Jegyzet: „Tö
rök Károly katonai fölmentését kérték, azt uta
sította el a kabinetiroda; a cár talán arra utalás, 
hogy az orosz betörés miatt szükség van minden 

férfira." Szerintem Boncza Miklós utasította 
vissza a közbenjárást Török Károly katonai fel
mentése ügyében vagy Ruffyékon vagy élettár
sán, Eibenschütz Kamillán keresztül. Az 
1207. sz. levélben a „disznózni" nem disznó-
torozást jelent, hanem egy kártyajátékot, amint 
az ugyanebben a jegyzetben a nagymama egy 
későbbi leveléből is kiderül: „Csak jöjjön, édes 
Bandi, ha nincs is már élő disznónk, kártya út
ján ügyé, mindég magára vállalja a disznóságot." 
Fel kellene oldani azt az ellentmondást is, mely 
a 489. és 615. sz. jegyzetben van. Az előbbiben 
Telekes Béla az Ich und die Bücher fordítója, 
utóbbiban egy Hatvány levél szerint Füst Milán. 
Az előbbi a helyes, de Hatvány talán Füst Mi
lánt is tervbe vette mint fordítót. 

Helyenként a levélíró tévedését nem igazítja 
ki a jegyzet. A 272. sz. jegyzetben Kabos Ede 
levelében azt írja, hogy „.. . hétévi szolgálatot 
követel, mint Jákobtól Rebeka". Jákobtól Lá
bán követelt hév évi szolgálatot, Rebeka Jákob 
anyja volt. Ha ezt Kabos Ede eltéveszti, hogyan 
tudná a mai olvasó? 

Néhány adatnál jelzi, hogy nem sikerült ki
deríteni. Ezek közül néhányat módomban van 
kiegészíteni. A 286. sz. levélben „Ollendorfék" 
egy nyelvtanítási módszerre utal, amire az idé
zett példamondatból is következtetni lehet: „ö 
egy rossz asszony, de szomszédunknak jó fia 
van, mert Ollendorfék nagyon helyesen mond
ják." (Gondolom, a helyes olvasat nem mert, 
hanem mint.) Az 555. sz. levél jegyzetében Lu
kács Hugó hiányzó halálozási dátuma 1939. Pá
rizsban öngyilkosságot követett el. (Sajnos ezt 
az adatot az Életrajzi Lexikon sem ismeri.) Az 
1150. sz. levélben említett Feuerstein Avigdor 
Ady héber fordítója, Avigdor Haméiri. L. Világ
irodalmi Lexikon. 

Mindent összevéve csak ismételhetem, hogy 
hálásak lehetünk Bellának az Ady-levelekért. 
Munkájának szinte szükségszerű fogyatékosságai 
nem homályosíthatják el az úttörés érdemét, és 
reméljük, hogy ez a három kötet nagymérték
ben megkönnyíti majd egy hibátlan kritikai ki
adás megjelenését. 

Vezér Erzsébet 
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BENKŐ LORÁND: KAZINCZY FERENC ÉS KORA 
A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBEN 

Bp. 1982. Akadémiai K. 82 1. (Nyelvtudományi Értekezések 113.) 

Benkő Loránd a magyar felvilágosodás nyelvi 
mozgalmainak kutatója, monográfiájával (A 
magyar irodalmi írásbeliség a felvilágosodás ko
rának első szakaszában. Bp. 1960.) megalapozta 
a XVTII. század magyar nyelvszemléletére vonat
kozó tudásunkat. Lényegében a nyelvújítás előz
ményeiről kaptunk megbízható, nyelvészeti 
szempontú eligazítót. Azóta a nem régi értelem
ben vett „nyelvészeti" elemzés részben a Benkő 
Lorándétól eltérő eredményekre jutott, elsősor
ban Csetri Lajos nyelvesztétikai-filozófiai vizs
gálódásaira gondolunk (pl. az Irodalom és fel
világosodás c. kötetben közölt tanulmányára, a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy-ülésszakon elhangzott 
előadására). Ugyanis irodalomtörténészi részről 
egyre sürgetőbbé vált az igény, hogy a Kazinczy 
által szorgalmazott szókincsfejlesztés, grammati
kai egyneműsítés „mögé" lássunk, azaz azokat 
az ízlésnek, az esztétikának és a nyelvfilozófiá
nak körébe vágó indítékokat és impulzusokat is 
megismerjük, amelyek az irodalmi nyelv maga
sabb szintre emeléséért, a sokszínűségért folyta
tott küzdelemben az irodalmon és a nyelven túl 
ható jelentőséghez jutottak. Sajnálatos módon, 
sem a sátoraljaújhelyi Kazinczy-ülésszakon, sem 
Benkő Loránd ismertetendő művében semmi 
nyoma nincs annak, hogy nyelvészeink vála
szolni igyekeznének a kihívásra, amely részben 
az irodalomtörténet, részben a történetírás (min
denekelőtt Kosáry Domokos vitatható és vita
tásra érdemes tanulmányai) felől érkeznek. 
Benkő Loránd könyve összefoglalása és nem 
továbbgondolása a Kazinczy és a nyelvészet, il
letve a Kazinczy Ferenc és kora nyelvészeti 
mozgalmai témakörben eddig írt, eddig kikuta
tott, közzétett - természetesen nem csupán 
nyelvészeti jelentőségű - munkálkodásnak, a 
Simái Ödöntől, Thienemann Tivadartól Szauder 
Józsefig, Ruzsiczky Éváig ívelő tanulmány
monográfia sorozatoknak. S mert inkább össze
foglalás, mint továbbgondolás, így Benkő mód
szere a leírás, kevéssé az elemzés. S még a 
könyv második tanulmányában is (Sághy Ferenc 
szerepe a felvilágosodás korának nyelvi mozgal
maiban) inkább az anyagfeltárás, mint az ada
tok hierarchizálása, inkább a tényközlés, mint 
az értékelés érdemel elismerést, hiszen az olyas
fajta „konklúzió", az irodalomtörténet és a 
nyelvészet művelőitől elhanyagolt Sághy túlérté

kelése (Verseghy-könyve Benkő szerint „kivéte
les lényeglátással (?) megírt életmű-értékelés") 
nemigen használ az egyébként valóban feltá
masztásra méltó Sághy iránt érzett rokonszenv 
felkeltésének. A két tanulmány (Kazinczyról, il
letve Sághyról) elsősorban arra példa, hogy 
immár lehetetlen kizárólag a nyelvészet felől 
szemlélni a nyelvújítást, vagy akár Kazinczy, 
sőt Sághy „nyelvfejlesztési" törekvéseit; divatos 
szóval élve, „interdiszciplináris" jellegű kutatásra 
van szükség, figyelemmel kísérve a történetírás, 
a művelődéstörténetírás, az irodalomtörténetírás 
stb. eredményeit. Mert Kazinczy alaphelyzetét 
pl. mindennél jobban szemlélteti A Nyelvron-
tók c. epigrammájában kifejezett álláspontja, va
lamint az azt magyarázó szándék. A Nyelvron-
tók érvelésében képzőművészeti példát hoz, Pal-
ladioét, s e példa fogantatásában bizonyára volt 
szerepe a német klasszikának, nevezetesen 
Goethe képzőművészeti érdeklődésének, palla-
dianizmusának. Ehhez tegyük hozzá, hogy 
Kazinczy „Xéniái"-nak gyűjteményét Wieland 
Adelung-ellenes értekezésével (ezt később lefor
dította) és Schillernek az ember esztétikai neve
léséről írott tanulmányával (ezt nem fordította 
le később sem) akarta „illusztrálni" (vö.: Kaz-
Lev XIII, 373.). Csak valamennyi tényező szem 
előtt tartása után rekonstruálhatjuk Kazinczy 
nézeteit, tehát képzőművészeti, nyelvészeti, kap
csolattörténeti, irodalomtörténeti szempontokat 
egyként érvényesítve. Mindebből következik, 
hogy nem érezzük teljesen megnyugtatónak 
Benkő korszakminősítéseit. A könyv címébe ki
vetítve Kazinczy Ferencről és koráról beszél 
(ebben követője Váczy Jánosnak), és ez, ha 
Kazinczy Ferenc vizsgálódásunk tárgya, nyilván 
indokolható. Másutt már kifejezetten Kazinczy 
koráról szól (6.), amely tágabb értelemben a 
„magyar nyelvművelés hőskora", de éppen ilyen 
súllyal kerül elő a „felvilágosodás kora" megje
lölés. Elfogadjuk azt, hogy Kazinczy-korról nem 
lehet olyan értelemben beszélni, mint Korff 
tette a Goethe-Zeitról, bár a német irodalomban 
is olykor a művészi periódusként emlegetik 
Goethe nagy évtizedeit. A felvilágosodás kora 
ellen is sok minden szól, pl. H. Dieckmann 
egyik ellenzője ennek a korszakmegjelölésnek. 
Akárhogy nevezzük is, egy könyvön belül (még 
akkor is, ha jellegében két különböző tanul-
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mányt tartalmaz a kötet) határozottabb állás
foglalás feltétlenül indokolt lenne. A Kazinczy 
Ferenc és kora hagyományt folytat, jelzi, hogy 
Kazinczyt lehetett szeretni, tisztelni, gyűlölni, 
lehetett követni, elveit elvetni, szakítani vele, 
csak éppen közömbös sem maradhatott senki 
tevékeny évtizedeiben vele. S ne felejtsük: 
Kazinczy Ferenc és kora jelenti Csokonai, Ber
zsenyi, Kölcsey és Vörösmarty, továbbá Révai, 
Verseghy, Gyarmatin Sámuel évtizedeit is. A fel
világosodás kora éppenséggel nem alkalmas Ka
zinczy teljes életművének átfogására, nem mint
ha megtagadta volna valaha is a felvilágosodást. 
Csak éppen az 1760-as évektől az 1780-as évek
ig terjedő periódus éppen így idetartozik. Ekkor 
viszont még Kazinczy nem tevékenykedett 
aktívan az irodalmi és nyelvészeti mezőn. Ha 
leegyszerűsítjük a magyar nyelvi mozgalmakat a 
Kazinczy törekvéseihez fűződő viszonyra, hamis 
képet kapunk. Mint ahogy hamis képet kapunk 
akkor is, ha a „nyelvi mozgalmat" egyneműsít-
jük. S most nem ortológusokra és neológusokra, 
ipszilonistákra és jottistákra gondolunk, hanem 
a magyar államnyelvért vívott küzdelem részt
vevőire. A nyelvkérdés mögött „tulajdonkép
pen" (ez Benkő szava) a „nemzeti önállóság 
eszméje, a magyarság saját nemzeti létéhez való 
jogának követelése húzódott meg". (12.) Ez a 
dolog velejét tekintve igaz, mégis leegyszerűsítés
nek hat. Hiszen ebben az összefüggésben, adott 
helyzetben (mondjuk 1780-1830 között) hány
szor változott a „nemzeti önállóság .eszméje"! 
Mit értett rajta Kazinczy vagy Koppi Károly 
1790-ben, mit a jakobinusok kátéja, mit a XIX. 
század első évtizede országgyűlésének ellenzéke 
(Dessewffy József vagy Vay József), és megint 
mit értett rajta a provokációra, ti. a tübingai 
pályázatra Prónay László ösztönzésére válaszoló, 
polémiát vállaló Kazinczy? S mit jelent a 
XVIII. század nyolcvanas éveiben, vagy 1794-
95-ben, majd 1825 után a „saját nemzeti lét" 
gondolata? Mindenféleképpen összefügg a nyelv
kérdéssel. De a magyar államnyelvért nem 
küzdő Berzeviczy társadalmilag, gazdaságilag 
radikálisabb „nemzeti" programot adott, mint a 
magyar államnyelvet mindvégig igenlő, magát 
tudatosan nacionalistának valló Kazinczy, aki 
azonban azt is vallotta, hogy a nacionalizmust a 
kozmopolitizmussal kell megnemesítem. Általá
ban: Kazinczy 1790-es nyilatkozatai a nyelv
kérdésben, valamint a tübingai pályairat, továb
bá a Berzeviczyvel folytatott vita néhány moz
zanata - Benkő előadásában - mintha majdnem 
logikátlan kitérőként szerepelnének, szerinte Ka

zinczy szemléletére nem ez volt „elsősorban jel
lemző", hanem a „nemes patriotizmus". (13.) 
De ne nézzük a nyilatkozatokat önmagukban, 
hanem helyezzük vissza kontextusukba, legott 
kitetszik azok taktikai jellege vagy egy nézet
rendszer egészében elfoglalt helye. S azt se fe
ledjük: Kazinczy mindenekelőtt író volt, akinek 
a nyelv finomítása, újítása, jobbítása nem öncél, 
és nem valamely - bármily nemes - politikai 
törekvés elősegítésére eszköz, hanem tevékeny
ségi forma, „nyersanyag" - ezen keresztül pedig 
a viselkedésnek, az érintkezésnek az eszköze. 
Kazinczy Bácsmegyeyjének első kiadását az író 
társasága olyképpen forgatta, hogy abból ille
met, szólásokat, „kommunikációt" tanult, s 
ennek megvolt a jelentősége az akkori Magyar
országon. Másfelől ugyancsak leegyszerűsítésnek 
érezzük az alábbi fejtegetést: „Az anyanyelve 
iránt Kazinczyban mélyen beleivódott rajongás 
lehetett az egyik forrása a régi magyar irodalmi 
nyelvi előzmények feltűnő gyakorisággal elő
forduló emlegetésének és általános megbecsü
lésének. De támogatta őt ebben fejlett történeti 
érzéke i s . . ." stb. (14.) Vajon Csokonaiba nem 
ivódott bele mélyen az anyanyelve iránti rajon
gás? És Bessenyeibe? Vagy akár Verseghybe? 
Ami a „történeti érzék" kevéssé egyértelmű ki
fejezést illeti, az Arpádiaszt írni szándékozó 
Csokonai, vagy a történetíróként is jeles Virág 
Benedek szerepléseivel kapcsolatban is elmond
ható. Nem kellene-e Kazinczy nyelvszemléletét, 
beleértve „történeti érzék "-ét is egyfelől általá
ban a felvilágosodás történetszemléletéhez, más
felől a leginkább göttingai ókortörténeti iskola 
tanításaihoz közelíteni? Továbbá; nem kellene-e 
nagyobb hangsúllyal emlegetni az ókori klasszi
kusok (Cicero, Quintilianus és mások) értelme
zését, Kazinczy Wielandot követő Horatius-
kommentárját, a genera dicendi Kazinczy által 
módosított formáját? Még tovább haladva gon
dolatmenetünkben: a grammatikusokkal szem
ben tanúsított helyenként óvatos, helyenként 
ellenséges magatartását nem kellene-e kapcso
latba hozni azzal az általános ellenszenvvel, 
amelyet a teoretikus spekuláció iránt érzett (vö. 
Kant és Hőmére, epigrammáját), és amely 
Goethe idegenkedésével rokon, amelyet a 
newtoni típusú analízissel szemben többször ki
fejezésre juttatott? Ami pedig az írói szabadsá
got, írói nyelvteremtést illeti: mennyi ebben 
Kazinczy része? A költői szabadság az antikok 
óta ismert formula, Boileau is engedett szabad
ságot a költőnek; de Kazinczy Herder, Kant, 
Goethe és Schiller kortársa, ismerte életművü-
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ket, vagy életművük jelentős szeletét. Ebbe a 
vonzáskörbe sorolható az ízlés jelentó'sége Ka
zinczy nézetrendszerében. Jellemző gesztusai: le
fordítja Bessenyei német nyelvű, voltaire-i ihle
tésű novelláját, hogy aztán a fogságból szabadul
va kurtán-furcsán intézze el Bessenyei voltaire-i 
„románká"-ját (a Tariménes utazása általa meg
ismert részleteit). Az út a franciás ízléstől, a 
francia klasszicizmus #o«f-fogalmától a Winckel-
mann hirdette guter Geschmack-'ig tart, amely a 
,,görög égbolt" alatt fejlődött ki. Ennek nyelvi 
„vetülete" a fordításokban és e fordítások át
dolgozásaiban kísérhető nyomon (pl. a goethei 
Stellában-Esztellében), s ennek teoretikus meg
alapozása főleg kijelentések, gondolattöredékek 
formájában az egyes levelekben fedezhető föl. 
Benkő Loránd szorgalmasan regisztrálja e kije
lentések többségét, Kazinczy állásfoglalásait az 
egyes nyelvi jelenségekkel kapcsolatban, anélkül, 
hogy ezt tágabb perspektívából, pl. a nyelvfilo
zófia nemzetközi összefüggései alapján össze
gezné. 

A másik dolgozatban, a Sághy Ferencről 
szólóban a túlértékelés veszélye fenyeget. Való 
igaz, hogy Sághy lehetőségeihez képest sokat 
igyekezett tenni a magyar irodalomért, de érde
mes lett volna fölmérni, hogy az Egyetemi 
Nyomda könyvtermésében pontosan hány szá
zalék a magyar könyv részesedése a Sághy-idŐ-
szakban, azon belül pedig mennyi a szépiroda
lomé. Verseghy Sághyék barátja volt, az Egye
temi Nyomda munkatársa, de Gróf Kaczaifalvi 
László c. regénye a Patzkó-nyomdánál jelent 
meg, a Kolomposi Szarvas Gergely Hartleben-
Eggenberger kiadásában, a Báró Külneki Gilméta 
Eggenbergernél, a Vak Béla, a magyarok királya 
szintén Eggenbergernél, ugyancsak Eggenberger 
volt a kiadója a Neuverfasste Ungarische Sprach-
lehre-nek, valamint A tiszta magyarságnak. 
Verseghy alappozícióját másképpen látjuk, mint 
Benkő. Szerinte: „Mint ismeretes (? ), Verseghy 
Ferenc a felvilágosodás eszméivel, a nemesi
nemzeti felbuzdulással, a francia forradalommal, 
a jakobinus tanokkal való rokonszenvezése, ille
tőleg azonosulása miatt (...) még a kilencvenes 
évek elején szembekerült a katolikus egyházzal." 
(61.) Kicsit sok ez így egyszerre. Nem látjuk 
bizonyítottnak Verseghy „rokonszenvezését" a 
francia forradalommal és a jakobinusokkal. A 
Marseillaise-fordítás körülményei azt igazolják, 
hogy Hajnóczy Józsefhez közel állt. Elképzel
hető azonban, hogy lefogatása előtt valóban írt 
röpiratot (? ), tanulmányt (?) a jakobinus dikta
túra ellen. Bizonyított rokonszenvezése a felvi

lágosodással, annak radikálisabb vonulatával, és 
feltehetőleg a francia forradalomnak számos jel
szavával. Későbbi nyilvánvaló evolucionizmusa 
más alapképletre vezethető vissza. Nemesi-nem
zeti felbuzdulás: Benkő itt valószínűleg az 
1790/91-es országgyűlésre gondol. De A magyar 
hazának anyai szózatja éppen nem az átlag 
rendi-nemzeti mentalitást fejezi ki, mintegy 
nemesi polgárosodást sürget, hiszen azt igényli, 
hogy a nemesek kereskedők, iparosok is legye
nek. Másik ezzel kapcsolatos költeménye a ma
gyar nyelv ügyéért felszólalókat írja föl dicsőség-
táblára. A nemesi-nemzeti felbuzdulás: gyűjtő
fogalom. Verseghy helye jól meghatározható. 
Ezt hiányolom ezúttal. S csak mellékesen: Csá
szár Elemér Verseghy-monográfiája sok jó adat 
mellett sokkal több tévesét, félrevezetőt tartal
maz. Már Szauder József felhívta arra a figyel
met, hogy óvatosan hivatkozzunk rá. (A roman
tika útján. Bp., 1961.51.) 

Sághy, az Egyetemi Nyomda és Virág Be
nedek kérdése. Benkő azt sugallja, hogy az 
Egyetemi Nyomda magyar költőkkel szemben 
Mecénás lett volna. Erre nincsen adatunk. Az, 
hogy Virág Benedek szinte minden munkája itt 
jelent volna meg - tévedés. Ellenpéldáink: 
Euridice, 1814. Trattner; Jegyzetek a magyar 
beszédnek részeire, Buda 1810. Landerer; Ma
gyar Lant, 1825. Landerer; Poétái munkák 
1-2. k. 1822, Trattner; Thalia, 1813. Trattner. 
Az is igaz viszont, hogy az Egyetemi Nyomdá
nál is több kötete jelent meg. Pusztán az ellen 
szólunk, hogy az Egyetemi Nyomda szerepe el
halványítsa a többi, szintén (vagy valóban) ál
dozatot vállaló nyomdáét a magyar irodalom 
fejlődésében. 

Néhány apróság. Benkő Loránd helyesen 
idézi a következőket Kazinczy tói: „A Correctio, 
Schillernek ismert epigrammája szerint, a leg
kisebb és legfőbb érdeme az írónak. Ne unjuk el 
munkáinkat a szennytől tisztogatni." Ezt a ma
gunk részéről nem úgy értjük, hogy Kazinczy 
figyelmesen javította műveinek korrektúrale
vonatait, hanem - kell-e ezt Szauder után bi
zonygatni? — a correctio-t mint alkotóelvet fog
juk föl, azaz a már megjelent-megjelenendő 
műveknek nem egyszerűen javítását vagy nyom
dahibáktól tisztogatását, hanem szüntelen töké
letesítését, átdolgozását. Buczy Emil neve hol 
Puczynak (39.), hol Bucsynak (75.) van leírva. 
A Csetri Lajostól és Fenyő Istvántól már jórészt 
méltón tárgyalt esztétikus-gondolkodó megér
demelte volna a sajtóhiba nélküli említést. A 
szerb költőt akkoriban magyarosan Musiczky 
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Luciánnak írták, szívesebben láttuk volna, ha 
Benkő Lukiján MuSickiként emlegeti szövegé
ben. A 18. és 43. lapon egyként Kiss Jánosként 
tünteti föl a szerző Kazinczy költő-lelkész-leve-
lezőtársát, pedig csak Kis János volt, az Auróra 
(66.) is csak Aurora; az Erdélyi Múzeum (72.) 
pedig Erdélyi Múzeum. 

A leírtakból kitetszik, hogy jó néhány - lé
nyegesnek tetsző' - ponton vitatjuk Benkó' 
Loránd álláspontját, illetve keveselljük azt, amit 
általában Kazinczy nyelvszemléletéró'l írt. Né
hány - ugyancsak lényegesnek tetszó' ponton -
azonosulni tudunk véleményével (pl. abban a 
kérdésben, hogy Kazinczy kritikus önismereté
vel, nyelvszemléletével messze került az akkori 

rendi-nemesi vüágtól; hogy ez mennyire volt 
„nacionalista", ez vitakérdés lehet). Benkő 
Loránd könyvét hasznosnak tartjuk, nézeteivel 
szembesülni lehet, s e szembesülés hozzásegíthet 
Kazinczy Ferenc jobb megismeréséhez. Hogy 
azután is Kazinczy-korról vagy Kazinczy és kora 
címszóról beszélünk, abban nem vagyunk bizo
nyosak. Mindenesetre Benkő Loránd adatokban 
gazdag könyve sok jó idézettel összefoglalta, 
amit Kazinczy nyelvszemléletéről eddig írtak, 
továbbá sikerült megrajzolnia Sághy Ferenc 
(idealizált) arcképét. Munkájára sokszor fogunk 
— vitatkozva és egyetértve - hivatkozni. 

Fried István 

EREDMÉNYEK ÉS PROBLÉMÁK A SZÍNHÁZTÖRTÉNETÍRÁSBAN 

(Csillag Ilona: ódry Árpád, Bp. 1982. Gondolat K. 263 L, Gerold László: Dráma és színjátszás Sza
badkán a XIX. században. Újvidék 1982. 384 1., Molnár Gál Péter: A Latabárok, Bp. é. n. Népmű
velési Propaganda Iroda 477 L, Földes Anna: Jászai Mari és a magyar színház, Bp. 1983. Magvető K. 
475 1.) 

Négy könyv a magyar színháztörténet köré
ből, az elmúlt két év termése. Közülük egy tu
dományos értékű és igényű (Gerold Lászlóé), a 
másik három a hagyományosan „ismeretterjesz
tőnek" nevezett, ma már körülírhatatlanul ki
tágult kategóriából való. Mégis: e másfél évszáza
dot átfogó négy kötet együttese - terjedelmé
ben, arányaiban, eredményeiben és problémái
ban - reálisan példázza a tudományág jelenlegi 
helyzetét 

A magyar színháztörténetnek hiányzik a 
középnemzedéke. Közöttünk vannak, dolgoznak 
a „nagy öregek", élükön a korelnök Pukánszky-
né Kádár Jolánnal, de fél kezünkön meg tudjuk 
számlálni a 40-50 éves színháztörténészeket. A 
jelenség okainak elemzése túlvezet egy recenzió 
keretein, annyit azonban ezúttal is megállapít
hatunk, hogy az idősebb generációhoz tartozó 
Csillag Ilona és a fiatal színháztörténész, Gerold 
László között kritikusok igyekeznek pótolni a 
hiányzó középnemzedéket. így nemcsak a szín
háztörténészek emberöltőnyi különbségét rögzít
hetjük szemléletben, módszerben, hanem lát
hatjuk azt a kétarcúságot is, amely a színikriti
kus-szerzők sajátja: színházismeretük és napra
kész érzékenységük részben kárpótolhat a tudo
mányos munka mesterségbeli hiányosságaiért és 
gyarlóságaiért. 

Csillag Ilona Ódry-portréja jól illik a Gondo
lat Könyvkiadó népszerű (és népszerűsítő) 
Szemtől szemben-sorozatába. A színészi szemé
lyiségre épített kismonográfia kulcsmondata 
szerint: „A színészi alkotás matériája a színész 
egyénisége; más-más lélek burkában és szavaival, 
de ebből merít, amikor szerepeit formálja." 
(24.) Ez a megfogalmazás még csak a sorozat 
alapelveihez történő igazodásnak tűnik, stiláris 
különbségnek a bevett definícióhoz képest, amely 
a színészet esztétikájának egynemű közegét a 
színész testében, annak testi és szellemi lehető
ségeiben látja. Ez a látszólag csekély terminoló
giai elmozdulás, az idézett „egyéniség = lélek" a 
színészi alkotás titkainak mítoszához vezet, 
amelynek ködében „édes mindegy" a családtör
ténet pontosítása (12-3.), előtérbe kerül a szép
ség és a férfiasság adottságainak privatizáló 
elemzése (28-31.), háttérbe szoruL mellékessé 
válik a rendezés és a színpadi keret a színész 
lelki teljesítménye mögött. A képmelléklet is 
ebbe a tudatosan választott irányba mutat: 
„számtalan civil és színpadi kép" birtokában 
28:16 az arány az előbbi javára, nem számolva 
a rádiós fotókat. 

A személyiségportré kétségkívül szolgál ered
ményekkel is: a kortársi személyesség határozott 
előny például a szerepelemzések sorában és a 
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szereptanulás rekonstrukciójában (78-88.), a 
színészpedagógiai elmélet és gyakorlat vizsgála
takor (196-221.)- Mindezt szerencsésen egészíti 
ki a függelék összeállítása eró's forrásjegyzékkel, 
Ödry írásainak, főbb szerepeinek és rendezései
nek listájával. Érdekes és újszerű a rádiószínész 
és -rendezó' ódryról szóló fejezet - ezért is hi
ányolhatjuk a függelékbó'l (nemzeti hangtár 
híján) a különböző' közgyűjteményekben, illetve 
magánkézben őrzött lemezek és hangfelvételek 
katalógusát. 

Hiányérzetünk mindazonáltal eró's: miután a 
szerző lemondott a színházművészet komplexi
tásának érzékeltetéséről, a kedvvel és felkészült
séggel megírt portré mögé nem vázolta fel azt a 
társadalmi nyilvánosságot sem, amelynek pro
minens színházi alakja volt Ódry Árpád. Ahol 
erre kísérlet történt, például a nemzedék tudatát 
meghatározó Trianon-sokk esetében (13.), ott 
dogmatikus, „rövidre záró" megfogalmazásokkal 
kell beérnünk. 

Minthogy a színikritikus-szerzők, Földes 
Anna és Molnár Gál Péter is színészi személyi
ségképet rajzoltak Jászai Mariról, illetve a La-
tabár-család tíz tagjáról, a három kötet együt
tesében döntő fontosságú a színészi játékstílus 
történeti szemléletű, objektív, tudományos 
igényű megközelítésének és leírásának problé
mája - olyan korszakokban, amelyekben a 
technikai rögzítés vagy teljesen hiányzott vagy 
csak részleges volt: az 1926-ban meghalt Jászai 
Marival nem készült hangfelvétel, Ódryt elke
rülte a film stb. A probléma azonban nem ír
ható kizárólag a hiányos forrásbázis rovására, 
ami ellen a kritikus-szerzők — igen érthető mó
don - a színikritika forrásértékének felnagyítá
sával és túlhajtásával védekeznek. Erős és kidol
gozott ágazati esztétika híján, valamennyi mű
vészettudomány között talán a színháztörténet
ben élnek legtovább a dogmatikus művészet
szemlélet szakkifejezései, a stílustörténet évti
zedes bizonytalanságai. A színészi játék értékei 
sokszor mindmáig a realizmus parttalan fogalmá
val igazolhatók, Kelemen Lászlótól Latabár 
Kálmánig (utal erre Földes Anna: 380.), holott 
nyilvánvaló, hogy a színpadon, ahol a művész az 
időlegesen tárgyiasuló műalkotásban, a színházi 
előadásban egy soktényezőjű színjáték-egész 
egyik, bár kétségkívül domináns elemeként saját 
testi valójában ábrázol embert, a realizmus eg
zakt meghatározása alapos elméleti körülírást 
igényel, és a stílusminősítés nem rakható ki az 
előadás más elemeinek (drámaszöveg, szcenika, 
zene) saját ágazati esztétikáján alapuló összegé

ből. A probléma összetettségét és magyar sajá
tosságait a színpadi stílustörténet XIX. századi 
fővonulatán szemléltetjük. 

A magyar színpadi romantika kialakulását és 
gyakorlatát jól ismerjük, bizonyos produkcióit 
tágabb határok között akár rekonstruálni is tud
juk. Az 1850-es években ez a stílus a passzív 
ellenállás értékőrző tendenciáinak játékszíni 
lehetősége, a Színészeti Tanoda megnyitása 
(1865) után pedig az egyetlen folytatható, tanít
ható stílus, amelynek még éltek és alkottak első 
nemzedékben' vezéregyéniségei: Egressy Gábor 
1866-ig, Szigligeti Ede 1878-ig. Nem jelentett 
hozzájuk képest változást a vidékről, a vándor-
színészetből érkezett gárda sem - közöttük a 
Paulay-házaspár és Jászai Mari - , hiszen az or
szágot járó társulatok ugyanezen kor stílus pro-
vinciálisabb változatát képviselték, ideértve a 
hagyományőrzéséről nevezetes kolozsvári Nem
zeti Színházat is. Mindez tudatos vállalás ered
ménye: Jászai Mari hitvallása a magyar színészet 
feladatairól (idézi: Földes 381.) szó szerint rímel 
vissza Vörösmarty Mihály és kortársai reform
kori ars poeticájára. Az így megőrzött és kon
zervált „nagy stílus" (a korabeli sajtó szóhasz
nálatát idézve, utalással a Comédie Francaise 
hagyományaira) történeti okok miatt elsősorban 
a kiemelkedő színészegyéniségekre és a szép 
színpadi beszédre épített - tulajdonképpen 
mindmáig meghatározva a magyar színjátszás 
karakterét. Ennek nem mond ellene a színpadi 
látvány két forradalma: a naturalista részlet-
hűségű meiningenizmusé, majd a századforduló
tól nálunk is teret hódító jelzett és stilizált szín
padi téré. Jászai Mari nemcsak a régi kulissza
színpad naiv háttérfüggönyei előtt, hanem a ké
sőbbi, a szcenikai korstílust követő keretben is a 
maga stílusát játszotta. Földes Annának teljesen 
igaza van tehát (319.), amikor a természetes
séget korfogalomként értelmezi. 

Igen érthető, hogy a kritikus-szerzők, akik na
pi munkájuk révén nagyon sokat tudnak az 
élő színházról, a mai színészet közvetlen előz
ményeit keresik a színháztörténet tényeiben: 
Földes Anna nemcsak a szerepköri és személyi
ségelődök (Laborfalvi Róza és Egressy Gábor) 
sorsát látja folytatódni Jászai Mariban, hanem 
előre pillant Latinovits Zoltánig (387-92.), s 
még inkább jellemzi ez a vonás Molnár Gál 
színházszemléletét. így azonban - mint arra a 
korstílus gondjával utalunk - értelmezés nélkül 
maradnak a terminusok, az elemzést gyakran az 
egykorú források idézetmontázsa helyettesíti 
(ami megnöveli a terjedelmet és torzítja az ará-
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nyokat), a cáfolni igyekezett legendák helyébe 
pedig újak támadnak. Mert elismerésre méltó, 
hogy a hiányzó alapkutatásokat igyekeznek 
menet közben pótolni (mind Földes, mind 
Molnár Gál végzett anyakönyvi, könyvtári, kéz
irattári kutatásokat), de kellő módszertani fel
készültség, átgondoltság és forráskritika híján az 
általuk felfedezett, önmagukban mégoly érdekes 
vagy fontos dokumentumok nem illeszkednek 
az eddigi ismeretek rendszerébe, hanem a fel
fedezés örömétől hajtott szerzők tollán egyol
dalú következtetések levonására adnak lehető
séget. Molnár Gál például tisztázza Latabár 
Endre pontos születési adatait (vándorszínészek
ről szólva ez a legnehezebb célkutatások 
egyike), hogy utána rögtön a korabeli színház
látogatási szokásokat semmibevevő hipotézist 
állítson fel (10.) az ötéves gyermek első, meg
határozó erejű kiskunhalasi színházi élményéről. 

A jelenkori magyar színháztudomány legjobb 
törekvéseit a negyedik könyv, Gerold László 
munkája összegezi. A szabadkai színészetről 
írott munkája egyszerű, stenciles kiadvány, 
amely könyvesbolti forgalomba nem is került. 
(A Magyar Színházi Intézet könyvtárában olvas
ható.) Alcíme szerint bölcsészdoktori értekezés, 
amely azonban a jugoszláviai és a hazai minősí
tési gyakorlatot egybevetve, kandidátusi disszer
tációnak felel meg. A színháztörténészek fiatal 
nemzedékéhez tartozó Gerold mindazokra a 
szakmai kérdésekre, amelyeket a hiányzó közép
nemzedék kapcsán fogalmazhattunk meg, meg
nyugtató választ tud adni. Míg az ismeretter
jesztő művek szerzői csak részben hasznosítot
ták a tudományág legújabb eredményeit és elő
szeretettel merítettek túlhaladott, de olvasmá
nyos feldolgozásokból, addig Gerold naprakészen 
ismeri a magyar színháztörténet ténybeli és 
módszertani vívmányait, vitáit. 

Már témaválasztása is figyelmet érdemel: az 
elmúlt évtizedekben több album vagy kötet je
lent meg a tekintélyes színjátszó hagyományok
kal rendelkező magyar városok (Debrecen, Mis
kolc, Székesfehérvár) kőszínházi évfordulói al
kalmából. Bennük a vándorszinészeti hagyo
mány többnyire előzményfejezetté zsugorodott. 
E kötetek tudományos értéke csekély: nagyrészt 
nem önálló kutatásokon, hanem a századforduló 
pozitivista helytörténeti korszakának adatbázi
sán alapultak, mellékleteik pedig általában a 
pontos műsorkatalógus kívánalmait sem elégí
tették ki. Jelenleg a színháztörténeti város-
monográfiák új hulláma van készülőben, már a 
korszerű tudományosság igényével, új alapkuta-
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tásokra támaszkodva (Szeged, Mohács, Pécs, 
Esztergom). 

Gerold műve e sorozat élére kívánkozik: eh
hez hasonló anyaggazdaságú és színvonalú re
gionális színháztörténetek kellenek ahhoz, hogy 
a történeti Magyarország ma elérhető teljes for
rásbázisán kirajzolódjon az országosan teljes és 
helyi színekkel árnyalt összkép. 

Szabadka választása színháztörténeti modell
nek igen szerencsés: a szabad királyi város rang
ját viselő település jól példázza a városfejlődés 
alacsony fokának problémáit. Gerold 1816 és 
1918 között, egy évszázadon keresztül vizsgálta 
a színház működésének elvi kérdéseit, lehetősé
geit és gyakorlatát - mindezt téve a magyar 
színháztörténetben párját ritkító komplexitással. 
Az így létrejött szociológiai metszet teljes és 
élő. Mozgásában szemlélteti a gazdasági viszo
nyokat, a potenciális közönség összetételét, a 
társadalmi nyilvánosság helyi formáit - tehát 
mindazokat a meghatározó tényezőket, amelyek 
között élnie és alkotnia kellett a magyar színé
szetnek. Gerold eredményeit aligha lehet túl
becsülnünk: a kerületi rendszer kialakulásáról, 
az osztott társulatok működéséről, a színügyi 
egyletek tevékenységéről, azaz a színházszerve-
zet, a pártolás, a társulati élet formáiról sem 
országos, sem regionális elemzésekkel nem ren
delkezünk. 

A felkutatható források viszonylagos teljes
ségének birtokában (és a pótolhatatlan hiányok 
bevallása után) Gerold elsőrendű feldolgozást 
készített. Eszköztára gazdag: ha kellett, szótör
téneti fejtegetéssel vizsgálta írásos forrásának 
egyetlen szavát, hogy megállapítson egy helyi 
változatot az országszerte kedvelt tündérbohózat 
előadásán (220.); máskor forrásainak mintaszerű 
összegezésével és szembesítésével állapítja meg a 
játszóhely méretét és a nézőtér befogadóképes
ségét, tehát a színpadi műalkotás és a közönség
történet két nélkülözhetetlen technikai adatát 
(129-33.) stb. Ugyanakkor nem válik adatainak 
rabjává; szempontja mindvégig az országos és a 
helyi, tehát az általános és az egyedi összefüg
gése. E téren különösen tanulságos két fejezete: 
a színház társadalmi funkcióinak módosulása 
Szabadkán (37-49.) és a népszínmű meta
morfózisáról szóló (319-41.), amelyben a sokat 
emlegetett, de tudományosan mindmáig feldol
gozatlan színjátéktípust legigazibb, mezővárosi 
közegében elemzi. 

Gerold dolgozata - valószínűleg terjedelmi 
okokból és a minősítési eljárás határideje miatt 
- nem befejezett. Feladatait a szerző maga is 



világosan látja (342.), amikor felveti egy-egy elő
adás rekonstrukciójának lehetőségét, több szín
játéktípus szabadkai színpadi életének vizsgála
tát, a helyi szerzők drámatermésének elemzését 
s végül a nemzeti klasszikusok (Katona, Ma
dách) recepciójának kutatását. Elképzeléseivel 
maradéktalanul egyetérthetünk. Hozzátéve, hogy 
a mostani dolgozat elsősorban technikai jellegű 
gyarlóságai (például a főszöveg és a jegyzet-

Poszler György negyedik könyve a szerzőnek 
a hetvenes évek második felében írott iroda
lomelméleti tanulmányait tartalmazza. Az erede
tileg az „Irodalomtörténet" és a „Magyar Filo
zófiai Szemle" hasábjain publikált két-két dol
gozat mellett a kötetben megtaláljuk A műfaj
elmélet filozófiája - a filozófia műfajelmélete (a 
költői műfajok Hegel és a fiatal Lukács esztéti
kájában) című doktori értekezésének az ifjú 
Lukács esztétikáját elemző, először itt megje
lenő fejezetét is. 

Az öt írás - tematikáját tekintve - a tisztán 
rendszerelméleti, az esztétikai- illetve poétikai 
rendszeralkotási problémák analízisétől az 
elemzésmódszertani kérdések vizsgálatáig terjed. 
Legyen szó Horváth Jánosról, irodalomtudo
mányi kézikönyvekről, vagy az epika elméleti 
jellemzőiről, a könyv elsősorban az irodalom
elméleti rendszerépítés lehetőségeit mérlegeli. 
Mindenekelőtt azokat a hiányosságokat, ellent
mondásokat tárja fel, amelyek az egyes tanul
mányokban vizsgált poétikákban fellelhetőek. A 
fókuszban álló kérdések: az egyedi mű és a 
rendszer kényes egyensúlya (ennek a rendszer 
oldaláról történő megbontása), az elméleti ka
tegóriák történeti érvényessége, az elméletalko
tás különböző absztrakciós szintjeinek egymás
hoz való viszonya (így többek között esztétika 
és poétika kapcsolata), az induktív versus de
duktív rendszerteremtés, műelemzés és teória 
kapcsolata, a kidolgozott kategóriák érvényes
ségi körének dilemmája. Mindebből látható, 
hogy a kötet olyan kérdéseket és területeket 
vizsgál, amelyek minden elméletalkotás kulcs
problémáit jelentik. Az öt esszé - az őket 
összefűző közös kérdésfeltevések mellett — 
tematikus csoportokba is sorolható. Míg az első 
(az irodalomtudományi kézikönyveket elemző) 

apparátus olykori „szétcsúszása") könnyen javít
hatók és hogy a mostani változat is több annál, 
aminek a szerző szerényen nevezi: nem pusztán 
„alapozása" ez egy megírandó, több kötetes 
szabadkai színháztörténeti monográfiának, ha
nem máris jelentős eredményeket felvonultató 
teljesítménye a magyar színháztörténetnek. 

Kerényi Ferenc 

és a negyedik (az irodalomnak a művészetek 
között betöltött helyét kijelölő) dolgozat köz
vetlenül és tisztán rendszerelméleti, addig a két 
közrefogott tanulmányban Poszter György a 
huszadik századi magyar irodalomtudomány két, 
igen eltérő alkatú, de legnagyobb jelentőségű és 
hatású mesterének, Horváth Jánosnak és Lukács 
Györgynek a munkásságát elemzi; a záróesszé 
pedig egy - az előzőekhez képest - részterü
letet ölel fel: epikatörténeti és elemzésmódszer
tani problémákat taglal. 

A kötet középpontjában Lukács György 
esztétikai-mú'fajelméleti kategóriarendszere áll. 
Nemcsak szerkezetileg és terjedelmileg - az ez
zel foglalkozó tanulmány révén - , hanem tartal-
müag is. Ugyanis a könyv fogalmi hálója döntő
en Lukács kései esztétikájából ered. Ez a fo
galmi keret nemcsak a közvetlenül Az esztéti
kum sajátosságára hivatkozó részekben mutatko
zik meg, hanem azokban a gondolatmenetekben, 
elméleti kísértetekben is, amelyek nem utalnak 
erre a kategóriarendszerre. A lukácsi esztétika 
ugyanakkor csak forrás, szükséges, de nem elég
séges forrás, amelyet a szerző kritikával kezel, s 
amellyel kapcsolatban kijelöli a továbbépítés, a 
módosítás irányait is. Ez a kritikai attitűd a 
könyvben elemzett valamennyi esztétikai, poéti
kai, műfajelméleti rendszerrel, nézettel szemben 
érvényesül - csak az válik elfogadottá, amiről a 
rekonstruált gondolatmenet alapján megnyugta
tóan bebizonyosodik, hogy alkalmas az iroda
lom adekvát, hiteles és árnyalt magyarázatára. A 
szerzőnek - az előszóban meg is fogalmazott -
intenciója ebben a gyűjteményben ugyanis az, 
hogy - részben a vizsgált elméletek negatív .ta
pasztalatain okulva - a rendszeralkotás, az iro
dalomról való szisztematikus gondolkodás lehe
tőségeit kutassa oly módon, hogy egy előzetes, 
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negatív meghatározást ad egy tervezett iroda
lomelméleti szintézis kimunkálásához. Ez a szin
tézis a kötetben (és nemcsak annak első, címadó 
tanulmányában) az irodalomról való teoretizálás-
sal, a koherens és érvényes elméleti tudással 
kapcsolatos kétségek megfogalmazásától egy 
megalkotandó — nem utolsósorban a lukácsi esz
tétika eredményeit tovább fejlesztő' - irodalom
elmélet kontúrjainak megrajzolásáig terjed. 

Az első esszé (Kétségektől a lehetőségekig. 
Negatív vázlat egy irodalomelméleti szintézishez) 
azokat az irodalomtudományi kézikönyveket 
elemzi, amelyek a hetvenes évek elején voltak 
népszerűek, amelyekből akkor az irodalomtu
domány korszerű ismereteit merítettük. A tanul
mány „az oktatás számára létrehozható össze
foglalás szempontjából" vizsgálja Markiewicz, 
Wehrli, Wellek-Warren, Sartre, Löwental, Escar-
pit és Fox (az előző évtizedekben írott) munkáit, 
valamint azokat a magyar szakkönyveket, 
amelyek a hetvenes évek elején, részben az itt 
említett külföldi szerzők köteteinek hatására, 
részben Az esztétikum sajátosságának inspiráció
jára (annak eredményeit továbbépítve vagy azzal 
vitatkozva) születtek: Forgács László, Sükösd 
Mihály, Szerdahelyi István és Tamás Attila* tollá
ból. Ez a tizenegy munka részben ürügy Poszler 
Györgynek arra, hogy rajtuk keresztül az iroda
lomelmélet művelésének esélyeiről vallott véle
ményét kifejtse. A műveket a költészet, az iro
dalom immanens logikájára fűzi fel, s egy de
duktív gondolatmenetbe illeszti őket, amelyből 
egy pedagógiai intenciójú és egyúttal egy tudo
mányos összegzés kiindulópontját is kijelölő 
rendszer fő pillérei rajzolódnak ki. Ez a rendszer 
a művészet - és az ezzel inherens viszonyban 
levő költészet - általános funkciójának megha
tározásából (nem definíciójából) bomlik ki, 
majd az irodalmiság lényegi jegyeit, az irodalmi 
mű létmódját és érték-problémait vázolva a gon
dolatmenet „kilép" a szociológiai dimenzióba, 
és végül a történetiség kérdéseit taglalja. Ez a 
„negatív vázlat" tulajdonképpen a kötet további 
írásaiban felvetett „lehetőségek" közül is szá
mosat megelőlegez: ami itt még csak hipotézis
ként fogalmazódik meg, az a későbbiekben már 
állításként, kifejtett formában jelenik meg (első
sorban a két utolsó esszében). 

A köteten végigvonuló taníthatóság probléma 
talán legközvetlenebb módon a Horváth János
ról szóló esszében van jelen. Nem abból az as
pektusból, hogy az életművéből rekonstruálható 
irodalomtudományi rendszer milyen mértékben 
érvényesíthető ma az oktatásban, hanem abból a 

szempontból, hogy mi az oka annak, hogy bár 
iskolát nem teremtett, mégis „a magyar órán őt 
tanították". Ez az igen szellemes kérdésfeltevés 
a Horváth-jelenség lényegére tapint rá. Horváth 
János a pozitivizmus, a szellemtörténet, a mar
xizmus hatásától alig érintve, egy megelőző kor 
irodalomeszményét átmentve alkotta meg szin
tézisteremtésre törekvő életművét, amelynek 
alapfogalmai azonban - népszerűségük és köz
érthetőségük ellenére (vagy részben ezért is) -
mélyen problematikusak. Az első - és az egész 
rendszeren továbbgyűrűző — ellentmondás ab
ban van, hogy autonóm irodalomfogalmát törté
netietlen módon alkotja meg, figyelmen kívül 
hagyva, hogy „változó írók változó műveiből és 
e változó művek változó közönségéből nem 
tevődhet össze az irodalom változatlan fogal
ma". Az önelvűség, a fejlődés, az ízlés, valamint 
a hagyomány, a népiesség és a (nemzeti) klasz-
szicizmus kategóriái alkotják ennek az összegzés
nek a fő pilléreit. Ezek rendszerbeli helyének és 
forrásainak elemzése során Poszler György meg
győzően igazolja, hogy a féligvitt gondolatme
netek miatt Horváth János felemás szisztémát 
hozott létre, ez pedig egy „integer-befejezett 
rendszer, amely nem engedi be a 20. századot" 
(...) „Horváth a múlt tendenciáit absztrahálja, 
a halott irodalomnak csinál jövőt." Végső érté
kelése szerint a Horváth János-i életműből a tar
tást kell megőriznünk és továbbörökítenünk, 
munkásságának tartalmát azonban már életében 
túlhaladta az idő. 

A könyv harmadát kitevő középső tanul
mány címe: A történetfilozófia műfajelmélete — 
a műfajelmélet történetfilozófiája. A költői mű
fajok a fiatal Lukács esztétikájában. A feltevés, 
melyből a szerző kiindul, a Lukács-irodalomban 
már megfogalmazódott, ám az ebből adódó kö
vetkeztetések végigvitelében a legmesszebbre 
Poszler Györgynek sikerült eljutnia. Alaptézise 
az, hogy a lukácsi életműben 1918-ig uralkodó 
műfajelmélet csak köntös, amely a valódi kér
désfeltevéseket, a filozófiai, metafizikai problé
mafelvetést borítja. Ez a történetfilozófia pél
dáit a műfajelméletből veszi, következtetéseit 
pedig ennek tényeire vonatkoztatja, ám éppen 
ebből következően, a kimunkált rendszer „a 
műfaj elméleti tényeket óhatatlanul eltorzítja, az 
irodalomtörténeti fejlődésvonulatokat óhatat
lanul elrajzolja". A tétel bizonyításához egy igen 
bonyolult feladatot kell a szerzőnek elvégeznie: 
szét kell választania a Lukács-műben összemo
sódó filozófiai és műfajelméleti vonatkozásokat, 
és ezen túlmenően rekonstruálnia kell Lukács 



akkori filozófiáját. A rekonstrukció árnyalt, ki
finomult végigvitele során nemcsak arra derül 
fény, hogy milyen életérzésből, milyen világkép
ből ered ez a filozófia, hanem arra is, hogy az 
irodalom műfajainak rendszere és sajátosságaik 
mi módon következnek a történetfilozófia rend
szeréből és sajátosságaiból. Az ebből a logikából 
származó egyik legfontosabb módszertani prob
léma az, hogy Lukács a rnűnemeket és a mű
fajokat (az eposzt, a regényt, a drámát stb.) 
egymásból vezeti le, mintha közöttük koherens 
logikai kapcsolat állna fönn. A másik kritikus 
pont pedig az, hogy a műfajokhoz rendelt jel
lemzők nem magukból a műalkotásokból (vagy 
ezeknek csak igen szűk köréből) adódnak, ha
nem a rendszernek a valóságra „húzott" logiká
jából. Ez nemcsak az elméleti sajátosságokra jel
lemző, hanem a történetiekre is: így például a 
regényforma alapvonásait Lukács három re
mekmű alapján rajzolja meg. Ezek a Wilhelm 
Meister, az Érzelmek iskolája és a Don Quijote. 
A belőlük elvont általános regényelméleti jellem
zőkből megteremti a regény filozófiai jellemzőit, 
majd ebből levezeti ennek három típusát, amit a 
kiindulópontként használt három példával il
lusztrál. S ez a három példa egyben a regényfej
lődés három történeti etapját is jelenti. A Posz
ter György által elvégzett mikroelemzés kijelöli 
e költői műfajokhoz rendelt specifikumok érvé
nyességi körét, azt, hogy - a szakirodalomban 
egyébként mélyen gyökeret vert - lukácsi mű
fajelméletből mi jelent látszatmegoldást, és mi 
tekinthető valódi megoldásnak. 

A Melpomené, Kalliopé, Polühümnia és a 
többiek. Az irodalom helye a művészetek kö
zött című tanulmány a kötet legismertebb írása. 
Ez már nem kétségeket vagy kérdéseket fogal
maz meg, hanem lehetőségeket és állításokat. Az 
összehasonlító művészettudomány és az ágazati 
esztétika, valamint a szinkron és a diakron vizs
gálat elhatárolása után a művészet és a művé
szeti ágak viszonyát elemezve Poszter György 
kiindulópontként két ellentétes álláspontot: 
Adorno és Lukács ide vonatkozó nézeteit szem
besíti. Itt állítja fókuszba az inherencia kategóri
áját, amely Az esztétikum sajátosságának egyik 
központi - a rendszeralkotás szempontjából 
pedig talán legfontosabb - kategóriája. Mint a 
szerző megállapítja, ez a fogalom a műalkotás-
műfaj-műnem-stb. kapcsolatok divergencia
konvergencia áldilemmájának feloldását is jelen
ti, s ugyanakkor maga után vonja az indukció
dedukció módszertani egységét illetve ennek 
módszertani következményeit. Az inherenciának 

mint a művészeten belüli létszintek közötti 
immanens viszonynak a művészettudományokba 
történő bevonása kiküszöböli az eddigi rendsze
rezéseknek azt a fogyatékosságát, hogy a művé
szetek rendszerezésére egy azoktól idegen, filo
zófiai-logikai kategóriahálót, hierarchizált össze
függéssort alkalmazzon, s az így keletkező disz
krepanciát a művészeti jelenségek rovására oldja 
fel. A dolgozatból igen tanulságos és gyümöl
csöző az a kérdésfeltevés, amely az egyes iro
dalmi rnűnemeket különböző művészeti ágakkal 
rokonítja: az epikát a filmmel, a drámát a szín
házzal, a lírát a zenéveL 

A záróesszé (Az elbeszélés metamorfózisa. 
Szempontok az epikai mű elemzésének kérdésé
hez) a hegeli-lukácsi elmélet epikus művek 
elemzésére történő felhasználhatóságának lehető
ségét boncolja. Ez a munka hatol legközelebb az 
egyedi műalkotáshoz, de teoretikus jellegű lévén 
ez is a műfajok közegében vizsgálódik. Az írás a 
szerzőnek egy korábbi kötetével, A regény vá
laszútjai cíművel mutat szoros rokonságot - úgy 
tűnik, az ott elvégzett történeti elemzésekből 
leszűrt elméleti általánosítások, illetve a hegeli
lukácsi rendszernek a XIX. század második felé
ben létrejött regény-változatokra való alkalmaz
hatóságából eredő következtetések fogalmazód
nak meg itt. A konklúzió, a dolgozat summá-
zata egyúttal az egész könyv summázata is, ér
demes hosszabban idézni: „a hegeli-lukácsi filo
zófiai-esztétikai kiindulópont lehetséges kiindu
lópont, de nem elégséges kiindulópont. Tételei 
orientatív kategóriák. A művek - ez esetben az 
epikai művek - egészére érvényesek az ilyen 
érvényességi kör esetén elkerülhetetlen, magas 
általánosítási szinten. Azaz közvetve érvényesek 
az egészre, közvetlenül az egyes művel szembe-
síthetetlenek. (...) Ezért van szükség közvetítő 
kategóriákra, amelyek segítségével megközelít
hető a műindividuum titka. (...) Vagyis az esz
tétikának szüksége van a poétikára, mert anélkül 
nem tud konkréten érvényes lenni. A poétiká
nak pedig szüksége van az esztétikára, mert 
anélkül nem tud általánosan érvényes lenni." 

Az írások műfaja az alcímben megjelölt „kí
sérlet", esszé. Nem abban az értelemben, ahogy 
a fiatal Lukács kapcsán a fogalom előkerül 
mint a líraian teoretikus önarckép, mint a művé
szet ürügyén való önmagunkról beszélés műfaja, 
hanem abban az értelemben, ahogyan például 
Walter Benjáminnal kapcsolatban a kategória 
használatos. Ebben a kötetben az esszé azt a 
fajta teoretikus megközelítést jelenti, amely a 
tárgy logikáját követi, azt modellálja, és nem 
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egy attól idegen rendszert kényszerít rá a vizs
gált tárgyterületre. Mindez az elemzőtől azt kí
vánja, hogy belehelyezkedjen magába a tárgyba, 
ami a kötetben különösen a két mesterről szóló 
írásban, a Horváth János- és a Lukács György
esszékben mutatkozik meg. Ugyanakkor a műfaj 
mérlegelést, a kifejtés helyett a kérdezést, a le
hetőségek felvillantását jelenti. Poszler György 
kötetében emellett mindvégig jelen van az ön
reflexió, az elméletalkotás folyamatának szink
ron nyomonkövetése, továbbá a teoretikus meg
állapítások folytonos szembesítése a tényekkel, 
az irodalom és az irodalomelmélet különböző 
sajátosságaival. Elméletíróként is a történetiségre 
helyezi a hangsúlyt, mint mondja „a logikainak 
és a történetinek az egységében - formailag is 
- a történeti a túlsúlyos mozzanat". 

A magyar tudománytörténet egyik legna
gyobb bibliográfiai vállalkozása az MTA Iroda
lomtudományi Intézetében készülő magyar iro
dalomtörténeti bibliográfia nyolc kötetesre ter 
vezett sorozata, melynek most a harmadik da
rabja látott napvilágot az Akadémiai Kiadó gon
dozásában. Az 1905-1945 közötti korszak sze
mélyi részének A-tól K-ig terjedő első fele való
jában a bibliográfia XX. századi anyagának egy
negyedét tartalmazza: A szerkesztők tervei sze
rint az első, a korszak egészét (1905-1970) át
fogó általános részt, a sorozat tervezett 5. köte
tét, három személyi kötet követi, a most megje
lent 6., a betűrend második felét 1945-ig tartal
mazó 7., valamint az 1945 után indult alkotók 
munkásságát feltáró 8. kötet. A méretek impo
zánsak (a 6. kötet egymaga csaknem 1000 olda
las), de egyúttal az alaposság és teljességre tö
rekvés mellett egy szerkesztői szándéktól függet
len arányeltolódást is érzékeltetnek, irodalom
tudományunk egyoldalúságát sejtetik; az 1905-ig 
tartó korszakok feldolgozásai (ezen belül 1772-
ig egy kötet, 1849-ig ismét egy kötet, melyek 
már megjelentek, 1849-1905 között két terve
zett kötet kívánja bemutatni az e korszakokkal 
foglalkozó irodalomtudomány egészét) ugyan
úgy négy kötetet töltenek meg, mint a XX. szá-

Külön említést érdemel még az a jelenség, 
amit a kötet pedagógiájaként jelölhetnék meg, s 
ami az írások logikájával és műfajával szoros 
kapcsolatban van. Ez pedig a taníthatóság, az 
oktatás számára való hasznosíthatóság szakadat
lan figyelemmel kísérése, illetve figyelembevétele, 
ami semmilyen engedményt nem tesz a tudo
mányosság rovására, viszont érvényesíti az okta
tás szempontját is. Ily módon Poszler György 
legújabb könyvét nemcsak a kutatók, az elmé
leti szakemberek, hanem a bölcsész- és tanárkép
zésben résztvevő oktatók és hallgatók is mun
kaeszközüknek tekinthetik. 

P. Müller Péter 

zadi irodalomé. Ez még akkor is aránytalan, ha 
tudjuk egyrészt, hogy a XX. századi irodalom 
terjedelmében és az elsőrangú alkotók puszta 
számában és termésében messze túltesz vala
mennyi korábbi koron, másrészt a XX. századi 
irodalmat a szépírói megnyilvánulásokon kívüli 
publikációk (politikai esszéisztikus, polemikus 
írások, életrajzi, filológiai és bibliográfiai ada
tok) sokasága, és az ezek iránti, részben irodal
mon kívüli olvasói és értelmezői érdeklődés jel
lemzi. Ismétlem, nem a bibliográfia aránytalan, 
hisz az csak regisztrál - sőt épp a XX. szá
zadról megjelent kötetében erősen válogatva - , 
hanem maga a feltárt tudományos termés az. E 
bibliográfiának épp az az egyik legfőbb érdeme 
és haszna, hogy minden esszéisztikus panasznál 
világosabban megmutatja azokat a hézagokat, 
réseket, sőt üres foltokat, ahol irodalomtudomá
nyunknak még sokat kell tennie, mind a szöveg
kiadások, mind az értelmezések terén. Ezek a 
szövegkiadási és elméleti hiányosságok bőven jel
lemzik a XX. század első felének látszólag min
den korábbi korszaknál alaposabban feltárt ma
gyar irodalmát is. 

A bibliográfia gyűjtőkre a korábban megje
lent két kötethez hasonlóan rendkívül széles 
körű. Az átnézett periodikumok jegyzéke 530 
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