
közül legnevezetesebb: Kossuth Lajos 1848. 
október 4-i beszéde. Termékenység tekintetében 
ez időben az ország nyomdái között a 9. helyen 
állt, 13 könyv, 5 hírlap. (Fitz József adatai, 
Magyar Nyomdászat, 1848-1849.) 

Mindezek a megjegyzések a Riadj magyar! 
című érdekes kötetnek csupán egyetlen szerző
jére és egyetlen nyomdatörténeti jegyzetanya
gára vonatkoznak. S talán érzékeltetik, hogy a 
teljes kötet művelődéstörténeti vonatkozásrend
szere milyen gazdag, s hogy Pogány Péter és 
munkatársai milyen értékes és inspiratív anyagot 
rendeztek tető alá. Végül külön is hangsúlyoz
nunk kell, hogy a gyűjtemény nemcsak a 
kutatóknak kínál sok tanulságot és fogódzót, de 
a magyar önismeretnek is eleven forrása lehet. 

Madácsy Piroska 

András László: A Madách-rejtély. Bp. 1983. Szép
irodalmi K. 343 1. 

A rejtélyekről jó esszét lehet írni. (Példa rá 
Bart István könyve a mayerlingi tragédiáról.) A 
Madách-életút és -életmű körüli kérdőjeleket 
azonban nem sorolnám a rejtélyek közé: az 
irodalomtudomány módszereivel és eszközeivel 
megközelíthetők. András László könyve minden
esetre kitűnő időpontban jelent meg: évfordulós 
kiadványnak és olyan tudománytörténeti hely
zetben, amikor az 1964 óta felívelő újabb 
kutatások számos, publikált részeredménye 
mellől még hiányoznak az összefoglaló művek, 
az életrajz, a kritikai kiadás, a színháztörténeti 
utóélet újabb félszázadának summázása. A 
szerző bevallottan támaszkodott ezekre az új 
eredményekre (24-5. 91. 106-8.), joggal kéri 
számon átkerülésüket a tankönyvekbe (109.). 
Ugyanakkor bibliográfiájában lexikoncímszavak 
keverednek valóban alapvető művekkel, s 
hiányoznak nemcsak a regionális folyóiratokban 
megjelent forrásközlések, hanem meghatározó 
írások is, mint pl. Szabad György könyve az 
1860/61-es történelmi fordulóról és néhány igen 
fontos tanulmánya Madách reformkori eszme
világáról és napi politikai tevékenységéről. Csak 
így, nem teljes tájékozódás nyomán történ
hetett, hogy a szerző 1959 óta komplettnek 
nevezi a levelezést (25.), holott azóta négy 
Madách-levél és a családi levélváltások Madách-
adatokat is bőven tartalmazó több tucat darabja 
jelent meg. 

Nem megnyugtató András László szöveg
kezelése sem. Az érthető, hogy - kritikai kiadás 
híján - Halász Gábor 1942-es kétkötetes össz
kiadását használja és Halászt ráadásul esszéista 
elődjének is tekinti (202.). Kevésbé az, hogy a 
korábbi kiadások szöveghibáit ott és akkor is 
átveszi, amikor újabb, szöveggondozott kiadás 
áll rendelkezésére (a Magyar Remekírók soro
zatában) vagy nem javítja pl. a Tragédia megírá
sának kezdődátumát 1859. február 14-xoi 17-xe 
(71. 129.), pedig a Tolnai Vümos óta terjedő 
olvasati hiba a Tragédia egylapos szereplőlistá
jának megtekintésével korrigálható. A 
Tragédia-idézetéket az 1973-as, Szabó József
féle önkényes szöveggondozásból veszi, ahol a 
sajtó alá rendező ötletszerűen néhányat vissza
állított - Aranynak Madách által elfogadott 
javításaival szemben — a fogalmazvány 
textusából. Magyarázhatatlan az a gyakorlata, 
hogy a legtöbb helyen a verses idézetek 
sormetszet nélkül, prózává oldva olvashatók. A 
teljességre törekvő anyagismeret és a filológiai 
korrektség alól — ideértve néhány kisebb tárgyi 
tévedést és pontatlanságot is - az esszéíró sem 
vonhatja ki magát. 

Ami András László szemléletét illeti, azt 
leginkább egyfajta újdogmatizmusnak tekint
hetjük a Madách-értelmezések történetében. így 
a Lukács Györggyel folytatott, ismételt utalás
polémia keretében nem a szintézist, hanem 
csupán az antitézist kapjuk. Azt olvasni 
vezérelvül, hogy Madách „az idealizmus és 
materializmus küzdelmét ábrázolja in statu 
nascendi" (216. és másutt), kétségtelen vissza
lépést jelent az újabb elemzők (Barta János, 
Waldapfel József, Sőtér István, Németh G. Béla, 
Mezei József, Horváth Károly és mások) eszme
történeti árnyaltságához képest. Nem valószínű, 
hogy Madách deizmusának kérdésében (61—3.) 
mindenki tévedett volna, mint ahogyan azt a 
Madách ateizmusát bizonygató szerző teszi, aki 
így kénytelen lemondani Madách felekezeti 
elfogultságtól mentes vallásgyakorlatának és 
kegyúri tevékenységének említéséről éppúgy, 
mint ahogyan eltekint az Ur minőségében meg
változott zárótirádájának elemzésétől a XV. 
színben. Hasonlóképp túlzottnak és megalapo
zatlannak tűnik annak ismételt emlegetése, hogy 
Madách esetleg nemcsak az utópistákat, hanem 
a tudományos szocializmus szerzőit is forgatta 
volna. Továbbá: Madách valóban nem a 
személyiség romantikus történelemformáló 
szerepét vallotta, de nem is a néptömegekét, 
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hanem a koreszmékét. Mindezekhez a feltevé
sekhez fölösleges Engelset (igen gyakran és 
hosszan), valamint Plehanovot idézni. 

A fó'hibának mégis - s ebben kerül Lukács 
Györgyhöz közel - azt látom, hogy a világnézet 
(adott esetben a hit), a filozófia és a műalkotás 
kritériumait ismételten keveri. Utóbbi témában 
(142-3.) elveti a „drámai költemény" bevett 
minősítését, hogy a Tragédiát egyértelműen 
drámának állítsa, amiből újabb problémák 
származnak (az I. szín politikai pamfletjének 
ötlete, Lucifer tendenciózus történelemláttatá-
sának tagadása vagy a Tragédia időtechnikájának 
kérdése), amelyek egyébként a drámai köl
temény műfajából adódnak. 

Az (egyébként túlírt) esszének ugyanakkor 
igen szép, megkapó részletei vannak Madách 
eszmeforrásairól (187—8.), európaiságunkról 
(212-3.), Jean Rousselot nyomán a fogalmi 
nyelvhasználat modernségéről (272.), az 
„energiaválság" kapcsán a mai értelmezések 
lehetőségeiről (279.). András László könyve 
jóféle szellemi izgalmat kínál: kétségkívül egyike 
lesz és marad a könyvtárnyira duzzadt Madách-
irodalom értékesebb hányadának. Ám fölösleges 
régen várt remekműként és főként filológia-
ellenes kiáltványként ünnepelni, mint ahogyan 
azt a napi kritika (Tarján Tamás a Népszabad
ság, Varjas Endre az Élet és Irodalom hasábjain) 
megtette. Hiszen Madách szellemi örökségének 
teljes és méltó birtoklásáért az előrelépés első
sorban mégis a művészettudományok és a tör
ténettudomány révén történik. 

Kerényi Ferenc 

Hubay Miklós: A dráma sorsa. Bp. 1983. Szép
irodalmi K. 728 1. 

A négy fejezetre tagolt, mintegy 75 írást 
tartalmazó kötetben a szerzőnek az elmúlt 
negyven év során publikált, a magyar dráma 
sorsával foglalkozó cikkeit, tanulmányait, 
esszéit, valamint konferenciákon elhangzott fel
szólalásait és rádiós sorozatait olvashatjuk. A 
sokműfajú, mélységükben és terjedelmükben 
heterogén írások közös jellemzője, hogy Hubay 
Miklós mindenütt a jelenre orientált, érvé
nyesség szempontú értelmezéssel nyúl a vizsgált 
művekhez, legyen szó a Balassi Menyhárt árui-
tatásától, a Magyar Elektrától, vagy Móricz 
Zsigmond, Lengyel Menyhért drámáiról. Talán 

ez a jelenközpontúság mondatja a szerzővel azt, 
hogy „a drámával való foglalkozáshoz nem 
tartom elegendőnek a puszta irodalomtörténészi 
felkészültséget, kell hozzá valami különös fogé
konyság is." (55-56.1.) Mivel minden cikkben a 
megíráskor - tehát a negyvenes, ötvenes stb. 
években — aktuális műalkotásbeli tartalmakat 
emeli ki (és emeli át változtatás nélkül ebbe a 
kötetbe) a szerző, ezért az írások nem is csekély 
része mára már jó, ha dokumentum értékű. így 
a Móricz Zsigmond drámái című 1952-ben írott 
tanulmánynak az a megállapítása, mely szerint a 
Pacsirtaszó c. darabnak Kismadár c. átdolgozása 
azért jobb az eredetinél, mert ez utóbbiban 
„Miska nem a katonaságtól jön vissza, hanem 
onnan, ahol közben megtalálta, ami eddig 
hiányzott nála: a bátorságot, az öntudatot. 
Gyári munkás lett Pesten, és esténként tanul 
hogy szakmunkás válhasson belőle" (430.1.), 
nos, ez ma kevésbé tűnik a dráma erényének, 
mint tűnt jó harminc évvel ezelőtt. Ugyanígy, a 
változtatás nélküli újraközlés révén a kötet 
jelentős része csupán krónika értékű, mert 
például egyes drámabemutatók, melyeket a 
szerző számon kér a színházaktól, azóta megvaló
sultak (pl. Füst Milán: Boldogtalanok); vagy 
egyes műfajok, melyeket hátrányos helyzetűnek 
ítélt, azóta részben más pozícióba kerültek (az 
egyfelvonásos.) 

A kötet jelentős részét kitevő alkalmi 
írásokból (felszólalások, vitacikkek, színi
kritikák, nekrológok) is kirajzolódik egy sajátos 
értékrend, a magyar drámairodalom különös 
hierarchiája. A múlt századi három legjelentősebb 
színdarab közül Az ember tragédiájának szenteli 
Hubay Miklós a legnagyobb teret és figyelmet. 
Századunk drámaírói közül Móricz Zsigmond és 
Lengyel Menyhért, valamint Sarkadi Imre válik 
a szerző értékelésében klasszikussá, a kortársak 
közül pedig a legtöbbször szereplő író Vészi 
Endre. A klasszikusok közül egy vagy két írás 
foglalkozik Bornemisza Magyar Elektrájával, a 
Bánk bánnal, a Csongor és Tündével, Csikyvel, 
Heltai Jenővel, Barta Lajossal, Károlyi Mihály 
Ravelszkijével, Illyés A tű foka c. drámájával. A 
névsorban szerepel még Füsi József, Szász Imre, 
Somlyó György, Illés Endre, Csurka István. Az 
értékrendet szervező esztétikai, illetve ízlésszem
pontok mellett kiemelkedő szerepe van annak a 
szociológiai aspektusnak, hogy a méltatott mű 
színpadra került-e már vagy sem. Még azoknál a 
szerzőknél is azonban, akik rendszeresen jelen 
vannak színpadjainkon, Hubay Miklós azokra a 

139 


