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Yajthó László; Reviczky Gyula, Budapest, 1939. Egyetemi Nyomda 
kiadása, 8.-r. 16í 1. 

Az irodalomtörténetben élnek fogalmak, melyeket mindenki használ, 
a nélkül, hogy tisztában volna annak igazi tartalmával. Ilyen fogalom 
Reviczky Gyula. Minden müveit magyar ember tud róla többet-kevesebbet, 
— a szakkörök többet, a nagyközönség kevesebbet, — de a vázat tarta
lommal kitölteni csak kevesen- tudják. Jó, ha az ilyen közhasználatú 
fogalmakat valaki tisztázza; evvel hálára kötelezi az irodalomtörténészeket 
és az avatatlanokat egyaránt. Erre a hálás feladatra vállalkozott Vájt hó 
László a Magyar írók sorozatában megjelent tanulmányával. Koróda Pál 
alapvető Beviczky-dolgozata óta csak kevesen nyúltak olyan avatott kézzel 
ehhez a bonyolult emberi és költői egyéniséghez, mint Vajthó. Új szem
pontokat vet fel, régieket kiigazít s tolla nyomán új Reviczky formálódik. 

Reviczkyt egész életén végigkisérte a humor tanulmányozása. Számára 
a humor több volt, mint pusztán tárgy vagy tanulmányanyag: élményt és 
meggyőződést, bölcseletet és vigasztalást merített belőle. A humortól leg
élesebben rajzolt egyéniségnek Jézust tartja: a Megváltó végtelen humani
tásában megértette a gyöngék és elesettek sorsát. Ez a magatartás megfelelt 
kedvenc filozófusa, Jean Paul humorelméletének: a humor ellentéte a fen
ségnek, a nagyot kicsivé teszi. Krisztus tanait Schopenhauerben látja újra 
életrekelni, ez is részvétet és igazságot hirdetett, az ö kora is végtelenül 
romlott, javítást és megbocsátást áhít. Ebben a furcsa, fájó humorelméletben 
közrejátszik szerencsétlen, elrontott élete is. Reviczky mint a sors szám
kivetettje tengette szomorú életét, érthető, ha szeretettel, megértéssel, sőt 
gyengédséggel nézte azokat, akikben önmagára ismert. Ez magyarázza a 
humorról vallott felfogásának élményszerüségét: minden igazságtalanságban, 
minden szenvedésben a magáét érezte át. Ö a humorból nem a mosolyt, 
hanem a zokogást fogta fel. Életkörülményeitől táplált pesszimizmusa, va
lamint a humornak ez az önsanyargató átélése megnyitják lelkét a halál 
gondolatának. Itt találkozik Vajthó szerint Reviczky humorelmélete a ke
reszténység tanításával: akárcsak Jézus, ő is megértette és megbocsátotta 
a bűnt. Innen már csak egy lépés vezet oda, hogy a természetes gyermek 
a maga sorsára ismerjen a Megváltóéban. 

Részletesen foglalkozik a szerző Reviczky zseni-elméletével. Találóan 
mutat rá, hogy a költő zseni-öntudatát későn megtudott szerencsétlen szár
mazása és a századvégi hetvenkedés táplálják. Itt is van emberi hangja a 
költőnek: amikor Önmagát bírálja és rámutat a saját hibáira. 

Gondosan felkutatott és érdekesen csoportosított adatok alapján mu
tatja be Vajthó Reviczky viszonyát Schopenhauerhez. Kettejük kapcsolata 
a költő számára több volt múló ihletnél: Reviczky végletes pesszimizmu
sában csak kiinduló pontul használja a frankfurti bölcs tanítását, s jóformán 
minden viszonylatban túlmegy rajta. Különösen áll ez önkínzó hangulataira: 
ilyenkor gyönyörködve vájkál életütötte sebeiben, s tárja fel céltalan, hitvány 
sorsát. A német filozófus vezeti át a kereszténységtől a buddhizmus felé: 
hatása alatt azt vallja és hirdeti, hogy Jézus tanítása a buddhizmusnak 
csak gyarlóbb kiadása, s a Megváltó és Szakjamuni „a két legmélyebb vallás 
alapítója." Ez a Schopenhaueren megszűrt keleti bölcselet teszi azután líráját 
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bágyadttá, elmosódottá. Schopenhauer-imádata odáig vezette, hogy humoros 
vonásokat keresett és talált benne, s nem vette észre, hogy csodált meste
rénél a humort jellemző humanitás csak hirdetett, de nem gyakorolt tanítás. 
Épen ilyen téves az a felfogása, hogy Schopenhauer materialista volt. 
Reviczky ezen a ponton rajongásában önmagát vetítette mesterére: öt 
•elkapta az anyagszerűség elmélete, úgy érezte, tanítója is híve ennek. 
Schopenhauer befolyásolta zseni-elméletének kialakulását is: belőle s rajta 
keresztül merít önbizalmat, tőle vesz bátorságot, hogy önmagának a zsenik 
előkelő osztályában jelöljön ki helyet. 

Ha nem ilyen széleskörű is, de épen ilyen bensőséges Arany Jánoshoz 
való viszonya. Ifjúkori ellenszenve után Aranyban látja magyar eszményét, 
tőle merít ihletet, emberi mivoltában látja példaképét. Életén és költészetén 
keresztül vonuló nagy problémáját, a humort is hozzáveti magyar meste
réhez: költészetében látja elveit, felfogását igazolva. Reviczkyt Arannyá 
szemben elfoglalt, emlékezetes állásfoglalása óta a kozmopolitizmus szállás-
^sinálójának, a népi és nemzeti ellenfelének tekintik. Vajthó azt bizonyítja, 
hogy épen a humorból folyó humanitása viszi közel a néphez. Nem hiányzik 
belőle a nemzeti vonás sem, de ezt megszűri sokszor csak felvett világ-
polgári elvein. Arany épen annyira nem pusztán nemzeti, hisz örök és 
általános emberi tárgyakat is megénekel, mint amennyire nem csak világ
polgár Reviczky. Szerinte „világköltö az, aki nemzeti jellege ellenére idegen 
nyelven is nagy marad és élvezhető.'' Ezt az elvet pedig maradi is, forra
dalmár is elfogadhatja. Sok ellentétük mellett is gyakran Arany hatása alá 
kerül, s ilyenkor versformáján is, gondolatán is megérezzük Arany zamatát. 
Legjellemzőbb ez a Pán halálába,n, melynek számos párhuzamos gondolata 
van Arany Ősszel c. versével. 

Utolsó fejezetében Reviczky műhelyébe vezet el a szerző. A szív 
költőjének látja, nemcsak azért, mert mindent megértő, megbocsátó szívét 
-a kezében hordta, hanem azért is, mert verseiben, — bár minden keresettség 
nélkül — a szív szó fordul elő a leggyakrabban. Bemutatja a fordító Re-
Tiezkyt, majd azt fejtegeti, hogy minden magyar költő között ő ismétli 
meg önmagát a legtöbbször. Gyermekkora, első ismeretlen szerelme, a kék
ruhás lány, Emma, legkomolyabb eszményképe és költői mellőzöttsége 
egyaránt számos változatban visszatérő ihletője. Ezeket a témákat furcsa 
demokratizmusa ellenére is valami egészen sajátos származási öntudat 
egészíti ki: minden humanitása mellett is büszke nemesi nevére, s egyen
lőséget csupán a szellem terén ismer. Ezután a kritikus Reviczkyt ismerjük 
meg. Amilyen őszintén tárta fel életét munkaiban, épolyan megalkuvás 
nélkül való volt költőtársaival szemben is. Rajzolják a költők az életet 
olyannak, amilyen a valóságban: szép és rút, jó és gonosz humoros vegyü
letének. A legnagyobbaknál, Shakespeare-nél, Goethénél, ez teljességben 
megvan, de hiányzik másoknál. Fájdalommal érez elfogultságot az őt mel
lőző kritikusoknál, de ugyanakkor Ö is elvakultan megró, vagy megdicsér 
költőket és kritikusokat. Gyulai Pállal szemben érzett gyűlöletét a szerző 
a mellőzöttség emberi gyengeségével magyarázza. 

Dolgozata végén szemléltetően veti Össze Vajthó a lágy Reviczkyt a 
keményebb, darabosabb Adyval. A két költő külső és belső élete egyaránt 
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hasonló. Kár, hogy csak utal egy korábbi tanulmányára és itt nem foglal
kozik bővebben Ady és Reviczky viszonyával. Érdekes lenne irodalmunk e 
két izmos tehetségének egymásra tett hatását Vajthó avatott tollából olvasni. 
A szerző lelkében rengeteg gondolat, probléma ég Reviczkyről, sokkal több,, 
mint amennyit tanulmányában el tudott helyezni. Bizonyára ez az oka 
annak, hogy dolgozata némely helyen, különösen a Schopenhauerről szól6 
fejezetben nem annyira célratörő, mint szeretnők. Fájlaljuk, hogy Vajthó a 
keresztény Reviczky mellett elfeledkezett a katolikus Reviczkyről: a kato
likus isten-élménynek költői lecsapódása újabb oldalról mutatta volna be a 
krisztusi emberszeretet legnagyobb magyar hirdetőjét. De azt bírálva is, 
amit kaptunk, kétségtelen, hogy Vajthó dolgozata becses és komoly nye
resége irodalomtörténetünknek. . 

BERCZIK Á R P Á D . 

Kenyeres Imre: Rejtelmes irodalom. Janovits István rajzaival. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. 266 1. 8-r. 

Kenyeres Imre könyve az irodalmi alapfogalmakkal ismerteti meg 
az olvasót: ifjúságot és felnőttet egyaránt. Tulajdonképen az ifjúságot tartja 
szem előtt, azt az érettebb, minden szép iránt idegesen érzékeny ifjúságot,, 
melynek még érdemes irodalomról és filozófiáról magyarázni, élet és elmélet 
izgató^ összefüggéseiről beszélni, rámutatni az elfogadott és megkövesedett 
«poétikai» frázisok mögött meghúzódó titkokra és «rejtelmek»-re. Innen a könyv 
ifjúságot is szem előtt tartó hangja, a fogalmi elhatárolásokban kifáradó, 
érdeklődést ébresztgető stílusleleménye. 

De ami jó ennek a «színvonalas» ifjúságnak, jó az irodalomelmélet iránt 
érdeklődő nagyközönségnek is. A kiadó helyesen érezte ezt, közrebocsátván 
a könyvet a «felnőtteknek» is. Az irodalomtudomány pedig annyiban veszi 
hasznát «nnek a fikciónak, hogy minden tekintetben szabatos, világos, frázis
mentes előadásban szemlélheti az irodalomesztétika alapvető kérdéseinek 
felvázolását és megoldását. A szerzőnek egyetlen alkalma sincs megbújni 
(nem is akar!) az elmélet jótékony homályában, mindent megmagyaráz, 
semmit sem vesz elintézettnek és tcész megoldásnak, hanem messze kerülve 
az ilyenttor fenyegető szent és hitelesített általánosságokat, az átélt és fogal
milag tisztázott elvi .kérdéseket az ifjúsági olvasmányból átmenti a tudomány 
területére. 

Minden fogalmat megmagyaráz és tisztáz; megindulásul a lelki élet 
tényeit vázolja fel: rendszerének súlypontja a lélek, élményt és műalkotást 
ebben a keretben vizsgál meg. Fontosak az irodalmi élményre vonatkozó 
finom megfigyelései s az irodalmi élmény és kifejezés közti kapcsolatok 
elemzése. Nyelv, stílus, ritmus és rím egyaránt az irodalmi élménnyel való 
kapcsolatában nyer magyarázatot. A sok finom részlet közül csak épen pél
dának emeljük ki a ritmus bonyolult problémájának világos és könnyed 
ábrázolását, továbbá a rím szerepének fejtegetését (jobb meghatározását a rím 
szerepének nem ismerjük, mint nála: «A rím a ritmus szövevényébe vonja 
az eltérő gond ólat tartalmú részeket.»). A műfajok tárgyalásánál az időnek 
a szerepét sikerül meggyőzően a lírához, epikához és a regényhez kapcsolnia 


