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SZEMLE

HORVÁTH JÁNOS : KISFALUDY KÁROLY ÉS ÍRÓBARÁTAI
(Irodalomtörténeti tanulmányok, 1. — Művelt Nép, 1955. Az új irodalomtörténeti tanulmánysorozat
— szerencsésen — Horváth Jánosnak 1935—
36-ban tartott, s első ízben 1936-ban kiadott
egyetemi előadásait tartalmazó kötettel indul
meg. E régi egyetemi előadás szövegének vál
tozatlan megjelentetése teljesen jogosult és
időszerű: a polgári irodalomtörténetírás
legnagyobb magyar mesterének egyik kiváló
művét kapja kézbe az olvasó. E könyv nagy
tanulsággal szolgál a marxista irodalom
történészeknek, különösen pedig az egyete
men oktatóknak. •
Ez a kötet mindmáig legteljesebb és leg
igényesebb feldolgozása Kisfaludy Károly
művének és irodalmi mozgalmának. Az egy
kori mesternek kijáró elismerésünk, tiszte
letünk és hálánk azonban arra kötelez,
hogy azt is kimondjuk, amiben a marxizmus
leninizmus világnézetének erejével az ő fel
fogásán és eredményein túl is jutottunk.
A tárgy kezelésének — itt a kettéosztásban
megnyilvánuló — világossága, az elrendezés
ökonómiája minden Horváth János-tanul
mány sajátja, s nem is emelném ki, ha ebben
az esetben nem volna különösen tanulságos.
Kisfaludy Károly életpályájának jellemzésé
ben minduntalan előfordul Mednyánszky és
Fessler, Gaál György és Stettner vagy
mások neve. Horváth János összefoglaló
tanulmányában — a kötet II. részében —
csoportosítja Kisfaludy ez íróbarátait. Az
olvasó így a mozgalomról is teljes képet kap.
A két rész szigorúan tárgyi összetartozása
nyilvánvaló.
Ugyanez a világos elrendezés, logikus szét
választás érvényesül Kisfaludy Károly életé
nek és művének feldolgozásában is. Mivel
Horváth János eljárása sok tekintetben
nagyon tanulságos, ezt részletesebben is
megvizsgáljuk.
A legelső lapokon (7—8.) Horváth Kis
faludy Károly művének jelentőségét és helyét
határozza meg irodalomtörténeti fejlődé
sünkben. Az /. fejezet életrajzát és írói pályá
jának fejtegetését tartalmazza (8—32.).
Előbb az életrajzot olvassuk (8—12.), majd a
jellem képe tárul elénk (13—16.), továbbá az
első pesti évek hatása életére, de inkább
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müvére (16—18.). Újabb szakaszba kerül
Kisfaludy pályájának dönfo fordulata Ka
zinczy irányába (18—24.). Ezután átalakulá
sának, elvi meggazdagodásának részletezése
következik (24—28.). Végül az Aurora c.
zsebkönyv történetének rövid összefoglalása
(28—32.). Ennyi az első, igen jellemző és
értékes fejezet tartalma s ez a szerkezete.
A II., III., IV. és V. fejezetben már a művek
ről van szó.
Ez a szerkezet kitűnő, mintaszerű. Nem
tudok jobb felosztást ajánlani — e konkrét
esetben — az egyetemeken tanító irodalom
történészeknek : ez a szerkezet ugyanis
minden tekintetben a lényeget, a tartalmi
elemzés tanulságait követi s így eleve iga
zolja is Horváth János eljárását. Mindaz,
amit ebben az elrendezésben az életpályáról
mond, az egész feladat átgondolásának, ala
pos elvi megítélésének következménye.
Ennek a szerkesztésmódnak követése ma is
időszerű.
Szembe kell azonban fordulnunk Horváth
János egyes ítéleteivel, helyesebben : nem is
ítéletének egészét — melyet elfogadunk —.
hanem inkább hiányosságait kell bírálnunk.
Horváth János mindmáig érvényesen álla
pítja meg, hogy »Pest irodalmi központtá
emelésében« Kisfaludyé »a legfőbb szerep«,
hogy »ő az első igazán városi író«, az »írói
rend önállósításában övé az oroszlánrész . . .
A tudós, filozófus, eszményi, magányos
irodalmiságot ő egyeztette össze a közönség
igényeivel, szállította le részben annak a
színvonalához, de avatta azáltal valóban
elevenné, reálissá, nemzetivé«. Kisfaludy
Sándornak, de Kazinczy Ferencnek is tanít
ványaként a nemzeti szellem és nemzetközi
művészi forma addigi ellentéteit ő békítette
össze egymással. Mindennek határozott elvi
megállapítását Horváth Jánosnak köszön
hetjük ( 7 - 8 . 1.).
Egy-két ponton mégis hiányosnak érezzük
ezt az összegezést. Maga Horváth János
állapítja meg, hogy az irodalmi eredetiség
győzelemre vitelében mily nagy rész illeti
meg Kisfaludy Károlyt (26., 29. 1.). Az Auró
ráról szóló szakaszban foglaltak tanulsága

tehát nem került be a tanulmánykezdő össze
sítésbe. S nem tetszik , ki belőle annak a
vitathatatlan ténynek a felismerése sem,
hogy Kazinczy, Döbrentei korábbi nagy
jelentőségű kezdeményei után az eredeti szép
irodalom fogalma is csak Kisfaludy Károly
művével aratott diadalt irodalmunk törté
netében. Ezek a hiányok azonban nem
bántóak; betöltésükről — a .tanulmány
különböző részén — maga Horváth János
gondoskodik.
Több ponton kell bírálnunk Horváth János
nagyszerű első fejezetét, bár a szerkezet
mintaszerűségének elismerése magában fog
lalja A koncepció kifogástalanságának elis
merését is.
Horváth János e könyvének első fejezete
—• ennek gondolati tartalma — a benne
mindenütt megnyilatkozó állásfoglalás mi
att — egyáltalán nem
kifogásolható.
Horváth János tökéletesen érti Kisfaludy
Károly emberi fejlődésének, műve kialaku
lásának objektív, társadalmi motívumait is.
Ezt a megértést azonban nem fejezi ki nyíl
tan, sőt, nem egyszer mintha el is hárítaná
magától azt a feladatot, hogy világosan az
olvasó elé tárja: milyen szoros kötelékek
fűzték Kisfaludynak, az egyénnek művét
társadalmához, e társadalom irányaihoz.
Horváth János — akaratlanul-e vagy szán
dékosan, nem dönthető el — nagyobb hang-súlyt tesz az egyéni műre, mint az egyéni
tehetségnek a közösségből érthető, társadalombeli szerepére. Nem határozza meg
pontosan Kisfaludy pályájának társadalmi
rugóit. Amikor a korról beszél, általá
nosságban teszi azt »Munkássága valódi
óramutatója a kornak« stb. 7.1. — s»Kettejük« (ti. Sándor és Károly) »közt i haladt
az idő« (8. 1.). Sejteti az igazságot e körül,
de nem mondja ki. Sőt: legtöbbször le is
mond arról, hogy az egyéni műalkotás
jelentését határozottan a társadalmi alapok
felől világítsa meg. íme szkepszisének néhány
példája. Kisfaludy »1811. augusztusában
lemondott rangjáról s kilépett a katonaságtól.
Nem egészen világos, hogy miéft«.(9. 1.). —
»Most már végképp Pesten maradt« (10. 1.).
Hogy hősének ezt az elhatározását Horváth
nem tudja vagy nem kívánja indokolni,
kitűnik az I. fejezet második szakaszából,
Kisfaludy Károly jellemképének egy kis
részletéből. Itt azt kérdezi Horváth : »Mi
kötötte annyira Pesthez? — Kisfaludy Sándur nem tudja . . . « ( 1 4 . 1.). De Horváth sem
foglal állást e tekintetben. — »1819-ben
végre kedvező fordulat történt pályáján.
Éder György székesfehérvári színtársulata
áprilisban előadta Székesfehérvárt A tatá
rokat . . .« (11. 1.). De fordulat, jelentős
változás az egyén pályáján sohasem csak a
véletlenből vagy az egyéni érdemből törté
nik. Horváth nem utal azokra az obejktív,

társadalmi tényezőkre, amelyek e kedvező
fordulatot előidézték. — Még jellemzőbb
Horváth János magyarázatainak hiányos
ságára az, hogy az írói pálya kezdetének
indokolásában — és sokszor az egész tanul
mánykötetben — egyedül az egyéniséget
hangsúlyozza. így a 19. lapon : »Nem tudni,
mi ösztöntől vezettetve, de úgy látszik,
leginkább a tehetség sugallatától . . . nyomorgása utolsó éveiben is irogatott drámá
kat . . .« Igaz, hogy egyéni tehetsége ' Kis
faludyt a drámai forma felé vonta ; de annak
magyarázatára, 'hogy miért éppen a dráma
írás (és hozzá A kérők, a Stibor-féle, magas
színvonalú drámáké) elégítette ki e dramati
kus hajlandóságot, a puszta tehetség így,,
korának sajátos társadalmi erői nélkül nem
elegendő. — Végül pedig jellemző, hogy
Horváth, igen erősen hangsúlyozva azt, hogy
Kisfaludy »ösztöntől vezettetve« (24. 1.),
»nem tudatos megfontolással, program
szerűig« (25. 1.) indult neki az irodalomnak
—ami igaz —, egy szóval sem utal arra a tár
sadalmi bázisra, mely ez ösztön, e »nem
tudatos megfontolás« mögött húzódott meg.
Nem arról van szó, mintha a legcseké
lyebb mértékben is kétségbe _akarnók vonni
Horváth Kisfaludy-képe egészének helyes
ségét. Az igazságnak tartozunk annak meg
állapításával, hogy Horváth János felül
múlhatatlan biztonsággal tapintja ki a
társadalmi összefüggéseket, amikor a közön
ségről, ennek ízlésmeghatározó szerepéről
esik szó (pl. a patriotizmus szerepe A tatárok
fogadtatásakor). Ezért egész tanulmánya
szilárd- alapokon nyugszik. De Horváth János
lemond arról, hogy ennek a közönségnek
és az egyénnek, nemességnek és az egyénnek
viszonyát történelmi-társadalmi
konkrét
sággal határozza meg. Ilyen módszerben ő nem
bízik. S valljuk meg, 1936-ban még a leg
kiválóbb magyar tudósnak sem lehetett
szilárd, tudományos módszere a társadalom
és egyén, alap és felépítmény viszonyának
konkrét elemzéséhez.
-.
Horváth János könyvének ez az első
fejezete a legszebb, legtanulságosabb magyar
irodalomtörténeti tanulmányok közé tar
tozik. Akár bevezetőjének elvi összefoglaló
ját, akár a tömör és mégis világos, rendkívül
pontos és érzékletes életrajzot, akár a jellem
mélyeibe is belátó tekintetet, akár a.fordulat
évei elvi, esztétikai jelentőségének elemzését
értékeljük s vesszük át tanulságul, akár
Kisfaludy és Kazinczy viszonyának árnyalt,
stilisztikailag is bravúros fejtegetéseit dicsér
jük (23. 1.), Horváth János rendkívüli képes
ségeit és megállapításainak igazságát ismer
jük el. Ezzel egyidőben valljuk azonban,
hogy a kor, melyben Horváth János legtöbb
művét írta, még az ő nagy talentumát is
korlátok közé szorította, lemondatta őt a
konkrétabb történeti-társadalmi okok elem479
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zéséről, holott ezek az okok ott hatottak
minden olyan jelenség mögött, amelynek,
közelebbi magyarázatától Horváth János
tartózkodott. Akkor is, amikor a birtokos
középnemességet — egy vonása alapján —
a legjobb magyar fajtává magasztalja fel;
akkor is, amikor az osztrák armadából való
kiábrándulás tényét figyelmen kívül hagyja
Kisfaludy és a katonaság viszonyában,
holott ez beletartozik a Bessenyeitől és Bar,
csaytól Fazekason át Berzsenyiig és Kisfaludyig végighúzódó folyamatba.; amikor
jóformán semmi jelentőséget sem tulajdonít a
konzervatív nemességet botránkoztató átté
résnek a polgári vagy inkább polgárinak
tetsző pályára, amikor nemesi nemzet,
patriotizmus és színházi kultúra között nem
keres összefüggéseket; és amikor A tatárok
sikerét nem a megelevenülő nemesi ellen
állás légkörével, indulataival, eszméivel kap
csolja össze. E sorok írója a maga Kisfaludy
— tanulmányában éppen ennek a vonatko
zásoknak a fontosságára hívta fel a figyelmet
s ha sikerült egy kissé is továbbvinnie Horváth
János nagy eredményeit, az csak annak az új
módszernek volt köszönhető, melyet Horváth
János még nem ismerhetett: a marxizmus
leninizmus világnézetének és módszerének.
Horváth János a továbbiakban (II —V.
fejezet) műfajok szerint vizsgálja végig Kis
faludy Károly életművét. Ez a tárgyalásmód
egyetemi előadásaiban igen célravezető, de
csak akkor, ha oly szilárdan kidolgozott
pályaképre épül, mint amilyennek az előbb
tárgyaltat jellemeztük. Még ez esetben is
fennáll egy veszélye : az, hogy a műfajok
szerinti tárgyalásmód kiszakítja a műveket
az egyén és a társadalom életének, kölcsön
hatásának bonyolult folyamatából, elszige
teli őket s önálló szellemi létet tulajdonít
nekik. Ez a veszély Horváth János előadásai
ban nagyon ritkán fenyeget. Sőt: azt kell
mondanunk, hogy mindazt a konkrét tör
ténelmi-társadalmi elemzést, amit a pálya
képben, az egyén, az élményvilág, az ihlet
elemzésében Horváth itt-ott elmulasztott,
ebben a részben bőségesen pótolja (természe
tesen mindig az egyes mű tartozékaként).
Nem lehet eléggé hangsúlyozni az egyes
drámák elemzésének mintaszerű gazdagságát;
gondoljunk csak elsősorban A tatárokra., a
Kemény Simonra, a Stiborra. Ez utóbbiban a
patriotizmussal társult demokrata irányzatosságot, valamint a demokrata irányzat
élének tompítását (a »rendi nacionalista«
felfogás következtében) kitűnő dialektikus
gondolkozással tárja fel a szerző.
Amit a műfajok szerinti tárgyalás
rendjében elvi síkon el lehet érni, Horváth
János eléri. Nincs e tekintetben különbség
egyes fejezetei között. Van azonban köztük
némi aránytalanság. Horváth János az ún.
komoly drámákra több mint húsz lapot szán,
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a vígjátékokra alig több mint tizet. Nemcsak
azért igazságtalan ez, mert Kisfaludy tehet
sége inkább a vígjáték terén virult ki,
mert itt van — az elbeszélésen kívül —
nagy érdeme; azért is igazságtalan ez az
eljárás, mert Horváth János éppen a szű
kebbre szabott terjedelem miatt nem jel
lemzi az egyes vígjátékokat. Míg az igen
rossz A tatárokról (közismert, hogy maga
Kisfaludy sem volt később elragadtatva e
művétől) több lapnyi szép, érdekes, irodalom
történetileg teljesen igaz magyarázatot ka
punk, míg a Kemény Simonról5 is részletes
elemzést olvashatunk, Horváth János egy
vígjátékot sem méltat a maga egészében.
Ezek a vígjátékok részben még mindig
élnek a magyar színpadon, s éltek akkor is,
amikor Horváth János ezeket az előadásokat
tartotta. — Nemcsak irodalomtörténész —
a mai olvasó is kíváncsi volna A kérők,
a Csalódások vagy például a Három egyszerre
elemzésre. Ez utóbbinak figyelembevételét
annál inkább hiányoljuk, mert mellőzésével
az is világossá válik, hogy a műfaji széttagolással nemcsak bizonyos aránytalanságok
jártak együtt, hanem egy-egy műnek kima
radása is arról a helyről, amely azt az alkotó
világnézeti és művészeti fejlődésében fel
tétlenül megilleti.
A prózai elbeszélések esetében hasonló
a probléma. Ezek az elbeszélések — Kis
faludy művészi fejlődésének markáns bizo
nyítékai. — csak közös művészi vonásaikkal
kerülnek a z ' olvasó elé, az előadás során
nem emelkedik ki közülük sem a Súlyosai,
sem a Mit csinál a gólya. Ez utóbbira ugyan
egy, jelentős mondat (57. 1.). fényt vet,
— de csak futólag. Ezzel szemben érdemén
felüli részletes méltatásban részesül a Tiha
mér — azt a látszatot keltve, mintha nem
is a polgárosító tendenciájú víg elbeszélések,
hanem ez a lovagregény alapozná meg
Kisfaludy helyét irodalmunk, műveltségünk
fejlődésében.
E hiányérzetekkel szemben a kései
kritikus rengeteg pozitívumot hozhat fel
— nem mentségére a megbírált tanulmány
nak, hanem igazának dicséretére. A művekről
beszélve sehol sem mond le Horváth János
arról, hogy dialektikusan, régi és új harcá
ban, társadalmi vonatkozásaiban, tartalom
és forma egységében jellemezze Kisfaludy
alkotásait. Ez a történelmi dialektika sok
szor hiányzik ugyan a pályaképből és
kizárja a műveknek műfajok szerinti,
nem fejlődéstörténeti tárgyalásmódja is.
Az egyes fejezeteken belül azonban feléled.
A kötet legszebb lapjai szólnak a vígjátékok
komikumáról és társadalmi képéről, a típusrajzról és a művek nyelvéről, stílusáról.
Az esztétikai elemzés terén Horváth, János
mindmáig nagy példakép s ezt tanúsítja
ez újra kiadott előadások sok-sok lapja is.

A Kisfaludy Károly íróbarátai c. II.
részről lényegesen kevesebb a mondani
valónk. Ez a rész — szándékosan is —
függvénye az előbbinek s így nem volna
helyes, ha a mostaninál minden áron követ
kezetesebb, elvszerűbb rendezését követeinők
az itt feldolgozott és bámulatosan tömörített
hatalmas anyagnak. Kifogásolható volna
talán az a felosztás, amely a Németül író
magyarok után az Aurora kisebbrendü munka
társait helyezi — hogy végül A honfoglalási
eposz előzményeit vizsgálja meg. A nyelvi, a
tehetség szerinti és a műfaji osztályozás három
különszakított szempontot érvényesít különkülön fejezetekben, amikor a fejezetekben
foglalt írók egy időben, egy folyamatban
dolgoztak, egy nagy mozgalom időszakában
és igézetében, kölcsönhatásban egymással.
Nem méltányos azonban a kritikus bírálata,
ha a megbírált tanulmány esetleges fogya
tékosságainak helyreigazítására nem képes.
Ezért őszintén meg kell vallanunk, hogy
Horváth János e csoportosításával most
még semmiféle jobbat nem tudunk szembe
állítani és hangsúlyozzuk, hogy ennek az író
tábornak mélyebb irodalomtörténeti fel
dolgozását csak a magyar romantikus moz
galom összefüggéseinek teljes ismeretében
készíthetjük el.
Ámde éppen ehhez a nagy feladathoz
segít közelebb a kötetnek ez a II. része,
mely túlzás nélkül a legjobb magyar iroda
lomtörténeti segédkönyvek egyike. Horváth

János itt is ragyogó, mélyen elvi értékű,
esztétikai elemzésekben és az irodalom
történeti folyamat részletkérdéseinek fel
tárásában bővelkedő tanulmányokat ad
— elég, ha a Pyrkerről és a Szentmiklóssyról
szóló részletekre utalunk. De jóval több
ennél az, hogy a romantikus mozgalom
időszakában dolgozó kisebb írókról minden
tárgyi tudnivalót összegez. E nélkül az össze
foglalás nélkül elindulnunk sem lehet a
kor irodalmi problémáinak megoldása felé.
Egyetemi előadásokról volt szó és mégis
monográfiáknak kijáró megbecsüléssel és
kritikával kellett ' írnunk róluk. E kötet
annak is bizonyítéka, milyen magas példa
áll az . egyetemen oktató irodalomtörténé
szek előtt. Teljes
anyagismeret, rend
kívül világos szerkezet, minden elvi kérdés
ben való teljes biztonság, higgadt és meg
cáfolhatatlan esztétikai
elemzés: mind
ebben ma is mintaképünk Horváth János,
a nagy tudós és nagy nevelő. Kívánjuk,
hogy minél előbb együtt láthassuk össze
gyűjtött tanulmányait, a Bárócziról szólótól a
Berzseny U tanulmányokig. S kívánjuk azt is,
hogy Horváth János és műve iránti tisztele
tünket a marxista-leninista módszerű iroda
lomtörténetnek mind elvszerűbb kialakítása
során tegyük igazivá, ő hozzá is legméltóbbá.
Szauder József

KOMLŐS ALADÁR VAJDA-MONOGRÁFIÁJA
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1954. — 363 1 )
I. Komlós Aladár monográfiája a Vajda
irodalom leghasznosabb, legkimunkáltabb
terméke. A több mint negyedfélszáz oldalas
kötet nemcsak az eddigi Vajda-kutatás
eredményeit rostálja meg és foglalja össze,
hanem újból felméri és fölszántja Vajda
János életének és munkásságának egész
területét. . Egyfelől ellenőrzi és kiszélesíti
azt, amit az életrajz-írók előtte elvégeztek,
másrészt ellenőrzi és lehetőleg továbbépíti
azt a vonalat — Ignotus kitűnő cikkeitől
Bóka másfél évtizedes »esszé«-jéig, — amely
lényegileg Vajda esztétikai értékeinek reví
ziója a Gyulaiék sommás, szűkkeblű íté
letével szemben a költő javára.
Komlós nagy és szép munkát végzett,
Vajda-monográfiája sok tekintetben példa
mutató. Példamutató főként abban, hogy
igazi monográfia : Komlós nem riadt vissza
az aprólékos filológiai kutatástól, attól,
hogy százszámra átvizsgálja a múlt századi
magyar sajtó kötegeit, közvetlenül ismer-

kedjék meg mindennel, ami tárgyához
tartozik s ilyen széles és szilárd alapról
vágjon neki monográfusi feladatainak. Ez
a fajta tudós türelem, ez a fajta kutatói
erkölcs nem elég népszerű mostanság. Irodalomtörténetíróink általában megelégszenek
azzal, hogy a már korábban feltárt anyagot
— még akkor is, ha ez a feltárás nyilvánvalóan
csak részleges jellegű — a marxizmus-leni
nizmus szellemében átvilágítják, belső össze
függéseiben újra-rendezik. Persze, olyan
művelet ez, amelyet legmélyebb és legaktuá
lisabb kulturális érdekeink sürgetnek. De
félő, hogy az ilyen átvilágítások egyidöre
elvonják a figyelmet az irodalomtörténeti
kutatás egyéb feladatairól, azoknak fontos
ságát a köztudatban kissé elhalványítják.
Komlós monográfiája a kellő időpontban
és nagy nyomatékkal figyelmeztet rá,
mennyire termékeny lehet az eredeti, apró
lékos kutatás összekapcsolása az esztétikai
újra-értékeléssel, a tüzetes filológiai vizs481
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