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BÉKÉS ISTVÁN: PETŐFI NYOMÁBAN 

[Petőfi képeskönyv]. Bp. 1959. Gondolat K- 528 1. 

Alig lehet hálásabb s egyben felelősség
teljesebb szerkesztői feladatot elképzelni egy 
Petőfi életét és életművét bemutató illuszt
rált kiadvány sajtó alá rendezésénél. A költő 
népszerűsége a felszabadulás óta tovább foko
zódott, tisztelete tartalmasabbá vált: versei
nek teljes és válogatott kiadásai évről-évre 
sok ezer példányban fogynak, és viszontagsá
gos, tragikumában is felemelő, erőt sugárzó 
életútja iránt állandó érdeklődés nyilvánul 
meg. Az olvasók örömmel és magas igénnyel 
fogadják a Petőfiről szóló monográfiák, tudo
mányos és ismeretterjesztő munkák örvende
tes módon szaporodó, változatos sorát. A bí
ráló is ezzel az örömmel és ezzel a fokozott 
igénnyel veszi a kezébe Petőfi-irodalmunk 
egyik legújabb termékét, a Békés István 
szerkesztette Petőfi nyomában c. kiadványt. 

Képek és hozzájuk kapcsolódó szövegek 
kalauzolják végig az olvasót a mozgalmas 
költő-sors kisebb-nagyobb állomásain. A kép, 
az ábrázolás legközvetlenebb módja ma, a 
modern fényképezés, foto- és nyomdatechnika 
korában csaknem korlátlan lehetőségeket kí
nál: a letűnt kor néma tanúi, tájak, épületek, 
tárgyak megjeleníthetők, rajzok, arcképek, 
címlapok, kéziratok lemásolhatók, művészi 
alkotások reprodukálhatók, s a betűt, a szö
veget szuggesztív módon, életszerűen egé
szítik ki: jelzőtáblákul szolgálnak a fantázia 
útvesztőiben. 

Már a századforduló táján divatossá vál
tak nálunk olyan díszes kiállítású illusztrált 
albumok, amelyek e nagyhatású népszerűsítő 
kiadványtípus kezdetleges előzményeinek te
kinthetők. Ilyen volt például a szabadság
harc félszázados évfordulójára megjelent 
Ezernyolcszáznegyvennyolc c. díszmú. Sőt, már 
akkor történt kísérlet a Petőfivel kapcsolatos 
képanyag önálló kiadványban való publiká
lására is: eredménye a Pesti Napló 1907. évi 
Petőfi-albuma volt. Ennek Békés István köte
tével való összehasDnlítása mindennél beszé
desebben szemlélteti nemcsak a fototechnika 
nagyarányú fejlődését és a Petőfi-kutatás 
nagyszerű újabb teljesítményeit, hanem azt ' 
a mérhetetlen felfogás- és ízlésbeli távolságot 
is, amely a mi Petőfi-kultuszunkat az öt év
tized előttitől elválasztja. 

A kutatás és a kegyelet hosszú idő óta 
•gyűjti, értékeli s őrzi Petőfi életének és költői 
tevékenységének látható, kézzelfogható em
lékeit: kéziratos dokumentumokat, könyve
ket, használati tárgyakat, — megállapítja 
s emléktáblával jelöli meg a költő egykori 
tartózkodási helyeit, — egykorú ábrázolások, 
kortársi vallomások alapján megkísérli rekon
struálni a költő külsejét és felidézni személyi 
környezetét: rokonsága, barátai és ellenségei 
alakját, arcvonásait; — mindenféle rendű és 
rangú művészek, festők, grafikusok, szobrá
szok próbálják kifejezni, megragadni azt, ami 
Petőfi volt, s amit számunkra jelent: szobrok, 
portrék, kompozíciók, versillusztrációk, — 
dilettáns próbálkozások és művészi értékű 
alkotások serege tanúskodik a Petőfi-életmű, 
a Petőfi-sors ihlető hatásáról. A Petőfi-kul
tusz, a tudomány és a képzőművészet ilyen
formán a történeti hitelű dokumentum- és 
képanyag s a képzőművészeti alkotások nagy 
tömegét halmozta fel múzeumokban, könyv
es kézirattárakban, s tette közzé— részben — 
különféle tudományos munkák,. illusztrált 
ismeretterjesztő kiadványok lapjain és képes 
folyóiratok hasábjain. Békés István könyve 
az első számottevő vállalkozás, amely ennek 
a sokrétű anyagnak együttes bemutatását 
tűzte ki célul. Dicséret illeti a szerkesztőt 
a nagyon időszerű kezdeményezésért s a ki
adót a külső feltételek nagy anyagi áldoza
tokkal járó megteremtéséért. 

Egy ilyen jellegű és szándékú képeskönyv 
megszerkesztése sajátosan összetett, széles
körű tájékozottságot, sokféle készséget kívá
nó feladat. Csak helyeselni lehet tehát, hogy 
Békés István ehhez a felelősségteljes munká
hoz kitűnő szakemberek, muzeológusok, tu
dományos kutatók segítségét is igény bevette. « 
Mint a kiadvány bevezetéséből megállapítha
tó, közgyűjteményeink és intézményeink, el- • 
sősorban a Petőfi Irodalmi Múzeum és a nagy
könyvtárak szakértő munkatársainak, egész 
sora támogatta jótanácsaival. Közéjük kell 
számítanunk a kiadvány két, a bevezetésben 
külön kiemelt lektorát is. 

Vitathatatlan könnyebbséget jelentett to
vábbá a szerkesztőnek az az eljárása, hogy 
kizárólag a kép- és dokumentumanyagot, 
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ill. idézetek formájában az irodalmat beszél
teti, ő maga végig a háttérben marad. Nem 
kívánjuk bírálat tárgyává tenni ezt a meg
lehetősen szokatlan megoldást, mivel a hiány
zó eredeti kísérőszövegeket az ügyesen meg
fogalmazott élőfejek, a képfeliratok, de ki
vált a kitűnően összeválogatott szövegek jó
részt pótolják, azt azonban szívesen vettük 
volna, ha a szerkesztő az egyes fejezetek 
élén rövid bevezetőt ad, rámutatva a költő 
fejlődése fontosabb állomásaira s mintegy 
összefogva a fejezet időben, eszmeiségben, 
ízlésben egymástól távol eső idézeteit és ábrá
zolásait. A Petőfi-versekből megválasztott 
fejezet-cimek s a mottószerűen alkalmazott 
„indító'Mdézetek az ilyen összefoglalókat 
nem helyettesíthetik, s gyakran nem is kifeje
zetten a szóban forgó időszakra vonatkoznak, 
hanem általánosabb érvényűek. 

A kiadvány roppant mennyiségű, válto
zatos illusztrációs anyagot tartalmaz. A szer
kesztő lelkiismeretesen kiaknázta a különféle 
közgyűjtemények, főként a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, továbbá az Országos Széchényi 
Könyvtár és aTörténeti Képcsarnok kép-, met
szet- és dokumentumanyagát, s bőven merített 
egyéb kézirat-, levél- és könyvtári források
ból. Követte Petőfit egykori zegzugos ván
dorútjain fizikailag is (a kiadó több külföldi 
utat is lehetővé tett a számára), s a még fel
lelhető emlékhelyekről, emléktáblákról, relik
viákról fényképfelvételeket készített. E sok
oldalú és alapos gyűjtőmunka eredménye
képpen a kiadvány magában foglalja a fon
tosabb Petőfi-képmásokat, a költő egykori 
lakásainak, iskoláinak s egyéb tartózkodási 
helyeinek és a rajtuk lévő emléktábláknak, 
múzeumokban őrzött vagy tereken álló szob
rainak sehol így együtt meg nem található 
fényképeit (kár, hogy az emléktáblák szövege 
számos esetben riem betűzhető ki), s így mint 
a Petőfire vonatkozó képanyag gyűjteménye, 
azon kívül, hogy az olvasót gyönyörködteti, 
jó szolgálatot tesz a kutatónak is. Különösen 
hasznosak az eredetiben nehezen hozzáfér
hető okmányok, okmánybejegyzések s egyéb 
dokumentumok fénymásolatai, így az iskolai 
anyakönyvek adatai (49, 52, 55—56, 58, 63, 
66 stb. 1.), a selmeci képzőtársulat jegyző
könyvének Petőfire vonatkozó bejegyzései 
(68—69. 1.), a Nemzeti Kör jegyzőkönyvének 
részlete (141. 1.), az Emődy Dániel vallomá
sáról készített jegyzőkönyv részlete (217. 1.), 
V. Ferdinánd és Deák Ferenc levele A kirá
lyokhoz c. versről (371. 1.) stb. 

Másrészt viszont a kiadvány illusztrációs 
anyagát néhol szegényesnek, indokolatlanul 
hiányosnak érezzük. Különösen szembeötlő 
ez — mint egy korábbi bírálat is szóvá tette — 
az életrajzi rész utolsó fejezeteiben, melyek
kel a szerkesztő, jelentőségükhöz képest, fel
tűnően mostohán bánt. így az 1849 elejétől 
a Mezőberényből való elindulásig terjedő kö-
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zel héthónapos időszaknak, amelyre többek, 
között Petőfi harctéri szolgálata esik, szinte 
érthetetlen módon mindössze 15 lapot szánt 
a több mint félezer lapos kiadványban! Meg
értjük a szerkesztőnek a bevezetésben (10.1.) 
kifejtett idegenkedését a költő élete végpont
jainak túlságosan részletes bemutatásától, de 
ennek átsugárzása a költő dicsőséges katonai 
szereplésének, számos gyújtó hatású harci 
dala keletkezésének időszakára semmivel sem 
igazolható. Ezzel az indokolatlan szűkmarkú
sággal függenek össze az olyan hibák, mint 
az, hogy míg a 412. lapon látható hivatalos 
okmány szerint Petőfit 1849. febr. 2!-én fel
mentik a katonai szolgálat alól, s eltiltják a 
tiszti cím viselésétől, addig a 414. lapon már 
a „Petőfi Sándor százados" aláírással talál
kozunk az.ápr. 14-én kelt vajdahunyadi em
léklapon s a feliratban, anélkül, hogy ápr. 1-i 
új századosi kinevezéséről (s élete e két hónap
jának számos egyéb eseményéről) értesültünk 
volna. Szóvá kell tennünk még azt is, hogy 
a szerkesztő Petőfi olvasmányainak bemuta
tását meglehetősen elhanyagolja: 1847-ben, az 
Üti levelek illusztrációiként közli ugyan Petőfi 
egyes kedvenc íróinak arcképeit, a korábbi
akról (a sokat, emlegetett Horatius, Heine, 
a magyarok közül Gvadányi, Csokonai stb.) 
azonban megfeledkezik, Bérangert pedig már 
az 1844/1845. forduló táján meg kellett volna 
említenie. Egyes dokumentumok, képek hiá
nyát nem kívánjuk itt felhánytorgatni, csak 
azt jegyezzük meg, hogy az első idegen nyelvű 
Petőfi-kötetnek, Dux Adolf 1846-ban meg
jelent fordításainak valahol feltétlenül helye 
volna a kiadványban. 

Súlyosabbnak érezzük az illusztrációs 
anyag egy számszerűen jelentős csoportiának 
művészi színvonalával kapcsolatos kifogá
sunkat. A szerkesztő abban az egyébként 
tiszteletre méltó igyekezetében, hogy Petőfi 
életének fontosabb mozzanatait a legközvet
lenebb módon mutathassa be, véleményünk 
szerint megengedhetetlenül messze ment. Egy
részt számos olyan régebbi, főként a század
forduló táján keletkezett rajzot, illusztrációt 
használt fel az életrajzi fejezetekben, amely 
méltatlan a kötethez, s legfeljebb a Petőfi
felfogás változásainak szemléltetésére lett 
volna alkalmas az utóélet anyagában. Jellem
ző példaként említem Mühlbeck Károlynak 
Egressv Ákos visszaemlékezéseihez készült 
illusztrációit (158—159. 1.), Baditz Ottó raj
zát (168.1.) s az Athenaeum 1900. évi kiadá
sából átvett egyes illusztrációkat (pl. 372.1.). 
Másrészt nagyon problematikusak a kiadvány 
számára készített rajzok, amelyek a költő 
életének egy-egy epizódját jelenítik meg. 
Ezeknek a — több művésztől származó — 
kompozícióknak a zömén határozottan érez
hető, hogy készítőiknek nem volt módjuk 
vagy idejük a megfelelő elmélyedésre (pl. 78, 
83, 93, 97, 151, 242, 245, 279, 281. stb. 1.); 



ezek az illusztrációk véleményünk szerint 
feleslegesen fokozzák a kötet Petőfi-ábrázolá
sainak amúgy is bántó felfogás- és ízlésbeli 
sokféleségét. Amennyire egyetértünk azzal, 
hogy Benczúr Gyula Petőfi-portréja, Révész 
Imre több rajza, Thorma János festménye, 
Kisfaludy-Strobl Zsigmond, Ferenczi Béni 
szobra stb. méltó helyet kapott a kötet élet
rajzi részében, annyira kifogásoljuk a kötet 
illusztrációs anyagának a fenti módon történt 
kiegészítését. 

A szerkesztő a kiadvány kép- és idézet
anyagát a költő életének időrendjére fűzi és 
15 fejezetre osztja. Külön terjedelmes feje
zetet szentel a költő utóéletének: a hazai és 
külföldi Petőfi-kultusznak. Ebben tárgykö
rök szerint halad: Júlia s a Petőfi-család 
további sorsát követi nyomon, majd a Petőfi
kiadások, kutatók és kutatások, szobrok, az 
1898. évi jubileum, a munkásság Petőfi-tisz-

- teletének megnyilvánulásai, különféle Petőfi
képmások, Petőfit megéneklő költők, írók, 
Petőfi-versek megzenésítései és megzenésítői 
s a Petőfi-kultusz egyéb vonatkozásai követ
keznek; végül Petőfi külföldi tiszteletét, for
dítóit és fordításait mutatja be. Az időrendi 
rész tagolásához csak azt a megjegyzést fűz
zük, hogy a rendkívül jelentős, felszabadító 
hatású dömsödi május és a Levél Vdrady 
Antalhoz c. költemény ebben a felosztásban 
nem kapott megfelelő hangsúlyt. Az utolsó 
fejezet magyarországi anyagának tematikus 
elrendezése pedig meglehetősen következet
len; helyesebb lett volna ez esetben is a nem 
nagyon mereven értelmezett időrend szerinti 
közlés; úgy a Petőfi-kultusz történetéről: 
pozitívumairól és torzulásairól tisztább, egy
ségesebb képet kaphatott volna az olvasó. 
Néhány, az elrendezéssel, sorrenddel kapcso
latos kisebb megjegyzésünk: Miért kellett a 
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott? c. verset két 
ízben, a kiadvány két külön helyén szerepel
tetni? (331, 362. 1.) — Bármilyen meggondo
lás alapján történt is, helytelen volt az 1848-
ban írt Szeretlek kedvesem . . . c. verset s a 
hozzá készült illusztrációt az 1849 tavaszi 
anyagba felvenni (413. I.). — Heine képét 
(484. 1.) szívesebben látnánk az életrajzi 
anyagban, akár Petőfi diákkori olvasmányai, 
akár valamelyik Heine-fordítása kapcsán. 

A szerkesztő színes, sokoldalú, a történeti 
hátteret, földrajzi és személyi környezetet is 
szélesen feltáró ábrázolásra törekedett. Az 
első fejezetben, a születés dokumentumait 
követő lapokon néhány jól megválasztott 
képpel mutatja be az egykorú politikai, tár
sadalmi viszonyokat és az irodalmi élet főbb 
alakjait. A költő útirajzainak, naplóinak, le
veleinek, ill. a róla szóló emlékezéseknek 
egyes földrajzi helyekhez, tájakhoz fűződő 
passzusait egykorú metszetekkel, rajzokkal 
illusztrálja (elsősorban a Történeti Képcsar
nok anyagából^. Külön elismerés illeti meg 

művészi, hangulatos táj felvételeiért. A kor 
íróinak, államférfiainak, a Petőfi-család tag
jainak stb. képmásaiból pedig a költő egész 
személyi környezete kibontakozik. Meg kell 
azonban állapítanunk, hogy a szerkesztő a be
vezető fejezettől eltekintve a történeti össze
függéseknek meglehetősen kevés figyelmet 
szentel, így kivált a forradalom és szabadság
harc eseményeiről csak elvétve, Petőfi egy-
egy költeménye kapcsán értesülünk. A kiad
vány utolsó életrajzi fejezeteit, melyeknek 
viszonylagos soványságát feljebb tettük szóvá, 
egyebek mellett éppen a történeti háttér szé
lesebb, gazdagabb bemutatásával lehetett 
volna kibővíteni. 

A kötet sok újszerű ötlettel örvendezteti 
meg az olvasót. A szerkesztő általában 
idegenkedik a merev, statikus ábrázolástól: 
mozgalmas, életszerű megoldásokat keres: Az 
idő múlására a gyakran felbukkanó naptár
lapok figyelmeztetnek; egy-egy Petőfi-verset, 
így A boldog pestiek vagy a Pest címűt (157, 
202—203. 1.) az alkalomhoz kitűnően illő 
egykorú karikatúrák kísérnek; a Sorshúzás 
előtt c. vershez néhány lottóhirdetés szolgál 
illusztrációul (204.1.); az Életképek szerkesz
tésében beállott változásokat az eltérő cím
lapok sora szemlélteti (363.1.) stb. 

A szerkesztő általában ügyel az egy-egy 
lapot, ill. az egymással szemben fekvő két 
lapot betöltő képanyag lehetőleg változatos 
összeállítására, a szöveggel való összhangjá
ra s tetszetős elhelyezésére. A kitűnően meg
szerkesztett lap-pár példája a 306—307. 1., 
a szöveg és kép kifogástalan harmóniájával s 
a Szeptember végén . . . szépen összeillő költői 
(Kosztolányi) és festőművészi (Thorma J.) 
értelmezésével. Előfordulnak azonban mono
ton hatású, üres vagy túlzsúfolt, levegőtlen 
lapok is. Igaz, hogy a rendelkezésre álló 
dokumentumanyag az ilyen szerkesztői törek
véseknek bizonyos határt szab, de olyan meg
oldásokat el lehet és el kell kerülni, mint 
a csupa nyomtatvány-fotókópiákat tartal
mazó 152—153. 1. vagy az egyhangú 166— 
167. I. 

Feleslegesnek és zavarónak érezzük azt, 
hogy Petőfi-kéziratok és más kéziratos doku
mentumok jól olvasható fénymásolata mellett 
sokhelyütt ott van a nyomtatott szöveg is 
(pl. a 268—269. lapon; ugyanott, Petőfinek 
Aranyhoz írt első levele és verse alatt pedig 
ezenkívül még a képfelirat is a szövegből 
vett idézet, tehát ez a két szövegrész három
szor olvasható ugyanazon a lapon.) 

Van néhány megjegyzésünk a kiadvány
ban közölt szövegek gondozásához is. A mo
dern helyesírást nem kifogásoljuk, s általában 
megfelelőnek tartjuk a forrásmegjelölés egy
szerűbb, a szélesebb olvasóközönség igényei
hez szabott módját. E kereteken belül azon
ban itt is meg kell kívánnunk á pontosságot 
és következetességet. Az idézett szövegek 
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közlésében sok kisebb-nagyobb hibát talál
tunk, de itt csak azokról kívánunk szólni, 
amelyek a Petőfi-idézetekben fordulnak elő. 
A szerkesztő a kötettel — mint a bevezetőben 
írja — a Petőfi-versek olvasására kíván ösz
tönözni. Ezzel a törekvéssel semmiképpen 
sem egyeztethető össze éppen ezeknek hanyag 
közlése. Néhány példa (csak a helyes szöve
geket közlöm, dőlt betűvel jelölve a javítást): 
Az álom (Jövendölés) c. vers 1—1 sora helye
sen: Lelkünk szeme jövőbe néz, ill. Szárnyím 
növének, s átrepültem (115. 1.), Távolból: 
Jó anyámnak tőló'k mit izenjek? (123. 1.), 
Egy estém otthon: Hja, az idő lejár. (143.1.), 
A helység kalapácsa: Ott látá térdepelésben 
(163.1. ). A 298. lapon közölt vers címe helye
sen Széphalmon, kezdete: Te a nemzet-hálá-
'talanság. Falu végén kurta kocsma: Munká
lódik a cimbalmos, ill. A legények kurjogatnak 
(301.1.) stb. Nem hagyhatjuk megjegyzés nél
kül egyes verseknek semmivel sem menthető 
„agyonrövidítését", a 156. lapon közölt 
Ambrus gazda c. vers pl. a kihagyások követ
keztében érthetetlenné vált. 

Feltűnően gyakori az idézetek, ill. képek 
forrásának hibás vagy hiányos megjelölése. 
Csak egy-egy példát említünk a különféle 
hibatípusokra: 36. 1.: A Ferenczitől idézett 
részlet nem a Petőfi Múzeum c. folyóiratból, 
hanem a Petőfi-életrajzból való. — 55. 1.: 
Delhányi Zsigmond levele már régóta nem 
kiadatlan: 1955-ben megjelent Hatvány La
jos így élt Petőfi c. kiadványában (tavaly 
pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyvében 
is). — 83.1.: Sass Istvánnak ilyen című cikke 
s emlékezésének ez a részlete a Vasárnapi 
Újság jelzett évfolyamában nem található. 
— 99, 100,119.1.: Orlay cikkének címe helye
sen: Adatok Petőfi életéhez. Megjelent a Buda
pesti Szemle 1879. évf.-ában. — A 207. lapon 
közölt fametszet forrása (az indexben sem 
jelzi) a Vasárnapi Újság 1862. évf. 1. sz. — 

265.1.: Lauka verse a Hazánk c. folyóiratban 
jelent meg 1847. febr. 25-én. — 3 7 1 . 1.: 
Lampérth Géza cikkének forrása: Vasárnapi 
Újság 1899. 33. sz. — 518. 1.: A Zsidó fiú c. 
dráma kéziratát nem a Petőfi Irodalmi Múze
um, hanem az Akadémia Könyvtára őrzi stb; 

Még néhány apróbb megjegyzés: 20. 1.: 
Mint egy korábbi ismertetés is megjegyzi, 
a Petőfi nemességére vonatkozó, az iroda
lomban Ferenczi nyomán elterjedt hiedelmet 
a legutóbbi időben Dienes András kutatásai 
megcáfolták (erről Békés István csak a kötet 
megjelenése után értesülhetett). — 147. 1.: 
Újabban (a kritikai kiadás megjelenése óta) 
előkerült a Legenda c. vers eredeti kézirata is 
(a Dömök Elekhez írt levél hátlapján) az 
Akadémia Könyvtára kézirattárában. — 263. 
1.: A nép nevében c. költemény nem egy esz
tendeig hevert kéziratban; valójában csak 
Petőfi halála után jelent meg először, az Újabb 
Költemények első, elkobzott kiadásában. — 
363.1.: A fametszet véleményünk szerint nem 
Vasvári és Jókai társaságában s az Életképek 
szerkesztőségében ábrázolja Petőfit, hanem 
Orlayval és Jókaival a diákszobában, Pápán, 
ahol Jókai emlékezése szerint ő maga festő
nek, Orlay költőnek, Petőfi pedig színésznek 
készült. — 367. 1.: Petőfi 1848. márc. 25. 
körüli pozsonyi tartózkodása egy kései emlé
kezésen alapuló, nem bizonyított feltevés. 

A bevezető sorokban ígért fokozott igé
nyességgel vizsgáltuk meg Békés István köny
vét. Számos erényének elismerése mellett szó
vátettük — mert kötelességünk volt szóvá
tenni — néhány fogyatkozását is. Ezek azon
ban összességükben sem tehetik vitássá a 
vállalkozás nagy horderejét és eredményes
ségét. Ezt igazolják a könyvkereskedelem 
adatai is: a kiadótól nyert értesülésünk sze
rint a 6000 példányban megjelent kiadvány 
néhány hónap alatt teljesen elfogyott. 

Kiss József 

MÓRICZ ZSIGMOND: IRODALOMRÓL, MŰVÉSZETRŐL 

1_2. köt. Sajtó alá rendezte: Szabó Ferenc. Bp. 1959. Szépirodalmi K. 492; 491 1. (Móricz 
Zsigmond összegyűjtött művei) 

Móricz Zsigmond irodalmi tanulmányai
nak, cikkeinek első gyűjteménye, halála 10. 
évfordulójára jelent meg 1952-ben.1 Pedig 
életében is sokszor foglalkozott tanulmányai 
kiadásának tervével. Huszonhároméves ko
rában első könyvét is úgy tervezte, hogy 
abban vegyesen lesznek versek és tanulmá
nyok, Reviczkyről, Bajzáról szóló nagyobb 
dolgozatait is be akarta tenni ebbe a kötetbe. 
Az 1930-as években az Athenaeum Könyv

kiadónak javasolja, hogy adják ki irodalmi 
tanulmányait. Utolsó hónapjaiban a Magyar 
Élet Könyvkiadóval tárgyal tanulmányainak 
kiadásáról. 1948-ban Shakespearerel foglal
kozó cikkeit külön füzetben adják kia, mint
egy Ízelítőül tanulmányírói terméséből. A 
könyvecskéhez Németh László írt bevezetőt. 
„Móricz nyelve seholsem hatalmasabb, mint 
épp tanulmányaiban (hirtelen a Vajda és a 
Berzsenyi jut eszembe), ahol hősének a tüze 

1 Móricz Zsigmond: Válogatott irodalmi tanulmányok. Összeállította: Vargha Kálmán, bevezette: 
Bóka László. Bp. 1952. Művelt Nép. 

2 Móricz Zsigmond: Shakespeare. Bevezette: Németh László. Bp. (1948). Fehér Holló. 

710 



őrá is átragad s az értekezés ódába csap" — 
írta Németh László a Shakespeare-tanulmá-
nyok bevezetőjében. Amikor az első váloga
tott gyűjtemény 1952-ben kiadásra került, 
még mindig le kellett küzdeni bizonyos tar
tózkodást a tanulmányíró Móriczcal szemben, 
amely a könyvkiadás köreiben mutatkozott.. 
Az olvasóközönség viszont napok alatt meg
vásárolta a köteteket. A tanulmányíró 
Móricz java termésének értékelésére elsőnek 
Bóka László tett kísérletet az 1952-es kötet 
bevezetőjében. Bóka előszava elsősorban az 
írói-gondolkodói tudatosságot emelte ki Mó
ricz tanulmányaival, kritikáival és esszéivel 
kapcsolatban, és vitába szállt azokkal, akik 
elsősorban az ösztönösséget hangsúlyozták 
Móricz alkotói módszerében. 

A most megjelent gyűjtemény, a nagyobb 
könyvkiadási lehetőségek kihasználásával, 
két kötetben, csaknem ezer lapnyi terjede
lemben adja az olvasó kezébe Móricz Zsig
mond irodalmi és művészi tanulmányainak, 
cikkeinek minden eddiginél teljesebb váloga
tását. A két kötet anyagának több mint a 
fele itt jelenik meg először könyvalakban. 
Két olyan írás is szerepel az összeállításban, 
amely nyomtatásban eddig nem jelent meg, 
és a Móricz Virág birtokában levő kéziratok 
alapján közli a válogató. Mindkét írás Adyval 
foglalkozik, és feltehetően 1919 első feléből 
való. 

Szabó Ferenc válogatása nemcsak gondos, 
de Móricz nagy tömegben szétszórva maradt 
írásainak alapos ismeretéről tanúskodik. Né
hány nem jelentős, vagy a mai irodalmi köz
gondolkodástól távoleső és szintén nem külö
nösebben fontos cikk kivételével a két kötet
ben együtt találja az olvasó Móricz irodalmi, 
művészeti tanulmányait, esszéit, cikkeit, polé
mikus írásait. Legfeljebb az vitatható, hogy 
helyes volt-e elhagyni a Zempléni Árpád köl
tészetéről szóló tanulmányt, amely ugyan 
egy téves fikcióra épülő költői magatartást 
ismer el, de Móricz gondolatvilágának, ízlé
sének mélyebb megismerése szempontjából 
érdekes dokumentum. A cikkben megnyilat
kozó rokonszenv a turánizmus eszmevilágá
val szemben, ma már remélhetőleg inkább 
irodalomtörténeti kuriózum, és Móricznak 
Zempléni Árpád líráját szeretette] elemző 
szavai is aligha toboroztak volna híveket 
ennek a rég letűnt tudománytalan irányzat
nak. Nem magyarázható azonban szerkesztői 
óvatossággal Az üf írók c. bevezető mellőzése, 
amely a Móricz szerkesztette Mai dekameron 
élén jelent meg 1932-ben. Nem tartozott 
volna éppen a gyűjtemény legerősebb írásai
hoz ez az előszó, de kár volt elhagyni: a két 
világháború közti magyar irodalom gondjai
ról, a húszas években fellépő írónemzedékről 
és a magyar novelláról értékes észrevételeket 
tartalmaz. A szövegvariánsok esetében a szer
kesztő csak az egyik változat közlésére vál

lalkozott. Tekintve, hogy nem teljességre tö" 
rekvő, kritikai kiadványról van szó, ez az 
eljárás helyeselhető, de az egyik esetben a 
variáns kiválasztása nem volt szerencsés. 
A Két fiatal író arcképéhez c. Móricz-cikk Ko-
dolányi Jánost és Pap Károlyt mutatja be; 
a Pap Károlyról szóló résznek van egy telje
sebb változata is, amelyben irodalomtörténeti 
visszatekintést is ad Móricz {Múlt és fövő, 
1935. XI. 387. 1.), a szerkesztő azonban mel
lőzte ezt a változatot. 

De alapjában véve éppen a válogatás 
nagyvonalúságának és gondosságának.az ered
ménye, hogy a két kötetből az olvasó pontos 
és árnyalt képet kap Móricz irodalomszem
léletéről. A gyűjteményből pontosan nyo
monkövethető a tanulmányíró Móricz fejlő
dése, sőt e műfajon túl, ízlésének, eszmevilá
gának alakulása, első írói kísérleteitől halá
láig. Ebből a szempontból különösen figye
lemreméltó az első tíz év anyaga. írói pályá
jának első' évtizedében éppen a tanulmányok 
reprezentálják Móriczot a legkarakterisztiku-
sabban. A Hét krajcár megjelenéséig elméleti 
írásai jelentősebbek, mint szépirodalmi pró
bálkozásai. A népiesség igénye, a magyar 
sajátosságok keresése a művészetben és egy 
bizonyos realiszti.kus-naturalisztikus köve
telmény, amely a valóság, elsősorban a ma
gyar élet minél közvetlenebb módon való 
tükrözését hirdeti, — ezek a tanulmányíró 
Móricz irányító szempontjai az első évtized
ben, írói fejlődésének különböző szakaszai
ban persze e három követelmény érvényesü
lésének arányai eltolódnak. Reviczky Gyula 
költészetéhez ifjú kora óta vonzódott, de 
1902-es tanulmányában a népiességnek az 
elveit még olyan szűk szempontok szerint 
alkalmazza, hogy Reviczky lírájának nem 
tud igazán közelébe férkőzni. Kezdő éveiben 
a népnemzeti irányzat elveit képviseli néhol 
vulgarisabban, mint az iskola kiemelkedőbb 
egyéniségei. De három év múlva a magyar 
színpad tradícióiról írva a népiesség szűk 
szempontjai szerint értelmezett elveivel szem
ben már inkább a valóságábrázolás igénye 
érvényesül szemléletében, részint Molière víg
játékaival való alaposabb megismerkedésé
nek eredményeként. Az 1905-ben megjelent 
Csokonai-tanulmánya arról tanúskodik, hogy 
nagyobb fogékonysággal sikerül megközelí
tenie a költő életét, mint művészetét, mert 
Csokonai történetében már a környezetéből 
kinövő, a magányossággal és az értetlenség
gel küszködő ember sorsát fedezi fel. A fel
világosodás nagy poétájának sorsában már 
felismeri azt a típust, amelynek mint szép
író is kiváló ábrázolója lesz. 

Ismeretes, hogy Móricz kezdő korszakát, 
írói útkeresésének periódusát az irodalom
történet 1908, 1909 körül jelzi. A tanulmá
nyok szempontjából szintén korszakzáró és 
korszaknyitó jelentőségű az 1909-es év. Szinte 
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•szimbólumként hat az a két tanulmány, 
amely ezt az esztendőt képviseli: Kozma 
Andorról és Ady Endréről irt Móricz 1909-ben; 
Kozma Andorban már egy lezáródott kor
szak jellemző figuráját látja, Adyról meg 
mámoros lelkesedéssel ír, ha költészetének 
egészét nem is érti meg, és nem éli át ekkor 
még teljesen. Tanulmányírói módszerében, 
stílusában, egész kifejezésmódjában szintén 
jelentős átalakulás megy végbe ezekben az 
években. A korábbi értekező jellegű, néhol 
iskolás tárgyalásmódját frissebb, közvetle
nebb, bizonyos mértékig impresszioniszti-
kusabb stílus váltja fel. Bajzáról szóló, egyéb
ként kitűnő észrevételeket tartalmazó 1903-
as tanulmányát Gyulai Pál egyetemi szak
dolgozatnak vélte, de hat évvel később a 
Nyugatban megjelent kritikai írásai már nem 
sokban különböznek a folyóirat többi cikké
től, a korszak legmodernebb irodalmi orgá
numának esszéitől. 

Az 1910-es évtizedben írt Móricz tanul
mányokra" e formai, stílusbeli metamorfózis 
mellett az jellemző, hogy az író elhatárolja 
magát az előtte járt írónemzedék törekvései
től, másrészt az irodalom nemzeti sajátossá
gainak kérdésében szakít kezdő éveinek kon
zervatívizmusával, és Ady egyéniségének, mű
vészetének, világnézetének erős hatása alá 
kerül. így ír Mikszáthról szóló nekrológjában, 
1910-ben:,,Tanultunk tőled, és okultunk a 
példádon. Követni fogunk, és eltérünk tőled. 
Emlékezünk rád, és lerázzuk a hatásodat". 
Újházi Edéről írva egy új, realisztikusabb 
színjátszás mellett tesz hitet (1913), Tömör
kény művészetének tiszta népiességét elis
meri, de ugyanabban a cikkben (1917) írja 
le azt is, hogy egy egészen új világnézet, új 
filozófia kezdi gyökeresen kifordítani régi 
sáncaiból a magyart. Persze Móricz fejlődése 
nem légüres térben ment végbe, hanem a 
háborús embertelenségből forradalommá ér
lelődő korszakban. Nem véletlen, hogy a ko
rábbi írónemzedékektől a legnagyobb szen
vedéllyel 1918 végén szakítja el magát, ami
kor a ,,bálványdöntő" Bródy Sándor mellett 
téve hitet, Jókai és Mikszáth művészetében 
egy lezáródott és szellemében már nagyon 
távoli korszak dokumentumát látja. 

A forradalmat érlelő korszak egyre köze
lebb sodorja Adyhoz, de természetesen Ady 
nagylángú forradalmi költészetének is része 
volt abban, ahová Móricz eljutott a háború 
végére. 1919-ből való Ady-tanulmányaiból 
az látszik, hogy a költő forradalmiságát is 
ezekben a hónapokban éli át minden korábbi 
megnyilatkozásánál teljesebben. 

A forradalmak bukása után kialakult új 
korszakban az Ady iránti hűség hatja át írá
sait. Róla írta a legtöbb tanulmányt, cikket, 
élete végéig Ady volt rá a legnagyobb hatás
sal. A húszas években folytatja és tovább 
mélyíti az irodalmi hagyományok átértékelé-
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sét. 1922-ben megjelent Jókai-tanulmánya 
nemcsak a nagy prózaíró értékelésében alkal
maz teljesen új szempontokat, de egyben a 
magyar irodalom egyik legnagyobb írói ön
vallomása is. Joggal írta alcímként a cikk 
élére, hogy „jegyzetek a belső fejlődés törté
netéhez". Három év múlva, Jókai születésé
nek centenáriumára megjelent újabb tanul
mányából még nyilvánvalóbb, hogy a husza
dik század magyar írói közül Jókai művé
szetének kritikájában Móricz hatolt a leg
mélyebbre mindenki másnál. 1923-ban jelent 
meg a Nemzeti Színház Shakespeare-ciklusát 
követő cikksorozata. Itt is a hagyományok 
revíziója, a megkövesedett közhelyek szinte 
kihívó megboíygatásának indulata vezeti. 
A történelmi szempontok mellőzésével úgy 
szemléli Shakespeare művészetét, mintha 
valamelyik kortársának a drámáiról lenne 
szó. Az ily módon megrajzolt portré olyan 
kritikai elemeket tartalmaz, hogy az olvasó 
önkénytelenül Voltaire vagy Tolsztoj szélső
séges Shakespeare-értékeléseit asszociálja Mó
ricz cikkeivel kapcsolatban. De mint írói 
Önvallomásnak rendkívül nagy értéke van 
ennek a cikksorozatnak is. A húszas évek 
megmerevedett szellemi életéből visszatekint
ve, az előző évtized irodalmi harcai glóriás 
fényt kapnak Móricz írásaiban. Ilyen szellem
ben idézi 1923-ban, Osvát jubileumán a 
Nyugat zászlóbontását és küzdelmeit is. Szin
tén ebben az évtizedben válik Móricz kor
társainak, elsősorban a Nyugat íróinak kriti
kusává. Kaffka Margitról, Elek Artúrról 
már korábban is írt egy-egy könyvkritikát 
(Adyról többet is), de most megszaporodnak 
irodalmi bírálatai. Gellért Oszkárról, Ter-
sánszkyról, Oláh Gáborról, Schöpflinről, Nagy 
Endréről, Kárpáti Aurélról jelennek meg 
kritikai portréi a húszas években. A későbbi 
évek folyamán nemzedéktársai és az utánuk 
következő generáció írói közül többek között 
Kuncz Aladárról, Hevesi Sándorról, Krúdy-
ról, Móráról, Szabó Lőrincről, Szép-Ernőről, 
Karinthyról, Babitsról írt kritikát, portrét. 

1929-ben szinte a felfedezők lelkesedésé
vel írt Bornemisza Péter Elektra-fordításá
ról. A XVI. századi prédikátoríró később is 
foglalkoztatta, nemcsak újabb tanulmányo
kat írt és előadásokat tartott róla, de színpad 
számára át is dolgozta a Magyar Elektrát. 
Móricz tanulmányainak gyűjteményéből ki
rajzolódnak annak a magyar irodalomtörté
netnek a körvonalai, amelyet Móricz soha
sem írt meg, de tanulmányaiban, cikkeiben, 
egyéb megnyilatkozásaiban világosan érzékel
tetett. Ebben a rekonstruált irodalomtörté
netben nagyon fontos szerepe lenne a régi 
magyar irodalomnak és a felvilágosodás szel
lemétől ihletett irodalmunknak. Elsősorban 
a Bethlen Gábor korában való elmerülése és 
a Magyar Elektra nagy esztétikai élménye 
vezette el a régi magyar irodalom mélyebb 



megismeréséhez. A XVIII. század végének iro
dalmához Csokonai varázsa vonzza: ővolt az 
első költő, akit már kisdiák korában is meg
ismert. Csokonai mellett Fazekast is korán 
megszerette, de Bacsányit is a kor nagy köl
tőjének tartotta. Berzsenyiről azt vallotta, 
hogy tőle tudja emlékezetből a legtöbb ver
set. Viszont Kazinczyban csak Csokonai, 
Kölcseyben csak Berzsenyi ellenfelét tudta 
meglátni. Vörösmarty költészetének nem tu
dott közelébe kerülni. Katona József sorsát 
teljesen megérti és átéli, róla rajzolja egyik 
legértékesebb írói portréját a költő halálának 
századik évfordulóján, 1930-ban. Több meg
nyilatkozásában azt vallotta Móricz, hogy 
érzelmei alaptónusát Petőfi határozta meg. 
Politikai jelnek nevezte Petőfit a szó szim
bolikus értelmében, és ő maga is elsősorban 
egyértelmű politikai színvallást lát Petőfiben. 
Amikor a konzervatív és jobboldali irodalmi 
tábor támadást intéz ellene 1931-ben, Petőfi 
nevét emeli szembe ellenfeleivel. A hitleriz
mus magyarországi beszivárgása idején is 
Petőfi példájával vétózza meg a vérmítoszban 
gyökerező nacionalista elméleteket. Arany 
költészetével örök, belső polémiát folytatott. 
A népiességben, a paraszti világ ábrázolásá
ban Aranyt vallja a magyar írók közül egyet
len méltó elődjének, de szerinte Arany nem 
sáfárkodott eléggé hűen rendkívüli adottsá
gaival. Úgy véli, hogy Arany már a Toldival 
letért arról az útról, amelyre Az elveszeit 
alkotmánynya] lépett. Móricz utolsó éveiben 
lelkes propafátorává vált Tolnai Lajos mű
veinek. Elsősorban az vonzza az éppen nem 
elfeledett, de népszerűnek sem mondható 
íróhoz, hogy a szabadságharc utáni évtize
dekről reálisabb, kritikusabb korrajzot talál 
nála, mint Jókai regényeiben. Még a húszas 
évek végén is Reviczkyben látta Ady költé
szetének méltó előfutárát, de egyik 1934-es 
cikkében ő is megérzi Vajda János lírájának 
sodró erejét és Ady felé mutató tendenciáit. 

Az 1930-as évtized egyébként a tanul
mányíró Móricz pályájában erőteljes, értékes 
szakasz. A költő harca a láthatatlan sárkány
nyal c. Ady-tanulmánya (1930) arról tanús
kodik, hogy ekkor ért el a nagy költőtárs 
életművének, irodalomtörténetii jelentőségé
nek teljes megértéséhez. A konzervatív és 
jobboldali irodalom képviselőivel való vitái 
szintén az elvi problémák erős tisztázódását 
eredményezték Móricz,gondolkodásában. Űj 
motívum ebben a periódusban, hogy érdek
lődéssel fordul az akkortájt harmincadik éve 
körül járó és a forradalmak után feltűnt új 
írók művei felé. Kritikáival egyengeti, irá
nyítja Kodolányi, Németh László, Pap Ká
roly, • Remenyik Zsigmond kibontakozását. 
ő fedezi fel Szabó Pált, és ő mutatja be az elsők 

'közt a harmincas évek falukutató íróinak 
műveit, Darvas József, Erdei Ferenc, Féja 
Géza könyveit. Az új kiadásban már megje

lenhetett a József Attiláról szóló szép meg
emlékezés is, amely nyolc év előtt, a válo
gatott tanulmányok kötetéből Móricz fejte
getéseinek néhol ellentmondásos volta miatt 
a könyvkiadás munkáját irányító elvek ak
kori merevebb alkalmazása következtében 
maradt ki. 

Ha Móricz tanulmányírói módszerének 
legszembetűnőbb vonásait próbáljuk megke
resni, akkor elsősorban az erős szubjektivitást, 
a minden irodalmi jelenséget, problémát elvi 
szempontból megítélő indulatot és írói portréi 
esetében a modell megközelítésének erősen 
szépirodalmi, novellaírói ábrázolásmódját kell 
kiemelnünk. Alig van egy-két írása a két 
kötetben, amelyben az újságírói munka me
chanizmusát lehetne érezni, vagy amelynek 
ihlető múzsája mögött pusztán a baráti 
szívesség fáradt gesztusa leplezhető le. A leg
több problémához szenvedéllyel, érdeklődés
sel, indulattal közeledik. Irodalmi, művészeti 
cikkeinek gyűjteménye egyszerre kétféle ba
bona tévhitét is megingatja. A két kötet 
eleven cáfolata annak, hogy egy igazi, vér
beli realista írót nem érdeklik az írói alkotás 
műhelygondjai, az alkotási folyamat belső 
titkai, másrészt nem igaz az sem, hogy 
Móricz valamiféle őszseni volt, aki más író 
művével mit sem törődve olyan spontán mó
don alkotott, ahogy a madár dalol. Nagy 
érdeme MÓricznak, hogy az irodalmi és iro
dalomtörténeti jelenségeket közel tudta hozni 
az élethez. Ilyen értelemben mondható, hogy 
legérettebb tanulmányaiban a szépíró, a no
vellista módszerével dolgozik, de persze az 
ő legsajátosabb szépírói és novellista eszkö
zeivel. Vagyis nem arról van szó, hogy meg-
regényesíti, kiszínezi régi írók vagy a kortár
sak élettörténetét, hanem épp olyan intenzi
tással éli át és állítja elénk a múltbeli és kor
társírók figuráját és életsorsát, mintha novel
lát írna róluk..Ahogy parasztokról, kispolgá
rokról, debreceni cívisekről, vagy XVI. századi 
hajdúkról írva, a valóság egy addig nem 
ismert mélyebb rétegét sikerül feltárnia, és 
az olvasó szemét az általa felfedezett isme
retlen realitásra ráirányítania, ugyanúgy tud
ja Tóth Árpád vagy Katona József sorsát is 
megérthetőbbé, átélhetőbbé tenni. Ahogy le
írja látogatását Tóth Árpádnál, vagy Gár
donyi Gézánál, az kész, érett novellának is 
kitűnő, de az irodalomtörténész számára is 
gazdag forrásmunkák ezek az írásai. Első
sorban nem azért, mert miliőrajzaival egy-
egy írónk közvetlen környezetét is megőrzi 
késő korok számára, hanem mert sorsuk, 
életük és közvetve életművük megértéséhez 
is kulcsot tud adni realista portréiban. Nem 
volt irodalomtörténész, nem fedezett fel új 
életrajzi adatokat pl. Katona Józseffel kap
csolatban, de a nagy drámaköltő közismert 
életrajzi adatait úgy tudta koncentrálni és 
úgy tudta megvilágítani, hogy az ő tanul-
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mánya óta mélyebben értjük nemcsak Kato
nát, de azt is világosabban látjuk, hogy a 
Bánk bán mennyire benne gyökeredzik Kato
na sorsában és Katona korában. Ahol a szub
jektivitás, a legapróbb, mozzanatokat is elvi 
magasságba emelő igény és a realista szép
írói látásmód egyaránt érvényesül, ott néha a 
tanulmányok műfajában is páratlan remek
művet alkot. Babits Mihállyal a Garda-tón c. 
írásának (1941) ott van a helye Móricz leg-
vitathatatlanabb remekművei között. Ha ta
nulmánynak mondjuk ezt a nagyszerű írást, 
már akaratlanul is leszűkítjük a jelentőségét, 
mintha valamit el akarnánk tagadni belőle. 
Tanulmány? Vagy inkább novella, emlékezés 
írói portré, önvallomás? Élete utolsó perió
dusából való ez az írás, amikor a hagyomá
nyos irodalmi műfajok fellazulóban vannak 
Móricznál is, de az olvasóban nem a bomlás 
impressziója marad meg, hanem egy új szin
tézis keresésének az emléke. Valójában nek-

' rológnak született ez az írás, úgy is indul, 
mintha Móricz el akarná mondani mindazt, 
ami Babitshoz fűzte, amit szeretett az elhalt 
költőtársban, de a legszigorúbb elhatárolódás 
is megfogalmazást nyer a cikkben, minden, 
ami irodalomban, politikában, egész élet
szemléletükben elválasztotta őket egymástól. 
Közben olyan élénk mozzanatokat rögzít ta
lálkozásaikról, beszélgetéseikről, vitáikról, 
amelyek a hangosfilm kockáinál is elevenebb 
képet vetítenek elénk Babitsról, az emberről. 

Persze az a kép, amelyet Babitsról rajzol, 
éppúgy szubjektív, mint a többi irodalmi 
portréja, és többnyire szenvedéllyel, indulat
tal felvázolt irodalmi tanulmányaiban téve
dés is gyakran akad. Ha például Arany pályá
jában 1849 után törés is következik be, túlzás, 
hogy hűtlen.lett nagyszerű, indulásához. A 
Tolnai-kérdésben is alighanem a Móriczcal 
vitázó Erdei Ferencnek volt igaza, aki arra 
figyelmeztette, hogy a nagy téma még nem 
jelent feltétlenül nagy írót. Túlértékelte Mó
ricz nemcsak Zempléni Árpád, de Oláh Gábor 
jelentőségét is. Pap Károly zsidó-tematikájú 
írásait méltató cikkeiben is van félreérthető 
elem: Móricz annyira örül annak, ha az író 

KUN BÉLA: IRODALMI TANULMÁNYOK 

Az elbukott proletárdiktatúra után a ma
gyar emigráció hosszú éveken át vívódott a 
bukás okaival és a második magyar Tanács
köztársaság megteremtésének új lehetőségei
vel. Ez a probléma uralja a húszas évek első 
felében a határokon túl létrejött proletár
irodalmat és publicisztikát Gábor Andortól 

egy felbomló, átalakuló .világ színeit, ízeit 
menti meg a maga eredetiségében, hogy az 
írókat már egy bizonyos retográd tendencia 
felé is szívesen terelné: aki a parasztságból 
jött, az maradjon a parasztság írója, aki az 
orthodox zsidó világ élményét kapta útra
valóul, annak kötelessége ennél a témakörnél 
kikötni. 

Móricz cikkeiből iródalomszemléletének,. -
esztétikai nézeteinek körvonalai is kibonta
koznak. Fiatalkori kísérleteit nem számítva,, 
eléggé következetesnek mondható, irodalom
szemlélet érvényesül egész pályáján át. Elfo
gultságai és hibái is ugyanannak a meggyőző
désnek a torzulásai. Az élet és az irodalom 
szembesítésének igénye hatja át nemcsak 
írói működését, de elméleti megnyilatkozásait 
is. Ez a törekvés azonban néha egy szűkebb 
szempontú naturalizmus kánonja szerint ér
vényesül nála. Esztétikai felfogásáról azon
ban nemcsak irodalomkritikái és portréi 
tesznek vallomást, hanem képzőművészeti 
tárgyú írásai is, amelyek szintén megtalálha
tók e gyűjteményben. A szobrászok közül 
szeretettel foglalkozott Medgyessy Ferenc 
művészetével, aki iskolatársa volt,és hű ba
rátja maradt élete végéig, továbbá Csorba 
Gézával, akivel közös emlékek fűzték Adyhoz. 
De a képzőművészek közül Rippl-Rónai 
Józsefet érezte magához a legközelebb, erősen 
foglalkoztatta Rippl-Rónai alkotásmódja, és 
meggyőződése volt, hogy őket a közös művé
szi felfogás és alkotói módszer kapcsolja első
sorbán össze. 

Érdekes az a negatívum is, hogy a zene 
kívül maradt érdeklődési körén. Az termé
szetes, hogy nem lévén szakértő, nem írt 
zenekritikákat, de esztétikai vonatkozású 
cikkeiben még csak hasonlat, illusztráció 
formájában sem tesz zenei vonatkozású meg
jegyzést. A Népköltési gyűjtő c. értékes önélet
rajzi vallomásából (1933) viszont kiderül, 
hogy Bartók és Kodály nagy misszióját a 
magyar népdalkincs feltárása érdekében nem
csak lelkesen méltányolta, de egész jelentő
ségében át is érezte. 

Vargha Kálmán 

I 

Gyetvain, Lékai Jánoson s annyi más írón át 
Illés Béláig. Ez a korai proletárirodalom főleg 
Ausztriában, Csehszlovákiában, a weimári 
Németországban és Amerikában bontakozott 
ki, s tele volt a fehéruralom elleni gyűlölettel, 
á bukás miatti önmardosó váddal; de lobogó 
hittel és újakra készüléssel is. Legtöbbször 

A bevezető tanulmányt írta: Illés Béla. Bp. 1960. Magvető K. 176 1. 
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mindez valamilyen vibráló szimbolizmuson át 
világított, jelezve az európai forradalmi moz
galom izzásából merített, erőt és a közeli re
mények bizonytalanságának beszüremlését. 
A húszas évek közepére új helyzet alakult ki. 
A szászországi baloldali kormány megdönté
sével, a Szovjetunió elleni intervenciók buká
sával egyelőre befejeződött a forradalom és 
ellenforradalom nyílt fegyveres mérkőzései
nek korszaka Európában. A Szovjetunióban 
az építőmunka, a nyugati emigrációban pedig 
a szívós, kitartó szervező és ideológiai munka 
került az előtérbe a magyar emigráns kom
munisták számára. Ettől az időtől kezdve kö
zel egy évtizedre elsorvad a nyugati emigrá
cióban élő magyar baloldali irodalom, a ko
rábbi évek színes és a körülményekhez képest 
gazdag irodalmi élete csupán néhány kiemel
kedő alkotó (Komját Aladár, Barta_ Lajos) 
munkásságában folytatódik. De ugyanakkor 
erőteljes fejlődésnek indul a magyar irodalom 
a Szovjetunióban, ahol olyan iróművészek 
gyülekeznek, mint Barta Sándor, Hidas Antal^ 
Illés Béla, Kanána Mózes, Karikás Frigyes," 
Kiss Lajos, Lányi Sarolta, Lengyel József, 
Mácza János, Zalka Máté s mások. Eltérően 
a Németországban dolgozó magyar emigrán
soktól (Gábor Andor, Balázs Béla, Kemény 
Alfréd, Lukács stb.) itt nem annyira az elmé
leti, irodalompolitikai munka áll az előtérben, 
hanem maga a proletárirodalom megterem
tése a maga valóságában. 

A KMP erőteljesen támogatta ennek az 
irodalomnak létrejöttét, és fejlődését. A Ko
mintern V. Kongresszusa 1924-ben Clara Zet-
kin beszámolója után hozott határozatában 
felhívta az egyes pártok figyelmét arra, hogy 
behatóbban foglalkozzanak az irodalom kér
déseivel — használják fel a tömegek között 
azt a hatalmas, mozgósító, nevelő erőt, amit 
a szépirodalom, a művészetek jelentenek a 
proletárhatalom szolgálatában. A Komintern 
inspirációjára jött létre a RAPP és a MAPP 
szervezetein belül a „Magyar Forradalmi írók 
és Művészek Szövetsége" is, később az 1925-ös 
szovjet irodalmi párthatározat s ennek az 
útmutatásnak nyomán szerveződött meg a 
nemzetközi proletárirodalom irodája, későbbi 
közismert nevén a Litintern, élén magyar fő
titkárral, Illés Bélával, s szekcióiban, vezető 
lapjainak szerkesztőségében magyar proletár
írókkal. 

A RAPP-korszakban felnövekvő, meg
erősödő magyar pr,oletárirodalom jelentős 
eredményeket ért el, bár nem csekély mér
tékű nehézséggel kellett megküzdenie. 

Kun Béla irodalmi tanulmányai elsősor
ban azért jelentős írások, mert jelzik azt, hogy 
a párt az emigráció és az illegalitás nehéz vi
szonyai között"is állandóan gonddal és szere
tettel foglalkozott az irodalom kérdéseivel. 
Ezek az írások olyan műveket támogattak, 
segítettek — gyakran a világhír felé —, ame-
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lyeket többnyire munkások, a munkáshata
lomért folytatott harcban gazdag tapaszta
latokat szerzett kommunisták írtak. A húszas 
évek. végén elv, irányzat lett az az igény, 
hogy a párt eszméit az irodalomban elsősor
ban ez az írói gárda képviselje. A szovjet 
építés sikereivel, a szocializmus konszolidá
ciójával párhuzamosan más írói rétegek is 
fokozatosan a párt eszmei irányítása alatt 
dolgozó proletárírók köré tömörültek, s be
kapcsolódtak egy új realizmus, a szocialista 
realizmus megteremtéséért folytatott küz
delembe. Az 1932-es irodalmi párthatározat, 
amely feloszlatta a RAPP-ot, nem a proletár
irodalom ellen irányult; csak a hibák ellen; 
azért született ez a határozat, hogy még erő
teljesebben fejlődjék ki az az új, ami a NEP-
korszakban elburjánzó antirealista irányza
tok elleni küzdelemben addig is létrejött. 

A magyar proletárirodalomban is már 
évek óta készült, alakult, művekben vált va
lósággá ez a gazdagodás; a szúk prakticista 
szemlélet túlhaladása, az elzárkózó szekta
szellem legyűrése; s aztán az eddigi eredmé
nyekre támaszkodva bontakozott ki a har
mincas évek gazdag realista prózairodalma és 
költészete. Ezt a folyamatot csak erősítette 
a Komintern VII. kongresszusának ismert ha
tározata a népfrontpolitikáról, a nemzeti 
hagyományok megbecsüléséről. Ha csupán 
néhány előszót, vázlatos fejtegetést tartal
maznak is Kun Béla első irodalomkritikai 
megnyilatkozásai, ezt a folyamatot világosan 
megmutatják. Ez a fejlődés határozza meg a 
magyar kommunista emigráció politikájának 
megfelelő irodalompolitikai eszmei vonulatot, 
s ebből fakadnak azok az értékek, amelyek 
különösen a Hidas regényről írt elemzésben 
és a Petőfi tanulmányban bomlanak ki teljes 
gazdagsággal. 

Jellemző, hogy 1927-ben, 1929-ben olyan 
írásokat emel ki és fémjelez nevével Kun, 
amelyek az expresszionizmus nyugtalanságát 
már alig tartalmazzák, mint pl. Illés Béla 
Ég a Tiszá-ja, vagy mint Karikás elbeszé
lései, amelyeket sohasem érintett meg a szür-
kítő sematizmus, hanem mind a kettő a nép
élet gazdag áramából szívta magába az éltető 
erőt. Az európai polgári irodalom burjánzó 
pszichológizmusa és individualista költészete 
idején örömmel veszi számba Kun ezeket a 
realista irodalmi alkotásokat, amelyekből 
mint írja: „ . . . érezhetően tör ki a tömeg 
mozgása, a mi magyar proletártömegünk 
tüzes, széles és mély mozgása, amit fiatal 
kommunista pártunknak tíz esztendő előtt 
sikerült ellenállhatatlan erővé emelni." 

Kun Béla előszeretettel fordul azokhoz az 
írói művekhez, amelyek a kor döntő kérdé
seihez nyúltak. Az itt közölt tanulmányok 
közül négy olyan regényt tárgya], amelynek 
témája a magyar proletárforradalom; egy 
olyat, amely a párt új körülmények közötti 
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küzdelmeiről szól; Hidas regényében a for
radalomhoz vezető történelmi korszak nagy 
trilógiájának előhírnökét köszönti. Petőfi ta
nulmányában pedig a legfélreérthetetleneb-
bül saját kora problémáira keresi a választ. 
Kun Béla természetesen elsősorban mindig 
mint politikus nyúlt a témákhoz, s magától 
értetődőnek tartotta, hogy a párthoz hű írók 
a nemzeti élet fontos, döntő korszakait, sze
mélyiségeit emelik hősi magasságba, ez a 
problémakör tölti ki szemhatárukat, hiszen 
az „óra parancsa" ekkor változatlanul — ha 
egy időben kerülő úton is — a második ma
gyar Tanácshatalom megteremtése volt. 

Ez az irodalom fiatal irodalom volt, ha
gyományokra támaszkodott ugyan, de mégis 
teljesen új utakon kellett járnia, és mégis 
tükrözte mindazokat a fontos kérdéseket, 
amelyeket a magyar élet számára feladott. 
S nemcsak a kérdéseket, hanem a megoldá
sokat is. Szinte valamennyi tárgyalt regényből, 
novellából kielemzi Kun azt" a problémát, 
amely 1919 és 1945 között az egyik legfon
tosabb megválaszolandó kérdés volt: a ma
gyar föld, a magyar parasztság és a proletár
hatalom viszonyának a kérdése, a második 
tanácsköztársasághoz vezető út problemati
kája. Ami az első problémakört illeti, lénye
gében ez a kérdés súlyosodott idehaza a népi 
irodalom mélyében is. Ebben a kérdésben 
magának Kun Bélának is nagy utat kellett 
megtennie a helyes válaszig. Amiről Petőfi 
tanulmányáig alig tudtunk, tragikusan félbe
szakadt életének utolsó időszakában maga is 
a politikai és írói népfrontpolitika fontosságát 
hangsúlyozta, az antifasiszta demokratikus 
Magyarország megteremtéséért folytatott küz
delmet igenelte. Mint politikusnak, elsősorban 
az ragadta meg Kahána regényében is figyel
mét, hogy miképpen alakul, fejlődik a mun
kásosztály vezető ereje; a kommunista párt 
körül az egységfront, miképpen szélesedik a 
munkásmozgalom bázisa. S bár minden egyes 
regényelemzésben éles, erős kontúrokkal raj
zolja fel a történet, a cselekmény osztály
bázisát, szociális jellegét, mégsem irodalmiat-
lan, szűk ez a szemlélet — különösen később 
nem az —b megérti és helyesli Kun az iroda
lomnak azt az „önmozgását" is, amely pl. 
Hidas regényében, a Ficzek úr-ban, a szá
zadelő pesti külvárosi életének széles pano
rámájában tárul az olvasó elé. Kun termé
szetesnek tartja, hogy ebben a korszakban, 
ebben a milieuben, a.felfelé és lefelé tartó 
áradásban evickélő kispolgár a középponti 
figura, a látóhatár magaslatán álló személy, 
mert ez a pozíció biztosítja az előrehömpölygő 
élet reális áttekintését, hű ábrázolását. 

Hidas regényében a'vasmunkás Nóvák és 
az agrárszocialista Rosta találkozásában a 
munkás-paraszt szövetség új, helyesebb meg
valósulásának írój ábrázolását üdvözli. Ezt 
írja: „Hidas olyasvalamire tapint rá, ami 

nemcsak a magyarországi szocialista mozga
lom, háborúelőtti időszakának, hanem a ma
gyar forradalomnak és a magyar proletariátus 
forradalom utáni fejlődésének is egyik alap
problémája. S ez nem más, mint az ország 
demokratikus .átalakításáért vívott küzdelem 
kérdése, a félfeudális csökevények kérdése, s 
legfőképpen a parasztkérdés, a földkérdés". 
Hidas készülő regénytrilógiáját egészében 
úgy értékeli Kun, mint amelyből meg lehet 
érteni nemcsak a 18/19-es forradalom felé 
tartó magyar élet képét, hanem sokat meg • 
lehet érteni azokból a harcokból is, „ . . . ame
lyeket a dolgozók kialakulófélben levő nép- . 
frontja jelenleg folytat .Magyarországon a 
fasizmus ellen, a polgári demokráciáért." 

Ilyen előzmények után, ebben az eszmei 
környezetben érthető és értékelhető csak 
Kun legjelentősebb irodalmi tanulmánya, a 
Petőfi-tanulmány. Ismét nem véletlen, hanem 
nagyonis szükségszerű, hogy amiként ide-' 
haza a plebejus-demokratikus politikai szem
léletű népi irodalomhoz tartozó Illyés érzi 
szükségét annak, hogy újjárajzolja a meg
hamisított," eltorzított Petőfi-képet; úgy a 
kommunista emigrációban a megszületendő 
magyar néphatalom döntő kérdéseivel, a pa-
rásztkérdéssel, a népi demokratizmus problé
máival viaskodó Kun Béla nyúl Petőfihez, 
hogy eszmei, ideológiai segítséget nyújthas
son vele és általa az átalakulásért küzdő ma
gyar népnek. Nem egyszerűen az orosz és 
ukrán nyelvű Petőfi kiadáshoz írt előszó ez 
a tanulmány. Létrejötte történelmi szükség
szerűség volt, annak jele, hogy a magyar kom
munista emigráció megértette: miképpen kell 
az új körülmények között "folytatnia a küz
delmet a felszabadulásra váró magyar nép
tömegek ügyéért. Az alapvető politikai szem
lélet nagy különbségei ellenére lehetetlen nem 
észrevenni a szándék és indulat közeli rokon
ságát, amely Kun 1936-os Petőfi-tanulmá
nyában, és Illyés 1936-ban írt Petőfi köteté
ben munkál. Ezt a rokonságot a történelem 
hozta létre. A népi irodalom radikális kor
szaka nagy szándékainak és a kommunista 
párt népi demokratikus politikájának talál
kozásáról van itt szó. Illyés így fejezte be a 
Petőfit: „. . . gondolatai, nagy okai a harag-
vásra, álmai a szabadságról s a nép jövőjéről 
változatlanul időszerűek. Kínzó örökség. Or
gazdának érezheti magát, aki csak verseinek 
szépségét élvezi és elzárkózik a bennük rejlő 
parancstól". Illyés számára Petőfi neve a de
mokratikus átalakulás zászlaja volt; az volt 
Kun számára, a kommunista irodalompoli
tika számára is. A közös törekvések vissz
hangjaként halljuk másfél évvel később a 
nemzetközi kommunista irodalom orgánumá
ból e szavakat: „ . . . Petőfi szellemének eláru
lása len-ne, ha életének és halálának, szavai
nak és tetteinek tanulságából.nem értenők ' 
meg azok égő aktual i tását . . ." (Lamy Geor-
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ges: Alexander Petőfi; der Nationaldichter 
Ungarns. Internationale Literatur. 1938. Nr. 
8. S. 107—114.) 

Lehetne vitatkozni azon, bogy mennyivel 
árnyaltabban, talán elismerőbben is megraj
zolhatta volna Kun Széchenyi és Kossuth 
alakját Petőfi tanulmányában, s hogy meny
nyivel volt bonyolultabb a magyar reformkor 
az itt felvázoltnál. De abban a tényben, hogy 
Kun a magyar marxista irodalomban az elsők 
közt értékeli a plebejus forradalmár Petőfit, a 
nemzeti és á világszabadság költőjét, úttörő 

: érdeme 'elvitathatatlan. Lényegében ezt a 
csapást szélesíti tovább és ezen az úton vezet 
el pár év múlva szélesebb kilátások és nagyobb 
panoráma felé ev kérdésben Révai, József, 
amikör a népiesekről írt könyvével s Adyról, 
Kölcseyről, a magyar 48-ról és Kossuthról 

• írott tanulmányaival előkészíti, ideológiailag 
megalapozza a népi demokratikus Magyar
országért folytatott küzdelmet. Ehhez a mun
kához, most látjuk, jelentős segítséget nyúj
tott a kommunista párt akkori vezetője, Kun 
Béla is. 

A Petőfi-hagyomány kérdése a legi orróbb 
jelen kérdése volt. Kun világosan kimondja: 
,,A magyar nép demokratikus szabadságáért 
folyó harcnak a jakobinus Petőfi a legna
gyobb, legigazibb költője." 

A plebejus magyar demokráciáért foly
tatott ideológiai küzdelemben természetesen 
a későbbi években felhasználták a kommu
nista írók és irodalomkritikusok Ady sőt József 
Attila örökségét is, gondoljunk csak a moszk
vai Uj Hang c. folyóiratban megjelent ta
nulmányokra. Petőfi előtérbe állítása Kunnál, 
talán mondanunk is felesleges, nem Ady vagy • 
József Attila mellőzését jelentette, hiszen 
Adyt, mint tudjuk, igen szerette és becsülte 
Kun, József Attila életművének korszakos 
nagy jelentőségét pedig ebben az időben még 
idehaza sem ismerték fel teljes .nagyságában. 
Ehhez képest különös jelentőségűnek kelj tar
tanunk azt az elemzést, amit Kun Petőfi 
népiességéről nyújt, mert ítt látszik világosan, 
hogy Kun Petőfi-képe mennyire korszerű. 
„Petőfi forradalmian értette a népiességet 
— írja — és így is gyakorolta. Belevitte a 
forradalmár ideológiáját az irodalmi népies-
ségbe. Ugyanígy gazdagította a népi realiz
must is, nemcsak költői egyénisége csodálatos 
képzeletének kincsével, hanem kora műveltségi 
színvonala teljes magaslatán álló forradalmár 
világszemléletével is." Másutt pedig arról ír, 
hogy Petőfi népiessége nemcsak a falusi Ma
gyarország irodalmi képviseletét jelentette, 
hanem részesei voltak ennek a népiességnek a 
városi plebejus tömegek is. 

Ezzel a.felfogással a kommunista iroda
lomkritika túlhaladta a hazai népiesek Petőfi 
felfogását. A kommunisták kezén Petőfi örök
sége egy teljesebb, szélesebb demokratikus 
hagyománnyá vált. Petőfit az egész nép, he

lyesebben a nemzetté emelkedő dolgozó osz
tályok tribunjának, a nemzet költőjének tekin
tették. A kommunista emigráció nem szé
gyellte Petőfiben a nemzeti költőt ünnepelni. 
A Kommintern VIL kongresszusán Dimitrov 
és Manuilszkij referátumaikban: „ . . . minden 
kommunista párt kötelességéül írták elő né
peik történelme forradalmi, nemzeti hagyo
mányainak ápolását és ezeknek a forradalmi, 
szabadságharcos hagyományoknak a ma 
folyó harcokban, a dolgozóknak a kommu
nista pártok vezetése alatt álló nagy szabadság
harcában ^ való kihasználását" — írta még 
1936-ban a Sarló és Kalapács (1936. 8. sz. 9. 
1.), a magyar kommunista emigráció moszk
vai lapja. Ezen az eszmei alapon állva bátran 
szembeállítja Kun Béla Petőfi nemzeti költő, 
mivoltát azokkal a liberális polgári értelmi
ségiekkel, akik a nacionalizmussal folytatott 
visszaélések, a gőzös magyarkodás idején ir
tóztak minden ,,nemzeti"~től, nem tudtak 
különbséget tenni a reakciós erők demagó
giája és a nemzet igazi várományosai a mun
kás -és paraszttömegek plebejus, demokra
tikus mozgalmainak nemzeti jellege között; 
s ezzel elszigetelődtek az antifasiszta küzde
lem derékhadától.. 

A Horthy-korszak képviselői"— mint Kun 
a Petőfi tanulmányban említi — egyenes vo
nalat húztak Petőfi vöröstollasai és Kun Béla 
vörösei között. Kun és a kommunista moz
galom, az irodalom is, büszkén vállalta ezt a 
gyalázatként felhozott vádat, a magyar tör
ténelem legjobb hagyományainak vállalását. 

Kun Béla nem irodalmár volt elsősorban, 
de vezető kommunista hazafi volt, művelt 
ember, aki egyesítette magában mindazokat 
az erényeket, amelyeket a kor az ő posztján 
megkövetelt: a politikai harcban való fárad
hatatlanságot, s eleven érzéket a nemzetközi
ség és a nemzeti művelődés minden-értéke 
iránt. így és ezért volt képes alkotóbban és 

. élőbben foglalkozni a magyar irodalommal, 
mint nem egy hivatásos irodalmár, akinek 
kezén nem az élet, az irodalom és a politika 
egysége alakult, hanem élettelen adathalmaz 
csupán. 

Karikás Frigyesről jegyezték meg egyszer, 
hogy valóságos reneszánsz-ember, mert egy
ként volt író, pártszervező, munkás, gyár
igazgató, vöröskatona s ki tudja, mi minden 
még. A magyar kommunista mozgalomnak 
ez a hőskora valóban sok ilyen „reneszánsz
embert" termett, egy tehetséges nagy gene
rációt, amelynek döntő érdeme van mind
abban, amit a magyar nép politikában, hazája 
építésében, kultúrában, irodalomban mos
tanra megteremtett. Ezek közé a kiemelkedő i 
emberek közé tartozott Kun Béla is. 

A kötet elé Illés Béla irt tartalmas, eliga
zító előszót; az anyag összegyűjtését és a 
kötet szerkesztését Garamvölgyi József vé
gezte. Illés László 
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