
untalan szavát, de a reformáció radikálisabb 
társadalombírálatot hirdető irányzatai ellen 
is. 

A Világkrónikában kifejezésre jutó törté
neti tudatot a reformáció tanításai mellett a 
nemesség hagyományos szemlélete is deter
minálja. A Székely István művében erőtelje
sen érvényesülő nemzeti tudat, nemesi nacio
nalizmus a középnemesség ideológiája, mely
nek határozottabb jelenléte' a Hunyadiak 
korától kísérhető nyomon. Székely is, mint a 
nagyhatalmi ábrándokat szövögető nemesség, 
a magyarságot azonosítja a hunokkal, s 
Mátyás királyban a második Attilát ünnepli, 
mint aki Magyarország nagyhatalmi rangját 
erősítette meg az újabb időkben. 

A Világkrónika irodalmi értékeinek a 
számbavételekor hangsúlyozza Qerézdi, hogy 
Székely Istvánt csak a terminus XVI. századi 
értelmében tekinthetjük /rónak. Történelmi 
műve egy nagyszabású kompiláció, a kor igé
nyeinek megfelelően, a magyar reformáció 
szakramentárius irányzatának a szellemében, 
az olvasók, tehát a középnemesség tudatának 
a kifejezőjeként. S ez ismét a magyar fejlődés 
sajátos produktuma, reformációnk első nagy 
nemzedéke, a viszonylag legerőteljesebb tár
sadalombírálatot megszólaltató írók sem vál
hattak a feudalizmus általánosabb bírálóivá. 
Jobbára a társadalmi felszínen jelentkező 
nagy vétkek, a biblikus morális törvényekbe 

BÓKA LÁSZLÓ: TEGNAPTÓL MÁIG 
Bp. 1958. Szépirodalmi K. 580 1. 

Az induló Bóka László sokat töprengett 
a múló idő hatalmán. Ilyesmit jegyzett le: 
„az idő formáló múlásában sodródunk". Más
hol: „Első csatáit mindig az idő nyeri meg". 
S Adyt idézte: „Fejünkre lassan-lassan nőnek 
A beteljesedett végzetek Tegnapján és 
mostanján az Időnek". 

Töprengése nemcsak az övé volt. Halász 
Gábor, az e könyv élén is tisztelettel idézett 
kortárs nagyon fontos helyen, élete egyethn 
tanulmánykötetének bevezetőjében adott he
lyet hasonló gondolatoknak: itt mondta el, 
hogy „nincs-műfaj, amelyben az évek futása 
olyan döntő tényező lenne, mint az esszében"; 
hogy az író belső fejlődése során jut el igazi 
feladatához és igazságaihoz, a változás pedig 
időhöz kötött; s hogy ki kell várni türelem
mel, míg a magunk készsége megérett az igaz
ság szolgálatára. Halász Gábort talán első
sorban az alkotói lélektan problémái tereljék 
a múló idő erejének felismerése felé, bár bizo
nyos, hogy töprengő gondolatai mögött kora 
változásainak élménye is meghúzódik: külön
ben aligha lett volna ereje bevallani, hogy 

is ütköző bűnök ostorozásánál kell megreked
niük. 

Gerézdi tanulmánya túlnő egy kiadványt 
kísérő írás jellegén, s Székely István Világ
krónikájának bemutatása során a reformáció 
történetszemlélete különféle áramlatainak a 
vizsgálatát végzi el s gazdagítja ismeretein
ket számos friss észrevétellel. Természetesen 
az is igaz, hogy Székely István Világkrónikája 
Krakkóban jelent meg, s így a fakszimilét 
kísérő tanulmányt nem terhelte a kiadvány 
hazai nyomdászattörténeti helyének a be
mutatása, 

* 

A Bibliotheca Hungarica Antiqua eddig 
megjelent kötetei kiállításuk művészi jellegé
vel, bibliofil értéket jelentve nemcsak könyv
kiadásunk magas színvonalát jelzik, nemcsak 
megmentik XVI. századi értékes nyomtatvá
nyainkat a pusztulástól, s nemcsak megköny-
nyítik számos tudományág kutatóinak a 
munkáját, hanem a sorozatot kísérő tanulmá
nyokkal fontos lépéseket is tesznek a XVI. 
századi magyar irodalom marxista feldolgo
zása te; én is. A teljes sorozat megjelenésével 
régi irodalmunk egy sor fontos kulcskérdése 
kerül új megvilágításba. 

Komlovszki Tibor 

induló éveire visszatekintve az ellobogott 
lángok csüggesztő látványa fogadja, hogy ki
siklásnak látszik a megoldás, melyet a naivan 
szigorú bizakodás oly véglegesnek érzett, hogy 
elégedetlen a kritikusi elvvel, mely magányos 
színjátéknak véli az írást, hogy rezignált sza
vakkal kénytelen számot adni leghívebben 
őrzött eszménye, a klasszicizmus életképtelen
ségéről, s hogy szeretne eljutni valamilyen új 
mértékig, mely a feltámadt felelősségérzet 
igényeit is kielégítve igazít el a mérhető 
világban. 

Bóka töprengése markánsabb jelentésű. 
„Történeti produktum vagyunk" —ezt a mon
datot még 1936-ban írta, s benne tulajdon
képpen csak summázta töredékes véleményeit, 
melyek az esszéíró nemzedék tagjaként is 
közelebb állónak mutatták a kor köznapi for
dulóinak félelmeihez és reményeihez, mint az 
örök változás immanens élményéhez. Úgy 
látszik, az ő számára nagyon is reális tényező 
volt a múló idő. S ki ne találná ezt érthetőnek? 
Hiszen emlékezhetett a világháborút követő 
forradalmakra, ismerhette a fehérterror lég-
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körét, már felnőttként és íróként élte át a 
harmincas éveket, melyek forradalmat ígér
tek és a fasizmust zúdították az emberiségre, 
részt vett a második világháborúban, alkotó 
ereje teljében érte meg a felszabadulást, s 
jelentős közéleti alakja volt az elmúlt másfél 
évtizednek. Hány eszme, eszmény, feladat, 
cél, remény, csalódás, lehetőség és kudarc 
vonulhatott el mellette az idő hullámain? 
Induló éveinek tanulmányai joggal idézik a 
múló időt, s gyűjteményes kötete okkal utal 
címében is korszakok vonulására. 

* 

Az első tizenegy írásban az esszéíró nem
zedék tagjával ismerkedhetünk. Valóban csak 
ismerkedhetünk: az író bizonyára csak annyit 
válogatott ki felszabadulás előtti bőséges ter
méséből, amennyi a bemutatkozáshoz szüksé
ges; időzni inkább későbbi korszakai felidézé
sekor akar olvasói társaságában. De rövid 
idejű feltűnése, néhány szava is elegendő 
ahhoz, hogy mai szellemi arca mögött meg
sejtsünk valamit „hajdani" egyéniségéből, 
felismerjük régi vonásait, mai jellegzetessé
geinek előképét. 

E rekonstruált vázlat szerint nemzedéke 
tipikus vonásait viseli. A szépség igézettje, a 
szellemi torna vonzza, a tiszta meghatározás 
gyönyörére vágyik, s az a reménye, hogy elő 
tudja segíteni az érték minden más szempont
tól független megbecsülését. „Kívül élek a 
politika hullámverésein" — vallja egy he
lyen —, szégyen ide, szégyen oda, számomra 
egy Szent István korabeli magyar nyelvű 
eredeti kézirat felfedezése nagyobb esemény 
lenne, mintha holnap rájönnének a politiku
sok, hogy hol van a kutya eltemetve." Máshol 
Móricz Zsigmond „osztályfeletti emberségé
vel", „írói elfogultságával" és „művészi tisz
taságával" érvel. Világnézeti megnyilatkozá
sait közvetett, irodalmi okok ösztönzik. 
(Igaz, így is tiszteletre méltóak.) A faji gondo
latra épített irodalmi értékelést elveti: 
„Zrínyi és Petőfi származása — mondja 
Farkas Gyula koncepciójáról — senkit sem 
vezet ingoványos talajra, aki a magyar nem
zetfogalommaltisztában van, csak az tévelyeg 
ingoványban, aki a magyar élet történeti 
tényeit a tőlünk idegen völkisch gondolat 
aspektusából szemléli". Eszményeinek a vá
rosi élet ad keretet, s érzékenyen reagál a 
népies koncepció túlzásaira: a kor ritmus
vitáiról szólva például „kancatej-szagú vers
tan kancsi ferdítéseiről" beszél. Ám az el
fogultságtól is igyekszik megóvni magát. 
A szintézis híve. József Attila négy sorának 
mintaszerű elemzésében a népi és a modern 
műköltészet egészséges találkozásával illuszt
rálja messzebbre is mutató eszményét. (Em
ber és stílus). Legközelebb nemzedéke kedvelt 
műfaja, a portré áll hozzá. Gombocz Zoltánról 

írt szép emlékezésében az arcképfestés minden 
értékes eszközét felvonultatja: a finom lélek
elemzés, az emberi és szellemi vonások egy
idejű vizsgálata, a személyes közelbe hozott 
kor rajza, a szépírói megjelenítés egyaránt az 
igazság minél tisztább felszínre hozatalát 
szolgálja. Szívesen foglalkozik a stilisztika 
kérdéseivel. Nemcsak nyelvészi érdeklődése 
magyarázza ezt: az elsősorban nyelvi meg
oldásokra figyelő kritikus talán a művészi 
mérőeszköz bizonytalanságát is megérezte, 
amikor a nyelvi összefüggésekben igyekezett 
megkapaszkodni. Másrészt: maga is szívesen 
bízza gondolatait, ítéleteit az esszé szép
irodalmi stíluseszközeire. „Kihűlő teste ólom
súlyával eltörte a csend üvegfalát — írja 
Gombocz-tanulmányában —; ő esett el, ám 
mi zuhantunk bele a hangos szavú, idegen 
világba;" „a Lehr-család . . . a kultúrát úgy 
hordozta magában, mint ahogy az ember 
szívét hordozza bordái csontkatedrálisában;" 
„az emlékező szem mögül örökre eltűnt az 
emlékező lélek eleven ezüstje;" „a gondolatok 
nálunk úgy forrtak, mint a bor a hűs pincék 
kripta-mélyében, ha aszúvá is értek, csak 
kvaterkáztak vele". Csak ritkán tévedt a 
túlzó, modoros, patetikus vagy sterilen művi 
hasonlatok területére. („Törpeségünk mu
tatta, milyen torony dőlt el.") • 

Látható: ezek a többé-kevésbé nemzedéki 
vonások is sokat ígérnek egy pálya kezdetén. 
Pedig a sajátosabb mozzanatokról nem is 
szóltunk. Nem lenne ildomos például külö
nösen hangsúlyozni, hogy Bóka indulásától 
kezdve távol állt a kor „hivatalos" irodalmá
nak igénytelenségétől. Ha mégis megemlítjük 
nagyszerű Zilahy-cikkét, azért tesszük, hogy 
felhívjuk a figyelmet finom irónjájára, elegán
san pusztító gúnyolódására. (Üzlet es iroda
lom.) Annál nagyobb figyelmet kell szentel
nünk az irodalomtörténetíróra valló általáno
sító igényre és a kötet elejét is átható nagy 
Ady-élményre. 

A Jónás könyve elemzése közben ilyen 
kérdéseket tesz fel: „Amúgy sem tudunk 
sokat a rímről. Nem tudjuk például azt sem, 
hogy a vers szintaktikai felépítésében mi a 
szerepe. Díszítő vagy építő elem-é? Van-e a 
versnek váza, s ha van, mi abban a rím, benne 
van-é egyáltalán?" Tamási Áron novelláinak 
méltatását pedig ilyen töprengéssel kezdi: 
„A novella könyörtelen műforma. Nem hagy 
időt az írónak, mint a lassú áradású regény, 
hogy helyrehozza, feledtesse ihlete fáradtabb 
perceit, s nem nyújt olyan látványos, káp
ráztató segedelmeket, mint a színpad szem
fényvesztő keretében virágzó dráma. Még a 
kötöttformájú versnél is kegyetlenebb: éppen 
azzal a kevéssel, amivel kötetlenebb: ritmus 
nem segíti, rím nem díszíti, s nincs olyan vas
törvény, mely határát megvonná. Az a kicsi 
szabadság, ami a novellaíró sajátja, csak arra 
jó, hogy örök bizonytalanságban maradjunk a 
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novella törvényei felől." Keresi az összefüg
géseket, a törvényt, a rendet. S nemcsak a 
forma világában, bár egyelőre erről szól 
többet. Fentebb idézett vallomása a politiká
ról azzal fejeződik be, hogy mégis végigszalad 
a hideg a hátán, ha a fiatal Ady messzelátó, 
politikus felismeréseivel találkozik. Igaz, 
mindez csak sejtéseket közvetít. De van egy 
pont, ahol világosan látja és tudatosan alkal
mazza a társadalmi és világnézeti összefüggé
sek tanulságait. S ez: Ady helye a XX. század 
magyar irodalmában. Bóka számára már a 
felszabadulás előtt is Ady a mérce: „Ady, ki a 
régi világ romjait eltakarította s az új világ
nak fundamentumot vetett, zsoltáros szavai
val két nevet zengett legnagyobb erővel" — 
így beszél Babits és Móricz nagyságáról. S az a 
vázlat, melyet Farkas Gyula hamis Ady-
arcképével szembehelyez, kiindulópontja lehe
tett a korszerű marxista irodalomnak is. 
Bóka útja következetesen és az organikus 
tudományos munka szükségszerűségével ve
zetett az Ady-monográfiához. 

* 

Móricz Zsigmondról szóló emlékcikkét 
1942-ben ezekkel a szavakkal fejezte be: 
„Magam is dadogok, mint funerátorai. 
Könnyem hull, hiszen meghalt Móricz 
Zsigmond. De azt dadogom, hogy igazi útjára 
csak most indul. Egy légitámadás alatt halt 
meg. A megbékélt Európában fog újjá
születni". S a kötet következő írása már 1948-
ba viszi az olvasót: egy új íróval találja magát 
szemközt, aki egy országos gyülekezet előtt 
egy egész századnyi irodalomtörténeti kor
szak mérlegelésének gondjait, lehetőségeit 
vázolja fel. (A tizennyolcadik század magyar 
irodalmáról.) Ez a kontrasztos kép drámai 
módon jeleníti meg a korfordulót. 

Legszembetűnőbb a kritikus, a tudós alap
állásának megváltozása. A régebbi elvont 
eszmény („A tudós az az ember, aki módsze
resen építi fel emberségét; az ember fölfelé 
készül, a tudós az ívelés törvényeit is kutatja, 
s azzal tölti ki a cél és a szándék közötti űrt.") 
helyét a feladat-sugallta magatartás foglalta 
el: „Minden irodalmi mű elemzőjében ennek 
a becsvágynak kell élni: kifejteni az irodalmi 
művekből a bennük rejlő, cselekvésre érett 
eszmét, és azt a társadalomban tudatosítani". 

S az új alapállásból sok új feladat vált lát
hatóvá. Ma már — ha értjük is — alig tudjuk 
újra átélni, mit jelentett az egyéni műben és a 
tudomány történetében a marxizmus gondo
latainak úttörő alkalmazása. Pedig azok az 
olykor darabos kísérletek mégis az újabbat, a 
korszerűbbet hozták az előző évtizedek kor
szakzáró eleganciája után. Bóka vállalta az 
úttörés tapogatódzó munkáját. Eleinte a fel
adatok nagy távlatú felvázolásával, az orosz 

klasszikusok népszerűsítésével, vagy az 
ismertető műelemzéssel. Később a mélyebb 
rétegek feltárására is vállalkozott, s neki
vágott a bonyolultabb problémák szövevé
nyének is. Így jutott el a lírikus Aranyhoz, 
a „harcos" Juhász Gyulához, Ady szimbo
lizmusához vagy Vörösmarty restaurátorra 
váró elhomályosult vonásaihoz. A részlet
kutatás e témák egyikéről-másikáról azóta 
talán már pontosabb képet adott, de bizonyos, 
hogy Bóka nyomain kellett elindulnia. 

Az új feladatok természetesen új formákat 
is hoztak magukkal. Bóka, aki csendes büsz
keséggel vallotta, hogy kívül él a politika 
hullámverésein, az ötvenes években nemcsak 
a közösségi szellem nemes terhét vette magára: 
a közösség képviselőjének szerepét is vállalta. 
Tanulmánygyűjteményének jelentős részét 
akadémiai beszámolók, ünnepi ,: beszédek, 
vitairatok és előszavak teszik ki. Űjraolvasá-
sukkor erre is gondolni kell: a fórum, ahonnan 
szavaink elhangzanak, stílusunkat, mondani
valóinkat is aJakítja. 

Látható tehát, hogy Bóka tudatosan állt 
be a múló idő sodrába. Talán feláldozta a múlt 
finom szépségeit, de reménykedhetett a jövő 
megnyerésében. De nem lett-e olykor az idő 
rabja? Miközben a történelem hullámai előre-
sodorták, nem kellett-e maga mögött hagynia 
a tegnap eredményeinek egy részét? Ha 
A hazaszeretet regényének tartalmi mozzana
tokba vesző, a mű igazi arányait elhomályo
sító módszerére gondolunk, jogosnak tartjuk 
a kérdést. S akkor is, ha ilyen alapigazságokat 
olvasunk idézetek formájában: „A marxiz
mus-leninizmus arra tanít, hogy a társadalmi 
harc tükröződését, a társadalom fejlődésével 
összefüggő eszmék kifejezését lássuk az iroda
lom történetében". (A. M. Jegolin.) Ma már 
valóban csak történelmi emlékként tudjuk el
fogadni az időszerűségnek azt a magyarázatát, 
amellyel A tanítónő méltatásában találkozunk: 
„A tanítónő hőse egy fiatal értelmiségi, akit 
foglalkozása egy eldugott kis faluba küld. . . 
De Tóth Flóra nem úgy megy falura, mint a 
száműzetés helyére... Vajon ez csak Bródy 
korának szóló példamutatás?... A szocializ
mus építésének legizgalmasabb korszakában 
élünk. Falun-városon, minden munkaterüle
ten roppant küzdelem folyik. A reakciónak 
nincs többé társadalmi hatalma, de a reakció 
erői egyedileg is élnek és hatnak. . . Vajon 
nincs szükségünk ma a Tóth Flórák példa
adására?. . . egyetemeink, főiskoláink vezetői 
tudják, hányszor kell leküzdeniök azt a fel
fogást, hogy »mégis csak jobb lenne Pesten 
maradni«..." 

Nyugtalanítóak a kötet e részének némely 
stílusbeli vonásai is. Az átélést szugeráló, in
tellektuális erőt árasztó, szépírói eszközökre 
emlékeztető képek helyét elég gyakran foglal
ják el a „díszítő" jelzők, a keresetten külön
leges szavak. A kötet tanúsága szerint ezek-
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ben az években szaporodtak el Bóka tanul
mányaiban az igazándi-fe\e jelzők, ekkor kez
denek végigsorjázni bennük a cikkek, s ekkor 
bizony02zák a versek a maguk igazságát. A kri
tikus Vörösmarty kincses költészetéről beszél, 
és hatalmasnak minősíti egyik pályatársa be
vezető tanulmányát. Apróságok? Bóka a 
Jónás könyvéről írva egy helyen stilisztikai 
érveléssel bizonyít. Valóban: a stílus hűséges 
vallomását mindig érdemes meghallgatni. 
Egyébként nemcsak ilyen apróságokban bo
tolhatunk hasonló jelekbe. Idéztük már a 
Bródy-tanulmány szónokias tirádáját. De 
idézhetnénk a Hűm/eí-kritikát is, melynek ki
jelentő hangja oly szokatlan és idegenül csen
gő Bóka László gyűjteményes tanulmány
kötetében. 

Nehéz ma ilyesmiről „tárgyilagos" kritikát 
írni. Talán azért, mert nagyon is könnyű, és 
senki se szeretné, ha akaratlanul is Utólag-
próféta kellemetlen szerepében találná magát. 
De azért is, mert kevés mai magyar marxista 
kritikus beszélhetne kívülállóként a fenti 
problémákról. Számbavéve azokat is, akik 
folytatták, s azokat is, akik az ötvenes évek
ben kezdték a pályát. Többé-kevésbé közös 
volt ez az útszakasz, amelyet különböző 
nemzedékeknek egyaránt meg kellett járniok. 

De erre a margójegyzetre talán nincs is 
szükség. Hiszen a figyelmes olvasó magából 
a kötetből kiolvashatja a kritikus megjegy
zéseit. A Tegnaptól máig utolsó tanulmánya 
— Az irodaion.tudomány huszadik századi 
problémái — már új szakaszt nyit az író pá
lyáján. Visszatekintés ez és tájékozódás. 

Legmerészebb, de legkevésbé meggyőző a fő-
gondolata, mely vázolni igyekszik a termé
szettudományok forradalmi fejlődése és az 
irodalom, művészet várható módosulása kö
zötti összefüggést. De a visszatekintő részle
tek az irodalom megannyi élő gondját idézik : 
a marxista irodalomtörténetírás átmeneti 
egyoldalúsága, a művészet huszadik századi 
változásaiból leszűrhető tanulságok mellőzése, 
regényelméletünk korszerűtlensége, a „nem
zeti forma — szocialista tartalom" gondolat
párjával jelölt probléma megoldatlansága, a 
tükröződés! elmélet és az alkotói lélektan 
sejthető összefüggéseinek elhanyagolása nem
csak a jövő teendőire figyelmeztet, az elmúlt 
évtized termésére is kritikus visszfényt vet. 
S mire ez a recenzió megjelenik, talán már 
Bóka új tanulmánykötete is könyvesboltokba 
kerül és bizonyára új eredményekről, juj 
problémákról számol be. 

Bóka sokat foglalkozik a kritika és az 
irodalomtörténetírás összefüggéseivel. „Az el
mélet és a kritika nem két különböző szektor, 
hanem ugyanegy tudományágnak két arca" 
— írja Vörösmarty példáját idézve. Máshol: 
„Az irodalomtörténész érdeklődésének közép
pontjában a jelen és a jövő áll" stb. Nem 
csupán az elvi tisztázás igénye téríti vissza 
újra és újra ehhez a gondolathoz: a Tegnaptól 
máig írójának eszménye a kritika, az iroda
lomtörténet és az elmélet egysége felé mutat. 

Bodnár György 

RÉGI MAGYAR DRÁMAI EMLÉKEK 

1—2. köt. Szerkesztette Kardos Tibor. Sajtó alá rendezte, valamint a bevezetést írta Kardos 
Tibor és Dömötör Tekla. A szövegek gondozásában közreműködött Szilvás Gyula. Bp. 1960. 
Akadémiai K. 950; 593,1. 53,6 t. 

A két terjedelmes kötet Összesen 49, illetve 
az egyes művek függelékeként kiadottakkal 
együtt több mint 70 irodalmi emlék szövegét 
közli, melyek a XI. századtól a XVII. század 
végéig terjedő időszakban keletkeztek, s a 
320 lapnyi bevezető tanulmány mint e hatal
mas periódus magyar drámatörténetének a 
teljesség igényével megalkotott monográfiája, 
önmagában sem lekicsinyelhető vállalkozás. 

A munka nemcsak a nyomdai kiállítás 
véletlene folytán, de az együttműködő társ
szerzők élesen eltérő tudományos karaktere 
következtében is, két élesen elkülönülő részre 
oszlik. Az első kötet — a még a munkálatok 
végleges lezárása előtt elhunyt Szilvás Gyu

lának az előszó tanúsága szerint is kizárólag 
szövegfilológiai és technikai jellegű közre
működésétől eltekintve — teljesen Kardos 
Tibor munkája, a XVII. századi szövegeket 
tartalmazó második kötet Dömötör Tekláé, 
s ennek megfelelően két önálló részre oszlik a 
bevezető tanulmány is. Előre kell bocsátanunk, 
hogy a két szerző munkája közül Dömötör, 
Tekláét sokkal megnyugtatóbbnak érezzük, 
mint Kardos Tiborét; néhány kisebb jelentő
ségű szövegfilológiai pontatlanságon kívül 
vele szemben legfeljebb azt a kifogást emel
hetjük, hogy alapjában véve egészséges 
szemléletmódja ellenére itt-ott engedménye
ket tett Kardos Tibor elképzeléseinek. 
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