
alá rendező abból kiindulva helyezi 1870. 
március elejére (I. k. 247. 1.), hogy a levél 
elején Mikszáth beismeri a „Milka-ügy"-ben 
elszenvedett kudarcát. A jegyzet szerint ez a 
Milka-ügy „végső kihangzása", bizoriyára 
ezért került egy újabb „ügy"-ről (a „Vilma-
ügy"-ről) értesítő 1870. március 25-én kert 
levél elé. Ezt azonban nem fogadhatjuk el, 
mert még javában folyik a Vilma-ügy, amikor 
Mikszáth 1870. április 24-én kelt levelében 
írja, hogy a Milka-ügy aggasztja („ . . . a 
dologból könnyen lehet b a j . . . " — 14. levél, 
I. k. 28. 1.). Ha a 10. levél valóban „végső 
kihangzása" a Milka-ügynek (már pedig való
ban annak tűnik), akkor a helye április 24-e 
után van. Miért ne folyhatott volna egy 
ideig párhuzamosan a két „ügy"? 

Az 53. levél (csonka!) szerintünk nem 

lehet budapesti (I. k. 120. 1.). A szöveg két 
helyen is ellentmond ennek: „Eddig az volt a 
tervem, hogy március 14-én lejövök Pestről..." 
(uo.), „Ha vissza tudtam térni Pestről..." 
(uo. 121. 1.). Minden valószínűség szerint a 
merész házassági tervekkel foglalkozó Mik
száth — ha rövid időre is — leutazott Nóg
rádba Mauks Ilona közelébe, s mivel találkoz
niuk a leány szülei vagy egyéb ok miatt 
nem sikerült, írta meg a levelet, talán Szkla-
bonyáról, de semmiképpen nem írhatta Pest
ről. 

Reméljük, hogy a Mikszáth kritikai ki
adás további kötetei a jól átgondolt, kialakult 
alapelveket következetesen alkalmazva kerül-
mek ki a sajtó alól, amint azt a korábbiakban 
megszoktuk. 

Nacsúdy József 

NAGY PÉTER: SZABÓ DEZSŐ AZ ELLENFORRADALOMBAN (1919—1923) 

Bp. 1960. Szépirodalmi K. 207 1. 

Egy nagyra becsülendő vállalkozás máso
dik kötete ez a könyv. A szerző a XX. századi 
magyar irodalom legproblematikusabb egyéni
ségét választotta vizsgálata tárgyának. Mun
kájának első eredménye {Szabó Dezső indu
lása. Irodalomtörténeti Füzetek 22. sz. Aka
démiai Kiadó Bp. 1958.) az író pályakezdésé
nek és első sikereinek vizsgálata egy nagy 
monográfia körvonalait sejtette. A második 
kötet csak megerősít bennünket ebben a föl
tevésünkben. Csupán az a zavaró, hogy az így 
részietekben kapott (különböző kiadóknál 
megjelenő) monográfiában a szerző számára 
is eltolódnak a határok, vagy aligha tudja 
biztosan megvonni azokat, hogy egy-egy kö
tetbe az életmű kérdéses korszaka teljesen 
megvilágíttassék. így esik meg, hogy az El
sodort falu fogadtatását és hatását az első kö
tetben vázolja, pedig ez már az ellenforrada
lom jelenségei közé tartozik. (Mellékesen je
gyezzük meg, hogy az első kötetből hiányol
juk Juhász Gyulának az Elsodort /a/u-ról írott 
kitűnő bírálatának a megemlítését. É L. Dél
magyarország 1919. szept. 28. Megj.: Örökség. 
1.177-180. 1. is.) A részletekben való megjele
nés az oka annak a kellemetlenségnek is, hogy 
a szerző kénytelen a második kötet élén össze
foglalást adni, pedig ezt az első kötetben meg
tette, tehát ismételnie kell. 

Nagy Péter második könyve Szabó Dezső
ről rendkívül sok anyag jó érzékű rendszere
zésén és földolgozásán alapszik. Kétséget kizá
róan bizonyítja be, hogy Szabó Dezső társa
dalmi helyzete, műveltsége, baráti kapcsola
tai és erkölcsi semmire sem tekintése révén, 
jó szándékkal vagy szándék nélkül, hogyan 
lesz az ellenforradalmi rendszer kikiáltója, 
antiszemita propagandájának szinte forrása. 
Gátlástalanul veti bele magát Szabó Dezső az 

ellenforradalom titkos szervezeteinek, írói cso
portosulásainak, propaganda előadásainak 
özönébe, hogy azután ugyanilyen gátlástalan
sággal rúgja el magától a fölszínre került söp
redéket, és megkonstruált ideális társadalmi el
képzeléseit éppen velük szemben hangoztassa. 
Látszatra egy egész nemzetet seregébe szám
láló hadvezérnek indult Szabó Dezső az ellen
forradalom elején, de 1923-ra már a későbbi 
évek teljes magányosságában állt, egykori 
szövetségesei már nem tartottak számot szol
gálataira, az újakat meg annyira elriasztotta 
magától és olyan bizalmatlan lett szemükben, 
hogy kísérletet sem tehetett a szövetségre, 
így, seregtelenül, van néhány pozitív, nagy 
föllángolása: elsőként figyelmeztet a német 
imperialimus újabb veszedelmére, megtámad
ja az arisztokráciát, tisztánlátásra vallóan ír 
a munkásságról és a tisztviselőkről. Ennek a 
rövid pályaszakasznak nagy jelentőségé van 
Szabó Dezső életművében: régi csomók bogo
zódnak, újak kötődnek, ide tart és innen indul 
az életműnek minden szála. Nagy Péter érde
me, hogy e rövid, de annyira zsúfolt korszak
ban (és nemcsak Szabó Dezső életművében) 
sok mindent tisztázott. 

E könyv ideológiai következtetéseinek 
bírálatát Mérei Gvula már elvégezte. (Magyar 
Tudomány, 1962/10. sz. 640-642. 1.) E.vonat
kozásban nem kívánunk foglalkozni vele. 
Mérei Gyula bírálatához csupán annyit szeret
nénk megjegyezni, hogy Szabó Dezső igen 
sokszor hangoztatta a nagybirtok fölosztásá
nak szükségességét (Élet és Irodalom 1923. 
I. évf. 2. sz. 8. 1., uo. 5. sz. 17.1., uo. 6. sz. 
43-44. 1., ezeket Nagy Péter is idézi!), de nem 
a látszat földreform végrehajtóinak elkép
zelései szellemében, hanem érzésünk szerint 
őszintén. 
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írói szempontból szegényes korszak ez 
Szabó Dezső életében. Egy regény, egy nagyra 
tervezett másik, regény torzója, két novellás 
és két tanulmánykötet tartozik ide. Mellettük 
több kötetre menő publicisztika. A teoretikus, 
ideológus, a közéleti szerepre aspiráló egyéni
ségben visszafojtódtak a szépirodalmi alkotá
sok, melyeket ő nem is tartott azoknak, csupán 
ideológiája illusztrálóinak. így érthető meg, 
hogy Nagy Péter könyvében előtérbe kerül 
a kor ideológiai problémáinak vizsgálata, és 
kevesebbet foglalkozik a néhány szépirodalmi 
művel. Ez nemcsak magyarázat, hanem hiba 
is. Hiszen a Csodálatos élet elemzésénél e re
gény anakronisztikus voltát magából a műből 
lehetne bizonyítani, nem csupán a visszhang
jából. (Furcsa, hogy itt nem idézi a szerző 
Szabó Dezsőnek a Panasz-ban megjelent írá
sát e műről, ragaszkodik hozzá, hogy a tanul
mánykötet megjelenésekor emlegesse, pe
dig ideszolgál egy kis magyarázatnak.) 
Túlmagyarázza a szerző a Magyar Írók Szövet
sége célkitűzéseinek 4. pontját, szerinte az ott 
szereplő nemzetköziség szó megtévesztés. Az 
igazi jelzővel ellátva inkább 1919-re való uta
lást, rosszindulatú utalást érzünk benne. 

Érdekes megfigyelni Szabó Dezső Párizs
élményének Adyéval való rokonságát. 1920-
ban a Tanulmányok és jegyzetek előszavában 
(Levél a fiataloknak) nyilatkozik arról, hogy 
mit jelentett neki Párizs. Ha ebből a nyilat
kozatból kivesszük a túlzó faji elmélkedéseket 
és a zsidógyűlölettől telített sorokat (joggal 
tehetjük, hiszen ezek nem párizsi élmények 
voltak!), nagy rokonságot találunk Ady pári
zsi élményeivel: „ . . . nincs szép a szépért, 
irodalom az irodalomért, tudomány a tudomány
ért, hogy minden az emberért van... És láttam 
a vármegyés, arisztokratás, dzsentris,... Ma
gyarország minden halálos bűnét, láttam az egész 
magyar öngyilkosságot." Még egy párhuzam 
Adyval: az Éjszaka Erdélyben c. elbeszélés 
egyik hősének panaszkodása az ivásra és Az ős 
Kaján között. Nagy Péter is idézi az elbeszé
lésnek ezt a részletét, csupán nem jegyzi meg: 
ez teljesen az Ady-vers frazeológiája. Talán 
nem tűnik ez fikciónak, ha még azt is hozzá
tesszük, hogy a Panasz-ban megjelent Ady 
arcához c. írásában éppen Az ős Kaján motí
vumát emlegeti föl Szabó Dezső. 

Még néhány megjegyzés: Az természetes, 
hogy a Panasz c. kötetben pamflettszerűbb 
Szabó Dezső hangja, hiszen egész írói erejét 

ennek a stílusnak szenteli ebben az időben. De 
e kötet hangjának magyarázatához tartozik 
az is, hogy még a régebbi tanulmányköte
teiben komolyan vette a nagy irodalmi prob
lémákról való szólást, addig most kisszerűen 
csipkelődik Horváth Jánoson és Pintér Jenőn. 
Hogy Pintért kevésbé bántja, arra némi ma
gyarázat, hogy kettejük barátsága csak most 
van bomladozóban. Az Egyenes úton c. kötetét 
Pintér Jenőnek barátsággal, a Mesék a kacagó 
emberről... címűt pedig Pintér Jenőnek szere
tettel szóló dedikációval küldjél a most joggal 

• megtagadott barátnak. A rWátairól (akik 
nemigen voltak) még ennyit: J^toíy Péter az 
első és második könyvében is* úgijLemlegeti 
Juhász Gyulát, mint aki jó barátságban volt 
Szabó Dezsővel. Semmi különösebb bizonyí
tékunk nincs erről a barátságról, különösen 
a váradi évek idején. 

Kevéssé hihető, hogy az Új magyar ideoló
gia felé c. cikksorozat ideológiai célkitűzései 
a rendszerességük miatt hatottak a korabeli 
és még inkább a harmincas évek szűkebb 
értelmiségére. Inkább hangosságuk* hatott. 
Szabó Dezső gátlás nélkül mondta ki a szoci
ális követeléseket is, ellenzékiségre sarkallt, 
míg a kormánypárti vonal mindig alakosko
dott. 

Megjegyzésre méltó, hogy Nagy Péter 
Szabó Dezső műveinek nem az első kiadásait 
használja. Nem említi meg, hogy a Tanulmá
nyok és jegyzetek c. kötet előszava 1920. jun. 
24-én, az Egyenes úton c. köteté meg 1920. 
aug. 18-án kelt, pedig ezek vannak olyan fon
tosak, mint az, hogy a Nép új számozással 
jelent meg, amikor Szabó Dezső átvette. El
kerülte a figyelmét az is, hogy a Tanulmányok 
és jegyzetek előszavát, amikor a szerző a kur
zus ellen támad, megcenzúrázzák. 

Török Zoltán (az Élet és Irodalomban) 
biztosan Szabó Dezső álneve. Erről árulkodik 
a két Juhász Gyuláról szóló cikk hasonlósága 
is, melyek közül az elsőt az Élet és Irodalom 
1923. máj. 17. számába írta Török Zoltán név
vel, a másodikat meg 1937-ben adta ki a 
Ludas Mátyás füzetekben (máj. 28). 

Remélem, hogy ezek az apró filológiai 
megjegyzések nem térítették el a figyelmet 
Nagy Péter könyvének vitathatatlan érdemé
ről: Szabó Dezső nagy ellentmondásos élet
művét a legproblematikusabb szakaszban, jó 
irodalomtörténeti és ideológiai érzékkel sike
resen elemzi. 

llia Mihály 
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