
ről. „Nyavalyás szatírának" minősíti a 
művet, amely „a tulajdonjog ellen izgat" s 
azokat, „akiknek van valamijök, gazembe
reknek hirdeti". (136.1.) Ám a Deák Ferenc-i 
liberalizmus hagyományaihoz való hűsége 
még ebben az időben is képessé tette Gyulait 
arra, hogy több kérdésben szembeforduljon 
azokkal a szélsőséges soviniszta és klerikális 
áramlatokkal, amelyek a század vége felé 
már igen harsányan hallatták szavukat. 
így egy 1891-ből való cikkében tiltakozik az 
erőszakos magyarosítás politikája ellen 
(127—128. 1.). Másutt (a 204. és 212. sz. 
alatt közölt szerkesztői jegyzetekben) ha
tározottan szembefordul a klérus követelései
vel, leszögezve: az államnak igenis joga van 
felügyeletet gyakorolni az egyházi intéz
mények fölött. 

A sajtó alá rendezés munkájára vonat
kozólag már fentebb tettünk néhány meg
jegyzést. Itt ezeket csupán egy-két apróbb 
észrevétellel egészítenénk ki. A Pesti levelek 
c. cikksorozat IX. darabja mellől elmaradt a 
megjelenés dátuma. Érthetetlen, hogyan 
datálhatja a kötet 1895 májusára a Phillips 
Henrikről szóló kéziratban fennmaradt Kis-
faludy-Társaság-i megemlékezést, amikor ma
gából a szövegből kitűnik, hogy Phillips 
1895. június 6-án halt meg, s ehhez Gyulai 
azt is hozzáteszi, hogy haláláról csupán 
megkésve értesült (282.1.). A [!] jelet, mely-
lyel elsősorban a sajtóhiba vagy elírás foly
tán érthetetlenné vált szövegrészekre kell 
felhívni a figyelmet, a kötet helyenként 

(mint a 20., 197., 198., 268., 495., 531. lapokon) 
fölöslegesen alkalmazza egyes ma már régie
sen ható, de az egykorú nyelvhasználattal 
teljesen megegyező szó-, ill. hangalakok 
esetében. 

A jegyzetapparátus egészében véve ala
pos munka eredménye. Itt kerül sor a név
telen cikkek szerzőségének igazolására; emel
lett közlik a jegyzetek a Gyulaitól méltatott 
vagy megbírált szerzők legfontosabb élet
rajzi adatait, s esetenként a közölt írások 
keletkezéstörténetére, hátterére vonatkozó 
tájékoztatással is szolgálnak. Rendszerint 
Gyulainak az illető tárgyról szóló más dol
gozataira is utalnak a jegyzetek, elősegítve 
ily módon az életmű belső összefüggéseinek 
áttekintését. Néhol azonban a jegyzetappa
rátusban bizonyos — a kiadvány használ
hatóságát csökkentő — hézagok mutatkoz
nak. Teljesen jegyzetek nélkül maradt a 
kötet 137. sz. darabja, holott ezt a Török 
Jánossal vitatkozó cikket csak az előzmé
nyek részletes feltárása tenné érthetővé. 
Ugyanígy hiányzik a jegyzet a 143. sz. alatt 
közölt pályázati jelentés mellől, pedig Ga
lamb Sándor drámatörténeti munkája alap
ján — melyre másutt a jegyzetek is hivat
koznak — legalább az emiitett drámák egy 
részének szerzőit meg lehetett volna állapí
tani. A 167—171. sz. cikkekkel kapcsolatban 
meg kellett volna adni a Hon ama közle
ményeinek pontos bibliográfiai adatait, ame
lyekkel Gyulai polemizál. Bővebb magyará
zatokat igényelt volna a Szerkesztői jegyzetek 
ciklusának egyik-másik darabja is. 

Oltványi Ambrus 

CSABAI TIBOR: KOSSUTH ÉS AZ IRODALCM 
Bp. 1961. Gondolat K. 317 1. 

„Nemzeti költészet lövelli állócsillagkint 
a nemes érzelmek fénysugarát a népekre 
alkony talanul; az üdvözíti nemes gerjede
lemmel a boldogokat; az csepegtet balzsam
írt a boldogtalan vérző keblébe, az emeli a 
népdicsőséget föl egy mennyei diadalig; 
az riasztja föl marathoni csatára a bilincs
fenyegette szabad hon szabad fiát, az idéz 
magasztos mosolyt ajkaira, midőn a honért, 
ha kell, halni megy; az bír ama büverő te
hetségével, melly az egyéni élet prózai meze
jének minden szögletén a köznemzeti indi
vidualitás húrjait megrezgeti." — Ez az 
18-2-ből származó Kossuth-idézet világítja 
meg leghívebben a fiatalon, 35 esztendős 
korában elhunyt tudós posztumusz munkájá
nak középponti gondolatát. Csabai Tibor 
célja az volt, hogy alapvető politikai koncep
cióján belül Kossuthnak főképpen azokat a 
lényeges felismeréseit, esztétikai és irodalom
történeti nézeteit hangsúlyozza, amelyek a 

nemzeti fejlődés és a nemzeti kultúra kapcso
lataira vonatkoznak. Ebben ismeri fel Kos
suth irodalmi szerepének legfőbb jelentősé
gét. Rendkívül nagy anyaggal dolgozó tanul
mányának e kérdés elemzése és dokumentá
lása alkotja a gerincét — más szóval: iro
dalom és társadalom, kultúra és élet kapcso
latainak vizsgálata. Könyve azonban ennél 
többet is nyújt: megismertet Kossuth irodal
mi műveltségének kialakulásával, és végig
kíséri a vele egyetértő vagy vitázó írói véle
ményeket is. Végül röviden foglalkozik 
Kossuth államférfiúi, politikusi tevékeny
sége sajátosan irodalmi oldalával: publicisz
tikájának, „erős lírai töltésű retorikájának", 
s emigrációs iratainak stíluselemzésével is. 

Kossuth világnézetének fundamentumát 
történeti, állambölcseleti és természettudo
mányi tanulmányok alkották — szögezi le 
Csabai ^306.) — s nem irodalmi vagy művé
szeti stúdiumok. De erre az alaprétegre mély 
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és széles körű irodalmi műveltség épült. 
A fiatal politikus egy sajátos ötvözetű 
szemléletet mondhatott magáénak: nemesi 
színezetű, felvilágosult filantropizmus és 
romantika jellemezte, és ebben már csak 
alárendelt szerepet töltött be a klasszikus 
élmény, az antik kultúra (23—24, 42—43.). 
Csabai itt részben korábbi irodalomtörténeti 
felfogásokkal vitázva, meggyőzően bizo
nyítja, hogy Kossuth ízlése lényegében 
romantikus, mégpedig a romantikának azt a 
valóságábrázolásra törekvő, nemzeti sajá
tosságokat kifejező progresszív válfaját kép
viselte, amely példaként Shakespearehez és 
Schillerhez nyúlt vissza. Kossuthnak is 
egyik legnagyobb élménye volt Shakespeare, 
„.a tragikus humor nagy mestere"; Schillert, 
a szabadságeszme költőjét is sokat idézte. 
A romantika írói mellett megértéssel fordult 
a polgári regényirodalom kezdeteihez: Cer
vantes és Le Sage realista szatíráihoz. A 
magyar irodalomban két csillaga volt: rend
kívül nagyrabecsülte fiatal korának ösztönző 
példaképét, Kölcsey Ferencet — benne poli
tikai eszményét ismerte fel ---, de kivált
képpen szerette, legközelebb állt hozzá 
Vörösmarty, akiben a magyar költői géniuszt 
látta, a „nemzeti lelkes költőt". Csabai 
gondosan számba vett minden adatot és meg
nyilatkozást, amely Kossuth irodalmi mű
veltségére vonatkozik — fő érdeme azonban 
az, hogy az ízlés-érdeklődés jellegét-irányát 
megrajzolta. 

Könyvének második fejezete — Politika 
és irodalom a forradalom előkészítésének szaka
szúban — a börtönből szabadult Kossuth
nak forradalomig tartó pályáját kíséri végig. 
Ebben az időben bontakozott ki országot 
mozgósító és tettre serkentő publicisztikája 
és a hazafias egységfront megteremtésén fá
radozó politikai szervező munkája. Erre az 
időre esett viszonylag legrendszeresebb fog
lalkozása az irodalom és kultúra kérdései
vel. A független polgári nemzetállam meg
teremtésének egyik előfeltételét a nemzeti 
nyelv, irodalom és kultúra felvirágzásában 
ismerte fel, ez magyarázza Kossuth fokozott 
érdeklődését. A tanulmány itt sorra veszi, 
hogy Kossuth, aki a politikai cselekvést 
mindennél előbbre tartotta — tudván vi
szont, hogy a „praxis theoria nélkül oksze-
rűtlenség" (87.) — milyen fontos szerepet tu
lajdonított irodalmi kérdéseknek és vitáknak. 
Elsősorban a politikai cselekvést közvetle
nebbül szolgáló' publicisztikai munkára, a 
sajtó feladataira figyelt, de ő volt az, aki 
hangoztatta, hogy irodalom és publicisztika, 
író és politikus egyaránt részese lehet és kell 
hogy részese legyen a nemzeti átalakulás
nak. Szép elemzésben bizonyítja ez a feje
zet, hogy Kossuth „egyesítette magában a 
literátor és publicista legjobb vonásait" 
(81.), s ugyanitt kerül sor a cikkek stiláris 

elemzésére is. (Kár, hogy noha kezében volt 
a megértés kulcsa — nemzeti feladat, politi
kai szereplés, publicisztikai munka egységé
nek hangsúlyozása —, a kívánatosnál rövi
debben tárgyalta a kérdést, épp csak a leg
főbb vonások felvázolására vállalkozott. 
Amint a szerző hangoztatja is, Kossuth 
nemcsak államférfi és politikus — író is, s 
nemcsak nézetei, ítéletei, de stílusteremtő 
képessége jogán is részese a magyar irodalom
nak.) Részletesen taglalja az 184 l-es Pesti 
Hirlap és Kelet Népe viszályát, ami azért is 
fontos, mert ez az esztendő a vitákban össze
ütköző nézetek egész irodalmunk fejlődésé
nek egyik leglényegesebb fordulatát: libera
lizmus és demokrácia szétválásának folyama
tát indították el. Kossuth ekkor már túl
jutott, a nemesi liberalizmuson; Kölcsey és 
Petőfi között egy átmeneti, nemesi demokra
tizmust képviselt. Ennek az ideológiai-világ
nézeti tartalomnak jegyei ismerhetők fel 
1841 utáni állásfoglalásaiban és vitairatai
ban — a nemzeti nyelvről, színjátszásról, 
hazafias költészetről írott cikkekben. Külö
nösen időszerű, amit az irodalom nemzeti 
jellegének meghatározásáról elébe tár az 
olvasónak. Kossuth értelmezésében a nemzeti 
jelleg kifejezetten a tartalom — a hazai 
élet ábrázolásának — problémája, de nem 
nacionalista elzárkózással („a magyar euró-
paias legyen, s az, mit európainak nevezünk, 
e honban mindig magyar maradjon"); fon
tos eleme a politikai irányzatosság és a forma 
közérthetősége, a stílus demokratizmusa. 
Ezen a ponton némi túlzást érezhetünk a 
fejtegetésekben: mintha Csabai erőnek erejé
vel arra törekedett volna, hogy Kossuthot, 
a nagy koncepciójú államférfit és politikust, 
eredeti esztétikai rendszer megalkotójaként 
szerepeltesse. Némelyik megjegyzéséből töb
bet olvas ki, mint amennyit az tartalmaz — 
így pl. Thomas Moore méltatását, a „haza
fiúi érzelmekhez szóló szent egyszerűséget", 
aligha lehet Petőfi népiessége felé mutató új 
esztétikai normának, a stílus demokratizmus 
igényének minősíteni. Az is vitatható, hogy 
csadí Kossuthnak az irodalomra gyakorolt 
hatását emeli ki („hogy íróink legjobbjai 
oly számottevő szerepet játszanak a forra
dalom előkészítésében, hogy spontán haza
fiságuk tettekké formálódik: ebben Kossuthé 
a legfőbb érdem" 158.), de a viszonosságról 
jószerint megfeledkezik, arról, milyen ösz
tönzéseket, előrelendítő hatásokat kapott 
Kossuth is az irodalomtól, s hogy a kortársak 
egy része előbbre is járt nála. 

A következő rész a forradalom és szabad
ságharc idején tárgyalja Kossuth és az írók 
viszonyát, a liberalizmus és demokrácia 
kapcsolatát és ellentétét, majd ezután az 
emigrációban élő kormányzó alakját, iro
dalmi érdeklődését vázolja. Ezekben az 
időkben irodalomról csak alkalomszerűen 
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nyilatkozott s csaknem mindig a függetlenségi 
politikának alárendelten, s noha vitázott 
Keménnyel, Gyulaival és Jókaival, figyelt az 
ellenzéki irodalom törekvéseire — ezek a 
megjegyzések nélkülözik politikai küzdel
mek légkörében fogant, nagy hírlapi csaták 
viszonylagos rendszerességét. El is szigetelŐ-
dik fokozatosan a magyar irodalomtól. Az új 
fejleményeket nem ismeri eléggé; bár ren
dületlenül kitart forradalom előtti nézetei 
mellett — megjegyzései jobbára részlet
megjegyzések. A szemléltető példák körébe 
tartoznak, az emigráns politikai eszméi hir
detését segítik. A századvégi irodalom
ról — a „magyar zománcú európai 
műveltség" alapján —, a beáramló nyugati 
művekről elítélően beszélt — sajnálnivaló, 
hogy Csabai egy már meghaladott irodalom
elméleti felfogás nevében nagyon is sommás 
ítéletet fogalmazott a századvégi naturaliz
musról. „Kossuth érezte a naturalizmus 
igazi lényegét s nemcsak erkölcsi szempont
ból tartotta elvetendőnek, hanem azért is, 
mert felismerte képtelenségét a valóság lénye
gének megragadására, komoly eszmei mon
danivaló kifejezésére" — írja Csabai Tibor 
(228.). Kossuth a realista irányzat felé mutató 
eszményítő nemzeti romantika híve akkor is, 
amidőn a naturalizmus hódításait figyeli. 
Magatartása, nézeteinek rendszere mindvégig 

magán viseli a rendíthetetlen nagyság je
gyeit — erre az eszményképre joggal hivat
kozik a tanulmány szerzője —, de felismer
hető a kívülrekedettség, a félreértés, sőt az 
időszerűtlenség is Kossuth megjegyzéseiben. 
Csabai meggyőzően fejtegette könyve előző 
lapjain, hogyan került elszigetelt helyzetbe 
a politikus Kossuth — ugyanezt azonban 
irodalmi nézeteire nem alkalmazta eléggé. 
A naturalizmusnak ez a nem irodalomtörté
neti, hanem esztétikai aspektusú szemlélete 
egy olyan általános-realizmus koncepción 
nyugszik, amit éppen az utóbbi esztendőkben 
cáfolt meg a kutatás. 

Csabai Tibor már nem tudta művén az 
utolsó simításokat elvégezni, de ha lehet is 
vele vita, ez nem érinti sem érdemeit, sem 
eredményeit könyvének. Hosszú esztendők 
kutatásait sűríti magába ez a tanulmány — 
önfeláldozó ember kutatásait, aki tudósi 
hajlamainak háttérbe szorítása árán vállalt 
oktatói és politikai munkakört. Ez a műve 
azonban harmonikusan egyesíti magában a 
politikai, eszmei elviséget, a szenvedélyes 
vitázást a szaktudományos alapossággal. 
Akik ismerték, elmondják, hogy a tanul
mány nemcsak a téma értékes feldolgozása — 
a korán elköltözött tudós személyiségének is 
hű tükre, egy tragikusan derékbatört élet 
üzenete. Bélddi Miklós 

ZILAHY KÁROLY VÁLOGATOTT MÜVEI 
Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Vargha Kálmán 
Bp. 1961. Szépirodalmi K- 472 1. 

Zilahy Károly 26. évében volt, amikor a 
hajdani Rudas-fürdő egyik kopott beteg
szobájában, 1864. május 15-én, pünkösd 
vasárnapjának délutánján meghalt. Kovács 
Ferenc zilahi tanár, leghitelesebb életrajz
írója feljegyzi, hogy a már hosszabb ideje 
súlyosan beteg író utolsó leheletéig dolgozott. 
Az ágyán az Orlando furioso félbemaradt 
fordítását, meg egy könyvismertetés jegyze
teit találták, térdén papírlap, elmerevedett 
ujjai közt irón. Az utolsó mondat ott szakadt 
félbe, abban a pillanatban, amikor az élete is 
megszakadt. 

Már ez is felkelti iránta tiszteletünket. 
Azt mondták rá, hogy jó katona volt. Fegy
verrel, fegyverével a tollal kezében esett el. 
Mi is elmondhatjuk róla, hogy férfi volt, 
aki törhetetlen erőt, szenvedélyes odaadást, 
bátorságot, élete utolsó percéig lobogó ki
tartást mutatott. Vezéri egyéniség volt, ha 
rövid élete során nem is válhatott igazán 
vezérré. 

A XIX. szazad második felének gyermeke. 
A problematikus, sokat vitatott, ellent
mondásoktól terhes világé, ahol minden el

torzul, törést kap. A fény legtöbbször csak 
visszfény itt, az igazságok gyakran mocsárba 
mélyesztik gyökérzetüket. A „modern Ma
gyarország" kialakulásának a kora, taine-i 
kifejezéssel élve, amelynek a természetes 
sodrása azonban a szabadságharc bukásával 
megtört, és az osztrák gyarmatosítás ki
kezdte, tönkretette, megbetegítette itt a 
fejlődést a magyar földön. Nagyon alaposan, 
körültekintően kell ebben a korban sok 
mindent megvizsgálni, ha a maga minden 
szempontból igaz valójában akarunk felmérni 
egy olyan nagyszabásúnak indult életpályát, 
mint a Zilahy Károlyé is. 

Az évek folyamán az adatok gondosabb 
felkutatásával, öászhangbahozásával, az ob
jektívebbé váló vizsgálati módszerek ered
ményeként megfontoltabbakká váltak a 
megállapítások, következtetések a korszak
kal és egyes szereplőivel kapcsolatban. Ezt 
bizonyítja Vargha Kálmán nagyszabású, 
irodalomtörténeti kismonográfiának is be
illő bevezetése a gondozásában megjelent 
Zilahy Károly: Válogatott műveihez. Kerek, 
szemléletes, elmélyedő alapossággal és szívvel 
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