
PÉTERFY JENŐ VÁLOGATOTT MÜVEI 

A bevezetést írta: Németh G. Béla. Bp. 1962. 

Péterfy Jenő válogatott művei a Magyar 
Klasszikusok-sorozatban jelentek meg. Né
meth G. Béla válogatása igen jó, sokkal jobb, 
mint az Angyal Dávid-féle kiadásé. Több bí
rálat először jelenik meg kötetben. Az össze
állító nem panoptikus teljességre törekedett, 
hanem a napjainkig legérdekesebb írásokat 
vette be; a könyv méltó képviselője Péterfy 
életművének. 

Úttörő érdemű vállalkozás a bevezető ta
nulmány is, az első, amely Péterfyhez a teljes
fejlődésrajz marxista igényével és alaposságá
val közeledik (A recenzió csak Péterfy értéke
lésének néhány kérdésével tud foglalkozni.). 
Németh G. Béla maga mondja elöljáróban, 
hogy Péterfyről írtak már szép tanulmányo
kat, de a tudományos szintézis végül is min
dig félresiklott. Főképpen nem azért, mert — 
mint írja — e tanulmányok szerzői „túlságosan 
is közelében éltek még e katasztrófának, az 
utódok meg az ő közvetítésükkel túlságo
san is hamar kerültek e katasztrófa sajátos 
légkörének s Péterfy személyiségének hatása, 
bűvölete alá"- (7. 1.), sokkal inkább azért, 
mert, bár különböző szempontokból, de min
dig idealista alapról vizsgálták Péterfy mun
kásságát. Ezért a jobbak is megrekedtek a 
személyes emlékezésnél, téves koncepcióba 
illeszkedő egyes találó részlet-észrevételeknél 
(Riedl), vagy — mint a szellemtörténet — a 
mesterkélt elődkeresés konstruáló módszeré
vel éltek, mely egyes mozzanatokat abszolu
tizál az irodalomtörténeti igazság rovására 
(Szerb Antal). 

A pályakép megrajzolásának több lehet
séges módja van. Németh G. Béla az alkotói 
egyéniség elemzését az életrajzba építi. Szé
leskörű és alapos munkát végez, mikor vá
zolja és elemzi Péterfy dramaturgiai és kriti
kusi elveit, filozófiai-esztétikai nézeteinek 
összetételét és változásait, fő forrásait, stílu
sát, a „lélektani realizmusról" alkotott elkép
zelését, kapcsolatát a korabeli irodalomtu
dománnyal. Nem pusztán az irodalomtörté
neti kegyelet szükséges adóját rója le. Péterfy 
a magyar polgári kritika történetének legje
lentősebb alakjai közé tartozik. Java írásai
nak ereje megragadja a késő olvasót. 

Mint kritikusnak, legfőbb pozitívuma 
hegeli iskolázottságú hajlama a dialektikus 
gondolkodásra és elemzésre, mely sokoldalú 
széles kultúrájával együtt magasan a század
végi hivatalos irodalomtudomány fölé emeli, 
előnyösen különbözteti meg annak metafizi
kus merevségétől. Kiváló érzéke van az iro
dalmi valóság iránt*. Racionalizmusa, objek
tivitása elválasztja szellemtörténeti módsze
rektől és „utódoktól". Elemzéseiben majd
nem mindig lényeges problémákra tapint. 
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Szépirodalmi K. 672 1. (Magyar Klasszikusok) 

Feltétlenül igaza van például, ha Greguss 
Rendszeres Széptanát azzal vádolja, hogy az 
esztétika helyébe az etikát állítja: „elhanya
golja a szépben az érzéki elemet, nem tekinti a 
képzelem szerepét a szép létesítésében, úgy, 
hogy azután nála a szép tartalma szükség
képp összeesik a morállal, formája pedig bizo
nyos külső szimmetriával. A szépnek elvész 
nála közvetlensége, érzéki fénye, önálló ereje, 
a jónak, igaznak puszta erőtlen reflexe lesz" 
(613.1.). Érzékeny felmérője rész és egész, je
lenség és lényeg költői kapcsolatának, ami
ben többször, pl. szép Dante-tanulmányá-
ban, kor és mű viszonyát fedezi fel. Szemléle
tében, mint a bevezető részletesen elemzi, 
eleven a történetiség, a fejlődés momentuma, 
kritikusi gyakorlatában a jellemfejlődés belső 
dialektikájának felfogása segíti, hogy a „pszi
chológiai következetesség", a „lélektani tí
pus" követelése gyakran a társadalmi típus 
igényét jelentse. Stílusa találóan szép, még 
képei sem üresek soha. „Kemény világa cson
ka világ, olyan zord tájék, hová a napsuga
rak csak rézsut esnek s nyomukat sárgás köd 
takarja," (288. 1.) — írja, s ez egyszerre Pé
terfy véleménye és a keményi hangulat. 

Érvelése azonban — egész koncepciója — 
ellentmondásos. Joggal utasítja el például a 
naturalista irodalomelmélet biologizmusát, 
hangoztatja a tudomány és a művészet mód
szereinek minőségi különbségét: Zola „hely
telenül azonosítja a tudós és regényíró eljá
rását." (573. 1.) „A tudós egyénisége nem jö
het szóba, midőn az oxigén vegyületeit vagy a 
méreg fiziológiai hatásait kutatja. A regény
író egyénisége azonban már abban is nyilat
kozik, milyen darabka világon akad meg a 
szeme" (572. 1.). Tiltakozik a természettudo
mány és a társadalomtudomány törvényei
nek mechanikus azonosítása ellen, ám tulaj
donképpen ugyanakkor a társadalmi tör
vényszerűség gondolatát tagadja: „ami mégis 
csodának, megfejthetetlen csodának marad 
előtte," — ti. a tudós előtt — „az maga 
az élet ténye. A regényíró pedig épp e csodá
ban érzi otthonosnak magát" (572. 1.). Nem
csak azt veti Zola szemére, „hogy e kor
szak nagy vívmányát, a lélektani önelvűség 
tételét torzította el," (105. I.) — mint a 
bevezető mondja: hanem a társadalombírálat 
igényét is, amikor lélektani teóriájának meg
felelően a naturalizmust társadalmi tünetből 
egyéni különcséggé degradálja. „Ha Zolánál 
a világ puszta durva ösztönök színtere, 
ennek oka megint nem a tudományos meg
figyelés, hanem fantáziájának patologikus 
eleme" (572. • 1.). Kritikusai javára írják, 
hogy a regényírót várja, aki „társadalmunk 
fejlődésének realisztikus mértékét veszi" 



(265. 1.); csakhogy realitás-igénye távolról 
sem mindig vezet a realizmus felismerésére, 
mert realizmuson elsősorban az elvont lélek
tani hitelességet érti. Nem véletlen, hogy a 
válogató, mikor Péterfy legmaradandóbb 
kritikáit gyűjtötte össze, éppen azokat 
hagyta ki, amelyek a századvég realisztikus 
tendenciájú magyar íróival foglalkoznak 
(Mikszáthtal, Tolnaival, Iványival). Ezek 
térnek el talán legkevésbé Gyulaiéktól. A 
„lélektani realizmus" elvének társadalmi 
korlátozottságát Németh G. Béla okkal hang
súlyozza. 

Péterfy sorsának és eszmei útjának ma
gyarázatát a bevezető sokoldalú vizsgálódás
sal keresi, szemben azokkal a kutatókkal, 
akik Péterfyben főleg az egyéni tragikumot 
látták és mitizálták. „Életének legjelentősebb 

! momentuma éppen az öngyilkossága" — 
írja Osvát (Osvát Ernő Összes írásai. Bp. 
1945. 131. 1.). 

Alkat és magatartás, egyéniség és világ
nézet, individuális életút és egy életmű objek
tív mondanivalója bonyolult egységet alkot
nak. A magány, mely Péterfyt fojtogatja, tár
sadalmi szimptóma; de nem vezetne öngyil
kossághoz, ha nem párosulna egyéni útvesz-
tésével, kivételes érzékenységével, rossz ideg
rendszerével. Fel akarja oldani az ellentéte
ket, melyek kínozzák, biztos eszményeket 
keres a német klasszikában; ám az önmagában 
is idealista klasszikus polgári filozófiát egyre 
inkább a már felbomló és széttöredező kor
társi polgári filozófiával ötvözi (Taine, Kuno 
Fischer, élete végén — mint Németh G. Béla 
rámutat — Ranke); ami szubjektíve megol
dásnak tűnik, az objektíve súlyos ellentmon
dásokkal terhes. Az előszó többször elmossa e 
határokat. A valósággal való szembenézés 
követelményét például „lelkivilága, gondolat
világa két kínzó alapellentéte forrta ki: élet
érzésének a szemléletének, a törvényhez való 
ragaszkodásának s az irracionális »szabadság«-
vágynak ellentéte. Oly ellentétpár, mely oly 
sok, körülményei, alkata következtében be
felé forduló szellemi ember életében megjele
nik s egy vagy más szakaszán életének rend
szerint uralkodóvá is válik. Ez az egziszten
ciális szerep teszi őket a szó eredeti, mély mon-
tagne-i értelmében esszévé, ez élteti őket, ez 
őrzi meg szervezetüket és teljességüket." (93.1.) 

A bevezető lényegében hitelesen rajzolja 
Péterfy fejlődését, a végső következtetéssel 
azonban adós marad, illetve az életmű értéke
lését Péterfy társadalmi helyének kijelölésé
vel pótolja. Itt önmagával kerül ellentmon
dásba. Péterfy egyfelől „értelmiségi polgár 
olyan államban, amelynek léte egy kompro
misszum fönntartásától függ" (51.1.), „a böl
cseletben járatos, a történelmet eszméktől 
irányítottnak hívő ember, a következetes 
liberális magyar kispolgár" (104. 1.), másfe
lől „a reformer liberális polgár egy oly típu

sát, a forradalom utáni polgári fejlődés egy oly 
szakaszát testesítette meg, amely történed 
műnk sajátos alakulása következtében nálunk 

.hiányzott" (135.1.). Miféle típus ez? A tanul
mány következtetése szerint a citoyennel és á 
burzsoával szemben „a polgár". Egy „oly 
szegény, a hatalom lényegében még kívül
levő értelmiségi polgárság képviselője volt, 
amelynek törekvése — ha mégoly félénk tö
rekvése is — valódi egyenlőségért még a hala
dás irányába mutatott; azaz megvolt még az 
objektív lehetősége annak, hogy az általa 
képviselt ideáloknak és posztulátumoknak s 
az ezen alapuló bírálatnak a valódi eszmei
ség erkölcsi hitelét adhassa s a polgárság va
lamely nagy történeti korszakához, ideoló
giájához találhasson u t a t . . . Röviden: e szer
zők ízig-vérig burzsoák voltak, ő pedig, ha 
nem is citoyen, de legalább Bürger, polgár" 
(53. 1.). E meghatározás nem igazolja azt a 
tételt, hogy Péterfy a magyar fejlődésből 
hiányzó szakasz megtestesítője lenne. Klasszi
kus eszményei, dialektikus tendenciája való
ban megkülönböztetik kortársaitól, de nem 
avatják külön fejlődési szakasz képviselő
jévé. A klasszikus eszmények, ha értékes 
részét is, mégiscsak egy részét teszik Péterfy 
elveinek. Ha Péterfy oeuvre-jének társadalmi 
helyét keressük, nem vonatkoztathatjuk el 
általános társadalmi-világnézeti elképzelé
seitől, esztétikájának a Budapesti Szemléhez 
kapcsolódó vonásaitól, eklektikus elv-rend
szerének egészétől. 

Közvetlen társadalmi elgondolásaiban Pé
terfy XIX. századi liberális polgár. Anti
feudális, de forradalomellenes, nem megy túl a 
liberális filantrópián. Vallás és tudomány, 
vallás és művészet kapcsolatáról óvatosan 
ítél: „a tudomány, mint a művészet is — ön
cél, mely a maga törvényei szerint fejlődik, s 
mint ilyen, nincs a pozitív vallások vezető 
szalagjához kötve. A tudás utáni vágy alap
jában éppen oly örök, mint a vallási érzet 
nyilvánulása s a művészet ösztöne, s minél 
tisztábban, saját természete szerint fejlődik 
mindegyik, annál őszintébb lesz közöttük a 
harmónia." (Irodalmi Bírálatai, Bp. 1938. 
Péterfy Jenő 61. 1.) Realizmus-koncepciója 
gyökerében Gyulaiéval rokon. 

Másfelől azonban vergődő és magányos, 
olyan értelmiségi, aki szakadékot érez tehet
sége, kultúrája és környezete, életmódja, 
lehetőségei között; akitől ezért idegen a Beö-
thy-féle korlátolt önelégültség, a hazai idill. 
Ezt tükrözik szigorú és okos színibírálatai és 
Jókai-tanulmánya is, melyben minden egyol
dalúsága ellenére bőven akad igazság. Kultu
rális látóköre sokkal szélesebb, mint akár 
Gyulaié, akár barátjáé, Riedlé. „Péterfy vívó
dik a korral és önmagával, Riedl félig-meddig 
fénykort lát ótt, ahol a mélyben rothadás van 
és jól érzi magát e kor politikai légkörében" — 
írja Zimándi (Zimártdi István: Péterfy JetiÓ 
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és baráti köre. Bp. 1960, 45. 1.). Vívódása és 
elégületlensége Péterfyt olyan irodalmi élmé
nyek befogadására teszi képessé, amelyek 
Gyulaitól idegenek (Tolsztoj, Ibsen). Vajdá
val egy-két vonatkozásban Németh G. Béla 
is párhuzamba állítja, csakhogy míg Vajda 
szemében a művelődés elsősorban a polgároso
dás kérdése, társadalmi kérdés, addig Péterfy 
számára a társadalom sorsa elsősorban a kul
túra sorsát jelenti. Nem annyira a műveltsé
get nézi a társadalom, mint a társadalmat a 
műveltség szemszögéből, s ez a látásmód Ba-
bitsékkal rokonítja. Megveti a sovinizmust, 
„nem voltak nemzeti illúziói és nemzeti gát
lásai sem'- (69. 1.) — mondja a bevezető. A 
„nemzeti géniuszról" írt cikkében hadako
zik a kulturális elzárkózással, de csak azzal 
(„A géniusz harcosai külön magyar tudo
mányosságot akarnak" — 561.1.); a naciona
lizmus társadalmi élét nem ismeri. A társa
dalmi ellentétek előtte főleg a kevés művelt és' 
a műveletlen tömeg ellentéteiként jelennek 
meg és mosódnak el. Euripidész pl. (akiben 
észrevehetően rokonlelket érez) „már ahhoz a 
nemzedékhez tartozik, melynél a gondolkodás 
és érzés különbsége széles árkot von a művel
tek és tömeg között" (529. 1.). „A tömeg ösz
tönei és a műveltek gondolkodása közt így 
csakhamar szakadék állott be" (529.1.). Elem
zéseiben gyakran megjelenik a társadalmi 
mozzanat, de a társadalmi probléma mint 
probléma kihull szemléletéből, illetve lélek
tani síkra tolódik át; ez fejeződik ki Németh 
G. Bélától elemzett analitikus realista elvé
ben. A nyers valóság, a rilkei „botor robot s a 
célfeledte kényszer" elől menekül — mene
külne — a kultúra világába, mely, úgy tűnik, 
nagyság és hősiesség egyedüli magányos őre 
lett. „A mai kor nagy tettei különben sem 
érzékelhetők oly könnyen költőileg; ami a kor 
dicsősége, az a tudomány körében, a gondolat 
világában megy végbe, annak hősei pedig el
vont hősök, mert heroizmusuk is elvont. 
Ami ezen kívül visszamarad, az a köznapi lét 
rendes menetével, ellentmondásaival, félszeg-

Megvallom, Sivirsky Antal nevével elő
ször e könyv borítóján találkoztam; részben 
magából a könyvből, részben a rajta levő is
mertetőszövegből tudtam meg, hogy Sivirsky 
egyfelől mint író is tevékeny, Maros Antal 
néven már a harmincas években jelent meg 
holland nyelvű, magyar tárgyú regénye; más
felől, hogy valamelyik holland egyetemen 
lektorként működik, s ez a kis könyve, mely 

ségével, szörnyű véletleneivel; e világnak meg 
főszereplője az átlagos ember" (474. 1.). 

Ez a kettősség felőrli. „Bölcsek voltunk és 
toleránsak," — írja Gábor Andor, a Zerge 
utcai iskola egykori növendéke, aki tanári 
karáról Péterfy tanártársairól megértő gyön
gédséggel állapítja meg, hogy „az istennek 
olyan csodálatos állatkertje, amit, túl a druk
kon és félelmen, érdeklődéssel kell nézni. Mert 
túl a valamennyin átömlő nagy közös buta
ságon, melyet azóta a polgárság leglényege
sebb tulajdonságának ismertem fel. . . min
degyiknek más, jellegzetes bogarai is voltak" 
(Gábor Andor: Válogatott cikkek. Bp. 1953. 
93. 1.). „Általában annak fejében, hogy figu
ráink és bohócaink voltak, teljes öt órán át 
mulatságunkra szolgáltak, mindent megbocsá-
tottunk tanárainknak. Bölcsek voltunk és 
toleránsak. De meg tudtuk érteni, hogy Péter
fy Jenő ebben a környezetben nem élhetett, s 
inkább a vasúti klozettben agyonlőtte magát, 
semhogy a Zerge utcába még egyszer vissza
jöjjön." (Id. mű, 95. 1.) 

Péterfy esztétikai erényeinek jó része va
lóban a klasszikus német kultúrára utal. A 
bevezető tanulmánynak igaza van abban, 
hogy „egyszerre volt korán-jött s késett" 
(135. 1.). Egészében szemlélete mégis a szá
zadvég szülötte és kifejezője, egyrészt a 
Budapesti Szemléhez, Taine-hez, másrészt a 
XX. századi magyar polgári kritikához sok 
vonás fűzi; főleg Babitsékhoz, néhány vo
natkozásban a szellemtörténethez (a társa
dalmi probléma átvetítése a kultúra és a lé
lektan síkjára, Ranke hatása, olykor az író
kép bizonyos fokú szubjektivizálása, kifino
mult érdeklődése az esztétikai forma prob-
blémái iránt stb.). Munkásságában feltűnik 
a folytonosság vonala is (Kemény centrális 
helye, az Arany—Petőfi-párhuzam megítélése 
stb.). Végül is inkább érezzük sajátos át
meneti típusnak, mint a magyar irodalom
tudomány fejlődéséből a maga egészében 
kiszakadt jelenségnek. 

H. Lukács Borbála 

most németül s tömegkiadásban látott nap
világot, már 1960-ban megjelent hollandul 
(De Hongarse Literatur von onze tijd. Ant
werpen, 1960.) 

A könyvet nézegetve az első benyomás a 
meglepetésé volt, s a következő a szégyené: a 
meglepetésé, hogy egy ilyen, a magyar iro
dalom ügyei iránt szenvedélyesen érdeklődő, 
idegenbe szakadt hazánkfiáról így kell elő-
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Bern—München, 1962. Francke-Verlag. 110 S. (Dalp-Taschenbücher, Bd. 359.) 

522 


