
érthető, hogy a nagyszombati egyetem áthe
lyezése és megnyitása miért keltett oly nagy 
visszhangot költőink körében. Részletesen 
elemzi azt, hogy költőink milyennek látták 
és hogyan örökítették meg Pest-Buda életé
nek jellegzetes alakjait és a testvérvárosok 
életét, annak nevezetes eseményeit. E hely-
történelmileg fontos és értékes elemzést, 
a tanulmány második felében a Pestre helye
zett egyetem körül kialakult mozgalmak, 
Bessenyei Hazafiúi Magyar Társaságának, 
Martinovics társasága költőinek és Kazinczy 
pesti barátainak Pest-Budához fűződő kap
csolatai ismertetése követi. A ma már alig 
ismert, elfeledett verselőktől a legkiválóbb 
költőinkig átvizsgált versesanyagból merített, 
alapos anyagismerettel megírt tanulmány, 
világosan, érdekes szempontok szerint ren
dezi anyagát. Megmutatja mindazt, ami köl
tőinket tartalmilag, érzelmileg és gondolatilag 
Pest-Budához fűzte. 

A tanulmányt értékes és jól megváloga
tott antológia egészíti ki XVIII. századi köl
tőink Pest-Buda-i verseiből. Az antológiát 
Geréb László fordította. 

Jenéi Ferenc 

Földi János: A' versírásról. Bevezetéssel, 
utószóval, jegyzetekkel, magyarázatokkal, 
szógyűjteménnyel közzéteszi a budapesti 
Kölcsey Ferenc gimnázium 1961/62. évi IV/b. 
osztályának munkaközössége. Szerkesztette: 
Ádámné Révész Gabriella. Bp. 1962. Tan
könyvkiadó. 259 1. 

Az ízléses, gonddal kezelt kiadványért 
csak elismerés illetheti a Kölcsey Ferenc 
gimnázium 1961/62. évi IV/b. osztályának iro
dalomszerető tanulóit, s tanítványait nemes 
hagyományok nyomán vezető Ádámné Ré
vész Gabriellát, — elismerés azért is, mert jól 
választottak: a felvilágosodás kori magyar 
irodalom egyik fontos tanulmányát hozták 
el az OSzK kézirattárából minden érdeklődő 
könyvespolcára. Földi János A' versírásról 
szóló munkájának jelentőségét e kötethez 
írott tartalmas Földi-életrajzában nagyvona
lakban helyesen méltatta Kátai Aladár, de 
—- még inkább hangsúlyozandó e kiadvány 
érdemét — pótoljuk ki az ő megállapításait 
néhány közvetlenül adódó szemponttal. 

Nem lényegtelen például annak kiemelése, 
hogy Földi ún. „egyeztető" iránya, amellyel 
fellép, az elsősorban a „kétsarkú" vers (az 
alexandrinus) érdekében csatázó Péczeli 
József és a „négysarkú" (Gyöngyösi-vers) 
egyoldalú elkötelezettje, Pálóczi Horváth 
Ádám között — tulajdonképpen e pennacsata 
által felvetett kérdésre messzemenően a leg
pozitívabb választ adja. Azzal ugyanis, hogy 

Komárom tudós prédikátora francia klasszi
cista eszmények alapján a párosrím mellett 
tör lándzsát, s ítéli el a leoninust és a Gyön
gyösi-féle verselést — s azzal, hogy a füredi 
poéta Gyöngyösi imádatába kijelenti, hogy 
„a négy sorú vers mind a kötöttnél, mind a két 
sorúnál szebb" —, a két vitatkozó elsősorban 
tagad, s felszólalásaik minden pozitív eleme 
ellenére sem járulnak cselekvően ahhoz,, 
hogy megszülessen az új, a polgáriasult érzé
kenység rezdületeit is kifejezni képes, válto
zatos magyar versformakincs. Velük szemben 
viszont Földinek 1787-es két Múzsabeli cik
két — amelyekből tulajdonképpen e kiad
ványba közölt tanulmánya ötvöződött —,. 
a konstruktív jelleg hatja át; az ő kezében 
a magyar poézis formai gazdagodásának igé
nye mozgatja a tollat. A polémiában érez
hetően a modernebb Péczeli felé hajlik, aki 
a „négysorú" és a leoninus egyeduralma 
ellen lázadva utat tör ugyan, de Gyöngyösi 
nyelvi eredményeit doktriner felvilágosult
tudós módra lebecsülvén, közömbösen a nyelv
béli poétái izgalmakkal szemben, megreked 
a legegyszerűbben kezelhető párosrímnél. 
Földinél egy magasabb rendű irodalmi tuda
tosulás látszik — ő mintha már tudná, hogy 
a poétát és a szépet nem a rímek száma 
teszi — s ezért nem veti el a négyes rímet. 
S véleményének kialakításában — egy legyen, 
de ne egyetlen — nem pusztán a Bessenyeitől 
kezdve szinte minden kortárs által tisztelt 
Gyöngyösi magyarságának elismerése ját
szik közre, hanem ott van már egy mély, 
a kortársak közül ilyen erővel talán csak 
Ráday Gedeonnál felbukkanó Zrinyi-élmény 
is. Korszerűen kényesült ízlése Zrínyi zord 
szépségeire maradéktalanul nem tud ugyan 
reagálni, de a formai fenttartásokon túl lelke
sen, hosszan ünnepli „Hatalmos írónk"-at. 
(85-86. 1.) 

Fenyő István mutatott rá azután arra 
(ItK, 1957. 404—407), hogy éppen itt, az 
Epopeiáról szólva, Földi János fogalmazza 
meg elvileg először az 1780-as évek második 
felében erősödő, s nem egy vonatkozásban 
a reformkort anticipáló nemzeti tendenciák
nak az összefoglalásaképpen is jelentkező 
igényt a nemzeti eposz megteremtésére; szo
ros kapcsolatban a reformkori írónemze
dék szemében a nemzeti költőeszményt meg
testesítő Zrínyi felfedezésével, s az addig 
egyeduralkodó Gyöngyösinek háttérbeszorí
tásával. 

Jellemző viszont, hogy a Péczeli által 
szerkesztett Mindenes Gyűjteményben is emlí-
tődik egyszer (IV. negyed, 38. 1.) a Szigeti 
Veszedelem, de elsősorban annak dokumen
tálására, hogy „A Galambok jó levél-hordo
zók". S igen jellemző Földi építő szenvedé
lyére, hogy aleoninust szinte nem ér rá elítél
ni — a rímes-mértékes torzszülött oly gyor
san juttatja eszébe a rímes-mértékes, nyugat-
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európai formák még meghódítandó tarto
mányát, (76.) — Földi munkája tehát a kor 
egyéb, vele ellentétes irányban ható gondolati 
•erővonalainak terében születik; éppen akkor
tájt nyújtja a „mutatio"-k gazdag példa
halmazát, amikor Gvadányi — versforma 
védelmében! — mondja ki a hírhedt szóza
tot: „Omnis mutatio periculosa." 

S ha az eddigiekben benne foglaltatik egy 
óhajszerű kritika is a munkaközösség vállal
kozásával szemben — jó lenne ti. e széleskörű 
pennacsata egészének még a kor folyóiratai
bari, Elől-Járó Beszédekben és levelekben 
foglalt-süllyedt anyagát kézbentartanunk, 
hiszen ez az anyag Földi két Múzsabeli 
cikkével egyetemben kitünó' képet adna az 
1780-as évek irodalmi gondolkodásának egyik 
lényeges vetületéről —, akkor nem pusztán 
ennek az igénynek túlzó jellegét kell felhozni, 
de meg kell látnunk Földi teljes művének 
lapozgatása közben a vállalkozásnak egy 
másik értékét is. Ebből tárul elénk ugyanis 
megközelítő teljességgel az a nyelvi-esztétikai 
műveltség, amellyel Földi rendelkezett, éppen 
.az a Földi János, aki — mint erre Kátai 
Aladár dolgozata is rámutat — Csokonainak, 
.a nagy tanítványnak lehetett tisztelt, s 
a nagy költő által többször is hálával emle
getett mestere. S így a Csokonai-életműhöz 
is fontos, nem mellőzhető dokumentumot 
kaptunk a nem a nagy tehetségek, de a mo
dern irodalmi gondolkodás legjelentősebb 
magyar úttörői közé tartozó szatmári orvos 
munkájának napvilágra jöttével. 

Az elismerés természetesen nem egyedül 
a kiadásra került mű megválasztására, de 
magára a kiadás gondozására is vonatkozik, 
ízlés és komoly szakértelem van e kiadvány
ban, amely szépirodalmi és fényképes illuszt
rációkkal , vált színesebbé, színvonalas élet
rajzzal, „A példabeszédek és közmondások 
vezérszavainak mutatójával" (Domokos Jó
zsef alapos munkája) s magyarázó jegyzetek
kel vált gazdagabbá. Néhány kisebb, főleg 
filológiai természetű pontatlanság szúrja csak 
az olvasó szemét. Pl. a 211. lapon a jegyzet 
utal a Mindenes Gyűjteményben Az Észről 
vagy Elmésségröl c. cikkre s éppen két ponton 
téved: 1. a cikk nem befejezetlen, hiszen foly
tatódik az V. levélben a II. negyed 65. lap
ján, 2. egészen biztosan Péczeli munkája, 
hiszen az 51. lapon hivatkozik — mint a cikk
író saját munkájára — a Hírmondónak 
1786-os Péczeli-cikkére, amelyet jól ismernek 
(s idéznek) a kötet kiadói is, hiszen éppen 
innen indult az a pennacsata, amelynek 
eredménye Földi tanulmánya. 

Persze néhány felhozható kifogás nem 
csökkenti a vállalkozás sikerét, értékét. 
A munkaközösség szép munkát végzett, jó 
szolgálatot tettek a felvilágosodás kori ma
gyar irodalom ügyének. 

Bíró Ferenc 

Tolnai Lajos: A polgármester űr. Sajtó alá 
rendezte és az utószót írta: Szenes András. 
Bp. 1962. Szépirodalmi K- 385 1. 

„Ellenségeim nem tudták megbocsátani 
a toll vakmerőségét" — jegyzi fel Tolnai 
Lajos Marosvásárhelyről való menekülése 
után. Vakmerőségét bizonyítja regénye a Pol
gármester úr is, mely eddig egyetlen alkalom
mal jelent meg, 1885-ben. A mostani kiadást 
Szenes András rendezte sajtó alá, akinek 
utószava szerencsésen gyarapítja a nem túl
ságosan bőséges Tolnai-irodalmat, annál is 
inkább, mivel a most másodszor kiadott 
művel még egyetlen tanulmány sem foglal
kozott ilyen részletesen. Szenes András rámu
tat a regény életrajzi vonatkozásaira és jól 
megfejti irodalomtörténeti célzásait, feltárja 
azokat a sajátos körülményeket és személyi 
okokat, amelyek Tolnait arra késztették, 
hogy kendőzetlenül leírja a valóságot, s indu
latosan világgá kiáltsa amit látott. Az utószó 
szerzője felfigyel arra, hogy a regény főhősé
nek ellenfeleiben akárcsak a Sötét világ
ban, a kor irodalmi vezetőit ismerhetjük 
fel. Csigadomby az Rákosi Jenő, Gara az 
Gyulai Pál, Alázatos Taksony alakja Beöthy 
Zsoltot fedi. Rámutat arra, hogy bátor szó
kimondása szinte egyedülálló a XIX. szá
zad utolsó negyedének irodalmában. Fog
lalkozik azzal is, hogy Tolnai Lajos miért 
nem válhatott igazán nagy realistává, noha 
ennek számos eleme megtalálható műveiben. 
Az okokat a következőkben látja: az író 
szubjektív érzelmei nemegyszer felülkereked
nek és ez megakadályozza, hogy mondani
valói társadalmi mondanivalóvá szélesedje
nek. Itt is, mint Tolnai más regényeiben, 
a hősök teljesen magánosan állnak, a tömeg, 
a nép mint a vezetők játékszere jelenik meg, 
a tömegek félrevezethető voltáról alkotott 
véleménye akadályozza, hogy megértse a tör
ténelem igazi mozgatóerőit. Felfogása a mora
listáé, amely egyedül az erkölcsre épít, így 
társadalomrajzában nem az osztályhelyzet 
szerinti elnyomók és kizsákmányoltak kerül
nek egymással szembe, hanem a gonoszok és 
az ártatlanok. 

Tolnainak talán egyetlen művében sem 
sikerült ilyen széles körű társadalmi ábrázolást 
adni, mint ebben a regényében. Szinte balzaci 
mániákussággal festi meg a kisvárosi vezetők 
táncát az aranyborjú, a pénz, a pozíciók 
körül. A kisváros tipikus alakjainak a fel
vonultatása a Rokonok előképévé avatja 
a regényt. Maga Móricz Zsigmond írja Tolnai
ról: „Azokkal a gondolatokkal, amelyek őt 
izzítják és perzselik, egyáltalán senki sem 
foglalkozott az ő korában, még az utána kö
vetkező generáció írói sem." 

A kiadás szövege teljesen megegyezik 
az 1885-bén közzétett kiadás szövegével. 

Kívánatos volna, hogy Tolnai Lajos 
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