
Egyetemi tanár korában, a negyvenes évek legvégén kapja a MTA-tól azt a feladatot, 
hogy rendezze sajtó alá Csokonai összes műveinek kritikai kiadását. Két évtizeden át ez lesz 
életének célja és tartalma, s ez a megbízás veti rá tragikus árnyékát élete utolsó éveire. Halála 
előtt a kórházi ágyon még a Csokonai-versek kronológiáját diktálta, mégis úgy kellet eltávoz
nia, hogy a nagy műből mindössze néhány forgács jutott a nyilvánosság elé („Csokonai isme
retlen fordításai", ItK 1953, „Csokonai Rozáliája", It 1953, „Csokonai zsengéi", It 1955, 
„Csokonai verselése", Studia Litteraria 1963, „Csokonai dunántúli klasszicizmusa", Alföld 
1963, „Csokonai forradalmi kátéja", Alföld 1965, „Az első magyar mű-népdal", Alföld 1967). 
A kevés látható eredmény mögött hősies küzdelem és jelentékeny, kéziratban maradt feldol
gozás áll: a kiadás egyes köteteinek csaknem kész jegyzetapparátusa és egy Csokonai-monog
ráfia első, kidolgozott része. A munkának megvolt a személyi nehézsége: az addig nagy táv
latokban, inkább élményszerűen dolgozó esszéíró egyszerre szétágazó filológiai feladatok meg
oldása elé került, — tárgyilag pedig a Csokonai-hagyaték tele van egyedi rejtélyekkel. Juhász 
Géza nemcsak napvilágra hozta ezeket a rejtélyeket, hanem egyrészüket sikerült is tisztáznia. 
Részlettanulmányaiból és hagyatékából kiviláglik, hogy nagyobb távlatban is ritka alaposságú 
filológussá képezte ki magát, áki bámulatos tájékozottsággal igazodott el a nyelvi és verselési 
adaléKOK útvesztőjében. Ő azonban kezdettől fogva többet akart a filológiai pepecselésnél, 
és a hibátlan szövegkiadásnál. Ő meg akarta fejteni Csokonai egyéniségét, tisztázni akarta 
írói alKatát, eszmei és ideológiai arculatát. Mint az effajta nagy rajongók, ő is kialakított 
magában egy Csokonai-képet, amelyhez makacsul ragaszkodott, védve a kritikák és kételyek 
ellenében. Koncepciójának egyes elemeit a kívülálló túlideológizáltnak, a színezést helyenként 
túlfokozottnak érzi, — a végleges ítéletet majd a további kutatás fogja meghozni. 

Az élő embert magát elvesztettük. Irodalmi alkotásai és emlékeink csak múló csillámát 
tudják megőrizni az emberi és tudós egyéniség eleven varázsának, öröksége ott él tanulmá
nyaiban és hatalmas kéziratos hagyatékában. Ennek gondozása és továbbfejlesztése az utódok 
és tanítványok feladata, és erkölcsi kötelessége a magyar irodalomtudománynak. 

Barta János 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság nyíregyházi vándorgyűléséről 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1968. október 18 —19-20-án, Krúdy Gyula 
születésének 90. és a Nyugat megindulásának 60. évfordulója alkalmából Nyíregyházán tar
tott vándorgyűlést. Az első napi előadássorozatot a Társaság elnöke, Komlós Alaaár nyitotta 
meg, Krúdy megítélésének változásait és problematikusságát vázolva. Az írások jellegét 
líraiságuk, zeneiségük hangsúlyozásával és Krúdy hőstípusainak meghatározásával érzékel
tette. Mint mondta, Reviczky az álom-lírát, Krúdy az álom-regényt teremtette meg irodal
munkban. Helyét irodalmunk fejlődésében a nyugatos új irodalom harcosai között jelölte ki, 
minthogy írásművészete a szubjektivizmus, az álmodozás, a merész asszociációk fölszabadí
tása jegyében fogant. Ezután Szabó Ede olvasta fel esszéjét a sokarcú Krúdyról, „Szerep
játszás és szenvedés" címmel. Krúdy világának meghökkentő eredetiségét, fájdalmas meg-
hasonlottságát azzal magyarázta: gyöngéd érzelmessége mögött szenvedély izzik. Biedermeier 
édeskésségét, modorosságát eltúlozták eddig. Krúdy művei tele vannak disszonanciával, nem 
mindent szépít meg. Egy központi kérdésre keres választ mindenütt: mit tegyünk? Az érett 
Krúdy-műben Szabó Ede három réteget választ szét: az idilli érzelmek, romantikusság, líra 
rétegét, a dezillúzió, kritika^ irónia, cinizmus rétegét, vagyis a burkolt epikát és végül a dé
monit: a szenvedés, a pusztulás drámáját. A három réteg stiláris megfelelői: a meghatott fi
nomság, gyengédség, gordonkahang, az ideges szaggatottság pongyola szofizmákkal s harma
diknak a ditirambus, szürrealista metaforazuhogás, dadogás. Az irodalomtörténész feladata 
a szerepjátszó rej fékezésben magára vett sokféle arc mögött a szenvedő, az igazi Krúdyt meg
keresni. Katona Béla Krúdy és az 1918/19-es forradalmak kapcsolatát vizsgálva arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a publicisztika Krúdy életművében nem melléktermék, s hogy Krúdy 
társadalmi haladásához való viszonyának értékelése nem lehet helyes, ha nem fejlődésükben 
vizsgáljuk nézeteit, hanem csak egy-egy kiszakított cikkben vagy idézetben. Barta András 
előadása („Krúdy pokoljárása") a vázlatos pályaképpel és az „Asszonyságok díja" c. regény 
elemzésével azt bizonyította, hogy Krúdy legjobb műveit válságos időszakaiban írta, egyéni 
írói hangja akkor született meg, amikor rádöbbent, hogy az önvizsgálat parancsoló kényszer. 
Krúdynál tehát nem az a lényeges és jellemző, hogy honnan valók alakjai, hanem az, amit 
alakjai szimbolikájával kifejez, Baránszky Jób László a magyar és európai irodalmi egyidejűség 
különös esetét: Krúdy és Proust stílusimpresszionizmusának párhuzamosságait és különbsé
geit fejtegette, szintetizáló, illetve analizáló emlékezéstechnikájukat vizsgálva. A specifikusan 
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krúdys vonásokat az alábbiakban jelölte meg: a múltidézes az aktív cselekvés-alakítás for
máját ölti, bomló világot mutat, stílusa fölötte áll személyeinek, stílusában részvét van, a 
múlt nála nem önmaga árnyéka, hanem élő valóság. Proust magyarországi megjelenése után 
Krúdy stílusa megváltozik. „A vörös postakocsidtól kezdve már a különböző típusú időszer
kezeteket avatja jelentéshordozóvá. Nagy Miklós Krúdy és Jókai közös vonásaira hívta fel a 
figyelmet előadásában. írói eljárásukat az rokonítja, hogy a magyar fél-múlt a témájuk, s ezt 
a fél-múltat boldogítóra színezik. A polgárosuló nemesség szemléletmódja ez: álmok alá igézni 
a valóságot. További mélyebb párhuzamosságuk, hogy az idill már Jókainál is ellentmondásos, 
ő is megérez valamit a dzsentri halálraítéltségéből. Krúdynál ez hatványozottabban jelent
kezik: ő szintén felépíti az álmot, de mögötte már a haláltáncot mutatja. 

A vándorgyűlés második napját a Nyugat emlékének szentelték. Keresztúry Dezső „Az 
új reformkor folyóirata, a Nyugat" címmel tartott előadásában hangsúlyozta a Nyugat igazi 
jelentősége felmérésének fontosságát a jobboldali és baloldali támadások, hamis értékelések 
után. A folyóirat történetét három korszakolási szempont szerint rajzolta meg: előbb a szer
kesztők, majd a főmunkatársak-nemzedékek szerint, végül a társadalmi-történelmi változá
soknak megfelelően. A Nyugat fő jellegzetessége ekleticizmusa — éppen ennek révén lehetett 
kora hű kifejezője. A Nyugat-mozgalom alapvető tendenciái ellen-áramlatok a kor hivatalos 
törekvéseivel szemben. Értékét biztosította állandó elkötelezettsége a szellem szabadsága, 
az alkotás szabadsága mellett. Komlós Aladár a folyóiratra jellemző irodalmi szabadság még 
fokozottabb hangsúlyozását tartotta szükségesnek, ezzel magyarázva az eklekticizmust is, ami 
inkább sokszerűséget, az egyéniség érvényesítésének lehetőségeit jelentette. Bodnár György 
a Nyugat irodalomszemléletét ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy a mozgalom legérté
kesebb kritikai megállapításait nagy írói tették. A Nyugat arculatát a becsületesen tájéko
zódni kívánó polgárság igénye határozta meg — ellentmondásossága objektív. A polgári 
radikalizmus, a szocializmus eszméi és a nietzschei—bergsoni eszmekör egyaránt rányomták 
bélyegüket. A továbbiakban a Nyugat első korszakának irodalomszemléletét jellemezte, az 
impresszionista kritika és esszé kialakulását, a kritikában is fellelhető szintézis-igényt. Nagy 
Péter a par excellence kritikusegyéniségek meghatározó szerepét hangsúlyozta, Schöpflin 
tudatformáló jelentőségére hivatkozva. Rába György a Nyugat költői és a világirodalom kap
csolatát elemezve azt mutatta ki, mennyire eredetiek költőink. A világirodafom termékenyítő 
hatását és a nemzeti hagyományokkal való ötvöződést, költőink alkotó, átalakító tevékeny
ségét két vonatkozásban vizsgálta: a Kosztolányi és Babits műfordítás-technikájában érvé
nyesülő törvényszerűségek és az izmusok magyar módosulatai kimutatásával. Pál György 
a Nyugat és a Nyírség kapcsolatait szemléltetve azt érzékeltette, milyen nehéz volt a Nyugat
nak a vidékre behatolnia, és hogy milyen nehéz volt íróvá, költővé nőni vidéken. Karaos Pál 
egy példával jellemezte a Nyugat szerkesztésében érvényesülő, irigylésre méltó teljes szabad
ságot, aminek csak egy korlátja volt: a nagy igényesség. Komlós Aladár a Kardos Pál hozzá
szólásában felvetett kérdésre válaszolva elmondta, hogy Ady forradalmi írásait sem tartották 
távol a Nyugattól szerkesztési elvek. Jelentek meg forradalmi versei itt is, problémák a pró
zai cikkek közlésénél voltak, minthogy a Nyugatnak csak 1916-tól kezdve engedélyezték 
politikai cikkek publikálását. 

A vándorgyűlés utolsó napján Szabolcsi Miklós tartott előadást a mai magyar prózá
ról. Megállapította, hogy az utóbbi egy-másfél évben prózairodalmunk színvonala süllyedt, 
eléggé érdektelen, unalmas, színtelen lett a mai magyar próza. íróinknál szinte általános, 
már-már tudatos törekvés az izgalmas társadalmi, erkölcsi jelenségek letompított, idillisztikus 
ábrázolása. Eluralkodik a prózában a neonaturalizmus, az aprótechnika, a nyers valóság egy 
az egyben való leírása. A magyar próza hagyományos hibái élednek újjá: részint az élet külső
ségeinek, sőt egzotikumainak ábrázolására való törekvés, a konfliktus-nélküliség, álkonfliktu-
sosság, vagy egy valóságos konfliktus-típus túlzott elterjedtsége, részint meg a már meghala
dott polgári stílusok utánzásának igyekezete (pl. Szakonyi Károly Márai-epigonná vált). 
Prózánk csupán egy-két területen mutat fel eredményeket: a hagyományos elbeszélő modor 
megújítása (Moldova György, Gál István, Galgóczy Erzsébet), a groteszk elterjedése (Csurka 
István, Örkény István) területén, valamint egyes intellektuális prózaíróink (Mándy Iván, 
Mészöly Miklós) teljesítményeiben. Prózairodalmunk fejlődésének gátjait az alábbiakban 
jelölte meg: rossz hatással vannak az írókra egyes társadalmi jelenségek, pl. az egyes rétegek
ben eluralkodó közömbösség, szkepszis; az eleven valóság bátor ábrázolása politikai és emberi 
konfliktusok sorát okozza; az olvasóközönség nem vonzódik eléggé a valóságfeltárő irodalom
hoz; fékezően hatnak az írókban élő konvenciók, az irodalmi élet fonákságai; anyagilag nem 
kifizetődő a regényírás; a klasszikus értelemben vett regény az egész világon válságban van, 
a széppróza funkcióját a szociográfia s a dokumentum kezdi felváltani. Előadását azzal zárta 
Szabolcsi Miklós, hogy a magyar szépprózától összefoglaló, történeti jellegű elemzést vár — 
a megtett utunk megírását. Bodnár György prózánk fejlődésének lényegét a külső valóságszféra 
ábrázolásától való fokozatos távolodásban jelölte meg. A legszebb szakasz az 1956 utáni volt, 
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az intenzív formák uralma a morális szemlélet jegyében. A következő fázis: a groteszk, a 
történelmi parabola, a mítosz feladatait vállaló próza megjelenése. Létrejöttének magyará
zata az, hogy olyan közegbe való transzponálásra volt szükség, amelyben aktualitás és egye
temesség egyszerre elmondhatóak. A magyar próza további fejlődésének irányát nem valami
féle „magyar történet" megirásában, hanem az elvontabb egyetemesség kifejezésében látja. 
Koczkás Sándor mai prózánk problematikusságának a publikálás lehetőségeivel összefüggő 
okait vizsgálta hozzászólásában. Ma rendkívül könnyű az irodalmi életbe való betörés: hamar 
avatnak íróvá, s kitessékelni valakit, ha rosszat alkot is, lehetetlen. A század első felében a 
szelekció a napilapok szépirodalmi-rovatában történt, ugyanakkor a tárca-anyag rendkívül 
nívós is volt. Esztétikánk és kritikánk sokáig nem volt alkalmas arra, hogy bizonyos jelensé
geket időben vegyen észre. A hatvanas években az torzította a kritika objektivitását, hogy el 
kellett foglalnia bizonyos frontszakaszokat, ezért szintén, bár más irányban, egyoldalúan 
értékelt. Történeti szempontból vizsgálva prózánkat, a móriczi ösztönös, direkt és a Németh 
László, Déry Tibor nevével jelezhető intellektuálisabb, indirekt tendenciák harcában, illetve 
egymásmellettiségében rajzolta meg a fejlődést. Kardos Pál az irodalomtörténetírás problé
máira hívta fel a figyelmet: „korunk a csonka monográfiák kora". Ennek a kóros jelenségnek 
az okát anyagi szempontokban és a mellék-feladatokkal való elhalmozottságban jelölte meg. 
Szabolcsi Miklós válaszai után Wéber Antal rekesztette be az aznapi ülést és összegezte a ván
dorgyűlés eredményeit. 

Wintermantel István 

„A négyszáz éves Wathay Ferenc" 

(A székesfehérvári István Király Múzeum emlékkiállítása. 1968. október 13—novem
ber 3.) 

Tinódi Sebestyén és Balassi Bálint kései követője csak mellékesen művelte a költé
szetet, és azt is c*ak akkor, amikor a török kicsavarta kezéből a kardot. Fehérvár eleste után 
Wathay számára hosszú fogság következett, amelynek főbb állomásai Konstantinápoly, Buda 
és Nándorfehérvár voltak. A kiállítás aprólékos gondossággal, lépésről lépésre követi az ismert 
katona-poéta hányatott életútját egészen 1606. március 3-ig, amikor nyoma veszett. 

A nagy számban bemutatott egykorú dokumentumok között kiállításra került Amhet 
kiaja sokat idézett levele is 1606 februárjából, amelyet Batthyány Ferenchez intézett. Bár 
önmagában véve ez a levél nem látszik túl jelentősnek, mégis érdekes összefüggésekre figyel
meztet az életrajzi hipotézisekkel kapcsolatosan. Valószínűnek látszik Nagy Lajos székes
fehérvári Wathay-kutató azon feltevése, amely szerint a raboskodó költő-kapitánynak Isolano 
János Hektorral együtt végül is sikerült kiszabadulnia. Ezt igazolják egyébként Benda Kálmán
nak, a kiállítás idején még nem publikált, legújabb kutatásai is. 

Csak helyeselni lehet, hogy az emlékkiállítás túllépett a szorosan vett Wathay-emlékek 
összegyűjtésén és bemutatásán. A kor levegőjének éreztetésére helyet kaptak itt különféle 
művelődéstörténeti tárgyak: egykorú magyar ruhák, török kaftánok, fegyverek, bútorok stb. 
A szellemi műveltség reprezentánsai Istvánffy Miklós históriája (Wathay életének fő forrása) 
és Ortelius magyar krónikája voltak. 

Az irodalmi dokumentumok tengelyében természetesen Wathay kéziratai, illetve mű
veinek utóéletét illusztráló kiadások és a velük kapcsolatos levelezések helyezkedtek el. A ki
állítás rendezői kuriózumként, nagyított fotókópiában bemutatták a költő kissé kezdetleges, 
de feltétlenül tehetségre és őszinte ihletésre valló rajzait is. (Ezeknek fakszimiléit legutóbb 
az RMKT XVII/1. kötete hozta.) 

Hogy az utókor nem feledte el Wathay Ferencet, hogy költészetét ma is számontartja 
irodalomtörténetírásunk, azt imponálóan igazolják a kiállításon felvonultatott kiadványok, 
Ponori Thewrewk József 1838-ban megkezdett, de töredékben maradt publikációjától kezdve 
egészen napjainkig. Különösen nevezetes időszak volt a Wathay-kutatás számára az elmúlt 
másfél évtized, amikor is 1955-ben a székesfehérvári István Király Múzeum közzétette az 
Énekeskönyv teljes szövegét betűhíven, 1957-ben a „Székesfehérvár veszésérül való históriá"-t 
adta ki külön füzetben, végül 1959-ben az RMKT XVII/1. kötetében jelent meg az egész 
életmű kritikai apparátussal. Valamennyi Nagy Lajos gondozásában látott napvilágot. 

A székesfehérvári István Király Múzeum Wathay-kiállítása (és a kiállítás idején ren
dezett Wathay-emlékest) jó példát mutatott arra, hogyan lehet a helytörténeti érdeklődés 
eredményeit gyümölcsöztetni egy gazdag tartalmú irodalomtörténeti múzeológia számára. 

Schéda Mária 
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