
előtérbe kerülésének feltételeiről, arról, hogy 
a nemzeti tudat „a saját hagyományok alap
ján iparkodott rekonstruálni az őskort" (286). 
Még azt is kiemeli a szerző, hogy ez különösen 
oly népek körében fontos, „amelyek ekkor 
nagyobb irodalmi hagyománnyal nem ren
delkeztek" (287). Vörösmarty és kortársai 
mélységesen meg voltak győződve arról, hogy 
vannak nagy nemzeti hagyományaink. Köl
csey ezzel szemben ugyanekkor csaknem 
kétségbeesik arra a gondolatra, hogy meg
csonkultak hagyományaink, elhidegültünk 
irántuk. Az ő szembeállítása (szinte kínjában 
folyamodik a honfoglalás hagyományához) 
Vörösmartyval és társaival rádöbbenthetne 
arra a szorongásra, mely mintha valami 
egzisztenciális hiányérzés miatt fogná el 
íróinkat az öregedő Aranyig, remekművekre 
és történelmi fikciókra inspirálva őket. 

S az a különös tény, hogy a felvilágosodás 
jellegzetes eszméi mennyire hiányoznak a 
fiatal Vörösmarty gondolkozásából, költé
szetéből, úgyszintén nagyobb figyelmet érde
melt volna. Ismeretes, hogy később (pl. a 
Csongor és Tündé-ben) mily mélyről hasonítja 
át Vörösmarty a romantikájához a felvilágo
sodás eszméit. Ám a romantikába való átfej-
lődésének egyik feltétele mintha a felvilágo
sodás és klasszicizmus bizonyos ideig tartó 
kapcsolatának disszociálása, semlegesítése 
lett volna, a közömbösség a felvilágosodás 
iránt. 

E néhány kétségeskedő észrevétel a könyv 
legjobb részének olvasása közben merült fel, 
s ennek értékeit a legkevésbé sem érinti. 
Horváth Károly végre is a stílusfejlődés orga
nikus menetének kimutatására, alapos elem
zésére vállalkozott, és nem arra, hogy a 
romantikát minden dimenziójában feldolgoz
za, vagy hogy oly filozófiai kérdéseket szögez-
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A készülő kritikatörténet, de ezen túl a 
reformkor egész irodalmának kutatása is 
nagyértékű forrásanyaghoz jutott Bajza 
József és Toldy Ferenc levelezésének szöveg
kritikai kiadásával. A benne közzétett 312 
levél ugyanis nemcsak két ifjú lélek spontán 
kitárulásának és fejlődésének nyújtja képét, 
de egyszersmind foglalatát, ritka érzékeny
ségű visszaverő tükrét az 1820-as évek iro
dalmi kibontakozásának is. Alig van az évti
zednek oly hazai irodalmi, sőt művelődési 
mozzanata, melynek jelentőségét vagy jelen

zen szembe egy a stílus kialakulásában vala
miképp részes mozgalommal, amely kérdések 
megvitatásának csak mostanában jött el az 
ideje. Abban a mintaszerű, nagyszabású elem
zésben, melyet ő adott itt először a Zalán 
futásá-ról, igen találóan érvényesítette a 
nemességünk történelmi funkciójára, maga
tartására, pszichéjére, idoljaira vonatkoztat
ható kritikát. A Zalán futása témájában s 
ennek felfogásában rejlő társadalmi ellent
mondások esztétikai következményeiről ez a 
legárnyaltabb, a minták funkciójáig és egybe
olvasztásuk módjáig konzekvensen végigvitt 
gondolatú értekezés. Tegyük hozzá, hogy a 
könyv különös erőssége Vörösmarty előadás
módján túl verstanának is részletes, fejlődési 
fokozatok szerint vissza-visszatérő elemzése. 

Megbízható, sőt jeles monográfiát kapott 
irodalomtörténetírásunk Horváth Károly szép 
könyvével. Azzal, hogy — többnyire igen 
sikeresen — helyükre tette (kitűzött cél
jának s a kijelölt időkörnek megfelelően) a 
jelentékeny mértékben fejlődő Vörösmarty-
kutatás eredményeit, tisztázta a klassziciz
mus, majd a deákos klasszicizmus fejlődés
történeti és stiláris ismérveit, továbbá az 
első nagy műveit alkotó Vörösmarty roman
tikáját is részletesen feldolgozta a stílus
váltás tükrében, oly szintézise született, 
mely inkább lezárása kritikánk egy fej
lődési szakaszának, mintsem egy újabbnak 
a megnyitása. Ám azoknak a tanulmányok
nak, melyek újabb szintézis előkészítésére 
törekednének, Horváth Károly eredményei
ből és összegezéseiből kell kiindulniok, s 
továbbjutniok sem igen lehet a módszerek
nek oly komplex alkalmazása nélkül, ami
lyenre Horváth Károly e könyvében mesteri 
példát adott. 

Szauder József 

téktelenségét a két fiatal, magas intellektust! 
íróember ítélete számunkra híven ne köz
vetítené. 

Bajza és Toldy kapcsolata egyike volt 
a magyar irodalom nagy, romantikus barát
ságainak, a Kölcsey—Szemere és az Eötvös — 
Szalay kettőséhez hasonló: szövetség a meg
egyező életelvek és művészeti princípiumok 
jegyében. Egymás kölcsönös segítése és 
ellenőrző bírálata, felvilágosító tájékoztatása 
a munka-szervező inspirációja volt ennek a 
barátságnak a lényege, melynek révén 
— a hosszú évek folyamán — nemcsak a két 
barát, de irodalmunk egésze is nagyban 

BAJZA JÓZSEF ÉS TOLDY FERENC LEVELEZÉSE 

Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Oltványi Ambrus. Bp. 1969. Akadémiai K. 707 1. 
(A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai. 9.) 
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gyarapodott. S mivel a közös egyetemi idő
szak után többnyire az ország más-más 
pontjain éltek, összekötő kapcsuk pedig 
szinte kizárólagosan a levelezés lehetett, 
ennek darabjai őrizték meg számunkra 
ifjúkori önépítő és kollektív reform-szándé
kaikat. 

Leveleik olvastán az tűnik fel elsőnek, 
hogy e barátság hátterében már egy sarjadó 
irodalmi élet áll, melynek apró változásai 
új meg új szellemi indukciókkal töltik fel 
az intellektuális és érzelmi élményekre örökké 
éhes ifjakat. Ezek az új mozzanatok rend
szerint nem állnak többől, mint egy-egy új 
könyv, vagy folyóiratszám megjelenéséből, 
egy-egy színházi előadásból, továbbá abból, 
hogy kölcsönösen megvitatják műveiket író
barátaikkal, reflektálnak az irodalmi ter-
vezgetésekre. De e könyvek immár folya
matosan megjelennek, a folyóiratok egyha
mar nem szűnnek meg, az íróbarátok cso
portosulni kezdenek — mindez már egy ele
venedő irodalmi közeget tételez fel. Köze
lebbről pedig egy szellemi központot, Pestet, 
annak kulturális szívó és pezsdítő szerepét, 
amelyről még kevés szó lehetett az előző 
évtizedben, Kazinczy korszakában. Az érdek
lődés sokrétűsége és a fogékonyság intenzi
tása, a hivatásszerüség és a módszeres tájé
kozódás, amellyel az új szellemi termékek felé 
fordulnak, megkülönböztető értelmiségi jel
lemjegye Bajzának és Toldynak. Kisfaludy 
Károly körében ők az első hivatásos író
emberek, azaz írók, akiknek az irodalom nem 
csupán passzió, dilettáns szórakozás, haza
fias-morális tett, esetleg tudós időtöltés, 
hanem foglalkozás, életstílus, kenyérkereset 
és polgári állapot. Irodalmi fellépésük és 
levelezésük kezdete szerencsésen esik egybe 
1821—22-től a polgári fejlődés ama gazda
sági-társadalmi minimumával, amely lehetővé 
tette, hogy a két barát az önálló, független 
író társadalmi státusát tűzze ki életcéljául. 

A Bajza—Toldy levelezés egyszersmind 
arra is érzékletes tanúság, hogy irodalmunk 
jelzett felemelkedése elválaszthatatlan egyre 
fokozódó közéleti szerepvállalásától. A rajon
gás, amellyel az irodalom, a művészet fogal
ma, s a szépírói produktumok iránt visel
tetnek, éppen nem új jelenség nálunk: hiszen 
már Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Szemere, 
Ungvárnémeti Tóth stb. is ideálvilágnak 
tekintették az irodalmat, valósággal etikai 
nemességet érezvén bele az esztétikai tevé
kenységbe. Toldy és Bajza ideálvilága azon
ban- ennél sokkal hétköznapibb, tárgyia-
sabb és társadalmibb. Ők ugyanis az iroda
lomban az artisztikumon kívül azt a kollek
tív szervező-tudatosító-reflektáló szerepet is 
tisztelik, amelyet a literatúra a húszas évek 
második felében hazánkban már betölt. 
Az örökmozgó, mindig tevékeny, ezerfélét 
kezdeményező és még többe kapó Toldynak 

és ellentétének, a csendes izzású, tömbszerű 
nyugalmú Bajzának egyaránt nagy hajtóerő 
a művek növekedő közéletisége. Ideálvilá
gukban már nemcsak néhány kiválasztottal, 
hanem egy szerveződő közönséggel osztoz
nak. Széplelkek ők is, mint elődeik, a szép
halmi vezér és csoportja — érzelmes-ide
alisztikus széplelkűségük, poézis iránti oda
adásuk, szentimentális örhledéseik nyomait 
majd minden levelükben felleljük —, de 
romantikus érzelmességüket már szélesedő 
rétegek ügyének aktualitása hatja át. Csak
úgy elvágyódnak jelen körülményeikből, 
miként más nemzetek romantikus alkotói, 
de elvágyódásukat folyvást „megakaszt
ják" az irodalmi tennivalók, a közvetlen 
cselekvés lehetőségei. Aki végigolvassa leve
lezésüket, az egyfajta vetületét láthatja 
irodalmunk ekkor bontakozó nemzetivé 
válása folyamatának. 

2 
Nem kevésbé plasztikusan tűnik elénk a 

levelek egymásutánjából egy másfajta fej
lődési vonulat vetülete is: a klasszikából a 
romantikáé. ízlésük kiinduló pontja, első
sorban a Toldyé, még nagyjában-egészében 
a klasszicizmus kazinczyánus „csendes mél
tósága", szelid emelkedettsége. Virág és 
Berzsenyi költészetének felvázolt ellentét
párjában — melyet előzőleg Tárgy és nyelv a 
költésben című cikkében Szemere exponált a 
legélesebben s jellegzetesen a romantika felé 
orientálódón - 1821 őszén Toldy még Virág 
fennkölt-antikizáló stíluseszménye felé haj
lik. Utóbb azonban a német századforduló 
nagyjainak, Schillernek, a Schlegeleknek, 
Jean Paulnak, Tiecknek és másoknak hatá
sára, még inkább pedig Kisfaludy Károly
nak és körének inspirációjára egyhamar a 
romantika érzelmi szélsőségeinek híve lesz. 
Olyannyira, hogy eredetiség-koncepciója, 
amely első könyvalakban megjelent művei
nek, az Iszokratész-fordításnak, elsősorban 
pedig a Haramiák átültetésének nyelvi szer
telenségeiben megnyilatkozott, ki is váltotta 
a hazai közönség egyöntetűen elítélő állás
foglalását. 

De épp e levelekben tükröződő közönség
reagálás, a „skandalum" hívja fel figyel
münket arra, hogy érdemes a pályakezdő 
alkotásokat közelebbről megvizsgálni. 
Ugyanis nemcsak groteszk szavak temetői 
ezek, hanem fontos irodalomszemléleti ta
nulságok forrásai is. Szokatlan merészség, 
tekintélyeket a legkevésbé sem tisztelő 
hang jellemzi e fordítások utószavait, párat
lan öntudat egy 17 — 18 esztendős fiatal
embernél, s egy olyan írói program, mely a 
határtalan, semmi által nem mértékelt egyé
niség „lángárját" helyezi középpontjába. 
Ami például írói produkcióját illeti, Toldy 
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„csak azokat ismeri el Pairjeinek, kik azt vele 
egy álláspontból szemlélik." A fordítás szö
vegét olvasva pedig mihamar érzékelnünk 
kell, hogy annak célja tulajdonképp „pofon 
a közízlésnek". Benne Toldy oly szélsőségesen
szertelenül éli ki individualitását, mely merő
ben ritka az ekkor elsődlegesen nemzeti cél
zattal kibontakozó hazai romantikában. E 
groteszk-bizzar szavak áradata az író belső 
viharzását, a fordítás textusába rejtett önfel-
tárás indulatát is tolmácsolni hivatott, az 
egyéni akarat korlátlanságának, a szellemi 
erő roppant intenzitásának jelzésére is 
szolgál — egyszóval valami végletesen anti
klasszikusat, szokatlanul egyénit kíván meg
valósítani a hazai gyakorlatban. Ennek 
megfelelő azután a levelezésben erőteljesen 
megnyilatkozó kedvezőtlen visszhang is: 
nemcsak Kazinczy, de az újító gyakorlat
ban hozzá közelállók, Helmeczy, Kovácsó-
czy, sőt a legjobb barát, Bajza is sorra elíté
lik Toldy „egyénieskedő" útját, s mindennek 
lélektani-esztétikai hatása a fiatal íróra 
nem is marad el. 

Számunkra ez az irodalomszemlélet áta
lakulását eredményező művészetpszicholó
giai reagálás ezúttal a legfontosabb. A leve
lezésből ugyanis szemmel látható, hogyan 
törik meg Toldy egyéni-egyénieskedő roman
tikus lendülete, hogyan mond le az írói 
eredetiségnek ama jellegzetesen individuális-
szubjektív útjáról, amelyet eladdig követett. 
Sőt mintegy kompenzációképpen addigi 
nézeteiért hogyan kezdi — épp ő! — a szél
sőségektől való tartózkodást ajánlani Bajzá
nak, miként hangsúlyozza már a közvéle
mény és a közízlés előírásainak, a „vox 
populi"-nak (őmaga írja így 1825. március 
17-én!) respektálását. Hideg gondolkodás, 
mérséklet, a sententia „modificálása", „közép 
ösvény", „festina lente", „én többé nem fogok 
illyen én-én-én-eseket írni" — ezek lesznek 
ekkortájt Toldy vezérszavai, illetve elhatá
rozásai — azaz a romantika megfegyelme-
zése egy nemzetivé ekkortájt szélesedő köz
felfogás, egy „közköltészet"-re alapozott 
eredetiségkoncepció jegyében. Nemsokára 
hozzá is kezd az Aesthetikai levelek Vörös
marty Mihály epikus munkájíról című nagy 
tanulmányához, hol immár a nemzeti eposz 
műfajában látja a „poézis kulminációját". 

Más nagy jelentőségű Bajza- és Toldy-
művek csírái és a csírák beérése is megfigyel
hető a levelezésben. Bajza Rhédey gróffal 
való beszélgetésében, arisztokrataellenes 
elszántságában (1822. szept. 22. levél) már a 
későbbi nagy polemikus készülődik, a pro
vinciális maradisággal szembehelyezkedés
ben (1822. okt. 26. levél) a különvéleményét 
először sikerre vivő karakter, a „theoriátlan-
ságon" való bosszankodásban (1823. szept. 
23. levél) az az író, aki először nyújtja majd 
irodalmunkban egy szépirodalmi műfaj teó

riáját. Méghozzá ama műfajét, amely kivá
lóan alkalmas arra, hogy általa megvilágítsa 
a moralizáló szentenciák és a művészi gon
dolat, etika és esztétika alapvető különb
ségét. Toldy ifjonti sokoldalúságában és 
szüntelen tervezgetéseiben pedig — ennek 
bizonyságául majd mindegyik levelét fel
hozhatnánk — benne rejlik már a szellemi 
energia, amellyel utóbb mint hivatásos kriti
kus irodalmunk első önálló műelemzésére 
vállalkozik, illetve irodalomtörténetünk első 
szintéziseihez kezd hozzá. 

Kritikusok levelezéséről van szó, mégis 
feltűnő, hogy milyen sokszor kerül benne sor 
az elődök, még inkább a pályatársak és 
vitapartnerek, az irodalmi élet részvevőinek 
bírálatára. Hiba lenne ezt a vonást pusztán 
személyes elfogultságokra, vagy éppen az 
emberszólás kedvtelésére vezetni vissza, eset
leg az ifjak polemikus szenvedélyével magya
rázni. Mindennek kétségkívül van valamelyes 
szerepe abban, hogy Bajza és Toldy oly 
hévvel formálnak pártot Kovacsóczy, Ponori 
Thewrewk, Döbrentei, Dessewffy és mások 
ellenében, de hogy pártot formálhatnak, annak 
oka ennél lényegesen több: számukra az 
irodalmi tevékenység immár tudatosan irány
zatot jelent, amely elgondolás mögött nyil
vánvalóan az irodalom megerősödött belső 
struktúrája áll.' Irányzatot — a műszónak 
nem csupán stiláris-artisztikus, de szemléleti
irodalompolitikai értelmében is. Tábora, 
„harci szövetsége" Kazinczynak is volt, de 
mennyire laza, szerteágazó és heterogén, 
és hányféle életfelfogást ölelt egybe az arisz
tokrata Dessewffy Pipsztől az öregedő abbé 
Virág Benedekig! Az új nemzedék pedig 
éppen nem tábort szervez magának, de pártot: 
az azonos, vagy hasonló szellemiségű, fel
fogású és emberi habitusú társakat gyűjtik 
maguk mellé, akikkel elvszerűen megbont
hatják az irodalom hagyományos, régi
típusú egységét. Az imitáció-elv, a minta
szerűség követelménye még lehetővé tette, 
hogy Kazinczy oly . örömmel üdvözöljön 
minden jelentkező tehetséget, s csak azokkal 
forduljon szembe, akik nyelvújító törek
véseit közvetlenül veszélyeztetik. Az erede
tiségprogram viszont, amelyet Bajza és 
Toldy az Aurora körében energikusan kép
viselnek, többet és személyesebbet követel 
meg az írói egyéniségből, nagyobb szelekciót 
a társak közt, erőteljesebb és szervesebb 
összefogást a világnézet, az ízléselvek és eszté
tikumformák közös megvalósítása érdekében. 

S mindehhez járul a kritika iránti igény, 
és a kritikus tevékenység erőterének hazai 
megérlelődése is. Kölcseyt 1817-ben még 
— enyhén szólva — felháborodás övezte 
kritikáiért. Egy évtizeddel később Bajzának, 
Toldynak azonban — a kifejló'dő-polgárosulo 
irodalmi élet hatására — már olyan természe
tes, magától értetődő a művek és írótársak 
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bírálata, mint a lélegzetvétel, vagy az élő 
szervezet kiválasztó tevékenysége. S ez az 
állandó kritikaiság friss szellőként újítja meg 
szüntelen a levelezés rétegeit, emberi arc
éleket villant elénk, folyvást utakat és válasz-
útakat jelöl ki — azaz feszültséget indukál. 

Már csak ezért mint szépíroi alkotás is 
becses e levelezés. íróik életük eseményeiről, 
a hétköznapok jelenségeiről számolnak be 
egymásnak, az élmény gyakorta azon mele
gében kerül papírra: apró történetek, röpke 
és éppen nem a humortalan „story"-k, 
kicsiny életképek váltják egymást, módot 
adva természetesen egy-egy adott karakter 
villanásszerű átvilágítására is. Jellegzetes 
példája ennek a diák Toldy párjelenete meg
vetett és többször kigúnyolt professzorával, 
az ókonzervatív Czinke Ferenccel, ahol az 
objektív-ironikus leírás, a használt szókészlet 
kitűnően érezteti kettejük érintkezésének 
atmoszféráját is, az emberi együttlét vissza
fojtott rezdüléseit. Emellett a lakószoba 
tárgyainak felsorakoztatásán át művészi 
jelzést ad a két nemzedék, öregek és fiatalok 
közt húzódó ellentét világnézeti jellegéről. 

Nem kevésbé erős oldala a szépíró Toldy-
nak a portrészerű jellemzés: Kölcsey alakja 
például, amint 1826 júniusában helyet foglal 
a pesti írók között, annyira találó, hogy már-
már vetekszik Kossuth híres Kölcsey-képé-
vel. Toldy egyszerre nyújt itt festőién drámai 
összképet a szenvedésektől megviselt, de 
meg nem tört karakterről, s árnyalt részlet
rajzot a hipochonder zseni külső megjele
néséről. S mind a leírás, mind a megjelenítés 
a szavak hártyája mögé rejtve sűrű affekti-
vitást hordoz: a fiatalos csodálat, a közéleti 
elragadtatás és az emberi alak esztétikumára 
fogékony műösztön megnyilvánulásának 
érzelmi elegyét. 

Hasonlóképpen igaz gyönyörűségünkre 
szolgál a két ifjú nem szűnő szerelmeinek 
sorozata, naivság és szerepjátszás, vallomás 
és alakítottság hol egymást váltó, hol egy
máson áttűnő megvalósulásai. Az „édes 
ömledezések" és „csendes szomorgások" 
szentimentális—romantikus stíluskonven
cióit néha gyermekes nagyzolásra használják 
fel a levélírók (e részletek alighanem a leg
kedvesebbek !), többnyire azonban vegy
tiszta érzelem, hamisítatlan líraiság rejlik 
mögöttük. Idilli érzelmisége két XIX. századi 
költőnek, amely a ma távolából egyszerre 
megindító személyesség és letűnt, vissza
hozhatatlan történelem. 

3 
A feldolgozás, a szövegkritikai apparátus 

szakmai színvonalát legkifejezőbben azzal 
minősíthetjük, hogy semmiben sem marad 
el a levelezés jelzett értékei mögött. A sajtó 

alá rendező Oltványi Ambrus alig ismer 
lehetetlent, vérbeli kutatói szenvedéllyel 
megy utána a „legreménytelenebb" adatnak 
is. Seregnyi összefüggést tár fel és rendsze
rez, s jegyzetanyagával szinte újjárajzolja 
a levelező partnerek mögött a húszas évek 
irodalmi világát, a reformkor kezdete külön
féle művelődési vállalkozásainak genezisét. 

Oltványi jegyzetei önmagukban rend
kívül pontosak és tárgyszerűek. Se többet, 
se kevesebbet nem közöl a szükségesnél, 
ugyanakkor figyelmét alig kerüli ki valami, 
lényeges mozzanat pedig szinte semmi. 
Főképp a kiterjedt kéziratos anyag gondos 
átbúvárlását és találékony felhasználását 
kell kiemelnünk, továbbá a latin nyelvű 
idézetek azonosítását és a német színielő
adások körülményeinek tisztázását — ezek 
vallanak szemléletesen a sajtó alá rendező 
áldozatos munkájáról. S ha a továbbiakban 
a jegyzetapparátus némely jelentéktelenebb 
hiányosságát szóvá tesszük, akkor éppen 
nem valaminő kicsinyes hibajegyzék össze
állítására törekszünk, hanem arra, hogy 
jelezzük: a több mint tíz íves, petittel sűrűn 
szedett jegyzetanyagban csak ennyi s csak 
ilyen jellegű problematikus elem akad. 

így a 8. sz. levélben szereplő G. L. helyes 
feloldása nem Guzmics vagy Gorove, miként 
régebben vélték (531)., hanem Ungvárné
meti Tóth László, aki ugyanezzel a betűjellel 
tette közzé a Tudományos Gyűjtemény 
1820. évfolyamában Idyll, vagy a Pásztor
költés című fontos tanulmányát. Ungvár
németi Tóthról amúgy is keveset szól Olt
ványi (538): nem csupán orvostanhallgató 
volt, de költő, szerkesztő, teoretikus stb. 
Túlságosan szűkszavú a Hébéxöl adott tájé
koztatás. Az meg éppen nem áll, hogy a 
zsebkönyvet a „jelentősebb írók közül 
egyedül Kazinczy támogatta" (529.), hiszen 
a munkatársak közt Dessewffy J., Kis J., 
Fazekas M., Fáy A., Almási Balogh P., 
Döbrentei G., Majláth J. szerepelnek. Túl
ságosan szűkszavú a Batteaux-ról, Garvéről 
adott tájékoztatás is (542.). Kovacsóczy 
Mihály adatai közül hiányzik, hogy az Aspa-
sia szerkesztője (537); az Aspasia viszont 
nem folyóirat volt, hanem zsebkönyv (544., 
s másutt is); Munkácsy János pedig nem 
1840-ig, csak 1839-ig szerkesztette a Rajzo
latokat, ettől kezdve a lap Budapesti Rajzola
tok néven élt tovább (527). 

Máy pesti ügyvéd, akinek személyéről 
közelebbi adatokat a jegyzet nem ismer 
(551.), Máy József tekintélyes pesti jogta
nácsos, Szalay László principálisa, a reform
mozgalmak támogatója (megh. 1840.) Özve
gyét utóbb Szalay László vette feleségül. 
Kár, hogy Fábián Gáborról írva Oltványi 
átveszi a lexikonok egyoldalú ítéletét (600.) 
Fábián munkásságából szerintünk leginkább 
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nem az ossziáni énekek és az ókori klasszi
kusok fordításai emelkednek ki, hanem a 
romantikus keletiség terén megvalósított 
kezdeményezések, pl. az 1824-es Hafiz-
fordítás. S még inkább a reformkori libera
lizmus egyik „alapkönyvéinek, Tocqueville 
világhírű, A democratia Amerikában című 
négy kötetes művének gyors átültetése, 
melynek részleteit Bajzáék az Athenaeum-
ban sorozatosan közölték. Forgóról nem elég 
keresztnevének közlése (601.), hiszen az 
Aurora-kör egyik alapító beltagja volt, 
Benczúr Jánosról szólva pedig említeni kell, 
hogy radikális politikai író, kinek A szabadság 
és társadalmi rend elmélete című politikai 
munkája a hazai progresszív gondolkodás 
jelentős alkotása (678.) 

Az 55. sz. levélben szereplő rajzot nem 
T-nak (Toldy-nak), hanem B-nak (Bajzának) 
küldték el (556.) Magyarázatlan marad 

ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI 

Bizonyára javára vált az Ady-versek 
kritikai kiadásának, hogy ilyen késve indult 
meg. Nemcsak azért, mert így több XX. 
századi költőnk életművének föltárásából 
szűrődhettek le hasznosítható tanulságok, 
hanem mert az Ady-próza napvilágra kerü
lése, az Ady-bibliográfia nyersanyaga is 
kezére járhatott a versek gondozójának: 
tágabb összefüggésekre pillanthatott. 

Az első kötet az 1891. nov. 30-án kelt 
gyermekes névnapi köszöntőtől a 22 éves 
költő Nagyváradra kerüléséig, az 1900. 
január 4-én megjelent Zsóka búcsúzófáig 
gyűjti össze az induló Ady 160 versét. Ebből 
csupán 61 jelent meg a Versek (1899) köte
tében és 4 a Még egyszer (1903) lapjain. 
További 42 vált ismertté Földessy Gyula 
jóvoltából a Rövid dalok egyről és másról 
(1923) című gyűjteményben, 7 pedig Kova-
lovszky Miklós tanulmányából (Ady Endre 
önképzőköri tag, 1943). Az 1962-ben megje
lent Ady-összes, éppen az egyik szerkesztő, 
Koczkás Sándor révén, a már készülő kri
tikai kiadás anyagából, filius ante patrem, 
ismét megbővítette a versek számát 35-tel. 
E kötet még ehhez képest is gazdagodott 
11 verssel. A verseknek csupán mintegy tize
déről maradt fönn kézirat, s újabb egytized 
csak kötetben jelent meg; a többit a zilahi, 
debreceni, váradi lapok hasábjairól kellett 
betakarítani. 

Esztétikai élvezetet e versek alig-alig 
okoznak. Mintegy tucatnyi ilyen vagy olyan 
szempontból, főként a költő eszmei és mű
vészi fejlődésének útjelzőiként, mégis jelen

néhány ritkán használt fogalom, illetve 
kifejezés, így a 66. sz. levélben szereplő 
Vocalem breviant, továbbá az „emyricusok 
világa" (186. levél), „sessionális paloták" 
(186. levél), „Phrynék" (187. levél), „actia" 
(277. levél). Nem tudjuk meg miféle folyó
irat volt a lipcsei Minerva és a Zeitgenossen 
(273., ill. 280. sz. levél). Hiányzik végül a 
jegyzetek végéről az idegen szavak szótára, 
ez a számos latin kifejezés, elnevezés miatt 
lenne kívánatos (pl. compenetralni, exordium) 
aemulatio, exerált, exceptio, coaevus stb.). 

Ez az összes hiba egy több mint hétszáz 
oldalas gyűjteményben. Amelyben külön
ben egy Toldy-monográfia nyersanyagának 
jórésze lappang, időnként már nem is „nyers" 
állapotban. Végső összefoglalása változatlanul 
Oltványi Ambrus képességeire és szakmai 
odaadására vár. 

Fenyő István 

tős (Márkó király, Azuba, Ősz felé, Sirasson 
meg, Temetetlenül, Félhomályban, Finálé, 
Kihűlve, A vég után, Zsóka búcsúzója s még 
néhány). De a zseninek minden szava segít 
valamit megvilágítani, így a többi vers is 
tanulságos, ha másért nem, életrajzi értéke 
miatt, Ady világnézeti és szellemi gazdago
dásának, nyelve és költői formakincse kiala
kulásának bármi apró adalékai révén I is. 

1 

Bár a kritikai kiadás szabályzata lebe
széli a sajtó alá rendezőket az esztétikai 
fejtegetésekről, Koczkásnak nemcsak meg-
bocsátjuk, de még hálásak is vagyunk, 
hogy túllép e korlátokon, s ahol csak módja 
van, a filológiai, tárgyi, életrajzi magyaráza
tokon kívül beszél egy-egy vers szerepéről 
az Ady-életműben, egyedi értékeiről vagy 
összefüggéseikről, ún. vonulataikról, ezzel 
mintegy fejlődéstörténeti vázlatot is ad. így 
szól a [Mosolygásnak. . .] jegyzetében a 
Zsóka-szerelem keltette érzelmi megren
dülés költői következményeiről (251.), 
ugyanennek könnyedebb, Heltai-modprú 
megoldásáról (256.), de ugyanígy mutat rá 
pl. Ady és Bartók párhuzamára, a Kossuth-
kultusz művészi hatására e két nagy pálya
kezdőben. 

Nagyon értékesek Koczkásnak a jelen
téktelenebb versekben meghúzódó, de az 
oeuvre-ben később fontossá váló motívu
mokat kiaknázó megfigyelései. Király s ki
rályné voltunk ketten — ez a kép, a szerelmi 

1. köt. Versek (1891-1899). Sajtó alá rendezte: Koczkás Sándor. Bp. 1969. Akadémiai K. 
493 1. 4 t. 
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