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KIRÁLY ISTVÁN: ADY ENDRE 
1-2. köt. Bp. 1970. Magvető K. 779; 788. (Elvek és utak) 

1. Az irodalomtudomány régóta hirdeti: 
nincsenek egyszer s mindenkorra lezárt mű
vek,— minden kor továbbfejleszti, alakítja, 
másképpen olvassa őket. De vannak külö
nösen gyorsan változó — s ezért nagyon is 
élő — életművek. Ady Endréé ilyen: halála 
után félszázaddal, mindig más és más arcát 
mutatja, — értékelése változatlanul ütköző
pont. Talán igaz lehet, hogy olvasottsága 
valamelyest csökkent a harminc év előttihez 
képest, — de ez a mű ott magaslik mind
nyájunk láthatárán, mint hatalmas hegylánc. 
Megítélése, értékelése, elemzése tehát iro
dalomtörténet, kritika, írók vitáinak egyik 
vízválasztója. És mint igazi kortársai, Bar
tók Béla, Kodály Zoltán és Lukács György 
életműve, az Adyé is megköveteli, hogy szem
benézzünk vele. Mert ezzel ma is égő kér
désekre, Magyarország és Európa, népiség és 
művészet, lázadás és forradalom alapvető 
kérdéseire lehet választ adni. 

Az irodalomtörténész, a kritikus tehát 
társadalmi szükségletnek, a kulturális fej
lődésből következő „megrendelésnek" is 
eleget tesz, ha a ma eszközeivel és a ma 
tudásával vizsgálja Ady művét. S persze, 
az ilyen választás ezenfelül egyénileg is 
motivált; Király Istvánt különösen vonzotta 
az Ady műve, személye, a vele kapcsolatos 
kérdéskör. 

2. Vállalkozása teljes sikerre vezetett. 
Ady-monográfiája a magyar marxista iro
dalomtudomány, — sezen túlmenően, az egész 
magyar irodalomtörténetírás eddigi egyik 
legsikerültebb teljesítménye, legkiemelkedőbb 
alkotása. S nem pusztán terjedelme — nem 
a 80 ív, — a mű gondolati gazdagsága, fe
szültsége, szépsége, belső arányai teszi azzá. 

Ellentmondani látszik ennek a megálla
pításnak az a — más bírálatok által emlege
tett — tény, hogy a mű Ady pályájának 
csak 1905—1912 közti szakaszával foglal
kozik, s itt sem törekszik extenzív teljes
ségre: lemond az életrajz megírásáról. De 
sem a szépirodalmi, sem a tudományos mű 
jelentőségét nem pusztán extenzív teljessége 
méri; egy év rajzában meg lehet ragadni 
egy korszakot, sőt egy-két költeményében 

egy egész pályát. Az extenzív teljesség köve
telése (és álma) nálunk egyeseknél csapda 
lesz; olykor éppen a soha-be-nem-fejezésé. 
Király Istvánnak ebben a könyvében sike
rült megragadnia Ady életművének és fejlő
désének kulcskérdéseit s evvel kapcsolatos 
művészi és eszmei problémákat. Ezen túl
menően: a magyar irodalom történetének 
század eleji szakaszáról az eddigiektől sok 
tekintetben elütő képet rajzol. A kor Ma
gyarországának főbb politikai, társadalmi 
problémáival is szembenéz — sőt, s ez köny-
vények egyik legnagyobb érdeme, legizgal
masabb teljesítménye, az e század eleji 
európai irodalom, művészet fejlődésének 
egynéhány vitatott kérdéséről, vonásáról 
önálló, eredeti marxista koncepciót alakított 
ki. Végül: alkalmat adott számára ennek a 
pályaszakasznak rajza arra is, hogy a marxis
ta esztétika, irodalomtudomány néhány 
kategóriájának érvényességét, tartalmát fe
lülvizsgálja, megerősítse, gazdagítsa vagy 
módosítsa. Azaz, így is fogalmazhatnám: 
a ma irodalmi, társadalmi, morális problé
máiról is könyvet írt Király István. 

A könyvnek nemcsak terjedelme, hanem 
gondolati feszültsége, intellektuális és érzelmi 
problémagazdagsága is lehetetlenné teszi, 
hogy egy bírálat keretein belül mindezekkel 
a kérdésekkel foglalkozzam, — annál is 
kevésbé, mert a könyv egyik legnagyobb 
erénye, hogy állandóan továbbgondolkodásra, 
helyeslésre, olykor vitára késztet. Ezért a 
bíráló is lemond a teljességigényről és a fel
vetődő kérdések közül csak néhányra utal. 

3. Király István monográfiájának egyik 
legmeggyőzőbb teljesítménye: az Ady-pálya-
kép értelmezése. Nem előzmények nélküli 
felfogása; ő maga is tudatosan kapcsolja 
megállapításait a magyar progresszió és a 
magyar marxista kritika Ady-képéhez, — 
ám ezt a képet nemcsak árnyalja s tovább
fejleszti, de jelentősen módosítja is. Szilárdan 
felmutatja, — a konzervatív, a „népi", az 
urbánus, a fanyalgó-szektás félremagyará
zásokkal és félreértésekkel szemben a magyar-
s világhaladáshoz és a magyar néphez hű, 
mély belső problémákkal megküzdő, az 
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ellentmondásokkal szembenéző Ady képét. 
Következetesen és világosan jelöli ki a 
pályaszakasz fő állomásait: az „érzelmi 
forradalmiság" (1905—8) időszakától a „két-
meggyőződésű forradalmiság" (1908-12) idő
szakáig, kifejtve az egyes pályaszakaszokra 
jellemző társadalmi és egyéni kérdéseket, 
az ezeknek megfelelő magatartásformákat, 
emberideálokat, majd az ezeket sűrítő 
költészeti motívumokat és kifejezési formá
kat. Kettős következetesség vezeti ebben a 
munkában: ragaszkodás a történetiséghez, 
a fejlődésrajzhoz (s ezzel sikerül korrigálnia 
több olyan — köztük marxistáktól származó 
— állítást, amely egy korábbi pályaszakasz 
jellegzetességeit általánosították Ady művé
ben, nem építve a kronológiára, a pálya belső 
logikájára). Polémia lett így a monográfia 
a történetiségről elszakadt, túl absztrakt, 
felületes vagy irracionalista állítások ellen, 
— minden történelemfeletti, „örök" vonás
sal, jelenséggel való olcsó manipulálás 
ellen. De Király ragaszkodik egy másik elv
hez is: a pályaszakaszok jellegzetessége alap
vető, döntő, meghatározójának mindig a 
politikai-világnézeti tényezőt tartja, — az 
életrajzi, a pszichológiai tényezőket, a formai
esztétikai következményeket erre épülőnek, 
ebből eredőnek. A marxista történeti mód
szer árnyalt, érzékeny használata a mű 
egyik módszertani kulcsa; segítségével érteti 
meg a sokat vitatott és tárgyalt Ady-
„komplexusokat": az érzelmi forradalmiság 
időszakával kapcsolatban a Magyar Ugar, a 
Művész-eszmény, a Pénz problémáit, a 
Halál-motívumot, s e korszakra tartja jellem
zőnek a Léda-szerelem motívumának ki-
bomlását. A „két meggyőződésű forradalmi
ság" időszaka ad kulcsot az eltévedt Ember, 
a Küldetéshit, az Istenkeresés megértésére, 
s nyújt alkalmat Királynak olyan problé
mák tárgyalására, mint Ady antikapitaliz-
rnusa, szocializmushoz való viszonya, népi-
sége, magyarságélménye. 

Persze: mindezt gazdag anyaggal alá
támasztva, kifejtésben árnyalt-hajlékonyan 
kapjuk a könyvben. Hadd utaljak a sok 
példa közül kettőre: általános érvényű 
megállapításokkal magyarázza meg, miért 
érettebb politikailag a költő publicisztiká
jában, mint verseiben (I. 500). Nagyvonalú
an, bátran néz szembe Ady antikapitaliz
musának kérdésével és a hazai tőke zsidó 
származású képviselőivel való viszonyával 
(I. 691.). Egyenes, világos, következetes fővo
nalak, — s a részletek gazdag árnyalása együtt 
teszi kiválóvá az új Ady-pályaképet. 

4. Ady Endre pályaképének rajzát erő
sen módosította művében Király István, — 
de az eddigiekhez képest újat ad akkor, 
midőn Ady világirodalmi helyéről, a kortárs 
európai irodalom áramlataihoz való viszo
nyáról mond. Adyt az európai fejlődés él

vonalában levőnek látja, — nem a szimbo
lizmus egy helyi változata alkalmazójának 
vagy átalakítójának. Az igazi új, korszerű, 
Európa legjobb erőihez felzárkózó magyar 
irodalom első nagy képviselőjének ( s itt, 
kimondatlanul is, a legélesebb polémiája 
azokkal, akik egy múlt századi fejlődés avult 
és provinciális végpontjának tekintik művét). 
Nem a Nyugat költőihez, kortársaihoz kap
csolja, hanem előre, József Attilához, — 
az európai fejlődésben pedig azokhoz, akik 
a kor válságát, a művészet kiútkeresését — 
meggazdagodva a korszerű kifejezési esz
közökkel — a népiség, majd a következetes 
forradalmiság irányában oldották fel. Azok
hoz sorolja, akik szembenéztek és meg-
küzdöttek mind a dekadens modernség, 
mind az avantgárdé modernség (Király 
kategóriáit használom) áramlataival, meg
szüntetve őrizték meg egyes vívmányait, s 
egy új, modern realizmust alkottak meg. 
Adyt így az igazi modernség követőjenek 
látja, és a huszadik századi modem realizmus 
vonulatának csúcsára helyezi, — s evvel 
élesen elválasztja a francia szimbolistáktól, 
de az avantgárdé lázadóitól is, el saját ma
gyar kortársaitól is. Ady tehát jellegzetesen 
X.X. századinak tekinti — nemcsak a magyar 
polgári demokratikus átalakulás énekesé
nek, hanem az imperializmus és a forradal
mak kora reprezentatív lírikusának. 

Egy másik, gyökeresen új megállapítása: 
Adyt a „peremvidék" képviselőinek sorába 
utalja — akik a fejlett országok lázadóitól 
elütően az elmaradottabb, lenyomottabb 
népek és osztályok szavát szólaltatták meg, 
s így váltak lázadóból forradalmárokká, — 
így látja Adyval rokonnak az orosz forra
dalmárokat, vagy a ma „harmadik világá
nak" útkereső intellektueíjeit. 

Ismét csak röviden, s szükségszerű egy
oldalúsággal körvonalaztunk egy nagyvo
nalú és megejtő koncepciót, — amely már 
teljesen új Lukács György és Révai József 
koncepciójához képest, és amellyel szerzője 
nemcsak a magyar irodalom, hanem a kor
társ világirodalom történetének képét is 
átrajzolja. Kétségtelen: aki a XX. század 
világirodalmával foglalkozik, ezentúl szá
mot kell hogy vessen ezzel a nagyvonalú, 
újszerű, szenvedélyesen előadott felfogással. 

5. Mindez természetesen, mint mondottuk, 
megkövetelte a marxista esztétika, irodalom
tudomány néhány, gyakran használt s ezért 
kissé elkoptatott fogalmának újjáértékelését 
is. Nagyon is következetesen — s nagyon is 
jellemzően a mai magyar szellemi légkörre —, 
Király István megőrzi a marxista esztétika 
fogalmait, de tovább is fejleszti őket. Nem 
hajítja el a „realizmus" kategóriáját, csak 
tág, következetesen filozófiai értelemben 
használja, — s kitűnően jellemzi a realizmus 
intellektuális, lényeget kereső, ellentmondáso-
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kat látó változatait, Adynál is és másoknál 
is. Ady líráját így tekintheti egy tágabb 
értelmű realizmus példájának. Űj értelmet 
ad, konkréten és körülhatároltan a „moder-
nizmus"-nak is, — és elméletileg talán leg
szebb példa, ahogyan a „népiség" kategóri
áját felemeli, megtisztítva azt a ráragadt 
dogmatikus és revizionista „konnotációktól", 
egyoldalú értelmezésektől, s így alkalmassá 
teszi arra, hogy „operacionális" legyen, 
hogy jelenségek megkülönböztetésére és 
értékelésére legyen alkalmas, fgy éri el, 
hogy a „népiség" kategória kezében jó 
eszközzé válik Ady stílushasználatának, 
nyelvtechnikájának vizsgálatára is. így 
fejleszti tovább elméleti és történeti elemzé
sekkel a „lírai hős" problémáját is. 

6. Mindez már átvezet módszertani kér
désekhez is. Király István könyve e szem
pontból is nagyszabású teljesítmény, — 
kétségkívül a magyar irodalomtörténetírás 
fejlődésének jelzője. Egy tudományág előre
haladásának útjai gyakran bonyolultak, — 
sok vita, tapogatózás, elméleti kísérlet, 
félsiker végeredménye is, hogy Király István 
a marxista történeti megközelítés módszerét 
most minden eddiginél gazdagabban, ár
nyaltabban, más módszerek eredményeivel 
dúsítva tudja alkalmazni. Csak három példa 
erre. 

Művének fontos (és számszerűleg is 
tekintélyes) részét a verselemzések alkotják. 
Ezen a téren az utóbbi években sok kezde
mény történt nálunk is, — s Király István 
felhasználja, magáévá hasonltja, átalakítja 
ezeket a kezdeményeket, s új módszer
tant kovácsol magának. Felhasználja a 
(helytelenül strukturalistának nevezett) ma
tematikai-formaelemző eljárásokat, meg
vizsgálja a vers hangzásképét, páratlanul 
alapos nyelvtani-stilisztikai vizsgálatokat vé
gez, felfejti a kép szerkezetét, jellemzi a 
retorikai technikát, — keresi a metrika és 
ritmus megvalósulását. Am mindez csak 
árnyalás és hozzátétel, elemzésében minde
nekelőtt a vers belső magját, lényegét, mint
egy belső formáját keresi, —- azt az eszmei 
mondanivalót, amely a különféle elemeket 
egységgé szervezi. A vers központra, a világ
nézeti magra való koncentrálás mellett a 
„kontextualitás" vagy az „indiciumok elve" 
vezeti, — amely éppen a vers formai, ver-
selési elemeinek tartalmi értelmezését teszi 
lehetővé, fgy építi fel verselemzéseit, több 
százat, — megannyi különálló, olykor ter
jedelmes esszé, művészi beleérzés, tudomá
nyos akribia ötvözete, — megannyi felfejtése 
forma és tartalom bonyolult, rejtett, olykor 
ellentmondásos viszonyának. „Pedagógiai" 
haszna is nagy ez elemzéseknek, — önálló 
olvasmánynak is megállnak, a tanár és diák 
részére útmutatók, de ezen túl teljesebbé 
teszik a műalkotás marxista elméletét. Király 

István általuk integrálta a marxista-tör
téneti módszerbe a műelemző eljárások 
legjobb és legfrissebb eredményeit. Hadd 
utaljunk egy másik módszertani újdonságára: 
a nyelvészeti, a stilisztikai nyersanyag értel
mezési módjára. Talán először sikerült itt 
meggyőzően nyelvtani-nyelvészeti megfi
gyelések és megállapítások tartalmi, világné
zeti, stilisztikai értékelése, szerves beépítése 
az irodalomtörténeti folyamatba, az eszté
tikai kategóriákba. A szecesszió, az eszté
tizáló modernség nyelvi-stílusjegyeinek, kép
technikájának eltűnését elemzi így, — vagy 
ragyogóan fejti fel Ady népiségének nyelvé
szeti és stílusjegyeit. Ilyen elemzései és 
eredményei itt is általánosabb elméleti 
érdekűek, nyelvészet, stilisztika, irodalom
elmélet újfajta egységének lehetőségeire fi
gyelmeztetnek. 

És végül: hadd szóljak arról, hogy ez a 
magyar költőt középpontba állító könyv 
mennyire európai és világtávlatú. Nem sza
vakkal és deklarációkkal harcol Király a 
provincializmus, a szűkkörűség ellen, — 
hanem avval, hogy birtokba veszi az európai 
kultúrát, hogy természetesen jártas a kor 
európai irodalmában és a vele foglalkozó 
irodalomtudományban. Analógiákat, pár
huzamokat és ellentéteket talál így az Ady-
művekhez, a magyar problémákat szélesebb 
áramlatokhoz kapcsolja. A széles körű mű
veltségnek és gyors kapcsolóképességnek ez 
az erénye segíti, hogy nemcsak szűkebben a 
magyar, hanem néhány lényeges eredményé
vel a közép-európai, tágabban a XX. szá
zadi világirodalomtörténeti kutatásoknak is 
sok újat adjon. Sok példát idézhetnék, 
de csak egyre utalok: a Monarchia „halál-
kultuszá"-nak elemzése vaskos tézisekkel 
felér; a költő küldetéstudatáról, próféta 
voltáról szóló rész pedig ugyancsak egy kötete 
lehetne a megírandó Európai Irodalomtörté
netnek. (Az Ady-monográfia rövidített kiadá
sa meg is érdemelne idegen nyelvű kiadást.) 

6. Sorolhatnánk még a mű erényeit, 
eredményeit, kitűnő, megragadó részleteit 
(például az Ady körüli viták rajzát vagy 
Ady népszerűségének kis vonásaiból össze
tett bravúros tablóit) —, de hadd összegez
zük az eddigieket avval, hogy alapos filo
lógiai készültség és alapozás, — elmélyült, 
értő elemzőkészség, — embereket és hely
zeteket megérteni képes pszichológiai ér
zék, — tág ívű elvi koncepció egyesül sze
rencsés egységben, egy jelentős tudósegyéni
ség szenvedélyével, egyéniségének sodró 
erejével — megejtő, egységes művé. 

7. A jelentős mű sajátsága persze, hogy 
gondolatokat indít eí, hogy vitatkozni is 
késztet, hogy továbbgondolkozni is segít. 
Király István nagy művével is kedvünk 
támad olykor vitatkozni, ellentmondani. 
Néhány ilyen vitatni való pontra utalok. 
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a) Az eddigi bírálatok egy része is fel
vetette a mű „linearitás"-át, azt a problémát, 
hogy mivel a világnézeti fejlődés megszabta 
sorba illeszkednek a verselemzések, mintegy 
illusztrációjául egy-egy problémának, s ezért 
e bírálatok szerint elvész éppen Ady fejlődé
sének árnyalt bonyolultsága és egy-egy 
vers többértelműsége. Elvben van is valami 
igazság ebben a bírálatban, — valóban lehetne 
vitatkozni azon, hogy egy-egy vers éppen 
abba a sorba illik-e, amelyben a monográ
fiában szerepel. De mindenki, aki monográ
fiát írt valaha, tudja, hogy a történeti
logikai tárgyalás okozta „Iinearitás"-t nehéz 
elkerülni, hogy a történész szükségszerűen 
kell, hogy csoportosítson, egyszerűsítsen, 
hogy az egymás után tárgyalás, tehát a 
„linearitás" módszerét nem lehet kikerülni. 
Király István ugyanakkor egy-egy versnél 
is, egy-egy problémacsoportnál kielégítően 
hangsúlyozza az egyidejűséget is, a belső 
bonyolultságot is. 

Egy megoldást javasolnék azért mégis 
ha hosszabb időszakaszról van szó, mintegy 
meg lehetne állítani a kronologikus-temati
kus tárgyalást, és egy-egy adott rövid idő
szakaszról mintegy keresztmetszeti képet ad
ni, egy-egy kis időszakban keletkezett művek, 
cikkek, vélemények időrendi tárgyalása ér
zékeltetné az alkotó útjának bonyolultságát. 

b) A módszertani kérdések közül még 
utalnék egyre: bármilyen meggyőző Király 
István verselemzési módszere, s bármennyire 
helyes továbbfejlesztését jelenti kísérleteink
nek, egy veszéllyel jár, s ezt a veszélyt ő 
nem mindig kerüli el. Az a bizonyos belső 
mag, az a végső szervező erő olykor az elem
zések szerint pusztán egy magatartás, egy 
indulat, egy mozdulat (egy pszichológiai 
mozzanat) lesz (a „dac", vagy az „és mégis", 
vagy a „kiáltásszerűség" vagy a „hiába"), — s 
így a magyarázat középpontja, a vers „centru
ma" magyarázatra szoruló részmozzanat vagy 
túlságosan is általános magatartásforma. 

c) Amit a magam részéről a műből 
leginkább hiányolok: az az Adyt körülvevő 
kor, környezet, főleg a szellemi élet rajza. 
Király István szeretettel és értéssel teli, 
kitűnő kisportrékat rajzol Ady barátairól, 
vázolja a kor vonásait, politikai és társa
dalmi mozgását is, — de mintha egy filmet 
látnánk, szándékosan halványítja el Ady 
közvetlen irodalmi környezetét, kortársait, 
a Nyugat körétől a konzervatívig. Módszerta
nilag is problematikus ez: érdemes lenne 
tudni, miben közös Ady kortársaival (és 
sok ilyen mozzanatra lehetett volna utalni, 

magatartásoktól-maszkoktól nyelvi formu
lákig és módszerekig) és miben különbözik 
tőlük, még pontosabban: azonosságaival is 
mennyiben más. Mértéktelenül magányossá 
válik így Ady — az irodalomtörténeti 
magyarázat is néhol szaggatott: látjuk a 
nagy vonalakat, az okokat, az európai, kö
zép-európai jelenségeket, — de éppen a kor 
magyar szellemi életének analóg törekvéseiről 
keveset. S nemcsak az irodalomra gondolok, 
gondolkodásra és tudományra is, de főleg 
képzőművészetre és még inkább a zenére, — 
az Ady-probléma csak nőtt volna, ha Bartók 
és Kodály ekkori pályájára történik utalás. 

d) Persze: mindez nem csupán módszer
tani, hanem már tartalmi kérdés is, a kor 
egyes áramlatai megítéléséé. Király István 
Ady-monográfiájában minden eddigi mun
kájánál koherensebben s imponáló felké
szültséggel fejti ki a „modernizmus", illetőleg 
pontosabban az irodalmi-művészeti modern
ség történetének két szakaszára, a dekadens 
és avantgárdé modernségre vonatkozó fel
fogását. Megmutatja egyúttal azt is, hogy 
Ady mennyiben érintkezett ez áramlatokkal, 
mennyiben közös velük, s mennyiben haladta 
túl őket. A magam részéről e jelenségek egy 
részét korábban is és most is másképp 
értékelem, s különösen a fejlődés második 
szakaszára vonatkozólag vallok más fel
fogást, — amelyet éppen Király Istvánnal 
való vitában fejtettem ki. Ezért hát úgy 
látom, hogy a nagyszabású Ady-műben is 
van, illetőleg Ady egyes műveinek, maga
tartásformáinak vannak olyan minősítései, 
amelyekkel nehezen tudok egyetérteni. Né
hány példát idézek erre. 

A század eleji európai irodalmi fejlődést 
mintha túl egyszerűnek, pusztán kétsíkúnak 
látná: tehát a dekadens-avantgarde modern
ség és a realizmus kettősségében. Pedig a 
fejlődés bonyolultabb ennél; —- a „deka
dens" modernség egyes Király által kiemelt 
jelenségei, mint a „homály" vagy az „enig-
matikusság", több országban 1905 körül 
már a múlté: a szimbolizmustól, vagy ha úgy 
tetszik, a dekadens modernség század végi 
formájától való eltávolodás nem olyan egye
dülálló Adynál. Már 1895-től jelentkezik a 
francia irodalomban, — már ekkortól, de 
főleg 1900-tól észlelhető egy humanistább, a 
nép élete forduló irány kibontakozása, — 
hogy csak olyan jelenségekre utaljak, mint 
Verhaeren lírájának fordulata, mint az 
unanimisták mozgalma, Jammes, majd Pé-
guy, a korai Apollinaire-mű, az első „szo
ciális", sőt forradalmi költőké.* Van tehát 

* Vö. legplasztikusabban M. DÉCAUDIN: La crise des valeurs symbolistes c. tézisében, 1960. Ady szem
pontjából is megvilágító adat lelhető Décaudin könyvében (p. 460). Ady franciául 1913-ban a Les Feuiíles 
de Mai c. forradalmi szándékú folyóiratában jelenik meg, — egy olyan lapban, amely főleg J . R. Bloch indítása 
nyomán egy életteli, népközei költészetért küzd. Dehmel-t, egy örmény költőt, Henry Vandevelde belga szoci
alista költőt közli többek közt Ady franciára fordított versei társaságában. 
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a század végi fejlődésnek olyan szakasza, 
amely Adyéval azonos irányú — habár 
hatást feltételezni nyilvánvalóan nem lehet. 
És az is igaz: hogy Közép-Európában, de 
főleg Ausztriában az a fajta irány uralkodó, 
amit Király „dekadens modernség"-nek 
nevez. 

Vitám van abban is, hogy az avantgárdé 
modernség körébe utal Király István olyan 
szemléleti vonásokat, de főleg morális maga
tartásformákat, amelyek minden lázadóra — 
a plebejus-demokratára is, adott esetben — 
vagy ellenkezőleg: szinte minden művészre 
jellemzőek. Bizonyos magatartás- és lázadás
formák (amelyeket Király István általában 
nonkonformistának vagy anarchistának mi
nősít) véleményem szerint bizonyos körül
mények között nemcsak előzményei lehettek 
egy forradalmi magatartásnak, hanem egye
nesen, majdnem törvényszerűen abba nőttek 
át. Mindig az a kérdés, kikkel nem konformis 
a költő — és a század elejei polgárság elleni 
tiltakozásnak és lázadásnak néhol szükség
szerűen ilyen formákat kellett öltenie. Egyes 
fejtegetéseinél pedig (pl. I. 130.) az az érzés 
is támadhat, hogy Ady egyes sajátos, már 
éppen túlhaladott magatartásformáit egyen
lősíti az „avantgárdé modern"-séggel, — 
és így bizonyítja azok elavult, dekadens 
voltát. Mindez, úgy gondolom további vita 
kérdése. 

e) Nagyon-nagyon ritkán, de előfordul 
a műben „rövidrezárás" is, azaz formai
nyelvi-stilisztikai jelenségek és eszmei tar
talom, vagy morális magatartás túlközvet-
len kapcsolatának feltételezése. így— Kodály 
és Bartók műve, sőt a magyar népdal 
népzene sem indokolja az „időmértékes-nvu, 
gáti" verselés és a „nemzeti" olyan merev-

MiKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MÜVEI 

Az 1968—69-ben kiadott öt kötet két ciklu
son belül is gyarapította a Mikszáth kritikai 
kiadást. Többszörösen hasznos ez, hisz meg
gyorsult a kiadás üteme, és már most lehető
ség nyílik a kétféle jellegű anyag szembesíté
sére —- egy árnyaltabb Mikszáth-kép ki
bontakozását segítve elő. A kötetek közös 
jellemzője, hogy a 80-as évek elejének — a 
szegedi, illetve a Pestre visszatelepülő, 
A tót atyafiak és A jó palócok sikerét élvező 
író — termését gyűjtik egybe. Tetemes meny-
nyiségnél az első kötetkiadást, számos írásnál 

tartalmi-érzületi és főleg társadalmi (a 
„tömeghátvéd nélküli polgárosodással" adek
vát) minősítését, mint azt a II. 577. lapon 
olvashatjuk. 

f) És végül: Király István minden eddigi 
műnél mélyebben, komolyabban, alaposab
ban néz szembe Ady és a magyarság prob
léma-komplexumával, — egyaránt felül
emelkedve az urbánus, a konzervatív, a 
„népi" elfogultságon s a korábbi kommunista 
kritika gyanakvásán is. Könyvének talán 
legszebb lapjai ezek. És mégis: bizonyos 
kielégületlenséget ez a rész is hagy, — talán 
azért, mert a kérdés kifejtése a következő 
kötetre marad. Számomra a probléma az: 
Adynál a magyarságprobléma nem teljesen 
azonos a népiség problémájával, — a kettő 
nem fedi egymást teljesen. Mint oly sok kor
társánál, más tartalmak, indulatok öltöz
ködtek nála is „magyarság"-köntösbe, nem
csak a népiség jelzése volt ez nála, s nem
csak a forradalmisághoz való út előkészítője, 
olykor fedő- és menekülő fogalom is. És nem 
lehet felednünk: kényszerűen és szükség
szerűen ő is a történelmi Magyarország poli
tikai kategóriában gondolkodott, s bizonyos 
összeütközések innen is származnak. Két
ségtelen, hogy e kérdések tárgyalására még 
sort kerít Király István. 

8. Vitatni, továbbgondolkodni való kér
déseket vetettem fel, — amelyek nem érintik 
a mű jelentőségét. És a bírálat, ismertetés be
fejezése valamiféle kollektív, testületi büsz
keség is: az egész tudományágé, — a magyar 
irodalomtudományé. Amelyet annyi szokás 
szidni, amelynek létét is szokás tagadni, 
amelyet másodlagosnak szokás deklarálni, 
s amelynek művelője ilyen jelentős alkotást 
hozott létre. 

Szabolcsi Miklós 

a szerzőség bizonyítása révén az életműbe 
való beillesztést jelenti ez. Az anyag, s a 
vele kapcsolatos munka sajátosságai indo
kolják, hogy az alábbiakban főleg a főszöveg 
kialakításának kérdéseivel (szerkesztés, hite
lesség, szöveggondozás) foglalkozzunk rész
letesebben. 

1. Anyagelrendezés. Mivel a novellák cik
lusa egy kézben összpontosul, lehetségessé 
vált, hogy a 32. kötetet már eredeti terv 
szerint A tót atyafiak és A jó palócok novellái 
számára tartsák fenn, amelyek így nem 

Szerk.: Bisztray Gyula és Király István. — Elbeszélések 6—7. köt. Sajtó alá rendezte: Bisztray 
Gyula. 1968—1969. 444; 382 1. — Cikkek, karcolatok 8 - 9 . köt. Sajtó alá rendezte: Nacsády 
József. 1969. 396 1. 17. köt. Sajtó alá rendezte: Rejtő István. 1969. 403 1. Bp, Akadémiai K-
(Mikszáth Kálmán Összes Művei 32—33, 58—59. 67.) 
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kronologikus rendben, hanem Mikszáth ere
deti kötetrendjében kerültek a kritikai ki
adásba. Bisztray azzal érvel, hogy ellenkező 
esetben a korszakos jelentőségű két kötet 
„köztudatban már teljesen egységes össz
képét" áldozná fel. (Bár ez az érv egyes 
verseskötetek esetében indokoltabban han
goztatható!) Inkább második érve alapján 
kell elfogadnunk rendhagyó megoldását. 
Az egyes elbeszélések ugyanis már négy—öt 
évvel előbb elkészültek, de végső, klasszikus 
csiszoltságukat a kötetbe rendezés, a meg
jelenés időpontjában érték el. S mivel A jó 
palócok 12 darabja 1881 márciusa és de
cembere között keletkezett, így nem nagy 
kár esik a kronológiában sem, hisz az írások 
zömének amúgyis e kötetben a helye. 

A 33. kötet a 31. kötet folytatásaként az 
1881—82. évi novellatermést tartalmazza a 
megjelenés időrendjében. A színes, változatos 
anyag rendszerezésére is kísérletet tesz a 
sajtó alá rendező, a kötet jegyzeteinek be
vezetőjében az író életének egyes szakaszai 
szerint csoportosítva e novellákat. Az anyag
elrendezés kifogástalan, csupán egy szigo
rúbban értelmezett hitelességi mérce esetén 
a kétes hitelű írásokat célszerűbb a függe
lékbe helyezni, miként ez az 58. és 67. kötet
nél is történt, de ez csak néhány írásra 
vonatkozik. 

Az 58. és 59. kötetekbe a Szegedi Napló 
1880-as évfolyamának — „Mikszáth utolsó 
szegedi évének — publicisztikai termését 
gyűjtötték egybe. A kötetek igen arányos — 
féléves metszéssel tagolt —, egységesen meg
oldott anyagelrendezést mutatnak. (Tárcák, 
Vezércikkek és egyéb politikai írások, Ap
róságok és Színház rovaton belül érvényesül 
a kronológia.) Belső rendjüket már az előző 
kötetekben kialakított rovat-műfaj és idő
rend kombinációja adja. A két kötet össze
függ annyiban, hogy egy évfolyam írásait 
adja, de megőrizték a kötetek önállóságát is, 
az adott időszak teljes publicisztikai anyagát 
egy kötetbe rendezve érvényesítik a kritikai 
kiadások alapelvét, a kronológiai rendet. 

A 67. kötet önmagában csonka, bár 
a legkevésbé az azon három kötet közül, 
amely együttesen öleli fel az 1882. nov. 29-
től 1883. dec. 31-ig terjedő időszak publi
cisztikai termését. 

A köteten belüli anyagelrendezés kérdésé
hez tartozik, hogyan alakítjuk ki az egyes 
műfaji csoportokat. Nyilvánvaló, minél töb
bet, annál jobban háttérbe szorul a kronoló
giai elv. (Annak tudatában, hogy az egyes 
kötetek szerkezetét az anyag szabja meg.) 
A Cikkek és karcolatok III. kötete (53. köt.) 
hat csoportra bontja anyagát, de az élre 
helyezett tárcák között csak három írást 
közöl. Az 59. kötet említett csoportjában az 
írások negyede eredetét tekintve nem tárca. 
Olvashatunk itt vezércikket (Csengery Antal 

meghalt), „petit"-et (Az ősz), többet a 
Csarnok rovatból — s mindezek mindenféle 
indoklás nélkül kerültek a tárcák csoportjába. 
A Színház rovat élére helyezett két tárcacikk 
esetében (Az új társulat I—II. 58. köt.) 
legalább elfogadható indoklást kapink. To
vábbá ideszámítva Nacsády — tárcák szá
mát szaporító — tévedéseit (58. köt.: A név
telenség nem tárcarovatban jelent meg, 59. 
köt.: Iska kisasszony a Csarnok rovatból 
ered) arra a megállapításra juthatunk, 
hogy egy megmerevedett kategória erőszakolt 
fenntartásáról, vegyes anyaggal való kitölté
séről van szó. Ezért helyeselhetjük Rejtő 
István 67. kötetben alkalmazott megoldását, 
aki összevonással a Cikkek, tárcák csoportját 
alakította ki. 

Láthatóan a később kiadott kötetek 
hátrányos helyzetben vannak, s lassan egész 
jegyzéket közölhetnek némi szemrehá
nyástól sem mentes hangon olyan írásokról, 
amelyek „technikai okokból" más kötetbe 
kerültek. Még az Egy cikk az irodalmi 
viszonyokról (Szegedi Napló 1880. dec. 1.), 
nyílt levél lévén, joggal került a 24. kötetbe, 
de akkor felesleges ezt jelezni. Annál kevés
bé indokolt a 30. kötet novellái között 
tartalmát, műfaját tekintve az 58. kötet szín
házi rovatába kívánkozó színházi levél. 
(Nótás Kata, 1880. jan. 27.) Hasonló követ
kezetlenségről tanúskodik, hogy két azonos 
jellegű, ún. „szezoncikk" sem került egy 
kötetbe. A rózsák hervadásá-nak (SZN 1880. 
jún. 27.) Az ősz mellett a helye az 59. kötet
ben, s nem a 31. kötet elbeszélései között. 
Erről máskülönben is határozott állásfoglalás 
olvasható a Cikkek és karcolatok bevezető 
kötetében (51. köt. 206. 1964)! 

Súlyosabb hibának minősül, ha teljes 
névvel jelzett, kétségtelen hitelű írás marad 
ki a kötetből, s ilyenkor már csak a pótkö
tetre hagyatkozhatunk. Hiába kerestük az 
59. kötetben Komjáthy mint költő c , a Szegedi 
Napló 147. számában (1880. jún. 27.) meg
jelent tárcacikket. 

2. A hitelesség kérdése. Az anyagelrendezés 
kisebb-nagyobb hibáiért azonban kárpótol e 
kötetek vitatkatatlanul nagy érdeme, hogy a 
lassan évszázados sajtóanyag foszladozása 
miatt veszendőbe menő írásokat menti át, 
tetemes mennyiséget első alkalommal ren
dezve kötetekbe. (A 67. kötet cikkeinek 
kétharmadát, a 33. kötet félszáz novellájá
nak egyharmadát először gyűjtötték kötet
be.) Az igazi újdonságot pedig azok az 
írások jelentik, amelyeknél első alkalommal 
sikerült bizonyítani Mikszáth szerzőségét. (A 
cikkek esetében ez a kötetek fele-harmada!) 

Nacsády József (58., 59. köt. cikkei) főleg 
a témarokonság, a lapnál kialakult szokás 
alapján dönt. (Mikszáth szokta írni a nekro
lógokat, ő volt a társasági élet eseményének 
a krónikása stb.) Felfigyel az irodalmi uta-
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lásokra, reminiszcenciákra, az érzelmes-boron-
gós, patetikus hangra, jellegzetes szófordula
tokat emel ki. Ritkábban a képanyag, az 
írások felütése alapján is szelektál. 

A 67. kötet (Rejtő István) alaposabban 
veszi figyelembe a cikkek felütés- és zárás
mechanizmusát. Egyes cikkek esetében pedig 
kifogástalanul bizonyít (Greguss Ágost nek
rológ). Arra is ügyel, hogy a Hátrahagyott 
iratok cikkeinek hitelességét is felülvizsgálja, 
elvégre Rubinyi is tévedhetett. 

A novellák esetében csak a 33. kötet jöhet 
számításba (Bisztray Gyula munkája), hisz 
a 32. kötet számtalanszor közölt kétségtelen 
hitelű írásokat tartalmaz. A félszáz novella 
között hat újdonságot is közöl, amelyeknél 
első alkalommal bizonyítja Mikszáth szer
zőségét. (Akad még egy-két anonim írás 
ebből az időszakból, mint a Pesti Hírlap 
1881. nov. 9-i számában az Akit királynak 
tartanak című tárcanovella, A Lándzsa 
Imre komája alcímmel. Az elnyújtott kis 
anekdota is Mikszáthra vall, érdemes lenne 
megvizsgálni!) A hat újdonságból három 
esetben nemcsak azért kételkedünk, mert 
nem találtuk elégségesnek a bizonyító appa
rátust, hanem mert gondosabb munkával 
sem juthatunk megnyugtató eredményre. 
A legcélravezetőbb — az ellenőrzésnél is 
alkalmazott — módszer: az egyidőben kelet
kezett, kétségtelen hitelű írások jellegzetes
ségeinek szembesítése a kétséges hitelű 
darabokkal. 

Már néhány írás alapján is (pl.: Az el
züllött báró, A kis húgom virágai, Éji séták 
és éji alakok) megbízható filológiai apparátus 
birtokába juthatunk. Időben, térben mélyen 
gyökerező írások ezek, irodalmi utalásokkal. 
(Múlt idézése, jelen, múlt összevetése; idő
szerű események, politikai vonatkozások 
gyakorisága; a Petőfitől kölcsönzött Hiripi 
név.) Nyelvi-stílusbeli sajátságok a szókincs 
(kedvelt szavai, főleg idegen szók: apprehen-
dál, fizognómia), az alaktan (a meg ígekötő 
sajátos használata: megélés, megápolni), 
a mondatszerkesztés területéről; az ironikus, 
néhol cinikus, pesszimisztikus hang, majd az 
elömlő líraiság; csípős szúrásai (korhelyt 
papnak szánnak); célzásai a birtokok el-
úszására; anekdotikus ötletei (aki tönkre
ment kocsmárosnak adja ki magát, azt 
minden vendéglős jól tartja); a befejezések 
poentírozása — mind-mind a korabeli Mik
száth fegyvertárának bizonyító erejű jelleg
zetességei. 

Az általunk kifogásolt három írásban a 
fentiekkel szinte egyetlen jegy sem azonosít
ható. A kőszívű férj esetében a sajtó alá 
rendező „nyilvánvaló stílusjegyek és szerke
zeti sajátságok" mérlegelése alapján döntött, 
ám nem közli őket. A címadás és alcím 
szerény bizonyítékain kívül a korban köz
ismert fürdőnevekkel érvel. A kelepcébe 

jutott férj témáját kétes hitelű írással roko-
nítja, egyetlen alaktani bizonyítéka a ment-
hetlenül szóalak. Módszerére az általános
ságok ismételgetése jellemző („jellegzetes 
mikszáthi előadásmód"). A Fürdőre kell 
menni esetében is egy-két esetleges jegy alap
ján dönt. 

Láthatóan a hitelesség megállapítás egy
séges módszereit nem dolgozták ki, erre sem 
a ciklusok nyitóköteteiben, sem az egyes 
kötetek bevezetőiben nincs utalás. (Pedig 
elfért volna.) Esetenként, az egyes cikkek 
jegyzeteiben, tudományos rendszerességet, 
módszert nélkülöző, ötletszerű megjegyzések 
alapján túlságosan könnyen jutnak arra a 
megállapításra, hogy adott írás kétségtele
nül Mikszáth Kálmántól származik. Szembe
tűnő, hogy csak elvétve találkozunk nyelvi-sti
lisztikai vizsgálódással.Inkább az átmentésre, 
a közlésre esett a fő hangsúly, még akkor is, ha 
nem sikerült minden esetben megnyugtatóan 
bizonyítani Mikszáth szerzőségét, hisz ese
tenként ez később is elvégezhető. Bár azt a 
véleményünket sem hallgathatjuk el, hogy 
a kritikai kiadásba került írás bizonyos 
rangot kap, védettséget élvez, innét már 
később nehéz kiemelni, idéznek belőle, sőt 
kétes hitelű írások bizonyítására is felhasz
nálják, mint ezt a 33. kötet esetében tapasz
talhattuk. 

A hitelesség megállapítás elbírálásánál 
nem mérhetünk egységes mércével, ami a 
cikkeknél elégséges, az a novelláknál kevés. 
Mikszáth elsősorban szépíró volt, ez időszak
ból származó véleményeiből is kiderül, mit 
tartott fontosabbnak: ,,. . .undorodom az 
újságírói foglalkozástól, de mégis kénytelen 
vagyok vele. Az az egy zsáner, amihez úgy 
ahogy értek, a novella. . . ami íróhoz 
méltó dolog, nem úgy, mint a pamflet, vagy 
ami még ennél is alacsonyabb, a lapcsinálás." 
(Szegedi Napló, 1880. dec. 1.) Reviczky 
is hasonlóképpen vélekedett: „Lehet valaki 
tízszer olyan felkapott, mint Mikszáth, 
értéktelen hírlapi cikkeket kell firkantania 
napról napra, hogy a magyarok Istene meg
adja neki a mindennapi kenyeret." (1885.) 
Kiolvasható ezekből némi mentegetőzés, a 
kényszerű munka, a rosszul fizetett robot 
alacsonyabb szintjének indoklása is. Mik
száth nemegyszer él az „ollózás" módszerével, 
arra is több példát találunk, hogy egyes 
cikkeknek csak fele, harmada vall tol
lára. 

így nyilvánvaló, hogy a publicisztikai 
anyag anonimitásának feloldása rendkívül 
nehéz, egyes esetekben talán el sem végezhető. 
A névjelzés nélküli cikkek tömegéből ki
emeli, melyik ered szerzőnktől, és köteten
ként 20—30 cikknél bizonyítani a szerzőséget 
sokkal nehezebb, mint a nagyobb kedvvel
gonddal készülő, az egyéni vonásokat jobban 
tükröző novellákat kiválasztani a kevésbé 
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anonim anyagból, s kötetenként egy pár 
esetben részletes vizsgálat alá vetni. 

3. Szövegkialakítás. A jegyzetek élén egy
séges szöveg tudósít valamennyi kézirat 
hiányáról. (Az 58. kötetnél ez véletlenül 
elmaradhatott.) Feltételezzük, hogy több 
száz kézirat nem pusztult el, inkább csak 
kallódik. Mikszáth maga is utal rá, hogy a 
nyomdászok gyűjtötték a kéziratokat. 

Az alapszöveg kiválasztásában többnyire 
a kiadási elveknek megfelelően jártak el a 
sajtó alá rendezők. A cikkeknél — kézirat 
hiányában, egyszeri sajtóközlés esetén — 
ez nem jelentett különösebb gondot. Az 
58. és 59. kötetben a Szegedi Napló, a 67. 
kötetben többnyire a Pesti Hírlap szövegét 
kapjuk. A kötetkiadást is megért néhány 
cikk esetében a 67. kötet általában közli, 
hogy melyik szöveget adja, ha nem is indo
kolja, az 58. kötetnél azonban a Tisza Lajos 
és udvara Szegeden c. kötetben is közölt 
tucatnyi tárcáról ez nem derül ki. A szöveg
változatok közlésétől egységesen eltekintet
tek. 

A 32. kötet novelláit egységesen a Mik
száth Kálmán Művei sorozat (1901-es Révai 
kiadás) 5. kötete alapján közli Bisztray 
Gyula. Ez tartalmazza ugyanis a Mikszáth 
utolsó javításait tükröző végleges szöveget. 
Bár e népszerű novellák Mikszáth életében 
még több kiadást is megértek, de a szövegek 
csak romlottak, így feltételezhetően a 
legjobb szöveg szolgált alapszövegként. (Az 
egyes novellák jegyzeteiből ez olvasható ki, 
ha hangsúlyosabb formában nem is kapjuk a 
szövegválasztás indoklását.) A szövegvál
tozatokba szabályszerűen felvette az első 
folyóiratközlések, az első kötetkiadás, a 
díszkiadás, és a jubileumi kiadás variánsait. 
A 33. kötet harmadának első kötetkiadása 
ez, főként a Pesti Hírlap szövege, a kötetek
ben is kiadott novelláknál szabályszerűen a 
Mikszáth által utoljára átnézett szöveg (Az 
apró gentry és a nép 1889-es, A tekintetes 
vármegye 1889-es kiadása) szolgált alap
szövegként. 

A szövegkritikai munka a két novellás
kötetnél a leggondosabb. Bisztray Gyula 
tevékenysége megnyilvánul a Mikszáthra 
oly jellemző, nagy stílusértékű szavak meg
óvásában (morcsosan 33. köt. 195 :27, 
melyet későbbi kiadványok szívesen „ja
vítottak" morcosan-ra; a fölveszik szó föl
verik jelentésű használatában is helyesen 
dönt, 33. köt. 182 : 26, hisz Mikszáth másutt 
is így használja: 33. köt. 190 : 10), az örök
lődő, értelemzavaró tollbotlások (aranygom
bot aranykeresztre helyesbít 32. köt. 117 : 
15), a sajtó hanyagságainak javításában. 
Következetesen javítja a határozóragok 
hibáit is (33. köt.: abban a boltban 130 : 
21, hivatalban 23 : 24, frakkban 102 : 17 ha
tosokban 140 : 39 stb.) A szóbetolódások-

nál (Pista, aki még 33. köt. 73 : 3) megoldása 
nem szabályszerű, nem alkalmazza a fő
szöveg kiegészítésénél kötelező szögletes 
zárójelet. Mikszáth sajátosan elferdített ide
gen szavainak korrigálása révén azonban 
már ízéből veszít a szöveg (Pesti Hírlap: 
reterálhat, 33. köt. 28 : 25 retirálhat; PH: 
medecin, 33. köt. 31 : 13 medicin). Másutt 
is van erre példa (PH: fizonomiával, 67. köt. 
6 : 12 fizionómiával). 

Nacsády szabályszerű emendációs tevé
kenysége (58. és 59. köt.) főleg szó és szó
elemek betoldásában nyilvánul meg (mert 
[a] Zichy 58. köt. 123 : 26, követ [el] bün
tetendő 59. köt. 165: 14, egyetembe[n] 
59. köt. 167:20, kert[l] lakhoz 59. köt. 
5 2 : 8 stb.) Ám nem túl következetes, 
megelégszik egy-egy figyelmeztető felki
áltójellel, az olvasóra bízván a javítást. 
(Megállapíthatja [!] — megalapozhatja? 58. 
köt. 100 : 31; nagy [!] — nagyobb ? 58. köt; 
91 : 23; betért [!] — befért 59. köt. 211 : 29. 
Kóródi Pista [!] — K. Péter 59. köt. 225 : 33. 
megszólításba [!] 59. köt. 52 :13 stb.) 

A szövegek összevetésére különös gondot 
fordítottunk, így joggal állíthatjuk, hogy e 
kötetek pontos, megbízható szöveget köz
vetítenek. Bár a szövegromlás jelentéktelen, 
eseteire, típusaira mégis fel kell hívnunk a 
figyelmet. Viszonylag az 58. és 59. kötet 
tartalmazza a legtöbb hibát. Szókihagyások 
(elöl az alapszöveg: ismeri az, — ismeri, 
58. köt. 47 :33; még ezzel igazán — még 
igazán 59. köt. 240 : 24), szócserék, alak
módosítások (előbbi - előző 58. köt. 185 : 38; 
fekélyesztette — fekélyesítette 58. köt. 91 : 8; 
és — de 59. köt. 11 : 34; belédtemetkezik — 
beléd temettetik 59. köt. 68 : 3; elcsábítja — 
elcsalja 59. köt. 240 : 34; tyúkszem marad 
még — tyúkszem van még 59. köt. 247 : 30 
stb.) formájában. A 32. és 33. kötetben csak 
elvétve akad hiba (elöl az alapszöveg: 
fáradtságtól — fáradságtól 32. köt. 7 : 29; 
Svarka — Skvarka 32. köt. 63 : 5). 

A szövegek „betűhívek" — szó szerinti 
értelmezésben, ugyanis az írásjelekre kisebb 
gondot fordítottak a sajtó alá rendezők. A 
67. kötet az élőbeszéd hatásos szüneteit jól 
tükröző gondolatjeleket cseréli vesszőre, vagy 
egyszerűen elhagyja. (9 : 1, 9 : 34; tévedésem 
— Ők., tévedésem ők. 52 : 23, utolsó kártyá
juk — a politika., utolsó kártyájuk a politika. 
177 : 22) Az írásjelek gondatlan használata 
a mondathatárok eltolódásához vezet (32. 
köt.: fölfelé. A Csőkéné — fölfelé; a Csőkén-
97 : 9; barnább lett, Magdát — barnább 
lett. Magdát 172 : 36.) Már csak a helyes
írási bizonytalansággal magyarázható az 
a számtalan vesszőhiba, amely a 32. kötet 
egyébként megbízható szövegében előfordul. 
(Leggyakrabban az összetett mondatok tago
lására szolgáló vesszők hiányoznak.) Részint 
nem pótolja az alapszöveg hiányát (7 : 14, 
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8 : 1 1 , 10: 18 stb.), s ami még nagyobb 
hiba, az alapszöveg szükséges vesszőit hagyja 
el (15 : 33,22 : 31, 24 : 17,25 : 6, 33 : 16 stb.). 
Ilyen helyesírási bizonytalanságra — tehát 
nem egyedi hibára — utal az árboc hibás 
alakja az 58. kötetben (árboc 108 : 33, árboca 
108 : 37). 

4. A jegyzetapparátus. A főszöveg kialakí
tásának három részletesebben elemzett terü
lete után a jegyzetapparátus azon fejezeteit 
tekintjük át — terjedelmi okokból csak 
vázlatosan, nem érdemük szerint —, melye
ket a fentiekben még nem érintettünk. 

A jegyzetapparátus bevezetői részletes 
tájékoztatást adnak kortörténeti, kiadás-
és sajtótörténeti kérdésekről, biográfiai szem
pontból is megfelelő fogódzót nyújtanak. 
(Említésre méltók az 58., 59. kötet kimerítő 
részletességű összefoglalói Szeged újjáépí
tésének kérdéseiről, a helyi politika és az 
országos politika Mikszáth által érintett 
területeiről.) A kötetkiadások, fordítások 
gondos felsorakoztatásában a 32. kötet 
kiemelkedő, egyébként éppen filológiai szem
pontból gyengébbek e bevezetők. Az álta
lános módszerek, megoldások indoklásában 
(a hitelesség megállapítás módszerei, szö
vegválasztás és kialakítás stb.) szűkszavúak 
vagy legtöbbször nélkülözik ezeket. 

A keletkezéstörténeti fejezetek szerte
ágazó kutatások eredményeit sűrítik maguk
ba, nemegyszer újdonságokkal, tudományos 
megállapításokkal is szolgálnak. Bisztray 
Gyula meggyőzően bizonyítja Nacsády érve
lésével szemben Mikszáth témájának eredeti
ségét a Peri lányok szép hajáról c. novella 
esetében (32. köt.); A jó palócok „három 
kiadatlan"-járól Rubinyi megállapításait fe
lülvizsgálva eredeti magyarázattal szolgál 
(33. köt.); Szilády tévedéseit igazítja ki a 
Toldi-mondával kapcsolatban. (33. köt.) 
Tudományos újdonságként kell fogadnunk a 
sok új álnév megfejtését, azonosítását. 
Corvin, O-i a 33. kötetből, P-s a 67. kötetből, 
Curtius, Colon, Tacitus, Petrus az 59. kötet
ből. Nemo azonban nem újdonság, Gulyás 
Pál álnévlexikona már 1956-ban közli. 

Az egyes művekhez fűzött jegyzetek az 
anyag természetéhez szabottak, inkább csak 
kötetenként egységesek. Különösen említésre 
méltó a 67. kötetben a parlamenti karcolatok 
jegyzetelése. A szigorúan szerkesztett, egy
ségesen két fő részre tagolt jegyzet első része, 
a regeszta, az aznapi ülés tényszerű össze
foglalása, amely nélkül kevésbé élvezhető a 
mikszáthi reflexió, a második részben Mik
száth megoldásai — a formai jegyek, értel
mezési problémák kaptak helyet. 

A tárgyi magyarázatok bőségesek, nem
egyszer hasznos összevetéseket is tartal
maznak egyéb művek név- és képanyagával. 
(Főleg a 32. és 33. kötetben.) Ha nem is feltű
nően sok, azért még akad felesleges jegyzet. 

Gyakoribb típusai: a szerző is kielégítő 
magyarázatot ad a főszövegben (pick-pocket 
33. köt.), közismert szó, fogalom (a Három 
testőr szerzője 32. köt., penicilus, pulpitus 33. 
köt., fiaskó 58. köt. stb.), közkézen forgó 
szótár, lexikon magyarázatának megismét
lése (a krispin valóban rövid női kabát, 
ám gyanítjuk, hogy Mikszáth más jelen
téssel használja! Vö. Bizi apó hosszú kris-
pinje). 

Nincs helye a tárgyi magyarázatok közt 
téves egyéni nézet hangoztatásának.Felettébb 
furcsa, hogy egy akadémiai kiadvány indula
tos hangú kirohanást tartalmaz érvényben 
levő közismert helyesírási szabály ellen, 
két ízben is helytelenítve (33. köt. 349-350.) 
a Piski szó melléknévi alakját (piski), s a 
főszövegben is makacsul ragaszkodik a hely
telen piskii alakhoz (171 : 4). Bisztray Gyula 
egyébként is nehezen tudja visszafojtani 
érzelmeit, néha az óhajtott tömörséget és 
szigorú tárgyiasságot messze maga mögött 
hagyva megfeledkezik arról, hogy a jegyzet
apparátus nem szépirodalmi olvasmány; 
máskor indulatos minősítései kifogásol
hatók. 

Míg a jegyzetapparátus fentebb érintett 
részleteit az anyagbőség, a kimerítő részle
tesség jellemzi, az irodalom fejezeteket a 
nagyvonalú lemondás. Ez a cikkek esetében 
indokolt is, hisz a Mikszáth-irodalom érdem
ben nem foglalkozott velük. így a 67. kötet 
teljes egészében lemond az irodalom feje
zetről, igen helyesen, hisz az 58., 59. kötet 
— jórészt Rubinyi és Nacsády könyvére 
alapító — egy-két soros irodalom fejeze-
tecskéinek sem sikerült érdemlegeset mon
daniuk. 

A novellák esetében éppen a hatalmas 
anyag indokolja a sajtó alá rendező nagy
vonalúságát (32. köt.). Nem azt kifogásoljuk, 
hogy nem hord össze jelentéktelenségeket — 
hisz A tót atyafiak és A jó palócok elbeszéléseit 
egyetlen értékelés sem hagyta említetlenül —, 
de Bisztray lemond az összes előszókról (a 
kritikai kiadás egyéb köteteinél is megbecsült 
forrás ez!), valamennyi nagy összefoglalásról 
(Pintér Jenő, Szerb Antal, a Gondolat 1963-as, 
az Akadémiai Kiadó 1965-ös irodalomtörté
nete); a tanulmányok közül pedig Mezei 
József Mikszáth-cikkének (M. és a század 
„realizmusa" ItK 1961.) annotálását hiá
nyoljuk, hisz ezek sem jelentéktelenebbek 
a közölteknél. A jól tagolt, sikeresen kiala
kított, de amúgy is terjedelmes fejezetet nem 
nyújtani szeretnénk, hanem tömörebb össze
foglalások révén azonos terjedelem mellett 
is többetmondóvá tenni. 

A 33. kötet irodalom fejezeteit már szű
kebb lehetőségek közül válogatták. Legtöbb
ször Rubinyi, Várdai, Riedl, Zsigmond Fe
renc megjegyzéseit építették be. Felesleges
nek tartjuk azonban a három Mikszáth-
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kötet irodalmából kerekített külön fejezetet, 
mert ez az anyag a 34. és 36. kötetben úgyis 
szerepel — novellái zömét ugyanis ott köz
lik —, s bár az ismétlődéseket következtésen 
elkerüli, megoldása azzal a hátránnyal jár, 
hogy egyes novellák irodalmát két helyen 
is kereshetjük. 

A recenzensben kialakult összkép a 
kérdéses helyeken való elidőzés ellenére 
pozitív. E kötetek sem maradnak el a sorozat 
színvonalától, sőt a 32. a novellák között 
rangos kötetnek számít. A kifogásoltak sem 
mindig a sajtó alá rendezó'k felületességét, 
hanem a lektori munka réseit mutatják. 

Szakács Béla 

ÉLŐ IRODALOM 
Tanulmányok a felszabadulás utáni magyar irodalom köréből. Szerk.: Tóth Dezső. Bp. 1968. 
Akadémiai K. 551 1. 

„Az olvasó olyan tanulmányok gyűjte
ményét veszi kézbe, amelyek felszabadulás 
utáni irodalmunk valamely kérdését, jelen
ségét irodalomtörténeti-kritikai módszerekkel 
átfogóan igyekeznek megközelíteni. . .Fogya
tékosságai mellett is úgy hisszük, hasznára 
lehet iskolai és egyetemi oktatásnak, az 
élő irodalom széles olvasótáborának s a szű
kebb szakmai közvéleménynek is" — írja 
előszavában a kötet szerkesztője. Éppoly 
fontos a feladat, amelyre vállalkozott, mint 
amilyen nehéz. Hiszen — egyrészt — már 
az is sajnálatos, hogy a felnőtt olvasó népes
ség igen jelentős hányadának saját kora 
irodalmáról való tájékozottsága — legalábbis 
az, ami ezekből az ismereteiből valamennyire 
is tudományos alapozásra — rendszerezésre 
támaszkodik — tizenhat-tizennyolcéves korá
ból való, tehát több évtizeddel marad el 
szorosabban vett jelene mögött. Abban pedig 
éppenséggel már valami abszurditás is 
van, hogy ezeknek az ismereteknek a meg
szerzése idején jórészt az ismeretek közvetlen 
„forrásai" (ti. tanárai) is több évtizeddel 
korábban kialakított erőteljesebb ismeret
anyagnak voltak csak birtokában. A ma 
negyven és ötven között levők számára tehát 
például a „nyugatosok" után már „a leg
újabb" irodalomnak merőben egyéni tájé
kozódás alapján megismert — vagy meg nem 
ismert — periódusa következik (mintegy 
fél évszázad művészi terméséé!), Juhászék, 
Sántáék munkássága pedig húsz év múltá
val is ebben a többé-kevésbé laza kategóriá
ban fog az érettebb korú olvasóközönség 
számára létezni. Hiszen — és itt már a 
dolgok másik oldalához, az ezen való változ
tatásnak, az említett kategória határozottabb 
kialakításának nehézségeihez érkeztünk — 
a külön tájékozódáshoz felhasználható szak
irodalom maga is szükségképpen vissza
maradt. Vagy kisebb vagy nagyobb mérték
ben. A Ványi-féle 1926-os magyar irodalmi 
lexikon pl. az életművét nyolc éve lezárt 
Kaffka Margitról sem tud adatainál többet 

mondani, (és így van Babitscsal, Koszto
lányival és a többiekkel is), a mozgékony 
Szerb Antal 1934-ben Adyt leszámítva 
ugyancsak sietősen tárgyalja műve végén a 
nyugatosokat is. Schöpflinnek három évvel 
későbbi húszadik századi irodalomtörténete 
amolyan függelékszerű részt szán csupán „a 
háború után" íróinak és irodalmi életének, 
melyben Illyés vagy a pályafutásának végére 
ért József Attila néhány bekezdésnyi jellem
zést kap, ahol a kapott néhány sor alapján 
nemigen lehet Gelléri Andor Endre írói rang
ját a hasonló terjedelmet kapó Körmendi 
Ferencétől megkülönböztetni. 

Úgy látszik: aki a jelen irodalomtörténetét 
akarja megírni, az — részint a szükséges 
alkotóelemek sokaságának hiánya, részint a 
szembeötlő anyag hallatlan bősége követ
keztében, melyet a kutató mindenfajta 
távlat nélkül kényszerül vizsgálni — úgy
szólván lehetetlen feladatra vállalkozik. 

Az Élő irodalom c. kötet — a bevezető 
szavakból is kiviláglik — ennél szerényebb 
feladatot tűzött maga elé. Megjelölt célja, 
egész jellege — valamint az a tény, hogy 
szerkesztője azonos a Magyar irodalom 
története készülő hetedik kötetének szerkesz
tőjével — mégis megengedik azt a föltétele
zést, hogy afféle „előzetes" szerepét hivatott 
betölteni. Részint: a magára még szükség
képpen várató kötetnek a megjelenéséig 
kívánja a sürgető igényeknek legalább egy 
részét kielégíteni, részint a további munká
latokhoz szolgál részbeni előtanulmányul. 
Talán a kritika is megengedheti hát magának, 
hogy ilyen szempontok szerint vizsgálja ezt a 
tanulmány- ill. cikkgyűjteményt— tudomásul 
véve ugyanakkor, hogy a szereplő írások zö
me nem ennek a kötetnek a számára készült, 
s célja szerint elsősorban megjelenésekor volt 
hivatott az irodalom helyes orientálódását 
szolgálni. Ez utóbbi értékek számbavételét 
viszont más —művelődéspolitikai művelődés
történeti (esetleg még szociológiai) — szem
pontú értékelésnek kell majd elvégeznie. 
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Irodalomtörténeti szempontból alighanem 
Béládi Miklósnak a mai magyar regény fej
lődéséről szóló tanulmánya a legfigyelemre
méltóbb. Ez jellegzetesen irodalomtörténet-
írási céljából (és terjedelméből) is következik, 
mely egyúttal módszereit is meghatározza. 
Szorosabban vett tárgya ennek sem több 
mintegy másfél évtized termésénél, ezt 
az anyagot azonban a hazai előzmények 
és a világirodalmi párhuzamok gondos 
vizsgálatával egyaránt összekapcsolja, s épp
úgy figyelembe veszi a tárgyalt írók egyéni 
alkatának milyenségét, mint amennyire a 
külső tényezőket: az alkotás számára tár
sadalmilag adott föltételeket és azokat a tár
sadalmi mozgásokat, konfliktusokat, melyek 
a látásmód, a mondanivaló — ezek révén 
egyszersmind a művészi forma — kialaku
lásában játszottak meghatározó tényezőt. 
Figyel az egyazon korban született művek 
nagyobb mennyiségében jelentkező közös 
sajátságokra is, nagyobb mértékben kon
centrál azonban a jelentősebb esztétikai 
értékeket hordozó egyes müvek elemzésére, 
s mindenekelőtt a köztük lévő kapcsolatok 
vagy ellentétek rendszerezését tekinti felada
tának: így vázolja fel (s érteti meg egyszer
smind) az újabb magyar regény koncepció-
beli-szerkezeti átalakulásának főbb tényezőit. 
— Mint minden tanulmánynak, ennek is 
vannak vitára serkentő, kiegészítő szem
pontokat igénylő részletei, mégis: már szinte 
kész fejezetét adja — ha nem is okvetlenül 
a készülő kötetnek (melynek szerkezetébe 
esetleg nem illenék bele pontosan), de a 
legújabb korról szóló magyar irodaíomtör-
ténetírásnak. 

Hasonló igény leginkább talán Fülöp 
Lászlónak mai líránk szerkezeti vázlatáról 
szóló írását jellemzi. Béládiéhoz hasonlóan 
ez is későbben született, tehát mások korábbi 
tanulmányaira (jelen «setben pl. Szabolcsi 
Miklósnak és Diószegi Andrásnak a kötetben 
közölt írásaira is) alapozó, ezek eredményeit 
is felhasználó munka. Az oknyomozó, érté
ket elemző, összefüggést elemző konok 
igény azonban itt mintha erőtlenebb lenne, 
a megoldandó feladat viszont jóval nagyobb. 
(Hiszen itt a kiemelkedő értékek közt is 
több fontos tendencia jelentkezik egyidejű
leg, mint a regényirodalomban.) Az eredmény 
így szükségképpen szerényebb egy fokkal. 
Fülöp László inkább csak leír, jellemez és 
rendszerez, s az eltérő eszmei és stílustörek
véseket is inkább külön külön, mint amennyi
re egységükben, kölcsönös egymást-meg-
határozásukban tárgyalja. Ily módon elem
zéseî  egy fokkal kevésbé komplexek. Ma, — 
az Új versek „Őszikék-korszakán" túljutott 
Illyés ismeretében — az Illyés-lírának a 
Juhászétól, Nagyétól, Benjáminétól elkülöní
tetten történő tárgyalásához is erős kérdő
jelek kívánkoznak. Viszont mind líránk 

stílusbeli sokszínűségének vagy Juhász és 
Nagy világnézeti alap-indíttatásainak jellem
zése • tekintetében, mind újszerű verskom
pozíciók és művészi látásmódok kialakulá
sának kiemelését — tehát számos részletet 
illetően is sok figyelmet érdemlő megállapí
tással szolgál, a legfontosabb értékekre 
avatott szemmel figyel, a legfőbb tenden
ciákat is meggyőző módon jelöli meg. 

Más okok miatt áll igen nehéz feladat 
azok előtt, akik a drámairodalom termése 
fölötti áttekintésre vállalkoznak. Itt nem 
az anyag rendkívüli gazdagságából is adódó 
összetettség (és az egyes tendenciák közti 
érdekes, egyéni átmenetek ugyanezen okból 
adódó sokasága) teszi nehézzé az áttekintést, 
sokkal inkább a „hézagok" sokasága, nagy
sága. Más szóval az a tény, hogy a valóban 
értékes szintet elérő egyes művek között 
gyöngék az Összefüggések szálai. így van 
ez nagyobb távlatban is: a Bánk bán és 
Az ember tragédiája közt aligha alkot össze
kötő kapcsot a Csongor és Tünde, Madáchtól 
Németh Lászlóig sem vezet akár Balázs 
Bélán, akár Molnár Ferencen át bár mégoly 
keskeny csapás, a közelmúltban, Ül. jelenben 
is elmondható, hogy a Kegyenc és a Két 
Bolyai vagy a Fáklyaláng és a Galilei egy
mástól nem kevésbé eltérő alkotások, mint 
amennyire mondjuk Illés Endre drámái 
és Déry Óriáscsecsemö\t. Mit tehet itt az, 
aki nem utolsó sorban szerves fejlődést hiva
tott kimutatni? 

Osváth Béla írása húsz éves termést 
kísérel meg a maga extenzitásában fölmérni 
— húsz lapon. Hermán István négyről ad 
elemzőbb, eredményesebb fölmérést, de ő is 
inkább egymásutánról tud képet adni, mint 
amennyire fejlődés komplex elemzését nyúj
tani. Pándi Pál drámairodalmunk kérdései
vel foglalkozó fontosabb írásainak évtizednyi 
terméséből — ritkábban egyes színibírálatok
ból, inkább éves „metszetek" áttekintéséből, 
soron levő feladatok tisztázását szolgáló 
elemző elvi írásokból — ad összefüggő 
láncolatot adó válogatást. Míg azonban az 
elsőként említett tanulmány esetében a ter
jedelem és a feldolgozott anyag természete 
(és részben mennyisége) közti ellentét tette 
szinte lehetetlenné a valóban igényes feladat
megoldást (bizonyára szerzője sem eléged
nék meg ma már ezzel az áttekintéssel), 
addig Pándinak a maguk műfajában igen 
jó szolgálatokat tevő írásai az anyag termé
szetéből eredően azért sem vállalkozhatnak 
a teljes értékű irodalomtörténeti feladat
megoldásra, mert rendkívül rövid „szelete
ket" tesznek csupán vizsgálóasztalra. S ezt 
azért is meg kell említeni, mert — ha nem is 
föltétlenül ugyanebben a formában — más 
írásokban is jelentkezik ez a probléma. 
Egy, de még akár két-három év is igen rövid 
időszak csupán az irodalom fejlődésmeneté-
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ben. Pontosabban: szólva: nem időszak 
(legalábbis egészen kivételes esetektől el
tekintve) a szónak egységet jelentő értelmé
ben. Nemcsak azért, mert december 31. és 
január 1. között csupán naptár szerint 
évnyi a különbség, gyakorlatilag nem több 
egy napnál. Nem is csupán azért, mert az 
egyes művek színpadra kerülése vagy meg
jelentetése nem mindig esik szorosan egybe 
megírásával, hanem még azért is, mert 
néha a műveknek maga a megszületése, 
kialakulása is jó néhány évet vehet igénybe. 
(Gondoljunk akár Juhásznak 1956-os köte
tében félkészként előre jelzett, de csak a 
hatvanas években kész formában megjelent 
verseire, vagy a legújabb Illyés-kötetek 
„visszautalásaira"; természetes, hogy lega
lább ennyire veendő figyelembe ez a tényező 
nagyobb lélegzetű művek, pl. regényciklusok 
esetében.) így már nemcsak a legszorosabb 
értelemben vett időrendiségi kérdésről van 
szó, hanem — részben vele is kapcsolatban 
— tényleges összefüggések föl nem ismerésé
nek, a túlzottan közelben keresett analógi
ák és más kapcsolatok túlbecsülésének ve
szélyéről is. (A drámánál maradva: nem lett 
volna érdektelen például a maguk évében 
külön-külön elemzett rokon problematikájú 
Az ablakmosó, a Tóték és a Kegyenc össze
függéseiről és különbségeiről is szólni.) 
Szerény anyagot vizsgálva olykor harmad
rendű művekből kénytelen a kutató vonat
kozási pontokat kialakítani, ezek pedig nem 
föltétlenül alkalmasak arra, hogy köréjük 
nagyobb irodalomtörténeti rendszerezést épít
senek. A kötet nagy részéről viszont elmond
ható, hogy aránytalanul nagy szerephez 
juttatja a kis súlyú munkákat és szerzőiket. 
Például Mándi Éva-, Földes Mihály- Fehér 
Klára- vagy Huszty Tamás-súlyú életművek 
nem nagyon nyertek említést a Nyugat
korszak nagyjainak társaságában — és 
ez minden bizonnyal helyes volt. A könyv
termésben számottevő — és így szociológiai 
irodalomvizsgálatok szempontjából tényle
gesen fontos — művek sokaságának aprólé
kos figyelembe vétele könnyen tereli el a 
kutató figyelmét kevesebb, de esztétikailag 
értékesebb és igazalmasabb művek prob
lémáinak kutatásától. Hogy pl. Juhász és 
Nagy költészetében milyen fontos helyet 
foglal el a két világ határán („a Titkok kapu
jában", „a túlsó partra" átjutás folyamatá
ban) állás élménye, hogy ebből kifolyólag 
ösztönös-ősinek és tudatos-modernnek a 
szintézise milyen új változatokat hoz létre, 
annak tüzetesebb elemzését éppoly szívesen 
venné a kötet olvasója, mint annak részle
tekbe jobban belemenő vizsgálatát: hogyan 
fogalmazza újra ember és természet, ember 
és tárgyi világ viszonyának, cselekvő emberi 
lét és pusztulás szembeállásának egyetemes 
emberi problémáját a mai szocialista líra 

— és adnak-e választ azok a lírikusaink, 
akiknek munkásságát nem ez a világnézet 
hatja át. Epika és líra, tárgyiasság és szemé
lyesség, harmónia és diszharmónia viszonya 
újabb költészetünkben: ilyen terjedelmű 
kötetben már hely szorulhatna tárgya
lásuknak. 

Persze: mindezt összehasonlíthatatlanul 
könnyebb számonkérni, mint megvalósítani. 
A rangos, tekintélyes munkásságot maguk 
mögött tudó és tehetséges fiatal kutatók 
írásaiból egészében véve sikerült a szerkesz
tőnek olyan kötetet összeállítania, amely 
betölti a maga átmeneti feladatát: sokat 
segíthet a bonyolult anyagban való téjá-
kozódásban. Az egyes időszakok és műfajok 
arányosan nyernek tárgyalást, konkrét rész
leteket megvilágító, eszmei és stíluskérdé
seket vizsgáló, általános összefüggésekről 
szóló írásművek egyaránt helyet kaptak 
benne. S ha bizonyára nincs is olyan kriti
kus, aki meg ne kockáztatna jó néhány ellen
véleményt a vaskos kötet egyes megállapí
tásainak ellenében, olyan még kevésbé 
képzelhető el, aki ne üdvözölné benne öröm
mel a találó, továbbgondolásra serkentő 
elemzéseket, az ismert tényeket új megvilá
gításba állító gondolatsorokat, útbaigazító 
részleges vagy teljes problémamegoldásokat 
— legyen szó akár a mai novellisták cso
portját, akár az utóbbi két évtized költé
szetét vallatóra vevő írásokról, akár a for
dulat éve után új utakra induló regény
irodalomról. Ha nem is föltétlenül egyen
értékű, de színvonalas írásokat tartal
maz — a legtöbb esetben. ( így pl. azért 
kár, hogy az ifjúsági irodalmat tárgyaló, 
viszonylag terjedelmes írásmű különösen 
sok figyelmet szentel gyönge, nemegyszer 
selejtes írásoknak, Szüdi Györgytől ere
dezteti a gyerekvers műfaját, elismeréssel 
méltatja ugyanazt a Sarkadi-könyvet, me
lyet a szerzőjéről szóló tanulmány olvas
hatatlannak minősít — aligha ok nélkül —, 
nem tud Juhász verses meséiről é.i.t.) 
Minden hiányérzet és ellenvélemény ellenére 
is megerősíti a kötet azt a benyomást — 
melynek helyességét talán a jövő is igazolni 
fogja — hogy mai irodalomtörténetírásunk
nak a korábbiaknál reálisabb, frissebb 
tudata van jelenéről, s ezáltal a korábbiaknál 
jobban szolgálja az élő irodalom és az olvasó
közönség irodalmi tudata közti távolság 
áthidalását. 

A hiányérzetek kielégítésére pedig majd 
a hetedik kötet lesz hivatott — az azt foly
tató-kiegészítő vagy talán éppen vele pole
mizáló cikkeknek és tanulmányoknak a 
mindig megújuló irodalommal lépést tartani 
igyekvő sorával együtt. 

Tamás Attila 
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