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Találó alcímet választott Mózes Hu
ba újabb gyűjteménye élére. A koráb
ban (jórészt erdélyi lapokban, folyóira
tokban) már napvilágot látott tanul
mányok, esszék, forrásértékű doku
mentumok ugyanis inkább részletkér
dések megvilágítását, a további kuta
tást kívánják szolgálni. Irodalmunk, 
elsősorban az erdélyi magyar irodalmi 
és művelődési múlt egy-egy fehér folt
ját szeretnék eltüntetni, eddig fel nem 
tárt adatokat kínálnak az érdeklődő 
számára. 

Tematikájukat tekintve sokfélék a 
kötet darabjai. Olyannyira, hogy a vá
logatás esetlegesnek, akár eklektikus
nak is tűnhet az első pillantásra. 

De csak a felületes szemlélőnek. 
A figyelmes olvasó számára csakha
mar nyilvánvalóvá válik, hogy a más
félszáz oldalas gyűjtemény darabjai
nak zöme valamilyenképpen kiegészíti 
egymást. Az írások egy része pedig 
Mózes Huba régebbi munkáinak - a 
szélesebb olvasóközönség számára 
írott József Attila kismonográfiájának, 
a sajtó, kritika és irodalom viszonyát 
vizsgáló kötetének, a tragikus sorsú 
esztéta-költőről, Szabédi Lászlóról ké
szült doktori értekezésének, verstani 
összeállításainak, szöveggondozásai
nak - továbbgondolása, árnyalása. 

Ez alkalommal épp erre, az egyes 
írásokat némiképp rokonító összefüg
gésekre szeretném a figyelmet felhívni. 

Rögtön szembetűnik: a költészet spe
cifikumaival, a lírai vers természetével, 
poétikai ismérveivel, ritmusformákkal 
foglalkozik szívesebben, a kutatást 
előmozdítani szándékozó igénnyel a 
szerző. 

A kötet bevezetőjében - kolozsvári 
könyvtárakban őrzött kéziratok alap
ján - régebbi költészetünkből kapunk 
ízelítőt: a több nyelven verselő XVII. 
századi poéta, Halici Mihály költemé

nyeiből, illetve egy XVIII. század végi 
tréfás Vergilius-átultetésből (Haj, haj, 
finnyás világ, Szalkay Antal fiircsa vitézi 
versezete). A két háború közötti erdélyi 
líra új formákat kereső költője, Dsida 
Jenő a költői szándék és a művészi 
megvalósulás viszonyának értelmezé
sére (Mi ez a fiircsa, vézna sípszó), József 
Attila költői hitvallása a művészi alko
tóműhely titkainak vizsgálatára nyújt 
alkalmat (Az Ars poetica előzményeihez); 
akárcsak a kötet címadó írása: elteme
tett korabeli írói vallomásokból derül 
ki, miként teljesedik egy jelentéktelen 
anekdota művészi portrévá Móricz 
Zsigmond Erdély-trilógiájában (A feje
delemasszony portréjához). A Dsida-ta-
nulmányban érdekes az, ahogyan (vi
tára késztetően ugyan) a költő által 
prózában és versben megfogalmazott 
gondolatok közt párhuzamot von, aho
gyan a személyes átélés különbségeit, a 
lírai költemény „sejtelmes többér
telműségét", érzelmi-hangulati telített
ségét érzékeli. A József Attiláról szóló
ban pedig a művészi alkotásfolyamat 
érdekli az elemzőt, az a mód, ahogyan 
a költő - a maga titokzatos eszközei
vel - a hétköznapi élményekből kiala
kítja a verset. 

Nyomatékot kap a kötetben egy 
másfajta viszony is: a személyiségkép 
és a mű közötti. Elég utalni a Juhász 
Gyula és József Attila életművére alkal
mazott, a két költő érzelemvilágának 
változásairól árulkodó színtesztekre 
(A színek vallomása), vagy akár az Ady 
és a Reményik Sándor kolozsvári ideg
klinikai időszakának kórrajzi adataira 
(Ady Endre kórrajzi iratai 1909-ből. Ez így 
rendeltetett... Azt hiszem, ez utóbbinak 
is a dokumentumok közt lett volna a 
helye). A magyar költészet egyik leg
gyakoribb, egyik legváltozatosabb sor
fajának, a nyolc szótagos (ütemhangsú
lyos, időmértékes és szimultán mér-

138 



tékű) sorváltozatoknak példatára a 
szerző versformák iránti vonzalmát, a 
verstanban való jártasságát tanúsítja 
(Újra csak új ez az ékszer). 

Az írások egy része - nemigen is
mert dokumentumok közreadásával -
a sajátos körülmények között létrejött 
két háború közötti erdélyi (romániai) 
magyar irodalom őrhelyeire kalauzol 
el. Olvashatunk az első (1926-os) heli
koni találkozóról, az erdélyi írók színe
javát tömörítő rangos folyóirat, az Er
délyi Helikon és kiadója, a Szépmíves 
Céh létrehozásának körülményeiről 
(A megmaradás ösztönének formakeresé
se, Az első marosvécsi találkozó jegyző
könyve), továbbá a hazatérő Benedek 
Elek szellemi önépítésünket szolgáló 
próbálkozásairól (Fő, hogy dolgozza
nak). 

Kortörténeti, s méginkább irodalom
politikai szempontból különösen az 
Illyés Gyula romániai utóéletét feltér
képező számvetés (Ó, hű tekintet s gon
dolat...) és a Szabédi László utolsó he
teinek körülményeit felidéző sajtó
szemle (A Szabédi-filológia árkusa) tart
hat számot érdeklődésre. A magyar-ro
mán irodalmi kapcsolatok múltjáról 
két dolgozat tájékoztat: az egyik az 
Ady-barát román írót, Emil Isacot idézi 
(A gesztus irodalma), a másik a kortárs 
romániai irodalom román nyelvű, va
lóban kifogásolható szempontjait (pl. 
azt, hogy az írószövetségi tagság szá
mított zsinórmértéknek) teszi szóvá 

A szerző új könyvének alcíme: „Met
szet az 1930-as évek magyar szellemi 
életéből". Talán találóbb lett volna 
„metszetekről" szólni, ugyanis Agárdi 
a figyelmének már régóta középpontjá
ban álló időszakot több ponton „ke
resztirányban" és egyidejűleg „hossz
metszetben" is átvilágítja. Lényegében 

(Egy lexikon közelről). A tudományos 
perspektíva leginkább a Madách-érté-
kelések (Madách-problémák) és az Erdé
lyi Szótörténeti Tár előzményeinek fel
vázolásakor (Elsüllyedt katedrális) érvé
nyesül. 

Mózes Huba egy-két megállapítása, 
úgy vélem, vitatható. Túlzás például 
azt állítani, hogy századunk hetvenes 
éveinek elején a Madách-értékelések 
még a kezdeteknél tartottak volna. 
Mint ahogy megkérdőjelezhető az a 
megállapítás is, mely szerint a Tragédia 
egyetlen fő kérdése „a rajongó esztéti
kai ember, a romantikus individuum 
problémája". Persze, olyasmit nem kér
hetünk számon a szerzőtől, amire nem 
is vállalkozott. Mégis azt hiszem, érde
mes lett volna néhány filológiai, élet
rajzi dokumentumot (Ady, Reményik 
kórtani adatait, a Korunk c. folyóirat 
1925-ös előfizetési felhívását vagy pél
dául Szabédi László utolsó időszakát) 
szélesebb összefüggésekben, a társa
dalmi közeg, a pályakép, a művek felől 
is megközelíteni. így a puszta adatok, 
dokumentumok jelentése teljesebb, hi
telesebb lett volna. 

Mózes Huba kis könyve minden
képp hasznos kiadvány. Tényeket tisz
telő adataival, értelmezéseivel segíti 
szellemi múltunk jobb megértését. 

Nemcsak az érdeklődő, a szakember 
is okulhat belőle. 

Kozma Dezső 
(Kolozsvár) 

ugyanezt a komplex módszert alkal
mazta már egy évtizeddel korábban 
megjelent munkájában is, amelynek cí
me „Értékrend és kritika - Fejtő Ferenc 
irodalomszemlélete a 30-as években" 
(1982), és a továbbiakban úgyszintén 
„Korok, arcok, irányok" (1985) című 
tanulmánykötetében. 
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