
ben az években szaporodtak el Bóka tanul
mányaiban az igazándi-fe\e jelzők, ekkor kez
denek végigsorjázni bennük a cikkek, s ekkor 
bizony02zák a versek a maguk igazságát. A kri
tikus Vörösmarty kincses költészetéről beszél, 
és hatalmasnak minősíti egyik pályatársa be
vezető tanulmányát. Apróságok? Bóka a 
Jónás könyvéről írva egy helyen stilisztikai 
érveléssel bizonyít. Valóban: a stílus hűséges 
vallomását mindig érdemes meghallgatni. 
Egyébként nemcsak ilyen apróságokban bo
tolhatunk hasonló jelekbe. Idéztük már a 
Bródy-tanulmány szónokias tirádáját. De 
idézhetnénk a Hűm/eí-kritikát is, melynek ki
jelentő hangja oly szokatlan és idegenül csen
gő Bóka László gyűjteményes tanulmány
kötetében. 

Nehéz ma ilyesmiről „tárgyilagos" kritikát 
írni. Talán azért, mert nagyon is könnyű, és 
senki se szeretné, ha akaratlanul is Utólag-
próféta kellemetlen szerepében találná magát. 
De azért is, mert kevés mai magyar marxista 
kritikus beszélhetne kívülállóként a fenti 
problémákról. Számbavéve azokat is, akik 
folytatták, s azokat is, akik az ötvenes évek
ben kezdték a pályát. Többé-kevésbé közös 
volt ez az útszakasz, amelyet különböző 
nemzedékeknek egyaránt meg kellett járniok. 

De erre a margójegyzetre talán nincs is 
szükség. Hiszen a figyelmes olvasó magából 
a kötetből kiolvashatja a kritikus megjegy
zéseit. A Tegnaptól máig utolsó tanulmánya 
— Az irodaion.tudomány huszadik századi 
problémái — már új szakaszt nyit az író pá
lyáján. Visszatekintés ez és tájékozódás. 

Legmerészebb, de legkevésbé meggyőző a fő-
gondolata, mely vázolni igyekszik a termé
szettudományok forradalmi fejlődése és az 
irodalom, művészet várható módosulása kö
zötti összefüggést. De a visszatekintő részle
tek az irodalom megannyi élő gondját idézik : 
a marxista irodalomtörténetírás átmeneti 
egyoldalúsága, a művészet huszadik századi 
változásaiból leszűrhető tanulságok mellőzése, 
regényelméletünk korszerűtlensége, a „nem
zeti forma — szocialista tartalom" gondolat
párjával jelölt probléma megoldatlansága, a 
tükröződés! elmélet és az alkotói lélektan 
sejthető összefüggéseinek elhanyagolása nem
csak a jövő teendőire figyelmeztet, az elmúlt 
évtized termésére is kritikus visszfényt vet. 
S mire ez a recenzió megjelenik, talán már 
Bóka új tanulmánykötete is könyvesboltokba 
kerül és bizonyára új eredményekről, juj 
problémákról számol be. 

Bóka sokat foglalkozik a kritika és az 
irodalomtörténetírás összefüggéseivel. „Az el
mélet és a kritika nem két különböző szektor, 
hanem ugyanegy tudományágnak két arca" 
— írja Vörösmarty példáját idézve. Máshol: 
„Az irodalomtörténész érdeklődésének közép
pontjában a jelen és a jövő áll" stb. Nem 
csupán az elvi tisztázás igénye téríti vissza 
újra és újra ehhez a gondolathoz: a Tegnaptól 
máig írójának eszménye a kritika, az iroda
lomtörténet és az elmélet egysége felé mutat. 

Bodnár György 

RÉGI MAGYAR DRÁMAI EMLÉKEK 

1—2. köt. Szerkesztette Kardos Tibor. Sajtó alá rendezte, valamint a bevezetést írta Kardos 
Tibor és Dömötör Tekla. A szövegek gondozásában közreműködött Szilvás Gyula. Bp. 1960. 
Akadémiai K. 950; 593,1. 53,6 t. 

A két terjedelmes kötet Összesen 49, illetve 
az egyes művek függelékeként kiadottakkal 
együtt több mint 70 irodalmi emlék szövegét 
közli, melyek a XI. századtól a XVII. század 
végéig terjedő időszakban keletkeztek, s a 
320 lapnyi bevezető tanulmány mint e hatal
mas periódus magyar drámatörténetének a 
teljesség igényével megalkotott monográfiája, 
önmagában sem lekicsinyelhető vállalkozás. 

A munka nemcsak a nyomdai kiállítás 
véletlene folytán, de az együttműködő társ
szerzők élesen eltérő tudományos karaktere 
következtében is, két élesen elkülönülő részre 
oszlik. Az első kötet — a még a munkálatok 
végleges lezárása előtt elhunyt Szilvás Gyu

lának az előszó tanúsága szerint is kizárólag 
szövegfilológiai és technikai jellegű közre
működésétől eltekintve — teljesen Kardos 
Tibor munkája, a XVII. századi szövegeket 
tartalmazó második kötet Dömötör Tekláé, 
s ennek megfelelően két önálló részre oszlik a 
bevezető tanulmány is. Előre kell bocsátanunk, 
hogy a két szerző munkája közül Dömötör, 
Tekláét sokkal megnyugtatóbbnak érezzük, 
mint Kardos Tiborét; néhány kisebb jelentő
ségű szövegfilológiai pontatlanságon kívül 
vele szemben legfeljebb azt a kifogást emel
hetjük, hogy alapjában véve egészséges 
szemléletmódja ellenére itt-ott engedménye
ket tett Kardos Tibor elképzeléseinek. 

611 



Ez utóbbiak problematikus voltáról már a 
tartalomjegyzék egyszerű átnézése is meg
győzhet mindenkit: az első kötetben olyan 
,,drámai" emlékeket találunk, mint az 
Ómagyar Mária-siralom, vagy Heltai Gáspár 
fabulája az ördögről és a nemesemberről, hogy 
csak a legközismertebb művek enyhén szólva 
„sajátságos" interpretációját említsük. 

Bírálatunk korlátozott terjedelme miatt, 
sajnos, a II. kötet kétségbevonhatatlan ered
ményeinek ismertetésére nem tudunk sort 
keríteni, kénytelenek vagyunk megelégedni 
annak megállapításával, hogy a kiadvány e 
része igen komoly nyeresége irodalomtudomá
nyunknak. Abból a — lehet, hogy vitatha
t ó — meggondolásból kiindulva, hogy orvosra 
elsősorban betegség esetén, bírálatra első
sorban a hibákkal szemben van szükség, a 
továbbiakban egyedül arra fogunk törekedni, 
hogy azokról a kérdésekről fejtsük ki véle
ményünket, amelyekkel kapcsolatban a szer
zők — elsősorban Kardos Tibor — álláspont
ját elfogadhatatlannak érezzük. 

Ha valaki egy történelmi jelenség kialaku
lásának folyamatát szándékozik vizsgálni, 
úgy gondoljuk, munkájának elemi feltétele, 
hogy világos és egyértelmű módon definiálja, 
mi a vizsgálandó jelenség, s melyek azok a 
kritériumok, amelyek elválasztják, megkü
lönböztetik történelmi előzményeitől, s a 
közös előzményekből fejlődött, vele rokon, 
ám minőségileg mégis különböző, egyidejű 
formációktól. 

A különböző művészeti ágak, irodalom, 
zene, színjátszás stb., s ezeken belül az egyes 
műfajok kialakulása a kezdetben komplex 
egyseget képező tevékenységi, s ezeknek meg
felelő tudatformák differenciálódási folyama
tának eredménye; e differenciálódási folya
mat pedig a társadalmi munkamegosztás fejlő
désének függvénye. A dráma vagy bármely 
más, hozzá hasonló nagy, átfogó műfaji 
kategória kialakulásának történelmi vizsgálata 
tehát mindenekelőtt abból a kérdésből kell, 
hogy kiinduljon, hogy az illető műfaj a társa
dalmi munkamegosztás fejlődésének mely 
fokán jött létre. 

Kardos bevezető tanulmánya elvi és mód
szertani kérdésekkel foglalkozó első fejezeté
ben fel is veti e kérdéseket, de csupán azért, 
hogy igazi szellemtörténeti módon, tehát az 
objektív történeti kategóriákat többértelmű, 
bizonytalan fogalmakkal helyettesítve, lénye
gében kitérjen a válasz elől, s a határozatla
nul definiált kategóriák segítségével a továb
biakban zavartalanul folytathassa áltörté-
nelmi légvárainak építését. 

Mindenekelőtt megállapítja, hogy-a dráma 
fogalma történeti fejlődése során változott 
— eddig még egyet is érthetünk vele —, ám 
ugyanabban a mondatbán azzal a további 
megállapítással is meghökkent, hogy „alap
vető ismérvei együttesen és először a földművelő 

termelési fokon, s az ennek megfelelő kultúrák
ban jelentek meg" (7. 1.). 

Földművelést — tudomásunk szerint — 
a társadalmi fejlődés legkülönbözőbb fokain 
álló népek folytattak és folytatnak, az ős
közösségi társadalom igen primitív szintjétől 
a szocializmusig. Van primitív, igásállatok 
nélküli földművelés, amely közvetlenül az ősi 
gyűjtögető életmódból fejlődött ki, van fej
lettebb, ekés földművelés, amely azonban 
még mindig lehet differenciálatlan ősközös
ségi társadalom termelési módja, s uralkodó 
termelési ág lehet a földművelés a legkülön
bözőbb szervezetű osztálytársadalmakban is. 
A „földművelő termelési fok" tehát igen ké
nyelmes fogalom: ha akarom, megfelel a feu
dalizmusnak, ha akarom, a rabszolgatartó 
társadalomnak, de ha úgy tetszik, ráhúzha
tom az ősközösségi társadalom számos formá
ciójára is. Kardos a „szöveghagyomány és a 
néphagyomány bizonyítékaira" támaszkodva, 
e bekezdésben a XI. századra teszi a drámai 
műfaj kialakulását a magyar irodalomban, 
mivel a magyarság akkor tért át a földműve
lésre; de csak azért, hogy a következő fejezet
ben aztán kedvére keresgélhesse „a valóságos 
dráma csíráit" (12. 1.) — s talán a földművelő 
termelési fok csíráit is? — az ugor őskorban, 
amikor elődeink, mint ismeretes, az uralvidéki 
erdőségekben főként vadászattal foglalkoztak. 

Természetesen igaza van Kardosnak ab
ban, hogy mimikus játékok és szertartások 
már a palaeolitikumban is voltak, ezek azon
ban legalább ugyanolyan mértékben csírái a 
„valóságos" zenének, a „valóságos" tánc
művészetnek, a „valóságos" szobrászatnak 
stb., mint a „valóságos" drámának. Messzire 
vezetne, ha e komplex társadalmi tudatmeg
nyilvánulások lassú differenciálódási folya
matát most vázolni akarnók; egy azonban bi
zonyos: a valóságos dráma kialakulásának 
egyetlen népnél sem a földművelés, hanem a 
városi ékt az alapja, tehát éppen az, hogy az 
ipari termelés és az áruforgalom (kereskede
lem) már elkülönült a mezőgazdasági terme
léstől. Az európai dráma — nyilván Kardos 
is tudja — először a régi görögöknél fejlődött 
ki, mégpedig nem akárhol, hanem Athénben, 
tehát a legnagyobb, legfejlettebb, s legkevés
bé agrárius jellegű városban. Az antik városi 
élet elpusztulásával viszont a dráma is elsor
vadt, hosszú időre szinte nyomtalanul eltűnt, 
bár a rabszolgatartó társadalmat felváltó feu
dalizmus kialakulása csakis a „földművelő 
termelési fok" kiszélesedése, termelékenyebbé 
válása alapján lehetséges. A feudalizmus 
korai periódusában mégsem találunk sehol 
egyebet, mint a valóságos dráma csíráit fa-
melyeket, mint láttuk, Kardos már a palaeoli
tikumban felfedezett), akár az egyház úgy
nevezett liturgikus drámáiban, akár a világiak 
alakoskodó szokásaiban, szórakozási és szóra
koztatási módjaiban, amely csírákból a való-

612 



ágos dráma csak a valóságos — tehát nem 
agrárius jellegű — városok kialakulása után 
kezd kifejlődni. 

Kardos természetesen eleve számol a 
most kifejtett ellenvetéssel, s a 33. lapon a 
falvak mellett eleven drámakultúrával aján
dékozza meg Árpád-kori „mezővárosainkat" 
a XI—XII. századtól kezdve. Ennek a meg
állapításnak egyebek között az is hibája, 
hogy a mezőváros fogalmát mindeddig csupán 
egy jóval későbbi, s ezektől a primitív egy
házi vagy világi igazgatási központoktól 
egyben-másban különböző történelmi alaku
latra foglalta le és alkalmazza történetírásunk. 

De ne vágjunk elébe a dolgoknak, mert a 
bevezető fejezet még igen sok módszertani 
titok kulcsát a kezünkbe adhatja, s kon
cepciójának megértése ezek nélkül alig 
lehetséges. 

Miután megtudtuk, hogy a dráma alapja 
„a földművelő termelési fok", a továbbiakban 
Kardos megadja a „földművelő termelési 
fokon" alapuló dráma pontos definícióját is, 
mégpedig a következőkben: „Mindebből kö
vetkezik, hogy a dráma fogalmát már eleve 
úgy látjuk, hogy az színre vitt cselekmény és 
beszéd, melynek formája monológ vagy pár
beszéd, és evvel együtt alapvető mimézis. 
Azonban mind a szemünk előtt lejátszódó, 
művészileg megszerkesztett cselekményt, 
mind a párbeszédet csak az képes élő drámává 
tenni, ha az előttünk jelénben lefolyó akció 
hősi küzdelem (vagy annak fonákja), ha ben
ne drámai eszme rejlik, mely elhatározó dön
téssel és következménnyel jár, mely a szem
benálló feleket drámai összeütközésbe viszi." 
(8.1.) 

A fogalmazás egy kicsit körmönfont és 
nehézkes, de most ne akadjunk fenn rajta; 
nézzük inkább a lényeget. A következő be
kezdésben Kardos megnyugtat, hogy a drá
mai konfliktus, vagy ahogy nevezi, a drámai 
eszme követelményét nem kell komolyan 
venni: „pótolhatja adott esetben a latens 
összeütközés, a valóság és a szándék szemben
állása, az egész létében érintett emberi kollek-
tívum vagy az egyén harca a felszabadulásá
ért." 

Ez már kissé dodonaian hangzik, s a 
következő példák, amelyekből csak az derül 
ki, hogy Jézus Krisztus, Bél-Marduk, Ozirisz, 
Demeter—Koré és más istenségek misztériuma 
is „dráma", sem teszik sokkal világosabbá. 
Az idézett mondat tartalma ugyanis teljesen 
zavaros: aki felszabadulásáért küzd (legyen 
az létében érintett egyén vagy kollektívum), 
az még nyilván nem szabad, szándéka tehát 
szemben áll a valósággal, s küzd azért, hogy 
szándékát megvalósítsa. Ám küzdeni csak 
valaki vagy valami ellen lehet; ha ezt a vala
kit vagy valamit a dráma megjeleníti, ha 
tehát legalább két szereplője van, akik egymás
sal küzdenek, miért „latens" az összeütközés? 

Ha pedig a második szereplő hiányzik, hogyan 
dráma a dráma? 

De Kardos számára éppen itt van a pun
ctum saliens, régi magyar drámairodalmunk 
s vele együtt nyilván nemzeti dicsőségünk 
gyarapításának eddig ki nem aknázott lehető
sége: ő a dráma fogalmát már „eleve úgy 
látja", hogy az „monológ vagy párbeszéd". 
Tehát dráma az is, ami elejétől végig monológ, 
amit elejétől végig egyetlen színész ad elő, 
amennyiben ezt az előadást mimézissel kíséri, 
s amennyiben a szövegben valamiféle érzelmi 
feszültség felfedezhető. Hogy ez nem rossz
indulatú inszinuáció, azt, sajnos, az egész ki
advány bizonyítja. 

A további fejezetekben bőségesen meg
ismerkedhetik az olvasó a „monodráma" fo
galmával, s olyan szövegek, mint például az 
Ómagyar Mária-siralom — amelyekről ugyan
ott maga Kardos is elismeri, hogy azok lénye
gében lírai helyzetdalok (78.1.), e címkével el
látva kerülnek legrégibb drámai emlékeink 
között kiadásra. A monodráma fogalmát 
Kardos a színháztudománytól kölcsönzi, s 
annak létjogosultsága az előadóművészét fej
lődését vizsgáló tudományon belül nem is 
vitatható. Nem kétséges, hogy minden iro
dalmi szöveget — tekintet nélkül annak mű
fajára — élőszóban, s ha az előadó szükségét 
érzi, arc- és tag játékkal is kísérve, elő lehet 
adni, legfeljebb ha a mű nagyon terjedelmes, 
nem egyvégtében, hanem több részletben, 
több egymást követő alkalommal, mint ahogy 
a görög rhapszódoszok tették a homéroszi 
eposzokkal. Az is nyilvánvaló, hogy olyan 
társadalmakban, amelyekben az írás-olvasás 
tudománya még ismeretlen, vagy csak keve
sek által ismert, az epikus és lírai szövegeknek 
is ez az élőszóbeli, többnyire zenével, esetleg 
mimézissel, sőt tánccal is kísért előadás az 
egyedül elképzelhető létezési formája. 

Ha az előadóművészet történetével fog
lalkozunk, szükségképpen számba kell ven
nünk tehát a lírai és epikus művek művészi 
előadásának formáit is, s az egy előadóművész 
által megjelenített művet, ha tetszik — bár a 
terminust nem tartjuk a legszerencsésebb
nek — monodrámának is nevezhetjük, de 
csak az előadóművészét szempontjából. Ha 
azonban — Kardos módjára — a mono
drámát irodalmi műfajnak tekintjük, akkor 
azt kell mondanunk, hogy a drámán kívül 
nincs más irodalmi műfaj. Egy vagy több 
színész segítségével minden irodalmi mű elő
adható, tehát minden irodalmi mű mono
dráma vagy — hamarjában kénytelenek va
gyunk terminust faragni -— „polydráma". 
Hogy az ilyesmi nyilvánvaló abszurdum, azt 
lehet, hogy Kardos is érezte, s nyilván azért 
vette bele körülményes definíciójába azt a 
megszorítást, hogy a dráma „előttünk jelen
ben lefolyó akció". Ebből természetesen csak 
annyi következik, ha a monodrámát továbbra 
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is irodalmi kategóriának tekintjük, hogy a 
múltidejű elbeszéléseket nem minősíthetjük 
drámának; ha azonban az előadó jelenidőt 
használ, az előadott szöveg menten drámává 
alakul, a dráma kritériuma tehát kizárólag a 
praesens imperfectum használatában rejlik. 

A monodráma fogalmát Kardos, úgy lát
szik, a most említett nehézségeket sejtve, 
igen óvatosan, cseppenként adogatja be az 
olvasónak, az első fejezetben még hallgat róla, 
helyette az előadás, illetve előadhatóság kri
tériumáról kezd fejtegetésekbe. Mindenek
előtt hivatkozik a 23 felvonásos spanyol 
Celestina „drámára" — maga is tudja, hogy 
az „inkább dialogizált regény" ! —, majd a 
következőkkel folytatja: „éppen ezért végső 
fokon számunkra sem lehet az előadás vagy 
elő nem adatás elválasztó kritérium, amely el
dönti, hogy mi kerüljön be a régi magyar 
drámai emlékek közé, és mi maradjon ki 
belőlük. Úgy határoztunk azonban, hogy azo
kat a szövegeket adjuk ki, amelyek előadása 
valószínű, amelyeknél maga a műfaj bizonyos 
biztosítékot nyújt arra, hogy előadásra szán
ták. Vagy a szerkesztmény olyan jellegű volt, 
amelyet az akkori gyakorlat szerint rendszere
sen előadtak." (10.1.) 

Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy Kar
dos, úgy látszik, saját elveit sem veszi komo
lyan: Tinódi históriás énekei például hiányza
nak a kötetből, pedig azok előadása több, 
mint valószínű (természetesen „monodrama-
tikus módon"), ezzel szemben megtalálható 
a kiadványban Callimachus Experiens Pro 
regina Beatrice ad Mathiam Hungáriáé regem 
c. költeménye, amelynél sem a műfaj — 
amely nem egyéb, mint azovidiusi heroida—, 
sem a szerkesztmény jellege semmiféle bizto
sítékot nem nyújt arra, hogy azt az akkori 
gyakorlat szerint rendszeresen elő is adták,* 
mivel az ilyenféle tudós humanista költemé
nyeket szerzőik — az alkalmi felolvasásoktól, 
deklamációktól eltekintve — általában írás
ban terjesztették, s ennek megfelelően első
sorban olvasmánynak szánták. 

De ez olyan apró következetlenség, ame
lyen nem szabad fennakadnunk. Kardos nyíl
tan megmondja — ha jól értjük az idézett 
nyilatkozatot —, hogy az előadás vagy elő 
nem adatás nem kritériuma a drámának, ő 
azonban úgy határozott (nem tudni, szubjek
tív belátásból, vagy a nyomda és a kiadó által 
támasztott objektív nehézségek miatt), hogy 
a könyvtárnyi előadott és előadható mono- és 
egyéb „dráma" közül — ne felejtsük el, elv
ben minden szöveg előadható, s a középkorban 
minden szöveget, amely nem az írástudó réteg 
kizárólagos belső használatára készült, fel

tétlenül elő is adtak, különben nem juthatott 
volna el az írástudatlan közönséghez — mégis 
kiválogatja az előadottakat és előadásra 
szántakat, mivel azonban az előadás nem kri
tériuma a drámának, annak sincs semmi aka
dálya, hogy e tisztán szubjektív elhatározá
sán időnként túltegye magát. És hogy az olva
sót se zavarják az iskolában tanult műfaji ka
tegóriák, azt további szemléletes magyaráza
tokkal kívánja elérni. 

így megtudjuk, hogy a közölt szövegek 
több típust mutatnak: vannak közöttük 
„vezérkönyvek", amelyeket ugyan nem egé
szen úgy adtak elő, ahogy le vannak írva, de 
egy kongeniális fantáziával megáldott rendező 
feltehetően már a középkorban megtalál
hatta bennük „az akció lefolyására vonatkozó 
világos utalásokat", vannak aztán „cano-
vacciok, igazi alakuló szövegek, ahol az adott 
szöveg csupán lehetőség", mint pl. Temesvári 
Pelbárt prédikációi vagy általában a magyar 
devociós játékok (10.1.). Ez utóbbiak, mint a 
közölt szövegekből kiderül, főként apáca
kolostorok lakói számára összeállított épületes 
olvasmányok formájában maradtak fenn, 
arról viszont Kardosnak sincs adata, hogy a 
középkori Magyarországon az apácák hol és 
mikor foglalkoztak drámarendezéssel ! 

Hogy a vezérkönyv és canovaccio fogal
mát az olvasó világosabban megérthesse, 
legyen szabad a Kardos által felfedezett drá
mai műfajok modernebb változatára is rá
mutatnunk: napjainkban a színházak siker
rel játsszák számos klasszikus regény szín
padi változatát. Ebből — Kardos gondolat
menetét folytatva — nyilván az következik, 
hogy téves és elavult nézet az, amely szerint 
mondjuk, a Karenina Anna epikus alkotás. 
Valójában az dráma, illetve drámai vezér
könyv: megtalálhatók benne a dialógusok s 
mellettük igen világos utalások az akció le
folyására, amelyek alapján megfelelő drama
turgiai gyakorlattal, szövegét pedig „csupán 
lehetőségnek" tekintve, bárki pompás szín
művet formálhat belőle. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy mindezeken 
az „alakuló szövegeken" a szükséges alakítást 
a szövegkiadás során maga Kardos is elvégzi: 
a drámává ütött trufákból ( = novellákból, 
anekdotákból), prédikációkból, lírai helyzet
dalokból stb. a dialogikus részleteket meg
felelő tipográfiával kiemeli, a gyengébbek ked
véért zárójelben kiírja mellé a szereplők 
nevét is, az elbeszélő részleteket pedig úgy 
szedeti, mintha azok szerzői instrukciók len
nének. Hogy az ilyen tipográfiai játék tudo
mányos igényű szövegkiadásban mit ér, azt, 
úgy vélem, mindenki tudja. 

* Csak mellékesen jegyezzük meg: Kardos számára ez esetben a műfaji, kompozicionális stb. ,bizto
sítékokat" egyetlen, a budai vár ásatásai során előkerült párkánytöredéken látható, kisméretű, kizárólag 
ornamentális funkciójú Danubius-dombormű helyettesíti. íme egy példa arra is, hogyan használja a szerző a 
képzőművészeti ', .bizonyítékokat" I 
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Megtudjuk a továbbiakban még azt is, 
hogy az „eleven", „színszerű" dialógusokban 
megírt „Éberség és tunyaság vitájában" a 
„drámai eszme lappangó", amit alighanem 
úgy kell értenünk, hogy e lapos, iskolás játék
ba — melynek kizárólagos célja szorgalomra 
serkenteni a lusta diákokat, akiket, ha nem 
tévedünk, minden történelmi korban meg
találhatunk, amióta iskolák vannak — a , 
Jagelló-kori Magyarország valamennyi társa
dalmi problémáját, a „török veszedelem fe
nyegető árnyékával" együtt, Kardosnak sike
rült belemagyaráznia. Mivel rajta kívül senki 
más ezeket az eszméket magában a szövegben 
fel nem fedezheti, természetes, hogy azok itt 
erősen lappanganak. 

Bartholomeus mester másik drámai kísér
lete, a „Tücsök" is szerepel ebben a kiváló 
példatárban, mint a már ismertetett „alakuló 
szöveggel" szemben a „tiszta szöveg", tehát 
az olyan szöveg egyik igen tiszta példája, 
amelynek dráma voltát minden Kardos kezén 
történő „alakulás" nélkül beavatatlanok is 
felismerik. Ám a „tiszta szövegekkel" mégis 
van egy kis baj: Kardos ugyanis azt mondja, 
hogy a humanista szövegek „tiszta szövegek , 
bennük minden szó meg van határozva, szer
zőik tehát nem azért írták őket, hogy előadá
sonként bárki kedvére alakítson rajtuk. 
E Kardos-féle megállapítás — melyet a ko
rábbiakkal ellentétben nincs okunk kétségbe 
vonni — nyilván ugyanolyan mértékben ér
vényes Janus Pannonius elégiáíra, mint 
Bartholomeus Pannonius iskoladrámáira. Ha 
viszont ez így van, szeretnénk tudni, hogyan 
képzeli el Kardos azt a színielőadást, melyen 
Janus Pannoniusnak a kötetbe drámaként 
felvett XXXIV: elégiája, a „Hónapok vetél
kedése" került bemutatásra. E darabhoz, 
Kardos elképzelése szerint, nyilván 15 sze
replőre lett volna szükség: egy narrátor, aki az 
összekötő szöveget mondja, a 12 hónap meg
személyesítői, valamint két néma szereplő: 
Apollo, aki a koszorút Februarius fejére illesz
ti, valamint Diana, aki bólogat a befejező for
dulathoz. Ha valakinek van egy kis fantáziája, 
mindezt könnyen elképzelheti mindaddig, 
amíg a szöveget figyelmesen el nem olvasta. 
Ám ha ezt megteszi, feltétlenül meg kell akad
nia a 23—24. sornál. A 23. sort a fikció sze
rint a narrátor mondja: 

Post hune ambiguo proclamât gutture 
Janus: 

Ezután lép a színre Janus — Januarius —, 
akinek szerepét Kardos szerint minden bi
zonnyal maga a költő alakította (482. 1.), s 
legnagyobb meglepetésünkre oratio obliqua-
ban kezd beszélni önmagáról : 

Continuas aevi se renovare vices... 

A fordulat abszurd voltán természetesen az 
sem változtat, ha feltételezzük, hogy a narrá
tor szerepét is maga Janus alakította. 

Vagy a humanista szövegek is alakuló 
szovegîk, s az előadáson a kérdéses sor így 
alakult: Continuas aevi ego renovo vices? 
Janus Pannonius költői karakterét ismerve 
valószínű, hogy inkább elsüllyedt volna, sem
mint ilyen metrikai hibát elkövessen, vagy 
akárcsak eltűrje, hogy bárki az ő versébe 
ilyen kificamított sort csempésszen. 

Ezek szerint mégis hogyan kell e „dráma" 
előadását elképzelnünk? Kardos a 146. lapon 
a következő felvilágosítást adja: „Janus és 
12 társa a kis király elé állt, és míg ő a versét 
mondta, egymás után vonultak el a hónapok
nak öltözött diáktársak jelvényeikkel." 

Tehát tessék színszerűen elképzelni: Janus 
12 társa a király előtt állt és álltában vonult 
jelvényeivel ! De ez csak lapsus calami, azzal 
együtt, hogy Kardos Apollót és Dianát is a 12 
diáktárs közé számítja, s így a 12 diáktársak 
valójában 14-en voltak. A lényeg minden
esetre az, hogy Janus a király előtt állt és 
deklamált, ami a szöveg minden módosítása 
nélkül valóban igen könnyen elképzelhető, 
miközben diáktársai a háttérben nem tudni, 
álltak-e vagy vonultak, de bizonyára jelvé
nyeket mutogattak. E valószerűbb elképzelés 
azonban ellentétben van a 482. lapon olvas
hatóval, amely szerint „Január hónap kettős 
álarca alatt nyilván Janus maga rejtőzött". 
Nem tudjuk, az következik-e ebből, hogy a 
drámai eszme ebben a műben is rejtőzik 
—„lappang" —, annyi bizonyos, hogy az elő
adás kétféle elképzelése közül — amelyek kö
zött a választást Kardos, úgy látszik, tetszé-' 
sünkre bízza — az egyik abszurd, a másik pe
dig kitalált. Ha a szöveget a szereplők között 
felosztva lehetetlen elmondani, nyilván csak 
úgy adhatták elő, hogy elejétől végéig egyet
len személy deklamálta. Hogy ezt a józan 
hétköznapi felfogás szerint egyáltalán nem 
drámai jellegű előadást a diáktársak néma
játékkal kísérték-e vagy sem, azt egyáltalán 
nem tudhatjuk, a szövegben erre semmi uta
lás nincs, a bemutatóról hiteles egykorú fel
jegyzés eddig nem került elő, az pedig, hogy 
hasonló tárgyú színielőadások Itáliában szo
kásban voltak, egyáltalán nem bizonyítja 
azt, hogy e vers előadása is egy ilyen tárgyú 
színielőadással volt egybekötve. De Kardos
nak van még egy kibúvója: a 482. lapon kate
gorikusan közli velünk, hogy „szövegünk az 
előadott verseny utólagos lejegyzése". Hon
nét veszi, milyen — előttünk ismeretlen — 
forrás alapján állítja Kardos oly biztosra, 
hogy Janus diáktársaival egészen más szöve
get adott elő, mint utólag elégiái közé be
illesztett? Éppen azért nem tudjuk, mit tart
sunk a 10. lapon olvasható, egyszer már idé
zett megállapításáról, amely szerint a huma
nista szövegek „tiszta szövegek". Hiszen 
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most megtudtuk, hogy Janus a Hónapok 
versenyének szövegét „alakuló szövegnek" 
tekintette, amely hol elégiából drámává, hol 
drámából elégiává alakult. 

Hanem az első fejezetben felvetett elvi és 
gyakorlati kérdéseknek még mindig nem ju
tottunk a végére. Nem tudni, miért, miért 
nem, az „alakuló" és „tiszta szövegek" fogal
mának már ismertetett tisztázása után 
Kardos szükségét érzi, hogy a „cél-dráma" 
kérdését is felvesse. Miután a fogalmi meg
határozás vagy megállapításainak logikus 
megokolása — eddig is láthattuk — nem túl
ságosan erős oldala, a céldráma kérdésével 
kapcsolatban ezzel egyáltalán nem is fárasztja 
magát, egyszerűen közli, hogy a történelmi 
materializmus tanítása szerint minden dráma 
„céldráma", majd így folytatja: „Ezért sem
mi okunk arra, hogy a hitvitázó drámát, mely 
része a XVI. század magyar osztály harcának, 
amelyben nagyon is tisztán kivehető társa
dalmi osztályok és csoportok állnak, a nép és 
vele szemben nyúzóinak nem is egy típusa 
jelenik meg, kizárjuk a dráma köréből" (10.1.). 
Hogy a XVI. századi hitvitázó drámák kivel, 
mely álláspont képviselőivel vitáznak, azt 
tudjuk, de hogy Kardos e helyen kivel vitázik, 
kinek jutott eszébe, hogy a hitvitázó drámát 
— társadalmi tendenciája miatt ! — kizárja 
a dráma köréből, arról fogalmunk sincs. Leg
jobb tudomásunk szerint egyetlen számot
tevő polgári irodalomtörténész sem próbálta 
meg eddig tagadni a XVI. századi magyar hit
vitázó drámák dráma voltát. De "még ha élne 
is ilyen téves felfogás irodalomtörténetírá
sunkban, Kardos érveit akkor sem értjük. 

vSem a társadalmi tendencia, sem a realiszti
kus típusalkotás, amelyre itt mint e művek 
dráma voltának bizonyítékára, hivatkozás tör
ténik, sohasem volt műfaji kritérium. Bár
mely kor és bármely nép lírája és epikája ter
mészetesen ugyanúgy része a kor osztály
harcának, mint — ha van — drámája; a nép 
és nyúzóinak típusai minden műfajban meg
találhatók. Vagy Petőfi, Gorkij stb. Kardos 
szerint kizárólag drámákat írtak? Vagy 
a dialektikus materializmus — amelyre e be
kezdésben hivatkozás történik— azt tanítja, 
hogy minden mű, amely része valamely nép 
és kor osztályharcának, dráma? 

A további „elvi és gyakorlati kérdéseket" 
most már egészen röviden foglaljuk össze. 
Kardos módszerének jellege az eddigiek alap
ján is világosan állhat mindenki előtt. Ő, aki 
több mint negyedszázada foglalkozik a közép
kor és a reneszánsz irodalmával, úgy tesz, 
mintha nem tudna arról, hogy.az általa vizs
gált korokban — ugyanúgy, mint az ókor
ban — a dialógus á drámától független, ön
álló irodalmi műfaj. Szerinte például Kova-
csóczy Farkas De administratione Transylva-
niae\a vagy Bonfini Symposionia. „forma 
szerint drámai szövegek", és csupán a szín

szerűség hiánya miatt nem tekinthetők drá
mának, de még így is vitathatónak érzi, hogy 
Lukianos dialógusai vagy az azt követő huma
nista dialógusok drámák-e vagy sem (11. I.). 
Misem természetesebb, mint az, hogy a külön
böző irodalmi műfajok kölcsönöse» hatnak 
egymásra, néha még az is megtörténik, hogy 
át is alakulnak egymásba. E kölcsönhatásokat 
természetesen nem szabad figyelmen kívül 
hagyni, de ez még nem ok arra, hogy a törté
nelmileg kialakult műfaji kategóriákat ott, 
ahol azok egymástól világosan elkülönülnek, 
szándékosan összezavarjuk. A dialóguséhoz 
hasonló viszonyt mutat egyébként a drámá
val a vergiliusi ecloga műfaja is. Formája 
ennek is lehet dialogikus, és történelmi előz
ményei között bizonyos szicíliai alakoskodó 
népszokásokra is rámutattak, mégsem minő
síthető drámának, bár vitathatatlan, hogy a 
Balassi által is müveit pásztordráma kialaku
lásában e műfajnak volt talán a legnagyobb 
szerepe. Éppen ezért nem tudunk Dömötör 
Tekla eljárásával sem egyetérteni, aki Zrínyi 
Titirus és Viola c. idilljét, amely ugyanehhez 
a dialogikus formájú lírai műfajhoz tartozik 
— bár hangoztatja, hogy azt nem tekinti 
drámának—, mégis közli a XVII. század drá
mai szövegei között. 

Ám Kardos Tibornak nemcsak a dialogi
kus műfajokkal vannak megoldhatatlan 
problémái. Nem tudni, miért, vitatható prob
lémának érzi azt is, „hogy például Erasmus 
halhatatlan műve, A Balgaság Dicsérete, 
noha egyetlen szélesen áradó, óriási méretű 
monológ, mégis elevenebb és színszerűbb sok 
unalmas klasszikus drámánál" (11. 1.). Mi 
eddig úgy tudtuk, hogy Erasmus e műve 
„egyetlen szélesen áradó, óriási méretű" 
retorikus kompozíció, fiktív szónoklat, amely 
műfajra már magában a címben is eléggé vilá
gos utalás történik (èyxœfMov az antik és 
humanista retorikában.a dicsőítő szónoklatot 
jelenti). Az persze sem nem csodálatos, sem 
nem vitatható, hogy egy páratlan tehetségű 
író jól sikerült szónoklata elevenebb, mint sok 
unalmas, rosszul sikerült dráma. Sőt az sem 
vitás, hogy e műfajnak is van valami köze 
Lukianoshoz, csak éppen nem Lukianos dia
lógusaihoz, mivel e szerző a dialógusokon 
kívül szép számmal hagyott az utókorra fiktív 
szónoklatokat is. Viszont ha Erasmus fiktív 
szónoklata „színszerű", akkor Cicero szónok
latai még inkább „színszerűek", hiszen ezeket 
— ellentétben A Balgaság Dicséretével — 
eleve már előadás céljából írták, mégpedig 
nagy részüket olyan válogatott s nyilván igen 
fejlett ízlésű közönség számára, mint a római 
szenátus. Ki ne hallott volna legalább gimná
ziumi tanulmányai során például Cicero 
„Quousque tandem abutere, Catilína.. -" kez
detű, nagyhatású „színszerű monológjáról"? 
Ha Kardos műfaji kategóriáit magunkévá ten
nénk, akkor természetesen az antik irodalom-
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ról alkotott fogalmainkat is sürgősen revideál
nunk kellene. Vitás kérdés lesz ezután például, 
hogy kit tekintsünk a legnagyobb római 
„drámaírónak", Plautust-e vagy Cicerót, 
hiszen az utóbbinak életműve sem áll másból, 
mint vagy „monológokból", vagy dialógusok
ból, s ha dialógusaiból a „színszerűség" 
hiányzik is, művészi előadás céljára alkotott, 
„szélesen áradó, óriási méretű monológjai" 
annál inkább kárpótolnak e tekintetben ! 

S hogy a különböző műfajok vitathatatlan 
kölcsönhatásaira a megszámlálhatatlanul sok 
közül még egy példát említsünk, legyen sza
bad Kardos figyelmét felhívnunk arra, hogy 
Cicero művei legalább ugyanolyan mértékben 
hatottak a humanista drámára, mint A Bal
gaság Dicsérete. Hogy drámai műve megírása 
során az elsők között Cicero példája lebegett 
a szeme előtt, arról például Bornemisza. 
Péter maga tesz tanúságot Sophoklés-átdolgo-
zása Kardos által is publikált utószavában 
(837. 1.). 

Kardos Tibor koncepciójának tisztázat
lanságára az is jellemző, hogy a kiadványban 
sehol sem árulja el, tulajdonképpen mit tar
talmaz ez a szöveggyűjtemény: az összes 
olyan, szerinte drámainak tekintendő szöveg
emléket, amely bármilyen nyelven a XI. szá
zadtól kezdve Magyarország területén kelet
kezett, vagy csak valamilyen válogatást ezek
ből, s ha válogatás, akkor mi és milyen 
meggondolás alapján maradt ki a kiad
ványból. 

Megpróbáltuk e szempontokat a kiadott 
szövegek alapján magunk rekonstruálni, de 
nem lettünk okosabbak. A Kardos által sajtó 
alá rendezett szövegek sora XI. századi litur
gikus drámákkal kezdődik. E szövegekről 
nyilvánvaló, hogy Magyarország határain 
kívül és nem magyar nemzetiségű szerző írta 
őket. Hazánkba csupán az egyház nemzetközi 
liturgikus gyakorlata útján jutottak, s itt 
meglehetős hosszú idejű használatuk alatt 
sem mentek lényegesebb módosuláson ke
resztül. A magyar irodalomhoz tehát körül
belül annyi közük van, mint a ma is használt 
római missale szövegeinek. 

Ezután a legkülönbözőbb középkori és 
reneszánsz szövegek következnek, amelyek
nek a magyar irodalommal vagy legalábbis 
a magyarországi viszonyokkal való kapcsola
ta már aligha vonható kétségbe — hogy drá
mai jellegük annál inkább kétséges, az persze 
más kérdés —, egyelőre nyelvre való tekintet 
nélkül. A latin szövegek mellett fokozatosan 
szaporodik a magyar nyelvűek száma, s a XV. 
századi bártfái színlap közlése arra vall, hogy 
Kardos a magyarországi németnyelvű irodái
mat is figyelembe veszi. A XVI. század elejére 
érve e metódus hirtelen, minden indoklás 
nélkül megváltozik: Bartholomeus Pannonius 
két drámája után többé már egyetlen nem 
magyar nyelvű művet sem találunk a kiad

ványban, sőt a bevezető tanulmányban sem 
történik róluk említés, mintha a magyar
országi latinnyelvű irodalomnak, a nemzetisé
gek anyanyelvű irodalmaival együtt, egysze
riben vége szakadt volna. Kénytelenek va
gyunk a szerzőnek feltenni a kérdést: miért 
nem szól egy szót sem például Gyalui Torda 
Zsigmond verses latin Euripidés-fordításáról? 
Pedig ezt a nemzetközi latin humanista iroda
lomban is eléggé előkelő hely illeti meg. Azt 
sem lett volna talán érdektelen megemlíteni, 
hogy Gálién János kassai könyvkereskedő 
leltára szerint 1583-ban már magyar nyelvű 
Euripidés-fordítás is létezett. Ugyanígy nem 
értjük, miért nem érdemel említést a Honterus 
által Brassóban kialakított latin, vagy a 
Stoeckel által Bártfán folytatott német nyel
vű színjátszási gyakorlat? Miféle elvi szem
pont indokolja, hogy a magyarországi néme
tek — vagy bármely más nemzetiség, 
amennyiben drámaírásukról adataink lenné
nek — színjátszási, illetve drámaírási gyakor
latát másképpen kezeljük a XV. és másképpen 
a XVI. század esetében? 

Kardos szövegfilológiai módszereiről pe
dig — a már említett tipográfiai játékain 
kívül — röviden annyit mondhatunk, hogy az 
általa sajtó alá rendezett szövegekben bonyo
lultabb szövegfilológiai problémák mind
össze egyszer adódnak, a Debreceni disputá
val kapcsolatban. Itt két, egymástól lényege
sen eltérő szövegvariáns ismeretes, amelyek
nek viszonyát a kutatás eddig megnyugtató 
módon még nem tisztázta. Sajnos ezt most 
Kardos is elmulasztotta, s e kérdésben igen 
kényelmes álláspontot foglalt el. Átvette 
ugyanis Alszeghy Zsolt egyedül a rendelkezé
sünkre álló másolatok korára alapított mecha
nikus álláspontját, s az Alszeghy által kevésbé 
megbízhatónak minősített, bár valójában 
több helyen is a néhány évtizeddel korábbi 
másolatok szövegcsaládjánál eredetibb^ telje
sebb szöveget adó úgynevezett székelykeresz
túri másolat szövegét egyszerűen függelékként 
közölte, mégpedig anélkül, hogy Jakab Elek 
által publikált szövegét a kéziratból ellen
őrizte volna. 

Kardos Tibor módszereinek ismeretében 
ezek után nincs mit csodálkoznunk azon, hogy 
a Régi Magyar Drámai Emlékek általa írt, 
illetve sajtó alá rendezett részeinek koncep
ciója teljesen elhibázott. Az e részben közölt 
úgynevezett „drámai szövegek" körülbelül 
kétharmad része egyáltalán nem dráma, s a 
bevezető tanulmánynak egyetlen olyan be-
ke2dése sincs, amelyben ne találnánk vala
mely, logikai vagy történelmi szempontból 
tarthatatlan, hibás megállapítást. Jól tudom, 
hogy ezek igen súlyos szavak, ám teljes mér
tékben vállalom értük a felelősséget, s a 
könyv bármely fejezetéből vagy akár be
kezdéséből bármikor további bizonyítékokkal 
is szolgálhatok. 
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Kardos Tibor jelentős alakja tudományos 
életünknek, s régebbi munkáiban bebizonyí
totta, hogy érti az írás mesterségét is, így 
művei és, sajnos az azokban foglalt tévedései 
is, szakmai körökben s azokon kívül egyaránt 
hatnak. Majdnem három évtizednyi tudomá
nyos pályafutása során éppen azoknak a ko
roknak irodalmával foglalkozott, amelyeknek 
e művében, egy műfaj fejlődését végigkísérve, 
mintegy hosszmetszetét igyekszik nyújtani. 
E munkája tehát, bizonyos mértékig, egész 
eddigi életművének —- melynek jelentőségét 
méltatlanság volna lebecsülnünk — valami
féle sajátos szempontú summáját jelenti. 
Hogy ez az összefoglalás valóságos faciès 
Hippocraticaként szinte csak azt tartalmazza, 
ami Kardos életművében elhibázott, az arra 
vall, hogy tudományos módszerei igen mélyre
ható, szervi hibákban szenvednek, s irodalom
történetírásunk egészséges fejlődésének elemi 
érdeke, hogy ezekre a szerzőt s olvasóit, akik 
tanulság s nem félrevezettetés kedvéért nyúl
nak egy ismert nevű-tudós munkájához, a. 
legnyomatékosabban figyelmeztessük. 

Kardos Tibor pályáját az 1930-as években 
a szellemtörténeti iskola híveként kezdte, s 
módszerei, szemléletmódja máig is ennek az 
irányzatnak a képviselőjévé teszik, bár 
ugyanakkor a felszabadulás után a marxiz
mus értékrendjét és terminológiáját is igye
kezett valamilyen felemás módon magáévá 
tenni. 

Nincs helyünk itt a szellemtörténeti iskola 
történetének részletesebb elemzésére, csupán 
a tárgyalt könyv szempontjából legfontosabb 
sajátságaira utalunk. A szellemtörténeti mód
szer, létrejöttének körülményeinél fogva, 
lényegében a történelem meghamisításának 
módszere, olyan látszólag objektív módszer, 
amelynek funkciója a polgárság hamis, szub
jektív illúzióinak "igazolása az imperializmus 
korában. Az objektivitás látszatát, s ugyan
akkor a valóság fényeinek ellentmondó 
eredményt e metódus a legegyszerűbben a 
többértelmü, tisztázatlan fogalmak használatá
val éri el. A szándékos vagy öntudatlan fogal
mi tisztázatlanság e módszar esztétikai és 
társadalmi kategóriáira egyaránt jellemző, s a 
többnyire „intuitív" módon előre kiagyalt 
konstrukciókban a tényanyag e tisztázatlan 
fogalmak segítségével nyeri a törvényszerű 
összefüggések látszatát. 

Hogy mi volt Kardos szubjektív szándéka 

e munkájával, arról természetesen csak ő 
maga adhat számot.-Hogy műve objektív 
módszertani és tartalmi sajátosságai — fel
tehetően a sxerző szándékai ellenére — .a 
valóságban mely irányzat, sajnos, éppen leg
rosszabb fajta hagyományainak továbbéltető
jévé teszik, azt, úgy véljük, elégséges mérték
ben bizonyítottuk. Ehhez legfeljebb annyit 
tehetünk még hozzá, hogy senki előtt sem 
titok, aki az elmúlt évtizedek hazai tudo
mánytörténetével mint marxista csak egy 
keveset is foglalkozott, hogy az ellenforradal
mi korszak szellemtörténeti iskolája elválaszt
hatatlanul összenőtt az ellenforradalmi kor
szak nacionalizmusával. Amikor Kardos a 
magyar dráma kezdeteit az ugor ősidőkbe 
vetíti vissza, amikor a középkor és a rene
szánsz magyar irodalmában az „emberi elő
feltételekre" hivatkozva olyan műfajokat 
konstruál, amelyeknek objektív, történelmi 
előfeltételei a valóságban teljes mértékben 
hiányoztak, majd pedig e módszerének leple
zésére olyan társadalmi kategóriákat vezet be, 
amelyeknek semmi közük nincs a marxizmus 
objektív, történelmi osztálykategóriáihoz 
(1. például a „földművelő termelési fokhoz" ha
sonlóan zavarossá tett népi és plebejus fogal
makkal űzött visszaéléseit), akarva-akaratla
nul olyan látszatot teremt, mintha a vizsgált 
korokban a magyarság kultúrája és társadal
mi struktúrája valahonnan az őshazából ma
gával hozott különleges képességei folytán 
ugyanazon a színvonalon állna, mint az 
akkor legfejlettebb gazdasági alappal rendel
kező nyugat-európai népeké, s így természe
tesen messze meghaladná a hasonló feltételek 
között élő környező nemzetekét. Készségesen 
elismerjük, hogy Kardos a szellemtörténeti 
iskola azon képviselői közé tartozott, akik a 
felszabadulás előtt e nacionalista illúziókat 
nem a fasizmus érdekében, hanem éppen 
ellenkezőleg, a népünk létét veszélyeztető 
német imperializmus ideológiai szálláscsiná-
lói ellen igyekeztek felhasználni; mindez 
azonban mit sem változtat azon, hogy ezek
nek az illúzióknak napjainkban való tovább-
éltetése, sőt marxistának leplezett formájuk
ban ad abszurdum „továbbfejlesztése" ma 
már — ismételjük, a szerző .szándékaitól 
függetlenül — egyedül a legrosszabb fajta 
nacionalizmusnak tesz jó szolgálatot. 

Pirnát Antal 
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