
Zimándi István : Péterfy Jenő'és baráti köre. 
Bp, 1960. Akadémiai K/1011. 11. (Irodalom
történeti Füzetek 30.) 

Péterfyvel foglalkozni a századvég leg
szebb s legnehezebb stúdiumai közé tarto
zik, s egyben a legszükségesebb és leghaszno
sabbak közé is. Nemcsak, s nem is elsősorban 
munkáinak vitathatatlan önértéke, személyi
ségének félszázad multán is elevenen ható 
varázsa miatt, hanem a művében és sorsában 
pregnánsan jelentkező kérdések miatt. Aki 
ezekre felel, felel az egyetemes polgári gondol
kodás és művelődés magyar változatának jó-
néhány alapkérdésére is. 

Zimándi István több mint húsz eszten
deje él e végletessége ellenére is oly jellegzetes 
egyéniség és sors ihlető varázsában s bonto
gatja kegyetlenül összekuszált szálait. Diák
évei, azf Eötvös-kollégiumban tanárként el
töltött esztendei s a tragikus kifejlet rajza 
után most azokat a férfiakat, családokat 
mutatja be, akikhez szíves jóviszony vagy 
éppen meghitt barátság fűzte hősét. A Buda
pesti Szemle köréből, Gyulai fiatalabb dol-' 
gozótársai közül kerültek ezek ki javarészt. 

Magával az öregedő Gyulaival nyitja meg 
a sort a tanulmány, majd pedig rendre követ
keznek a Gyulai-utód Beöthy Zsolt, a törté
nész Angyal Dávid, az esszéíró Riedl Frigyes, 
a romanista Haraszti Gyula, a pozitivizmus 
magyar úttörője: a germanista Heinrich Gusz
táv, az orientalista Goldziher Ignác, a szó 
szép eredeti értelmében vett műkedvelő Lede-
rer Béla, a nyelvész Szilasi Móricz, a nevelés
tan elméleti művelője: Kármán Mór, a sokat 
olvasó tanártárs: Mika Sándor. 

Barátnak ugyan ezek közül ez utóbbi 
kettőt, abban a bensőséges értelemben, 
ahogy azt Péterfy értette, aligha lehet szá
mítani, inkább csak jó ismerősnek; még 
kevésbé Beöthyt és Heinrichet. Nem is ilyen
ként tekinti őket Zimándi sem; portréjuk és 
pályaképük vázlatával hátteret kíván bizto
sítani, hogy ebből a különbségek révén, majd 
annál élesebben emelkedjék ki Péterfy élet
útjának, arcképének rajza. 

E szándék magyarázza, hogy a portré
koszorú nem mindig az irodalomtörténet 
ridegen tárgyilagos fényforrásából nyeri meg
világítását, hanem mintegy a hősből kiáradó 
belső ragyogásból; az egyes alakoknak első
sorban tehát azokra a vonásaikra esik a 
rokonszenv kiemelő fénypászmája, vagy az 
ellenérzés tompító árnyéklata, amelyek az 
azonosság vagy az ellentét kontrasztjátéká
val hathatósan segítik e bonyolult egyéniség 
képének minél élesebb s egyben minél árnyal
tabb fölvetítését. így aztán szükségszerűen 
bizonyos vázlatosság, mozaikszerűség és töre
dékesség állott elő az egyes rajzokban, az 
egyes alakok ábrázolásában éppen úgy, mint 
e rajzok egymáshoz való függesztésében is. 

Nem hiba vagy hiányként említjük a tanul
mány e tulajdonságát; egy Péterfy-tanul-
mánynak, természetesen, nem lehet igénye és 
feladata, hogy például Heinrich vagy Beöthy 
egyéniségéről és munkásságáról adjon min
den oldalról megvilágított képet. E miniatűr 
portrék, portrévázlatok értéke attól függ, 
betöltik-e nekik szánt, fönt említett szerepet' 
S azt el kell ismernünk, hogy Zimándi Péterfy 
sorsa iránti igen mély fogékonysággal válo
gatott pályatársainak ama jellemvonásaiból, 
melyek összeköthették és elválaszthatták 
őket a tragikus lelkű baráttól. 

E vonások értelmezésével, származtatá
sával azonban adós maradt. S így adós ma
radt a felelettel arra a döntő kérdésre is, 
miért éppen ezek a férfiak lettek barátai' 
s miért zárult reá ennyi jeles elme, ennyi hű 
szív, ennyi igaz férfi barátsága ellenére halá
los szorítással a magány. Bizonyosan szándé
kosan maradt adós e kérdésekre; az alapjá
ban világnézeti, társadalmi, történeti értelmű 
feleletet, magyarázatot nyilván készülő 
monográfiájában, monográfiája egészével kí
vánja majd megadni. S alighanem ezért he
lyezte a baráti kapcsolatok, a portrék jel
lemző vonásaiból a hangsúlyt; most inkább 
még ar szorosabban vett „emberiekre", a 
magánéletiekre. 

Ám éppen ezért, ez indokolt töredékesség, 
mozaikszerűség, vázlatosság s "egyoldalúság 
következtében jobb lett volna a monográfia-
készletek" műfaji megjelölés helyett a 
munkát inkább az „adalékok" vagy,,vázlatok 
egy készülő monográfiához"-féle jelzéssel el
látni. Mint korábbi tanulmányai (egyedüli 
komolyan számbavehető munkák a Péterfy-
filológia területén), e dolgozata is bőséges, 
megbízható és értékes adatanyagot tár elénk, 
de a végső megoldást még nem sugallja elég 
határozottan és egyértelműen s ezt egy le
zárt, befejezett monográfia-rasztertől meg
követelhetjük. Mindenesetre, ha a világnézeti, 
társadalmi, történeti kérdésekben is ugyan
arról a mély megértésről, érzékenységről tesz 
tanúságot Zimándi, mint a lélektaniakban, 
hamarosan egy nagyon is hiányzó, s szépen 
megírt monográfiával gazdagodik a század
véget tárgyaló irodalomtörténet. 

Németh G. Béla 

Geréb László : Munkásélet és munkásmozga
lom a magyar irodalomban. 1867—1872. 
Bibliográfia és dokumentum gyűjtemény.. 
Bp. 1959. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
96 1. 8 t. 

Geréb László munkája szoros kapcsolat
ban van az 1951-ben megjelent A Párisi 
Kommün az egykorú magyar irodalomban 
című kiadványával. Pontosabban míg abban 
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a francia proletariátus nagy forradalmi meg
mozdulásának hazai visszhangját gyűjtötte 
egybe, addig jelen kötetében e nagy eseményt 
körülölelő évek magyar munkásmozgalmá
nak publicisztikai, ill. irodalmi tükröződését 
kutatta. A témakörönként csoportosított és 
annotált bibliográfiai gyűjteményt részletes 
„Bevezető" előzi meg. A szerző utal a mun
kás-téma korábbi irodalmi megszólalásaira, 
jellemzi a tárgyalt kornak a hazai munkás
mozgalom kialakulását befolyásoló alapvető 
történelmi és politikai problémáit, és mind
ezekből kiemeli mindazt, amit a korabeli 
sajtó irodalmi és publicisztikai eszközeivel 
tükröz vagy előtérbe állítani fontosnak tar
tott, Geréb László többször és visszatérően 
figyelmeztet arra, hogy még e kezdeti fokon 
álló munkásmozgalmat sem tükrözi adekvá-
tan az egykorú irodalmi igényű anyag. 

A gyűjtemény így is igen érdekes és hasz
nos: a széleskörű gyűjtés képet ad arról, 
mire figyelt fel az egykorú sajtó a kialakuló 
negyedik renddel kapcsolatban. Két ellen
tétes oldaltól figyelik meg a jelenségeket: a 
polgári írók tollából származó írások a pol
gári olvasóközönség tájékoztatását szolgál
ják. Ezek az írások a preventív intézkedése
ket sürgető, ingerült hangtól a megértő, hu
mánus érzésekig terjedő hangárnyalatokat 
ölelik fel. Az előbbire Bakay Nándornak, a 
rszegedi kötélgyárosnak (nevét az utókor szá
mára leginkább Mikszáth szegedi karcolatai 
őrizték meg) a mester és a legény közötti 
patriarkális kapcsolatot visszaváró elme
futtatásai jellemzőek, az utóbbiakra a mun
kás önsegélyezéssel kapcsolatos elképzelé
seket propagáló Jókai Mórnak és köréhez tar
tozó Tors Kálmánnak és Liptay Pálnak cik
kei. E körben jellegzetes hangot képviselnek 
Táncsics Mihálynak a marxizmus előtti 
„szocialista" szemléletet tükröző utópisztikus 
írásai és vele ellentétben György Aladárnak a 
marxi tanításokat népszerűsítő tárcái. Az 
utóbb említett csoporttal inkább csak osztály
helyzetében, mint szemléletében álltak szem
ben az első munkás-újságírók: Kretovics Jó
zsef, akit még a dilettantizmus béklyózott 
le és Politzer Zsigmond, a hivatott és tehet
séges munkás-újságíró. Köröttük még a név
telenség homályába burkolódzott több mun
kástudósítót is számontart a kötet. 

Kifejezetten irodalmi jellegű anyag kevés 
van a bemutatottak között. Az együttérző 
polgári írókon, Benedek Aladáron és Komó-
•csy Józsefen kívül csak Sárközy Ferenc, 
e szakasz egyetlen tudatos munkásköltőjé
nek nevét említhetjük meg. De Sárközy 
mellett több, az ismeretlenség homályába 

<merült alkalmi munkásköltő kortesdalait vagy 
aktuális eseményekre reagáló strófáit is 
regisztrálja a kötet. 

A. sokszínű anyagból összeállített bibliog
ráfia eredménye az, hogy feltárja a magyar 
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történelem egy rövid — igaz, hogy sors
döntő — szakaszán a magyar munkáséletnek 
és munkásmozgalomnak a külső szemlélő 
által látott, ill. a munkásélet mélyéről fel
színre törő problémáit. És ezzel hozzásegít 
a kor atmoszférájának érzékeléséhez. 

Rejtő István 

Krtídy Gyula : Válogatott novellák. Sajtó alá 
rendezte és az előszót írta: Szabó Ede. Bp. 
1957. Szépirodalmi K. 550 1. (Magyar 
Klasszikusok) 

A vaskos kötet Krúdy 44 novelláját tar
talmazza. Ez a látszólag nagy terjedelem 
azonban az író életművének csak kis töredé
két jelenti. Krúdy a legtermékenyebb magyar 
írók közé tartozott. Körülbelül 130 kötete 
jelent meg, könyvalakban eddig ki nem adott 
temérdek írását pedig még az irodalomtudo
mány is csak most kezdi számba venni. Ilyen 
életműből kiválogatni egy kötetrevalót, igen 
nehéz feladat. Különöseri akkor, ha annyira 
úttörő munkát kell végezni, mint e kötet 
összeállítójának. 

Szabó Ede így fogalmazta meg a gyűjte
mény célját: „ . . . az adott keretek közt nem 
is lehetett más a válogatás szempontja, mint 
az, hogy a legjellemzőbbnek ítélt, Krúdy-
novellák itt közölt füzére, követve az idő
rendet s a fejlődés menetét, lehetőleg minél 
tisztább képet adjon az író- világáról, s ezen 
belül szemlélete, mondanivalója, stílusa vál
tozó szakaszairól." (543 1.) 

A szempont kétségbevonhatatlanul helyes, 
azonban sajnos, a válogatónak nem egészen 
sikerült megvalósítania a kitűzött elveket. 
Mint minden válogatással kapcsolatban, sok 
részletkérdésen is lehetne vitázni, a leglénye
gesebb fogyatékosság azonban az, ahogyan 
ez a válogatás Krúdy írói pályájának első 
felét bemutatja. Letagadhatatlan tény, hogy 
Krúdy csak 1910 körül, az első Szindbád-
novellákkal és A vörös postakocsival talált 
rá igazán saját útjára, akkor vált irodalmunk 
egyik legegyénibb hangú alkotójává. Akkor 
azonban már hosszú és nem is jelentéktelen 
írói múlt állott mögötte. Az ifjúkori újságírói 
tevékenységet is beleszámítva csaknem húsz 
év, körülbelül harminc kötet, köztük nem 
egy maradandó értékű alkotás is. Ezt az 
egész korszakot mindössze négy novella kép
viseli a kötetben. A mennyiségi aránytalan
ság az első és a második korszak között véle
ményünk szerint is indokolt, de itt már nem 
egyszerűen aránytalanságról, hanem olyan 
fokú egyoldalúságról van szó, amely má; 
aligha teszi lehetővé a „fejlődés menetének 
követését", s még kevésbé adhat tiszta képet 
Krúdy „írói világáról, s ezen belül szemlélete, 


