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Kovács Kálmán 

• MÉG EGYSZER A GYULAI-CIKKEK GYŰJTEMÉNYÉRŐL1 

Két éve már, hogy megjelent a Fontes-sorozatban Gyulai Pál kiadatlan cikkeinek: 
gyűjteménye. Monumentális kötet, több mint két és félszáz eddig kiadatlan írással, hét év
tized eszmetörténetének, irodalom- és kritikatörténetének nélkülözhetetlen dokumentumai
val. Jelent meg róla recenzió is e folyóiratban (1962., 6. sz.), Oltványi Ambrus tollából; igé
nyesen összegezte a kötet elvi tanulságait, de kevés figyelmet szentelt a filológiai oldalnak,, 
pedig nyugtalanító jelenségeket rejt ez az övezet. 

Igaz, próbára teszi a textológusokat Gyulai Pál életműve. Különböző napilapokban 
és folyóiartokban jelentek meg cikkei, s jelentős részük aláírás nélkül vagy a legváltozatosabb, 
jelekkel. Megtaláljuk a G, g, i, y, Gy, Gy. P. betűjelet, a számjelek közül az 1000-et, időnként 
nyilazó emberrel vagy zl-val szignálta cikkeit, s igen sok szerkesztői jegyzete van. Bonyolítja 
a helyzetet, hogy nemcsak Gyulai használta e jeleket, hiszen sokszor különböző egyéniségek 
rejtőzködtek azonos jel mögé, s nemegyszer ugyanabban a napilapban vagy folyóiratban. 
Hogy néhány példát említsünk: nyilazó emberrel szignálták azokat a színi bírálatokat, ame
lyeket a Pesti Napló közölt 1853 eíső felében. 1000-es jegyet találunk az Erdélyi Levelek című 
írás végén a Napló 1853. január 25-i számában, de valószínűleg nem Gyulai írta e cikkeket. 
Néha csak a stíluskritika segít a szerzőség eldöntésében, s néha még az sem. A „kényelmes" 
szövegközlés átalakul nyomozássá; kilátástalannak látszó akadályok keresztezik a kutatást, 
s az eredmény gyakran filológiai véletlenektől függ. Érthető, magyarázható tehát, hogy 
hibák szeplőzik a kötetet. Akad benne bőven pontatlanság, akadnak idegen, nem Gyulai 
által írt cikkek, s nem érezzük eléggé alaposnak a szerkesztők teljességre törekvő szándékát sem. 

Felesleges lenne hibalajstrommal szolgálni, hiszen a jelentősebbeket Oltványi is emlí
tette. Magam csak azokkal a pontatlanságokkal bővítenem a sort, amelyek zavart okozhat
nak a későbbiek során. Komlós Aladár szerint Szerk. aláírással jelent meg a 223-as cikk a 
Budapesti Szemle 1887-es évfolyamában, ezért a szerkesztői jegyzetek közé sorolta. Valójá
ban névtelenül megjelent vitairatról van szó, amely a Szemle 49. kötetének Értesítő rovatában, 
tehát a kritikák, ismertetések rovatában található, ezért polémiának tekintendő. Komlós 4-es 
számú jegyzete szerint a Bajza-tanulmány szerzőségét „kétségtelenné teszi, hogy 1852. feb
ruár 12-én írt levelében előre bejelenti Szilágyi Virgilnek, hogy kap tőle egy cikket Bajzáról". 
Valójában Gyulai egyetlen levelet sem írt Szilágyi Virgilnek, legalábbis ilyen levél nem maradt 
ránk. A jelzett lapon Szilágyi írt Gyulainak, s az episztola így kezdődik: „Lévaytól örömmel 
értettem, hogy Kegyedtől néhány becses dolgozatot veendek, értem Bajza összes munkáinak, 
Kemény szépirodalmi műveinek bírálatát." (Levelezése, 122. 1.) A g-jegyű írások közé sorolta 
Komlós Aladár A festő álomképe című bírálatot, holott névtelenül jelent meg. Oltványi Amb
rus is említette azt a három cikket (11 l-es, 147-es, 201-es), amelyek más címen megjelentek 
már a Kritikai dolgozatok újabb gyűjteménye2 című kötetben. E sort eggyel bővítenem: a 139-es 
ismertetés megjelent már a Dramaturgiai dolgozatok I. 407—408. lapján, Couqui Claudina 
vendégszereplése, II. címen. Gyulai csupán az első mondatát változtatta meg a Koszorúban 
olvasható szövegnek. Félreértés forrásává válhat a 147-es számú cikk (Dóczi Lajos „Csók"-
járól), mert bibliográfiai adatai hibásak, s mert a jegyzet úgy említi a Kdugy azonos szövegű, 
de más című (Helyreigazítás Dóczi „Csók"-ját illetőleg) cikkét, mintha két különböző írásról 
lenne szó. Valójában teljesen azonos szövegű cikkek ezek, s a Kdugy közli helyesen megjele
nésének könyvészeti adatait. 

Súlyosabb probléma, hogy idegen írások is bekerültek a kötetbe. Helyesen jegyezte 
meg Oltványi, hogy nem lehet mechanikusan Gyulainak tulajdonítani az ő szerkesztése ide-

1 GYULAI P Á L : Bírálatok, cikkek, tanulmányok. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta BISZTRAY 
GYULA és KOMLÓS ALADÁR. A Magyar Irodalomtörténet Forrásai, 5. Bp. 1961. 

2 A továbbiakban: Kdugy 
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jén, a Budapesti Szemlében olvasható valamennyi szerkesztői jegyzetet. Magam négy cikkről 
tudom bizonyítani, hogy más szerző írása. 

Nem Gyulai a szerzője annak a bírálatnak, amelyet Komlós Aladár közölt A nagy
szebeni királybíró címmel (lásd a kötet 8-as darabját). A jegyzet általánosságokkal kerüli meg 
a bizonyítást, s csupán arra tud hivatkozni, hogy „Jósika életével és munkásságával több 
ízben foglalkozott" kritikusunk (636.1.). E súlytalan érv aligha oszlatja el gyanúnkat: a nehéz
kes, néha pongyola és szóvirágokkal ékesített stílus nem lehet Gyulaié. Aki hozzászokott 
könnyed, bravúrosan célratörő mondataihoz, az mindjárt érzi az „idegen szagot" az ilyesfajta 
kifejezéseken: „végeszakad csökönyének", „látszólagos tévegben", „kellemes olvasatuvá 
teszi", „igen összhangosan épité fel regényes palotáját". Igaz ugyan, hogy Gyulai többször 
emlegette Jósikát, hogy támadta kritikai nézeteit, de tudomásunk szerint regényeit sohasem 
bírálta. Ráadásul a cikk negyedik bekezdése visszautal egy korábbi írásra: „Említettük nem
rég, hogy irodalmunkban nagy híjával vagyunk shakespeari nemes hölgyalakoknak: ily 
magasztos hölgyalakot — habár tulsok férfiassággal — találunk Advigban". Gyulai egyetlen 
kritikájában sem hiányolta az ilyesfajta nőtípusokat. Az idézett bekezdés más szerző írására 
hivatkozik, mégpedig a Pesti Napló 1853. május 24-i számában megjelent, szintén G jegyú 
Eszter-bírálatra. Ebben olvashatók a következő sorok: „Látván ugyanis ezen férfias nő jelle
mének kivitelét, óhajtottam volna látni mellette hasonló lélektani rajzban kivitt, tiszta nőt 
alakot, milyenre az egész magyar irodalomban nem birok emlékezni, s kérdem magamban' 
ezen hiány okát. Minthogy azonban magam sem tudok reá felelni: mások fejtsék meg, honnan 
van, hogy mi, kiknek pedig Fannink volt, nem birunk felmutatni Kordéliákat és Imoge-
neket?" 

A nagyszebeni királybíró című kritika szerves egységet alkot a Pesti Napló négy koráb
ban megjelent ismertetésével: Fáy : Buza-virágok és kalászok (1853. március 24; — aláírás: G),, 
Degré : Két év egy ügyvéd életéből (1853. április 27; — aláírás nélkül), Eszter (1853. május 24; — 
aláírás: G) és Szilágyi Virgil: Szelíd fájdalmak (1853. június 29; — aláírás G) című művének 
ismertetésével. A bírálatok állandóan utalnak egymásra, a későbbiek továbbviszik a koráb
biak szempontjait, s így vitathatatlan, hogy azonos szerző írta őket, az, aki a G jegy mögé 
rejtőzött. Közülük egyet kiragadni s azt Gyulainak tulajdonítani: mindenképpen következet
lenség. 

E G-jegyes kritikák szerzője Greguss Ágost, tehát ő írta A nagyszebeni királybíró címűt 
is, amelyet Gyulai-cikként közölt Komlós Aladár. Állításunkat minden kétséget kizáróan bizo
nyítható. Tárgyi szempontból ellentmond Gyulai szerzőségének az öt bírálat stílusa s az a 
„műbölcsészi" merevség és nehézkesség, amelyért nemegyszer marasztalta el Gregusst. Ellent
mond az a beleélő, együttérző magatartás is, ahogyan Fáy s különösen Jósika műveit elemzik 
a cikkek. Inkább a Toldy—Greguss-féle koncepció jellemzi őket: az irodalmi „aranykor" 
képviselőit megillető tisztelet. Végül a legdöntőbb érv: az öt, vitathatatlanul azonos személytől 
származó bírálat egyikére (a Fáy-bírálatra) olyan cikkben hivatkozott Greguss, amely aláírá
sával jelent meg, E cikk címe: Fáy András (a Pesti Napló 1854. április 1. száma; — Jeles 
íróink csarnoka), aláírása: Greguss Ágost. így kezdődik: 

„Fáy a mi tanköltőnk; tanuljunk tőle!" 

„Ezen szavakkal végeztük egy rövid ismertetésünket, melyben a magyar meseköltő 
„Búzavirágait és kalászait" mutatók be az olvasó közönségnek." így már kétségtelen, hogy 
a G Greguss jele, ő írta mind az öt bírálatot, köztük A nagyszebeni királybíróról szólót is. 

A Gyulai Pál levelezése című kötet egyik hibás jegyzete (161-es) vezette félre Bisztray 
Gyulát, amikor Gyulainak tulajdonította azt a szerkesztői jegyzetet, amely Tompa Két halotti 
beszédem bemutatójának című ellenkritikájához kapcsolódik a Pesti Napló 1855. március 22. 
számában, (lásd a kötet 189-es darabját). E polémia története a következő: a Napló február 
27-i száma közölte G—y (Garády, Fabó András) bírálatát Tompa első két halotti beszédéről. 
Kisszerű, igazságtalan kritika volt, s annál inkább bántotta a költőt, mert akkor jelent meg, 
amikor a fővárosba érkezett gr. Teleki József temetésére, s amikor a rendőrség eltiltotta a 
szertartástól. Érzékenysége nem hagyta szó nélkül a sértést; még Pesten elkészítette válaszát, 
majd hazautazott Hanvára, s onnan írta Gyulainak: „Hát Törökkel hogyan állunk? felele
tem még mind eddig nem jelent meg; ha a Hirlap adja ki szorultság esetén, ragassz hozzá pár 
sort, vagy a magad vagy az én nevem alatt, elmondván a Napló lovagiasságát és azt a számot 
vedd meg s küldd el nekem. Ide Hirlap nem jár." A levelezés-kötet jegyzete és Bisztray Gyula 
e levél alapján tulajdonította Gyulainak a Tompa válaszához fűzött szerkesztői jegyzetet. 

Az alaposabb vizsgálódás igen sok ellentmondó tényre bukkan. Először is: a levél nem 
bizonyít semmit. Március 23-án, Hanván írta Tompa, egy nappal válasza és a szerkesztői 
jegyzet megjelenése «tón. Kérésének tehát aligha tehetett eleget barátja. Ráadásul azt a 
bizonyos „pár sort" nem az ő s nem is a Gyulai nevében ragasztották válaszához, hanem a 
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szerkesztő nevében, aki semmiképpen sem azonosítható Gyulaival. Közismert, hogy 1854. 
június l-e után Kemények visszavonultak a Naplótól, elsősorban a szerkesztő — Török János — 
személye miatt. 1855. április 20-ig, helyesebben június 7-ig tartott ez az állapot. Igaz, Gyulai 
ekkor is írt a lapba, de csak kényszerből. Török ugyanis megvette kisregényét, utóbb azonban 
olyan változtatásokat kért, amelyeket Gyulai nem vállalhatott. „Visszavettem hát regénye
met — írja gr. Nádasdy Lipótnénak — s egyéb dolgozatokkal Ígértem leróni tartozásomat. 
Itt is sok összeütközésem volt vele. Dolgozataimat vagy csonkán, vagy megtoldva adta ki, 
mi ellen kénytelen valék nyilvánosan is tiltakozni. Alig vártam, hogy megszabaduljak tőle, 
mi tartozásom ledolgozásával nem sokára be is következett." Kétségtelen: ilyen viszonyok 
között Gyulai nem nyilatkozhatott a szerkesztő nevében. Nem tartozott a lap törzsgárdájá
hoz, súlyos konfliktusai voltak Törökkel, s nem is bízhatták rá a Tompa—Fabó-viszály glosz-
százását. 

Ám ha figyelmesebben olvassuk, Gyulai szerzősége ellen bizonyítanak a Tompa-levél 
idézett sorai is. A költő arra kérte barátját, hogy akkor ragasszon pár sort válaszához, ha az 
nem a Naplóban, hanem „szorultság esetén" a Hírlapban (Budapesti Hirlap) jelenik meg. Pes
ten ugyanis találkoztak egymással, megbeszélték a problémát, de nem bíztak abban, hogy 
Török közli is a nyilatkozatot. így merülhetett fel a gondolat, hogy visszautasítás esetén a 
Budapesti Hírlappal próbálkozzanak, s talán már csak Hanván ötlött fel Tompában, hogy 
pár mondattal, jegyzetben, utalni kellene a Napló eljárására. (Levelében gúnyos értelme van 
a Napló „lovagiasságának".) Tompa válasza végül is nem a Hírlapban jelent meg, kísérő 
sorokra tehát nem volt szükség. A Napló szerkesztői jegyzetét viszont nem írhatta Gyulai, 
hanem Török János vagy valamelyik belső munkatársa. Erre vall egyébként a néhány mondat 
kibékítő, feloldó hangneme is. 

Nem Gyulai írta A víg cimborák (Huber Károly operettje) című bírálatot sem (meg
jelent a Koszorú 1863. december 20. számában). Komlós Aladár jegyzete szerint a „Koszorú
nak GyP volt a színházi kritikusa; ez a körülmény s a bírálat hangja és gondolkodásmódja 
valószínűvé teszi, hogy a névtelen bírálatot ő írta. Megerősíti e feltevést, hogy Fitz Józsefnek 
1910 körül Ferenczi Zoltán felügyelete alatt készült s ma az Egyetemi Könyvtárban található 
kéziratos bibliográfiai jegyzéke ezt a cikket is említi GyP bírálatai közt." 

, Nyilvánvaló, hogy a jegyzet második részét nem tekinthetjük perdöntő érvnek, hiszen 
valószínűleg Fitz listája vezette Komlós Aladárt, amikor a Gyulai művek közé sorolta a szó
ban forgó cikket. Erre vall a jegyzet első részének pontatlanul és túl általános érvelése is. 
Mert igaz, hogy Gyulai a Koszorú színházi referense volt, de csak a Nemzeti Színház drámai 
előadásait bírálta. A dalos, énekes művek, a hangversenyek, a zenei vonatkozások ismerteté
sével Bartalus Istvánt bízta meg Arany. Ha végigforgatjuk a Koszorút, kiderül, hogy követ
kezetesen ragaszkodtak e határokhoz, s egyik kritikus sem lépett át a másik „vadászterüle
tére". Gyulai csak egyetlen esetben tért el a szokástól, de ez sem a Nemzeti Színházzal kapcso
latos: a Budai Népszínházról szóló cikkében kitért arra a sokat támadott „cancan-tánczra", 
amellyel Offenbach Dunanan apó . . . című operettjét élénkítette a rendezés. 

A stílus, a hangnem, a „gondolkodásmód" gyakran döntő érv lehet, jelen esteben 
azonban nem sokat bizonyít. Bartalus ugyanis jól képzett stiliszta volt, s ráadásul ugyanazo
kat a dramaturgiai elveket vallotta, mint Gyulai. Elég elolvasni a Bubagyáros (1863. I. félév 
21. szám) vagy A debreceni bíró (1863, II. félév 22. szám) című kritikáját, hogy meggyőződ
jünk eszmei rokonságukról. A stílus csupán egyetlen fogódzót ad, de ez is Gyulai szerzősége 
ellen bizonyít. Az új kiadás a mai helyesírás szerint közli a bírálatot, ezért a Koszorú szöve
gére kell hivatkoznunk: az operett szó operetta alakban fordul elő. Gyulai sohasem használta 
ezt az olaszos változatot; mindig a franciás szóalak olvasható bírálataiban: operetté. Az „ope
retta" viszont többször felbukkan Bartalus írásaiban. A Bubagyáros című például a leg
különbözőbb ragozott formákat használja: operetta, operetták, operettáinál, operettáit, oper 
rettánál. 

Ha nehezen is, felkutatható még néhány nyom. Közismert például, hogy Gyulai nem 
sokat értett a muzsikához, s legfeljebb impresszióit fogalmazta meg pár szóban, ha már sem
miképp nem térhetett ki előle. Amikor Offenbach Dunanan apó-járói írt, mindössze ennyi tellett 
tőle: „elég kedves zenéje van." A víg cimborák részletesen fejtegeti a zenei oldalt, s az elemzés 
avatott kritikusra vall. Javasolja, hogy hagyja el Huber az ismétléseket, tömörítse művét, 
úgy élénkebb hatást gyakorol a közönségre. Hasonló tömörítést ajánlott Bartalus Böhm 
Gusztávnak is, az 1863-as év másik eredeti, magyar vígoperája szerzőjének A debreceni biró 
című, aláírásával megjelent kritikájában. Bartalus felé mutatnak azok a nyomok is, amelyek 
a Dunanan apóval kapcsolatosak. A kritika szerzője a sekélyes mulattatás, az erkölcsi érzüle
tet sértő látványosság példájaként említi e művet: „De nem mondom tovább — olvashatjuk 
A vig cimborákban —, mert tudom, hogy Dunanan apó kedvelői — kik minden áron mulatni 
akarnak — . . . unalmasnak találják az efféle nézeteket." Ha Gyulai írta volna a bírálatot, 
aligha hivatkozhatott volna Dunanan apóra, hiszen egy fél év múlva megjelent cikkében ezt 
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olvashatjuk: „Dunanan apó és fia utazása a népszínháznak . . . már régi darabja, de a melyet 
most először néztem meg figyelemmel." (A Budai Népszínházról. Koszorú, 1864. július 17). 
Gyulai tehát hónapokkal később figyelt fel a „cancan"-ra, Bartalus viszont már 1863 első 
felében is kongatta a vészharangot. Bántotta, hogy a közönség éretlen, hogy amorális látvá
nyosságok vonzzák, de nem törődik az igazi művészettel. Megrovóan emlegette a „tarantel-
lák, Dunanan apók, fándángók, stb." hazáját (Lalla Rokh, Koszorú, 1863,1. félév, február 15), 
s rájuk gondolt akkor is, amikor ezt írta: „A Bubagyáros — ha nincs is olyan erős oldala, 
melyből a közönség okulhatna, legalább az erkölcsi érzelmeket nem sérti, s ez a divatos művé
szet jelen perczeiben — már elég érdem" (Koszorú, 1863, I. félév, május 24). Több példát is 
említhetnénk, de így is kiderül: Gyulai A vig cimborák megjelenése után egy félévvel figyelt 
fel a „cancan"-ra, Bartalust viszont foglalkoztatta már csaknem egy évvel A víg cimborák 
megjelenése előtt, s inkább neki tulajdonítható az idézett hivatkozás. 

Végül: két cikk jelent meg a Koszorú 1863. december 30-i számának Nemzeti Szinház-
rovatában: első A víg cimborák, második a Hangverseny című, mint a rovat zárócikke. A Hang
verseny végén ott az aláírás is: Bartalus István. Mivel a cikkek zenei tárgyúak, ez a szám 
tehát csak zenekritikát tartalmaz, az aláírás bizonyára az egész rovatra vonatkozott, nemcsak 
az egyik, a záró cikkre. Nem ismeretlen az ilyen gyakorlat a kor folyóirataiban. 

Bisztray Gyula szerint kétszer ismertette Gyulai Pál Flegler: Erinnerungen an Ladislaus 
von Szalay und seine Geschichte des ungarischen Reichs című munkáját. Az első Szalay László 
emlékezete címmel, névtelenül jelent meg a Politikai Hetilap 1866, 12. (március 9.) számában 
(lásd a kötet 25-ös darabját), a második Flegler Szalay Lászlóról címmel a Budapesti Szemle 
1866-os évfolyamának IV. és V. kötetében, Gy. P. jeggyel (lásd a Függelék 254-es darabját). 
Az utóbbi kétségtelenül Gyulai Pálé, az előbbi azonban nem. Már az is intő jel, hogy a kriti
kusok ritkán szoktak két recenziót írni ugyanarról a könyvről. Igaz, több szempontból cáfol
hatják ellenvetésünket. Elmondhatják, hogy a Hetilap cikke csak rövid híradás, amolyan 
figyelemkeltés, a Szemléé viszont terjedelmes kivonat, s a kettő szinte kiegészíti egymást. 
Elmondhatják, hogy Gyulai nagyra becsülte Szalayt, s ezért propagálta két alkalommal is 
Flegler munkáját. 

E spekulatív bizonyítást teljesen megcáfolja a stílus. Édeskés, érzelmesen naiv, haza-
fiaskodó modor jellemzi a Hírlap cikkét. Hemzsegnek benne az ilyesfajta frázisok: „boldogult 
Szalaynk nagy tisztelője", „sokat hányatott hazánkfia", „honfitársaink kebelében", „hazánk 
egyik nagy fiát", „Akadémiánk buzgó külső tagja" stb. Érzelmes húrokat penget a befejezés 
is: öröm, büszkeség és fájdalom töltötte el a szerzőt Flegler művének olvasása közben, s biz
tos benne, hogy hasonlóan „fennkölt" érzelmeket vált ki a könyv minden magyarban. Szinte 
felesleges bizonygatni, hogy teljesen idegen e hangnem Gyulaitól. Ilyesfajta fordulatokat nem 
szokott használni, s ennyi frázist egész életművéből sem lehetne összeválogatni. Érdemes 
hivatkozni a valóban tőle származó szemlebeli cikkre: csak „per" Szalay emlegeti „boldo
gult nagy történetírónkat", s bár csupán rövid értékelést fűzött a terjedelmes kivonathoz, 
nem tudta elhallgattatni magában a kritikust. Megjegyezte, hogy Flegler csupán a fény
oldalakat emeli ki Szalay működéséből, „de e fényoldalak nagyrészt valódiak s találóan jelle-
mezvék." Tudunk következtetni arra is, hogy mire gondolhatott. Sajnos, elkerülte a szerkesz
tők figyelmét az a nekrológ, amelyet Gyulai írt Szalay halálakor a Koszorú 1864. II. félév 
4. (július 24) számában. Azokat az ellentéteket és ellentmondásokat boncolta, amelyek tör
ténetírónk egyéniségét és munkásságát jellemezték. 

Gyulai valóban közölt néhány tanulmányt és bírálatot a Politikai Hetilap tárcájában. 
Azt azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a Szalay László emlékezete című ismertetés nem a lap 
tárcájában, hanem a „Vegyes" rovatban jelent meg. E rovat rövid híreket közölt az irodalom, 
a képzőművészet, a zene, a politika és a kulturális intézmények világából. Gyakori eset, hogy 
a fontosabb események bőbeszédűvé tették a rovat vezetőjét (vagy munkatársát), s a hír 
25—30 soros ismertetéssé, ajánlássá terebélyesedett. Ilyen például „Egy száz esztendős szó 
a magyar nevelésről" (1865, 6. sz.), „ / / . Rákóczi Ferenc egy hátrahagyott munkája (1865, 20. sz.) 
stb. Nem kritika a Gyulainak tulajdonított cikk sem, hanem ilyen szűkszavú ismertetéssé 
terebélyesedett hír vagy glossza. Terjedelmét eléggé indokolja, hogy Szalay igen kedves 
halottja volt a lapnak. (Eötvös1 a laptulajdonos!) Megemlékeztek özvegye sorsáról, őriz
ték a tudós emlékét, s külön mellékletben juttatták el olvasóikhoz Eötvös Szalay-emlék-
beszédét. 

Azért kellett tisztáznunk a cikk lapbeli helyét és jellegét, mert éppen a Vegyes rovat
ban bukkanhatunk rá ikertestvéreire. Az irodalmi hírek stílusa egységes, tehát feltehetőleg 
egy személy állította össze őket, s gyakran meglepően tér vissza bennünk a Gyulainak tulajdo
nított írás frazeológiája. Szalay állandó jelzőt kapott, s az epitheton ornans makacs változat
lansággal ismétlődik. íme a példák: 

— „Szalay László boldogult nagy történetírónk özvegye az uralkodó kegyelméből élet
fogytiglan évenkénti ezer forintban részesittetett. . ." (1865, 1. sz.) 
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— „Szalay László halálnapja mai évfordulóján a pesti ifjúság . . . de. e. 9 órakor gyász
misét szolgáltat. Boldogult nagy történetírónk tisztelői számos megjelenésűk által készülnek 
emlékezetét méltón megünnepelni." (1865, 3. sz.) 

— „Szalay László parentat iója , . . . . melyet b. Eötvös József boldogult nagy történészünk 
fölött a M. Akadémia közgyűlésén ma lesz elmondandó, ma még nem lévén közölhető, azt 
legközelebbi számunk mellett, külön mellékletképpen fogjuk olvasóinknak megküldeni." 
(1865, 24. sz.) 

— „Az érdem legfőbb koszorúja . . . itt is boldogult Szalay Lászlónkat, nemzetünk 
ihletett történetíróját illeti." (Thaly: Rákóczi Tár, 1865, 26. sz.) 

Végül a Flegler-ismertetésből kell idéznünk: „A nagy érdemű munka szerzője, boldo
gult Szalaynk nagy tisztelője, sőt benső barátja vo l t . . ." (1866, 12. sz.) 

A stílusazonosság vitathatatlanná teszi, hogy a Szatey-híreket ugyanaz a személy 
fogalmazta meg, aki Flegler könyvét ismertette. A hírek és a Flegler-cikk stílusa viszont jel
lemzi a Vegyes rovat egész irodalmi híranyagát, tehát van okunk feltételezni, hogy egyetlen 
író állította össze az irodalmi híreket. Nem tudjuk, hogy ki volt ez; a fontosabb cikkeket név
aláírással közölték, egyébként a lap nem nevezte meg munkatársait. Az előfizetési felhívás 
is csak ennyit mond: „B. Eötvös József úr politikai elvbarátain kivül szakemberek Ígérték 
meg közremüködésöket." (Pesti Napló, 1865. június 24.) Az mégis biztosan megállapítható, 
hogy nem irodalmár vezette a rovatot; túlteng benne a zenei és képzőművészeti híranyag. 
Hozzá képest csak szerény terjedelmet kapott az irodalom, s ez nem lehet véletlen. Az újsá
got Keleti Károly szerkesztette, a műkritikus Keleti Gusztáv testvére, s valószínűleg képző
művészeti és zenei érdeklődésű újdondászt bízott meg a rovat vezetésével. 

Érdemes megfigyelni az irodalmi hírek hangnemét és szemléletét is. Nyoma sincs a 
polémiának; mindenütt együttérző, beleélő magatartással találkozunk, s a puszta tényközlés-
sel is csak néhanapján. Másként szerkesztett Gyulai Vegyes rovatot a Szépirodalmi Figyelő 
1862-es évfolyamának második felében. Híreit rövid polémiák vagy csípős megjegyzések 
kísérték; meghatározta őket írójuk vitatkozó hajlama. Szinte miniatűr tükörképei voltak 
az irodalmi élet konfliktusainak. Végül: 1866-ban nem volt már olyan helyzetben Gyulai, 
hogy „újdondásznak" kellett volna elszegődnie egy politikai hetilaphoz. Más szerkesztette 
tehát a Politikai Hetilap Vegyes rovatát, más írta a rovat irodalmi híreit, s más a szerzője 
a rovatban található Flegler-ismertetésnek is. 

* 
Ha mármost a teljesség kérdését vizsgáljuk, szinte lebírhatatlan akadályokba ütkö

zünk. Említettük, hogy milyen nehéz összegyűjtenünk Gyulai életművének egy részét. Illó, 
foszlékony anyag ez, s csak a legkörültekintőbb nyomozás dönthet a szerzőség kérdésében. 
Tág tere nyílik a tévedéseknek, s még a leggondosabbnak látszó érvelés sem bírja elnémítani 
aggodalmunkat. Aztán lehetetlen néhány hónap alatt ellenőrizni a szerkesztők több évtizedes 
munkáját. Csak az segítene, ha már kész lajstromunk lenne a kiadatlan cikkekről, ám — saj
nos — ilyesmivel nem rendelkezünk. Bár csak a számon tartott írások közlését ellenőriztük, 
s a legkönnyebben kezelhető, leghomogénebb anyagot (Szépirodalmi Lapok, Arany folyó
iratai) néztük át, mégis sok gondatlansággal találkoztunk. 

Aligha menthető, hogy több írást kifelejtettek abból a sorozatból, amelyet vidéki 
levelezőként írt Gyulai a Regélőnek, majd a Pesti Divatlapnak. Kimaradt az 1843. 3. (január 8) 
szám y-jegyű levele, az 1846-os évfolyam két Anday aláírással szignált levele, s az 1847. 
április 4-i számban található Erdélyi levelek. A hiba annál furcsább, mert Papp Ferenc monográ
fiája az összes írás lelőhelyét feltünteti. Nincs meg az új kötetben kolozsvári búcsúbeszédének 
az a részlete sem, amely a Hölgyfutár 1862, 78. (július 1) számában olvasható. (Papp Ferenc 
kétszer is idézi!) Nyilván figyelmetlenségből maradtak ki olyan szignált írások, amelyeknél 
nem kétséges a szerzőség: Vallomások, szenvedések és víziók (Szépirodalmi Lapok, 1853, 28. sz. 
435—39. 1. Aláírás: 1000); Thalia zsebkönyv (Szépirodalmi Figyelő, 1862, 10 sz. Aláírás: —i.); 
A magyar nemzet klasszikus irói (Koszorú, 1863, I. 13. sz. Aláírás: —g.) E cikk nem azonos a 
Kdugy 181—84. lapján olvasható, azonos című, de néhány hónappal későbbi írással. Arról 
van szó pusztán, hogy Gyulai kétszer is ismertette a Toldy Ferenc gondozásában megjelent 
sorozatot. 

Húsznál több azoknak az új kötetből is kimaradt, aláírás nélküli, valószína Gyulai
cikkeknek a száma, amelyek az említett lapokban jelentek meg. Nincs terünk részletes bizo
nyításra, csupán jelezzük szempontjainkat, de talán így is hasznos lesz listánk. Segítheti a 
készülőben levő, más kiadásokat az anyag elkülönítésében, mert itt igen nagy a tévedés 
lehetősége. 

Elkerülte a szerkesztők figyelmét a Szépirodalmi Figyelő Vegyes rovata, pedig több 
Gyulainak tulajdonítható, érdekes, közlésre méltó polémia lappang benne. Megfigyelhető, 
hogy 1862 második felében megváltozott a rovat jellege és hangneme. Korábban csak elvétve 
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;akadunk néhány szelíd helyreigazításra, humoros csipkelődésre, pár csendes figyelmezte
tésre, s két esetben élesebb visszavágásra. 1862 nyarán 6 hetet Szliácson töltött Arany, a lapot 
Gyulai szerkesztette, s a pblemikus egyéniség rányomta bélyegét a számokra. A társlapok 
íel is figyeltek a hangnem-váltásra, s Gyulainak védekeznie kellett a vád ellen, hogy hát
térbe szorította Aranyt. E tény alapján, valamint tárgyi és stilisztikai jegyek s a hangnem 
alapján tételezzük fel Gyulai szerzőségét a következő glosszák esetében: 

1. 1862, II. 16. (augusztus 21) szám Vegyes rovatának negyedik, „A ,Bolond Miská'-ban 
,Katáng kórok' czim a l a t t . . . " kezdetű glosszája. Bár Arany volt a nyelvi visszásságok örö
kös glosszázója, szerzősége aligha jöhet szóba, hiszen Szliácson tartózkodott, s az ilyesfajta 
kommentárokat nem szokták hetekkel előre elkészíteni. Gyulaira vall az Önbírálat gúnyolása 
(ekkor közli folytatásos kritikáját is) és egy-két esztétikai megjegyzés. 

2. A rovat első cikke az 1862, II. 17. (augusztus 28) számban: rövid ismertetés a Buda 
tpesti Szemle V. évfolyamának utolsó füzetéről. Főleg tárgyi szempontok az irányadók. Két 
egyházi történetírót említ, s az egyikkel (Révész Imre) néhány levelet is váltott. Gyulaira 
mutat a Kritikai Lapok gúnyolása, a Macaulay-ra való hivatkozás s az irodalomtörténetírás 
feladatáról kifejtett nézet. 

3. ,,A ,Nővilág' 23-ik számában . . ." kezdetű az 1862. II. 18. (szeptember 4) számban. 
4. „Dalmady Győző költeményei megjelentek . . . " kezdetű, uo. 
5. „Az ,Ország tükré'-ben Vadnai Károly . . ." kezdetű, uo. 
Azonos számban olvashatók, s hangnemük, problémakörük egyaránt Gyulaira vall. 

Kétszer is szóba kerül a kritikai „méltányosság", ugyanígy az Önbírálat. Macaulay-ra és 
Planche-ra hivatkozik a szerző. Éles, polemikus, támadó hang jellemzi a glosszákat. Az 5-ös 
:szám éppúgy hibáztatja Vadnai Önbírálat-kritikáját, mint a Figyelőben olvasható Gyulai
bírálat. 

6. „Egy fiatal kritikus . . ."kezdetű glossza az 1862. II. 20. (szeptember 18) számban. 
Önálló szöveg kevés; két egymást ütő idézetre épül. Gyulaira mutat az, hogy a cikk gúnyolja 
a kritikai „méltányosságot", hogy ,,nyegleség"-nek nevezi a szóban forgó könyvhirdetést, s 
Macaulay-idézettel vág vissza. 

7. „Petőfi haláláról. . ." kezdetű az 1862. II. 21. (szeptember 25) számban. „Képtelen
ségről" beszél, s csattanósan vág vissza a hírre. A téma amúgyis érdekelte. Amióta megírta 
Petőfi életrajzát, szinte minden új művet ismertetett és bírált, s nem egy esetben vállalta a 
polémiát is. Intenzív érdeklődését mutatja, hogy egyetemi előadásait nem számítva, legalább 
húsz írása kapcsolatos Petőfivel. 

8. „November 1-én egy uj évnegyedes . . ." kezdetű az 1862. II. 23. (október 9) szám
ban. Rokon a Budapesti Szemle 17. számbeli ismertetésével. Csengery érdemeit védi, s a 
hang tömény Gyulai-hang. 

Valószínű Gyulai-cikkek a Koszomban: 
9. Csolnakút Rotterdamtól Pestig. írta Birly István. 1863. I. 10. szám. Kijelenti, hogy 

csak az irodalmi oldalt bírálja, a többit (amolyan sportirodalom-féle a munka) szakemberekre 
hagyja. Szempontjai az ismert Gyulai-szempontok. 

10. A magyar izraeliták évkönyve. 1863, I. 19. szám. Az Irodalom-rovat négy névtelen 
«cikkének harmadik darabja. Az utolsót még Gyulai közölte a Dramaturgiai dolgozatok-ban 
Egy új szinmütár címen, a másodikat a Kdugy-be, az elsőt pedig a jelen kiadásba vették fel. 
Érthetetlen, hogy miért éppen a harmadik cikket hagyták ki, mikor nyilvánvalóan azonos 
szerző, Gyulai írta valamennyit. 

11. Kalauz. 1863. I. 20. szám. Voltaképpen a Kritikai Lapok elleni polémia húzódik 
tovább az írásban. Néha ugyanazok a fordulatok térnek vissza, mint a Polémiák című 
cikkben. Szerzője biztosan Gyulai. 

*12. Daguerrotyp vagy azon nevezetességek képcsarnoka, kik nem pártolják az irodalmat. 
Irta Roboz István. Uo. Az Irodalom rovat középső cikke. A Kalauz előtt olvasható, s már ez 
is sejteti Gyulai szerzőségét. Rá vall a stílus és a szempontanyag is. 

13. Költemények. írta Váradi Gusztáv. 1863, II. 4. sz. A stílus és a kritikai elvek alap
ján tulajdonítható Gyulainak. 

14. Budapesti Szemle. LVIII. füzet. 1863. II. 12. sz. Szempontjaival, hangnemével és 
stílusával beilleszkedik az előző ismertetések sorozatába. Az intonáció is olyan, mintha csak 
folytatná a két hónappal korábbi ismertetést. 

15. Jadviga. írta Beck Károly, fordította Bálint Gyula. 1863. II. 23. szám. 
16. Szerelem dalnokai. Uo. 
Azonos tovatban, egymás után jelent meg a két cikk, s a második befejező sorai bizo

nyítják, hogy egy szerzőtől származnak. Gyulaira vall a stílus, az antológia-divat rosszalása, 
az írói tulajdonjog felvetése és Vajda kicsinyítése. 

17. Az 1864.1. 20. (május 15) szám Vegyes rovatának második, „A ,Fővárosi Lapok' . . . 
Ikezdetű glosszája. A Fővárosi Lapokkal való polémia húzódik benne tovább. A probléma két-
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szeresen is személyes ügye Gyulainak. Vádolják, hogy kritikája megzavarta a Shakespeare-
ünnepélyt, de felmerül egy általánosabb kérdés is, az, amely már Kazinczy-beszédének kolozs
vári visszhangjakor is foglalkoztatta: szabad-e bírálni az irodalmi ünnepélyek hősét? 

18. Számadási kivonat az 1863—64. színházi évről. 1864. I. 26. szám. Voltaképpen 
Radnótfáy közleményének glosszája. Ugyanaz a magatartás jellemzi az írást, amelyet Gyulai 
tanúsított az előző évek színházi csatározásaiban. Utal is a cikk egykori ellenfeleire. 

19. Szalay László (nekrológ). 1864. II. 4. sz. Lendületes, szép írás, Gyulai jellemrajzai
nak miniatűr mása. 

Gyulai kiadatlan írásai a Szépirodalmi Lapokban : 
20. 1853, 49. (június 19) szám Újdonságok rovatában a „Szelestey László ellenünk 

versben megkezdett polémiáját. . . " kezdetű glossza. Gyulai szerzőségét kétségtelenné teszi 
az, hogy a Polemikus jegyzetek kezdő sorában visszautal rá: „Szelestey László, mint múlt 
számunkban emiitők, a 980. számú ,Pesti Napló' tárczájában polemizál velünk és Erdélyi 
Jánossal." 

21. Nemzeti Színház (az Angolul című vígjáték bírálata). A stílus és a lélektani alap 
elemzése teszi valószínűvé Gyulai szerzőségét. (1853. 5. sz.) 

Gyulai kiadatlan cikke a Pesti Naplóban: 
22. — x — : Uj Palóc dalok. PN 1858. január 17-én. 
Hogy — x — Gyulai jele, Lisznyai tanúsítja, ilyenféleképpen: „Szives viszonzásul 

Gy-nak a Pesti Naplóban megjelent példátlan gorombaságu, igazságtalan, vakmerő és mégis 
együgyű bírá la tára . . . " stb. Ld. bővebben: Freskórimek. Gyulai Pálnak, mint kritikusom
nak. Dalzongora. Pesten, MDCCCLVIII. 309—318. Ugyanitt lapalji versjegyzetben az — x — 
jegyre is utal. 

* 

Kár lenne, ha pusztán egyetlen kiadvány ügyének tekintenék írásunkat, ha arra hasz
nálná fel a káröröm, hogy elvitassa a két szerkesztő tagadhatatlan érdemeit. Mert bár gondat
lanság, rések és hibák szeplőzik gyűjteményüket, mégis csak a legvaskosabb Gyulai irötet 
kiadása fűződik nevükhöz. A legvaskosabb, bár távolról sem teljes kiadás, hiszen listánk után 
joggal várható, hogy más lapokban is akadnak még kiadatlan cikkek. Aztán úgy érezzük, 
kritikánk általánosabb textológiai problémát érint. Roppant mennyiségű névtelen cikk hever 
a múlt század második felének napilapjaiban és folyóirataiban, közöttük az irodalmi élet 
vezéralakjainak írásai is. A kutatók egész raja és esztendők munkája kellene ahhoz, hogy 
csak viszonylagosan is rendet teremtsünk ebben az „arché"-ban. Kellene, mert a tisztázatlan
ság egyre nagyobb teherré fokozódik. Aggódunk az elkövetkező kiadványok miatt is. A káosz 
állandó hibaforrás; idegen anyagok keveredhetnek az életművekhez, s kimaradhatnak oda
kívánkozó írások. Ráadásul nem is lehet biztosan válogatni, ha csak egyetlen író aspektusá
ból vizsgálódunk. Az azonos csoporthoz tartozók rendszerint rokon irodalmi nézeteket valla
nak, tehát bizonytalanná válik a tárgyi vezérfonal. Bár van egyéni nyelvhasználat, mégsem 
ritka, hogy vak kalauznak bizonyul. Akadnak témák és műfajok, amelyek nem engednek 
felszínre jellemző stilisztikai sajátosságokat, mert pusztán tárgyias, közlő modort igényelnek. 
Végleges hitele csak akkor lehet a bizonyításnak, ha a tárgy és a stílus határozottan elkülönül: 
a többi szerzőétől, ha valóban csak egy íróra jellemző tényeket tudunk kimutatni. Itt viszont 
már oly mély és széles körű összehasonlítás szükséges, amely túlnő egy-két ember erején. Kár 
lenne, ha a későbbi, e kor anyagát feltáró kiadványok nem hasznosítanák az új Gyulai-kötet 
tanulságait. 

Katona Béla 

SZABÓ LŐRINC ÉS SZABOLCS-SZATMÁR 

(Adalékok a Tücsökzene élmény anyagához és keletkezéséhez) 

Szabó Lőrinc Miskolcon született, gyermek- és ifjúkorát Balassagyarmaton és Debre" 
cenben töltötte, 1918-tól pedig egészen haláláig Budapesten élt. Ezek a városok természetesen 
nemcsak otthont jelentettek a költő számára életének egy-egy szakaszában, hanem költészete 
élményanyagának jelentős része is ezekhez a helyekhez kapcsolódik. Elég belelapozni Tücsök
zene című önéletrajzi versciklusába, hogy erről meggyőződjünk. Már a mű szerkezeti tagoló
dása is életének e legjelentősebb állomásaihoz igazodik. (Miskolc: A gyermekkor bűvöletében, 
Balassagyarmat: Idillek az Ipoly körül, Debrecen: Érlelő diákévek, Budapest: Ember és világ.) 
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