
európai formák még meghódítandó tarto
mányát, (76.) — Földi munkája tehát a kor 
egyéb, vele ellentétes irányban ható gondolati 
•erővonalainak terében születik; éppen akkor
tájt nyújtja a „mutatio"-k gazdag példa
halmazát, amikor Gvadányi — versforma 
védelmében! — mondja ki a hírhedt szóza
tot: „Omnis mutatio periculosa." 

S ha az eddigiekben benne foglaltatik egy 
óhajszerű kritika is a munkaközösség vállal
kozásával szemben — jó lenne ti. e széleskörű 
pennacsata egészének még a kor folyóiratai
bari, Elől-Járó Beszédekben és levelekben 
foglalt-süllyedt anyagát kézbentartanunk, 
hiszen ez az anyag Földi két Múzsabeli 
cikkével egyetemben kitünó' képet adna az 
1780-as évek irodalmi gondolkodásának egyik 
lényeges vetületéről —, akkor nem pusztán 
ennek az igénynek túlzó jellegét kell felhozni, 
de meg kell látnunk Földi teljes művének 
lapozgatása közben a vállalkozásnak egy 
másik értékét is. Ebből tárul elénk ugyanis 
megközelítő teljességgel az a nyelvi-esztétikai 
műveltség, amellyel Földi rendelkezett, éppen 
.az a Földi János, aki — mint erre Kátai 
Aladár dolgozata is rámutat — Csokonainak, 
.a nagy tanítványnak lehetett tisztelt, s 
a nagy költő által többször is hálával emle
getett mestere. S így a Csokonai-életműhöz 
is fontos, nem mellőzhető dokumentumot 
kaptunk a nem a nagy tehetségek, de a mo
dern irodalmi gondolkodás legjelentősebb 
magyar úttörői közé tartozó szatmári orvos 
munkájának napvilágra jöttével. 

Az elismerés természetesen nem egyedül 
a kiadásra került mű megválasztására, de 
magára a kiadás gondozására is vonatkozik, 
ízlés és komoly szakértelem van e kiadvány
ban, amely szépirodalmi és fényképes illuszt
rációkkal , vált színesebbé, színvonalas élet
rajzzal, „A példabeszédek és közmondások 
vezérszavainak mutatójával" (Domokos Jó
zsef alapos munkája) s magyarázó jegyzetek
kel vált gazdagabbá. Néhány kisebb, főleg 
filológiai természetű pontatlanság szúrja csak 
az olvasó szemét. Pl. a 211. lapon a jegyzet 
utal a Mindenes Gyűjteményben Az Észről 
vagy Elmésségröl c. cikkre s éppen két ponton 
téved: 1. a cikk nem befejezetlen, hiszen foly
tatódik az V. levélben a II. negyed 65. lap
ján, 2. egészen biztosan Péczeli munkája, 
hiszen az 51. lapon hivatkozik — mint a cikk
író saját munkájára — a Hírmondónak 
1786-os Péczeli-cikkére, amelyet jól ismernek 
(s idéznek) a kötet kiadói is, hiszen éppen 
innen indult az a pennacsata, amelynek 
eredménye Földi tanulmánya. 

Persze néhány felhozható kifogás nem 
csökkenti a vállalkozás sikerét, értékét. 
A munkaközösség szép munkát végzett, jó 
szolgálatot tettek a felvilágosodás kori ma
gyar irodalom ügyének. 

Bíró Ferenc 

Tolnai Lajos: A polgármester űr. Sajtó alá 
rendezte és az utószót írta: Szenes András. 
Bp. 1962. Szépirodalmi K- 385 1. 

„Ellenségeim nem tudták megbocsátani 
a toll vakmerőségét" — jegyzi fel Tolnai 
Lajos Marosvásárhelyről való menekülése 
után. Vakmerőségét bizonyítja regénye a Pol
gármester úr is, mely eddig egyetlen alkalom
mal jelent meg, 1885-ben. A mostani kiadást 
Szenes András rendezte sajtó alá, akinek 
utószava szerencsésen gyarapítja a nem túl
ságosan bőséges Tolnai-irodalmat, annál is 
inkább, mivel a most másodszor kiadott 
művel még egyetlen tanulmány sem foglal
kozott ilyen részletesen. Szenes András rámu
tat a regény életrajzi vonatkozásaira és jól 
megfejti irodalomtörténeti célzásait, feltárja 
azokat a sajátos körülményeket és személyi 
okokat, amelyek Tolnait arra késztették, 
hogy kendőzetlenül leírja a valóságot, s indu
latosan világgá kiáltsa amit látott. Az utószó 
szerzője felfigyel arra, hogy a regény főhősé
nek ellenfeleiben akárcsak a Sötét világ
ban, a kor irodalmi vezetőit ismerhetjük 
fel. Csigadomby az Rákosi Jenő, Gara az 
Gyulai Pál, Alázatos Taksony alakja Beöthy 
Zsoltot fedi. Rámutat arra, hogy bátor szó
kimondása szinte egyedülálló a XIX. szá
zad utolsó negyedének irodalmában. Fog
lalkozik azzal is, hogy Tolnai Lajos miért 
nem válhatott igazán nagy realistává, noha 
ennek számos eleme megtalálható műveiben. 
Az okokat a következőkben látja: az író 
szubjektív érzelmei nemegyszer felülkereked
nek és ez megakadályozza, hogy mondani
valói társadalmi mondanivalóvá szélesedje
nek. Itt is, mint Tolnai más regényeiben, 
a hősök teljesen magánosan állnak, a tömeg, 
a nép mint a vezetők játékszere jelenik meg, 
a tömegek félrevezethető voltáról alkotott 
véleménye akadályozza, hogy megértse a tör
ténelem igazi mozgatóerőit. Felfogása a mora
listáé, amely egyedül az erkölcsre épít, így 
társadalomrajzában nem az osztályhelyzet 
szerinti elnyomók és kizsákmányoltak kerül
nek egymással szembe, hanem a gonoszok és 
az ártatlanok. 

Tolnainak talán egyetlen művében sem 
sikerült ilyen széles körű társadalmi ábrázolást 
adni, mint ebben a regényében. Szinte balzaci 
mániákussággal festi meg a kisvárosi vezetők 
táncát az aranyborjú, a pénz, a pozíciók 
körül. A kisváros tipikus alakjainak a fel
vonultatása a Rokonok előképévé avatja 
a regényt. Maga Móricz Zsigmond írja Tolnai
ról: „Azokkal a gondolatokkal, amelyek őt 
izzítják és perzselik, egyáltalán senki sem 
foglalkozott az ő korában, még az utána kö
vetkező generáció írói sem." 

A kiadás szövege teljesen megegyezik 
az 1885-bén közzétett kiadás szövegével. 

Kívánatos volna, hogy Tolnai Lajos 
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életművének további kötetei gyorsabb ütem
ben jelenjenek meg. 

Batári Gyula 

Gárdonyi Géza: Dávidkáné. Sajtó alá ren
dezte és az utószót írta: Z. Szálai Sándor 
és Tóth Gyula. Bp. 1962. Szépirodalmi K. 
373 1. 

„Nem a nagyformák mestere, hanem 
a kis formák finom és gyengédkezű mívese" 
— írja róla Schöpflin Aladár. Valóban, igazi 
műfaja a novella, illetve a novellát terjedel
mében, cselekményében gazdagító kisregény. 
A századforduló magyar irodalmában tehát 
elsődlegesen ezek a „terjedelmesebb novel
lák" jelölik ki helyét. 

A Dávidkáné címszóval ellátott kötetet 
Z. Szálai Sándor és Tóth Gyula állította össze 
és látta el utószóval. A válogatás Gárdonyi 
írói pályafutásának első kisregényeit tartal
mazza, amelyek keletkezési sorrendben köve
tik egymást: A lámpás, Dávidkáné, Az a Ha
talmas Harmadik és Az öreg tekintetes. A fel
sorolt művek tartalmilag is összefüggnek, 
s mintegy kiegészítik egymást. 

A fent említettek alapján önként adódik 
a következő megállapítás: a válogatók érdeme 
hogy a kötet összeállításában olyan szem
pontokat érvényesítettek, amelyekkel eddig 
még nem találkoztunk, tehát a korábbi kiadá
sokhoz viszonyítva új. 

A lámpás és Az a Hatalmas Harmadik 
problémaköre azonos. Mindkét műben más
más történeten keresztül mutatja be az író 
az egyházi házasság felbonthatatlanságának 
ésszerűtlenségét, szembefordul az egyház 
merev, embertelen törvényeivel. Mindez azt 
tükrözi, hogy a tragikus házasság nemcsak 
az író saját életét tette tönkre, de végzetesen 
kísért számos művében, nőalakjában is. 

A lámpás 1894-ben jelent meg először 
folytatásokban, a Nemzeti Iskola lapjain. 
A kisregényben az író rámutat az egyház 
már-már korlátlannak mondható eszmei
politikai befolyására az iskolai rendszerben. 

Tulajdonképpen Az a Hatalmas Harmadik 
volt az első Gárdonyi-mű, mely írója nevét 
külföldön is ismertté tette. A keletkezési 
sorrendet követve most nem az említett 
regénynek kellene következnie — ezt csak 
1902-ben írta —, de a közös téma szükségessé 
teszi, ugyanis A lámpásban a felbontathatat
lan egyházi házasság problémájának társa
dalmi vetületét rajzolja meg, ebben a regény
ben viszont a kérdés filozófiai és lélektani 
vonatkozásait írja le. 

A kötet harmadik kisregénye az 1898-ban 
írott Dávidkáné, amelyet az Egri csillagok 
előtanulmányának és melléktermékének te
kinthetünk. 

Az öreg tekintetesben — amely 1904-ben 
íródott — félreérthetetlenül nyilvánvalóvá 

válik annak a társadalmi rendnek éles bírá
lata, ahol nem az emberi érték számít, hanem 
a pénz, a vagyon. 

Az említett kisregényekben kettős hatás 
érződik, mégpedig a realizmus és a romantika 
nagy mestereié. A tömör és hangulatos leírá
sok a párbeszédek elevenségével párosulnak. 
Amennyiben az említett művek kiadásait 
összehasonlítjuk a jelenlegivel, akkor láthat
juk, hogy az eredeti szöveget a különböző 
kiadásokban többször is megváltoztatták, 
így pl. Az a Hatalmas Harmadik élesen 
bíráló utószavát egyszerűen kihagyták. Ter
mészetesen az említett műben nemcsak 
egyszerű utószó-kihagyásról van szó, ugyanis 
a mű 2. kiadását a 7. kiadással összehason
lítva, arra a megállapításra jutunk, hogy szá
mos helyen találkozunk változtatásokkal: 
szavak, mondatok átalakításával, kiegészíté
sével és teljes kihagyásával. 

A négy kisregényt tartalmazó kötet meg
jelentetése már nagyon időszerű volt, ugyanis 
A lámpás kivételével a felszabadulás óta most 
jelennek meg először. 

Mérő Éva 

Hegedűs András: Gárdonyi, a néptanító. 
Bp. 1962. Tankönyvkiadó V. 167 1. 6 t. 

Újabb értékes munkával gyarapodott 
a pedagógia és a szépliteratura határterületé
nek irodalma. Hegedűs András, ennek a tárgy
körnek hivatott művelője, ezúttal Gárdonyi 
tanítói munkásságának sokoldalú bemutatá
sát nyújtja. Szól a nehéz sorsú diák küzdel
meiről, a meglett ember megalázó sorsáról, 
s az ezek ellenére is magas eszményekért lel
kesedő pedagógusról, a népnevelőről, s végül 
mindezek irodalmi kihatásairól. 

Az anyag lelkiismeretes felhasználásán túl, 
az értékelés tekintetében már nem mindig 
következetes a tanulmány. Miután számára 
minden Gárdonyira vonatkozó adat egyfor
mán értékes, netp rostálja meg azokat, s nem 
veszi figyelembe, hogy mikor, milyen körül
mények között keletkeztek, s hogy mennyire 
lehet azoknak hitelt adni. Különösen a vissza
emlékezések fenyegetnek azzal a veszéllyel, 
hogy megszépítenek egyes vonásokat. 

Mindez korántsem jelenti azt, hogy a Gár
donyi-kép egyoldalú lenne, mert a szerző 
éberen vigyáz arra, hogy minden esetben 
rámutasson Gárdonyi eszmeiségének korlá
taira is, a lelkesedés inkább a pedagógusnak 
szól. 

A könyv írója nem feledkezik meg arról 
sem — ami a mi számunkra a legfonto
sabb —, hogy Gárdonyi író volt. Sajnálatos 
e tekintetben, hogy a szerző előtt az 1950-es 
évek szemlélete és Gárdonyi-képe lebeg, s 
hogy ebből sem elvenni, sem hozzátenni meg 
sem kísérli, nem tartja feladatának. Igaz, 
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