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A kritikus gyengeségére vall, ha vizsgáló
dásának körét túlságosan leszűkíti, s a szük
séges vagy lehetséges mérlegelési szempon
toknak csupán egyikét, másikát érvényesíti. 
Az oly típusú könyvek esetében azonban, 
mint az előttünk fekvő, megengedhetőnek, 
sőt szükségesnek látszik az erős összpontosítás 
és válogatás. Ha csak annak a három irány
elvnek megvalósítását kísérnők is bíráló 
szemmel, részletesen s okadatolva nyomon, 
melyet Sőtér István a könyv bevezetőjében 
megjelöl, három külön tanulmányt kellene 
készítenünk. A nagyközönségnek szól ez a 
kötet, de tudományos összegezése is kíván 
lenni a XIX. század második fele irodal
máról félszázadon át végzett kutatásoknak, s 
ezzel együtt e korszak irodalomtörténetének 
első marxista szintézise is. 

Mégis, választott vizsgálódási szempon
tunk: a szintézis megvalósításának taglalása 
mellett és előtt, legalább futólagosan, néhány 
más kérdést is szeretnénk érinteni. 

Elsőül, természetesen, a filológiai pontos
ságé, a tényhűségé kínálkozik. Van ugyanis 
ilyen probléma is néhány; főképp a datálás és 
címközlés körében. Lévay Mikesének immár 
hagyományossá váló hamis, későbbre datálása 
lehet rá példa, vagy az, hogy a verses regény 
föllendülését a 70-es évek végére teszi egy-
helyütt a kötet (214); meg az is, hogy Vértesi 
Arnold munkájának a Csiricsáry Bertalan úr 
őméltóságának címét, mulatságos anakroniz
mussal, őfőméltóságaként közli. Arany László 
híres székfoglalójáét. A magyar politikai 
költészetről címűét pedig ilyen fatális elírással: 
Politikai költészetünk a kiegyezés korában. 
Szóvá tehetnénk az olyféle légből kapott 
állítást is, hogy a Délibábok hősét „már nem 
fogadja el a Gyulai-féle esztétika. (214). 
Ismeretes, hogy Gyulai anélkül, hogy szer
zőjét sejtette volna, lelkesen üdvözölte a még 
anonim művet. A Matkovich-féle Fekete-
Levesnek pedig 1861-ben nem Haynau volt a 
célpontja; antiklerikalizmusa miatt s a kato
nai főparancsnok, Benedek táborszernagy 
kigúnyolása miatt tiltották be. S megemlít
hetnénk azt is, hogy Komjáthy családja már 
nem „birtokos nemes", mint a kötet állítja. 

S Rákosi Viktoré sem „birtokos", hanem 
sokféle alkalmazást végigjárt frissen asszimi
lált kasznár, intéző, azaz tipikus alkalmazott, 
értelmiségi família, amely éppen Viktor 
gyermekéveiben súlyos kenyérgondokkal küsz
ködött. Az ilyfajta hibák száma azonban, a 
kötet természeténél s meginkább a szerzők 
„korszak-specialista" voltánál fogva, termé
szetesen kicsi, s a munka érdemi részét, érté
két nem érinti. 

Egészében tényhűségé megbízható, filo
lógiai hitele kifogástalan. 

A filológiainál fontosabb azonban a 
műfaji kérdés. Lényegében ugyan ezt a kér
dést is jól oldotta meg a kötet, de azért itt 
már akad probléma, jócskán. Ezek lényegét 
az ilyenféle valóságos vagy látszólagos ellen
tétpárok fejezik ki leginkább: fejlődésrajz 
vagy portrésor, zárt, egységes szemléletű és 
stílusú történeti mű vagy egyéni felfogású 
és hangú esszék gyűjteménye, műelemzés 
elsősorban vagy keletkezéstörténet inkább, 
művek és írók történeti leltára, catalogue 
raisonne historique vagy csak bizonyos 
esztétikai fokot megütő írók és művek szám
bavétele, az eszme és formatörténet elemzése-e 
inkább vagy az irodaimi élet történetének 
rajza? Egy olyan nagyon összetett műfajú 
könyvben, amely egyszerre kíván a nagy
közönség tájékoztatója, az irodalom tény-
történetének tudományos összegezése s egy 
korszak eszmetörténetének szintézise lenni, 
a fölsorolt s a hozzájuk hasonló ellentétes 
sajátságoknak nemcsak a jogosultsága van 
meg, hanem a szükségessége is. A vegyítés, az 
ötvözés helyes és egyenletes aránya adja 
tehát a jó, a sikerült megoldás kulcsát. S ezt, 
úgy véljük, nem tudta a kötet mindenkor 
megtalálni. 

Nem a tartalmi ellentmondásokra, nem az 
egyes művek, írók és jelenségek megítélését 
illető kisebb-nagyobb ellentmondásokra, nem 
arra gondolunk itt még, hogv Nagv Miklós 
pl. másképp ítéli meg a Délibábok hősét, mint 
Mezei, Diószegi másképp, „a történeti va-
cuum" kérdését, mint Király, Mikszáthot 
Mezei Királytól eltérően, A régi udvarházat 
meg Nagy és Sőtér nem egészen egyformán és 
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így tovább. Van ugyan „műfaji" vonatko
zása ennek is. Egy tanulmánygyűjteményben, 
egy esszékötetben, egy portrésorozatban szó 
nélkül elmegyünk az ilyen ellentmondások 
vagy összehangolatlanságok mellett, egy 
zárt, tudományos fejlődésrajzban, egy szinté
zisben fönnakadunk rajtuk. Ez azonban 
lényegében már a szintézis kérdésébe vág. 

A megformálás, a módszer, a stílus, a 
hangvétel nem szükséges, azaz szerep, funkció 
nélküli különbségére gondolunk itt. Mert az 
egyes témák, természetesen, éppúgy szüksé
gessé tesznek bizonyos módszerbeli különb
ségeket, mint amilyen jogosultakká bizonyos 
hangvételbelieket a társszerzők egyénisége. 
Ezek nem, hanem csak a műfajt érintők 
lazítják a munka zártságát belső egységét. 

A kötet legjobban megírt, legkidolgozot
tabb, legjobban átélt két részlete, kétségkívül, 
a Madách- és a Mikszáth-fejezet. Nemcsak 
az író fejlődésének és eszmekincsének adják 
pontos rajzát ezek, hanem az író egyénisé
gének, sorsának, világának atmoszféráját is 
kitűnően érzékeltetik; s adnak emellett szép 
és mély esztétikai elemzéseket és — főképp a 
Madách-fejezet — példaszerű műelemzéseket 
is. Mégsem ezeket jelölnénk meg „mintafeje-
zetek"-nek. Túlságosan is önmagukba, eszé-
szerűen önmagukba zárultak; hogy Péterfy 
szavával éljünk: szerzőik elvágták, vagy 
elfeledték kifonni az egész mű, az egész kötet, 
a szintézis szövetébe szövő szálakat. A törté
neti mű, a fejlődéstörténet eszményének sok
kal inkább megfelel a Kemény-, az Arany-, 
a Vajda- és a Reviczky-fejezet (különösen, 
ha a Kemény-ben a Madách-fejezet emberi 
atmoszférája is megvolna!), vagy akár még a 
Gozsduról, vagy az Eötvös Károlyról szóló 
részlet is (ha az utóbbival, értékelés tekinte
tében, végképp nem értünk is egyet). Ezek
nek minden mozzanata alá van rendelve a 
fejlődéstörténeti szintézis központi gondola
tának, s így az egész mű éltető vérkeringésébe 
való kapcsolódásuk is sokkal evidensebb. 

Az önállóvá kerekülés és záródás mellett 
más, súlyosabb műfaji veszélyei is kísértenek 
az esszészerűségnek. Fogalmazásbeliek első
sorban. A századvégi modern elbeszélőkről 
szóló fejezetek stílusát mély belső polémikus 
tűz, izgalom hajtja, feszíti. Váratlan fordulói 
és paradoxonjai, érdekes távlatokat sejtető 
utalásai és gondolattól torló variációi, meg
lepő, sőt kihívó megfogalmazásai valóban 
szuggesztívek. Csakhogy: ez a szimfonikus 
költemények szabálytalanságára emlékeztető, 
nyugtalanul lüktető, intellektuális-impresz-
szionisztikus, alapjában romantikus stílus itt 
aligha van helyén. 

Egy szintézis pontos határozott fogalma
zást kíván, sejtetést, vagylagosságot, föltett, 
de meg nem válaszolt kérdéseket, homályt 
nehezen bír el. Ez árt hitelének. Mint ahogy 
árt az is, ha, megint csak a szélsőségesen szub

jektív esszéista módjára, általánosan elfoga
dott, világszerte elfogadott tényeket, fölényes 
legyintéssel fumigálunk. Nehezen lesz majd 
szintézisünk akkor vitaképes, ha teszem, azt 
olvashatjuk benne, s hozzá még amúgy fél
kézről odavetve: „a szuggesztív dilettáns 
Nietzsche." S kétséges az is, szerencsés-e, 
nem megint a szubjektív esszé önkényességé
nek benyomását kelti-e, ha előzetes bizonyító 
tanulmányok nélkül, egy kézikönyvben, egy 
szintézisben léptetünk elő úgy eddig senki 
által nem emlegetett műveket, standard
művek rovására, mint ahogy ez a Gárdonyi
fejezetben a Pöhölyék c. kötettel történik. 

Más problémát vet felszínre a műfaj egy 
másik ellentétpárja, a tudományos tájékoz
tatás-összegezés meg az esszészerűség ütkö
zése: a vitás, a lezáratlan problémák ügyét. 
Egy esszé-jellegű,. alanyi szintézisben a szerző, 
természetszerűleg, csak a maga felfogásának 
előadására szorítkozik. De egy összegező 
tájékoztatásban nem volna-e helyes, termé
szetesen, csak a virulensen vitás, a ma is 
nyitott, a mindig újra fölnyíló kérdésekben, 
legaiább egy-egy bekezdés erejéig, összefog
lalni, ismertetni az ellentétes, az eltérő véle
ményt is, pl. a Madách-kérdésben Lukácsét, 
a Mikszáthban Barta Jánosét, Zilahy Károlyé-
ban Komlós Aladárét? Az irodalomtörté
netre való kitekintés kérdésében a kötet 
különben is meglehetős hiányát mutatja a 
legalábbis tanácsos egyöntetűségnek. Míg az 
első fejezetek, az Arany-, a Kemény-, a 
Vajda-, a Gyulai-fejezet, meg később a 
Mikszáth összegezéssel, kitekintéssel, az utó
élet összefoglalásával zárul — s úgy véljük 
nagyon helyesen — a Szigligeti-, Tolnai-, 
Csiky-, Reviczky- stb. fejezetek viszont 
minden összegezés, kitekintés nélkül, majd
nem impresszionisztikus húrpendítéssel vesz
nek búcsút. 

A „tájékoztató" és tudományos jelleg 
ütközéséből adódó műfaji problémák legfon
tosabbika viszont az autonómiáé. Csak 
üdvözölni lehet/ hogy a szerzők nem imma
nens módon, magukba zárva tárgyalják az 
egyes jelenségeket, írókat. De az összevetés
nek akkor van értelme, ha egy ismerettel 
vagy helyszínen megmagyarázottal segít az 
valamit megvilágítani. Ámde hányan vannak 
„a nagyközönségből", akiknek „a raznocsi-
nyecek"-re való hivatkozás valamit is meg
világít? Egy másik példa: utalás történik 
arra, hogy Gozsdu egy problémát nem úgy 
látott, mint pl. Asbóth János; de aztán soha 
többé Asbóth neve a kötetben elő nem kerül. 
S az életrajzok is vetnek föl szép számmal 
hasonló problémákat. A Gyulai-fejezetben 
pl. ezt olvassuk: „1855-ben Nádasdy Tamás 
gróffal külföldi útra indul." Nem lett volna-e 
tanácsos közbevetni: „az ifjú gróf nevelője
ként, kísérőjeként." A szakmabeli tudja, 
— de „a nagyközönség" nem alkot-e esetleg 

90 



az alárendelt, alapjában sanyarú helyzetű 
Gyulai viszonyairól hamis képet? Az életrajzi 
tények adagolása tekintetében különben is 
nagy azegyenetlenség. Ügy véljük, a Madách-, 
a Mikszáth-, a Reviczky-, az Arany-fejezet 
járt el helyesen, midőn lehetőleg sok, de fő
képp az életművet befolyásoló tényt közölt. 

Itt egy pontnál azonban külön is meg kell 
állnunk. Volt egy időszak, midőn minden 
íróról anyakönyvi kivonatot és vagyoni 
bizonylatot követeltünk be. Ne ugorjunk 
most a másik végletbe. A társadalombíráló 
regényű Iványi esetében pl. mégsem lehet 
egészen közömbös, hogy polgárcsaládból jött 
és árvaházi kenyeret evett. S Toldy Istvánról 
is érdekes volna tudni, hogy Toldy Ferenc 
fia. A kegyes, engedelmes, félreszorított, 
sértődött öregember a háttérben milyen 
sajátosan árnyalhatná kihívó, már-már frivol 
ellenzékiségét. A pontatlan általánosság külö
nösen felötlik e tekintetben. Eötvös Károly 
családjáról pl. azt a sajátosan két háború 
közti megjelölést olvashatjuk: „kisbirtokos"; 
pedig mennyi jót és rosszat magyarázhatna 
meg erről a művelt Pannóniában is alpárinak 
megmaradt figuráról, hogy famíliája a köz
nemesség, a dzsentri legalsó, parlagi, félpa
raszt rétegéhez tartozott. 

Még nehezebb műfaji problémát vet föl az 
autonómság követelménye a művek bemuta
tásának módját és mennyiségét illetően. A 
Jókai fejezet pl. hajlik arra, hogy időrendben 
haladva, leltárszerűen- számbavegye az író 
legfontosabb vagy legismertebb, vagy legked
veltebb műveit; csak lazán fűzve egymáshoz 
a traktátusokat, szinte csillagot téve közébük. 
A Kemény-fejezetben viszont szigorúan a 
fejlődéstörténeti rajz, az eszmetörténeti szin
tézis indázatába fonva fordulnak elő a 
művek. Kétségtelenül, az utóbbi módszer 
látszik helyesebbnek, „műfajszerűbbnek", 
de az előbbinek is van bizonyos jogosultsága 
és szükségessége, tekintettel a „nagyközön
ségre". S bizonyos hátránya ugyan e tekin
tetből az utóbbinak is. Az említett esetben 
pl. az, hogy Keménynek talán legszebb 
esszéje, A két Wesselényi így nem jut el még 
cím szerint sem a megemlítésig. A kötet máso
dik felében pedig találunk oly, több mint hat 
lapra terjedő novellista-fejezetet, melyben 
mindössze négy-öt mű címe ha előkerül. 

Az egyik legproblematikusabb vonása a 
kötetnek azonban, főképp második és har
madik harmadában, a műfaj ama belső ellent
mondásából fakad, hogy az eszme- és 
formatörténeti meg a műelemzéseknek ad
ván — s igen helyesen — az első helyet, az 
irodalmi élet története túlságosan is a peri
fériára, a csupán érintőleges tárgyalás szint
jére csúszott. A kiadás és laptörténet, az 
irodalmi, a kritikai s a művelődési harcok 
története, a közönség-, a fordítás- és az 
irodalomoktatás története, egyszóval a szo

rosabban vett irodalmi művelődéstörténet, az 
50-es évektől, s a 60-asak elejétől eltekintve, 
alig kapott helyet. 

Különösen nagy a hiány e tekintetben a 
67-től a 80-as évekig tartó szakaszon. A Fő
városi Lapokról pl., amely pedig elhatározóan 
járult hozzá kettéhasadást döntően befolyá
soló kései, provinciális népies ízlés kialakulá
sához, említésen kívül, szó sem esik. Az ortoló-
gus-vita pedig, amely egy évtized szellemi 
életét töltötte be, s amelyről már Horváth 
János megállapította, hogy a népiesség kilú
gozásának s a litterátus értelmiség eleurópait-
lanodásának, a magyar-glóbus-tudat kialaku
lásának folyamata ment benne végbe, említés 
sem történik. Mint ahogy alig történik a 
Petőfi Társaságról, s egyáltalán nem Thaly 
balladaügyéről, Asbóth János hírhedt, omi
nózus, Szekfűig, s rajta keresztül szinte 
máig ható Három nemzedékéről, vagy a 
rendkívül fontos tragikum-vitáról. Beöthy 
eszmetörténeti, ideológiai szempontból kulcs
fontosságú figurája és szerepe, hatalomátvé
tele pedig, mondd és írd, nyolc — valljuk 
meg —: semmitmondó sort kapott. így, 
természetesen, pl. Gyulaiék teljes csődjét és 
légüres térbe kerülését, Péterfy jelentőségét, s 
ami a legfőbb, a kettészakadás mibenlétét és 
mélységét elég nehéz megvilágítani. 

Csak mindkét fél ideológiájának világos 
fölvázolása alapján lehet egy eszmei harcot 
megérteni. A kötet, helyesen, vitázik a 
vacuum elmélettel, de aztán maga látszik 
igazolni egy korszak szinte teljes kiejtésével; 
súlyos hézagot támasztva, sőt törést okozva 
ezáltal a maga szintézisének, koncepciójának 
megvalósításában is. 

Ámde, ideje már erre a szintézisre, kon
cepcióratérnünk. Tiszteljük mi a nagyvonalú
ságot; kicsinyeskedtünk, pedánskodtunkmost 
mégis. Különféle tudományos kézikönyvek 
jelennek meg sorra, s újak vannak tervben. 
Ügy véljük, a „nagyvonalú", általános 
dicsériádáknál vagy gáncsoknál többet moz
díthat még egy sor apró, pedáns, de konkrét 
észrevétel is. Mert, kétségkívül, csak részlet
dolgok ezek; a munka egésze e tekintetben is, 
a műfaj tekintetében is jól oldotta meg 
feladatát, sokkal jobban, mint hazai elődei 
közül bármelyik. 

2. 
Nem a szintézis egészével, nem a kötet 

alapkoncepciójával óhajtunk vitázni. A könyv 
alapgondolatával, gondolatrendszerével, lega
lábbis, amit a kötet első felének fejezetei, az 
egész munkában érvényesítendő távlattal 
kifejtenek, egyetértünk. S általában nem is 
annyira vitázni kívánunk, hanem inkább a 
koncepció néhány ellentmondására, gyöngé
jére, hézagára s ezekkel együtt kiegészítésé
nek, megerősítésének egy-két lehetőségére 
óhajtanánk rámutatni. 
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A koncepció legáltalánosabb alapvonala 
adva van a korszak, s vele a kötet tagolásá
ban. Két főszakaszra oszlik eszerint ez a fél
század: „a nemzeti polgárosult irodalom 
kialakulása" tölti ki az 1849-től 67-ig tartó 
első szakaszt, „a nemzeti polgárosult iroda
lom kettészakadása", illetőleg ezzel együtt 
„új törekvések" megjelenése, differenciáló
dása, integrálódása,megizmosodása az 1905-ig 
tartó másodikat. Az első tartalmát két 
tendencia, két társadalmi, eszmei, esztétikai 
alapelem, sűrűsödési és sugárzási mag teszi 
ki:„anépiességútkeresése"s„a nemesi polgá
rosodás utójátéka". Az előbbihez tartozik 
Arany, Gyulai, Tompa meg Szigligeti; az 
utóbbihoz Kemény, Madách meg Jókai. 
A két tendencia, á két mag kisugárzása, 
realitássá szerveződése, mozgása folyvást 
küzd egymással, de át is hatja, s át is lénye-
gíti egymást. A népiesség eredeti társadalmi s 
esztétikai tartalmai e folyamatban folyvást 
csökkennek, végül egészen kilúgozódnak. 
Helyüket a kiürült stílklisében, a második 
tendenciának, a második alapelemnek — köz
ben, természetesen, erősen átalakult, több
nyire egészen reakcióssá vált — tartalmai 
foglalják el; a stílus fokozatosan s egyre 
teljesebben ennek a társadalmi s esztétikai 
funkcióit hordozza. Aki meg akarta őrizni a 
népiesség eredeti tartalmát, vagy annak bár 
csökkent, de még mindig sok eredeti, demok
ratikus elemét tartalmazó fokát, magányossá 
lett, mint Arany, vagy alkotói zsákutcába 
jutott mint Arany László. Aki pedig nem
csak megőrizni, hanem kezdettől bővíteni, 
továbbfejleszteni, túlhaladni kívánta e tar
talmakat, mint Vajda, szembekerült vele, az 
ellentábor őse, jelképe, a kettészakadás 
motorja, fermentuma lett. 

E folyamatban a nemesség, főképpen a 
középnemesség és utóda, a dzsentri szerepe 
jó' ismert. Egyáltalán nem az azonban a 
hazai uralkodó osztályok másik, még nem 
teljes jogú feléé, a polgárságé, mindenekelőtt 
a pesti polgárságé. 

A népiesség tartalmainak fejtegetésében 
Sőtér a Petőfi-félének vázlatos rajzától indul 
el, s igen helyesen állapítja meg: 46—47-től 
plebejus, népi-polgári, radikális és forradalmi 
tartalmaival oly kitágítása és elmélyítése volt 
ez a népiességnek, hogy tulajdonképpen már 
meghaladását is jelentette. Ami lehetővé tette 
e kitágítást és meghaladást, az nem csupán 
általában a forradalmi helyzet volt, hanem 
az — s ezt nem szoktuk kellőkép hang
súlyozni -—, hogy ezekben az esztendőkben 
volt magyar városi, volt pesti magyar polgár
ság. Némi túlzással aztmondhatnánk: magyar 
polgárváros volt Pest. Annak az Életképek, a 
tizek, a Pilvax, Petőfi, végül a Márczius 
Tizenötödike körül tömörülő, plebejusokból és 
semmifélén honorácior-nemesékből verbuvá
lódó csoportnak, rétegnek akkora volt ekkor 

a gravitációs vonzása, ereje, hogy ennek 
érzetében, virtuálisan, lázas tudatukban, 
már megszületett, megvolt a radikális magyar 
polgárság. Ne feledjük a primitív történeti 
jelképet és mozzanatot: a vidéki magyar 
nemesi értelmiségi ezekben az években 
Pesten i-re cserélte az y-t, hogy polgár legyen, 
s a német bürger, kereskedő, iparos és beam-
ter egyaránt, csapatostul^magyarosított, hogy 
magyar polgár legyen. Ők már, tudatukban, 
ennek az országot vezetni hivatott polgárság
nak a tagjai, vezetői voltak. Petőfi ebből és 
ennek a magyar polgárságnak szólt, s ezen át 
az egész magyar népnek. 

És ez a magyar polgárság 49—50-ben, lát
szólag, egyszerűen eltűnt, megsemmisült. 
Erdélyi Pestre jőve, keserűen azt írja Szeme
rének, tíz esztendő alatt sem változott annyit 
Pest, mint ebben az egyetlen évben, s jelzi, 
hogy a változás mivoltát nem írhatja meg. 
Szilágyi Sándor azonban megírta: német város 
lett Pest. A réteg magyar elemei szétszóród
tak, bujdostak, emigráltak, a német fele 
viszont, nagyrészt, ijedten s tanácstalanul 
hallgatott vagy éppen sürgősen disszimiláló-
dott. Arany 60-ban, a magyarosítás újabb kez
detén azt írja kesernyés iróniával: csak aztán 
„fölragadjanak" ezek a nevek, nehogy valami 
„conscripció" megint könnyeden végezzen ve
lük. Általános a panasz az 50-es években, külö
nösen az első felében, a társasági élet, a köz
hangulat, a közélet cinikus léhasága, haszon-
és elvezethajhászása ellen. A berendezkedő 
új német adminisztráció* s a rendszer védel
me alatt föllendülő kapitalizálódás bizonyos 
átmeneti konjunktúrát jelentett ennek a 
rétegnek, s ez élt vele. A magyar nemes egy 
letiport nemzet tagjának tudta magát, ez a 
réteg a birodalom egy tartománya lojális és 
favorizált állampolgárának. Ez az „admi
nisztrációs" konjunktúra, amely elsősorban az 
irodalmi élet szempontjából oly fontos értel
miségi polgári rétegekre gyakorolt vonzást, 
persze, hamar, az évtized végére véget ért. 
Ekkor a felszíni, konjunkturális, átmeneti 
mozzanatokat és tendenciákat félretolták a 
lényegiek, a gazdaságiak, amelyek Pest 
magyarosodását és önállósodását követelték. 

A Budapest történetével foglalkozó mun
kák azt tanúsítják, hogy a reformkorban 
elkezdődött magyarosodás nem is szűnt meg, 
nem is fordult visszájára soha teljesen, csak 
egy rendkívül erős retardáló mozzanat lépett 
itt be, amely viszont igen súlyos következmé
nyekkel volt egybekötve' e polgárság további 
magyarosodását, a nemzeti életbe való illesz
kedését illetően. 

Kettő különösen fontos számunkra ezek 
közül. Ez a polgárság nemcsak, hogy „nem
zetietlenné" vált, hanem a német—osztrák 
burzsoázia forradalom utáni, antiradikális, 
antidemokratikus szellemével itatódott át. 
Sőtér joggal hivatkozik Riedl Szendére, mint 
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€ rétegből jövők egyik legkülönbjére. Kár, 
hogy a hely nem engedte részletesebb bemu
tatását. Számunkra két jelentős dolgot han
goztat programjaiban Riedl: a továbbhala
dást az ötvenes esztendők reformjainak alap
járól óhajtja, másrészt a hegeli bölcseletet a 
jogtörténeti iskola tanításával kívánja kijaví
tani, hogy kiiktassa az ugrásszerű, az anorga
nikus változás, az elméletileg konstruált állam, 
társadalom veszélyét, amely szerinte benne 
rejlik e bölcseletben. A másik következmény 
az volt, hogy ez a polgárság flekkessé, bélye
gessé lett a nemesség s általában a magyarság 
szemében; mintegy eljátszotta jogait és 
alátámasztotta a nemesség rezisztenciás ön-
mítoszát, a vezetésre erkölcsileg is egyedül 
alkalmas voltának önhitét. Hivatkozzunk itt 
újra a polgárságnak ha nem is vezetést, de 
legalább a hatalomban való részesedést köve
telő Riedl esetére. Gyulaival vitázva, maga 
panaszolja, hogy szavát a nemesi sajtó nem 
érvekkel, hanem azzal akarja elnémítani, 
hogy az abszolutizmus alkalmazta, s hogy 
„pintlivel a hátán" jött Csehországból. 
De hivatkozhatnánk a demokrata Tolnai e 
kort tárgyaló regényeire s Jókaiéra is. 60 s 
67 után ez a réteg, midőn újra, s végképp fel
ismerte magyar polgár voltát — rossz lelki
ismeretével és megbélyegzetten igyekezett a 
nemesi vezetésű ország hierarchiájába beil
leszkedni, ideológiájához idomulni. 

Egyszóval, teljesen alkalmatlanná vált 
arra, hogy továbbra is talaja legyen a népies
ség egy Petőfi-féle, ha most már nem is 
forradalmi, radikális, de legalább polgári, 
városi, demokrata átfejlődésének. Sőtér találó 
észrevétele, hogy az orosz népiesség, szemben 
a magyarral, csupán átfejlődési fok a polgári 
realizmus felé. A moszkvai vagy pétervári 
polgár nemzeti és erkölcsi tekintetben soha
sem degradálódott a nemzeti közvélemény 
szemében, s nem lett bűntudatossá, kisebbségi 
érzésűvé önmaga előtt. Neki nem kellett alá
zattal fogadnia a nagyszerű nemesi-nemzeti 
múltról vagy a tiszta, egyszerű vidéki 
patriarkális, azaz nemesi erkölcsről szóló 
tanításokat. 

Mindennek igazi jelentőségét, vetélő szere
pét akkor értjük meg, ha meggondoljuk, hogy 
egy valódi polgári közszellemre való orientá
lódás 49után még jó ideig jelen van, s legerő
sebb éppen a népiesség két főalakjában, 
Aranyban és Gyulaiban. Köztudott ma már, 
hogy a nagy 49-es érzelmi megrázkódtatás 
után a szemléleti válság Aranynál csak 
52-—53-ban következik be, mélyül-el. Addig 
írt nagyszámú verse a népből való értelmiségi 
polgár vagy polgári értelmiségi — Petőfi 
szemléletének hatásától is mélyen megérintett 
és fölbátorított — szemléletében fogant. 
Az is tudott dolog, hogy Arany versei, sokkal 
inkább, mint sok más költőéi, mindig a 
közönség virtuális jelenlétében születtek. 

Ennek a mélyen intellektuális költészetnek, 
ennek a vívódó gondolati lírának, a népből 
való értelmiségi polgár gondolataival vívódó 
lírának s lírikus epikának virtuális közönsége 
nyilvánvalóan polgári közönség; az, amely 
megvolt 49 előtt és megsemmisült 49 után. 
Az Apostol közönségét igénylő Bolond Istók 
ismeretes esete, magában is, világosan bizo
nyítja ezt. S hogy Arany valóban csak 52-ben 
döbben rá erre az alapvető változásra, azt 
egyebek közt, Szilágyi Sándorhoz írt, aktivi
tástól, forró, 50—51-es levelei is tanúsíthatják. 

Másrészt Gyulai —Sőtér elődeinél nyoma
tékosabban emeli ki ezt a tényt — 50-es 
évekbeli kritikáiban erősen polgárias még. 
Ismeretes azonban az is, hogy e tekintetben, 
ennek ellenére is, van Gyulai ekkori szép
irodalmi művei s kritikái között bizonyos 
különbség; az előbbiek polgáriasabbak az 
utóbbiaknál, különösen a két fő mű: A vén 
színész ; de mindenekelőtt Az Udvarház. Sőtér 
kulcsfontosságúnak tartja e művet, s fontos
ságát valóban nem lehet eléggé hangsúlyozni. 
Mint Arany 50—52-es lírája, a polgári világ 
virtuális jelenlétének érzetében, elkerülhe
tetlen, szükségszerű s azonnali bekövetkezésé
nek tudatában — bár fájdalmas —, de 
kétségtelenül belenyugvó, sőt megértő, sőt 
szorgalmazó tudatában fogant mű ez is. 
S igazában 50—52-ből való ez is, hisz tudjuk, 
az élményt az 52-es verstől, a regény 57-es 
megírásáig, szinte kondenzálva hordta magá
ban Gyulai. 

E félszázad irodalomtörténészének egyik 
legfontosabb problémája annak magyarázata, 
miként csúszott, távolodott a Petőfinél elért 
világirodalmi színvonaltól irodalmunk egyre 
messzebb, hogy csak a századfordulón köze
lítse meg azt újra. A redukció folyamatát 
azonban, amely majd Beöthy hatalomátvéte
lében teljesül be, nem Segesvártól, hanem e 
művek, e líra és e regény fogantatása utántól 
kell számítani. Ezek még európai szintű 
művek; azokkal a gondolatokkal és gondok
kal vívódnak és úgy, mint ahogy a forradalom 
utáni európai, főképp kelet-közép-európai 
polgári eszmélkedés legjava; népünk sorsának 
valódi kérdéseivel ők még a gondolkodás 
egyetemes folyamatának ekkori utolsó lánc
szemeibe, legújabb, élő fázisaiba kapcsolód
tak. Nem értünk egyet Sőtérrel abban, hogy 
a népiesség polgári, kritikai realizmussá 
alakulásához Petőfi forradalmiságára lett 
volna szükség. Elégséges lett volna e líra s e 
regény demokrata polgáriassága is — Turge-
nyev vagy Keller lehet rá a példa —, ha lett 
volna reá visszahangzó magyar demokrata 
polgári köztudat, öntudat, közönség. 

Ha Pest, s általában a magyarvidéki 
nagyobb városok német eredetű, asszimilá
lódó polgárságának ezt az útját, ezeket a 
jellegzetességeit kellőképp megvilágítjuk és 
szem előtt tartjuk, válik igazán hitelessé az a 
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kötet második felében, főképp Mezeitől kép
viselt s eléggé nem helyeselhető felfogás, hogy 
a népi világba ágyazott vidéki magyar polgár
városok küldötteinek lesz hivatása, feladata 
és lehetősége az, hogy a nemesi vezetéshez, 
hierarchiához így hozzá idomult pesti polgár
ság előtt az európai művészet és gondolko
dás közelébe hozza újra a magyar világ 
problémáit, hogy majd a népi polgári Ady 
s a népi-proletár József Attila végképp annak 
szintjére is emelje azokat. 

Ha azonban ez a fejlődés ilyen fontos, első 
határkövét, 60—61-et az eddiginél sokkal 
inkább osztópontnak kell tekintenünk. Nem 
59-et azonban. Ha 59-et mondunk, mint a 
kötet teszi, az ekkor megindult folyamatban 
nem arra vetjük a hangsúlyt, ami ebben 
leglényegesebb; nem a Tisza Kálmán-féle 
réteg és szellem első masszív jelentkezésére és 
győzelmére, s ezzel együtt a régi-liberálisok 
75-ös csődjének és elszigetelődésének kez
detére, s nem — ami a mi szempontunkból 
most itt a legfontosabb: — a nemesi szemlélet
nek, mégpedig a Tisza-félének első, győzel
mes szembekerülésére a hazai polgárisággal 
szemben. Hogy ez milyen tudati eredménnyel, 
a nemesi-nacionalista biztoságérzet és fölény 
milyen megerősödésével járt, azt Az új föl
desúr fényesen bizonyítja. Garamvölgyi Ala
dár még adminisztrátornak is százszorta 
különb, mint a polgári — tehát német, a 
német tehát polgári — hivatalnokok. A hib-
banást viszont, mellyel ez a fölény ennél a 
rétegnél együtt járt, nem véletlenül, a régi 
liberálisok egyetlen méltó örököse, Arany 
László mutatta be. Se győzelemmel megindul, 
mint említettük, a polgárság rohamos ido
mulása. Vajdára, Zilahyra, Riedlre nem fi
gyelt közülük senki; s pláne nem úgy, mint 
ahogy felfigyeltek egykor Petőfiékre. Az 50-es 
években egyetlen magyar ideológiájú szép
irodalmi lap (mert a Hölgyfutárt nem lehet 
ilyennek tekinteni) sem tudta magát Pesten 
fönntartani; most pedig három is évtizednél 
hosszabb pályafutásának alapját veti meg; 
köztük a közízlés alakulásának szempontjá
ból rendkívül fontos Fővárosi Lapok. 

De ez már a kötet s a fejlődésrajz egy 
másik, kevéssé kidolgozott problémájához 
vezet át: miként áztatódott ki a népiesség
nek még a hatvanas évekbeli tartalma is, 
miként hatotta azt át lassan az alapjában 
romantikus, nemesi szemlélet legalsóbb, par
lagi válfaja, s milyen szerepet játszott ebben 
ez a már erőteljesen magyarosodó, az iparo
sok, kereskedők, kishivatalnokok többségét, 
a tanárság jelentős részét, az olvasó, főképp 
pedig a nézőközönség tetemes vagy éppen 
tetemesebb részét kitevő polgárság. 

Nem oly nyilvánvaló hiányra gondolunk 
itt, hogy a Pesten, a 70-es évek végéig rend
szeresen működő, igen különböző válfajú, de 
erős hatású német színpadokról szó sem esik. 

Az osztrák—német népies színmű, a bécsi 
színjátszás hatásának kérdése föl sem merül. 
Rákosi Jenő mondja el önéletrajzában, hogy 
a nem német darabok nagy része is német 
fordításból, s oly erős bécsi szűrőn át jutott 
hozzánk, hogy az eredeti franciára vagy 
angolra rá sem igen lehetett ismerni. S azt is 
ő, hogy a magyar színjátszás a közönséget 
eleinte csak megszokott és kedvelt német 
darabjaihoz hasonló — bár „magyar szel
lemű" — darabokkal próbálta s tudta magá
hoz vonzani. Az ilyen tényezők figyelmen 
kívül hagyása következtében aztán pl. 
Szigeti némely figurája, amelynek iker-volta 
osztrák testvéreivel elég kézenfekvő, az 
eredetiség, az eredeti magyar népiesség 
rangjára lép a kötetben elő. Az újromantikus 
dráma pedig valamiféle poétikus társadalmi 
lázadás szerepére vergődik. Volt, persze, 
különösen Rákosinál, valami kevés ilyesféle 
is benne, de azért a Shakespeare-izáló osztrák 
mesejátékról mégsem volna szabad megfeled
kezni. Rákosi és Dóczi előbb látott és olva
sott osztrák, bécsi színdarabot, mint magyart. 
Nestroy és Raymund neve éppoly kevéssé 
maradhat említetlenül, mint a Dorfgeschichte 
fogalma sem, amelynek hatása nemcsak az 
Abonyi-féle moralizáló népies elbeszélésre 
nyilvánvaló, hanem még A molnár lányra, sőt 
a Varjú Istvánra is valószínű. 

De nem ilyenekre — egy mélyebb össze
függésre gondolunk. Sőtér említi, Keményről 
szólván, a jogtörténeti iskolát. Kár, hogy 
többé nem történik róla említés. Ennek az 
irányzatnak, elsősorban a reakcióssá váló 
nemesi-polgári gondolkodásban, tudományos
ságban óriási jelentősége van. 

Az összehasonlító nyelvtudományra, az 
indogermanisztikára való alapvető, de ott 
még éppenséggel nem egyértelműen reakciós, 
befolyása ismeretes; s az is, hogy a pozitiviz
mus tudományossága meg viszont iskolázott
ságát tetemes részben ez utóbbiaknak kö
szöni. Renan csodálata a német tudományos
ság iránt és műveltségének lingvisztikai 
alapozottsága pl. közismert. S tudott dolog 
az is, hogy ez az irányzat milyen nagy befo
lyást gyakorolt a Steinthal-féle, a Brassaitól s 
Asbóthtól a 60-as években már nálunk is 
emlegetett s nálunk is egyre nagyobb tért 
nyerő nyelvlélektani iskolára, s ezen át, 
tovább, az alapvető befolyású Wundt-féle 
Völkerpsychologie-ra. Taine is, aki már fiata-
labbkori műveibe is sokat épített be ez iskola 
szemléletéből és fogalomkincséből, főképp a 
fajkérdést illetően, 70 után — s Taine hatása 
nálunk ekkor kezdett intenzívvé válni — mély 
rokonságot mutat ez iskolával. Érthető, hisz 
ekkor már ő is „a történelem nagy bűnét", 
a francia forradalmat akarta semmissé tenni, 
mint egykor ez az iskola. Azt már nem is 
említjük, hogy a Schaffle-féle gazdaságtan és 
szociológia, amelyet a felnövő polgárias 
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műveltségűek, pl. Asbóth vagy Kautz, oly 
szívesen idéznek, alapjait szintén ettől az 
iskolától veszi. 

Másrészt, tudjuk, ez az iskola mily sokat 
kölcsönzött, persze, többnyire torzítva és 
visszájára fordítva, Herder tanaiból. Herde-
réiből, aki a kelet-európai népiességek szem
pontjából kulcsfigura. Herder tanai hozzánk, 
a századelőtől, kétségkívül, a német roman
tika gyakran reakciós népiességétől s ettől a 
romantikus jogtörténeti iskolából átszínezett 
formában érkeztek meg. S ez az átszíneződés 
a forradalom után, a forradalomellenes 
áramlatokban fölerősödött, egyre lényegibbé 
vált. Mellesleg: nem véletlenül választotta 
az agg Savignyt a fölújított Akadémia 59-ben, 
elsők között, tiszteleti tagjai sorába. Tiszteleti 
tagja volt az Akadémiának 48 előtt is, légió, s 
Savigny 48 előtt is nagy embernek számított, 
rég. 

Mármost ez iskola ható lényege három 
pontban jelölhető meg: a fejlődés organikus-
ságának szükségszerűsége az első és legfonto
sabb. Belenyúlni, intellektuálisan konstruált 
eszmények megvalósításának szándékával 
egy állam, egy társadalom, egy nép életébe 
bűn, ellenkezik a társadalom és a fejlődés 
lényegével. A második pont meg az, hogy 
minden organizmus, azaz minden nép és nem
zet a maga különlényegének, saját lelkének, 
karakterének megfelelő öntörvényű fejlődést 
jár végig. S végül a harmadik az, hogy egy 
nép organizmusának saját törvényeit, lelkét, 
gondolkodásmódját az intellektualizmus hatá
sának legkevésbé kitett patriarkális népi 
közösségek őrizték meg. E világszerte ható 
iskola tanainak közvetett vagy közvetlen 
befolyása kétségtelenül a Monarchia területén 
volt ez időben legerősebb. Még hangsúlyozot
tan polgári közgazdászok és szociológusok, 
mint Schäffle vagy Gumplowitz, felfogásának 
gyökerei is hozzájuk kötődtek. 

Láttuk, hozzánk is folyvást áramlottak a 
régi és új csatornák sokaságán át, s még a 
„rebellis" polgár. Riedl is velük óhajtotta 
kijavítani Hegelt. Ez a felfogás a kiegyezés 
utáni évtizedben legtöményebben, s persze, 
meglehetősen leszállt, parlagi formában, 
abban a két jelenségben koncentrálódott, 
amely az irodalmilag „üres" 70-es években 
helyettesítette a valódi irodalmat, átvette az 
irodalom és az irodalmi élet mozgósító, 
„nevelő" szerepét: az ortológiában és a 
népszínműben. Szarvas és Volf általános 
nyelvészeti fölkészültsége ugyan meglehető
sen hiányos volt; de ami volt, azt kétségkívül 
az összehasonlító iskolától s az indogerma-
nisztikától kapták. Nem is volt számukra az 
öntörvényű fejlődés organikusságánál szen
tebb fogalom, s nem a városi értelmiségit, de 
még a falusi mesterembert sem akarták a 
nyelvtörvények tanúságtevőjeként elfogadni. 
Hogy iskolájuk az irodalmi eszményt, a 

közízlést, a népies ízlés átalakulását illetően 
mit jelentett, arra maga Szarvas adott csatta
nós feleletet, midőn egy „Népirodalom" 
című, „Piros Pista" álnevű szerző által 
fabrikált, égre kiáltó népies modorosságok
kal megzsúfolt ponyva füzetkét, lelkesen, 
követendő példaként állított a népies ízlés 
elé. 

A népszínműről nem szükséges szólnunk. 
Csak annyit jegyzünk meg, hogy akinek 
intézményesítését köszönhette: a társadalom 
hierarchiájának tudatában és tiszteletében 
felnőtt, kispolgár Rákosi Jenő, önéletrajzá
ban nyomatékosan hangoztatta: a valódi 
magyar nyelv s a valódi magyar gondolkodás
mód megtanítása céljából vitte a falu, mint 
ő hitte: tősgyökeres érintetlen paraszti nyel
vét és világát színpadra. Legföljebb még az 
eddigiekhez annyit, hogy az ortológia elveit, 
általános nyelvészeti szintű programját tulaj
donképpen nem Szarvas, hanem Riedl Szende 
adta meg a Nyelvőr indulása előtt pár évvel, 
az ikes igékről tartott nevezetes értekezésé
ben és a Schleicherről meg a J. Grimmről 
mondott emlékbeszédében. 

Szarvas, Rákosi, Volf, Riedl: mind a négy 
értelmiségi kispolgár,s hozzá Rákosi, Volf és 
Riedl frissen asszimilált. Döntő fontosságú 
mozzanat ez: ők, a polgárok, nemcsak hogy 
elfogadják, hanem mintegy elébe mennek a 
szellemnek, amely Beöthy integráns nemesi 
szemléletének, esztétikájának, hatalomátvé
telének útját előkészítette. Mert Beöthyét a 
legszorosabb kapcsolat fűzi az ő szemléletük
höz, illetőleg annak alapjához. Installációs 
művének, világnézeti, sőt mondhatnánk 
bátran: társadalomszemléleti programművé
nek, A tragikumnak koncepciót adó vezér
gondolata (és célja) azonos a jogtörténeti 
iskola központi tételével (és céljával). Szokás 
Beöthyvel kapcsolatban a Világrendet emle
getni, de nem szokás meghatározni pontosan, 
mit jelent ez a fogalom nála. Végső összege
zésben ennyit: a konfliktus, a morális jellegű 
tragikai vétség akkor áll elő, ha a hős, az 
egyéni intellektustól, az általa konstruált 
eszméktől s a mögöttük álló egyéni akarattól 
hajtva, belenyúl az állam s a társadalom, a 
nemzet spontán, természeti, mintegy önmagá
tól végbemenő, titokzatos-misztikus fejlődé
sébe, életmenetébe. Minden bukó hős bűnös: 
mindenik az organizmus valamely élő elemét 
sebezte meg. Beöthy elkövetkező tevékeny
ségében azután szóhoz jutott a másik két 
említett jellegzetesség, tétel is, bőven. Sza-
bolcska példának állításáig vitte őt az egyik; 
annak az elvnek a kimondásáig a másik, hogy 
a mi irodalmunkat nem szabad más irodal
mak mércéivel mérni, mert hisz más a miénk 
feladata, funkciója mint azoké: a nemzet 
védelme. 

Mindezt azonban nem csupán a népiesség 
sorsának hiteles rajza miatt fontos tisztázni; 
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s lett volna fontos vázolni a kötetben is. 
E folyamat számbavétele nélkül, a polgárság, 
főképp az értelmiségi polgárság szemlélete 
ilyetén alakulásának számbavétele nélkül 
nem lehet elégségesen megérteni és megvilá
gítani a magyar realizmus születési nehéz
ségeit; s művészi, műfaji problémáit sem; 
nem pl. az anekdota szerepét s e szerep rop
pant kétarcúságát. A kor búvárának folyvást 
szem előtt kell tartania az olyféle nagyon 
fontos tényeket, mint pl. az, hogy a magyar 
értelmiségi polgárság legolvasottabb lapja 
Rákosié volt, vagy az, hogy Beöthy ellenzéke 
a tanáregyesületben még titkos szavazással 
sem tudta a szavazatok negyedét sem meg
szerezni. 

E folyamat azonban alig értelmezhető 
helyesen a 70-es évek válságainak s e válságok 
végzetes, Tisza Kálmán-féle 75-ös megoldá
sának alapul vétele, tudatbeli következmé
nyeinek vizsgálata nélkül. Kár, hogy ez a 
problémakör, említettük már, jórészt kiesett 
a kötet figyelméből s a szintézis egészéből. 
A válság legfőbb termékeinek, Arany László, 
Asbóth János és Beöthy műveinek együttes 
összevető vizsgálata nemcsak a válság mély
ségéről és a kiútkeresés felemás reménytelen
ségéről adott volna hiteles képet. Nemcsak azt 
mutatta volna meg — amit különben Szarva
sak s Gyulaiék elkeseredett küzdelme is jól 
mutatott—,hogya régi liberálisok, úgyszólván 
közönség, rokonszenv, visszhang nélkül ma
radtak; s nem is csak azt a torz helyzetet, 
hogy nemcsak a régi liberálisok, de még a 
konzervatív Asbóth is nagyobb érzékenységet 
mutatott a válság lényege s a valódi prog
resszió iránt, mint a, forma szerint, balfelőli 
ellenzék. Hanem mindenekelőtt arra világí
tott volna rá, miképp lehetett ennek a vég
zetes megoldásnak, amely végleges érvénnyel 
rakta le az 1914-es és 19—20-as tragédia 
alapjait, oly roppantul megvesztegető hatása. 
A 75 előtt valósággal kétségbeesett, dekaden
ciába süllyedt Beöthy pl., visszatekintve, 
szinte új honalapítóként, megváltóként emle
gette Tiszát. De kétségtelenül nagy része volt 
ez „eredményes" megoldásnak abban is, hogy 
egyre vitázunk Mikszáth valódi álláspontja 
s művészetének értéke és korszerűsége felől. 

E problémakör nem kellő súlyú és mély
ségű mérlegelése nem maradt következmény 
nélkül a kötet, a szintézis második felére. 
A Mikszáth-fejezet, igaz, lényegében számba 
veszi a Tisza-féle válság-fölszámolás tudati 
hatásait. Hangsúlyt ugyan, úgy véljük, még 
itt is sokkal erősebbet kellene e tényezőre 
vetni. A következmények azonban elsősor
ban a — különben rendkívül sokrétű és 
gazdag korismeretről meg finom probléma-
érzékenvségről tanúskodó, de kissé lazán 
fogalmazott — bevezető és lezáró általános 
fejezetben mutatkoznak meg. Egyet vegyünk 
ki közülük, a szecesszió problémáját. 

Bátor, valódi rendszerező érzékre valló 
kezdemény volt e jelenség és fogalom össze
foglaló kategóriaként való fölvétele. Csak
hogy a kezdemény mindjárt túl is futott a 
reális lehetőségeken. Két szempontból is, s 
mind a kettőben, jórészt az előbb érintett 
problémakör előzményeként való mérlegelé
sének elmulasztása következtében. A szecesz-
szió jelenségét és fogalmát, felfogásunk sze
rint, nem lehet világjelenséggé tenni; de még 
csak egész Európára sem lehet kiterjeszteni. 
S nem lehet azt sem állítani, hogy a szecesszió 
„a kapitalista valóság indirekt tagadásának 
útja . . . " A szecesszió közép-európai jelenség, 
mozgalom és magatartás. Azokban az orszá
gokban jött létre, amelyekben a feudális 
hatalom, a földbirtokos osztály teljes vagy 
részleges vezető szerepe reorganizálódott, 
„modernizálódott". Amelyekben a közgon
dolkodást még jelentősen vagy éppen meg
határozóan befolyásolták az átöröklött feudá
lis-vallásos tudatformák, erkölcsi és ízlés
kategóriák. Ahol szerepet vitt az arisztokrácia 
a dzsentri, a junker; Berlinben, Bécsben és 
Budapesten, meg egyes északi országokban, 
főképp Dániában és Svédországban, s egy 
fázissal később, s erősen vegyülten, Olasz
országban is. Jellemző módon, a királyi tekin
tély visszaszerzésén, a tory-fölény állandósí
tásán makacsul munkálkodó, bigott Viktória 
korszaka is kitermelt némiképp rokon jelen
ségeket. 

A szecesszió nem a kapitalista világ taga
dása volt, hanem a polgárság igénye, hangos, 
de alapjában elég félénk és lojális igénybeje
lentése arra, hogy a társadalom, a fönálló 
rend a hivatalos, a lényegében feudális, 
konzervatív mellé más szemléletmódok, er
kölcsi felfogások, ízlésfajták létjogát, sőt 
egyenjogúságát is tudomásul vegye és elis
merje. Egységes, szecessziós szemléletről, 
világfelfogásról éppúgy nem lehet beszélni, a 
szó legtágabb értelmében sem, mint ahogy 
nem alapvető szembefordulásról vagy lényegi, 
osztályérvényű, gyökeres filozófiai különb
ségről sem az összefonódott feudális-polgári 
szemlélettel, erkölccsel, ízléssel szemben. 
Természetes is ez; a dzsentri, a junker, az 
arisztokrácia és a klérus reorganizált hatal
mának országaiban nem ,,a kapitalista 
valóság tagadása" volt a hatalomban már 
osztozó, de a hivatalos ízlés meghatározásában 
még másodhegedűst játszó liberális vagy 
enyhén radikális polgár sürgető vágya és 
sürgős teendője. Mint ahogy a fönnálló 
rendnek, társadalmi berendezésnek a szer
kezetét és arányait is a maga javára kívánta 
átrendezni, s ezáltal a berendezkedést egy 
neki tetsző új változattá átalakítani, úgy a 
meglevő ízlésnek is — szerkezetének lazításá
val, értékrendjének relativálásával, elemei
nek új, szabad és egyéni kombinációival, 
keletről, a népiségből, a régiségből bővítő 
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variációval — egy neki megfelelőbb, intel
lektuális beállítottságához, műveltség- és 
élményanyagához hozzáilló'bb változatát igye
kezett létrehozni. Az individualizálódás, a 
változat és a relativálódás a szecesszió jelen
ségeknek alapvető mozzanatai. Az ala
pokra, az osztályjellegű társadalom létjogára, 
s az osztály társadalomnak utolsó formájára, 
„a kapitalista valóságra" irányuló tagadás 
csak Adyék korszakában válik nálunk álta
lános jelenséggé s csak József Attilával köz
ponti tendenciává. S bár Adyékban, s magá
ban Adyban is van még szecesszió bőven, 
szemléletüknek, alkotásmódjuknak, főképp 
Adyénak, nem lényegi eleme már. A szim
bolizmus stílustörténeti jelentősége, egyebek 
közt, éppen az, hogy benne, jelentéstani 
tabula rasája által, adva volt a heterogén, 
csupán relativáló és variáló szecessziótól való 
megszabadulás lehetősége, s adva volt egy 
állítva-tagadó, egy tagadva-állító egységes, 
a társadalmi-filozófiai alapok gyökeres át
formálására törő szemlélet megnyilvánításá-
nak lehetősége. Azt, természetesen, hogy a 
szecesszió bizonyos válfajaiban, változataiban 
a polgári világ, a „kapitalista valóság" 
kritikája, tagadása is megvan, senki sem 
tagadhatja. 

A 70-es évek fejleményeinek, a dzsentri
restauráció hatásainak nem kellő számbavé
tele más, rokon jellegű hibákat is eredmé
nyezett, pl. a századvégi dezillúzió határai
nak, mélységének, felfogásunk szerint, ugyan
csak helytelen, túlzó kiterjesztését. Ezekről 
azonban most már nem, hanem inkább egy 
általánosabb, értékelésbeli következményről 
szólnánk még. Sőtér A régi udvarházról szól
ván igen találóan jegyezte meg, s egy más 
cikkében bővebben is kifejtette, hogy vele 
„korszerűbb színvonalon van a magyar iro
dalom, mint pl. a 70-es évek regényeivel." 
Nem tudjuk, a „pl." magában rejti-e, Sőtér 
szándéka szerint, a lehetőséget e megállapítás 
kiterjesztésére a 80-as éveket illetően is. 
Mi ezt a kiterjesztést, bár erősen csökkenő 
hatállyal, szükségesnek véljük. Szokás mon
dani, hogy minden téma feldolgozható min
denkor korszerűen: csak korszerű írói szem
lélet kell hozzá. Elvben bizonyosan megáll 
ez a vélekedés. Az irodalomtörténet mégis 
arról tanúskodik, hogy a témák korszerűségé
nek megvan a történeti határa. A nemesi 
vidéki világgal való leszámolás, a nemesi 
világtól való ironikus-illuziótlan — bár 
esetleg fájdalmas-nosztalgikus — „búcsú" 
az Udvarház idején még az európai polgári 
gondolkodásnak és érzelemvilágnak olyan 
eleme volt, mely még szervesen kapcsolódott 
az egyetemes gondolkodás folyamatának 
ekkori utolsó láncszemeihez. A 80-as években, 
a regenerálódott, a reorganizált nemesi világ 
esetében már, kétségtelenül, nem ez a helyzet. 
Annál kevésbé, mert alig tagadható: a téma 

földolgozói, iróniájuk ellenére, többé vagy 
kevésbé, de kétségtelenül maguk is részesei 
voltak e reorganizálás, e regenerálás szülte 
illúzióknak. Csak a legnagyobb elismeréssel 
és egyetértéssel lehet tudomásul venni azt a 
tényt, hogy a századvég kitűnő elbeszélői 
most végre, egy teljes irodalomtörténeti 
szintézisben is rangjukhoz, valódi helyükhöz 
jutottak. De óvni kell a kötetnek attól az 
erőteljesen mutatkozó hajlandóságától, amely 
most viszont talán túlságosan is megemeli 
jelentőségüket, s azt a benyomást kelti, 
mintha már itt az európai korszerűség és 
színvonal jellemezné irodalmunkat. Ez csak 
Adyval következik be. Mindenesetre jó meg
gondolni ez ügyben azt —• ha egyet nem 
értünk is vele —, hogy az irodalmunkat, az 
Adyét meg kiváltképp, jól ismerő, európai 
látókörű, nagy horvát költő, Kjrleza szerint, 
tehát egy kívülálló szerint, még Ady is késett 
jelenség Európához képest. 

E probléma egy mellékága a Mikszáth-
fejezethez vezet, amely hősének megítélésé
ben s a korszak problémáinak fölfogásában 
is némiképp eltér a kötet többi fejezetétől. 
Ez az eltérés azonban szakkörökben jól 
ismert. Nem is ehhez, hanem egy-két Mik-
száth-mű „rangsorának" kérdéséhez szeret
nék egy észrevételt tenni. Kell-e, akár e 
fejezet felfogásán belül is, s szabad-e ennyire 
kiemelni a iVosz/y-regényt? Hogy társadalom
bíráló szándéka, indulata élesebb sok korábbi 
társáénál, kétségtelen. De művészi, művészibb 
módon élesebb-e, s ha az, korszerűbben 
művészibb-e? A Tóth Mihály-féle régies 
kritikai aspektusnak megvannak a maga 
szükségszerű esztétikai velejárói, következ
ményei. Mennyi jókaias-romantikus, sőt 
kalandromantikus elem a cselekmény bonyo
lításban, mennyi enyhén szentimentális^jelleg 
a jellemzésben, szcenírozásban, mennyi anek
dota- és történetsablon az összefűzésben és 
motiválásban. Elfogadjuk: a dzsentri prob
lémája időszerű, korszerű. De úgy, hogy a 
problémakör dialektikájának feszítő erői 
közt már nemcsak az ekkori, valódi polgárság, 
s az ekkori valódi polgári gondolkodás, 
hanem vele együtt, tőle elválaszthatatlanul, 
közvetve vagy közvetlenül már a proletár 
világ és szemlélet is jelen van. Mint néhány 
év múltán Adynál. Vagyis a proletárság jelen
létének, a polgárság és proletárság harca 
jelenlétének érzékeltetett vagy rejtett aspek
tusából, de nem Tóth Mihályéból. Nem kell-e 
a Gavallérok, a Beszterce ostroma, A mi kedves 
barátunk-féle műveknek, amelyekben Mik
száth, a maga tehetségének és szemléletének 
keretén belül maradva, a Tóth Mihály-féle 
anakronisztikus mankó segítsége nélkül, 
mély és korszerű iróniával tudta érzékeltetni 
a dzsentri, a feudális világ fatálisán idejét 
múlt voltát, ugyanazt a „rangot" és méltány
lást megkapniuk? 
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3. 
De, íme, egyes írók problémájánál va

gyunk már, s ezek boncolása inkább a lektori 
jelentés, mint a kritika feladata. Mégis 
röviden, néhányat érintenünk kell e kérdések 
közül is; s együtt velük arányok s a csopor
tosítások kérdését is. 

A kötet, valódi tudományosságánál, tör
ténetiségénél és tárgyilagosságánál fogva, 
igazságszolgáltatás is. Nemcsak a századvég 
említett prózaíróinak. A kilencszázötvenes 
évek vulgáris hóbortjainak, túlbuzgóságainak, 
amelyek tükrében Tolnai már-már jelenté
kenyebb írónak látszott Keménynél, nyoma 
sincs a kötetben. Az akkoriban, sőt az egye
sektől máig fanyalogva dicsért Arany, a 
folyvást vesszőzött, bűnbak Gyulai, az 
ősgonosznak kikiáltott Kemény, bár szigorú, 
de tárgyilagosan méltányos megítélést, mű
vükhöz mért, s nem jó vagy rossz hírükhöz 
szabott rangsort kapnak itt. S a kisebbek 
nem kevésbé. Itt van pl. a Lévayról rajzolt 
remek kis arckép; tele van finom játszi iró
niával, mint egykor Péterfy kritikája is, 
erről „a patakcsáról" éneklő „mezei poétá
ról", aki tehetség dolgában oly messze elma
radt a nagy baráttól. S tele melegséggel 
ez iránt a kedves, tiszta, józan és egyenes 
ember iránt, aki sohasem akart túllépni 
képessége határain, de a szerepet, melyet 
tehetsége engedett neki, nemes büszkeséggel 
és ügyszeretettel töltötte be. 

A tárgyalás terjedelmét illető aránytalan
ság nem sok van a kötetben. Legfeltűnőbb 
Eötvös Károly „szerencséje". Egyéni, lokál
patrióta rokonszenv is közrejátszhatott eb
ben, de rejlik mögötte egy fontos elvi prob
léma is. Nem Eötvös patriótaságának nézett 
s még a kötet szigorúbb passzusaiban is csak 
nacionalizmusnak mondott bornírt soviniz
musára gondolunk itt, hanem 48 emlékének 
problémájára. Nem kételkedhetünk abban, 
hogy Eötvös 48-ért való rajongása őszinte 
volt. Abban viszont, hogy valóban megér
tette-e, s őrizte-e 48 szellemét, annál inkább. 
48 emléke jól szabott, demokrata küllemű 
mítosz volt, amelyből kedvre lehetett lenézni, 
kicsinyelni, elutasítani nemcsak „azt a kutya 
németet", hanem minden újat és idegent. 
Ne feledjük, még a polgár, a művelt Riedl 
Frigyes is 48-cal hozakodott elő, a mi fél
feudális társadalmunk demokrata voltát 
bizonyítandó, az amerikai demokráciával 
szemben, hisz, úgymond, 48-ban New York
ban még rabszolgát adlak-vettek. Nem aki 
emlegette, hanem aki folytatta a 48-ban 
elkezdődött újat, őrizte 48 szellemét. Hisszük, 
hogy Komjáthy vagy Reviczky, akik bizony 
nem sokat hánytorogtatták a 48-at, többet 
tettek 48 szellemének valóra váltásáért, mint 
az Eötvös-féle figurák. —• Az idő porában 
teljesen és méltán elsüllyedt Ábrányi Kornél 
pedig, ha nem kapott is az Eötvöséhez ha

sonló terjedelmet, Péterfynél mindenesetre 
nagyobbat, s főképp melegebb, méltánylóbb 
hangot. Egy kézikönyvben néhány sor is 
érdemen felüli megbecsülését jelentené. Malo-
nyay Dezsőt pedig mint szépírót, úgy véljük, 
csakugyan kár volt felfedezni. Persze, az 
ilyenféle fölfedezés inkább csak bizarrság, 
sem mint valódi hiba. 

Erősebb kifogás alá eshet, néhány esetben, 
a túlságosan is kurtára fogott tárgyalás. Alig 
járt valaki rosszabbul a kötetben, mint 
Vargha Gyula. Midőn Tóth Kálmán majdnem 
három, Szász Károly kettő, de még Jakab 
Ödön is majd egy lapot kapott, Vargha két 
bekezdésben, húsz sorban intéztetik el, s 
hozzá oly modorban, melyre a legenyhébb 
szó, bocsánat a kifejezésért, a dorongolás. 
Schöpflin, Ady, Kosztolányi, Horváth János, 
Bóka László, Komlós Aladár, s még annyian, 
akik sokra tartották, s nemcsak jó, de jelenté
keny költőnek tudták, mind tévedtek volna? 
Péterfy esetét már említettük. Egy egész 
lapot sem kapott. Aligha egyéni szeszély, 
vagy ízlés következtében, hanem a szin
tézis említett hézagának folyományaképpen. 
Beöthy szerepének, a dzsentri-hatalom reor
ganizálásának, a népiesség átalakulásának, 
Gyulai felfogása csődjének rajza nélkül 
nehéz is megvilágítani az ő jelentőségét. 
De nemcsak vele, a kritikusokkal általában 
mostohán bánt a kötet. Salamon Ferencnek 
például mindössze a neve említtetik, pedig 
a magyar dramaturgiában mégiscsak jelentős 
szerepet vitt. Asbóth János kihagyása pedig 
nemcsak méltányos nem volt, hisz néhány 
esszéjének, kritikájának Péterfyéi mellett a 
helye (s regényének is van egy-két meglepően 
modern, kitűnő művészettel megírt részlete), 
de célszerű sem, hiszen egy jó dialektikájú 
fejlődésrajzban nagyon is erőteljes megvilá
gító szerepet tölthet be. 

Értékelésben aránytalanság valamivel 
több akad a kötetben, különösen a második 
felében, mint terjedelemben. A kettő termé
szetesen nem jár mindig együtt. Justh Zsig
mondról például jó és szükséges volt ennyit 
írni. Probléma-világának korjellemző voltá
nál fogva, nem pedig fejlődéstörténeti fon
tossága vagy éppen művei esztétikai önér
téke következtében. A kötet ugyan, sajnál
juk, erősen hajlik ez utóbbi indokok felé. 
Justh túlzó méltánylását negyedszázada, 
Halász Gáborék által való fölfedeztetése óta 
cipeli magával irodalomtörténetírásunk. 
Nem óhajtunk osztozni azok felfogásában, 
akik egyszerűen az agráriusok irodalmi 
helytartójának vélik őt. De, hogy jelenlétüket 
folyvást szem előtt kell tartani eszméi 
értékelésénél, az bizonyos. Az magában 
jelentéktelen, hogy sokukkal személy szerint 
is szoros kapcsolatban volt. Lapjuknak, a 
gróf Zichy Imre—gróf Kreith Béla-féle 
Szemlének összevetése az ő gondolatvilágával 
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azonban kétségtelen rokonságukról is tanús
kodik. S aztán feledhetjük-e, hogy az öregedő 
— konzervatívvá, reakcióssá váló — Renan 
éppoly arisztokrata-paraszt nemzetfrissítő 
gondolatokban fáradt, mint aminőkből Justh 
összeeszkábálta a maga — valljuk meg — 
gyermeteg elméletét. Hogy jórészt a magyar 
konzervatív ideológiáknak már említett, a 
jogtörténeti iskoláéval rokon eszméi térnek 
vissza itt, divatos, „modern", nyugatias 
küllemben, alig tagadható. S aztán az eszté
tikai szempont. A Fuimus csak megáll. De 
hogy lépjünk túl a Gányó Julcsa s a többiek 
viszolygató stilanomáliáin, stilsüketségein? 
S aztán a sokaktól agyonmagasztalt Napló. 
Milyen másképp utazott és figyelt Arany 
László, Péterfy vagy akár Asbóth. Mennyi 
divatos s talmi nagyság tetszelgő, 
majdnem sznob áhítatú emlegetésével, láto
gatásával van megzsúfolva a párizsi rész. 
A valódi nagyok neve is közébük keverve 
kerül elő. Justh kétségtelen értékeit, kezde
ményeinek esetleges távlatait nem tagadhat
juk, de a megvalósulásoknak arányosabb, 
történetibb megítélését kívánnánk látni. 

Folytathatnánk a sort — az oly sokszor, 
s értékcsökkentő módon, doctus és szekun
der — Ambrus Zoltán jelentőségének elfo
gadhatatlan fölnagyításával. Vagy Szentessyé-
vel, aki a kötetben nemzedéktársai legjelen
tékenyebbjévé lép elő. Vagy — ellenkező elő
jellel— Kiss Józseffel, akiről ugyan a kötet 
újszerű s megfontolandóan okos gondolatok
ban egyik leggazdagabb részlete szól, de aki 
rangjánál végül mégis kevesebbet kap; 
mert hisz nemcsak az asszimiláció, hanem az 
öregség fájdalmas hitelű költője is volt ő; 
vagy a felejthetetlen belső drámájú és lírájú 
Délibábok hősének szerzőjével, akinek, maga
tartása egyenesen „őszintétlenségben" ma-
rasztaltatik el. Vagy azzal, hogy némely 
írók egyfajta, sajnos, meg nem határozott 
tartalmú és jellegű intellektualizmus képvi
selőjévé tétetnek meg (benyomásunk szerint 
legalább) nagyobb műveltségük és erősebb 
stílustudatuk alapján. Az intellektualizmus-
nak az ilyen értelmezése azonban legalábbis 
szokatlan. 

De messze vezetne mindez, annak ellenére, 
hogy igazában ez esetekben is a szintézisről, s 
ez esetekben sem csupán egyes írók kérdésé
ről van szó. Mert pl. kitűnő eredménye, 
említettük, a kötetnek az, hogy ráébreszt, 
mennyire csak folytatás a Nyugat, s mennyi
vel jelentékenyebb ez írók jónéhánya a 
Nyugat némely hangos másodvonalbelijénél. 
Mégis, ha eddig fölvezető dombsor és hegy
lánc nélküli csúcsnak néztük néha a Nyuga
tot, nem volna most tanácsos és főként 
reális a csúcsokat már a századvég és -forduló 
mappájára reáálmodnunk. 

Szólalnunk kellene végül az általános 
felosztáson belüli csoportosításokról. A kötet 

második felében kétségtelenül van e tekin
tetben sok ötletszerű és önkényes, meggon
dolni és átformálni való. Kirívó példa, 
mondjuk az, hogy a legmélyebb lázadozásban 
is katolikus és dzsentroid kötöttségű Rud-
nyánszky „a szocialisztikus" törekvések kép
viselői közé kerül, Palágyi Lajos viszont 
nem. Bartók Lajos Pósa Lajossal a népnem
zetiek utódai közé, Zempléni viszont Sza
bolcskával és Endrődivel egy csoportba. 
A legfőbb probléma azonban az, hogy míg az 
első részben a csoportosítás társadalmi-poli
tikai-esztétikai szempontú, a másodikban 
műfaji. Tudatában vagyunk, mily nehézséget 
jelent a második részben is érvényesíteni az 
első szempontjait; ám egy szintézis mégsem 
nyugodhat bele az effajta felemás, s egyálta
lán: a műfaji felosztásba. 

E „belenyugvás", e felemásság ódiuma 
azonban nagyobb részben nem eshet a szer
zők rovására, hanem egyszerűen arra a 
tényre, hogy éppen arra vonatkozólag isme
rünk még mindig nagyon keveset e korszak
ból, ami biztos rendező elvül szolgálhatna s 
szolgált is az első részben: az eszmei, a kriti
kai, az ideológiai irányzatok történetéből s 
ezek társadalmi funkcióiból. Egy-egy szinté
zis nem utolsó haszna az, hogy kijelöli és 
aláhúzza a sürgős feladatokat. Ez a kötet 
talán mindenekelőtt éppen egy átfogó kritika-
s ideológia-történeti munka elkészítésének 
szükségét e korszakról. S éppen nemcsak a 
haladó irányzatok történetéét. Elsődlegesen 
sürgető, napi tennivaló volt az elmúlt évtized
ben a progresszív figurák és mozgalmak fel
mutatása; de irodalomtörténetírásunk most 
már alig lehet meg a magyar konzervatív 
ideológiák történetének összefoglaló rajza 
nélkül. Viszonyítási, „bemérési" lehetőségei 
hiányoznak e nélkül. Jelöl ki, persze, a kötet 
egyéb „postamunkákat" is. A német roman
tika meg a kelet-európai s benne a magyar 
népiesség összefüggéseinek mai szempontú és 
mélységű feltárását például. Alig van prob
léma, amellyel szemben bizonytalanabb volna 
irodalomtörténetírásunk, s e kötet is, mint a 
romantikáéval szemben. Annyi beszéd folyt a 
realizmus körül, hogy a romantikára, erre a 
felmérhetetlen következményű európai tár
sadalmi-szellemi jelenségre és mozgalomra 
— egy-két tiszteletre méltó kivételtől elte
kintve —, öt-hat okosnak éppen nem mond
ható steril frázisra ha futotta erőnkből és 
főképpen bátorságunkból. Pedig nyilván a 
realizmus kérdésének tisztázásához is elen
gedhetetlen volna a romantikáénak alapos 
vizsgálata. S folytathatnánk a sort a vers- és 
stílustörténettel, a fordítástörténettel — de 
legfőbb ideje immár dolgozatunk végére 
pontot tenni. — 

Hogy a magvas és rövid kritikából rend
szerint több marad meg, tudjuk mi is. A kötet 
értéke, rangja, főképp pedig jellege és funk-
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ciója: alapozó, alapvető volta azonban, szak
lapban, legalábbis tanácsossá tette beható 
megtárgyalását. Már most, a kötet értékének 
summázó mérlegét, a mesterség szabályai 
szerint, az elődeivel való összevetés alapján 
illenékmegvonnunk. Ez azonban erre a kötetre 
éppen úgy méltánytalan volna, mint ahogy 
az elődeire nézve is. Az ismeretanyagnak oly 
mennyiségű többletével, a valódi történeti 
szemlélet és iskolázottság olyan fölényével 
rendelkeznek, két háború közti elődeikhez 
képest a kötet szerzői, amely az összevetést 
eleve jogosulatlanná, a mércét eleve egyenlőt
lenné teszi. S fordítva: nem adjuk meg ez 
ismeretmennyiségnek, e szemléletmódnak 
meg (hozzá, persze, a szerzők tudósi kvalitá-

Ha még Taine korában élnénk, és keres
nénk azt a lényeges vonást, azt a bizonyos 
„faculté maitresse"-t, amely a jelen esetben 
Bóka László tanulmányait s e tanulmányok 
szerzőjét a legjobban jellemezné, talán leg
első sorban s ha nemis kizárólagosan, a derű 
fogalmánál köthetnénk ki, hogyha ezt a 
fogalmat kellőképp meghatározzuk és körül
írjuk. Derűn — s épp Bóka Lászlónál — nem 
a serenitast értem, amely nagyon is magasztos, 
elvont és fölényes tulajdonság, az öregek, a 
bölcsek, a szenvedélytelenek tulajdonsága, 
márpedig Bóka írásai mindig fiatalosak és 
szenvedélyesek. Éppily kevéssé gondolok 
holmi kitörő humorra, amely amúgy sem 
férne össze a tanulmány műfajával, és csak 
veszélyeztetné a mondanivaló hitelét. Ez a 
derű inkább csak bizonyos spontán életked
vet, bizonyos bujkáló mosolyt jelent, a görög 
szobrok mosolyát, a jóvérű fiatalok természe
tes elevenségét — s mivel folyton ezt érezzük 
soraiban és sorai közt, akkor is, ha nyugodt 
marad, akkor is, ha huncutabban csillog, 
azonnal meghódítja olvasóját, sosem hagy
hatja közömbösen. 

Egy másik, ezzel a tartós fiatalsággal 
egybefüggő jellegzetessége, hogy bármilyen ' 
témáról szól, élőkről vagy halottakról, iro
dalomról vagy nyelvészetről, emberekről 
vagy elméletekről, mindig mintha személyes 
becsületéről volna szó, olyan lendülettel 
érvel, olyan teljes fegyverzetben veti magát a 
küzdelembe, s még hogyha senki sem bántja, 
akkor is meg tudja találni a maga ellenfelét 
vagy ellenzékét. Igazi ellensége hogy is 
lenne? Vagy meggyőzi, vagy legyőzi érveivel 
és harciasságával, vagy hangjának, tónusának 
ellenállhatatlan erejével. Volt idő, nem is 
olyan régen, amikor fiatalságának elkáprá
zott tanúi első kísérleteinek egyéni varázsával 

sának) reális elismerését, ha őket az egykori 
szerzők — többnyire szükségszerűen —: 
archaikus kísérleteinek mércéivel mérjük. 
Nem összevetésekkel: a kötet bevezetőjének 
egy mondatával lehetne röviden meghatá
rozni a munka jelentőségét és értékét: 
„ . . . első kísérlet egy ilyen szintézis létre
hozására, s benne éppen ezért kirajzolódnak 
már a további rendszerezések körvonalai is, 
melyek azonban a mostaniak lényeges téte
lein aligha fognak változtatni." A részleteken 
azonban bizonyosan annál többet. Ezért is; 
készítettünk róla nem polemikus, hanem 
javasló-kiegészítő beszámolót. 

Németh G. Béla 

is beérték, s nem követelték eléggé géniusza 
ténybeli bizonyítékait; szerencsére a negyve
nes évek alaposan megrázták, s így felszínre 
juttatták énjének legmélyebb rétegeit: az, 
aki lírai költőként és elbeszélőként kezdte 
pályáját, máig sem döntött egyoldalún akár 
a szépirodalom, akár az irodalomtörténet 
javára, s mint nem egy magyar alkotónál, er 
a habozás, ez a kettősség nemhogy törést 
jelentene nála, ellenkezőleg, ez teszi oly 
feszültté, oly vonzóvá minden lapját, minden 
kísérletét. Vagyis, ha szabad az első arcvonást 
újabbakkal kiegészíteni, a derűs, a mozgé
kony, a harcra kész fiatalságot, természeté
nek ezt az első, ezt a legspontánabb alapréte
gét egyre újabb és állandóbb jellegzetességek 
gazdagítják, akár mint az alapvető tulajdon
ságok változatai, akár mint a kor, az érés, az 
élmények és a magábaszállás következmé
nyei: egy bizonyos ékesenszólás, inkább 
ünnepies, mint feszes, egy bizonyos öntuda
tosság, inkább erőérzet, mint fölényesség, 
érdeklődésének, kíváncsiságának, szinte mohó 
tudásvágyának egymásba játszó sokoldalú
sága, bizonyos kokettéria, ha szabad e század
végi szóval élnem, a magamutogatásnak, a 
kifeszített izmoknak, a nyilvánvaló képessé
geknek nemegyszer fölösleges hangsúlyozása, 
bizonyos pedantéria, vagy ha tetszik: akadé
mikusság, amely az elméleteket és elvontsá
gokat könnyed súlygyakorlatokként kezeli, 
bár még ott is, akkor is, egy-egy jelzőben, 
fordulatban, hangvételben vagy érvelésben 
érezzük, ha rejti is, csalhatatlan írói tempe
ramentumát — mint mikor jószemű fiatalok 
rövidlátó rokonuk szemüvegével játszanak, s 
arcuk hamvas simasága minden okulárén 
túlragyog. 

S hadd említsem még egy fiatalos és nem 
kevésbé jellemző vonását, amely újabb 
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