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Földessy Gyula 

(1874-1964) 

Éppen két hónappal élte túl kilencvenedik születésnapját, s mi, „fiatalok", akik a 
ködös téli délután elkísértük sírjához (kortársai lassanként mind kidőltek már mellőle), akkor 
fogtuk fel igazán a kilencven évnek szemhatárunkon túl vesző távolságát és e hosszú pálya
futás fáradtságának súlyát, amikor egy hófehér hajú egykori tanítvány búcsúztatta el 
meghatott szavakkal, első diákjai nevében. 

Földessy Gyula élete a kiegyezés éveitől a szocializmus koráig ívelt, útja a papnevelő 
áhítatos csendjéből a jogászságon át a tanári katedrára vezetett. És a misszionáriusnak 
készülő ifjú hitvalló bátorsága, az igazságkeresés szenvedélye, az emberformáló tudás szét
osztásának lelkes -vágya egyaránt ott lobogott egyéniségében és művében. 

Mint a századvég annyi fiát, Őt is Petőfi gyújtja ki romantikus lobogásra, nemcsak 
a költészet szépségei iránt, hanem az emberiség, szabadság, haladás forradalmi eszményeiért 
is. Bár Petőfi mellett költészetünk hegyvonulatának két másik felszökő csúcsát, Csokonait 
és Aranyt is meghódította, a külföldiek közül pedig Goethe csábította a magasba törő utakra 
(egy kötet versét le is fordította), ifjúkora eszményképének üstökösfénye vezette el őt az 
új idők költő-forradalmárához, Adyhoz. 1911-ben neki ajánlotta Petőfi-tanulmányát, s így 
tett hitet korának „annyiszor megcsúfolt legnagyobb költője s legigazabb magyarja mellett". 

Ezzel a rajongással szegődik Ady zsenijének szolgálatába, s lesz nemcsak — a költő 
adományozta címmel — „poéta-adminisztrátora", köteteinek sajtó alá rendezője, hanem 
mélységeinek szenvedélyes búvára és tudósa, s ha kell: legharcosabb híve és kardos-pajzsos 
prófétája is. Ady halálakor hódolatos összefoglaló tanulmányt ír róla, s a világirodalom 
egyik legnagyobb költőjének .vallja. 

Az ellenforradalom megtorlása Földessyt is eltanácsolja a katedráról. Az Akadémia 
Szótári Bizottsága lesz a menedéke. 1925 és Í935 között a Nagyszótár'gyűjtőkönyve és sok 
ezer cédulája őrzi munkájának nyomát, de ez a látszólag gépies adathalmozás az Ő számára 
termékeny gazdagodássá vált. Az 1900-ig tervezett gyűjtés keretében átbuvárolta, érdek
lődésétől is vezetve, a régebbi magyar irodalmat, de láthatóan Ady felé visznek itt is az 
utak: ő gyűjtötte ki az előfutárokat: a teljes Csokonait, Komjáthyt, Telekes Bélát és magá
nak Adynak első kötetét is. Itteni tapasztalatai érlelik meg javaslatát és tervezetét Petőfi-
és Ady-szótár készítésére (az első már születőben van). 

Öt évvel a költő halála után megindította Földessy az Ady-Múzeum nagyértékű doku
mentumgyűjtését, de a harmadik kötet anyaga már csak a korrektúráig jutott el, s szét
kallódott. Pedig ez a vállalkozás, ha a mostoha kor és a hivatalos irodalmi közvélemény Ady-
ellenessége nem fojtja meg, egy jó emberöltő előnnyel végzi el az akkor még seregestül élő 
kortársak emlékeinek, s a később, elpusztult, elkallódott kéziratok, dokumentumok nagy 
sorának közlését. Ezzel gyűjtőmedencéje lehetett volna a hatalmasra nőtt és áttekinthetet
lenül szétszóródott Ady-irodalomnak. 

Földessy Gyula szenvedélyes tettvágya azonban új meg új munka-, sőt harcteret kere
sett magának. Mindig készen állt a vitára, ha költőjét támadás érte, s tudásának fegyver
zetével szembeszállt még a haladó irodalom olyan tekintélyeivel is, mint Babits és Koszto
lányi. Az ő érdeme Ady összes verseinek egyre gyarapodó sorozatos kiadása és novelláinak 
első összegyűjtése. Földessy kezdettől hirdeti nagy felismerését: Ady életműve szerves egység, 
nem különíthető el lírájától szépprózája, sőt publicisztikája sem, amelyben lépten-nyomon 
megtalálhatjuk a versek csíráit. Ezért sürgeti s kezdeményezi Ady prózai írásainak össze
gyűjtését és kiadását, előkészítvén a kritikai kiadás sorozatát is. 

Vagy tíz önálló kötetet és több tucatnyi cikket szentelt Adynak, s ahogy a költő 
büszke volt ezer versének légiójára, ő is szívesen emlegette, hogy több mint ezer lapot írt 
Adyról. Legfontosabb munkájának „Ady minden titkai" c. könyvét tartotta, amelyben 
az olvasó kezébe akarja adni az „érthetetlen" Ady teljes megértésének kulcsát, hatalmas 
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elemző és átfogó készséggel tárva föl szimbólumrendszerét és motivumköreit, Földessy magya
rázatainak lényegi fogyatkozásuk azonban, hogy nem a versek valóság-gyökereiből táplál
koznak, hanem egy sajátos eszmei kapillaritás vonzásával emelkednek elvont magasságokba, 
írójuknak nevelkedés, hajlam, érdeklődés és képzettség formálta szellemi alkatából ered ez. 

Ha túlzásnak vagy pontatlanságnak hat is tehát az az állítás, hogy Földessy volt 
az Ady-filológia megteremtője, kétségtelen, hogy elévülhetetlenek az érdemei Ady elismer
tetésében, művének közkinccsé tételében. Évtizedeken át ő volt az Adyért vívott harc egyik 
fővezére s az Ady-kutatás központja és legfőbb tekintélye; nem „hivatalos" minőségben, 
hanem magánemberként, pusztán szolgálatának nagyszerű példájával és teljesítményével,, 
igazának lobogó hitével, erkölcsi és szellemi súlyával. Ady töltötte be az életét, mégsem 
volt egykönyvű, egyköltőjű tudós. Lelkes, fiatalos érdeklődéssel figyelt föl minden új tehet
ségre, irodalmi eseményre. Utolsó idejéig dolgozott, tervezett: össze akarta gyűjteni tanul
mányait, kiadni versfordításait, átdolgozni Ady-kommentárjait, s boldog volt, hogy a máso
dik kiadást elkészíthette. Szívesen, rokonérzéssel adott tanácsot, segítséget, útbaigazítást 
mindenkinek, aki Ady-ügyben hozzáfordult. Csak a legutóbbi egy-két évben fáradt el, csön
desedett meg ez a pihenést nem ismerő harcos ember. De arra még mindig telt szellemének 
hamvadó erejéből, hogy fellobbanó fényével egy-egy újabb részletet világítson meg Ady 
világának csodálatos labirintusában: az „Ady minden titkai" második kiadásának lapjain 
szaporodtak a jegyzetek, pótlások. Mint az igazi nagy szerelmesek, utolsó órájáig együtt 
élt lélekben költőjével, folyton tovább színezve, gazdagítva a nagy élményt. S ha az Ady-
igék egykori fáradhatatlan és elnémíthatatlan hirdetője gyenge volt is már ahhoz, hogy 
szavát hallassa, megtalálta a módját, hogy használjon az ügynek, amelyre életét tette: amit 
tudott, mind elmondta már; szétosztogatta hát, mint hallom, Ady-könyveit és emlékeit a 
nyomába lépő pályatársak közt, hogy a láng, amelyet ő élesztett és táplált, fényesen lobogjon 
„ifjú szívekben s mindig tovább". 

Kovaíovszky Miklós 

Beszámoló a Madách-ünnepségekről 

Madách Imre halálának százéves évfordulóját nemzetközi jelentőségű eseménnyé 
emelte az a tényi hogy a Béke Világtanács az 1964-ben megünnepelendő kulturális évfordulók 
sorába avatta, k hazai ünnepségek megszervezésére már az év elején külön bizottság alakult 
az MTA, az írószövetség, a Művelődésügyi Minisztérium, az Irodalomtörténeti Intézet és 
Nógrád megye képviselőiből. Nógrád megye ugyanis különleges részt kívánt vállalni nagy 
fia emlékének megünnepléséből, és ezért már jó előre megkezdte az ezzel kapcsolatos szer
vező munkát, sőt Csehszlovákia szomszédos besztercebányai kerületével is felvette a kap
csolatot. A költő halála 1864 október 4-ről 5-re virradó éjszaka következett be, a centen-
náriumi ünnepségeket tehát október elejére helyezték. Az ünnepségekre Madách külföldi 
kutatóit és fordítóit is meghívták, és egyúttal az ünnepi üléseken való felszólalásra is fel
kérték őket. 

Az ünnepségek sorát az Akadémia díszgyűlése vezette be október 2-án 10 órai kez
dettel, a nagyteremben. Tamás Lajosnak, a Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály titkárának 
bevezető szavai után Sőtér István tartott ünnepi előadást „Madách és a koreszmék" címmel. 
Sőtér Madách művét az ötvenes-hatvanas évek eszmevilágába helyezte el, amelynek problémái 
a nemesi polgárosodás lehetőségeihez kapcsolódtak. Sőtér hangsúlyozta, hogy'Madách művé
nek megítélésében a magyar köznemesség Világos utáni és 1867 előtti helyzete, gondolkodás
módja csak kiindulópont lehet, mert Madách túllépett az osztályhelyzete diktálta megoldá
sokon. A Tragédia befejezésében Madách teljesen függetleníti a haladás erkölcsi feltételeit 
a nemesi polgárosodás mélyén sötétlő balsejtelmektől. A mű mitikus vonatkozásai beleille
nek az Arany-féle esztétika elveibe, mely a „népi tudatomban" rejlő témák választását java
solja. A determinizmussal való vívódás és az ezzel való végső szembefordulás is beleillik 
a kor tudatába, a kor nagy írói is a végzetszerűség kikerülhetőségének eszméjét hirdették. 
Madách a történelmi vállalkozások kilátásos vagy kilátástalan voltának problémáját rend
kívül élesen veti fel, az egyénben és a tömegekben levő gyengeséget megállapítja, de ennek 
legyőzhetőségét hirdeti. Ez utóbbi a kiengesztelődés, a Tragédia három főszereplője által 
képviselt három szféra összhangja útján lehetséges, történelmileg megteremthető. így Madách 
olyan erkölcsi álláspontra jut, amelyen érezni, hogy korát a reformkori ifjúság felelősségével, ide
áljaival és aggodalmaival szemlélte. (Sőtér előadása megjelent a Kritika 1964. évi 11. számában.) 
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Sötér előadása után külföldi Madách-fordítók szólaltak fel. Jean Rousselot méltatta 
a Tragédia alapvetően progresszív jellegét, a kiábrándulások ellenére felhagzó „és mégis" 
•optimizmusát, Victor Hugo, Paul Valéry és Paul Éluard hasonló szellemű megnyilatkozásaival 
vetve össze. Utána a műfordítás problémáira tért és megindokolta, miért nem szoros for
dítást, hanem verses francia adaptációt készített a műről, a francia közönség igényeit is 
figyelembe véve. Toivo Lyy „Az ember tragédiája" finn fordítója szintén Madách humanista 
mondanivalóját méltatta és a műfordítás kérdéseit világította meg. Ctibor Stítnickf szlovák 
író részletesen megindokolta, miért szükséges Hviedosláv és Beniak átültetése után is újabb 
szlovák fordítás, amelyen Ő dolgozik. Heinz Kindermann, a bécsi egyetemi színháztudományi 
intézet igazgatója utalt „Az ember tragédiájáénak régebbi bécsi sikereire, majd bejelentette, 
hogy újabb német fordítás készül Rudolf Henz osztrák költő tollából a Burgtheater ter
vezett újabb színrehozatala számára, abban a sorozatban, amelyben a színház a világiro
dalom nagy klasszikus drámáit fogja előadni. 

Az akadémiai díszgyűlés utáni este a Nemzeti Színház Major Tamás újszerű rendezésé
ben, ünnepi előadásban mutatta be a Tragédiát. A bevezető megemlékezést Sötér István tartotta. 

Október 3-án, szombaton Nógrád megyében folytatódtak az országos jellegű-ünnep
ségek. Délután Csesztve községben az egykori Madách-kúria előtt leleplezték a költőnek 
Vigh Tamás szobrászművész által készített mellszobrát, megnyitották a kúriában beren
dezett Madách-múzeumot. Az ünnepséget Mihályfi Ernő, mint Nógrád megye országgyűlési 
képviselője nyitotta meg, beszédében a költőnek a megyéhez fűződő kapcsolatait hangsú
lyozta. Utána Komlós Aladár, az Irodalomtörténeti Társaság elnöke mondott ünnepi beszédet. 
Szólott azokról a nagy belső kételyekről, amelyek létrehozták a Tragédia nagy ellentmon
dását, hogy ti. a történelmi víziók és a végtanulság nem esnek egybe a műben. Utána a 
Tragédia pozitív értékeit emelte ki: a nagy eszmék még eltorzulva is előbbre viszik a költő 
hite szerint az emberiséget. Madách bátran néz szembe az emberi fejlődés buktatóival, a 
csalódások ellenére kitart a haladás álma mellett, a progressziónak mélyebb akarása érez
hető alkotásában, mint sok sima kerek optimista írásban. Még Ádám öngyilkossági kísérlete 
is a költő progresszív gondolkodásáról vall: a főhős csupán azért akar méghalni, mert elvesz
tette hitét a haladásban. A nagy műben van valami ami Camus Sziszifusz mítoszára emlé
keztet: Ádám is örök sziklagörgető, erkölcsi nagysága, hogysoha sem lankad el. (Komlós 
ünnepi megemlékezésének fő gondolatai megegyeznek az Élet és Irodalom 1964. október 
3-i számában megjelent tanulmányával.) 

Az ünnepi beszéd után a különböző egyesületek és intézmények, valamint külföldi 
szervezetek koszorúit helyezték el a szobor talapzatánál. 

Október 4-én az országos ünnepségek Salgótarjánban, Nógrád megye székhelyén 
folytatódtak. A megyei tanács dísztermében de. 10 órakor kezdődött az ünnepség. Géczi 
János a megye nevében méltatta a költő értékeit és üdvözölte a megjelentéket, köztük a kül
földi vendégeket. Az ünnepi előadást Waldapfel József tartotta. Madách egész életművéről 
szólott, kiemelte azokat a haladó mozzanatokat, amelyek Madáchhál már fiatal kora óta 
érvényesülnek. Részletesen szólott a Tragédia történelmi eszméiről, méltatta a francia forra
dalmi szín jelentőségét. Utána újabb filológiai kutatásai alapján világította meg a falanszter
jelenetet, és általában Madách kapcsolatát Fourier eszméivel. Rámutatott, hogy a fourier-i 
gondolatok sokkal mélyebb hatást tettek a Tragédiára, mint ahogy ezt az eddigi kutatás 
gondolta, nemcsak a falanszter-szín egyes mozzanatai vezethetők vissza a francia utópista 
műveire, de a föld végső eljegesedésének rémálma is, sőt az is, hogy az emberiség történeté
nek éppen az utolsó négyezer esztendeje (ennek kezdetéről beszél a tudós a falanszterben) 
lesz a szűkösködés és hanyatlás kora, a tökéletesre kifejlesztett társadalmi és technikai szer
vezet ellenére. 

Utána Karel Krejci, a Csehszlovák Tudományos Akadémia levelező tagja ismertette 
azt a hatást, amelyet Madách műve- Csehországban tett. Szólt a Tragédia prágai előadásairól, 
és a műnek a nagy cseh költőre, Vrchlickyre tett hatásáról, majd a mű európai népszerű
ségének és Schopenhauer eszméi elterjedésének összefüggéseiről, és arról, hogy Madách hogyan 
győzi le azt a pesszimizmust, ami Schopenhauer műveiben érvényesül. Toivo Lyy ismertette 
azt a mély benyomást, amelyet a Tragédia megismerése gyakorolt lelkére, melynek hatása 
alatt vállalkozott annak finn nyelvre való fordítására. Roger Richard részletesen beszélt 
a prózai és a verses fordítás problémáiról a francia műfordítás irodalomban, és megindokolta, 
hogy miért prózában tette át franciára Madách nagy művét. Ladislav Hradsky egy mun
kással való beszélgetésének emlékét idézte fel, igazolásául annak, hogy Madách műve el 
tud jutni a tömegek lelkébe. Ctibor Stítnickf Madách életművét mint a magyar és csehszlovák 
baráti és kulturális kapcsolatok kifejlesztésének lehetőségét méltatta. 

Ezzel a salgótarjáni ünnepséggel egy időben a csehszlovák szervek Alsó Sztregován 
rendeztek emlékünnepélyt, ahol a költő síremlékét is megkoszorúzták. A magyar intézmé
nyeket Darvas József és Mihályfi Ernő képviselték. 
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Ezeken az országos jellegű ünnepségeken felül a helyi szervek és a külföldi intézmé
nyek számos megemlékezést tartottak a centennárium alkalmával. Itt még csak azt szeret
nénk hangsúlyozni, hogy Nógrád megye kiemelkedő mértékben tekintette feladatának a nagy 
költő emlékének'megünneplését, itt egész sora zajlott le a különféle Madách-ünnepségeknek 
október hónap folyamán. 

Horváth Károly 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Madách-emlékkiállitása 

Madách Imre halálának 100. évfordulója alkalmából a Petőfi Irodalmi Múzeum emlék
kiállítást rendezett, amely egyúttal az országos múzeumi hónap rendezvényeinek sorába 
is beilleszkedett. A Múzeum előterébe belépő látogatót a Művelődésügyi Minisztérium pályá
zatára készült, „Az ember tragédiájáéhoz kapcsolódó grafikai alkotásokból összeállított 
kollekció fogadta, melyben megtalálhattuk a mai magyar grafikusgárda néhány legkiemel
kedőbb tagjának munkáit is. Ez a stiláris vonatkozásban és művészi érték tekintetében 
egyaránt sokrétű anyag meggyőző módon tanúsította, hogy Madách fő műve, amely úgy
szólván keletkezése pillanatától foglalkoztatta festőink és grafikusaink képzeletét (elegendő 
itt Zichy Mihály közismert, a maga korának romantikus-patétikus szemléletmódját kifejező 
illusztrációira utalnunk), inspiratív erejét ma sem veszítette el s •— a madách-i mondani
valót saját lelkivilágukon átszűrő, s korszerű formanyelven megszólaltató — művészeink 
számára továbbra is gazdag ihlet- és élményforrásul szolgál. A bemutatott művek szakszerű 
elemzésére és értékelésére természetesen nem vállalkozhatunk, be kell érnünk alkotóik nevé
nek (Bálint Endre, Feledy Gyula, Hincz Gyula, Kondor Béla, Lukovszky László, Martyn 

> Ferenc, Gy. Molnár István, Pásztor Gábor, Raszler Károly, Szántó Piroska, Tóth Imre, Würtz 
Ádám) felsorolásával, valamint annak megemlítésével, hogy ugyanennek az anyagnak egy 
kisebb része a Petőfi Múzeum-i kiállítással egyidejűleg a Dürer-teremben kapott nyilvá
nosságot. 

A tulajdonképpeni emlékkiállítás a múzeum két kisebb termében nyert elhelyezést. 
Rendezőjének, Miklós Róbertnek feladata egyáltalán nem volt könnyű, A (már csak foly
tonos betegeskedése miatt is) szinte mindvégig teljes visszavonultságban élő Madách pályája 
a vizuális eszközökkel érzékeltethető külső eseményekben rendkívül szegény, s életének 
tárgyi emlékei is csak csekély számban maradtak fenn. A rendező azonban felismerte, hogy 
e kevéssé mozgalmas életpálya igazi értelmét a nagy mű megírására való felkészülés jelenti, 
s a Madách életútjának szentelt első terem anyagát szerencsés érzékkel úgy komponálta 
meg, hogy a néző szeme előtt plasztikus módon bontakozott ki az a bonyolult gondolati
érzelmi folyamat, amely a korával — kényszerű magányában is — mindig együtt lélegző, 
a nagy történelmi válságperiódus felvetette súlyos filozófiai, politikai és erkölcsi dilemmákat 
mint saját legszemélyesebb ügyét átélő költőt a Tragédia megírásáig elvezette. 

A tárlók fölött a Tragédiából kiválasztott idézetek futottak végig, mintegy keretbe 
foglalva és értelmezve a felsorakoztatott életrajzi és kortörténeti adalékokat. Az első tárlók 
azt a szűkebb családi és szélesebb társadalmi környezetet idézték fel, amelynek a fiatal 
Madách a legkorábbi impulzusokat köszönhette. (Vitatható, hogy szükséges volt-e itt Madách 
öccsének nem a költőhöz írt és nem is róla szóló leveleit kiállítani.) A reformkori Magyar
ország életének jellegzetes mozzanatait néhány — a grafikai megoldás tekintetében koránt
sem egyenletes színvonalú — tabló érzékeltette. A legújabb kutatások eredményeit haszno
sítva mutatott rá a kiállítás arra a hatásra, amelyet Vörösmarty és Bajza folyóirata, az 
Athenaeum gyakorolt az ifjú Madách gondolatvilágára. Megfelelő hangsúly esett az 1840-es 
évek politikai harcaira is, amelyekből a költő — publicisztikai tevékenységével — szintén 
kivette a maga részét. Kéziratfacsimilék utaltak Madách első írói próbálkozásaira: korai 
verseire és drámakísérleteire. A továbbiakban természetesen már magának „Az ember tragé
diájáénak genezise került a középpontba. A kiterjedt Madách-filológia útmutatásait figye
lembe véve, a költő olvasmányainak sokaságából néhány olyan könyvet (Gibbon, Michelct, 
Büchner, Humboldt, Fourier, Comte, Milton, Goethe, Byron stb. műveit) emelt ki a kiál
lítás rendezője, amelyek sugallata egy vagy más vonatkozásban csakugyan lényegesen hozzá
járult a Tragédia megszületéséhez. Üvegbura alatt kapott külön, kiemelt helyet a mű eredeti 
kézirata. Az első terem anyaga a költőnek az irodalmi életbe való bekapcsolódását, Arany 
János Önzetlen segítségét s az első kortársi visszhangokat szemléltető dokumentumokkal 
zárult. Ezek közül azonban a Madáchot a Kisfaludy Társaságba bevezető híres Arany János
szövegnek sem lett volna szabad hiányoznia; 
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A kiállítás második terme a Tragédia utóéletéről — mindenekelőtt színpadi sorsáról 
— adott képet. Ha az életrajzi rész esetében az anyag szűkös volta jelentett problémát, itt 
viszont éppen ellenkezőleg: annak roppant bősége okozhatott gondot a rendezőnek. A könyv
tárnyi Madách-irodalomból általában helyes ítélettel választotta ki a legfontosabb írásokat 
— ám Palágyi Menyhért értékes könyvéről kár volt megfeledkeznie. A tudományos igényű 
írások szomszédságában szívesen láttuk volna Juhász Gyula Madách emlékét idéző versét. 
Az újabb művek közül pedig helyet érdemelt volna Básti Lajos „Mire gondolsz Ádám?" 
című könyve is, hiszen Madách utóéletének éppenséggel nem közömbös mozzanata az, hogy 
egy jelentős színművészünk egész könyvet szánt a Tragédia főalakjának megformálásával 
kapcsolatos műhelyproblémáinak feltárására. A Tragédia idegen nyelvű fordításairól szintén 
számot adott a kiállítás. Úgy hisszük, Gorkijnak a madách-i mű iránt tanúsított érdeklő
désére is helyes lett volna — egy-két, e tárggyal foglalkozó levelének fényképmásolatát is 
bemutatva — felhívni a figyelmet. 

„Az ember tragédiája" immár több mint nyolcvan esztendős színpadi útját, a művet 
mindig más és más szempontból megközelítő, egymással olykor merőben ellentétes rendezői 
értelmezések hosszú sorát a kiállításon szereplő dokumentumok (színlapok, rendezőpéldá
nyok, fényképek, újságcikkek, díszlet- és jelmeztervek, egy-egy nevezetes alakítás emlékét 
őrző színpadi kellékek) csupán vázlatosan, fő vonalaiban eleveníthették fel. Némileg zavaróan 
hatott, hogy az 1954-i felújítás plakátjáról hiányzott az évszám-megjelölés — s minthogy 
ezt felirattal sem pótolták, a néző nem kapott megfelelő támpontot az előadás időbeli elhe
lyezéséhez. Sajnáljuk, hogy. nem találtak — a színháztörténeti kiállítások bevett gyakorlatát 
követve — módot makettek elhelyezésére; ezek ugyanis különösen alkalmasak arra, hogy 
egy-egy rendezői koncepció egészét szemléletessé tegyék. A mű hazai és külföldi előadásai
nak helyéről és a bemutatók időpontjáról térkép adott áttekintést. Minthogy azonban a régebbi 
előadásokat illetőleg a kiállítás rendezője kizárólag Németh Antal „Az ember tragédiája a 
színpadon" című művére támaszkodott (ezt a gazdag anyagot tartalmazó könyvet egyébként 
szintén hiába kerestük a tárlókban), elkerülte figyelmét a Tragédia 1903-i krakkói bemu
tatója, melynek körülményeit és fogadtatását Csapláros István nemrég alapos tanulmányban 
dolgozta fel („La premiere de la Tragédie de l'homme á Cracovie". Annales Universitatis 
Scientiarium Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio philologica. Tomus V. 
1964). Véleményünk szerint hasznos lett volna — legalább hazai viszonylatban — az eddigi 
előadások számát is feltüntetni, kellő nyomatékkal utalva a Tragédia színpadi pályafutásának 
olyan fontos dátumaira, aminő például az 1963. április 7-i ezredik Nemzeti Színház-i elő
adás volt. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum Madách-emlékkiállítását — kisebb hiányosságai ellenére 
— joggal tekinthetjük a Múzeumban folyó magas színvonalú, tudományos megalapozottságú 
irodalomnépszerűsítő munka újabb számottevő eredményének. 

v Oltványi Ambrus 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság két felolvasó ülése 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság magyar tagozata a vándorgyűléseken kívül 
Budapesten is szándékozik felolvasó üléseket tartani a jövőben. Ezek elsejeként került sor 
1963. március II-én Czine Mihály előadására Krúdy Gyuláról; az előzetesen felkért hozzá
szólók Rónay György, Szabó Ede és Szauder József voltak. 

Czine Mihály azzal kezdte előadását, hogy ezt a nagyságban Jókaiéhoz mérhető élet
művet filológiai alapossággal még csak most kezdjük megismerni, s értékelése is kiforratlan, 
szélsőségek között mozog: korán- és későn-jöttnek, tudatosnak s megrögzött ösztönösnek, 
a dzsentri hegedűsének s legszigorúbb leleplezőjének egyaránt nevezték Krúdyt halála óta. 
Élete bohém volt, „szabálytalan", eszménye mindvégig a Reviczky-típus, az álmodozó, 
lázongó, magányos újságíró, de nem volt duhaj, még kevésbé munkátlan kocsmázó. Az elő
adás szerint Krúdy az 1910-es évekre forrott ki, a Nyugat és az irodalmi hivatalosság között 
is ekkor választott: Ady és Móricz társadalomújító törekvéseitől éppúgy távol tartotta magát, 
mint Herczeg Ferencéktől. „Csak író" akart lenni, megteremtette Szinbádot, stilizáló, álom
szerű művészet felé haladt, amelybe átformálódva illeszkedtek be korábbi pályaszakaszainak 
fontos művészi vívmányai: a különc dzsentri Mikszáthtól ellesett rajza s a turgenyevi finom 
érzelmesség és atmoszfératéremtés. Gyökeresen új szemlélete és formanyelve legnagyobb 
arányokban „A vörös postakocsi" (1913) c. regényében bontakozott ki, mely az ismert tár-
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sadalomkritikai regényhagyományt mellőzve „emberről és világról mindent a férfi és a nő 
kapcsolatán á t" mondott el. 

A forradalmak magukkal ragadták, hisz a dzsentri osztályt írásaiban régóta menthe
tetlennek rajzolta, de bukásuk után teljes reménytelenség vett erőt rajta. Beteg, öregedő, 
nagyon szegény és majdnem elfeledett íróként a korábbiaknál is jelentősebb műveket alko
tott. Realizmusa nem annyira az életképtől elszakadni nem tudó történeti regényeiben, inkább 
dzsentri és Budapest ábrázolásában teljesedett ki („Valakit elvisz az ördög", „Hét bagoly", 
„Boldogult úrfi koromban". — A summázás során Czine kifejtette, hogy Krúdy nem realista 
írásai is nagy értékek, cselekménytelen, lírai, szubjektív időszemléletű stílusával „némiképp 
megelőzte Proustot is." E nagysúlyú újításai fáradt, reménytelen, a cselekvéstől elforduló 
életformájából eredtek, a menekülés alakította ki az emlékező stílust, az idő egybemosását. 
„Móricz mellett a század első felének legnagyobb magyar prózaírója" vonta meg a mérleget 
az előadó, de hozzátette: „Móricznál kevesebbet mondott, s többnyire mellékmondatokba 
szorult nála a lényeges." 

A hozzászólók Czine munkáját a szintézis első kísérleteként üdvözölték, általában 
inkább a bővítés, árnyalás igényével léptek fel, mintsem alapvető tételeit vitatták volna. 
Erősebb ellenvetéseket hangoztatott azonban több ponton Szabó Ede. Rónay György figyel
meztetett arra, hogy Krúdy emberi énjét nem ismerjük még eléggé: nem szabad Őt csupán 
bohém álmodozónak tekintenünk, számolnunk kell nyersebb, indulatosabb kitöréseivel is. 
Részben ebbe az irányba mutattak Szabó Ede tömör megjegyzései is Krúdy művészetének 
rejtettebb rétegeiről, amelyekben drámaiság és kiábrándultság éppúgy helyet kap, mint 
beteges erotika vagy cinizmus. Krúdy stílusirányzatokhoz való' kapcsolását is többen sür
gették. Szauder József meggyőzően fejtegette: Czine részéről hiba volt a nyelvi-stilisztikai 
jellemzés mellőzése. Éppen ennek segítségével lehet világosan kimutatni a szálakat, melyek 
őt a szimbolizmushoz kötik. Jobban kell hangsúlyozni azt is, hogy prózánk líraivá és szub
jektívvá változtatásában Krúdy egy 1870-ig visszamenő folyamat betetőzője (Szauder). 
Vitatható az is, hogy olyan erősen a dzsentrihez kapcsolható-e Krúdy társadalmi nézőpontja, 
mint Czine előadásából kicsendült (Szauder). Bóka László szerint semmiképp sem feled
kezhetünk meg az író „törvénytelen" származásáról. Bóka László és Szauder József egymással 
is polemizáltak a történelmi regények értékelése körül: Bóka az Ál Petőfit Krúdy legjobb 
alkotásai közé sorolta. Világirodalmi párhuzamot keresve Czine Giraudoux-ra is utalt, ennek 
helyességét azonban Rónay kétségbe vonta. 

Czine Mihály alapos válaszából különös figyelmet érdemel az, hogy elutasította a 
szemléletet, amely tagadja a nagy író erős dzsentri kötöttségét. Krúdy megvesztegethetetlen, 
kemény társadalmi ítéletei láttán inkább azt kell felismernünk, hogy még hanyatló szaka
szában sem szabad oly egysikúan megítélni ezt az osztályt, amint ez ma szokásos •— mondotta. 

Lukácsy Sándor 1964. október 28-án tartotta meg „A márciusi ifjak" c. előadását. 
Fejtegetései elején az eddigieknél szélesebben vonta meg a márciusiak körét: a forra

dalmi ifjúság politikai vezérkarát illeti meg az elnevezés, melyet az idősebb radikálisoktól 
az különböztet meg, hogy tagjai általában nem voltak idősebbek 30 évesnél 1848-ban. Paraszt-
ivadék kevés volt közöttük, ám nagy többségük a társadalom alacsonyabb rétegeiből (kis-
tőkések, alkalmazottak, szegény értelmiségiek stb.) indult el. írói művekkel általában a 
40-es évek legelején tűntek fel, csoportosulásuk kezdeteit 1846-tól számíthatjuk, viszony
lagos szervezettségre csupán 1848-ban tettek szert, Vasvári egyetemi körének a Pilvax írói 
társaságával való egyesülése folytán. Nem annyira irodalmi ízlésük, mint inkább politikai 
nézeteik és akcióik azonossága köti össze őket; politikai-társadalmi eszmevilágukban a 
nem mellőzhető különbségek mellett is sok a közös vonás. Legfőbb jónak tekintik a polgári 
egyenlőség-eszmét, vonzódnak az iparosodáshoz, technikai haladáshoz, ünneplik a nagy 
francia forradalmat, erős nacionalizmusuk mellett is számosan rokonszenveznek közülük 
a nemzetiségekkel, noha e téren a fegyveres harcok kirobbanása után súlyos viták dúlnak 
soraikban. 

Legfőbb alkotásuk a forradalmi sajtó; a 48—49-es publicisztika sokféle műfaját ők 
hívták életre: kiadták a forradalom krónikáját, magyarázták (gyakran egészen népszerű 
káté-alakban) a 12 pontot és az új törvényeket, leleplezéseket tettek közzé a bukott rend
szerről, ontották a szellemes, csípős glosszákat (charivari). Kezdetben fontos kérdésekben 
fordultak szembe a kormánnyal és az országgyűléssel, általában politikai őrségváltást tervez
tek a liberális nemesség hatalmának megszorítására, azonban 48 júniusában lemondtak 
követeléseik javáról, bár fenntartották maguknak a jogot Batthyányiék állandó bírálatára. 
E lépésre részben a választásokon kibontakozó vereségük késztette őket, részben annak 
átérzése, hogy az ellenforradalom megfékezéséhez nemzeti egység szükséges. A szeptemberi 
válság radikális megoldása után a márciusi ifjak nyíltan köztársasági agitációt folytattak, 
a respublikában,olyan csodaszert látva, amely puszta létével megszünteti a társadalmi igazság
talanságokat, így merült fel ismét az az eszmei korlátjuk, amely már a választások előtti 
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agitációban megmutatkozott: nem ismerték fel az osztályok létét és ellentétes érdekeit, 
a szocialista és szegényparaszti törekvésektől egy-kettőjük kivételével elhatárolták magukat. 
Lukácsy a csoport nyelvi stílusának érdekes elemzésével zárta felolvasását: véleménye szerint 
a népies ízek alkalmazása (főként Petőfi) s a lammenais-i körmondatosság (Vasvári, KŐváry) 
mellett legterjedtebb stílusváltozatuk a style coupé, amelynek nagyhatású elterjesztője 
Irinyi József. 

Spira György előre elkészített hozzászólásában, amely tartalmas korreferátummá 
nőtt, dicsérte a széles körű anyaggyűjtés, a márciusi fiatalok eszmevilágának mindenfajta 
túlzástól mentes értékelését, különösen kiemelte a historikus és irodalomtörténész mód
szerek termékeny találkozását. Ezt elsősorban abban látta, hogy a szerző a forradalmi ifjúság 
írásai mellett politikai tetteikre is kiterjesztette figyelmét. Spira véleménye szerint ez úton 
már csak azért is tovább kell menni, mert a márciusiakat több területen (pl. egyházpolitika, 
árulók kezelése) inkább tetteik, mint publicisztikájuk különböztett* meg a liberális nemesség 
legjobbjaitól, s egyesek közülük (pl. a győri Lukács Sándor) igen keveset forgatták a tollat. 
Utalt a csoport liberálisabb és demokratikusabb irányzatainak különbségére, mely a munkás
kérdésben is megmutatkozott, megvilágította: 49-ben nemcsak a tábor bomlása folyt s 
egyesek pálfordulásával kellett szembenézni (pl. Jókaiéval), hanem szórványosan eszmei 
előbbrelépés is történt. Merőben kérdésként az is felvetődött benne: mennyiben él tovább a 
márciusi szellem e nemzedék tagjaiban? Ez utóbbira keresett választ Nagy Miklós néhány 
vázlatos megjegyzésével. Szerinte a márciusiak Világos után a legkülönbözőbb irodalmi 
csoportosulásokhoz csatlakoztak (petőfieskedők, Kemény—Gyulai köre stb.), politikai hova
tartozásuk azonban igen nehezen állapitható meg, általában meglehetősen idomultak a nemesi 
liberalizmushoz. Ettől néhányat elkülönített az emigráció iránti kezdettől fogva meglevő 
rokonszenv (pl. Degrét). Érdemes lenne Irinyi József „Dicső napok" c. 1853-as, eleddig röp
irat jellegűnek tartott regényét alaposabban megvizsgálni. 

Lukácsy Sándor rövid válaszában hangsúlyozta: hosszú évek munkáját szándékszik 
még a forradalmi ifjúság feldolgozására fordítani. A krónikás hozzáteheti: az elhangzottak 
alapján irodalomtörténészek és historikusok még inkább várakozással tekinthetnek Lukácsy 
eredményei felé. 

Nagy Miklós 

Intézeti hírek 
(1964. október 30—december 31.) 

Sz. I. Masinszkij, a moszkvai ,,Gorkij" 
Irodalomtudományi Főiskola professzora, a 
Voproszi Lityeraturü szerkesztőségének tagja, 
október 30-án meglátogatta Intézetünket és 
eszmecserét folytatott az Irodalomelméleti 
Osztály tagjaival. 

Intézetünk munkatársa, Szabó György, a 
Magyar írók Szövetsége küldöttjeként, az 
olasz kormány ösztöndíjával, októberben egy 
hónapos tanulmányutat tett Olaszországban. 
Tanulmányozta a XX. századi olasz irodalom 
és művészet kérdéseit, valamint a mai olasz 
esztétikai kutatásokat és látogatást tett 
Pirandello szülővárosában. Felkeresett több 
olasz költőt és műfordítót, akikkel a magyar 
irodalom olaszországi megismertetésének le
hetőségeiről folytatott megbeszéléseket. 

Szabolcsi Miklós, az irodalomtudományok 
doktora, Intézetünk osztályvezetője, október 

19-től november 4-ig a Magyar írók Szövet
sége küldöttjeként a Szovjetunióban tartóz
kodott. Ütja alatt meglátogatta a moszkvai, 
leningrádi és tallini irodalomtörténeti intéze
teket is. 

Illés László, Intézetünk munkatársa részt 
vett a Nationale Forschungs- und Gedenk
stätten der klassischen deutschen Literatur in 
Weimar „Arbeiterbewegung und Klassik" 
témamegjelöléssel november 10—14 között' 
rendezett nemzetközi jellegű tudományos 
konferenciáján és ott előadást tartott „Die 
Rezeption des kulturellen Erbes und die 
sozialistische Literatur" címmel. 

November 23-án utazott két hétre a 
Német Demokratikus Köztársaságba Vajda 
György Mihály kandidátus, Intézetünk cso
portvezetője. Részt vett Berlinben a két 
német irodalom viszonyáról rendezett nem
zetközi konferencián. A konferencia befeje
zése, után megbeszéléseket folytatott a berlini 
Akadémiai Kiadóval az 1965-ben megjelenő 
magyar-német irodalmi kapcsolatokkal fog-
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alkozó tanulmánykötetről, majd az Aufbau 
Kiadóval egy, német nyelvű magyar lírai 
antológia kiadásáról. 

Hopp Lajos és Sziklay László kandidátus, 
Intézetünk munkatársai, november 23-án 
Lengyelországba utaztak, egy hétre,a közös 
kiadványként készülő lengyel-magyar tanul
mánykötet előkészítésének megbeszélésére. 
Utána Hopp Lajos kutatásokat folytatott a 
varsói és gdanski levéltárakban a Rákóczi 
korra vonatkozó irodalomtörténeti anyagban. 

November 24-én az Akadémiai Kiadó 
sajtófogadást rendezett a MTA Tudós Klub
jában, a „Magyar Irodalom Története" c. 
hat kötetes munka első kötetének, megjele
nése alkalmából., Tamás Lajos akadémikus, 
a MTA Nyelv-, és Irodalomtudomány Osztá
lyának titkára bevezető szavai után Klaniczay 
Tibor igazgatóhelyettes, a megjelent kötet 
szerkesztője, részletesen ismertette a munkát. 

December, 3-án .meglátogatta Intézetünket 
Stefan Éólkiewski:akadémikus, a.varsói egye
tem professzora és szűk körű megbeszélésen 
ismertette a lengyel irodalomtudomány aktu
ális kérdéseit. 

December 4-én prof. Kenneth Muir, a 
liverpooli egyetem tanára tett látogatást 
Intézetünkben és anglisztikai kérdésekről, 
valamint a magyar irodalomtudomány hely
zetéről folytatott beszélgetést Intézetünk 
munkatársaival. 

Az európai humanizmus-kutatás vezető 
folyóirata, a Bibliothéque d'Humanisme et 
Renaissance (Genf) 1964. évi 3. száma a 
reneszánsz-szakirodalom 1963-as nemzetközi 
bibliográfiája keretében a magyarországi 
publikációkat is közli, melyeket V. Kovács 
Sándor, Intézetünk tudományos munkatársa 
állított össze. 

Intézetünk kiadványai közül megjelent: 
„A magyar irodalom története." Főszerkesz
tő: Sőtér István. -,,I. A 'magyar irodalom 
története, 1600-ig." Szerkesztette: Klaniczay 
Tibor. írták: Gerézdi Rábán, Klaniczay 
Tibor, V. .Kovács Sándor, Pirnát Antal, Stoll 
Béla, Varjas Béla. Akadémiai Kiadó 1964. 
567 1.; „II. A magyar irodalom története 
1600—1772-ig." Szerkesztette: Klaniczay Ti
bor, írták: Bán Imre, Hopp Lajos, Klaniczay 
Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai 
Andor, Varga Imre. Akadémiai Kiadó 1964. 
648 1. 
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