
hanem a nyers és valósággal lefolyó életben 
akarjuk felfedezni azt a szellemi és szinte 
tudományosan konstatálható igazságot, 
melyet érdemes megismerni és hirdetni". 
Babits tragikus pátosszal beszélt: ,,A mi 
legtehetségesebb ifjaink nem e kultúra
ellenes, szellemtagadó kornak lelkétől lelked-
zett gyermekei. Ők inkább születtek arra, 
hogy az elefántcsonttorony oromzatá
nak díszítését továbbfaragják pásztor
bicskáikkal, mint hogy Ieszálljanak a kor 
piszkos lövészárkaiba . . . Esküdjön minden 
a kultúra ellen: mi védjük meg legalább a 
művészet tornyát, ha már egyéb templo
mot nem ! . . . " 

Ne idézzük tovább ! Móricz eszmei-elvi 
társtalansága a szerkesztésben ennyiből is 
kiderül. Csodálható-e vajon, hogy végül 
beleunt az örökös anyagi problémákba, 
a meddő küzdelembe, a céltalan tervezgeté-
sekbe, és 1933. február 8-án ezt írja napló
jába: „Hát ennek is vége lehetett? Ezt nem 
hittem. Tegnap este aláírtuk a szerződést, 
hogy az egész Nyugatot, úgy-ahogy van, 
odaajándékoztam Babitsnak. Legyen vele 
b o l d o g . . . " 

Móricz Virág könyve az író életművével 
foglalkozó szakembereknek és minden 
olvasónak nagy nyeresége. Gazdag forrás
anyagot kínál tanulmányozásra és fel
használásra, a Móricz-életmű egy szakaszát 
segíti világosabban látni. Felfedi azokat 
a belső érzelmi motívumokat, amelyek 
nemcsak az emberi tettek magyarázatára 
szolgálnak, de az írói teljesítményt is árnyal
tabban értelmezhetjük segítségével. A napló
jegyzetek jelentősége ilyen értelemben szinte 
felmérhetetlen. A szerződések, levelek és 
más dokumentumok pedig a Nyugat akkori 
állapotairól beszélnek mindennél ékesebben. 

Nem tehetjük le ezt a könyvet anélkül, 
hogy ne szólnánk röviden még két fontos 
sajátosságáról. Az egyik az, hogy ez a külön
leges, személyes problémákra épülő, látszó-

JÓKAI MÓR: CIKKEK ÉS BESZÉDEK 

4—5. köt. Összeállította és sajtó alá rendezte: 
894; 723. (Jókai Mór összes művei) 

Ez a két kötet Jókainak 1850 és 1860 
között publikált cikkeiből és beszédeiből 
tartalmaz 190 + 158, összesen 348 önálló 
egységnyi válogatást. A majdnem ezer lapnyi 
eredeti szöveget hetedfélszáz lap méltatás 
és jegyzet követi, s már elöljáróban meg 
kell állapítani, hogy ez az arány egyáltalá
ban nem túlzott, mert a sajtó alá rendező 
indokolt általános és részletes útmutatásai 
föltétlenül szükségesek a főszöveg maradék
talan megértéséhez. 
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lag lazán kapcsolódó, de mégis szorosan 
összefüggő összeállítás felér egy, a korról 
szóló tudományos munkával is. Talán minden 
társadalomtörténeti vagy statisztikai szak
munkával vetekszenek azok a személyes 
vallomások, amelyek közvetve a gazdasági 
válság hatásáról tanúskodnak, és az értelmi
ség nyomorára vetnek fényt. Tanulságos 
olvasmány ilyen szempontból is. 

A másik fontos sajátosság, ami még ide
kívánkozik, az Móricz Virágot illeti. A könyv 
elején ezt írja: „Mindent elkövettem, hogy 
a lehető legkevesebb kötőanyaggal zavar
jam a terméskövek szépségét". Élete azon
ban annyira kapcsolódott Móricz Zsigmond 
küzdelmeihez és próbálkozásaihoz, hogy 
akaratlanul is részese lesz a könyvben le
írtaknak. Fény derül így az ő írói pályájá
nak kezdeteire, műveltségi körének ki
alakulására, és nem utolsósorban arra a 
kapcsolatra, amely édesapjához fűzte. 
Az Apám regénye megírása után ez a könyv 
az ő legszubjektívebb vallomása is Móricz 
Zsigmondról, az apáról és íróról, valamint 
önmagáról. 

Annak is Móricz Virág az oka, hogy 
további várakozással tettük le kezünkből 
a könyvet. Befejezésként ugyanis ezt írja: 
„Szerkesztő úrnak hívták tovább is. Jobban 
örült, ha írónak szólították, de ez ellen se 
tiltakozott, hiszen szerette az újságírás 
emberekhez vezető munkáját. Mikor pedig 
a háborús politika kitiltotta a három újság
ból, ahol két évtized alatt írásai megjelen
tek — újra valóságos szerkesztő lett. A Kelet 
Népével töltött utolsó három esztendeje 
is volt olyan érdekes, mint életének Nyugat-
korszaka.. Bármelyik korszaka". Az utolsó 
lap után szívesen olvastunk volna erről 
a későbbi Móricz Zsigmondról is. örömmel 
vennénk kézbe a Kelet Nepe-korszak napló
jegyzeteit és más dokumentumait. Érdek
lődéssel vennénk e könyv folytatását 
minden szempontból. 

E. Nagy Sándor 

H. Törő Györgyi. Bp. 1968. Akadémiai K-

A Cikkek és beszédek első két kötete 
(1847 januárjától 1848. december 31-ig, 
Szekeres László munkájaként) már régebben 
jelezte, hogy Jókai ilyen jellegű munkásságá
nak összeállítása, sajtó alá rendezése más 
gyakorlatot kíván, mint a szépirodalmi 
művek (regények, novellák stb.) kritikai 
kiadása. Itt elmarad a máskor oly érdekes 
és tanulságos Irodalom с fejezet, hiszen a 
cikkek kötetben csak ritkán jelentek meg 
az író életében, a napisajtó kérészéletű lap-



jain legfeljebb megjelenésük közvetlen idő
körében adtak okot és lehetőséget meg
jegyzésre, méltatásra, írásbeli vitára; a 
Kiadások, fordítások rovat is többnyire gyér 
vagy üres marad; szövegváltozatok sem 
teremnek — legfeljebb nagyon ritkán. 
Viszont fokozott jelentőségük van a jegy
zeteknek (mint erről lejjebb még részleteseb
ben lesz szó). 

Felvetődik a kérdés: milyen irodalom
történeti vagy filológiai haszna van a cikkek 
gyűjteményes kiadásának. Törő Györgyi 
munkája ragyogóan bizonyítja, hogy ez a 
haszon sokféle szempontból jelentős, és 
a kötetekbe fektetett munkája minden 
bizonnyal sok segítséget ad az érintett kor 
történelmével, művelődési viszonyaival, 
irodalmával, színházi életével foglalkozó 
kutatóknak, érdeklődőknek, a Jókai-filológia 
munkásainak stb. 

Mindenekelőtt sok segítséget nyújt e ki
adás az egyszer már majdcsak elkészülő 
teljes Jókai-életrajz elkészítőjének. A tardonai 
bujdosás keserű napjaitól indul el a kötet 
és a népszerűség csúcspontján hagyja el 
Jókait: közben nemcsak apróbb adatokat 
egészít ki általában, hanem elsősorban hír
lapírói, szerkesztői munkásságával kapcsola
tos mozzanatokat világít meg Törő Györgyi. 
Eddig is közismert volt Jókai hallatlan 
munkabírása, sokirányú érdeklődése, egy
szerre több vállalkozásban való tevékeny 
részvétele, mégis megannyi meglepetés ér 
bennünket, ha közelről kísérjük nyomon a 
bevezető szövegét: hányszor és hány minő
ségben volt kapcsolata szerkesztőségekkel 
— olykor a szinte névtelen bedolgozói 
minőségtől egészen a szerkesztői és kiadói 
munkálatok teljes vállalásáig. 

1851-ben a Remény, majd egy év múlva 
a Délibáb szerkesztősége lesz Jókai második 
otthona; 1854-től a Vasárnapi Újság: 
az új, illusztrált hetilap áll működésének 
középpontjában (sikerükre jellemző, hogy 
az első számokból utólag második kiadást 
is kell nyomatni, oly népszerű a lap); majd 
megindul Jókai első élclapja, a Nagy Tükör 
1856 végén; párhuzamosan a Magyar Sajtó
nak is munkatársa egy ideig; 1858 nyarán 
pedig — az akkor feltűnt üstököstől véve 
a lapcím ötletét — engedélyt kér és kap az 
Üstökös c. hetilapra, amelynek kiadótulaj
donosa, szerkesztője is — több, mint egy 
évtizeden át. 

Ezeken a lapokon kívül a bevezető 
tanulmány sorra veszi azokat a különböző 
időszaki kiadványokat is (elsősorban a nap
tárakat), amelyeknek létrehozásában, szer
kesztésében Jókainak fontos szerepe volt; 
vizsgálat alá veszi a megindított folyamatos 
rovatokat is (Tarka képek, Hugli officinája, 
Tárogató, Kakas Márton a színházban, 
Politicai körút a nagyvilágban: cselekszi 

a politicus csizmadia stb.), és vizsgálja, 
hogy a kialakult állandó alak hogyan válik 
egy bizonyos bíráló, referáló típussá, amelyik 
a maga csipkelődő hangján kommentálja 
a hazai vagy külföldi eseményeket, a színházi 
vagy társadalmi élet kisebb-nagyobb szen
zációit. 

Itt kerülnek közlésre első és második 
erdélyi útjának beszámolóit tartalmazó úti 
levelei is, s a gondos jegyzetek arról is fel
világosítást adnak, hogy az útközben szerzett 
élmények, a levelek adatai hogyan élnek 
tovább a szépirodalmi művekben egy
idejűleg vagy később, már csak vissza-
emlékezésszerűen. • 

így válik ez a két kötet afféle keletkezés
történeti útmutatóvá is: a primer élmény 
publicisztikai jelentkezésétől kíséri nyomon 
a benyomást a szépirodalmi feldolgozásig. 
S ahogy a szerkesztői munka során meg
annyi új adatot derít fel és régebbieket 
igazít helyre, határoz meg pontosabban, 
ugyanilyen aprólékos munkával lebbenti 
fel a fátylat Törő Györgyi egy-egy szép
irodalmi mű fogantatásáról, motívumáról. 
Pl. az Egy magyar nábob „megköltésé-
nek" időbeli tisztázása: csak visszafelé 
jöttek együtt feleségével Erdélyből Jókai-
ék, nyilván akkor mondhatta el a józsa-
gyuriádákat a Nyírség határán a tapasz
talt színésznő az érdeklődő íróférjének; 
az erdélyi utak és pl. a Szegény gazdagok 
összefüggéseihez néhány újabb adalékot 
kapunk stb. 

Megismerhetjük ezekből az írásokból 
a romantikus ábrándokra- oly hajlamos író 
józan ítélőképességét (pl. a Petőfi-legendák
kal erélyesen szembeszáll, több cikkben 
elutasítja a költő életbenléteiéről terjesztett, 
olykor nagyon is átlátszó, de népszerűvé 
vált mendemondákat, s teszi ezt elsősorban 
Petőfi tiszteletében, emlékének és nagy
ságának folyamatos hirdetése közben); 
a nagy tekintélyekkel szükség szerint erő
teljes kritikai magatartást tanúsít (amilyen 
nagy lelkesedéssel üdvözli 1856-ban világ
hírű zongoraművészünket, Liszt Ferencet, 
ugyanolyan erélyesen visszautasítja Liszt 
súlyos tárgyi, történelmi tévedéseit, naiv 
megállapításait a cigányokról és zenéjükről 
írt könyvének megjelenésekor); a IV. kötet 
végén és az V. kötet első cikkeiből kibontako
zik az a széles körű polémia, amely Jókainak 
Dózsa Györgyről írt színdarabja körül zajlott 
(s a jegyzetek megvilágítják ennek a kérdés
nek politikai és társadalmi okait, kultúr
politikai összefüggéseit is). 

Minden bizonnyal a kor színháztörténeti 
kutatója kapja a legtöbb érdekes adatot, 
ismertetést, utalást Jókai cikkeiből. Ilyenkor 
nemcsak a színházba járó, érdeklődő szer
kesztő hangját hallhatjuk, hanem a—felesége 



révén — a korabeli színházi életet belülről 
is jól ismerő szakértő megjegyzéseit is. így 
a vitákban különösen szellemes és szín
vonalas érvek kerülhetnek írójuk tolla alá. 
(S ez a kettős eredetű érdeklődés, értesült-
ség a szépirodalmi feldolgozásokban, a regé
nyek színházzal foglalkozó fejezeteiben is 
szerencsésen gyümölcsöződik). 

Nemcsak az erdélyi levelek olvasása 
közben, hanem más cikkekben is gyakran 
találkozhatunk a nemzetiségi kérdéssel. 
Jókai ebből a szempontból is kora egyik 
leghaladóbb, leghelyesebb álláspontját fog
lalta el. Nagy Miklós legutóbb megjelent 
monográfiájában kiemeli, hogy Jókain a 
forradalmi időkben sem vett erőt a kor
társaiban egyébként erősen kifejlett nacio
nalista türelmetlenség a nemzetiségiekkel 
szemben, s „48—49 nem fejlesztett ki benne 
oly nyomasztó előítéleteket délszlávok meg 
románok iránt, mint kortársai zömében, 
s ez később is említésre méltó vonása maradt" 
(Jókai, Bp. 1968. 59). 

Sok segítséget adnak a cikkek olyan 
utalások megértéséhez is,amelyek a regények
ben később is elő-előfordulnak. Közismert, 
hogy Jókai mennyire szívesen szőtte bele 
egy-egy művének írása közben szerzett 
mindennapi benyomásait (ha Offenbach 
éppen akkor jár Budapesten, akkor az éppen 
folyó regény következő folytatásában az ő 
zenéjére tereli a szót a reformkori fiatalok 
táncának leírása közben; az éppen folyó 
porosz—francia háború is helyet kap az 
1871-ben írt És mégis mozog a főid félév
századdal előbb játszódó cselekménye — leg
alább egy hasonlatszerű célzás erejéig stb). 
így találkozunk a sok regényben emlegetett 
0/-sim'-bombákkal is: magát az alaptörténetet, 
a merénylet izgalmait ismerjük meg Jókai 
néhány cikkéből; aktualitásként kerül sor 
Bosco hihetetlen bűvészmutatványaira, 
Ristori színpadi sikereire — s később majd 
szépirodalmi művek mellékes szóképeihez 
adnak ezek ad hoc lehetőséget. Ilyenkor 
azonban már Törő Györgyi jegyzetei közé 
is be kell lapoznunk. 

Jókai főszövegének jegyzetelése, magyará
zata jelenti a legtöbb nehézséget a sajtó alá 
rendezőknek — akármilyen műfajról legyen 
is szó. Jókai ugyanis olyan szerteágazó 
érdeklődésű, koncentrációs területű író, 
hogy ezt egy mai ember egyedül aligha 
foghatja át. Csak több út gondos végig
járása kecsegtethet valamelyes sikerrel. 
Az egyik: alaposan ismerni Jókai életrajzá
nak megfelelő — párhuzamos — mozzanatait 
(ilyenek pl. a regénybeli jurátus és Jókai 
rövid jogászkodásának hasonló vonásai; 
valamelyik szépirodalmi műben szereplő 
temetés leírásának megdöbbentő párhuzamai 
Jókai édesapja temetésének valóságos 
emlékeivel stb). Ismerni kell továbbá azt 

a kort, közvetlenül azokat az eseményeket, 
körülményeket, amelyek a vizsgált mű 
megírása idejében voltak érdekesek, fel
tűnőek, szolgáltatták a társasági szóbeszéd 
tárgyát. Az utóbbiak elsősorban a napi
lapok párhuzamos rovataiból követhetők 
nyomon, — sokszor a Jókai cikkét, regény
folytatását megelőző számokban —, napi
hír, tudósítás formájában stb. Egy másik út 
Jókai könyvtárába vezet: főleg ha olyan 
általános elvi vagy tudományos kérdések 
forrásait keressük, amelyek műveiben 
jelentkeznek (pl. a Fekete gyémántok első 
lapjainak elmélkedései; távoli vidékek, 
népek, nyelvek ismertetései Decsy Ozmanog-
rá//ájától a különféle dictionnaire-ek és úti
kalauzok felhasználása nyomán). Ilyenkor 
a hagyaték gyakran eligazít, de nem szabad 
arról sem megfeledkezni, hogy a fővárosi 
könyvárusok gyakran szállítottak egyszeri 
betekintésre is folyóiratokat, revüket, 
magazinokat, könyveket a Jókai-házba; 
ezekbe az író olykor csak be-bepillantott, 
s legfeljebb egyetlen adatot, eszmét vett 
innen — egyébként fantáziájából továbbírt 
cikkeihez, novelláihoz stb. A következő út 
a feljegyzésekhez, az ú.n. noteszekhez vezet. 
Nagyszerű, hogy ennek kiadására is sor 
került: debuisset pridem, satis tarde quidem. 
A régebbi kötetek gondozói viszonylag kevés 
gondot fordítottak a noteszekre, pedig 
nemcsak keletkezéstörténetileg juthattak 
volna lényegesen közelebb Jókaihoz és a 
tárgyalt, vizsgált műhöz, hanem tárgyilag 
is összehasonlíthatatlanul világosabb magya
rázatokat adhattak volna jegyzetelés köz
ben. Az újabban dolgozó sajtó alá rendezők 
bizonyos fokig előnyben vannak, mert a 
megjelent Feljegyzések két kötete hatalmas 
segítséget ad. Néhány szerencsés kiegészí
tést éppen Törő Györgyi recenziója szolgál
tatott (ItK 1968. 5. sz. 583-87). És végül: 
minden kötet gondozójának sok segítséget 
adhat (ha él vele !) az előzőleg már elkészült 
és megjelent kötetek jegyzetanyaga. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, 
hogy H. Törő Györgyi az előttünk fekvő 
két kötet elkészítésekor ezeket az utakat 
mind bejárta, és így e kritikai sorozat leg
jobban sikerült teljesítményei közt emleget
hetjük munkáját. Annál is inkább figyelemre 
méltó ez a sikeres tevékenység, mert a cikkek 
és beszédek anyaga nagyrészt most kap elő
ször kötetbeli nyilvánosságot (és alig való
színű, hogy egyszer még újra sor kerüljön 
kiadásukra): az írások túlnyomó része eddig 
csak a korabeli újságok megsárgult lapjain 
kallódott. A regények és novellák már régeb
ben is kaptak valamilyen kritikai értékelést: 
irodalomtörténeti, filológiai feldolgozásuk 
is megtörtént az elmúlt évtizedekben; volt 
köztük olyan, amelyiknek a valósághoz 
fűződő ténybeli viszonyait, modelljeit már 
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a kortársak ismertették — még az író korá
ban. Most tárgyalt köteteink szövegei eseté
ben ilyen segítség nem állt rendelkezésére 
az összeállítónak. 

Az az olvasó legnagyobb öröme, hogy 
a cikkek olvasása mellé illesztve a kritikai 
jegyzeteket pontosan reprodukálhatjuk azt 
a társadalmi-történelmi atmoszférát, amely
ben Jókai vitázó jegyzeteit, bíráló, ki
fogásoló megjegyzéseit írta — fáradhatatlan 
energiával és harci készséggel. Egy-egy szó, 
ma már nehezen érthető fogalom, számunkra 
ismeretlen név magyarázata kapcsán Törő 
Györgyi nem szűkszavú mai értelmezést 
és ismertetést közöl, hanem Jókai saját 
korának replikáiból, újsághíreiből, olykor 
hirdetéseiből állítja össze magyarázatait, 
azon a szinten, ahogy a Jókai korabeli 
olvasó számára lehetett kézenfekvő vagy 
közismert egy-egy. kérdés, név, fogalom. 
Ez a jó, egyben az egyetlen igazán kielégítő 
eljárás, mert a száz évvel későbbi olvasó 
csak így élheti át azokat az egykorú izgal
makat, vitákat, sértéseket és helyreigazítá
sokat, amelyek Jókait foglalkoztatták 
— közönségével együtt — a múlt század 
hatodik évtizedében. Ha valaki így, pár
huzamosan olvassa Jókai írásait és a filógus 
jegyzeteit: pontosan érti és érzi a Bach-kor
szak társadalmi és művelődési világát, 
életét. Ez az érdeklődő olvasó számára 
izgalmas érdekesség, a kor kutatója számára 
pedig alapos, indokolt, hiteles tájékoztatás. 

Megjegyzendő, hogy egy-egy ilyen kötet
ben a jegyzetelés technikája is más, mint 
a szépirodalmi művek esetében. A regényt, 
a novellát folyamatosan olvassuk: így a mű 
elején már szerepelt fogalmat, nevet, népi 
kifejezést csak az első előforduláskor kell 
magyarázni, később még (vagy már) emlék
szünk az értelmezésre. A cikkeket, beszéde
ket azonban aligha szoros egymásutánban 
olvassa bárki, ezért az újra és újra előforduló 
magyaráznivalókra szinte minden cikknél 
egyforma alapossággal kell kitérni illetve 
megfelelő utalásokat kell feltüntetni. Ez azon
ban csak azt jelentheti, hogy egy köteten 
belül az összes előforduló magyarázni való 
sorra kerüljön, de nem azt, hogy egyetlen 
kötet minden cikkénél külön-külön magya
rázzanak meg ismételten, mindent. Ilyenkor 
kerüljön sor az utalásokra. H. Törő Györgyi 
általában helyesen alkalmazza ezt az elvet: 
az Orsini és társai merényletéről szóló cikkek 
jegyzeteiben azonban összefogottabb egyszeri 
megoldást lett volna helyesebb, későbbi 
utalásokkal (IV. köt. 202., 205., 207. közle
mény). Még egyet tehetünk szóvá, afféle kisebb 
tévedést. A 32. cikk (Magyar költők sorsa, 
1854) beszél Garay, Vörösmarty, Bajza és 
mások nyomorúságáról. A jegyzet (IV. köt. 
651-52) idézi Jókainak 1870-ben Toldyhoz 
rt levelét. Csakhogy ez a „levél" 1877. 

november 14-én jelent meg A Honban, 
az országos Toldy-ünnepségek idején, az 
És mégis mozog а föld utolsó folytatása után 
három nappal, a regény Toldynak való 
ajánlása gyanánt. A regény élén, csak 
1879-tői, a harmadik kiadástól kezdve 
szerepel, az utólag előrekeltezett 1870-i 
dátummal. (Vö. JKK 22. köt. 9., 420-23., 
499.) Az írói pia fraus így válhat később is 
félrevezetővé. 

Végül szóvá kell tenni a kötet egyik 
fejezetét, amelyet szívesebben nélkülöztünk 
volna. A Kihagyott cikkek feliratú, tíz lapnyi 
címjegyzékéről van szó. 

Már előzőleg is említi H. Törő Györgyi, 
hogy csak válogatva közli Jókai ezen idő
körben megjelent írásait, mert „a terjede
lem is adott, meg számos írása ma már végleg 
elvesztette közérthetőségét, érdekességét". 
Olyan vitatható kérdés ez, amelyben nehe
zen fog valaha is egyetérteni az érdeklődő 
olvasó, a filológus és a kiadó. 

A kritikai kiadásban mindennek helye 
van, amiről kétségtelenül megállapítható, 
hogy a tárgyalt író alkotása. Egy kritikai 
kiadásnak egyrészt az autencitás, más
részt a teljesség az igénye mindenütt. 
Legyen ezért óvatos a sajtó alá rendező 
(mint Törő Györgyi is teszi), mert lapjaiban 
Jókai nemegyszer beküldött anyagokat is 
közölt névtelenül (amelyek esetleg, később,' 
szépirodalmi műveiben is szerepeltek, előző
leg a Feljegyzések lapjain is megtalálhatók). 
Az ilyen adomák, anekdoták az érintett szép
irodalmi mű kritikai kötetének jegyzetei 
között kellő forrásmegjelölést kaphatnak 
majd. Azt azonban már nemigen lehet el
fogadni, hogy kimaradtak a Kakas Márton
versek, hiszen ezek publicisztikai szerepet 
vittek az Üstökösben is: jelentőségük néha 
különösen nagy. (A JKK Költemények 
kötetéből pedig nyilván majd azért marad
nak ki, mert nem szorosan szépirodalmi 
jellegűek? !? !) És ugyanilyen a sorsuk a 
tréfás jeleneteknek is stb., stb. 

Sajnos, ezekkel a kifogásokkal már 
elkéstünk. A „terjedelmi okok" a kiadónak 
állandóan hangoztatott érvei közé tartoznak, 
márpedig ezekkel eleve szembe kell nézni 
egy kritikai kiadás munkálatai során — ha 
már vállalkozott ilyenre az Akadémia és 
annak kiadója. A Prokrusztész-ágy szörnyű 
butor: megkeseríti a sajtó alá rendező 
munkáját, általában lehetetlenné teszi a jó 
lektor megannyi figyelemreméltó kiegészítő 
megjegyzésének elfogadását, kielégítetlenül 
hagyja az érdeklődő olvasót és kutatót egy
aránt. Ha minél kevesebb ilyen külsősődleges 
szempont zavarná ennek a nagyarányú, 
fontos vállalkozásnak (és az összes hasonló 
kritikai kiadásának) további kibontakozását, 
akkor valóban betölthetne hivatását: meg
ismerhetnének egy hallatlanul széles körű 

8 Irodalomtörténeti Közlemények 503 



érdeklődéssel és finom érzékenységgel rendel
kező írót, művészetének megannyi remekét, 
folyamatos reagálásaiból pedig kibontakoz
hatna a mai olvasó előtt a múlt század 

FENYŐ ISTVÁN: KÉT ÉVTIZED 

Tanulmányok és kritikák. Bp. 1968. Magvető 

Fenyő István válogatott irodalom
történeti és kritikai műveinek gyűjteménye 
mintegy nyolcvan kisebb-nagyobb írást 
tartalmaz s legalább félszáz különböző 
témával foglalkozik. Meglepően sok a kötet
ben a pályatársak, az irodalomtörténész 
és kritikus kollégák műveire vonatkozó 
értékelés, nem is beszélve az ilyen jellegű 
utalásokról. Mindez szinte lehetetlenné 
teszi a gyűjtemény részletes elemzését. 
Figyelembe véve, hogy a Fenyő által jellem
zett irodalomtörténészek és kritikusok 
sokszor szintén más tanulmányírókat mél
tató bírálataikkal hívták fel magukra 
szerzőnk figyelmét, a jelen sorok írójára már 
meglehetősen tekervényes feladat várna, 
ha megpróbálná nyomon követni a kötet 
minden írását: jó néhány esetben kritikák 
kritikáinak kritikáiról kellene a maga kritiká
ját megfogalmaznia. Például mérlegre 
kellene tennie, hogy helyesen teszi-e mérlegre 
Fenyő István a Németh László tanulmányait 
mérlegelő B. Nagy Lászlót . . . Mindenki 
beláthatja, hogy a Két évtized terjedelmének 
többszöröse sem lenne elég egy ilyen munka 
elvégzéséhez, még akkor sem, ha a recenzens 
ismeretei nem törpülnének el egy ennyire 
kiterjedt feladat mellett. 

A kötet részletes kritikai elemzése helyett 
tehát csupán egy sokkal szerényebb kísérletre 
vállalkozhatom: Fenyő István néhány 
irodalomtörténészi és kritikusi jellemvoná
sának felvázolására. 

Ebben az összefüggésben kell szólnunk 
a gyűjtemény céljáról, amelyet a szerző így 
határozott meg: „A kötet címe — Két évtized 
— két egymástól távol eső évtizedet jelöl. 
Az egyik: a reformkor befejező, a negyven
nyolcas forradalmat megelőző szakasza, 
Petőfi, Kossuth, Eötvös évtizede. Ennek 
a korszaknak irodalomtörténeti kutatását, 
ismeretlen tényeinek feltárását immár jó-
ideje életcélomnak tekintem. S számomra 
ez nem csupán irodalomtörténeti feladat. 
Világnézeti töltése, távlata, funkciója van. 
Ezt a korszakot tartom ugyanis ideológiai 
és morális szempontból a leginkább példa
mutatónak, olyan etikai és intellektuális 
örökség felhalmozójának, amely a jelen 
számára is sok tanulsággal, ösztönző erővel 
rendelkezik. ( . . . ) Gondolati és morális 
érzékenység, világnézeti igényesség, az 
intellektuális érdeklődés frissesége és tágas-
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művelődéstörténetének, politikai és gazdasági 
társadalmi viszonyainak gazdagsága, minden 
árnyalatával együtt. Ez pedig azért mégsem 
lebecsülendő. Margócsy József 

K. 614 1. 

sága, az Európa felé való kapunyitás köz
életi gesztusa jellemez egy másik évtizedet 
is, amelyről a kötet tanulmányaiban, cikkei
ben szó esik: korunkat, az utóbbi tíz év 
irodalmát. ( . . . ) az elmúlt évtized jelenségei
ben, fejlődésfolyamatában sok tekintetben 
hasonló a szellemi feszültségtől, alkotó 
energiáktól zsúfolt reformkori esztendők
höz". (604-605.) 

Csakugyan így lenne?.A magam részéről 
a magyar irodalmi múlt más korszakaiban 
keresném a mai helyzet párhuzamait. Az a 
hajdanvolt évtized például a magyar költé
szet nagy nemzedékének fellépését hozta. 
Nem pályázom jósnői babérokra, s ezért 
nem akarom azt mondani, hogy az 1956 
után fellépett költők közül senki sem lesz 
klasszikus nagyság, de annyit bátran meg
kockáztatok, hogy az 1956—66 közötti 
évtized elmúlt, s jelenlegi ismereteink szerint 
Petőfi vagy Arany méretű és hatású költő 
nem jelentkezett ebben a tíz esztendőben. 
Vagy vegyük az irodalom „fejlődésfolyama
tát". Az a korszak, mint Fenyő is írja, be
fejezte a reformok korát és a forradalomba 
vezetett, de 1957 és 1966 között semmiféle 
forradalom nem volt napirenden Magyar
országon. 

De ne időzzünk sokat a két korszak 
egybevetésénél, márcsak azért sem, mert 
Fenyő István csupán a kötet jellegét magya
rázó utószóban fejtette ki a fentieket, ám a 
könyv egyes írásaiban nem érvényesül ez 
a koncepció. Az utószót nem is a párhuzam 
megkérdőjelezése végett idéztem, hanem 
azért, mert a vitatható analógia mellett egy 
vitathatatlanul vonzó vallomást is tartalmaz. 

S ezt a vallomást — hogy ti. a reform
kori irodalomtörténet kutatását a szerző 
életcéljának tekinti — már tökéletesen alá
támasztja a kötet. Ilyen kiterjedt és erő
teljes ütemű tudományos munkára valóban 
csak az képes, akit nem egyszerűen egy 
tanult mesterség rutinja vagy a megélhetés 
kényszere, hanem egy életcél szenvedélye 
vezet. 

Az utószó a reformkori irodalomtörténet 
kapcsán ismételten etikai és intellektuális 
örökségről beszél, s aligha véletlenül: a könyv 
irodalomtörténeti tanulmányai is elsősorban 
ideológiai témákat fejtegetnek. Ez az idea
centrikus szemlélet okkal ébreszt gyanakvást 
akkor, amikor a művészeti specifikum hát-


