
művéből mint maradandót emeli ki a prózá
ban A Pál utcai fiúk mellett a Széntolvajokat, 
Az aruvimi erdő titkát stb., a vígjátékok 
közül az Egy, kettő, hármat, a Játék a kastély-
barit, a Színházat stb. 

Ez a kiindulópont és értékelés azonban 
gondos műelemzést igényelt volna, még a 
szeré.jy terjedelem, a sorozat ismeretterjesztő 
feladata és az esszé-műfaj keretein belül is, 
és nem a művek cselekményének ismertetését, 
ami (hozzárendelve kortörténeti, életrajzi 
és hatástörténeti adatokhoz) szinte kizáró
lagosan uralkodó módszere a könyvnek. 
A magyar irodalom olyan problematikus 
értékei esetében, mint amilyen Molnár 
művészete is, az áldatlan viták meghaladásá
hoz különösen elengedhetetlen feltétel a 
műinterpretáció — még ha egy-két műre 
redukálva, vázlatosan is. Ennek hiánya 
elsősorban a drámaíró Molnárról szóló 
fejezetben bántó; így még jelzést sem kap 
az életműben — véleményünk szerint — köz
ponti funkciót betöltő szerep-probléma, a 
polgár-lét és művész-lét sajátos molnári 
kérdésfeltevése és megoldása. Nyilván nem 
véletlen, hogy Molnár legjobb darabjaiban 
tematikusán (vagy legalábbis funkcionáli
san) jelen van a színházi világ, amelynek 
„fiktív", látszat-egzisztencia volta a valósá
gos, nem-színházi, polgári világ alapvető 
sajátosságának is bizonyul. A drámai szerep 
struktúrájáról kiderül, hogy analóg a polgár 
társadalmi szerepének szerkezetével, sőt, ki
tűnően alkalmas az utóbbinak mind le-, 
mind elleplezésére. Míg A testőrben a szerep
játszás a valóságos emberi kapcsolatok 
hiányát világítja meg és a nem-valóságos 
kapcsolatok folytatásához tényleges színházi 
játékká minősül vissza a szerep; addig a 
Játék a kastélyban „három felvonásos anek
dotájában" már maga a színházi játékká 
minősített élet válik elviselhetővé, sőt, 
virtuózzá, ha olyan kitűnően működik és 
olyan kitűnő rendező igazgatja, mint az 
Egy, kettő, három Norrisonja. Ez a világot 
szerepekké feloldó szemlélet — minthogy 
mindent szereppé old fel — nemcsak lát
szatokat fedez fel, hanem megértő is a lát
szatokkal szemben. E recenzió keretei között 
csak jelezhetjük, hogy a molnári világkép 
és attitűd esztétikai, pszichikai és szociális 
ellentmondásait a szecesszió relációjában 
célszerű keresni — és ez a vizsgálat talán 
feltárja majd a szecessziós szemléletet radiká
lisan meghaladó Pirandello és az azt csak 
racionalizáló Molnár művészetének közös 
és eltérő jegyeit (és talán megmagyarázza 
a molnári vígjáték világsikerének, „nyelve 
nemzetköziségének" okát is). 

Vécsei módszere azonban ment marad 
ilyen kategoriális összefüggések használatá
tól; így csak regisztrálni képes a művészi 
alkotás ellentmondásait, belső feszültségeit, 

de nem tudja megmagyarázni. Pl. meg
állapítja, hogy a könnyű sikerre törekvés, 
az otthonról kapott szemlélet még nem 
indokolja Molnár alkotói-művészi meg
alkuvásait (143.), ugyanakkor, hogy végül is 
mi magyarázza, az nem derül ki, legfeljebb 
az ellentétre utaló tények számbavétele, 
miszerint Molnár „rendkívül éles szemű meg
figyelő", de „nem akar pokolra menni", és 
szemhatárát „befogta az áttetsző kritika", 
amely mögé „valahogy felszínesebben . . . 
hatoltak be a valóság nyers, sötétebb színei" 
stb. (72.). Az esszé sikerültebb része éppen 
ezt az impresszionista kritikai módszert 
kevésbé alkalmazó, a prózaíró Molnárról 
szóló fejezet. A szerző itt részben argumen
tálja is a molnári próza erényeit, feltár néhány 
esztétikai kategoriális összefüggést (városi 
tematika hegemóniája, dialogizált elbeszélés 
stb.), — a műelemzéssel azonban, sajnos, 
itt is adós marad. Ugyanakkor méltán 
sürgeti, hogy a magyar próza e reprezentatív 
darabjait a közönség és a kritika ismét 
(vagy egyáltalán?) felfedezze. És ehhez az 
újra-felfedezéshez Vécsei könyve — össz
hangban szerkesztői munkásságával — jelen
tősen hozzájárul. 

Veres András 

Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond alkotásai 
és vallomásai tükrében. Bp. 1967. Szépiro
dalmi Könyvkiadó. 214 1. 

Lengyel József, Illés Béla, József Attila, 
Tamási Áron és Babits Mihály után most 
Móricz Zsigmondról jelent meg könyv 
— Vargha Kálmán értő, szép munkája 
nyomán — az Arcok és Vallomások sorozat
ban. A sorozat maga — amint az előkészület
ben levő művek címei is jelzik — századunk 
magyar irodalmának jelentősebb alkotóit 
kívánja bemutatni, megközelíteni. A mű
fajilag is friss kezdeményezés célja kezdettől 
fogva elsősorban nem az, hogy egy-egy író 
életműve kapcsán új összefüggéseket teremtő, 
döntő felfedezéseket tegyen és átértékelje, 
korrigálja az eddig megrajzolt képet, hanem, 
hogy árnyaljon, felelevenítsen, saját aspek
tusából összegezzen. A kérdés tulajdon
képpen az — s végső soron a vállalkozás 
jogosultsága is itt dől el — hogyan lehet a 
temérdek szakirodalmi tájékoztatás után, 
azt tényszerűen meg nem haladva, új értéket 
létrehozni. A sorozat egyes darabjai azt 
bizonyítják, az életszerűség többletével. 
Ha a puszta adatok elevenen ható, vitális 
közegben fejlődnek ki, újfajta csoportosítás
ban és megvilágításban jelentkeznek, ha 
segítségükkel emberközelbe kerülünk: a 
vállalkozás elérte célját. 

A kötet voltaképpen vallomások mon
tázsa, Móricz leveleiből, különböző nyilat-



kozataiból, vallomás jellegű írásaiból és napló
jegyzeteiből. Mindezt a szerzői összekötő
szöveg mellett mások megnyilatkozásai 
színesítik, korabeli reagálások és későbbi 
visszaemlékezések. A rendkívül gazdag 
anyag időrendben követi Móricz életútját. 
Gyermekéveitől elindulva az író egyéniségé
nek kibontakozásáig, az íróvá válás izgalmán 
át a beérkezésig, hangsúlyosan tárgyalva 
a nagy művek korszakát evolúciós képet 
rajzol — valamennyi Móriczot —karakterizáló 
csomópontot érintve (Adyval való kapcso
lata, Móricz a világháború s a forradalmak 
idején, a Nyugat, majd a Kelet Népe szer
kesztőjeként stb.). A könyvet az író ars 
poeticáját megragadó, összefoglaló jellegű 
fejezet zárja, amely az alkotói folyamatot 
s magát az írói létformát — általános érvény
nyel is — igyekszik megértetni. 

Az ily módon megjelenő plasztikus Móricz-
képből szerencsésen hiányoznak az életrajzi 
„képeskönyvek" szokásos hibái. Túlrajzolt-
sággal, hitelfosztó eszményesítéssel úgyszól
ván nem találkozunk a könyv lapjain, 
ugyanakkor a depatetizáló szándék sem 
fajul el, a szerző mindkettőben mértéktartó 
és szavahihető; a figurát nem álltában 
ragadja meg (elsősorban Móricznak a világ
háborús években bejárt emberi „grafikon
jára" gondolunk); a másodlagos életrajzi 
tényezők indiszkrét tolakodása is elmarad, 
az adatok nem izoláltan, hanem a művekkel 
szembesítve érvényesülnek (már a gyermek
évek tárgyalását is a Légy jó mindhalálig 
motívumai támasztják alá, Móricz első 
felesége egyenesen írói „nyersanyagként" 
szerepel, s ez indokolja, hogy a könyvben 
tekintélyes rész foglalkozik az írónak Csibé
vel való kapcsolatával is). A szerzői össze
kötő szöveg sem szokványosán tautologikus, 
nem pusztán csatlakozik vagy megismétel, 
igyekszik tovább lépni, sőt, igen gyakran 
szinte észrevétlenül, remek invencióval és 
átéléssel veszi át a szót, igaz ugyan, hogy 
az idézett szövegek érzelmi telítettségéhez 
való alkalmazkodás szándéka hibák forrásává 
is válik: az összekötőszöveg — eltúlozva 
a mintát — helyenként érzelmes lesz, máskor 
viszont dicséretes szándéka ellenére sem tud 
felnőni a móriczi stílushoz. 

Elvétve, de konklúzió nélküli közlések 
is belekerülnek a könyvbe (ilyen például 
a fiatal Móricz Schopenhauer-, Mommsen-
és Taine-szeretete, amelyhez a későbbiekben 
nem történik visszacsatolás), a heterogén 
szövegek kontinuitását sem sikerül mindig 
megteremteni, s a könyv nívóján értéktelen 
információnak számít a Nagy Endrétől vett, 
meglehetősen hosszadalmas és tartalmatlan, 
külsőségeket taglaló idézet. 

Ujabban abszolutizálni szoktuk a mű
alkotások autonómiáját, lebecsülve a mögöt
tük álló s bennük kifejeződő alkotói, emberi 

514 

portrét. Vargha Kálmán könyve kimondat
lanul is vitázik ezzel a felfogással, noha 
korántsem az ellenkező véglet talajáról: 
Móricz „emberarcát" idézi meg, hogy segítse 
az író műveinek megértését. Életpálya és 
életmű organikus egységben láttatása — ez 
a könyv szemléleti alapelve. Az életrajzi 
anyag nem önmagáért van jelen, igazolja, 
magyarázza és fedi a műveket; a szerzőnek 
sikerült elkerülnie, hogy a biográfikus mozza
natok függetlenedjenek az életműtől: funk
cionáló életrajzot állított össze. A könyv 
népszerűsítő szándékai is egyértelműek, 
textusai nem tudományos szakszövegek, 
de mivel alapvetően megbízhatóak, a köz
olvasó és a szakember — s ez nem érvényesül 
ilyen tisztán az Arcok és Vallomások minden 
kötetében — egyaránt szívesen forgathatja. 
Dicséret illeti a könyv képmellékletét is, 
amely eddig még nem publikált fényképekkel 
is megismerteti az olvasót. 

Vargha Kálmán mércét állító munkája 
után érdeklődve várjuk a sorozat előkészület
ben levő, újabb darabjait. 

Farkasházi Zoltán 

Kassák. Dokumentumgyűjtemény, összeállí
totta: Carl László. Basel, 1968. Panderma. 
178 1. 

Carl László, a Svájcban élő magyar szár
mazású művészeti író szerkesztésében (és elő
szavával) jelent meg ez a bőkezűen illusztrált 
kiadvány, amely Kassák Lajos pályafutásá
nak egy sor fontos dokumentumát tartal
mazza. László elsősorban Kassákot, a konst
ruktivista képzőművészt, a geometrikus 
absztrakció egyik nemzetközileg is meg
becsült művelőjét, a mondriani, malevicsi, 
kupkai művészeti törekvésekkel szinkron
ban dolgozó festőt és grafikust kívánta be
mutatni e kötetben, amelynek jelentős része 
a mester ún. „képarchitektúrá"-inak re
produkcióiból áll. (Egyébként e Kassák
kompozíciók közül több a párizsi Musée 
National d'Art Moderne, a lacarnói Hans 
Arp-múzeum, a Tel Aviv-i, bécsi és bázeli kép
tárak falain függ.) 

A pompás nyomdai kiállítású könyv azon
ban nemcsak Kassákkal, nonfiguratív fest-' 
menyek és színes papírdarabok felragasztásá
val készült kollázsok („papiers collés") 
alkotójával foglalkozik, — de a költővel, 
a szerkesztővel, az irodalmi-művészeti 
teoretikussal és organ izátorral is. A Tett 
(1915 — 16), a budapesti és a bécsi Ma 
(1916-19; 1920-25), a rövid életű Doku
mentum (1926—27) és a Munka című 
„művészeti és társadalmi beszámoló" 
(1928 — 1939) néhány számának címlapja, 
a művész különlegesen tipografizált 20-as 


