
társból (1973. 1. szám 87—89.) már ismerős 
filológiai esszéjének változatát tartalmazza 
a könyv. Závada is, Rákos is hangsúlyozza, 
hogy Petőfi első cseh említése {Ceská véela, 
1844) óta otthonra talált a cseh irodalomban, 
jeles alkotók fordították (Vrchlicky), ismer
ték (Bezrué), a cseh munkásmozgalomban 
szavalták a Ha férfi vagy, légy férfit, s akadt 
olyan Petőfi-vers is, amelyhez — csehül — 
szakaszokat toldottak hozzá. Életmű-maga
tartás-költészet egysége, egymásból követ
kezése: ez a jellemrajz bontakozik ki az emlí
tett írásokból. Prazák pedig pazar életrajzi 
esszében világítja meg Petőfi életútját: köl
tőnk szlovák származását csak annyira tartja 
fontosnak, mint Puskin néger eredetét, a 
versekre, az útirajzokra és Illyés Petőfi
könyvére utal, kiemeli költőnk forradalmi 
romantikáját, antifeudális, az utópisztikus 
eszméktől is ihletett nézeteit, de találó sza
vakkal próbálja körülírni a szerelmes versek 
báját és szépségét is. Prazák markáns port
rét fest 1848—49 Petőfijéről, Az apostol 
líriko-epikus dinamizmusát melegen mél
tatja. Jó szemmel figyeli meg a forradalmi 
versek sokszínűségét, és alapos ismeretei
nek köszönhető, hogy versidézetei előbbre 
viszik az életrajz tárgyalását. 

Egyetlen lényegesnek mondható kifogá
sunk akad (az olyan megállapítás, hogy a 
Nemzeti dalt a Múzeum lépcsőjén elszavalta 
Petőfi, ilyen jellegű kiadványban nem érdemi 
hiba). Nem derül elég fény a gondolkodó
vívódó Petőfire, a válságba jutó, de azon 
győzedelmeskedő, az olvasmányait ragyo
góan értékelő és fölhasználó költőre. Ez a 
válogatásban is tükröződik. Az alábbi versek 
lelhetők e kötetben: 
Hazámban, Én, Távolból, Az alföld, A csárda 
romjai, A jó öreg kocsmáros, Fa leszek, ha 
Reszket a bokor, mert, A nép, Dalaim, Falu 
végén kurta kocsma, A kutyák dala, A farka
sok dala, Magyar vagyok, Ha férfi vagy, 
légy férfi, A nép nevében, A XIX. század 
költői, Kérdezd: szeretlek-e?, Szeptember végén, 
Beszél a fákkal a bús őszi szél, Minek nevez
zelek?, Föltámadott a tenger, 15-dik március 
1848, A gyáva faj, a törpe lelkek, Európa csen
des, újra csendes, Egy gondolat bánt enge
met ... 

A válogatás szempontjait tisztán látjuk, 
s valószínű, hogy a cseh közönség számára 
elfogadhatóbb ez az összeállítás, mint ha 
néhány, a magyar olvasó szemében alapvető 
antológia-darab (Nemzeti dal, A Tisza) 
helyet kapott volna. Egyébként történik 
utalás ezekre a versekre és még másokra is 
a kísérő tanulmányokban. Viszont Petőfi 
gondolati költészetének (Világosságot, Fel
hők-ciklus néhány darabja stb.) hiányát alig 
magyarázhatjuk. 

A fordítások természetesen nem egyen
letes színvonalúak. A cseh Szeptember végén 

keveset éreztet az eredeti vers érzelmi lán
golásából, formai bravúrjából, viszont a 
Reszket a bokor, mert. .. csehül is jól hang
zik. Külön kiemeljük A nép befejezésének 
epigrammatikus tömörségét, a Föltámadott 
a tenger sikerült tolmácsolását, mely még a 
hangutánzás és az alliteráció zeneiségét is 
érzékeltetni tudja. Az Egy gondolat bánt 
engemet ritmikája — úgy látszik — megold
hatatlan feladat elé állította a fordítót. Ami 
szlovákul Ján Smreknek majdnem sikerült, 
avval a cseh fordító (Bednar) nem boldogult. 
Kár, hogy kötetünk nem tünteti föl: melyik 
verset ki fordította. 

A kiadót köszönet és hála illeti, a szerkesz
tői kollektívát pedig a legnagyobb fokú 
dicséret. Méltó folytatói egy nemes hagyo
mánynak, mely a cseh-magyar irodalmi kap
csolatok kiváló ápolóinak, Sabinának és 
Nerudának alapvetéséből származtatható. 
ők voltak Petőfi első cseh tolmácsolói: 
általuk lett Petőfi az a „gyémántkapocs", 
mely a magyar és a cseh kultúrát egymáshoz 
kapcsolja, öröm, hogy e nemes hagyomány
nak ilyen színvonalas folytatói vannak. 

Fried István 

Szálai Anna: Koszoriícsata. A Petőfi-cente
nárium történetéhez. Bp. 1973. Szépirodalmi 
K. 333 1. 

Alig sej lenek fel Petőfi vonásai Szálai 
Anna könyvének címlapján, ha úgy tetszik, 
a demagógiát jelképezve, amely elfedi a 
költő „igazi arcát" a fehér Magyarország 
centenáriumi Petőfi-ünnepén. A könyv nem 
is magáról a költőről szól, hanem a Pintérek 
és Pekárok fémjelezte kultúrpolitika kény
szerű önarcképét rajzolja meg — Petőfi
értékelésük tükrében. 

A szerző többször is utal arra, hogy anyaga 
nem teljes, mégis imponálóan gazdag, és a 
hazai és emigráns sajtóból merítve sok újdon
ságot tartalmazó adatgyűjteményt tár az 
olvasó elé. A könyv négy része a „koszorú
csata" két táborát szembesítve metszi át 
1923 kulturális és irodalmi életét, ügyelve 
arra, hogy az eszmék szétválasztása mellett 
műfajok szerint is elkülönítse a Petőfivel 
foglalkozó, rá emlékező írásokat. A nyers
anyag jellegéből következik, hogy átfedések 
nélkül a csoportosítás aligha oldható meg, 
az emigrációról kétszer is kell részletesen 
beszélnie a szerzőnek, másrészt viszont a 
tagolás elválaszt logikusan egymáshoz tar
tozó gondolatsorokat: az emigráns Franyó 
Zoltán tanulmányát pl. Kuncz Aladárétól, 
amely itthon, a Nyugatban jelent meg. 
A szerkezeti zökkenők mégsem törik meg a 
gondolatmenet ívét: a fejezetek elején tömör 
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elemzések fogják össze a lényeget; a máso
dik és negyedik fejezetet, amelynek anyaga 
leginkább szerteágazó, rövid összefoglalás 
zárja. 

A dokumentumanyag bemutatásában Szá
lai Anna módszere leíró-ismertető, a szembe
sítés, vitatkozás háttérbe szorul. Részletes 
értékelésre ez a könyv nem is vállalkozhat, s 
a források jó része — ahogy a szerző maga is 
mondja — valóban önmagáért beszél. Csak 
dicsérhetjük a szerző önmegtartóztatását az 
első fejezetben, ahol a hivatalos ünnepsé
gekről számol be. Ebből az anyagból nehéz 
szatírát nem írni, pedig mindenfajta sarkí-
tásnál és ironizálásnál többet mond maga a 
gesztus: így ünnepelte a Horthy-Magyaror-
szág Petőfit 1923-ban. Más esetekben viszont 
a puszta leírás kérdések sorozatát hagyja 
nyitva. Ha ugyanis a kurzus irodalomtör
ténészeinek Petőfi-képéről szólva az elma
rasztalt gondolatokat nem szembesítjük a 
marxista Petőfi-kutatás legújabb eredményei
vel, hiányzik a mérce, az elutasítást vagy 
helyeslést indokolttá tevő eszmék normarend
szere. Más és más ideológiai alapról induló 
és változó értékű tanulmányok szerzői Feren-
czitől Franyó Zoltánig azonos fogalmakat 
használnak (világpolgárság, nacionalizmus, 
szocializmus, szabadság-élmény), de nem 
azonosan értelmezik őket, s egymással való 
összevetésük nem pótolja a szerző határo
zott értékelését. A könyvből természetesen 
kiderül, hogy melyik tanulmány hogyan 
állta ki az idő próbáját, de a Petőfi-tudo
mány mai álláspontjától elszakítva ez csak 
nagyon relatív értékrendet jelent. A szándé
kosan tartózkodó, tárgyilagos leíró módszer 
a bonyolultabb esetekben egyenesen meg
téveszti az olvasót: Hevesi Andor Petőfi c. 
tanulmányának bemutatásában négy külön
böző író Petőfi-képe keveredik, s végül 
ember legyen, aki alapos előtanulmányok 
nélkül meg tudja mondani, mit írt Hevesi, 
mit Gyulai, Babits, Meltzl, vagy mi ebből 
Szálai Anna kommentárja. 

Hangjában és módszerében egyaránt kü
lönbözik a többitől a kötet harmadik feje
zete. A Nyugat Petőfi-számáról van itt szó, 
Babits, Juhász Gyula és József Attila helyt
állása rajzolódik ki mélyreható, gondos 
verselemzésekből. A gondolatok súlyát, a 
művészi kifejezés erejét kell itt mérlegelnie 
a szerzőnek, aki — Babits iránti rokonszen
ves elfogultságában is — biztos érzékkel 
alkot ítéletet. A motívumok eredetének, köl
csönhatásának vizsgálata érdekes és meggyő
ző, a „koszorúcsata" emberség-mérő, pola
rizáló szerepe itt bontakozik ki előttünk leg
tisztábban. 

A kötet a Szépirodalmi Könyvkiadónál 
jelent meg, tudományos jegyzetapparátus 
tehát nem kíséri. Mégis, mivel elsősorban a 
szakmabeliek (kutatók, pedagógusok) érdek-
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lődésére számíthat, néhány dolgot, tűnjék 
bármilyen apróságnak, feltétlenül meg kell 
jegyeznünk. A szűkre szabott terjedelemmel 
érthető okokból takarékoskodni kell, nincs 
értelme tehát közismert monográfia címét 
megadni a jegyzetben (108: Horváth János: 
Petőfi Sándor 1922), de kevésbé közismertet 
sem akkor, ha az idézet forrását nem kapjuk 
meg lapszám szerint (pl. 92, 93, 133, 182. 
jegyzet). Bethlen bizalmas levele lelőhely 
nélkül szerepel a jegyzetek között (57.), 
másutt a levéltári hivatkozás hiányos (13). 
Szálai Anna könyvének jó része — a doku
mentum-feltárás nehéz* munkája iránt érzett 
őszinte tisztelettel mondjuk — nyersanyag 
lehet a korszak kutatóinak a kezében, s ezt 
körültekintőbben szerkesztett jegyzetanyag 
jobban szolgálta volna. 

Kovács Magda 

Vita Zsigmond: Aprlly Lajos. Bukarest, 1972. 
Kriterion K. 375 1. 

Áprily Lajos költői népszerűsége rene
szánszát éli, versei új meg új kiadásokban 
jelennek meg, s azok közé a modern magyar 
költők közé tartozik, akiknek életművével a 
kritikai irodalom is számot vetett. Jancsó 
Elemér, Sőni Pál, Rónay György és Lengyel 
Balázs tanulmányai, esszéi után Győri János 
életrajzában, majd most Vita Zsigmondnak, 
az ismert romániai magyar irodalomtörté
nésznek és kritikusnak (valamint évtizede
ken át nagyenyedi tanárnak) a monográfi
ájában. Áprilynak igen nagy szerepe volt a 
romániai magyar irodalom kialakulásában, 
egy korszerű (a századvég költőin és a Nyu
gat líráján iskolázott) költői stílus erdélyi 
meghonosításában, az erdélyi magyar iro
dalmi intézmények megszervezésében. És 
költészete: e személyes hangú, műves, késő 
szimbolista líra is jelentős helyet foglal el a 
huszadik század magyar lírájának változa
tai között. 

Vita Zsigmond monográfiája erről a köl
tőről és erről a költészetről kíván gazdag és 
árnyalt képet nyújtani. A költői pálya raj
zát adja, s ennek során tekinti át az életrajz, 
az irodalomszervező szerepe, a költői fejlő
dés eseményeit, a versek születésének körül
ményeit, a költői mű eszmetörténetét és 
irodalomtörténeti szerepét. Értő lélekkel és 
érzékeny hallással közelíti meg az Áprily-
versek világát, általában találó elemzésekkel 
világítja meg a költői mű és az alkotó sze
mélyiség kapcsolatát, munkája mégis ott a 
legteljesebb, ahol a biográfiát, a költőnek az 
irodalmi életben betöltött szerepét mutatja 
be.v Áprily Lajos életét és szerkesztő-szervező 
tevékenységét önálló kutatások alapján, 


