
kapcsolatban Kazinczy, Kölcsey, Kultsár, 
Bajza, Toldy, Székács, Erdélyi és Arany tollán 
megfogalmazódtak. 

Ami pedig a romantikát illeti: Wéber 
szerint „voltaképpen a történelmi múlt felidé
zésének motívumával indul meg". (190.) 
Kölcsey 1810-es évekbeli válsága, az Erdélyi 
Múzeum esztétikájának számos eleme, amely 
a magyar romantika nyitánya, azonban nem 
egészen erről tanúskodik. Az igaz, hogy a tör
ténelmi tematika később uralkodóvá válik 
(a prózában), de messze nem kizárólagossá. 
A magyar romantika súlyos mondanivalóit 
mondja ki a Csongor és Tünde, a Felhők-cik
lus, Vörösmarty közéleti lírája stb. Kölcsey 
romantikus és népies tájékozódása egyidejű, 
egymást feltételező-kiegészítő, ez — úgy 
vélem — nagyobb hangsúlyt érdemelne. 

A romantikus magatartás tagadja a szenti
mentális mentalitást; más műfajokat helyez 
előtérbe a romantika, a lírának és a lírizált 
verses epikának jut központi szerep. A kelet
közép-európai nemzeti romantikák megújít
ják a klasszicista lírai műfajokat, új tartalmat 
adnak az ódának, a himnusznak, az epigram-
mának, a bölcselő költeménynek, az elégiá
nak, népies forrásból teremtik újjá a dalt, ki
kísérletezik a rapszódiát. S a romantikában 
valósul meg a történeti regény, amely didak-

Bukarest, 1974. Kritérion K. 317 1. 
Több, mint egy évtized eltelt azóta, hogy 

Gergely Gergely Tolnai-monográfiája meg
jelent, s részben ennek nyomán, a hagyomá
nyos kép erős módosításával, én magam meg
próbáltam egy hitelesebb Tolnai-portrét meg
rajzolni. Az akkori kezdeményeknek most 
jött meg a folytatása Erdélyből: hosszú évek 
kutató és elemző munkája nyomán nyilvános
ságra került Dávid Gyula monográfiája, 
amely ugyan címében csak a marosvásárhelyi 
pályaszakasz feldolgozását ígéri, valójában 
azonban már az induló évekről, tehát a meg
előző időszakról is teljes feldolgozást ad; így 
az 1884-es Pestre költözésig teljes a kép. 
Mind a mű tárgya, mind szerzője megérdemli 
azt, hogy kissé tüzetesebben foglalkozzunk 
vele, és fölmérjük: miben igazolta az eddigi 
kutatásokat és szemléletet, miben módosítot
ta őket, mi újat hozott, s miben rejlik önálló 
értéke. 

Azzal kell kezdenem, ami alapvető és fon
tos, de végül is a monográfia értékét nem egy
magában határozza meg. Az erdélyi kutató e 
téma körében nyilvánvalóan helyzeti előny
ben van: közvetlenül támaszkodhat a kiadat
lan, jórészt feldolgozatlan helyi levéltári 
anyagra, és a lokális sajtónak nálunk alig hoz-

szisával, morális-etikai töltésével olykor job
ban szolgálja az időszerű politikai célokat, 
mint a történelmi múlt föltárását. S emlékez
zünk meg egy utalás erejéig a történet- és a 
nyelvtudomány romantizálódásáról. Horvát 
István, Ján Kollár, Safárik múltábrázolása a 
romantika egyes szakaszaiban tudatot formá
ló tényező. 

A szerkesztő engedélyezte helyet kitöltöt
tük. Nem maradt terünk arra, hogy pl. a sok 
érdekes tanulságot hozó Kemény Zsigmond
dolgozatot méltassuk, a Jókai-értekezés új
szerű szempontjait elemezzük. De kell-e ott 
dicsérnünk, ahol egy könyv nyomán arra 
kényszerülünk, hogy eddigi álláspontunkat 
megvédeni igyekezzünk? Nem az-e az igazi 
méltatás, ha nézeteinket — polemikusán — 
végiggondoljuk? Wéber Antal vitára készte
tett, olyan kérdéseket tett föl, melyek e kor
szak minden kutatóját foglalkoztatják. Állás
pontunk kifejtése azonban nem értékmérőül 
szolgált, hanem saját kétségeink tisztázását 
célozta. Hisszük, hogy a vitának nincs vége. 
A korszak kutatói majd elmondják vélemé
nyüket. Wéber Antaltól is várjuk, hogy újabb 
dolgozataival folytassa az általa megkezdett 
vitát. 

Fried István 

záférhetŐ egykori évfolyamaira. A kötethez 
csatolt tüzetes jegyzetapparátus sok esetben 
hivatkozik a marosvásárhelyi református 
egyház levéltárára, a kolozsvári püspöki levél
tárra, Tolnai Lajos és Nagy Péter fpüspök 
levélváltásaira, eredeti szövegükben meg
talált vagy rekonstruált panasziratokra és 
följelentésekre, periratokra, jegyzőkönyvekre, 
a Székely Hírlap, Székely Közlöny, Magyar 
Polgár stb. hírlapi cikkeire. Kézenfekvő, és ez 
a mű első nyeresége: Tolnainak olykor pozi
tívra forduló, de végül mégiscsak torz viasko-
dássá fajuló marosvásárhelyi papi és közéleti 
pályáját, az ellene indított támadásokat és az 
ő reakcióit is most már kisebb mozzanataik
ban és indító okaikban is olyan tisztán látjuk, 
hogy végre eljuthatunk a legendák helyett az 
igazságos ítéletig, amelyet Dávid Gyula nem is 
mulaszt él levonni. Módosult-e az a kép, ame
lyet annak idején én magam igyekeztem felvá
zolni? Egy nem egészen közömbös ponton 
igen. Tolnai és ellenfelei köré Dávid Gyula 
odavetíti a hetvenes és nyolcvanas évek erdé
lyi kisvárosát, a maga feudális elzártságában, 
a városi iparos polgárság és a vidéki nemesség
ből rekrutálódott értelmiség kicsinyes hatalmi 
harcaival és személyi ellentéteivel, az iparos-
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polgárság körében még eleven céh-szellemmel, 
a politikai megosztottsággal, a vallási konzer
vativizmussal, a később Tolnaitól oly sokat 
csúfolt egyletesdivel, — részleteket (nem 
valami épületeseket) olvashatunk az ellene 
felhozott vádakból és az Ő feleleteiből is. Nos, 
tudtuk, hogy az a közszellem, amelybe Tolnait 
sorsa belesodorta, nem volt valami ideális; 
az emberi gyöngeségeket, amelyekkel ütköz
nie kellett, valahogy tudomásul vettük. 
Azt azonban nem képzeltük, hogy ilyen kis 
helyen ennyi mocsok tudjon fölhalmozódni. 
Mennyi egyéni és kollektív silányság és önzés, 
a rágalomnak és az irigységnek, a személyek 
ellen irányuló gátlástalan, húsbavágóan alan
tas támadásoknak micsoda tömény, fojtó lég
köre zárta magába TolnaitI A kései szemlélő
ben, minden korra kiható érvénnyel, fölmerül 
a kérdés: lehetséges-e egyáltalán emberileg, 
hogy valaki ilyen környezetben tisztán ma
radhasson? Talán voltak kivételes egyénisé
gek, akik a maguk részére ezt a problémát 
megoldották — Tolnai nem tudott és jórészt 
nem is akart erre a magaslatra fölemelkedni. 
A tanulság ebből az, hogy ezután több meg
értést kell tanúsítanunk Tolnai ottani eltorzu
lásai iránt — hozzátéve mindjárt azt, hogy a 
teljes fölmentést mégsem érdemli meg. Ahogy 
a támadásokra reagál, abból, ahogy fölöttese 
mondja, hiányzik a „pasztorális prudencia": 
6 maga is minduntalan elhagyja az elvi bírálat 
magaslatát, leszáll stílusban és érvelésben 
ellenfelei alantas szintjére, mindjárt vissza 
akar ütni, csúnyán és tapintatlanul belegázol 
ellenfeleibe, s ezzel legtöbbször olajat önt a 
tűzre: ahogy ő reagál, azzal még csak fokozza, 
ingerli a felkavart szenvedélyeket. Végül már 
vakon üt mindenfelé, a legkisebb taktikai 
érzék nélkül. „Egy erélyes ember, milyen a 
főkurátor úr — értem, hogy ilyesmiket Püs
pök őméltósága nélkül nem intézhet el. Része
geskedném, mint Kovács Áron [paptársa]; 
paráználkodnám, mint Kovács Áron — ez 
mind kicsi dolog volna, s a főkurátor úr mély 
erkölcsi érzésénél s lelki bátorságánál fogva, 
melyekkel a valódi nagy botrányoknál kegye
sen szemet huny: szemet hunyna kétségkívül 
nálam is. De így? Jó! Vigye ön a dolgot elin
tézés végett a Püspök Űr elé: ott legalább lesz 
alkalmam sok elfenésedett sebre rámutatni s 
szólni azokról, amelyekről a főkurátor úr szent 
hivatását megtagadva, s ezáltal az erkölcsiség 
igaz ügyének kiszámíthatatlan sokat ártva — 
vétkesen hallgatott." Ez nem regényrészlet, 
ez Tolnai válaszlevele az egyház főgondnoká-
hoz, amikor 1872 végén először írásos följelen
tés megy ellene. Dávid Gyula is jelzi, hogy süt 
a gúny ebbői a védekező iratból, egy olyan 
fölöttessel szemben,,aki iránta eddig jóakaró 
volt. «44 

Az apró és nagyobb okokból kiváltott 
acsarkodások özönéből, amelyeket Dávid 
Gyula lehetőleg pontosan regisztrál, egy sú

lyos és valóban mély ellentét bontakozik ki, 
amelyre eddig nem figyeltünk, — ez is persze 
inkább a műveltebb városiakat mozgatta 
meg, noha közvetve kiválóan alkalmas volt a 
tömegek kedélyének felingerlésére. Eddig is 
tudtuk, hogy hajlama ellenére lett pap, de 
Vásárhelyen komolyan akarta venni hivatá
sát: a Sötét világban maga sorolja fel azokat a 
— főként francia — prédikátorokat és teoló
gusokat, akiket „éjjel-nappal" tanulmányo
zott. Dávid Gyula olvas ebből a névsorból, s 
visszapillantva Tolnai pesti teológusi éveire, 
ottani tanáraira, kikövetkezteti, hogy Tolnai 
a pesti református teológián az egymással 
szembenálló két irányzat: a liberális, már 
majdnem a vallás határán járó teológia és a 
protestáns ortodoxia harcában már eleve az 
előbbi felé orientálódik; tanárai közt merész 
filozófiai újítók vannak, — a szerzők, akiket 
pedig Vásárhelyen olvas, a liberális teológia 
európai hírnevű képviselői. Amit így magába 
fogadott, nem rejti lelkészként sem véka alá, 
és menthetetlenül összeütközik ortodox kar
társaival és a reformátusság helybeli vezető
rétegével. Antal László főgondnok Nagy Péter 
püspökhöz írt levelében (1872. dec.) már nem
csak Tolnai „szegletes bánásmódja" miatt 
panaszkodik; „hajlama a dogmaticumokban 
felmerült újabb nézeteknek megfontolás nél
kül minden adható alkalommal kifejezést adni 
megingatta irányában a kevéssé értelmes 
egyháztagoknál ama minden lelkésznél múl
hatatlanul megkívánható feltevést, hogy a 
pozitive megformulázott hitcikkelyeknek hir
detője lenne, s így a nagy többség tőle mint 
vallásújítótól megütközéssel fordult el." Csak 
ront ezen a helyzeten az, amikor Tolnai állást 
foglal az erdélyi református egyházi szervezet 
megreformálása mellett. Noha tehát Dávid 
Gyula kutatásainak nyomán más, hitelesebb 
megvilágításban látjuk Tolnai környezetét, 
az új helyzetkép sem teszi szerintem indokolt
tá, hogy módosítsunk azon a jellemképen, 
amelyet róla többször említett tanulmányom
ban felvázoltam, s amelyet Dávid Gyula 
könyvének 125—126. lapján friss színekkel 
megrajzol újra. Az alapvető baj: önértékelésé
nek egyre betegesebbé váló túltengése, az új 
adatokból még inkább kiviláglik^ van benne 
jó adag abból, amit explozív pszichopátiának 
szoktunk nevezni; nem tud indulatain ural
kodni, ahogy jóakaró felettesei mondták — 
persze ennek előfeltétele az, hogy bizonyos 
indulatok uralkodnak benne, s ezek közül is 
kiemelkedik a bosszú, a megtorlás vágya: 
valódi vagy vélt sérelmeiért az okozónak 
hasonló pénznemben visszafizetni. Száz év 
távlatából van ebben valami jóvátehetetlenül 
és megfordíthatatlanul tragikus. Lehet, hogy 
valamelyest már Pesten égett a talaj a lába 
alatt, de nem menekült onnan, hanem előre 
akart lépni. Azzal a nagy várakozással megy 
Vásárhelyre, hogy ott tehetségét elismerik, 
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kétségtelen kvalitásai előtt meghódolnak, 
ambícióinak az irodalomban is, de főként a 
közéletben szabad kifutást engedélyeznek. 
Sokat várhatott az új környezettől, s rosszabb 
közeget nem is választhatott volna: a szellemi 
pangásban tespedő, szennyes közéleti és poli
tikai hercehurcákban bonyolódó kisváros fur
csán reagált igényeire. Túlzott öntudatósságá-
val, nyers modorával, leleplező hajlamával — 
és legyünk igazságosak: tudásával, környeze
te fölé növő emberi formátumával kihívja 
maga ellen környezetét, annak silányságához 
mért sebeket kap, támadások központjába 
kerül, s megindul a láncreakció: a kirobbanó 
visszavágások és újabb sérelmek áradata. 
A beteg önérzet tombolja ki magát bennük, 
s nagyon sokszor vagyunk csúnya, már csak 
bibiliai néven megnevezhető elfajulásnak 
tanúi, ahogy nem szűnik meg önmaga tiszta
ságával szemben ellenfelei vélt vagy valóságos 
hibáit rikítóan felmutatni. Furcsa játék, de 
próbáljuk meg: ha csak a vádaskodásokat és a 
harcmodort látnánk, a személyeket nem; mi 
különböztetné meg Tolnait ellenfeleitől? Igaz, 
magas erkölcsi normái voltak, javítani akart 
környezetén, nevelni akarta az embereket — 
de nem éppen az ellenkezőjét érte-e el, a 
személyes ellentétek, gyűlölködés, rágalom
hadjáratok felszabadításával? Egyetlen sajtó
orgánum, az Erdélyi Értesítő 1884-es évfolya
mában távozásáig 33 cikk jelent meg Tolnai 
személyével kapcsolatban, egyrészük mai 
fülünk számára elképzelhetetlen modorban. 

Dávid Gyula könyvére visszatérve, nem 
szabad szem elől tévesztenünk, hogy legfőbb 
jelentősége mégis irodalomtörténeti mondani
valójában van. Nagyszabású kísérlet ez a 
Tolnai-életmű egészének és részeinek újból 
való felmérésére, a hézagok kitöltésén túl 
eddigi értékelések felülvizsgálatára, a pálya 
belső fejlődési vonalának megrajzolására, 
művek újraelemzésére — s az eredménynek a 
múlt századi irodalmi élet egészébe való beil
lesztésére. Gergely Gergely alapos gyűjtése 
után meglepő, hogy a jószemű kutatónak még 
mindig sikerült néhány ismeretlen Tolnai
prózát napvilágra hoznia. 

Amikor valaki évtizedeken át barátkozik 
egy író egyéniségével és életművével, ennek 
elkerülhetetlenül vannak bizonyos antago
nisztikus következményei. Az elemző jobban 
látja az összefüggéseket, jobban beleéli magát 
a lényegbe, minden vonás elevenen áll előtte 
— de éppen ezért hajlamos a túlértékelésre, 
a felfedezett értékek és minőségek megemelé
sére. Ezzel a különös játékkal nemegyszer 
találkozunk Dávid Gyula monográfiájában is. 

Kezdjük mindjárt a legnyilvánvalóbb pél
dán. A lírikus Tolnairól Gergely Gergely mo
nográfiája ellenére is keveset tudnak irodal
máraink, az olvasóközönség meg szinte sem
mit. Beletartozik-e ez az életmű egészébe, 
illetve: érdemel-e egyáltalán figyelmet?Dávid 

Gyula jó nyomon jár akkor> amikor ennek a 
viharos életpályának hiteles emberi dokumen
tumait látja ezekben a költeményekben, s fel
fedi azokat a szálakat, amelyek az adott élet
szakaszhoz fűzik őket. Ennek a Tolnai-féle 
lírának két szakasza van. Az első még Pesten 
bontakozik ki, nem függetlenül a hatvanas 
években föllépő fiatal költő-nemzedéktől, á 
noha a költő ekkor még látszólag konszolidált 
viszonyok közt él, ez a líra mégis válságter
mék; egy konfliktusos lélek egyensúlykeresé
sének dokumentuma, amelyben már itt-ott a 
lázadás hangjai is fölcsendülnek; különös, 
hogy ez a lélek már ekkor tele van diszharmó
niával: személyes sorsában, elég általánosság
ban, a hántásokat, keservet, a letaroltságot, 
a szegénységet panaszolja: a fő konfliktus az 
élet csapásai iránti érzékenység és a gondvise
lésbe vetett tudatos bizodalom között feszül, 
de bizony sem a nem valami szilárd hit, sem a 
lélek önfegyelme nem képes az óhajtott egyen
súlyi állapotot megteremteni. Azt csak sejteti 
Dávid Gyula, hogy minden személyes hábor
gás ellenére ennek a lírának kevés az affektív 
töltése, s azzal, hogy amaz évtized folyamán 
már-már tülhaladóban levő élményi líra típu
sához, az Arany—Tompa-epigonok vonalához 
csatlakozik, azzal, hogy belső háborgásainak 
kivetítése az egyetlen költői célja — eleve 
eldőlt, hogy nem tud új utakat törni, új lírai 
típusokat keresni, ami pedig Vajda kibontako^ 
zása óta időszerű a magyar lírában. S amúgy 
is: Arany, Tisza Domokoshoz írt leveleiben, 
elsősorban „zöngelmet" kíván a lírai költe
ménytől, ezt pedig Tolnainál ritkán halljuk 
tisztán. Még fokozottabban „lírai krónika" a 
marosvásárhelyi évek termése, „számszerűleg 
csekély, művészileg kiegyensúlyozatlan" -^ 
ahogy maga Dávid Gyula mondja. A konkrét 
érzelmi indítékhoz való kötődés itt még erő-
sebb, s mivel Tolnai ekkor már jórészt fellá
zadt indulatainak áldozata, még kevésbé tud 
a szükséges művészi nyugalomig emelkedni, a 
vers „indulati egységeire bomlik", s fő hivatá
sa az> hogy költője „mártírsorsát" kipana
szolja. Gondoljuk meg, ez a vásárhelyi kor
szak harcait lereagáló líra, amely inkább élet
jelenség, mint művészet, egyidős Arany 
öszikéivel, az átszűrt líraiságnak a remekei
vel, Reviczky fegyelmezett új klasszicizmusá
val •— és alig előzi meg Komjáthy mitizáló 
preszimbolizmusát. Az új lírát ezek csinálták 
— hozzájuk mérve Tolnai anakronisztikus 
jelenség. Szabad talán ennyiben ellentmonda
nom Dávid Gyulának, aki ezt a lírát a maga 
korához képest újszerűnek és egyéninek érzi. 
(194.) 

Ugyancsak két hullámban szólal meg a két 
pályaszakaszban Tolnai, a balladaíró. Azt hin
né az ember, hogy Arany tanítványának és 
pártfogó ltjának szinte nem is lehetett más
képpen, csak Arany nyomán indulnia. Nagy 
próba lett volna: a balladák Arany struktu-
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ráló költészetének folytathatatlan remekei, s 
az emberi lélek tudat alatti mélyeibe világíta
nak be. Tolnai itt Arany előttre nyúl vissza, 
a Kisfaludy-regék és a Gar ay-b álla dák pateti
kus modorához és lovagi-romantikus világához 
— majd megtalálja a maga saját témakörét: 
a műveskedés helyett alsóbb szinten, de fiatal
kori személyes élményei alapján költi meg a 
nép hiedelemvilágához és a korabeli népélet 
tragikus, olykor társadalmi színezetű konflik
tusaihoz tapadó balladás történetéit, formá
ban, kifejezéskincsben is a népköltészet sugál-
maihoz igazodva. Talán megvan ennek a for
dulatnak Tolnai fejlődése szempontjából is a 
jelentősége: ekkor vált nyilvánvalóvá írói 
alkatának az a sajátossága, hogy nem tud a 
fantázia röptén szállni, s alkotás közben kizá
rólag arra van utalva, amit személyesen, föld
közelben és emberközelben átélt. Mint balla
daköltő is csak addig jelentős, amíg a népköl
tészet és a saját élményvilág ihletésére tá
maszkodik; a marosvásárhelyi korszakban, 
amikor ez az éltető szál elszakad, ni ár útvesz
tőbe jut: belesiklik a kor hazafiaskodó műköl1 

tészetének hangnemébe, olvasmány-utánérzé
seket versel meg, és visszatér az akkorra már 
teljesen avult romantikus történetiséghez. 
Az útnak ilyen felvázolása az irodalmár szá
mára nem marad tanulság nélkül: nemcsak a 
lírában és balladában, hanem írósága egész 
területén Tolnai ösztönös művész marad, aki 
alaposabb műhelymunka nélkül alkot, keresi 
a maga irányát, s éppen ez különíti el őt 
Aranyék és a „népnemzetiek" esztétikájától, 
amely csoport kebelén belül egyébként írói 
pályájának nekiindul. 

Abból a fokozott figyelemből és filológiai 
gondosságból, amellyel Dávid Gyula Tolnai 
novellisztikai fejlődését rekonstruálja, nem
csak a teljesség iránti igény olvasható ki, 
hanem — noha ezt ki nem mondja — annak a 
megsejtése is, hogy Tolnai a prózai kisepika 
területén mozog a legotthonosabban. Azzal a 
kérdéssel, mennyire képes Tolnai a valódi 
(prózai) nagyepikai koncepcióra, á szerző 
nyilvánvalóan majd csak a harmadik pálya
szakasz tárgyalása során lesz kénytelen szem
benézni — ekkor születik Tolnai regényéinek 
zöme —, s az is igaz, hogy a hatvanas években 
Tolnai, akit Arany biztat a novellaírásra, egy 
nemzedéknyi fiatal novellista közepette indul 
neki az új pályának — a jelenből visszanézve 
azonban ő ennek a nemzedéknek a kiemelke
dő alakja, célkitűzéseinek legtisztább megva
lósítója. A romantikával való szakításnak, a 
modern realista kisepika megszületésének 
vagyunk a tanúi. Tolnai ilyirányú jelentkezé
sét már a kortárs kritika a romantikával való 
szakításként méltatja; nevét Tháckeray, 
Dickens, Turgenyev, Puskin, Gogol, Lermon
tov mellett emlegeti, s mindenekelőtt élet
közelségét emeli ki. Hogy ez a „hideg, észlelő 
természet" mégsem futott meg az említett 

nagy nevekhez méltó pályát, annak oka nem 
az írói képességék hiányában keresendő.' • 

Az újszerűség, az 'életközelség' aránya indo
kolja azt, hogy Dávid Gyula á hatvanas évek 
novellatermését elsősorbari az életanyag'és az 
élményi körök felől vizsgálja: Hangsúlyozza 
tematikai újszerűségét; ha a vidékről ír, mái* 
nem a falu az érdeklődésének tárgya, hanem a 
vidéki birtokosságnak az a rétege, amely már 
feltartóztathatatlanul zuhan lefelé a lejtőn, — 
aztán a „középosztály" alsó és felső rétegei. 
Meglepő — ahogy Dávid Gyula bemutatja — j 
hogy faluról és a kisvárosból jött fiatal teoló
gus és tanár milyen hamar tudja felgyűjteni a 
nagyvaros világának akkoriban még rejtet
tebb életköreit, és amit tapasztalt, tematiku
sán milyen gazdagon tudja kiaknázni. „Kilá
tása" irtkább lefelé irányul; moralizáló szemé 
előtt feltárulnak a körükből kitörni akaró 
megrekedt embersórsok, a nyomor és a pusz
tulás belső tragikuma és külső' képei, a társa
dalom korlátai és a pénz hatalma (a későbbi 
Tolnai nagy témája); emberlátása még 
árnyalt, s a sötét tónusokat enyhíti á megjob-
bítás szándéka, az a részvét és enyhe meleg
ség, amely a korai Tolnaiban még föl-fölcsil-
lan — árinak ellenére- hogy a pozitív emberi 
törekvések kudarcát már ekkor szinté fátum-
szerűnek érzi. A kései Tolnaira vall a novellák 
egyik-másik helyén az írói személyesség nyílt 
kitörése. Egyébként még a klasszikus realista 
novella műfaji keretein belül vagyunk — 
amint ez ebben az évtizedben még természetes 
is. Ez azonban csak részben menti Dávid 
Gyula mulasztását, hogy szinte egyáltalán 
nem méltatja figyelemre ezeknek a novellák^ 
nak formai kvalitásait. Nyilvánvaló, hogy a 
műfaji kereteken belül itt is megvannak ai 
egyedi sajátosságok; az irodalmár-olvasót 
érdekelné a szerkesztés, a kezdet és befejezés, 
sűrítés és átvezetés technikája, s nem utolsó
sorban az: a novella csattanóra, váratlan for
dulatra, tetőpontra irányuló építésmódja 
hogyan érvényesülhet egy olyan világbán, 
amelyet a bukás fátuma árnyékol be. írói 
közlés, leírás, dramatizáló beszéltetés milyen 
arányban osztozik égy-égy adott riovella 
szövevényében? 

A klasszikus realista nyomon induló Tolnai 
pályájának tetőpontja äz 1872-es év; ekkor 
jeleriik meg reprezentatív elbeszélésgyűjte-
mériye: Az én ismerőseim, s első nagy kompo
zíciója: Az arak. Afkövetkező években kerül 
Tolnai erősebben a kisvárosi harcok szörítőjá-
ba — ; egyéniségének deformálódása ezután 
válik végzetessé: Egyelőié a prózai kisepika 
területén maradva: Dávid Gyula tisztán még
látja és világosan dokumentálja azt, hogy itt 
van a törés Tolnái pályáján: most kövétkéz
nek azok az évek éis azok az alkotások, ame
lyek már néni igazolj ák a Tolnai fejlődésébe 
vetett reményeket; Ebben a viszonylag cse
kélyprózai termésben riéHi is az életkép vala-
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melyes módosulása vagy a látás komorabbá 
válása a döntő; az írói szándék, a művészi 
lehetőség szenved csorbát azon a réven, hogy 
(Dávid szavaival) előretör a didakticizmus, 
nyomában a sematizmus. Hadd tegyük hozzá 
még: a valódi, mélyebb ok az, hogy (a pszichi
átria nyelvén szólva) Tolnai most már jórészt 
saját komplexusait akarja az elbeszélésekben 
kiírni magából. A becsületes ember, aki vala
mi súlyos lelki sebet visel, — a tiszta hős, aki 
ellen a silányakból valóságos komplott alakul; 
ismert események pamfletszerű ábrázolása, az 
emberi egyéniségnek alantas ösztönökre való 
redukálása — mindez ekkor kezd bevonulni 
Tolnai prózájába. Talán-talán még ez sem vol
na baj, ha'nem járna vele az epikus invenció 
elsoványodása és a világképnek primitívbe 
való hajlása — ami majd mind a regényíró 
Tolnaiban tombolja ki magát. Nyilvánvaló, 
hogy ebben az évtizedben Tolnai elveszti azt a 
jelentős szerepet, amelyet előbb a magyar 
novella fejlődésében kivívott magának. 

Ezzel elérkeztünk Dávid Gyula portréjá
nak legjelentősebb, de szerintem leginkább is 
vitatható tömbjéhez. Az urak, 1872után csak
nem tíz év telik ugyan el, amíg Tolnai ismét 
nagyobb koncepcióval lép a nyilvánosság elé 
(A nemes vér, 1882; A báróné ténsasszony, 
1882), — de nem térül-e meg ezekben az, amit 
a kisebb műfajokban elvesztettünk? Dávid 
igennel felel erre a kérdésre, s a két említett 
regényt emelkedésnek tünteti föl a pályán — 
legyen szabad ezzel ellentétben kételyeimet 
kifejeznem. Ezt a „másik" Tolnait, aminővé 
Az urak után fejlődött, részleteiben talán igen, 
de egészében nem tudom pozitive értékelni. 
Indoklásul megpróbálok néhány fejlődéstörté
neti mozzanatra, inkább csak lehetőségre 
hivatkozni. Tolnai mint író, csakugyan nagy 
ígérete volt a magyar elbeszélő prózának. 
Amikor Az urak megjelent, Jókai már hanyat
lóban, volt, Mikszáth még föl sem tűnt a lát
határon. Előzmény gyanánt ott van Gyulai 
oroszos-angolos eszményítő realizmusa, még 
távolabb Eötvös, a közelben pedig a hasonló 
úton járók nem túl nagy tehetségű, de jószán-
dékú hada. Tolnai valamennyiük fölé emelke
dett — még akkor is, ha a Bach-korszak torzí
tó beállításával magára vonta is Gyulai harag
ját. (Méltán; igaz lehet, amit Dávid Gyula 
mond, hogy e regényben Tolnai a 67 utáni 
nagy megalkuvást vetíti vissza az ötvenes 
évekbe — ez azonban nem mentség a rikító 
történelemhamisításra. Ilyen mérvű kollabo-
rációt a tények nem igazolnak.) Ha művészi 
igényeit egy kicsit emeli, ha megmarad ábrá
zolásában a konkrét életszerűség, az empiri
kus valóságlátás es a konstatálás felé hajló 
valóságtükrözés módszere mellett, talán meg 
tudta volna tartani a Gyulai-vonal folytonos
ságát, átvezette volna azt a hamarosan föllépő 
városi prózaírókhoz, s talán-talán ellensúlyoz
ni tudta volna azt, hogy az amúgy is keverék, 

kiforratlan és egyensúlytalan magyar társa
dalom irodalmi ízlésén megint évtizedekre a 
keleti mesemondás váljon úrrá. Sajnálhatjuk, 
de nem így lett; Tolnai, az ember nem olyan 
volt, hogy ezt az irodalmi szerepet realizálni 
tudja. 
gt A másik Tolnai masszívan A báróné téns-
asszonyban jelentkezik; Dávid Gyula gondo
san regisztrálja a korábbi művekben felvillanó 
jeleket, melyek már ezt az újszerűséget előle
gezik. Nem kétséges, hogy az itt még nem tár
gyalt harmadik pályaszakasz is ennek az új
szerűségnek a jegyében fog állni — mind
addig, amíg még egyáltalán komoly irodalom
nak nevezhető. írónk legfőbb művészi eszkö
ze ekkor már a stilizálásnak az a foka, ame
lyet — művészi értelemben véve a szót — 
már nyugodtan torzításnak nevezhetünk, s 
amely már erősen lazítja az empirikus-figura-
tív elv érvényét. A torzítás, és a révén kelet
kező esztétikai minőségek (a groteszk, a meg-
hökkentő-provokáló, a játékosan csúfondá
ros, az elevenbevágóan megsemmisítő) mögött 
Tolnaiban is ugyanazon érzelmi attitűdök 
munkálnak, mint általában: erősebb fokon a 
gyűlölet, majd a szarkazmus, illúziók és gyön-
geségek kíméletlen leleplezése, a környező 
világ belső értéktelenségének megsejtetése, a 
gúny, amely a nevetség fegyverével dolgozik, 
s a fogyatékosságokat, a belső silányságot lát
szólag elkendőzni akaró irónia. Ha még a 
karakterológusoknál azt olvassuk, hogy a 
sokféle érzelmi hullámzás mögött némi agresz-
szív ösztönök is működnek, akkor már egészen 
a kései Tolnai világában érezzük magunkat; 
azt sem nehéz észrevenni, hogy a morális 
felháborodást nem mindig érezzük őszintének: 
mintha az író kedvét lelné a visszataszító 
színek halmozásában. 

Nos, az adott társadalomnak ebből az iro
nikus-szarkasztikus elutasításából is születhe
tik nagy művészet — van rá példa a világiro
dalomban. Ahhoz azonban ennek az érzelmi 
attitűdnek egyetemes életérzéssé, elmélyült 
világfelfogássá kell sűrűsödnie, s az epikus 
fantázia révén az adott világ totális átfogásá-
vá kell bővülnie. Ebben is van valami furcsa 
fejlődési lehetőség: milyen előrevivő konstel
láció lett volna az, ha Mikszáthtal egyidőben 
egy kiforrott, félelmetesen szatirikus elme lép 
fel a]magyar próza porondján — aki azon a 
réven, hogy elevenébe vág a kiegyezéses kor 
bomlásának és magas művészi szinten kímélet
len —, keserű, csípős változatban mégiscsak 
hatékony ellenszere lett volna az ezeregyéj sza
kai mesélőnek, s a perifériára sodródott és ott 
őrlődő tehetséget is beemelte volna az irodal
mi élet fővonalába. 
4 Sajnos, ez a fejlődési lehetőség is meghiú

sult: nem csekély részben Tolnainak magának 
a hibájából. Ha keressük, egyaránt találunk 
okokat Tolnai emberi alkatában és művészi 
lehetőségeiben. Ügy látszik, kisebb volt em-
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bérnek, mint írónak: emberi formátuma 
amúgy is közepes lehetett, mert ráadásul a 
személyeskedő, kicsinyeskedő csetepaték és 
indulatok szintjére esett vissza; az, amit egye
temes életérzésnek neveztem, nem tudott ben
ne kitisztulni. (Az általános emberi tartalom 
elsikkadását előbb Dávid Gyula is észreveszi, 
137—138.) Hiányzott belőle a teremtő gúny
nak és szarkazmusnak az a fölénye, amely az 
egész kor fölé tud emelkedni, aki egységes 
látomást tud magában hordozni. Ha a szub-
jektivizált prózaepikában látjuk a második 
Tolnai nagy lehetőségét, sajnálhatjuk meg
hiúsultát — de az ő szubjektivitásából hiány
zott az igazi egzisztenciális mélység. Alkalmi 
vívó ő, aki inkább vagdalkozik, mintsem 
rendszeresen, iskolázottan támad, noha tagad
hatatlanul vannak kitűnő vágásai — azaz 
remekbesikerült groteszk mozzanatai. Sérel
meit, környezete tapasztalt sok silányságát 
fájóan átélte, de nem tudta az egyediből az 
egyetemes emberi tartalmat kibontakoztatni: 
megrekedt a megtorlás szintjén. 

Mégis, mintha a nagyobb baj a művészi 
ideál és a művészi igényesség körül lett volna. 
Hadd hivatkozzam csak arra, ami Dávid 
Gyula figyelmét elkerülte: a fő ütőkártya, 
A báróné ténsasszony egész második fele nem 
egyéb odavetett rögtönzésnél, amelyben még 
elég súlyos következetlenség is akad, mintha 
az író elfelejtette volna azt, amit jó néhány 
lappal előbb mondott. A témát érlelni, a ben
ne levő lehetőségeket kihozni, a művet idő-
állóan megalkotni: Tolnai nem ebben látta a 
maga hivatását, a mérce, amelyet maga elé 
állít, eléggé alacsony. A viszonylag még sike
rültebb Az urak is nagynehezen tud kikászo-
lódni az elején felvetett témákból; mire meg
indul, kénytelen egy részét annak, amit meg
pendített, mellőzni. Nem lehet tagadni, hogy 
ebben a „másik" Tolnaiban valami új, érdekes 
és értékes művészi lehetőség jelentkezik a 
magyar elbeszélő próza akkori szintjéhez mér
ve, s még a fogyatkozások ellenére is a szatiri
kus pamfletírónak kijáró gyönyörködéssel 
időznénk el a Tolnai-regények világában, ha 
ezek valóban egyöntésből való, egységes 
dimenziójú alkotások volnának; csakhogy az 
új Tolnai nem tudja maga mögött hagyni a 
régit, sem új szemléletébe szervesen beolvasz
tani: furcsa szimbiózisban él a hagyományos 
látású realista és az expresszív-groteszk stili
záló. Ha el tudna oda jutni, hogy megtagadja 
a hagyományos kánont — de tagadni is, tar
tani is egyszerre nem megy. Mindenütt átcsil
lannak a régi regényideál műfaji keretei. 
Realista epikus módjára indítani, cselek
ményt exponálni, alakokat mozgatni — hogy 
aztán a torzító szatirikus vegye át a gyeplőt — 
ez egyértelmű a tiszta esztétikai dimenzió le
rombolásával. Ahhoz nagyobb művésznek 
kellett volna lennie, hogy új műfaji kereteket 
tudjon teremteni. (A „művészi önfegyelem" 

hiányát Dávid Gyula is észreveszi: 1. 64., 183., 
223.) Dávid Gyula beszél Az urakkal kapcso
latban arról, hogy benne jelenik meg először 
Tolnai „kettős optikájú elbeszélő attitűdje"; 
az észrevétel helyes, Tolnai a történetet csak
ugyan nemcsak a kívülálló szemlélő vagy 
krónikás szemszögéből meséli el, hanem úgy
szólván maga is részese a cselekménynek: első 
személyben szólal meg egyik vagy másik ese
mény kapcsán, e réven jut oda, hogy optikája 
válogasson a valóság elemei között, s csak 
funkcionalitásuk szerint engedje szóhozjutni 
őket. A példák teljesen meggyőzőek — a fej
törő csak az: ez a „funkcionális építkezés
mód", „vágástechnika", amely Dávid szerint 
a XX. század felé mutat előre, művészileg 
mennyire tud összhangba jutni a klasszikus 
realista alaptónussal. És: nem éppen ennek a 
funkcionalitásnak és optika-vegyítésnek az 
elfajulása lesz-e fő jele majd Tolnai hanyatlá
sának? Az író később már nem tud művészi 
eszközeinek ura lenni. — Hadd hozzak fel még 
egy bizonyítékot az optika egyenetlen, kevert 
voltára. A mű világán belül egy-egy szöglet
nek, egy-egy, főként mellékszereplőnek enyhe 
karikírozását megengedett gyakorlatnak tart
ja számos nagyromantikus és nagyrealista 
regényíró is, Dickens, Jókai a legkézenfek
vőbb példák. De ismerni kell ennek a művészi 
játéknak a határát. Vajon elfogadható-e az a 
Tolnáin egyre jobban elhatalmasodó „kettős 
optika", hogy regényeinek pozitív hőseit álta
lában nem karikírozza; olykor kissé naivul, 
olykor sematikusan, de mégis ép, közvetlenül 
megfogott alakokat akar adni, az ellentábor
ral pedig a halmozó karikírozásnak legvadabb 
játékait űzi. Az urakban még csak-csak el
viseljük, hogy az idegen hivatalnok-haddal és 
a nekik behódoló falusiakkal a költő ceruzája 
kissé tiszteletlenül bánik, míg Bokros Andrást 
és környezetét áhítattal és naivul megkíméli, 
de A nemes vérben és A báróné ténsasszonyban 
már az a benyomásunk — bocsássanak meg az 
erős kifejezésért —, hogy pojácává stilizált 
gonoszok és ügyefogyottak állnak szemben 
nemes, tiszta biedermeier jellemekkel. (Ez a 
naiv, idillizáló idealizmus különben sem ide
gen Tolnaitól; amikor pozitív képet akar feste
ni, könnyen beleesik ebbe a hibába.) Jó lenne 
tisztázni azt a kérdést: az a bizonyos funkció -
nális építkezésmód és általában Tolnai regény
írói világa megkívánja-e azt, hogy a regény
hősök megálljanak a maguk talpán. El tudó 
képzelni másfajta klímát is, — deákkor a hor
dozó szubjektivitásnak és líraiságnak kell 
mélynek, homogénnek, teherbírónak lennie. 

Végül is: nem akarok minduntalan Tolnai 
személyeskedő indulatain lovagolni, de akko
riban szerte az országban mindenki a két 
említett regény kulcsszerűségét érezte — ez
által pedig Tolnai diszkreditálta mindazt, ami 
bennük újszerű, és pozitív esztétikai minőség 
gyanánt jelentkezik: ahol a szarkazmus való-
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ban művészi, és a groteszk torzítás a lényeg
látó leleplezést, a meghökkentő ráébresztést 
fel tudja lobbantani. — Vagy talán túlmagas a 
mérce, amelyet Tolnaira alkalmazok? Első 
pályaszakaszában kortársai szívesen emleget
tek vele kapcsolatban világirodalmi rokono
kat: próbáljuk csak meg Tolnait hozzájuk 
mérni! Dávid Gyula jószemű irodalmárnak 
bizonyul, mint láttuk, Tolnai egyes műfajai
nak elemzésében, és abban is, ahogy az általá
nos keretet megrajzolja s az új írót elindítja, 
egyet tudok érteni vele: valóban az Arany— 
Gyulai-féle eszményítő realizmusból, a „nép
nemzeti" ihletésből indul ő ki, innen érthető 
meg. Vitában csak a kései pályaszakasz, a 
marosvásárhelyi időszakot lezáró két regény 
megítélésében állok vele — a próbák övet majd 
a harmadik pályaszakasz regényei fogják szol
gáltatni. 

Az, hogy Dávid Gyula jó filológus, kivi
láglik a könyvnek szinte minden lapjáról. 
Nagyon helyesen valóságos lelkiismereti kér
dést csinált abból, hogy az életpálya doku
mentumait hézagtalanul összegyűjtse; ez még 
a marosvásárhelyi évekre nézve is csak látszó
lag volt könnyű feladat: az újonnan talált 
anyaghalmazt rendezni és értékelni is kellett. 
A marosvásárhelyi publicisztika és irodalom
szervező kísérletek nélkül nehezebben talál
nánk meg a kulcsot írónk emberi magatartá
sához és műveinek élményi forrásaihoz. A jó 
filológus tárta fel — igaz, hogy nem előzmény 
nélkül — az életmű egészét, különösen a lírá
ban és a kisebb műfajokban. De lekicsinylés 
volna Dávid Gyulában pusztán csak az adat
gyűjtőt értékelnünk: megvan benne és érvé
nyesül is minden adottság, amire a jó irodal
márnak szüksége van. Nem ok nélkül említem 
elsőnek jellemtani és lélektani érzékét. 
Az ember és író Tolnai közéleti és alkotói tevé

kenységét is csak akkor látjuk helyes megvilá
gításban, ha jellemének valódi rugóit, különö
sen a rejtettebben munkáló hatóerőket lelep
lezzük. Dávid segített leromboni azt az idólu-
mot, amelyet elmúlt évtizedek Tolnaiból épí
tettek; olyan portrét sikerült alkotnia, amely 
a torzulások leplezetlen feltárása révén is 
mintegy szánalmat érez a jobb sorsra kijelölt 
egyéniség iránt. Dávid műelemző készségének 
van egy igen jellemző és méltánylandó voná
sa. Tudja, hogy a tárgyalt életműhöz, éppen 
problematikussága révén nem lehet a poétika 
és az esztétika — legyen szabad így monda
nom — modernkedő módszereivel közeledni; 
ezektől nyilvánvalóan távoltartja magát, de 
eljutott az elemzési módszernek arra a szintjé
re, amelyet a modernkedéstől még nem érin
tett európai és magyar irodalomtudomány 
korszerű vonala képvisel, összefüggésekben, 
társadalmi képletekben gondolkodik, ezeken 
belül az adott művet belülről nézi, a magjából, 
az alapvető írói szándékból indul ki, s innen 
kifelé haladva építi fel a mű alkatát, tárja föl 
jellemzésbeli, szerkezeti, formai sajátságait. 
Korképeivel, kipillantásaival igazolja, hogy 
nemcsak elemző, hanem irodalomtörténész is: 
mindig kiépíti a kapcsolatot a század második 
felének fejlődési vonalaihoz. Az egyébként 
józan elemzőt persze szimpátiája itt-ott élné-1 

zővé teszi a művek gyöngéi iránt; láttuk, hogy 
a fölfelé fejlődő vonal megrajzolása alapos 
kétségeket ébreszt. S ha természetesén jogo
sult igényeket táplálunk a monográfia írójá
nak irodalomtörténészi fejlődése iránt, azt 
kívánhatjuk, hogy érdeklődése a jövőben job
ban terjedjen ki a műveknek nem éppen 
tisztán formai oldalára, hanem a bennük rejlő 
esztétikumra is. 

Barta János 

Bp. 1974. Szépirodalmi K. 472 1. 

Változatos a Gondolkodó irodalom temati
kája, a szerző sokirányú érdeklődését tükrözi. 
A tanulmánykötet tanúsága szerint Kenyeres 
Zoltán nem zárkózik be egy-két témakörbe. 
Számos kérdés izgatja, s ez a megnyerő szelle
mi nyugtalanság újabb és újabb területekre 
vezeti. Felfedező és elemző kíváncsisága 
ellentmond bármiféle kényelmes megállapo
dottságnak vagy éppen a figyelem szűk hatá
rok közé szorításának. Ugyanakkor ez a moz
gékonyság és sokfelé tekintés igen szerencsé
sen párosul munkásságában az elmélyedésre 
és alaposságra való hajlammal, a türelmes és 
tüzetes vizsgálatok készségével. A tematikai 
színesség távol áll a tervszerűtlen csapongás-
tól, a felszínes témaváltogatás módszerétől. 

: 

i 

Bármihez nyúl a tanulmányok írója, min
denről magvas és lényeges mondanivalója 
van, s a választott témákhoz és tárgyakhoz 
mindig belső érdekeltség kapcsolja. A több
felé húzó vonzalom összefonódik a sokoldalú 
tájékozottsággal, a széles körű és alapos isme
retanyaggal, a tökéletesen megbízható tárgyi 
tudással. Ebben a kiváló fölkészültségben 
együtt van a filozófiai iskolázottság, a kor
szerű esztétikai és poétikai műveltség, az 
eszmetörténetben való jártasság, a műelemző 
érzék, az interpretációs képesség és természe
tesen századunk magyar irodalmának olyan 
ismerete, amely a hazai jelenségek világirodal
mi távlatba állítására, az egyetemes irodalom
történeti viszonyításokra is képessé tesz. 
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