
napló azt állítja, hogy nem áll Széchenyi mellett a 
vitában. Egy író akkor él művében a Fiktív napló 
formájával, ha önmaga és olvasója közé be akar 
iktatni valakit, akivel leíratja azt, amit nem óhajt 
közvetlenül, nyíltan közölni. Történettudományi 
szakmunkákban ez a fajta megoldás nem célszerű, 
hiszen éppen az érdekel bennünket, amit a fiktív 
napló csak sejtet: a történész egyenes és félre nem 
érthető' állásfoglalása, nem pedig a kikövetkez
tetett. A fiktív napló írója inkább Kossuth felé 
hajlik. De a fiktív napló (mely nemcsak az idézett 
helyen, hanem számos más ponton is) tulajdon
képpen ellentéte, parafrázisa a Bártfayénak, nem 
tükrözi egészen pontosan Lackó állásfoglalását. 
Hol találhatjuk hát az övét? Abban a tételben, 
hogy a vita két nagyszabású politikus csalódásával 
végződött, elszigetelődésével, majd találkozásával 
1848 forradalom útján létrejött kormányában? 

A „műfaj "-választás következményeképpen 
lényeges kérdésekről, pl. a nemzetiségi kérdésről 
alig esik szó. Olyan mozzanatok kerülték el Lackó 
figyelmét, mint Kossuth tevékenysége a pro
testáns egyházak szerencsétlen uniója ügyében; a 
szlovák evangélikus lelkészek útja Bécsbe stb. 
Ahogy az efféle sommás megállapítás sem tájé
koztat: „az északi mozgalmakban sem egyszerű 
szlovák érzések mutatkoztak meg: sokkal inkább 
szláv öntudatot tápláltak". Kik? Stúrék? Akik 
az önálló, a csehektől független szlovák irodalmi 
nyelvért folytatott küzdelmekben tulajdon
képpen szembefordultak bizonyos cseh törek
vésekkel? Vagy Ján Kollár szláv irodalmi köl
csönösségére gondol? A pánszlávizmusról sokféle 
elképzelés élt a reformkorban és azután. Ezeket is 
szabatosan kell leírni s azután szembesíteni az 
adatokkal. Semmiesetre sem szabad Kramarcsik 
Károly vagy Pulszky Ferenc reformkori vitairatait 
visszhangozni, különösképpen nem Beniczky 
Lajos emlékiratát. 

Lackó jól, helyenként szépen, ötletesen fogal
maz. Gyakran elragadja azonban a „szépírás" 
heve, és a „szépírásból" pontatlanság lesz. 
Néhány példa. 24. lap: „csak 1837 óta létezett 
magyar Nemzeti Színház". Nem létezett, 
1837-ben a pesti Magyar Színházat nyitották 
meg. 51. lap: Beethoven „maga mögött egy 
Napóleonnak, a legyőzöttnek ajánlott, majd 
visszavont régi- szimfóniával". A III. szimfóniát 
éppen nem a legyőzött Napóleonnak ajánlotta, 
hanem annak, akinek seregei a „kor lelke", a 
szabadság zászlóit emelték magasra, s a császárrá 
koronázáskor „vonta vissza" az ajánlást. 76. lap: 
Széchenyi olvasta „Rousseaut, Schillert, Goethét, 
Byront, Atfierit: kortársait, vagy nagy század eleji 

élményeinek tanúit". A szépelgő fogalmazás rová
sára írjuk az adathibát, hogy a megnevezettek 
közül legfeljebb Goethe és Byron mondható - ők 
is csak részben - Széchenyi „kortársai"-nak, 
Rousseau 1778-ban, Alfieri 1803-ban, Schiller 
1805-ben már halott. Erdélyi Jánost sem kellene 
többször is „irodalmár"-ként emlegetni. Az olyan 
- ismételjük, szellemes, de több vonatkozásban is 
pontatlan - állítás, mely legfeljebb bőven kifejtve 
érthető a nagyközönség előtt: „ahhoz, hogy e 
nemzet valóban érezze közösségét és erejét, 
sorozatos tévedésekre van szükség", inkább meg
téveszt, mint eligazít. Márpedig ennek a sorozat
nak és így ennek a könyvnek is eligazítani kellett 
volna, nem pedig a szakembert ötletekkel el-

Kozma Dezső: Petőfi öröksége. Bukarest, 1976. 
Kriterion K. 178 1. 

Az előszó és az abból címlapra emelt idézet is 
kettős feladat súlyát sejteti: Kozma Dezső Petőfit 
idézi, de ö is, mint elődei annyiszor, önmagát, a 
romániai magyar irodalom tükrét keresi a Petőfi 
életmű értelmezésében. A kötet két, egymástól 
többé-kevésbé független tanulmánya módszerei
ben, céljában is különböző, de egymást sajátosan 
kiegészítő írás. 

Az első tanulmány, a Petőfi-kutatók a század
végi Kolozsváron elemzőbb, elméleti igényes
séggel íródott. A kolozsvári iskola - a magyar
országi Petőfi-irodalom nagy alakjával, Gyulaival 
szembenállva, olykor öt félre is értve - új, 
tágabb horizontot nyitott Petőfi megértéséhez, s 
ezt a provincializmussal perlekedő világirodalmi 
szemléletet állítja Kozma gondolatmenetének 
középpontjába. Meltzl és kortársai, tanítványai a 
nemzetinek és csak nemzetinek kikiáltott Petőfi
életmű világirodalmi gyökereit keresik, a nép
költő arcképét az európai szintű gondolkodó, a 
filozófus vonásaival gazdagítják, a zsánerképek 
költője mellé állítják a Felhők zsenijét. 

Kozma Dezső tanulmánya érdekes és sok ada
tával új kép a századvég Petőfi-kutatásáról. A 
szerző azonban éppen a kép-önarckép kettős fel
adatának vállalásával kerül szinte megoldhatat
lanul nehéz helyzetbe. Bemutatni egy hasonló 
eszmei alapon álló, céljaiban, módszereiben egy
mással többé-kevésbé rokon irodalomtörténész
nemzedéket, ez korrekt filológiai munkát kívánó 
feladat, s Kozma Dezső kitűnően meg is oldja. Az 
irodalomtörténeti művek bemutatásával felvillan
tani a szerzők korának eszmei arculatát, ez már a 
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tükrözés kettó'zését kívánja, s a tanulmány e 
feladat megoldásával inkább adósunk marad. 
Villanásként megjelenik a tanulmányban a 
századvégi Kolozsvár - az Összehasonlító Iroda
lomtörténeti Lapok, később a Petőfi Múzeum 
életrehívásának bonyodalmaival, összecsapó és 
szövetséges Petó'fi értelmezésekkel, a kép azon
ban töredékes marad, nem áll össze egységes 
egésszé. Még inkább érezhető a kereteit feszítő' 
vállalkozás felemás volta akkor, amikor az író 
az irodalomtörténet folyamatába állítva a mai 
Petőfi-kutatás eredményeinek mércéjén méri meg 
tanulmányának szereplőit. A Petőfi-kép változá
sának elemzésére a szerzőnek nincs módja, s így a 
múlt és a ma legfeljebb egy-egy felsorolásban 
kapcsolódik össze. A Felhők Meltzl-féle értelme
zését például Kozma a mai Petőfi-kutatók egy-
egy mondatban összefoglalt véleményével veti 
össze, a vélemények egyívűnek tűnnek, össze-
csengők, pedig jól tudjuk, a szerzők egymással és 
elődeikkel vitázva alakították Petőfi-képüket. (Itt 
jegyezzük meg azt is, hogy a kötet jegyzet
apparátusa nem könnyíti meg az olvasó önálló 
tájékozódását, mert gyakran hivatkozik a forrás 
megjelölése nélkül, az említett Felhők-értelmezés
ben négy idézett szerző közül csak az egyikük 
művének címét kapjuk meg pontosan.) S aligha 
fogadhatjuk el Fekete Sándor Petőfi életrajzából 
a Ferenczivel való módszeres vitát elutasító 
idézetet annak magyarázatára, hogy miért nem 
vállalkozhat Kozma Dezső a Ferenczi életrajz 
„értékelő számbavételére", az ehelyett idézett 
kortársi kritika nem jelölheti meg az első Petőfi
életrajz helyét a tudománytörténetben. 

A kötet másik tanulmánya - Petőfi a 
romániai magyar irodalomban —, a centenárium
tól a 15- éves évforduló ünnepségsorozatáig több 
olyan történelmi fordulópontot talál, amelyen 
Petőfi örökségének vállalása a magyarság, a 
haladás iránti elkötelezettség próbája is volt. A 
„koszorúcsata" erdélyi ütközetei bontakoznak ki 
a tanulmány lapjain: a zajongó dilettánsok, a 
vásári hangoskodás zűrzavara mögül szólal meg 
azoknak a hangja, akik látják és idézik a költő 
igazi arcát. A történelem adta feladat az érték
mérő az évforduló után is, a két háború között: a 
háború után a Petőfi-értelmezők nem irodalom
történetet, hanem történelmet, politikát írnak 
akkor, amikor a költőről vallanak. A költő és a 
kor kettős képéből ebben a tanulmányban a 
második az élesebb: ez a fél évszázad Petőfi 
nevével elsősorban önmagáról szól. De az is igaz, 
a Petőfiben tükröződő kép szélesebb, többet ölel 
fel, mint a romániai magyar irodalom ötven éve. 

Kozma Dezső könyve a Romániában megjelent 
Petőfi-irodalomról szól, s így - a magyarországi 
és romániai magyar irodalom akár utalásszerű 
szétválasztása nélkül is - a Petőfiben felfedezett 
önarcképen bizony sokféle vonás keveredik. 
Hálásak vagyunk viszont azért, hogy alig ismert 
nevek ragadnak meg az emlékezetünkben a tanul
mány elolvasása után, s nehezen hozzáférhető 
újságokból, ritka gyűjteményekből kapunk igazi 
élményt adó részleteket, mint pl. Sipos Domokos 
írása Petőfiről, vagy az Erdélyi Magyar Szó fel
hívása 1939-ben a Petőfi-évforduló megünneplé
sére. 

A kötet függeléke - Mészáros József biblio
gráfiai válogatása - rendkívül hasznos áttekintést 
ad a romániai könyvkiadásban és magyar nyelvű 
sajtóban megjelent, Petőfivel foglalkozó írások
ról. 

Kovács Magda 

Flórián László-Vajda János: Reinitz Béla. Zene
műkiadó, Bp. 1978.4191. 

Halála után 35 évvel, születése centenáriumán 
kézhez kaptuk Reinitz Béláról azt a könyvet, 
amelyet a kor kutatói már régóta vártak. Életrajz, 
pályakép (ez a közben elhunyt Flórián László 
munkája), valamint Reinitz válogatott zene
kritikái (Vajda János válogatása), sőt: válogatott 
írások Reinitz Béláról - mindezt együtt találja az 
olvasó ebben a könyvben. Kiegészíti ezt és a 
könyvet még használhatóbbá teszi Vajda János 
tömör fejezete Reinitz Béla, a zeneszerző címmel 
és ugyancsak Vajdától: Reinitz zeneműveinek 
jegyzéke. 

A forradalmi nemzedék muzsikusaként él a 
köztudatban Reinitz Béla. Teljes joggal, hisz 
egész pályája összefonódott a magyar szocialista 
mozgalommal: a Népszava zenekritikusa volt s ott 
elévülhetetlen érdemeket szerzett Bartók és 
Kodály zsenije korai feüsmerésével. Csáth Géza 
korabeli Nyugatban megjelent írásai mellett 
bizonyára Reinitz kritikáit kell Bartók és Kodály 
korabeli visszhangja legfontosabb dokumentumai
ként számontartani. így természetes volt, hogy a 
forradalmas időkben, 18-19-ben őt bízták meg a 
zenei ügyek kormányszintű intézésével. Reinitz-
nek persze volt kvalitás-érzéke - s tudta, hogy 
kiket kell zenei tanácsadóként maga mellé vennie: 
Bartók, Kodály, Dohnanyi neve fémjelzi a 
18-19-es idők magyar zenei életét. Dohnanyi, a 
Zene Akadémia igazgatója, Kodály ugyanitt 
aligazgató, Bartók az Operaház kiszemelt igaz
gatója. Flórián-Vajda könyvükben gazdagon 
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