
evolucionista pozitivizmust, de annak nihilista 
megtagadását sem vállalja, ehelyett visszanyúl 
egy korábbi létszemlélethez. 

Valószínű, hogy az összehasonlító fejezetek 
műfaj- s eszmetörténeti hiányai egyrészt azzal 
magyarázhatók, hogy Lotze a littérature 
comparée művelőjeként még a hatáskutató s 
tematikus párhuzamokat fürkésző', „franciás", 
azaz pozitivista iskola neveltje, másfeló'l azzal, 
hogy e fejezetek eredetileg önálló tanulmány
ként jelentek meg, s szerzőjük később nem 
dolgozta át s nem egészítette ki őket. 

Bármennyire is furcsa, a Madáchról írt első 
angol nyelvű könyv alig járul hozzá a Tragédia 
összehasonlító vizsgálatához. Jellemző, hogy a 
mű utókorát tárgyaló fejezet a legrövidebb, alig 
több 2 oldalnál. E nyúlfarknyi kitekintésben 
még arról sem igen esik szó, volt-e Madáchnak 
hatása az angolszász országokban, pedig e terü
leten több lenne a föltárandó, mint első pilla
natra hinnők. 1967-ben az Arcadiáb&n arról 
olvashattunk, hogy Joyce valószínűleg olvasta a 
Tragédiát, s Madách példája esetleg még 
ösztönzést is adott az Ulysses s a Finnegan 
enciklopédikus formájának kialakításához (lásd 
A. Fáy: Probable Byzantine and Hungárián 
Models of Ulysses and Finnegans Wake). Más 
adatok is léteznek, amelyek alapján azt vél
hetjük, hogy a Tragédia fölkeltette néhány 

„. . . a kutatás eddig hamis ösvényeken járt, 
a buktatókat a megállapításokra ötvöződött 
valótlanságok miatt nem kerülhette el. Nem 
tárták föl Vajda múzsái, Gina és Rosamunda 
előéletének történetét. Vajdát önzőnek, fukar
nak, kapzsinak, szerelmében szerencsétlen 
betegnek ábrázolták. Ginát alig ismerték, Róza 
bukásában nem látták meg a társadalom áldo
zatát." (109) Az 1982-ben elhunyt D. Szemző 
Piroska posztumusz műve végén a fenti sorokban 
foglalta össze életrajzi kutatásainak legfőbb 
eredményeit, adta meg az Emlékiratokhoz 
csatolt terjedelmes bevezetőjének summáját. 

Példás kitartással, következetességgel, rend
kívüli filológiai leleménnyel gondozott könyvet 
kapott e munkával a hazai olvasóközönség. 
D. Szemző Piroska kitűnően ismerte Budapest, 
Bécs meg Pozsony levéltárait, az 1880-as évek 
sajtóját és erkölcstörténetét, emlékezett a 
legapróbb részletre is Vajda életművéből, amely 

szellemileg rendkívül igényes író érdeklődését. 
Angol népszerűsítői közül Charles Percy Sänger 
(1871-1930) a híres Bloomsbury-csoport tagja s 
Bertrand Russell, a festő-művészettörténész 
Roger Fry, valamint a kritikus John Middleton 
Murry közeli barátja volt. Fordítását Virginia 
Woolf jelentette meg, aki utolsó regényében 
maga is rövid jelenetek soraként idézte föl az 
emberiség történelmét. Az efféle adatokból arra 
lehet következtetni, hogy Madách művének 
kisugárzása talán lényegesen szerteágazóbb volt, 
mintsem tudomásunk van róla. 

Nem vitás, hogy Dieter P. Lotze sokat 
tehetett volna Madách külföldi elismertetéséért, 
ha földeríti a Tragédia vonzóerejének létező 
bizonyítékait. Hiba lenne azonban túlzottan 
elmarasztalnunk őt ennek elmulasztásáért, 
hiszen könyve így is a legjobbak közé tartozik, 
amelyeket valaha is írtak külföldi szerzők a 
magyar irodalomról, önálló s szakszerűen 
bizonyított szövegmagyarázatát ezután minden 
Madách-kutatónak tekintetbe kell vennie, s ez 
aligha lebecsülhető eredmény. Óhatatlanul is arra 
kell gondolnunk: ha csupa ilyen színvonalú 
könyvet írtak volna a Twayne kiadó magyar 
sorozatába, talán a vállalkozás sem fulladt volna 
idő előtt kudarcba. 

Szegedy-Maszák Mihály 

hozzájárulhatott egy vitás biográfiai kérdés 
eldöntéséhez. Erőfeszítései nyomán ma 
csakugyan sokkal többet tudunk Bartos Rózáról 
és kivált Kratochvil (Geor)gináról, mint ami 
Komlós Aladár monográfiájában vagy a kritikai 
kiadás Barla Gyulától, ill. Boros Dezsőtől szer
kesztett köteteiben található. Nem szegényes 
budai borbélyműhely vette körül a hódító szép
ségű fiatal lányt, hanem egy emelkedő, 
vagyonos hivatalnokcsalád otthona. Gina 
bátyjai, öccsei akár Balzac-regény hősének is 
beváltak volna karriervágyukkal, sőt valóságos 
előmenetelükkel. Tisztázódott Bartos Róza 
emlékiratainak alapvető jellege is. Egyáltalán 
nem füllentésekről vagy erős túlzásokról, még 
kevésbé téves adatok összegubancolódott óriás 
tömegéről van szó. A rendkívül megbízhatatlan 
írásmű rendszerre épült: az özvegy „védőiratot 
akart szerkeszteni feddhetetlensége mellett", 
amellett „élete végéig táplálta a bosszút is rágal-
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mazói iránt, akik eszményített férjétől megfosz
tották." (8) Célja érdekében volt feltűnően 
hézagos vagy gyermekesen aprólékos, érdekei 
vezették tollát egyes kortársak (és főként a 
maga) angyalivá festésében, mások alaptalanul 
lelkibetegnek, csirkefogónak feltüntetésében. 

Ám a jelentős érdemek elismerése mellett 
sem fojthatjuk el magunkban a kételkedés 
szavát. Arányban állt-e a sok fáradozás azzal az 
új tényanyaggal, eddig ismeretlen jellemvonással, 
amely sajátosan a költőé, egyedül avagy első
sorban rá vonatkozik? Igaz-e az, amit oly 
szilárd öntudattal állít a szerző: „Vajda életének 
rejtélye megoldódott (...) Vajda jellemértékei 
tündöklőbbé váltak."? 

Válaszunk az első kérdésre tagadó. D. 
Szemző Piroska erőfeszítései nyomán Vajda
képünk nem gazdagodott számottevően. 
Természetesen nem a kutatóban volt a hiba, 
hanem magában a kiválasztott memoárban, 
önmagát akarta igazolni a volt feleség, nem 
tartozott céljai közé Vajda János sokoldalú és 
hiteles bemutatása, erre különben sem volt 
alkalmas fogyatékos műveltsége, de főként 
önző, önmagára összpontosító, csekély 
beleérzőképességű egyénisége miatt. Valóban, 
akár a rokonszenves jellemvonásait emlegeti 
(hazaszeretet, megvásárolhatatlanság, műveltség, 
faji, vallási előítélettől való mentesség, az 
édesapa imádata) akár a kedvezőtleneket 
(nyerseség, kiszámíthatatlan indulatosság, 
pénzzel bánni nem tudás) egyikkel sem okoz 
meglepetést: mindezt rég ismerjük a költő 
leveleiből, barátainak, ifjú tisztelőinek följegy
zése nyomán. (Még leginkább a súlytalan, 
mindennapi élettények azok, ahol eredeti 
megfigyeléseket kapunk Rózától. Mennyit 
hallunk „János" éjszakánként felhúzott komikus 
taplósipkájáról, örökös pipázásáról. Csakhogy 
milyen út vezet ezektől egy-egy költemény 
keletkezéséhez?) 

Másfelől az emlékirat, a kapcsolat története, s 
nem utolsósorban a válóper anyaga sok kérdést 
tesz föl a kutatónak. Valóban elhálatlan maradt-e 
a házasság, mutatkoztak-e Vajda szerelmi életé
ben aberrációk, mennyiben vezetett a szegénység, 
illetve a költő rendkívüli költekezése a házastársi 
viszony megromlásához? Ezekután: a jegyzet
anyag meg a bevezető tanulmány eredményeként 
megoldódtak-e a fenti rejtélyek, s feloldásuk után 
csakugyan „tündöklőbbé váltak" Vajda János 
Jellemértékei"? Könnyelműség volna egyszerű
en igennel vagy nemmel minősíteni D. Szemző 
Piroska kutatásainak értékét. Mindenesetre az 

utolsónak említett problémát — a válás közvetlen 
indítékait - az ő feltáró munkája tisztázta eddig 
a legjobban: miután kimutatta Bartos Róza 
leányanya voltát, megérthetjük, hogy a házasság 
légkörét kezdettől fogva mérgezte „a titkolt 
előélet miatti félelem" (76.), s a féltékeny és 
gyanakvó férj valószínűleg hamar fölfedezte a 
dajkaságba adott kisfiút. Az is csökkenti az eddig 
föltételezett megélhetési gondok súlyát, hogy a 
szerző gondosan összeveti a költő valószínűsít
hető jövedelmeit az egy évszázad előtti árakkal. 
Az eredmény meggyőző: Vajda el tudott tartani 
egy asszonyt, nyomasztó szegénységtől nem 
kellett félniök. 

Ennél sokkal nehezebb tisztázni a költő 
szexuális magatartását. „Vajda kóros nemi életét 
bizonyító adatok nincsenek" (68) hangoztatja a 
kiadás gondozója, míg az elvált feleség ennek épp 
az ellenkezőjét igyekszik igazolni sokszor igen 
részletező beszámolóival. Kétségtelen, hogy e 
tény halmozás célzatos, Bartos Róza így akarja 
meggyőzni olvasóit arról, nem ő volt a rossz 
erkölcsű, hanem férjének beteges hajlamai, átme
neti impotenciája gátolta a házasság megszilárdu
lását. Ráadásul éppen a férfiúi tehetetlenségét 
illetően olyan önellentmondásokba keveredik (1. 
erről Vajda Krk X, 485), hogy a végén már 
kedvünk volna minden szavát kétségbe vonni. 
Voltaképp ezt teszi ilyen vonatkozásban 
D. Szemző Piroska is. Pedig az ügy mégsem 
ennyire egyszerű. Hiszen kóros tünetekre muta
tott rá a művész ösztönéletében több pszicholó
gus, régebbi és mai grafológus (vö. 68), nem is 
említve a századvégi szóbeszédeket. Az, hogy 
mennyire volt patologikus alkat — ma már, 
számos levél és peranyag elkallódásával - nem 
állapítható meg. Tagadhatatlan mégis, hogy maga
viselete különös ellentmondásra épül: a gyö
nyörű szerelmi költemények énekese „nem sze
rette a nőket szeretettel, nem becsülte őket 
semmire" (Schöpflin Aladártól idézi Barta János 
V. J. szerelmi lírája c. tanulmányában, Évfordu
lók, 92.) 

Végső fokon a másik nem iránti megbecsülés 
hiánya vezetett olyan durva jelenetekhez, ame
lyekről a memoár szól. Valamennyit nem tarthat
juk koholtnak, hiszen járásbíróság elé került egy 
veszekedésük, amelynek során a költő megbotoz-
ta Rózát. Magyarázni lehet az effélét, ám 
ilyesmik után nehéz osztozni abban az eszményí
tő törekvésben, amely nyilvánvaló a bevezető 
egyes helyein. Hogyan mondhatnók el D. Szemző 
Piroskával, hogy az Emlékirat ismeretében „Vaj
dajellemértékei tündöklőbbé váltak"? (108). 
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Emeli a kötet használhatóságát a Bartos—Vaj
da levelezésnek meg a Rózához írt verseknek 
közlése, az illusztrációk hosszú sora, még ha az 
utóbbiak minó'sége nem is mindig kielégítő'. 
Korábban vita folyt arról a szövegkiadás szak
emberei között, nem kellene-e a Vajda kritikai 
kiadásba fölvenni Bartos Róza munkáját. Erre 
fó'ként azért nem került sor, mert szokatlan lett 
volna az ediciók történetében, ma azonban 
elmondhatjuk, hogy tartalmi okok sem igazolták 

Az utóbbi időben tovább nőtt az érdeklődés 
az erdélyi magyarság sorskérdései, s ezen belül az 
erdélyi magyar irodalom iránt. (Vannak, akik 
jobbnak látják a romániai kifejezést, hiszen 
Erdélyen kívül, de még Románián belül is létezik 
magyarság és magyar irodalom.) 

E kérdések mindegyike természetesen nem 
tudományos, és gyakori a fölfokozott, erőteljes 
érzelmi elem. Megvannak persze az okok; sok 
tekintetben megoldatlan még a Trianon után 
kialakult közép- és kelet-európai helyzet, és nem 
lehet visszaszorítani az indulatokat sem. Ám 
mindennél nagyobb szükség van a józan észre, a 
ténytiszteletre s a tudományosan megalapozott 
elemzésre. Ezért üdvözölhetjük szép példaként 
Pomogáts Béla könyvét, mely - a vitát nem 
lezárva - tesz kísérletet arra, hogy az erdélyi 
magyarság szellemi életének egyik fontos összete
vőjét vizsgálja meg. 

A romániai magyarság jellegzetes ideológiája 
volt a transzilván gondolat - főként a 20-as, 
30-as években. De mint minden jelentős gondo
lat, nem szűnt meg a hatása az évtizedek határán, 
a fontos történelmi fordulópontokon. „A nemze
tiségi középrétegek körében keletkezett; egy 
időben: a húszas évek közepén azonban valóság
gal nemzetiségi ideológiát jelentett, amely nagy
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a romániai 
magyar tömegek megváltozott történelmi helyze
tük és soron levő történelmi feladataik tudatára 
ébredjenek." (8.) - adja meg az alaphangot 
Pomogáts a könyv bevezetésében. És később -
vázlatosan bár, de - áttekinti a szerző az 1918 
előtti törekvéseket is, jól elkülönítve a konzerva
tív irányzatokat a progresszívektől. Mindezek 
törvényszerű előzményei a majdani Erdélyi Heli
kon-féle ideológiának, melyben sokféle irány 
ötvöződött. Azok számára is tanulságot lehet a 
könyv ismeretanyaga, akik kevésbé járatosak a 

volna ezt az eljárást. A memoár inkább egy kor, 
egy életforma, a költő életét befolyásoló szemé
lyek dokumentuma, s Vajdáról kevés megbízha
tót, újat, lényegeset tartalmaz. Kétségkívül hasz
nos tett azonban a sorozattól független közzété
tel, s egyúttal arra is felhívja a figyelmet, hogy 
Vajda életrajzának megírása nemcsak szükséges 
immár, hanem jól előkészített is. 

Nagy Miklós 

tárgyban; a legfontosabb tudnivalókat Pomogáts 
összegezni tudta, s mindezt kiegészítette, párhu
zamba állította a közismert történelmi tényekkel. 
Ez utóbbiak közül kétségkívül Erdély és Románia 
háború utáni egyesülésének a kimondása az egyik 
legfontosabb. Olvashatunk természetesen a köz
vetlenül Trianon utáni eseményekről, az erdélyi 
magyarság új helyzetéről. Igen érdekesek, némileg 
új összefüggéseket föltáróak azok a részletek, 
melyek a 20-as évek politikai mozgalmairól 
szólnak. Egyre inkább előtérbe állítja a szerző a 
haladó, a baloldali törekvéseket, de nem hallgatja 
el a kedvezőtlen változásokat sem. A Magyar 
Pártról írja: „Ahelyett, hogy kiépítette volna a 
nemzetiségi pártalakulat a tömegbázisát, s támo
gatást keresett volna az ország más nemzetiségei
vel, valamint a román politikai élet demokratikus 
mozgalmaival, a kisebbségek erőszakos beolvasz
tására törekvő jobboldali román pártokkal szövet
kezett." (52.) Ilyen és ehhez hasonló következ
mények miatt várt nagy feladat a kultúra és az 
irodalom képviselőire: keressék ők a radikális 
törekvések útjait. 

A nemzetiségi irodalom műhelyei című alfeje
zet (59-69.) ezekről a lehetőségekről szól. Az 
irodalomközpontúságot Pomogáts kulturális 
modellként fogja föl, s megállapítása igaz; hiszen 
éppen a kisebbségi sors sajátosságai szerint lép elő 
ilyen erőteljesen az írott szó s a művek sora. A 
szerző itt sem mellőzi az adatszerűséget: mint 
egész könyvében, itt is pontos ismereteket ka
punk. Helyenként úgy véljük, hogy túlságosan 
sok az adat, a fölsorolás. De ne feledjük, hogy 
ilyen igénnyel korábban még senki sem dolgozta 
föl ezt a tárgyat, így az átfogó kép (s benne az 
adathalmaz) nélkülözhetetlen. Ezt követően tesz 
kísérletet Pomogáts arra, hogy a transzilvánista 
ideológiát elemezze. Alapos és körültekintő ez a 
fejezet; a szerző számol az előzményekkel és a 
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