
lyozta, hogy a tanácskozáson nem Táncsics mun
kásságának egészével kívánnak foglalkozni, ha
nem „az eddiginél teljesebb, igazabb kép" megte
remtésének igényével az új tudományos eredmé
nyeknek akarnak nyilvánosságot biztosítani. 
Homályos folt, torzított vagy alig megvilágított 
részlet jócskán akad a XIX. század e jelentős, 
gyakran vitatott személyiségének portréján. Politi
kus, szépíró, publicista vagy pedagógus volt-e első-
sorban? A valóságra figyelt, vagy naiv álmodozásba 
merült? Szemléletét a felvilágosodás gondolatai 
határozták-e meg vagy az utópista szocialisták 
eszmevilága, avagy „közönséges elmebeteg" volt, 
miként ellenfelei nevezték? Ezek a kérdések kor
társaiban éppúgy felmerültek, mint az utóbbi 
évtizedek kutatóiban. A rendkívül összetett és 
ellentmondásoktól sem mentes személyiség szinte 
kínálta azokat a felületeket, amelyekre könnyen 
tapadtak közhelyek, a kisajátítást vagy a teljes 
elutasítást „igazoló" szélsó'séges vélemények. 

Az utolsó fél évszázad róla szóló könyvei -
Révész Mihály, Lestyán Sándor, Bölöni György 
és Barabás Tibor munkái - sem mentesek az 
egyszerűsítésektől. „Táncsicsról mindig szó volt, 
méghozzá elismeró'leg, ó't ebben az értelemben 
nem kellett .rehabilitálni'. Ennek értékét csök
kentette azonban, hogy ábrázolása az ötvenes 
években mindinkább elvált a valóságtól" - álla
pítja meg Erényi Tibor, az elmúlt évtizedek Tán
csics-hagyományát elemezve. 

A tanulmánykötet szerzői elsősorban a leg
különbözőbb eredetű közhelyektől akarták az író 
portréját megszabadítani, s az életmű egyes perió
dusait és részleteit elemezve arra törekedtek, 
hogy a történelmi személyiség hiteles arculata raj
zolódjék ki. Az első előadás, Lukácsy Sándor 
munkája a „vérbeli utópista" szellemi arcképét, 
eszmevilágának fő vonásait vázolja. Kimutatja, 
hogy már 1835-ben, mikor Táncsics még egyetlen 
politikai művét sem írta meg, „egész élete mun
kásságának legfontosabb vezérszavai - józan ész, 
szabadság, természettörvény, nyelvegység, jog, 
sajtószabadság, nevelés, morál, boldogság - meg
találhatók első négy, nyelvészeti könyvének lap
uin". Orosz István azt vizsgálja, hogy „a Rousseau, 
a francia forradalmárok, az utópista Cabct eszmé
in nevelkedett, plebejus demokrata Táncsics" ra
dikalizmusa milyen ellenállásba ütközött a társa
dalmi átalakulás és a jobbágyrendszer felszámolá
sának kérdésében. A forradalom előtt, illetve a 
ipujdosás éveiben írt tankönyvekről Unger Mátyás 

fmutatja, hogy azok elválaszthatatlan részei a 
uradalmi életműnek. Füzes Miklós az író plebe

jus forradalmi tevékenységét elemezve párhuza
mot von Táncsics és a polgári demokratikus esz
mék másik radikális képviselője, Batthyány Káz
mér életútja között. Az „olasz segély" körüli 
vita fölidézésével Spira György a külpolitikai 
kérdésekben nyilatkozó Táncsics nézeteit vizsgál
ja. Az Ausztriától való teljes elszakadás követelé
sét 1848 júliusában ugyan naivitásnak kell tekin
tenünk, ám „ez a naiv álláspont - írja Spira 
György - nem egy minden ízében józan számítá
son alapuló reálpolitikával állott szemben, hanem 
egy olyan politikával, amelynek kialakításában 
szintén közrejátszottak naivitásra valló elemek". 
A későbbi események - bizonyítja Spira — végül 
is Táncsics álláspontját igazolták. Szörényi László 
a szépíró Táncsics munkásságát elemezve azt 
hangsúlyozza, hogy irodalmi életműve - különö
sen az Életpályám - az eddiginél jóval nagyobb 
figyelmet érdemel. Erényi Tibor Táncsicsnak az 
1867 utáni magyar munkásmozgalomban kifej
tett tevékenységét, illetve utóéletét ismerteti. 

A tudományos ülésszakon elhangzott élőadá
sokat közreadó kötet tanulmányai az életmű 
további és még teljesebb feldolgozását segítik elő, 
de egyben arra is felhívják a figyelmet, hogy sür
gős szükség volna az író műveinek korszerű új ki
adására is. Táncsics munkásságának nagy részét 
ugyanis múlt századi kiadásból ismerheti a mai 
közönség, s az olvasmánynak is kitűnő Életpá
lyám legutóbbi, 1978-as kiadása is az 1949-es 
csonkított, részletesebb jegyzeteket kívánó válto
zat utánnyomása. „Aki Magyarországon önélet
rajzot ír, számítson rá, hogy sosem lesz tisztessé
ges biográfiája" - írja ironikusan Lukácsy Sándor. 
Ám használhatjuk-e biográfiaként az önéletrajzot, 
ha tudományos igényű kiadása sincs? 

Ugrin Aranka 

Péter László: Szegedi örökség. Bp. 1983. Szépiro
dalmi Kk. 562 1. 

Erdei Ferenc emlékezetes könyvének címére 
utalva azt mondhatjuk: a „város és vidéke" áll a 
középpontjában Péter László érdeklődésének és 
eszmélkedésének is, csak míg Erdeit a település
történeti meg a szociológiai, őt a művelődés- és 
irodalomtörténeti aspektus foglalkoztatja legin
kább. De még ha minden Szeged körül forog is 
nála, a kötet nem helytörténeti jellegű s még ke
vésbé helyi érdekű, ellenkezőleg, szinte valameny-
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nyi dolgozata arról szól, hogyan kötó'dik bele a 
lokális az egyetemesbe, hogyan függ össze egy 
régió kultúrája a magyar és az európai művelődés-
történettel. Németh László egyik drámájából em
lékszünk a városi könyvtárnok alakjára, aki egy-
helyütt „kissé türelmetlenül" kifakad: „Nálunk 
senki sem foglalkozott komolyan várostörténet
tel. Amiket egypáran összeírtak, a gyermeki pil
lantás eló'tt sem áll meg." E sorok 1938-ban ke
rültek papírra, azóta természetesen rengeteget 
változott a helyzet, de továbbra is szükség van az 
olyan áldozatos kultúratörténeti munkára, mint 
amilyet Pécsett pl. Tüskés Tibor, Szegeden Péter 
László végez. Hatékony védekezés ez gondolkozá
sunk nem rossz-szándékú, de beidegzett főváros-
centrikusssága ellen, tudós és tartalmas emlékez
tetés arra, hogy szellemi érték nemcsak Budapes
ten születhet, hogy a nemzeti kultúra elsorvadna 
a „vidék" tápláló és terjesztő közreműködése 
nélkül. 

Három ciklusból áll a kötet. Az Emlékekben 
várostörténeti jellegű és irodalmi emlékhelyekre 
vonatkozó tanulmányok olvashatók. Vnnak köz
tük irodalomtörténeti és folklorisztikai érdekűek 
is {Rózsa Sándor - romantika nélkül, Kossuth 
Lajos azt üzente stb.) sőt szinte mindegyikben 
fölbukkan efféle utalás, de leghangsúlyosabbnak 
a városvédő, értékmentő tendenciát érezzük: 
„egy eltűnt utcán" sétál a szerző, fölidézve a 
Palánk egykori képét; a Török ház lebontása ellen 
háborog és fölsorolja az 1959 óta lebontott szege
di műemlékeket, műemlék jellegű vagy történeti 
nevezetességű házakat (101-102); hangulatos és 
célszerű utcanévadást reklamál {A Sóhordó utca 
és társai). 

A második fejezet (Örökhagyók) tematikája 
szintén nem szorítkozik a szépirodalomra, hiszen 
szóba kerül A Vaskapu szegedi hősétől (Ábrahám 
Józseftől) kezdve az építőművész-régész Kováts 
Józsefen, a forradalmi demokrata szellemű újság
író Borostyáni Nándoron, Röntgen szegedi köve
tőjén, Homor Istvánon és másokon kívül a falu
kutató Kálmány Lajos, a képzőművész-építész 
Moholy-Nagy László, a filozófus Politzer György. 
Az utóbbi két világhír^sség szegedi kapcsolatairól 
összegyűjtött adatok egyetemes művelődéstörté
neti értékűek. E ciklus két főszereplője mind
azonáltal (és érthetően) Móra Ferenc és Tömör
kény István. Az Antisematikus vázlat Móra Fe
rencről „pátosz nélkül és halkan", de sok új ész
revételt a régebbiekhez illesztve idézi föl hősének 
alakját és életútját. Móra „csalódott rezignációját" 
és „rossz közérzetét" elemzi, ezt állítja a közép
pontba, s Móriczcal, Kosztolányival egyetértve 

keserűségét, lázadását is kimutatja; fölöttébb 
szükséges korrekció ez a békülékenynek, nyájas
nak, szelídnek vélt író megítélésében. Tömör
kényről több tanulmány szól a kötetben, és nem 
lebecsülése a Kinyílt az idő c. válogatott elbeszé
lés-gyűjteményhez írott utószónak, ha még fonto-
sabbnak és megjegyzendőbbnek tartjuk a többit, 
főleg az Infanteriszt Alexander Hézsőt meg A ki
küldött tudósító: Tömörkény István címűt. Az 
előbbi a modellek (a Szeged környéki katonafigu
rák) és az irodalmi hősök közötti kapcsolatok -
beleértve az írói névadást - kimutatásával emel
kedik virtuóz filológiai teljesítménnyé, a második 
Tömörkény világnézetének fejlődéséről mond 
újat eddig alig ismert adatok föltárásával, a Szán
tó Kovács János és társai elleni per nyomán meg
változott társadalomszemlélete dokumentálásá
val. Végül a Kortársak elnevezésű befejező ciklus 
visszaemlékező írásokat, nekrológokat és recen
ziókat tartalmaz, kiemelendő érdemük, hogy 
fontos eredeti szövegeket (Veres Péter, Németh 
László leveleit) tesznek aránylag széles kör szá
mára publikussá a folyóiratbeü közlés után, 
egyúttal igazolják, hogy a jó filológusnak a jelen
kor irodalmában is otthonosnak kell lennie. 

Péter László szemléletéről és módszeréről 
szólva egzaktságigényét, tárgyszerűségét, megszál
lott pontosságát kell elsőül kiemelnünk. Glosszái-
ból is tudjuk, minden adatnak utánajár, minden 
állítást ellenőriz; vagy egy jó tucatnyit sorol föl 
csak azok az írók, költők, művészek közül, akik 
pl. a Babits által bűvös lakcíműnek nevezett sze
gedi Ipar utca 13-ban megfordultak (84. 1.). 
Második erénye sokoldalúsága, az a polihisztor
ság, amelyet oly szívesen fedez föl modelljeiben, 
másokban: ő maga is irodalmár, nyelvész, etnog
ráfus, historikus, technikatörténész (és még sok 
minden) egy személyben. Rendkívül tárgyilagos: 
Bálint Sándorról elmondja, hogy nem volt marxis
ta, a munka hőseként mégis megfelelt a szocializ
mus embereszményének, Ortutaynál a „szüntelen 
serénységen" kívül azt is fölfedezi, „az egyéni 
becsvágy miként fogható a közösség szekerébe" 
(530. 1.). Kiváló érzéke van a poéta minor vagy a 
„realista kismester" (mint Móráról mondja, 397. 
1.) jelensége iránt, s jogosan tiltakozik az olyan 
párhuzamok ellen, amelyek Joyce-ot, Proustot, 
Majakovszkijt, Apollinaire-t, Adyt kérik számon 
Mórától, vagy lekicsinylően állítják „kortársul 
Baudelaire mellé Arany Jánost" (398. 1.). Péter 
Lászlónak az életrajz, a tárgytörténet, a nyelvé
szeti gyökerű stilisztika a fő erőssége, a műelem
zésben kevésbé jeleskedik. A folklorizálásról és 
archaizálásról szóló újabb szakirodalom aligha-
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nem jogosan kifogásolja a Rózsa Sándor nyelvéről 
írott tanulmány doktriner szigorát, de jegyezzük 
meg, hogy ez az írás 1952-ben keletkezett. Végül 
két apróság, amelyeket a Péter László típusú 
pedáns és számonkérő kritikusokról szólva nem 
árt megemlíteni. Kálmány Lajos elégtelen recep
cióját ismertetve szólhatott volna Féja Gézának a 
Nagy vállalkozások korában közölt figyelemföl-
keltő esszéjéről; és a Németh László és vendégei 
c. fotón (magyarázó szöveg az 518-519. lapon) 
valóban nem szerepel Fodor András, de Vekerdi 
László sem, hanem (a cikkben említetteken kívül) 
Körmendi Klára zongoraművész, Bulla Károly 
író-újságíró, Bozay Attila zeneszerző. 

Csűrös Miklós 

Zelk Zoltán: Reménykedem és rettegek. Prózai 
írások 1963-1981. Bp. 1986. Szépirodalmi Kk. 
477 1. 

A Nappali menedékhelyben (1984) Zelk Zol
tánnak azokat a prózai munkáit olvashattuk, 
melyeket működésének első három évtizedében 
írt. Az új kötetben haláláig követhetjük nyomon 
a prózaírót, aki nem volt epikus alkat, de talán 
épp azért izgalmasak e kísérletei, hiszen bennük 
nemcsak a műfajjal való vívódása ölt alakot, ha
nem egy nagyon egyéni, szubjektív műfajt is te
remtett, melynek alapérzése az emlékezés és a 
nosztalgia, anélkül azonban hogy az író érzelgős
nek vagy hígnak bizonyulna. Irt légyen akár is
mertetéseket, tanulmányokat, esszéket, emléke
zéseket, ez a vallomásos magatartás szinte mind
egyiket áthatja. Az interjúkban szívesebben 
beszél másokról, mint önmagáról, mintha inkább 
foglalkoztatták volna mások műhelykérdésci, 
mint a magáéi. Szemérmes alkat volt, ügyének 
tekintette az irodalmat, szolgálni akart, s megő
rizni, az utódok tudatába is belevésni azoknak az 
emlékezetét, akikkel szeme láttára néha nagyon is 
igazságtalanul viselkedett utókoruk. Nem érté
kelt, sosem húzott meg erővonalakat, idegenke
dett attól a gondolattól, hogy egyik írót a másik 
elébe helyezzék, mert tudta, hogy az ítéleteteket 
néha pillanatnyi meggondolások, romlékony véle
kedések szabályozzák. Képzeletében az irodalom 
szent ügye, egy és oszthatatlan birodalom volt; 
legszívesebben a Nyugat asztalát álmodta vissza, 
amelynél akkor neki még szerényebb hely jutott, 
s azokat at írókat idézte a legnagyobb beleérzés
sel, akik hozzá hasonlóan keserves, mindennapi 

harcban küzdöttek ki érvényesülésüket. Tőle nem 
elvont tudósi meglátásokat lehet tanulni, nem 
egzakt elemzések útján közelíti meg az adott 
jelenséget, hanem a tanú igazságtevő gesztusával, 
olykor indulatával. „Isten szegényeinek gazdag 
seregében" járt-kelt ő is, mint egyik legkedvesebb 
költője, Berda József tette, aki Kosztolányitól 
kapott felöltőjében jóféle borral kevert fokhagy
maszagot árasztva csörtetett az irodalomban, s 
arra tanította példájával, hogy szerencsésebb a 
műre, a költészetre figyelni, mint a magatartásra. 
Nem haboskávét evett kuglóffal, mint a Simplon-
ban uzsonnázó asszonyok, hanem azt leste, betér-
e egy kis beszélgetésre Tcrsánszky, Nagy Lajos, 
József Attila és a többiek, hogy megossza velük 
gondolatait a versről, melynél nem ismert fonto-
sabbat. Megvolt benne az az alázat, mely sosem 
megalázkodás, hanem az igazi értékek megbecsü
lésének természetes következménye. Fiatal korá
tól elkezdve pontosan tudta elkülöníteni az egyé
niség sajátos pózait az íróság lényegétől, a mű im
manens mondanivalójától. Ezek a tulajdonságai 
talán nem mindenben egyeznek a magát koszerű
nek hívó irodalomtudományéival, arra azonban 
mindenképpen alkalmasak, hogy társunkká, egyé
niségünk szerves részévé tegyék az irodalmat, s 
megerősítsék azt a hitünket, hogy szilárd, erős 
költészet, próza és dráma elképzelhetetlen egész
séges irodalmi élet nélkül. 

Utolérhetetlen mesélő volt. Nem sziporkázóan 
izgalmas, váratlanságukkal megejtő történeteket 
mondott cl, hanem hétköznapiakat, melyeknek 
majdnem mindig írók a szereplőik. Állás nélküli, 
egyik napról a másikra vegetáló írók, akik szent 
áhítattal vették kezükbe kedves folyóiratuk 
újonnan megjelent számát, hátha benne olvashat
ják új alkotásukat. írók, akik kiválóan beletanul
tak egy alkatukról alapjában véve icdegen szerep
be, csakhogy biztosíthassák megélésüket. írók, 
akik nem beszéltek az irodalomról, hanem csi
nálták azt, mégha a körülmények nem kedveztek 
is e törekvésüknek. Zelk Zoltán írásainak egymás
utánjából is kibomlik az ő korszakának irodalom
története. Töredezett, impresszionisztikus megfo
galmazásban, fejlődésében, alakulásában talán a 
véletlen játssza a vezető szerepet, mégis valóságos
nak érezzük, s azt a tanulságot meríthetjük belő
le, hogy nem feltétlenül szerencsés eljárás az 
elemző és feltáró munkából kifelejteni a kort, 
azt a hétköznapi létével, mely rejtve vagy nyilván
valóbban, de majdnem minden alkotásban reve-
lálódik. Ilyen vonatkozásban kivételes mester
munka az az írása, amelyben József Attila két 
sorának („Szép a réz kerek világa, - ha kihajt a 
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