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Ratzky Rita terjedelmes gyűjteményes kö-
tete a pálya lényeges mozzanataira épül, 
tehát nem pusztán a szóba hozott szakmai 
kérdésekre adott válaszai miatt érdemli 
meg figyelmünket, hanem azért is, mert 
olyan kultúrpolitikai, irodalomértelme-
zési dilemmákat érint, amelyek az 1970-
es évek óta kísérik, sőt meghatározzák 
a magyar irodalomtudomány helyzetét. 
Ezen időszakban már többféle módszer, 
irányzat vált választhatóvá, Ratzky Rita 
azonban – talán témáihoz, talán vonzal-
maihoz, talán az adott feladatok termé-
szetéhez igazodva – kezdettől az irodalom 
(némely esetben akár kézbe foghatóan 
is konkrét) tényeiből indult ki a legtöbb 
esetben. S itt nemcsak az irodalmi muze-
ológia tárgykörébe (is) vágó dolgozatokra 
gondolhatni, hanem a Kézirattárak mélyén 
címmel összefoglalt közlemények egyi-
kére is. A  pozsonyi egyetemi könyvtár 
kézirattárában bukkant rá a Kölcsey Fe-
renc Minden munkáinak hatodik kötetéül 
szánt, az országgyűlési és megyei beszé-
deket tartalmazó teljes kéziratra. (Több 
kéz másolata autográf javításokkal.) Az 
öt kötet után ez nem jelenhetett meg kan-
celláriai engedély híján, majd csak 1848-
ban, a cenzorok által javított szöveggel, 
viszont a pozsonyi kézirat a cenzori javí-
tások előtti állapotot tükrözi. Ratzky Rita 
közzétette az általa fellelt kéziratot több-
féle kérdésre (ki szerkesztette a kötetet? ki 
másolta? stb.) válaszoló kommentár kísé-
retében. Munkája tehát precíz textológiai 
teljesítmény, a beszédek értelmezését, to-
vábbgondolását azonban – megjelölt fel-
adatához híven – mellőzi.

Hasonló történik a nem szűkebben 
textológiai tanulmányok esetén is. A kö-
rülhatároltan fogalmazott kérdésekre 
különösebb általánosítási igény nélkül 
felel: Hogyan született Petőfi Erdélyben 
című költeménye? Miképpen exponálja a 
nemzeti, nemzetiségi kérdést a Tudomá-
nyos Gyűjtemény 1817–1828 között? Mi-
lyen típusai vannak Petőfi bordalainak? 
A  látszólag partikuláris tárgytól így is 
többször lényeges megállapításokig tud 
eljutni. Például Petőfi ízléséről szólva: „Öl-
tözködése egyaránt magán viselte a nép-
vezér szerepre készülő népköltő és a tár-
saságbeli, romantikus költő-értelmiségi 
figurájának jegyeit. Lehet, hogy ezt a ket-
tősséget nem kísérte feszültség, sokarcú, 
gazdag egyéniség volt, élete során számos 
magán- és közéleti, költői szerepet játszott 
el.” (376.) Tegyük hozzá: talán a Petőfi-ku-
tatásban Ratzky Rita pályakezdésekor 
érvényben lévő hierarchikus munkameg-
osztás is hozzájárult ahhoz, hogy apróbb 
témákkal kellett foglalkoznia (Petőfi Sán-
dor drámatöredéke Antonio Caraffáról; Pető-
fi személyes tárgyai és a művekben megjele-
nő tárgyi kultúra; Petőfi Zoltánról).

Ámde sosem mulasztja el, hogy a tár-
gyi világ, a környezet jellemzésétől a pá-
lya alakulástörténete felé mutasson: „[…] 
pesti értelmiségi lakosként a biedermeier 
városi polgár ízlése szerint rendezkedett 
be, öltözéke is eszerint alakult, s ezzel 
tulajdonképpen ugyanaz az ízlésváltozás 
játszódik le, ami a költészeti népiesség, ro-
mantika, biedermeier apró örömöket tük-
röző kisvilágáig” (361). Ilyen alkalmakkor 
az ismeretterjesztő közlésmód közelébe 
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kénytelen kerülni, mert viszonylag ismert 
körülmények közbeiktatása nélkül a beál-
lítás meggyőző ereje gyengülne. Nagyobb 
távlatú, polemikus észrevételei olykor 
szakkritikáiban jutnak szóhoz. Például a 
Takács József által szerkesztett A magyar 
irodalmi kánon a 19. századbanról szólva 
talál alkalmat arra, hogy rámutasson: az 
annak idején nálunk (igaz, rövid ideig) 
nagy tekintélynek örvendő kánonkutatás 
a korábban kritikatörténetnek, ízléstörté-
netnek mondott stúdiumok egy részének 
önállósodása. S valóban: a klasszikus po-
zitivista irodalomtörténeti monográfiák a 
pályakép előtt vagy után olyan befogadás-
történeti áttekintést helyeztek el, amely 
az adott korszak értékhierarchiáját figye-
lembe véve tisztázta az adott író utóéletét. 
A Margócsy István Petőfi-monográfiájáról 
szóló (egyébként igen elismerő) bírálat is 
tartalmaz megfontolandó megjegyzése-
ket. A Nem ért engem a világ… című ver-
set Margócsy a romantikus kettősséggel, 
a világ polaritásokban látásával hozza 
összefüggésbe, amivel szemben ő kevés-
sé sikerült biedermeier alkotásnak véli: 
„A lírai hős, aki mellesleg költő, a magán-
életi boldogságba menekül, mert mint ha-
zafinak csak szenvedés az osztályrésze, a 
világ kettéhasadt, az én visszavonul saját 
kis világába: ez bizony biedermeier élet-
helyzet.” (664.)

A  kötet (mivel négy évtized mun-
kásságából nyújt válogatást) műfajok és 
módszer dolgában eléggé tarka. Egy tu-
cat szakkritikával zárul, ezt megelőzően 
színes, változatos témák kerülnek a Cik-
kek címet viselő fejezetbe: Petőfi Sándor, 
három megye táblabírája; A  gyűldei ifjak 
című Petőfi vers szövegváltozatai; Nők az 
forradalomban; Ki van Jakobey Károly ké-
pén? stb. Vannak kismonográfia méretű 
tanulmányok is. Ilyen a Petőfi második, 

kéziratban maradt kötetének szerkesztési 
elveiről, retorikájáról szóló Ibolyák, illetve 
a Szendrey Júlia életét és pályáját tárgya-
ló Magyarország legregényesebb asszonya, 
mellyel szervesen függ össze Herczeg Fe-
renc „megbotránkoztató”, Szendrey Júlia 
című drámájának tárgyalása. Ratzky Rita 
elsősorban Szendrey Júlia írásaira, napló-
jára, szépírói életművére kívánja felhívni 
a figyelmet, de az emberi magatartását 
ért támadásokkal szemben is védelmébe 
veszi, vitatva Herczeg Ferenc, Hatvany 
Lajos és mások elmarasztaló ítéletét. Azt 
nem említi, hogy A  honvéd özvegyében 
Arany is hitelt adott olyan híreknek (pe-
dig sem pletykaéhesnek, sem rágalmazó 
kedvűnek nem volt mondható), hogy Júlia 
éppen nem valami tartózkodó, visszafo-
gott életét élt a férje halálát követő hóna-
pokban. Sőt: még azt is feltételezi (pedig 
elég sok személyes benyomása volt Petőfi 
feleségéről), hogy nem is őszinte szerelmi 
vonzalom, inkább hiúság késztette arra, 
hogy Petőfiné legyen: „És eldobád – hajh, 
mint csalódtam! / Azt is, aminél egyebet 
/ Alig szerettél bennem: egykor / Hiú bál-
ványod… nevemet”. Ratzky Rita ebben a 
kérdésben nem foglal állást (ki is érezhet-
né magát erre feljogosítottnak?!), de idézi 
a Júliát közelről ismerő Lauka Gusztávot: 
„Az ész, cím, vagyon és összeköttetés 
feddhetetlen jellemű tulajdonosai, csak-
nem mindannyian jó külsejű fiatalembe-
rek, kérték meg egymás után kezét, és ő 
regényes költői és ábrándos hajlamait kö-
vetve, egy minden egyéb csak nem szép 
külsejű, éles és savanyú modorú, de hír-
hedt és szellemdús ifjúnak nyújtá kezét, 
talán nem is azért, hogy boldog, hanem 
hogy Petőfi Sándorné legyen.” (429.)

Általában véve is becsülésre méltó fi-
gyelmet tanúsít Ratzky Rita olyan elha-
nyagolt témák iránt, mint nőírók, női sze-
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repek, Petőfi költői képeinek bibliai eredete 
stb. Egyébként előadásmódja mindig kor-
rekt, világos, egyértelmű. Éppen ezért nem 
könnyű szóvá tehető problémát találni 
benne. (Ami pedig a recenzens köteles fel-
adatai közé számíthat.) A 252. lapon arról 
szól: mennyi fejtörést okozott az irodalom-
történészeknek, hogy Petőfi miért szerette 
annyira a középszerű Béranger-t. „A  kér-
dés felvethető id. Dumas-val és Dickensszel 
kapcsolatban is.” Nos: szerintünk Dickens 
egyáltalán nem középszerű író. Dumas 
élénk fantáziájú, szertelen képzeletű, nem 
mindennapi tehetség volt, de nyelvileg 
igénytelen. („Magára adó”, komoly író 
sosem tett olyat, mint ő, aki „bedolgozó-
kat” foglalkoztatott, a bíróság előtt maga 
is beismerte, hogy 15–20 ifjú tollforgató 
fogalmazta némely regényét a megadott 
cselekményvázlat alapján.) Dickensnek is 
akadnak hatásvadász fogásai, elnagyolt és 
ismétlődő jellemképletei – akárcsak legna-
gyobb magyar tanítványának, Jókainak –, 
de stílusa eredeti, emberszeretettől átitatott 
humora pedig olyan mély és egyéni mesé-
lő ambícióval társul, ami messze a Sue és 
Dumas rangú írók fölé emeli. Egy másik 
korrekció, vagy inkább kiegészítés: hiteles, 
pontos mindaz, amit Ratzky a népszínmű-
ről ír, de kár, hogy nem hozza szóba Gár-

donyitól A bort, Móricztól a Sári bírót. Nem 
is annyira e műfaj hosszú távú életképes-
ségét lehetne ezekkel bizonyítani, inkább 
azt, hogy ilyen jelentős írók is örökösei 
valamilyen mértékben a népszínműnek, s 
még inkább azt, hogy milyen hamis, idilli 
faluképtől kellett, nem csekély erőfeszítés-
sel, megszabadulniuk.

Hasonló apró ellenvetések – való-
színűleg – még sorolhatók volnának, a 
lényeget azonban aligha befolyásolnák: 
Ratzky Rita életműve (mely nem is fér e 
kötetbe!) figyelmet és méltánylást érde-
mel. Rendre olyan feladatokat old meg (pl. 
az irodalmi muzeológiában), melyek néha 
sürgetőbbek, mint Petőfi eszmetörténeti, 
politikai „betájolása”. Egyébként erről is 
esik szó a kötetben (Petőfi Sándor politikai 
eszméi, közéleti szerepe a forradalom előtt), 
de e kérdések elfogultságtól mentes tisz-
tázása alighanem a jövő nemzedékekre 
vár. Ratzky Rita nemzedékét még feszé-
lyezheti, hogy nem mondta (mondhatta) 
ki a teljes igazságot Petőfi osztályharcos 
korlátoltságáról. De akármerre kanyaro-
dik is a Petőfi-interpretáció útja majd a 21. 
század dereka felé közeledve, nem lehet 
meg, nem lehet sikeres az olyan alapku-
tatások nélkül, amilyenekért Ratzky Ritá-
nak tartozik elismeréssel a szakma.

Imre László
az MTA rendes tagja


