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CZÓBEL ERNŐ 

A közelmúltban távozó« el az élők sorából tudományos életünk és a magyar munkás
mozgalom egyik kiemelkedő egyénisége, Czóbel Ernő. Nevét általában mint a marxizmus 
•klasszikusad életművének és élettörténetének példás szorgalmú és eredményű ismertetőjét 
emlegetik és sokan nem tudják, hogy Czóbel Ernő személyében az irodalomtudomány is 
egy.k kiváló képességű, lelkes munkását gyászolja. 

Czóbel Ernő 1886 okt. 16-án született Budapesten. Középiskoláinak elvégzése, után 
a budapesti egyetem bölcsészettudományi karára iratkozott be, majd Berlinben, Parisban 
folytatta tanulmányait. 1911-ben végülis i t thon doktorált. Már diákkorában kapcsolatba 
kerüli a munkásmozgalommal, melynek élete végéig hű és bátor katonája maradt . Az 
ausztro-marxizmusnak a század elején divatozó áruló, opportunista irányzalával szemben 
a fiatal Czóbel Ernő, mint a marxizmus igazi, következetes híve és propagálója lépett fel. 
1919 ben a Tanácsköztársaság lelkes híveként fegyverrel harcolt a Vörös Hadsereg északi 
hadjárataiban, majd a forradalom bukása után a Szovjetunióba emigrált. Egészen a fel
szabadulásig a moszkvai Marx—Engels—Lenin Intézetben dolgozott, hol különösen Marx 
és Engels összegyűjtött műveinek és életrajzi adataiknak felkutatása terén szerzett kima
gasló érdemeket. 1947-ben tért vissza Magyarországra és itthon is, egészen haláláig, a 
marxizmus klasszikusainak magyar fordításait és kiadásait gondozta 

Czóbel Ernő tudományos munkássága példája a sokoldalúan képzett, alapos marxista 
tudással rendelkező, pontos és precíz tudós egyéniségének. A társadalmi tudományoknak 
csaknem valamennyi területén dolgozott; írt a pápai bűcsúkereskedésről, a Dózsa-forrada
lomról, a belga tömegsztrájkról és mindezek mellett nem kis eredménnyel művelte az 
irodalomtörténetet is. Külömöseii ottíhonos volt az erdélyi reformáció irodalmának ismere
tében, de foglalkozott Arany verseinek és a költő életrajzi problémáinak tisztázásával is. 
Tudományos érdeklődését mindig a haladás nagy fordulópontjainak kérdései és alakjai 
vonzották. Heltai és a magyar reformáció, Eötvös, Madách, Arany és a negyvennyolcas 
forradalom, majd Marx és Engels jelzik Czóbel Ernő tudományos pályafutásának határ
köveit. Tanulmányait , cikkeit már fiatal korában a marxista igényesség, a pár tos társa
dalom szemlélet és a mindenre kiterjedő filológiai pontosság, alaposság jellemzi, jóllehet 
Czóbel Ernő ekkor még nem rendelkezik kiforrott marxi-lenini világnézettel és mindössze 
24—2ő éves. 

1911 -ben írta: Heltai dialógusa a részegségről és tobzódásról c. értekezését, melynek 
kapcsán igyekszik az egész magyar reformáció elvi szintézisét felvázolni. A korabeli polgári 
történelemszemlélettel szemben, -—' mely a reformációban csak szellemi áramlatot látott, 
s nem tulajdonított különösebb szerepet azon okok és osztályerők vizsgálatának, melyek 
ezt kii érmeitek, —- Czóbel Ernő részletesen elemzi a magyar társadalmi viszonyokat, 
rámutat az osztályok összeütközésének rugóira s ennek alapján próbálja Heltai helyét és 
szerepét meghatározni a magyar reformáció mozgalmában. í rásában felhasználja Engelsnek 
a „Német parasztháborúk'" c. klasszikus művét, de rajta kívül hivatkozik még a marxizmus 
több más korabeli tudományos művelőjének megállapításaira is. A társadalmi jelenségek
nek nem önmagukban, hanem összefüggésükben való politikus szemlélete, elvi határozott
ság, mely a nagy népi mozgalmakat a haladás, a dolgozó osztályok szemszögéből ítéli meg, 
s magasan tudományos színvonal az, mely ezt a maga nemében kiváló tanulmányt különö
sen értékessé teszi számunkra. 
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Mint filológus apróbb cikkeivel is jelentős mértékben hozzájárult egyes, sokat „vitatott 
irodalomtörténeti kérdések tisztázásához. így pl. Heltai születési idejének, nyomdája ala
pítása körülményeinek vagy Bock Mihály Füveskertecskéje magyar kiadásainak meghatáro
zása szintén az ő érdemeit öregbítik. Nagy kár, hogy aránylag rövid időn át dolgozott az 
irodalomtörténet számára — az emigráció éveiben és az utóbbi időben jóformán teljesen 
elszakadt ettől a területtől —- pedig képességei még sok és érdekes eredménnyel gazda
gíthatták volna az irodalomtudományt. Távozása közülünk azonban így is mély és őszinte 
fájdalommal tölt el bennünket, személyében a munkásosztály egyik derék odaadó harcosát, 
a tudomány kiváló művelőjét gyászoljuk. 

Bóta László. 

JÓZSEF ATTILA ÖSSZES MÜVEI 
I—II. kötet. Sajtó alá rendezte Waldapfel József és Szabolcsi Miklós. 
Budapest, 1952. Akadémiai Kiadó. 

1952. végére, a nagy magyar kommunista 
költő halálának 15. évfordulójára, készüli 
el művei első kritikai kiadásának két 
kötele, József Attila Összes művei I—II. 
címen. A kiadást a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából Waldapfel József 
és Szabolcsi Miklós szerkesztette. A három 
kötetre tervezett kiadás megjelent első két 
kötetében a szerkesztők a költő összes eddi;; 
előkerült verseit, verstöredékeit, verses rög
tönzéseit, személyes jellegű verses írásait, 
versbe foglalt tréfáit szándékoztak közre

a d n i . A harmadik kötetre műfordításainak, 
szépprózai, esztétikai, kritikai írásainak és 
leveleinek kiadását tervezik. 

Klasszikusaink kritikai kiadásai ma, eddig 
soha meg nem adott lehetőségek mellett 
készülnek. 

Az MDP programmnyilatkozata kimondja, 
hogy: „...a haladó nemzeti és emberi kul
túra kincseit hozzáférhetővé kell tenni n 
dolgozó nép legszélesebb rétegei számára...'' 
és feladatként jelöli meg, hogy „a tudomá
nyos kutatást és művészi alkotást fel kell 
szabadítani a tőkétől való függés alól és 
a nép szolgálatába kell állítani." A Pro
gramm megvalósítás:')hoz. nenizéíi irodal
munk igaz megismertetéséhez •» tudomány 
munkásai minden támogatást megkapnak. 

A Jőzsef Altila kritikai kiadás létrehozá
sában, a kiadás előkészítésének messzemenő 
anyagi biztosításán és a kutatás feltételei
nek elősegítésén túl, külön segítséget jelen
tett- a József Attila-múzeum létesítése. 
A Múzeum kézirattára, foíyöiratgyüjteménye 
részben már a kiadás megkezdésekor a ku
tatás rendelkezésére állt, részben a kiadás 
előkészítésével párhuzamosan gazdagodott. 

A szövegkiadás új , szabad lehetőségeinek 
különösen nagy jelentősége van egy olyan 

költő életművének kiadásánál, mint József 
Attila, akinek életére és művére fokozott 
súllyal nehezedett a népelnyomó uralkodó
osztályok kultúrpolitikája, hiszen kommu
nista költő volt egy fasiszta rendszer ural
mának idején. Éhség, önmagától megvont 
fillérek, megaláztatások tapadtak minden 

Tíis füzet kiadásához, amit életében alig 
néhányszáz példányban megjelentethetett. 
Lelkes jóbarátok segítségével összegyűjtött 
előfizetők megrendelése kellett biztosítékul 
a kiadónak, a költő nagy versei, tehetsége 
magában nem volt elég. S ha sikerült is 
egy-egy kiadást összehoznia, legszebb, leg
igazabb versei kimaradtak belőle, legmé
lyebbről fakadt szavait enyhíteni, tompí
tani volt kénytelen, hogy a versek megjele
nését biztosíthassa. Azt a kötetét, melyben 
a maga tompítatlan keménységében csendül 
fel tiltakozó és harcba hívó szava, a „Döntsd 
a tőkét, ne siránkozz" címűt röviddel meg
jelenése után elkobozta a burzsoá osztály
bíróság és forradalmi verseinek legszebbjei, 
legfeljebb csak „űjsorsú népdalokként" ter
jedhettek — mint Darvas József* írja j— 
,,a benne és hitében hívők között". 

összes verseinek első kiadására csak 
akkor került sor, mikor tragikus öngyilkos
sága után szenzációvá mocskolták hősi éle
tét, súlyos szenvedéseit és a szenzáció jó 
üzletnek bizonyult. Hogy forradalmi ver
seinek nagy része és éppen a leghatározot
tabb hangú versek ezekből a kiadásokból 
is kimaradtak, hogy egy sor verse hamis 
szöveggel került a nyilvánosság elé, ez a 
körülmények folytán nyilvánvaló. 

Csak a felszabadulás után jelentek meg 
a Bálint György által előkészített 1948-as 
Cserépfalvi kiadásban és az 1950-ben meg
jelent, Kardos László által sajtó álá rende-

Darvas József: Emlékbeszéd József Attiláról. Kelet Népe, 1939. 
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