
teit a kritikai kiadás anyagából és saját kuta
tásai alapján állította össze. Egyes versekhez 
értelmezést is fűz; nem egészen világos azon
ban, hogy miért éppen csak ezekhez. 

A kiadvány ízléses előállítása a kliséket 
készítő Kossuth Nyomda és a nyomdai mun
kát végző Akadémiai Nyomda érdeme. 

Horlai Györgyné 

Péter László: Juhász Gyula a munkásmozga
lomban. Szeged, 1961. Hazafias Népfront Sze
gedi Bizottsága. 40 1. 

Péter László a tőle megszokott gondosság
gal dolgozza fel tanulmányában Juhász Gyula 
életének és költészetének azon vonatkozásait, 
melyek a költőt a szocialista mozgalom eszme
köréhez kapcsolják. Inkább csak utalásszerűén 
érinti Juhász Gyula fejlődésútját a Népszavá
ban közölt első verseitől 1919-ig — a szenvedő 
munkásság iránti rokonszenvétől a Tanács
köztársaság célkitűzéseinek tudatos vállalá
sáig - , s fejtegetései fő súlyát a proletárdik
tatúra leverése utáni esztendőkre helyezi. 
Itt újabb adatokkal egészíti ki eddigi isme
reteinket Juhász Gyula 1919-1921 közötti 
tevékenységéről a szegedi szociáldemokrata 
mozgalom keretein belül, melyet a munkás
kultúra fejlesztése területén, s másrészt 
A Munka hasábjain folytatott. Foglalkozik 
a szegedi munkásmozgalmi élet 1923 táján 
bekövetkezett lanyhulásával, mely természet
szerűleg a költő mozgalmi kapcsolatait is 
fellazította. A tanulmány talán legértékesebb 
része Juhász Gyula szocialista eszmétől ihle
tett verseinek elemzése, s ezen belül a megvál
toztatott szöveggel újraközölt versek össze
mérése a korábbi megfogalmazásokkal. Ennek 
során Péter László gazdag bizonyítékokkal 
bontja ki a költő eszmei fejlődésének általa 
rajzolt képletét. 

Érdeme a tanulmánynak az is, hogy nem 
hallgatja el Juhász Gyula világszemléletének 
belső ellentmondásait, lírájának vallásos és 
irredenta átszíneződését. Ebben a vonatko
zásban a tanulmány az 1960. évi szegedi 
irodalomtörténeti vándorgyűlés Juhász-vitá
jához is kapcsolódik, hiszen e kérdések ott 
vetődtek fel a legélesebben. Péter László 
megmutatja Juhász Gyula vallásos látásának 
kétoldalúságát: a keresztényi-tolsztojánus 
vonások a költő gondolatvilágában megköny-
nyítették számára a szocializmus igazságainak 
befogadását a forradalmak napjaiban, a bukás 
utáni esztendőkben azonban már fékezték az 
osztályharcos állásfoglalás kialakításában. 
Ugyanígy többoldalúan közelíti meg Juhász 
irredenta színezetű verseinek problematikáját 
is. Gondos figyelemmel határolja el Juhász 
Gyula vallásos nézeteit a keresztényszocializ
mustól, rávilágítva, maga a költő hogyan 
küzdött e retrográd ideológia és politikai 
mozgalom ellen. Érdekes az a fejtegetése is, 
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melyben Juhász nézeteinek a hazai szociálde
mokrácia álláspontjánál több vonatkozásban 
haladottabb mozzanatairól szól, ám ugyanak
kor nem mutat rá eléggé, hogy a költőnek 
a kommunistákról alkotott felfogása viszont 
a korabeli szociáldemokrata mentalitás jelleg
zetes kifejeződése. 

Bonyolultan összetett a Juhász Gyula 
világszemléletéről kialakított képünk: szociá
lis érzékenységű humanizmus és vallásos látás, 
a társadalom megváltoztatásának vágya és 
tolsztoji jóság-kultusz, a forradalmak elbukása 
okozta fájdalom és a „történelmi Magyaror
szág" elvesztése feletti bánat egyaránt meg
férnek benne. Éppen ezért nem tudjuk elfo
gadni a tanulmány ama konklúzióját, mely 
Juhász Gyulát szocialista költőklasszikusként 
állítja az olvasók elé; maga a tanulmány 
egésze is rácáfol erre. Juhász Gyula valóban 
túllépett a polgári radikalizmus gondolatvilá
gán és nem kétséges, hogy érzelmileg a mun
kásosztály mellett állt 1919 után is, a lehúzó 
körülmények következtében azonban nem 
tudta tartósan magáévá tenni a marxizmus 
igazságait, sem filozófiai alapelveit, sem 
osztályharcelméletét. S ha végleges képet 
csak Juhász Gyula összes művei kritikai 
kiadásának teljes elkészülte után tudunk is 
kialakítani e nagy költőnk bonyolult belső 
ellentmondásokat hordozó életművéről, lénye
ges eltérés eddigi Juhász-portrénktól nem 
látszik valószínűnek. 

József Farkas 

Szerb Antal (1901—1945).Bibliográfia. Össze
állította: Tóbiás Áron. Bp. 1961. Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár. 28, XXXIII 1. 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliog
ráfiai sorozatában érdekes összeállítás jelent 
meg Szerb Antal születésének hatvanadik 
évfordulójára. A sokszorosított, csupán ötszáz 
példányban közzétett kiadvány nemcsak a 
benne található könyvészeti adatok miatt 
értékes (a két világháború közötti magyar 
irodalom kutatói a teljes Szerb Antal-pálya
képet teremthetik meg segítségével), hanem 
példás — és sok tekintetben új — szerkezete 
miatt is. Tóbiás Áron, a kötet összeállítója, 
láthatóan arra törekedett, hogy az életmű 
bibliográfiai összegezése mellett néhány doku
mentum közzétételével még színesebbé, árnyal
tabbá tegye Szerb Antal arcképét. Könyvei
nek, folyóiratokban, napilapokban, időszaki 
kiadványokban megjelent írásainak (és a 
rájuk reflektáló írásoknak), valamint a róla 
szóló emlékezéseknek és tanulmányoknak a 
felsorolása után néhány eredeti művet és 
kortársi visszaemlékezést is közzétesz. (Elő
ször közli magyarul - ha, sajnos, rövidítve 
is — Szerb Antal német nyelvű cikkét József 
Attiláról a Pester Lloyd 1938. évének 142. 
számából.) Más dokumentumok — köztük 



Szerb Antalné 1959 decemberében tartott 
előadásának bevezető része — fonos életrajzi 
adalékokkal szolgálnak. Ily módon (s ez ritkán 
fordul elő ilyen típusú kiadványok esetében) 
elvi és történeti szempontból egyaránt igényes, 
hasznos segédkönyv kerekedett ki a korábban 
inkább csak regisztráló vagy ajánló feladatot 
teljesítő sorozat legújabb kötetéből. 

A Szerb Antal-bibliográfia néhány kisebb 
— elsősorban technikai jellegű — fogyatékos
ságát is e sorozat további köteteinek érdeké
ben említjük meg: hasznos lenne, hogy a XX. 
századi magyar irodalom történetének bib
liográfiai feltárása a továbbiakban is ezen a 
színvonalon történjék. A kiadvány nem min
den esetben tünteti fel idézeteinek lelőhelyét 
s ez különösen akkor szembeötlő, amikor 
Szerb Antal művének értékeléséről olvasunk. 
Korántsem lehetne állítani - az utóbbi évek 
komoly eredményeit figyelembe véve sem —, 
hogy a magyar irodalom e jeles képviselőjé
nek helyét véglegesen és teljes pontossággal 
meghatároztuk volna. Éppen ez a bibliográfia 
is hozzájárul ahhoz, hogy tovább finomítsuk 
az eddigi képet s hogy a továbbiakban min
den — mégoly apró — torzítást elkerüljünk. 
{ így az olyat is, mellyel az utószóban talál
kozunk: egy határozottan haladó, humanista 
mondatból még merészség lenne azt követ
keztetni, hogy Szerb Antal — ha „polgári 
humanista fokon" fogalmazta is meg -
„felismerte" az osztályharcot. Ez a „felis
merés", önmagában, a XX. század közepén, 
degradálása lenne már minden progresszív 
írónak: Szerb Antal valójában nem egyszerűen 
„észrevette" az osztályharc létét, hanem — s 
ez igen jelentős megítélése szempontjából -
számolt is vele.) 

Néhány esetben — s ennek a sokszorosító 
technika is az oka - zavart kelt a kötet 
tipográfiai szürkesége; a kommentárok egybe
folynak az eredeti szövegekkel. Egyetlen jelen
tős adat hiányára bukkantunk csupán: Szerb 
Antal 1926-ban munkatársa volt a Benedek 
Marcell szerkesztésében megjelent irodalmi« 
lexikonnak (IrodalmiLexikon. Szerk. Benedek 
Marcell. Bp. Győző Andor kiadása, 1927. 1224 
\.) Néhány betűjel feloldását is el lehetett 
volna végezni. Ezek a technikai kifogások 
azonban szinte jelentéktelenné zsugorodnak 
a színvonalas, újtípusú bibliográfia egészéhez 
képest. 

Szabó György 

Hankiss Elemér—Berezeli A. Károlyné: A 
Magyarországon megjelent színházi zseb
könyvek bibliográfiája. XVIII-XIX. század. 
Bp. 1961. Országos Széchényi Könyvtár. 4811. 

A XVIII. és XIX. században működő 
színtársulatok által évenként rendszeresen 
kiadott színházi almanachok rendkívül érté
kes színháztörténeti adatanyagot tartalmaz

nak; mindenekelőtt a társulatok névso
rát, a lejátszott műsort és színházi vonatko
zású metszeteket. Éppen ezért a magyar 
színháztörténetnek is elsőrendű forrásai,ame
lyek sok tekintetben pótolják az elmúlt más
fél évszázad színlapanyagának hiányait is. 

Ezeknek a zsebkönyveknek az adatait 
alkalomszerűen már Vali Béla, Bayer József 
és Ferenczi Zoltán is felhasználták és bőven 
merített belőlük azóta is minden magyar 
színháztörténeti kutató. Áttekintésünk azon
ban e gazdag forrásanyagról mind a mai 
napig nem volt. Éooen ezért üdvözölhetjük 
örömmel ezt a rendkívüli szorgalommal és 
gondossággal készült bibliográfiát, amely 
először veszi számba és dolgozza fel ezt az 
erősen pusztuló, értékes forrásanyagot. 

Páratlan és újszerű kezdeményezés ez a 
bibliográfia, amelyhez hasonlót eddig külföl
dön sem állítottak össze. A magyar színház
történet szempontjából azért is jelentős, mert 
az itt közölt 1138 színházi almanachnak 
legalább a felét eddig még senki sem láthatta, 
s így adataik természetesen nem kerülhettek 
feldolgozásra. 

Mintaszerűnek mondható a bibliográfia 
módszerességében, jól átgondolt rendszeres
ségében és ennek következtében használható
ságában is. A bevezetés a színházi zsebköny
vek történeti áttekintését adja, majd a gyűjtés 
körével és a feldolgozás módjával ismertet meg! 
Ezután következnek az egyes zsebkönyvek 
városonként csoportosítva s egy-egy városon 
belül időrendbe sorolva. Az egyes tételek 
azonban nemcsak egyszerű címleírást közöl
nek, hanem a zsebkönyvek tartalmi elemzését 
is, feltüntetve a társulati névsort, a színház 
műsorát, a társulat állomáshelyeit és a zseb
könyvben található egyéb közleményeket 
(költemények, színművek, kottamellékletek, 
képanyag stb.). Feltüntetik továbbá a zseb
könyvek lelőhelyét, jelzetét s ha a könyv fel
lelhető nem volt, a bibliográfiai adatok forrá
sát. A munka négy függelékében néhány 
egyleveles színházi emlény, országos jellegű 
színházi naptár és évkönyv, a pozsonyi 
Erdődy-opera német nyelvű almanachja és 
egyik librettója adataival ismerkedünk meg, 
valamint a gothai Theater -Kalender magyar 
vonatkozású anyagának regesztáját kapjuk. 
Különös elismerés illeti az összeállítókat 
a gothai Theater-Kalender anyagának isme-
tetéséért, mert ennek a zsebkönyvnek 24 
évfolyama, amely a XVIII. századi magyar
országi német színészet egyiR fontos forrása, 
Magyarországon nem található. A bibliog
ráfia gazdag anyagában való tájékozódást 
különféle szempontú mutatók könnyítik meg. 

De nemcsak egyszerű bibliográfiai szám
bavételről, tartalmi elemzéssel egybekötött 
címösszeállításról van itt szó. Ez a könyv 
hatalmas feltáró és gyűjtő munkát is takar. 
A szerzők nem elégedtek meg a különféle 
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