
Ady szlovákiai megismertetésében. 1941-ben 
jelentette meg önálló Ady-versfordításait 
V mladych srdciach címmel. A kötet második 
kiadása két év múlva, 1943-ban jelent meg, s 
még ugyanabban az évben adta ki Szalatnai 
Rezső a Na brefiu ciernych vőd című magyar 
költők antológiáját, amely 62 versfordítást 
tartalmaz, köztük 18 Ady-verset. 

A felszabadulás után viszonylag teljes 
Ady-képet kapott, a szlovák olvasó Ján 
Smrek Ady-kötetével. E kötet révén a demok
ratikus forradalom nagy költője, „az igazi 
Ady'/ áll ma a szlovák olvasók előtt. 

Összefoglalva, Csukás művéről meg
állapíthatjuk, hogy igen alapos, tudományos 
igénnyel készült munka. Kár, hogy nem 
a szlovák irodalom belső világával össze
vetve mutatja a fejlődő, állandóan töké
letesedő szlovák Ady-képet. Két nép iro
dalmi kapcsolataival foglalkozó tanulmá
nyokban a vizsgált jelenséget a befogadó 
irodalom belső összefüggéseivel kell vizsgálni. 
Ha ezt nem veszi figyelembe a szerző, a 
tanulmány alapján az olvasó téves követ
keztetéseket vonhat le. Pl. Csukás köny
vének elolvasása után a szlovák irodalmat 
kevésbé ismerő olvasó Ady hatásának nagyobb 
jelentőséget tulajdoníthat a ténylegesnél. 
Hasznos lett volna vázolni a cseh és nyugati 
irodalmak befolyását, s ezekkel együtt 
vizsgálni Ady hatását. E kis módszertani fo
gyat kosság ellenére is a könyvből haszonnál 
meríthet mindenki, akit érdekelnek a ma
gyar-szlovák irodalmi kapcsolatok. 

Bárkányi Zoltán 
Csanda Sándor: Valóság és illúzió. Irodalom
történeti tanulmányok. Bratislava, 1962. 
Szlovákiai Szépirodalmi Könyvkiadó. 328 1. 

A szerző a magyar — szlovák irodalmi kap
csolatok kutatása és ápolása terén figyelemre 
és megbecsülésre érdemes munkát végzett 
eddig is, mit antológiája (Magyar-szlovák 
kulturális kapcsolatok. Pozsony 1959) és az 
Irodalomtörténeti Füzetek sorozatban meg
jelent tanulmányai bizonyítják. A jelen kötií 
egy újabb lépést jelent előre Csanda kutató 
munkásságában és a magyar-szlovák iro
dalmi kapcsolatok területén egyaránt. 

Az első rész Magyar — szlovák irodalmi 
kapcsolatok címmel hét tanulmányt fog össze, 
melyek közül a „Szilágyi és Hagymási" szép
históriáról szóló, már korábban is megjelent. 
Űjra kiadása mégis indokoltnak látszik, mert 
így a tanulmánykötet egységesebb. E tanul
mányok, noha a Szigetvárról szóló szlovák 
és magyar históriás énektől Bartók Béla szlo
vák népköltési gyűjteménye epikus szövegei
nek vizsgálatáig számos kérdést felvetnek, 
legtöbb esetben eddig ismeretlen dokumen
tumok bemutatásával és értelmezésével, 
marxista módszerrel elemzik a kérdéseket. 
Akár a Fanchali-Jób-kódex magyar és szlovák 

énekeiről, akár az érsekújvári Rákóczi-sirató-
ról ír a szerző, tollát tárgyilagos, építő szem
lélet vezeti. 

A második r&sz három tanulmánya (Sely-
lyei József élete és müvei, Az Ut küzdelme a 
csehszlovákiai szocialista magyar irodalomért, 
Megalkuvás nélkül) azt bizonyítja; noha fő 
kutatási területe a régi magyar és szlovák 
irodalom kapcsolatának feltárása, véleményt 
nyilvánít — igen helyesen — modern cseh
szlovákiai magyar irodalmi kérdésekben is, 
ezzel is egyengetve a közös kérdések feldol
gozásának, értékelésének útját. 

Csanda Sándor munkássága (a mi ré
szünkről pedig különösen Sziklay László im
pozáns Szlovák irodalomtörténete) bizonyítja, 
hogy a magyar és szlovák nép kapcsolatának 
új, minden eddiginél termékenyebb korsza
kában élünk. Közös múltunk, mely, sajnos, 
nem volt ment félreértésektől, ferdítésektől, 
torzsalkodásoktól, tanulságul szolgál a jö
vőre, ha azt hozzáértő, marxista szellemű 
kutató elemzi, s ezzel mindkét népnek, szlo
váknak és magyarnak egyaránt nagy szolga, 
latot tesz. 

Örömmel olvastuk Dr. Ján Caplovic mér
téktartó előszavát. 

Tarnóc Márton 

A Petőfi Irodalmi Műzeum Évkönyve. 1960— 
1961. Szerkesztette: Baróti Dezső. Bp. 1961. 
Képzőművészeti Alap. 253 1. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum újabb év
könyve ismét változatos irodalomtörténeti 
dokumentum-anyaggal, tanulmányokkal jelzi 
a Múzeum sokoldalú tevékenységét. Az év
könyvben publikált írások egy része szorosab
ban kapcsolódik az irodalmi múzeum sajátos 
feladataihoz, mint pl. a kötet bevezető írása 
(V. Nyilassy Vilma: Előszó helyett, Az irodalmi 
múzeum problémáiról), a múzeum rendezte 
kiállításokról szóló beszámolók, vagy az Iro
dalmi kéziratok restaurálásáról (Győry Já-
nosné) készült szakszerű ismertetés, valamint 
a Dunántúl irodalmi emlékhelyeiről adott 
részletes összefoglalás (Balkányi Enikő). — 
Gazdag az évkönyv dokumentum-anyaga: 
Ady, Móricz Zsigmond, Kaffka Margit (Illés 
Ilona, Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő) isme
retlen levelei, József Attila dedikációi (Szántó 
Judit), József Attila Falu c. versének isme
retlen fogalmazványa (Fehér Erzsébet), Kosz
tolányi fiatalkori bírálata Madai Gyula köl
teményeiről (Julow Viktor), valamint Tóth 
Árpád vers-változatai (Illés Ilona) szerepel
nek új adalékként a kötetben. — Az évkönyv 
több írása egy-egy irodalomtörténeti részlet
kérdés elemzését adja: Pór Anna Katona Jó
zsef Luca székének népies motívumait vizs
gálja, Mezősi Károly „a jó öreg kocsmáros" 
mészárosból bérlővé emelkedésének a törté
netét illusztrálja számos új adattal, Miklós 
Róbert Mikszáth Kálmán horpácsi fundusá-
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nak a történetét kíséri nyomon, Vayerné 
Zibolen Ágnes Rippl-Rónai íróportréiról ad 
jó összefoglalást, Sonkoly István Ady versei
nek megzenésítéseivel foglalkozik (közölve a 
megzenésített Ady-versek repertóriumát), 
Sára Péter pedig Ady hatását vizsgálja József 
Attila költészetében. Sára Péter írását a Jó
zsef Attila költői, művészi kibontakozását 
sokoldalúan elemző legújabb tanulmányok 
világánál (1. Szabolcsi Miklós: A Szépség Kol
dusa-kötet. ItK, 1962. 5. sz. és Tamás Attila: 
József Attila és a Nyugat költői, uo.) kissé 
egyoldalúnak érezzük. 

Az évkönyv kiemelkedő írása Baróti De
zsőnek A tizennyolcadik század ízléséről c , az 
irodalomtörténetírásunkban csaknem máig 
elhanyagolt század alapvetően fontos elvi 
kérdéseit vizsgáló tanulmánya. Az európai 
képzőművészeti, zenei és irodalmi rokokóval 
kapcsolatos különféle elméletek bemutatása 
után a magyar polgári irodalomtörténetírás 
rokokó képét bírálja Baróti, s a XVIII. szá
zadi magyar rokokó képzőművészet analó
giájára, tanulságaira utalva utasítja el a Har
sányi István megfogalmazta (Rokokó ízlés a 
magyar irodalomban. Sárospatak, 1936.) fel
fogást a magyar irodalmi rokokóról. Harsányi 
szerint ugyanis a magyar rokokó igazi virág
zása 1794-től 1805-ig tartott, s Csokonai volt 
kiemelkedő képviselője. Ez az elmélet akarva, 
nem akarva a felvilágosodással jelentkező új 
törekvések jelentőségét csökkentette, helyte
lenül értelmezve a rokokó ízlés társadalmi 
előfeltételeit. A rokokó ízlés fejlődéstörténeti 
szerepének a helyes megállapítása nem köny-
nyű feladat, hiszen az európai irodalomtörté
netírásban jellemzése körül végletesen ellen
tétes vélemények ismeretesek. 

Baróti meggyőzően bizonyítja, hogy a 
magyar irodalmi rokokó tulajdonképpen a 
magyar barokk, a feudális irodalom felbom
lási folyamatát tükrözi, egy válságba jutott 
társadalom művészi önkifejezéseként. A ro
kokó lényegét tekintve dekadenssé váló ba
rokk, az elernyedő feudalizmus ízlésváltozata, 
nem önálló stíluskategória, mint a reneszánsz 
vagy a barokk, hiszen a barokk része, de ko
rábbi nagy eszményeitől, feszültségétől, di
namizmusától megfosztottan. Jellemzi a 
könnyed, játékos formák előtérbe kerülése, 
a külsőség kultusza, a földi lét apró örömei
nek bevonulása az irodalom világába. Baróti 
szavaival a ,,tehetetlen kor" ízlésváltozata, 
s bár nem lendíti különösebben előre irodal
munk fő fejlődési vonulatát, számos új for
mai sajátossága (a népiesség kezdetei, moder
nebb verselés, tematikai demokratizálódás 
stb.) mégis a polgárivá váló irodalmi fejlődés 
elemeit is sejteti. Baróti tanulmánya irodalmi 
rokokónk időbeli kereteit a felvilágosodást 
megelőző néhány évtizedben jelöli meg. 

Nem érezzük viszont meggyőzőnek a „vi
lágosság stílusá"-nak, mint a barokk-rokokó
tól és a klasszicizmustól egyaránt elhatárol
ható, de mindkettővel mégis érintkező önál
lóbb stíluskategóriának a feltételezését. A ba
rokk és a klasszicizmus közti stílusváltás kér
désének megnyugtató megoldásához még to
vábbi sokrétű elemzésre, bizonyításra van 
szükség. 

Természetesen e kis terjedelmű írásban 
nem lehetett a magyar rokokó valamennyi 
porblémáját megoldani, de Baróti minden
esetre helyes irányba tereli a XVIII. század 
magyar irodalmának ízlésproblémáit vizsgáló 
kutatásokat, helyes koncepciót dolgozva ki 
irodalmi rokokónk szerepéről. Ezért várjuk 
érdeklődéssel e tanulmány ígért folytatását, 
a felvilágosodás stílusproblémáiról. 

Komlovszki Tibor 

Legűjabajuri Történeti Mtízeum Évkönyve. 
1959—lffo. 1-2. köt. Szerkesztették: Gere
lyes Ede és Lengyel István. Bp. 1959-1961. 
Franklin ny. 153; 234. 

A Legújabbkori Történeti Múzeum, saját
ságos helyzetéből adódóan, elsősorban a mun
kásmozgalom tárgyi emlékeit gyűjti és dol
gozza fel. Most induló Évkönyvében azonban 
Nagy Dezsőnek a szegedi munkásszínjátszás 
történetét tárgyaló dolgozata is helyet ka
pott s ebben igen sok az irodalomtörténeti 
vonatkozás. 

Nagy Dezső adataiból kitűnik, hogy a 
munkásszínpadok műsorán Hayermans, Ib
sen, Hauptmann, Gorkij, Moliére alkotásai 
mellett Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Móricz 
Zsigmond, Tömörkény István, Karinthy Fri
gyes, Szigligeti Ede művei szerepelnek. A 
munkásszínpadok és színjátszók érdemeinek 
elismerése mellett erősen kifogásolja, hogy a 
szórakoztatási és művelődési igények kielé
gítésére való törekvés háttérbe szorította, sőt 
időnként el is nyomta a munkásszínjátszás 
agitációs és propaganda feladatait, melyeket 
pedig — a szerző szerint — mindenáron telje
síteniük kellett volna. Ez a megfogalmazás 
azonban meglehetősen merev és egysíkú, hi
szen az egykori politikai helyzet - és ezen 
belül a munkásosztály helyzete - igen bonyo-

, lult szövevényt alkot. Ennek következtében 
az egyes csoportok tevékenységének megíté
lése, ha kultúrmunkával foglalkoznak is 
azok, jóval árnyaltabban kell történjék. 

Különösen érdekes számunkra Juhász 
Gyula kapcsolata a szegedi munkásszínját
szással. A szerző sokat merített a Munkás
színpad 1919 -20-ból származó kéziratos nap
lójából, melyet a színjátszók akkori titkára, 
Mihályka Lajos vezetett s melyet jelenleg a 
Somogyi Könyvtár kézirattárában őriznek. 
Juhász Gyula már az első előadáson szerepel. 
(1919. július 8.) Ő ismerteti a darab (Mi-
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