
a mostani kiadásban tudatosan mellőzi 
Móricz drámaírói tevékenységének, hatalmas 
prózaírói eredményei mellett is munkássága 
e tekintélyes részének alapos vizsgálatát. 
Véleménye szerint ugyanis a Móricz-drámák 
alulmaradnak prózai munkái színvonalán és 
sem művészileg, sem eszmeileg nem jelente
nek többletet. E megállapításával egyet lehet 
érteni, de ha a magyar drámairodalom folyto
nosságát is figyelembe vesszük, akkor e mű
vek újszerűsége kétségtelen, ahogy erre az 
újabb színháztörténeti kutatások is rámutat
tak. Igazságtalannak tűnik Móriczcal szem
ben Nagy Péternek az az álláspontja, amely 
szerint a drámaírás szinte kizárólag a színház 
nagyobb anyagi lehetőségét jelentette Móricz 
számára. Móricznak valóban fontos volt 
a színház, mint minden más kereseti forrás is, 
de ismerjük olyan nyilatkozatait, melyek 
arról tanúskodnak, hogy őt a dráma mint 
műfaj és kifejezési forma érdekli s így mun
kássága e része is feltétlenül érdekes és fontos 
tárgya lehetne a Móriczi mű teljességét 
vizsgáló kutatásnak. 

Nagy Péter monográfiáját — apróbb 
kifogásaink ellenére is — a Móricz-irodalom 
fontos és hézagpótló alkotásának tartjuk. 
A Móricz életművet ilyen teljességben tár
gyaló munka az 1. kiadás óta sem látott 
napvilágot. Az utolsó tíz évben mind az 
olvasóközönség, mind az irodalomtörténészek 
száma jelentékenyen szaporodott. Nagy Péter 
műve, ahogy ő maga céljául tűzte ki, az ő 
számukra eligazító kalauz és tudományos 
irányítás lesz. 

F. Csanak Dóra 

Barta Sándor: Ki vagy? Válogatott versek. 
A bevezető tanulmányt írta: Illyés Gyula. 
Válogatta és sajtó alá rendezte: Vászoly 
Erik. Bp. 1962. Szépirodalmi K- 139 1. 

Barta Sándor — akárcsak Komját Ala
dár és mások — a tízes évek avantgardista 
köréből indult el s vált a húszas években 
a két háború közötti magyar szocialista iro
dalom egyik jelentős alakjává. Tragikus hir
telenséggel megrekedt költészetének döntő 
részében az expresszionizmus jegyei fedez
hetők fel; mint korában annyian, ő is „víz 
alá gyilkolta" magában „a művészt, a poétát, 
hogy eszközzé teljesedjék" (Fiatalember) : 
a tömegek hangjának, forradalmi lendületé
nek és igazságának megszólaltatója kívánt 
lenni. Valójában — ahogy ezen időszak leg
jellegzetesebb alkotása, a Primitív szent
háromság mutatja — eleinte még az elvisel
hetetlen nyomor és kizsákmányolás fel
panaszlója inkább, mintsem tudatos forradal
már; a bécsi emigráció éveiben azonban 

(a Tanácsköztársaság bukásán érzett fáj
dalom mellett) már az osztályharcos szemlélet 
alakítja a képeket (köztük az Akasztott 
ember emlékezetes metaforáit). Legterméke-r 
nyebb korszaka ez; figyelme az osztrák fővá
ros irodalmi csatározásairól egyre inkább 
a szovjet nép nagy küzdelme felé fordul». 
Idő kristálya : Moszkva című versében meg
indító szeretettel és ritka invencióval szól. 
Leninről, akinek alakját többször megéneklú 
Moszkvába költözése után a hétköznapi élet 
örömeinek versbe-foglalása mellett (Utazik 
a brigád) gyakran foglalkoztatja a távoli 
szülőhaza is: életének utolsó időszakában 
egyre erősebben jelentkezik a honvágy (Ha
zám földjén). A harmincas években ő is, 
akárcsak az anantgardizmusban elindult több 
más szocialista költő, fokozatosan szakít az 
expresszionizmussal; de a további fejlődés 
útjára legfeljebb csak következtetni lehet 
félbemaradt életművéből. Most kiadott válo
gatott verseinek elemzése így is sok adalékkal 
szolgálhat a két háború közötti magyar 
szocialista líra forrásvidékeinek pontosabb 
felméréséhez és megjelöléséhez. Hiszen Barta 
Sándor költészete nem elszigetelten és külön 
irányban haladt, hanem beletartozott abba 
a széles áramlatba, mely a tízes-húszas évek 
tapasztalatain okulva szervesen fejlődött 
tovább; kétségtelen bizonyítékot szolgáltatva 
amellett, hogy az avantgardizmus pozitív 
és negatív szerepét — minden formalista 
megközelítéstől és előítélettől mentesen — 
a maga történetiségében, elsősorban tartal
mi szempontokra figyelmezve kell felmér
nünk. 

A főleg példaadásában és tanulságaiban 
fontos életművet a személyes emlékezés 
hangján ismerteti tanulmányában Illyés Gyu
la és találóan utal Barta Sándor költészetének 
jellegére Grosz és Chagall nevével. Egyúttal 
sok ismeretlen életrajzi adatot felhasználva 
megrajzolja a költő emberi portréját. Ter
mészetesen kifejti, „BartáróJ szólva", a maga 
költői állásfoglalását is az avantgardizmussaí" 
kapcsolatosan, valamint saját életútjára vo
natkozóan. (Eközben talán kissé túlságosan 
sötétre festi az emigráció veszélyeit. Barta 
Sándor életművéből — sajnos — nem hoz
hatunk példákat, Komját Aladár párizsi 
versei azonban meggyőzően érvelhetnek 
amellett, hogy a jó ügy szolgálatában vállalt 
távollét nem szikkasztja ki a költői vénát.) 
Vászoly Erik a legjellegzetesebb verseket 
válogatta össze; de nem lett volna haszonta
lan, ha a teljesség kedvéért a kötet végén 
közli Barta Sándor valamennyi versének 
bibliográfiáját. Bár nem tudományos jellegű 
kiadványról van szó, ilyen nagy jelentőségű 
— és feltáró funkciójú — gyűjteménynél 
a szükséges lexikális és könyvészeti adatok 
nem hiányozhatnak. 

Szabó György 
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