
pedig nem hisszük, hogy ez közismertebb 
lenne, mint az előbbieké. 

A második kötet Mikszáth 1874- 1875-ben 
írott cikkeit gyűjti egybe. A szövegek köz
lése és a jegyzetelés az első kötet alapján 
folytatódik. Egyetlen helyen találtunk jelen
téktelen, a szöveg értelmét nem zavaró 
nyomdahibát (163 : 16), 

Mindenképpen helyesnek tartjuk, hogy 
mihelyt vitatható Mikszáth szerzőségének 
kérdése, a főszövegből mellőzi a cikket, de 
aickor ugyanaz összehasonlítás végett a jegy
zetek között közli (203.) A jegyzetek kielégí-
tőek, körültekintőek és a névtelenül megjelent 
cikkek eredetiségének bizonyításával meg
győzőek. Ugyanakkor itt is van némi rend
szertelenség: a nevek jegyzetelése ötletszerű
nek látszik. Csak jellemző példákat idézünk: 
Horváth Mihályról szükségesnek tartja a 
részletes ismertetést (II. 209.), de az első 
kötetben csak műveit sorolta fel (I. 261.); 
Lónyay Menyhértről viszont egyszer részle
tesen szól (1.277.), itt pedig változtatás nélkül 
újraközli az első kötet szövegét (II. 210.); 
a többször előforduló nevekkel bizonytalan: 
Pulszky Ágost és Simony Ernő esetében 
(11.229.) hivatkozik korábbi jegyzeteire (1. 
e kötet 212. 1. és 1. e kötet 213. 1.), máskor 
pedig (pl. az Ipoly c. balassagyarmati lap és 
Csalomjai, Pajor István esetében) újra és 
többször ismétli korábbi jegyzeteit. 

A harmadik eddig megjelent kötet a 
Cikkek és karcolatok ötödik kötete, amely 
Mikszáth első szegedi évének publicisztikai 
termését adja a Szegedi Napló 1878,-i évfo
lyamából. A közölt szövegek teljessé teszik 
Mikszáth szegedi tartózkodásáról alkotott 
képünket. A kötet szerkesztése, összeállítása 
és jegyzetelése világos, áttekinthető és köny-
nyen kezelhető. Csak elenyésző számban elő
forduló és a szövegek értelmét nem zavaró 
nyomdahibát találtunk (8 : 25; 174 : 6). 

Nem értünk azonban egyet azzal, hogy — 
bár függelékként — olyan kétes hitelű írá
sokat tesz közzé a főszövegben, amelyeknél 
Mikszáth szerzősége vitatható vagy bizony-

GAÄL GÁBOR: VÁLOGATOTT ÍRÁSOK 
1-2. köt. 1921-1940. 1. köt.: Tanulmányok 
1964-1965. Irodalmi Könyvk. 727, 654. . 

Gaál Gábor válogatott irodalmi és publi
cisztikai írásainak kiadása jelentékeny 
mértékben gazdagítja a szocialista irodalom-
szemléíetet. Forrásértékű publikáció ez a vas
kos két kötet, ugyanakkor eleven, aktív 
hatóerő, amely sok vonatkozásban jótéko
nyan befolyásolhatja a mai marxista művé
szetelméletről folytatott vitákat. Gaíl Gábor
ról eddig is tudtak egyet-mást mindazok, 
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talán. A Szegedi Napló'1878. szeptember 18-i 
cikkét (Philippovich B. tervei) Mikszáth más 
cikkével (Félre a titkolózással!, augusztus 
22.) való rokonsága, ironikus hangvétele, 
tömörsége, csattanó befejezése ellenére bizony
talannak tekinti, ugyanakkor a kötet 97. 
oldalán közli a Szegedi Napló 1878. október* 
23-i cikkét (A viszontlátás), amelyről a 
jegyzetek között /fezt olvashatjuk (207.): 
„A cikk MK-tól jól ismert képei és fordula
tai — különösen az első részben — az ő szerző
sége mellett bizonyítanak. A második rész va
lamivel nehézkesebb, a csattanó ismét MK-ra 
vall" Nem értjük hogy ez esetben miért 
elegendők a szerzőség megállapítására olyan 
tényezők, amelyek az előbbi cikk esetében 
elégtelennek bizonyultak? 

A kötet 157. oldalán a Szegedi Napló 1878/ 
augusztus 4-i cikkét közölve (Jó az öreg a 
háznál) ezt írja: „A névtelenül megjelent 
cikk tehát kétséget kizáróan MK-é s csupán 
kommentár jellege miatt került a politikai 
cikkek közül a Függelékbe". Ezt a cikket 
nem érezzük itt helyénvalónak, mert ha 
kétségtelenül Mikszáthé, miért került a kétes 
hitelű írások közé? A „kommentár jelleg" 
ezt nem indokolja. 

Ez az eljárás ellenkezik a kétes hitelű 
írások korábbi közlésének gyakorlatával is: 
a Cikkek és karcolatok első köteteiben ugya
nis ezeket a jegyzetek között olvashatjuk 
(Krk 52. kötet 203.). Helyes lett volna ebben 
is egységesen eljárni. » 

Apró megjegyzéseink nem rontják örö
münket, hogy Mikszáth Kálmán összes művei
nek kritikai kiadása harmadik ciklusához 
érkezett. Gondosan szerkesztett és sajtó alá 
rendezett kötetekről van szó, amelyeket 
haszonnal forgathat olvasó és szakember 
egyaránt. Különösen ki kell emelnünk a 
sajtó alá rendezők munkáját, mert elsősor
ban az ő érdemük, hogy a Mikszáth -sorozat 
a Cikkek és karcolatok e három kötetével 
jelentősen gazdagodott. 

E. Nagy Sándor 

és cikkek. — 2. köt.: Publicisztika. Bukarest, 

akik behatóbban érdeklődtek a magyar 
nyelvű szocialista irodalom és közírás iránt, 
de ezek az ismeretek eléggé hézagosak voltak. 
Részben azért, mert Gaálnak életében csak 
egyetlen kötete jelent meg, az is eléggé szűk
markú válogatás volt (Valósúg és irodalom. 
Állami Könyvkiadó, Bukarest, 1950). Más
részt és elsősorban azért, mert — főleg a 
hazai szakkörök előtt — mindmáig kellően 



fel nem tárt és méltányolt területe a szocia
lista irodalom múltjának a romániai munkás
mozgalomra támaszkodó magyar literatúra. 
Megíratlan még a Korunk története, megírat
lan még a Gaál Gáborról szóló monográfia, 
hiányziK a romániai magyar szocialista iro
dalom történetének összefüggő felvázolása. 
Azok a jeles eredmények, amelyeket Csehi 
Gyula, Tóth Sándor és még néhány irodalom
történész elért, az erőfeszítések, amelyeket a 
szintézis irányába való haladás érdekében 
kifejtettek, maris igen jelentősek, teljes kibon
tásuk érdekében való lenne talán ha ebbe a 
munkába a magyarországi kutatók is bekap
csolódnának. 

Gaál Gábor életének fő műve a Korunk 
című folyóirat volt. Némi költői túlzással 
azt lehetne mondani, hogy a bécsi, berlini 
emigrációban való literátori elindulása, majd 
az erdélyi haladó sajtóban való bemutatko
zása felkészülés volt erre a sorsszerűén vállalt, 
példamutatóan véghezvitt vállalkozásra. Az 
1926-ban Dienes László által elindított folyó
irat az akkor még erre éretlen viszonyok 
között valamiféle egységfront kialakításán 
fáradozott, ezért hasábjain nézetek és törek
vések-más-más árnyalatú mozaikjainak hal
mazából alakult a színkép. „Ha visszaemlé
kezem azokra az évekre: a legújabbkori 
humanizmus szinte boldog évei azok, amikor 
mindenki s ez a lap is, a háborúból kimentett 
élet mámorával vetette magát a világra és 
fedezte fel a háború következtében elválto
zott lét dolgait" - írja Gaál 1939-ben. A 
háborúból visszatért filozopter, aki tornisz-
terében Szent Ágoston vallomásait és Hegel 
esztétikai fejtegetéseit hordozta, maga is 
szembekerült a „zavar éveinek" nagy köve
telésével: választania kellett. Az irracionáliák 
zendülésének idején ő a másik útra lépett: 
a racionáHák vonzották, a törvényt kereste 
és nem a színes ködöket, a valóságot akarta 
látni és elhárította a szürreális álmokat. 
„A művészet nagy feladata az idő legfonto
sabb érdekeit tudatosítani" — ezt a tézist 
tanulta meg Hegeltől, valamint azt a mási
kat, miszerint: „Csak a jelenkor friss, min
den egyéb vánnyadt és kopott". Mindez 
azonban nem egy gyorsan döntő és az elha
markodottság veszélyét magában hordó gon
dolatiság tájékozódása volt, handem a biztos 
és határozott ítélkezés argumentuma. Gaál 
Gábor úgy vált a marxista gondolat kiemel
kedő képviselőjévé az irodalomban, hogy 
elsajátította kora gazdag és teljes művészetét, 
műveltsége szerteágazó volt és mély. Szen
vedélyesen érdekelte a filozófia, a szociológia, 
a szépirodalom minden ága, a film, a színház, 
és a modern formatervezés. S mindez nem 
kívülállóként, hanem — írásai bizonyítják — 
a művészet körén belüllevőként. Kétségtele
nül művész-alkat volt, a fogékonyság és 
érzékenység finom fluiduma árad sok írásá

ból; a kifejezés gazdag változatossága, hajlé
kony plaszti:itása, szépsége és színessége 
találkozott a célratartó pontossággal, az 
ítélet magvasan-tömör biztonságával, és tar
talmasságával. A húszas évek első felében 
alakult ki egyéniségében a kritikusi és publi
cisztikai karakter. A Stefan George iránti 
csodálat éterikusabb övezeteiből haladt gyors 
fokozatossággal a rendező elviség felé. 

A történelmi folyamatok intenzív érzé
kelése hozta ezt magával. 1922-be.i írja: „Egy 
bizonyos: valami egészén elmúlt, s az új, 
ami helyébe került vagy^ helyére alakuló, 
ellentéte annak, ami volt. És ha a dolgok régi 
rendje, összefüggése és értelme az egyesek és 
kiváltságosok ügvét szolgálta . . . bizonyos, 
hogy az új, az alakulóban levő az általános, 
az egyetemes érdekében van . . . nem az indi
vidualizmus, hanem az egyetemes emberi 
szolidaritás nevelését készíti elő." Ez a kissé 
még expresszionisztikusan etikus vallomás 
munkál a kritikus elhivatottságáról szóló 
szavaiban is: „A kritikus nem egy élvező, 
egyéni, hanem a közösségek tiszta céljaiért 
küzdő emberi szellem képviselője. Ezáltal 
van formulázva felelőssége és rendeltetése. 
A teljesebb, lehető igazabb és jobb életért 
ha rco l . . . A kritika nem teljes, ha csak az 
esztétikai fokig bírálat. A kritikának be kell 
kapcsolódni az idő szellemi harcaiba . . . 
A tisztuló új emberi tudatért harcol s az etho-
szért... Ezáltal a kritikus kilép a »beavatot
tak« irigylésre méltó egyházából az emberiség 
nevelői közé, Isten katonája lesz, ahogy 
Belinszkij nevezte." 

Pár évvel később egyre markánsabbá 
válik ez a felismerés. A kommunista munkás
mozgalom áramában fokozódik marxista 
ismereteinek köre és a társadalmi valóság 
elemző szemlélete praktikus példákat szol
gáltat az elméleti tételekhez. Éppen ezért 

'nem meglepő, hogy a háború alatti megingás 
után újra a progresszió felé orientálódó 
Thomas Mann oly nagyra tartott műve 
elemzése szolgáltatja az apropót számára 
ahhoz, hogy logikailag következetesen tovább 
menjen azon az úton, amelyet a szépprózá
ban a nagyrabecsült német művész megje
lölt. Gaál a következtetések levonásában 
egyszerre őrizte a művészi hagyományt és 
egyszerre építette azt tovább — a jövő érde
kében. A nagy hagyományőrzők sorába tarto
zott Gaál, úgy vélte, hogy a szellem alkotá
sai az ember elementáris szükségletei kielégí
tésére keletkeztek. Nem a békés szemlélő- -
dés harmóniája elemeinek tudta e műveket, 
hanem az értelemadás, az elrendezés aktív, 
küzdelmes munkája eredményeinek. Ezért 
indította Thomas Mann szellemisége annak 
kijelentésére: „Vájjon szabad-e, hogy amegértő 
bölcsesség súlvos bíbornál nehezebb drapériáit 
akasszuk a valóság elé s az esztétikai kultúra 
igéző függönyeit, mikor mindaz, amit ember 
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és művész csinálhat, valami célból van, a 
tetszés ittasult felsikításain kívül, például 
arra, hogy értelmet adjon mind e kósza 
zavarban, nyüzsgésben és elmerülésben, ami 
az élet végéig az emberi mezőkön annyi jajok
kal és hörgéssel teli?" 

Az aktív humanizmus, vagy ahogy majd 
később nevezi, a realista humanizmus koordi
nátái körül sűrűsödnek és helyezkednek el 
ezek a gondolatok és egyre inkább arra kész
tetik, hogy még tevékenyebben küzdjön 
eszményeiért. Nem Gaál Gábor volt az egyet
len, aki a húszas-harmincas évek fordulójának 
felgyorsult történelmi-társadalmi eseményei 
hatására intenzív gondolati munkával, a 
marxista elmélet gyümölcsöző alkalmazásá
val pályája új csúcsára lendült. Beletarto
zott az ő érése, publicisztikai és irodalom
kritikai, folyóiratszerkesztői és szervezői tevé
kenysége abba a nagy áramlatba, amely a 
nemzetközi proletárirodalom fellendülése 
jegyében bontakozott ki a Szovjetuniótól 
Németországon át Amerikáig. Elméleti for
rongás, kavargás és tisztulás szegélyezik a 
proletár próza, líra és dráma kísérleteinek 
nagy folyamatát, amelyből az idő érlelő 
hatására pár év múlva egy új fázisban meg
születnek a szocialista realista művek, és 
letisztulás felé mozdul az új realizmus elmé
lete. 

A Gaál gondolkodói pályáján bekövetke
zett új emelkedő időben egybeesik a Korunk 
szerkesztésében bekövetkezett fordulattal. Ez 
a változás- Gaál tudatos szerkesztői munká
jának eredménye volt, az idő parancsa, 
ugyanakkor az olvasó igénye. A Korunk 
hasábjára bevonult a bemutatás helyett a 
bírálat, az irónia helyett a pátosz, a játékos 
keresztmetszet helyett a következetes és irányt 
szabó rendszer. ^ 

Ez a rendszer a valóságirodalom és annak 
esztétikája volt. Nem egyedül Gaál alkotta 
meg ezt; mellette Fábry Zoltán, a Korunk 
csehszlovákiai szerkesztője volt a valóságiro
dalom másik jeles esztétája. A viszonylag 
rövidéletű és egyébként is ingatag, háború 
utáni konszolidációra következő válság az 
évtized végén a nemzetközi tőkés világot 
alapjaiban rázta meg. Élénken élt még sokak 
emlékezetében és főleg az egykor-volt Tanács-
Magyarországból elüldözöttekben a proletár
forradalom emléke; és most úgy tetszett, itt 
a valósága is. A Komintern általános irány
vonala, így a KMP stratégiája is erre irá-

„ nyúlt. A munkásmozgalom fellendülése, elő
retörése a szocialista irodalom új, nagy hullá
mának elindítója lett, ezzel a hullámmal szállt 
és emelkedett József Attila, Nagy Lajos, 
ezzel indul Szilágyi András, Salamon Ernő, 
Nagy István, de kétségtelenül ez vonzza
emeli Illyés Gyulát, Veres Pétert és még sokan 
másokat, akik Gaál Gábor szerkesztői figyelő 
Őrhelyének fényében feltűnnek, bevonulnak 
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a lapba és besorakoznak egy szélesebb folyam
ba, a német, a szovjet, a francia és amerikai 
proletárirodalom jeles képviselői közé. 

Gaál Gábornak az irodalomról ekkoriban 
vallott nézetei egyre markánsabb kontúrokat 
öltenek. „Az irodalom egyetlen célja — írja 
egyhelyütt —, megkönnyíteni a társadalmi 
valóságba való belenyúlást, hogy azt meg
változtathassuk." Másutt pedig: „Az iroda
lomnak csak szociális funkciók tejesítése lehet 
az eszménye. Csak az lehet az irodalom 
célja, ha tudatosít s helyes változtatásra 
mutat. Ha az a célja, hogy megismertesse 
az egész valóságot." Ezek a megnyilatkozá
sok azért fontosak, mert tipikusak. Világo
san megfogalmazzák a forradalmi szocialista 
irodalom ez időben vallott nézeteit, az adott 
valóság forradalmi megváltoztatására irá
nyuló szándékot. Ha a történelmi folyamato
kat és az őket kísérő tudatformációkat asze
rint ítélnénk helyesnek vagy tévesnek, hogy 
azokat siker koronázta-e avagy bukás követte, 
akkor a húszas-harmincas évek fordulóján 
kivirágzott proletárirodalmat a voluntariz
mus szülöttének tarthatnánk. A hajlandóság 
erre nem egy teoretikusban és politikusban 
akkor is megvolt; ez a vélekedés azóta is 
el-elhangzik. Noha a harmincas évek elején 
a fasizmus győzött Németországban és a 
nácizmus támadása szerte Európában vissza
szorította és védekezésre kényszerítette a 
munkásmozgalmat, egy nagyobb idő távla
tában és szélesebb perspektívában a munkás
mozgalom akkori osztályharca nem volt meg
alapozatlan és nem volt reménytelen. Ez a 
történelmi erő élteti azóta is a munkásmoz
galom eszmeiségére épülő proletárszocialista 
irodalom művészileg legkiemelkedőbb műveit. 
Az adott „objektivitására való hivatkozás 
a „szükségszerűség" terminusát ismételgető 
opportunizmus hajlamos volt mindig is a 
világ megváltoztatására törő aktivitást el
ítélni az ideológiában és a művészetben. A 
minden irodalmi irányzatban ott tenyésző 
kis- és középszerűség nem bizonyító erő. 
A korabeli proletárművészet igazi reprezen
tánsai, a Gaál által is méltatott Uitz Bélától 
József Attiláig azonban megbizonyítják a 
forradalmas akarat jogos jelenlétét a művé
szetben. Semmiképpen sem véletlen egyéb
ként, hogy Gaál esztétikai nézetei ilyetén 
kialakulásának idején dolgozza ki József 
Attila is a maga ihletelméletét, amely a 
marxi Feuerbach-tézisekre támaszkodván 
éppen a költői tértmtő aktivitás fogalmi meg
határozásaként született. 

Ezt az aktivitást, vagyis lényegében a 
korabeli magyar elméleti irodalomban kevéssé 
használatos pártosságot értékelte Gaál már 
igen korán Barta Sándorék vállalkozásában, 
annak ellenére, hogy az avantgardizmus 
idealista-ösztönös irracionalista áramlataival 
mindig is szembenállt. Később Illyés Szálló 



egek alatt című kötetét elemezve, elismerése 
mellett kifejti, hogy e versek „gyönyörköd
tetnek csupán és nem aktivizálnak is egyben. 
S végül ezért is csak irodalom ez." Szemlét 
tartván a magyar irodalom felett 1933-ban, 
tömören megfogalmazza szerkesztői vezérel
vét: „Azt kérdeztük: van-e a szépirodalmi 
darabban — a művészet eszközeivel kiho
zott — annyi belső igazság és meggyőző 
erő, mely az olvasóban felkelteni vagy 
elmélyíteni képes a világ megváltoztatásához 
való aka ra to t . . . a szocialista realizmus 
perspektívája egyetlen egy: az életvalóság 
tendenciája, mely ma is az, hogy az élet 
változni akar." Az ilyen típusú elmélkedés 
megnyilatkozásait hosszú évek során kelt 
írásokban elvegyülve feltaláljuk. A korai 
elkötelezettség irányulásában még poten
ciálisan, a késői korszak egyetemesebb szintű 
szemléletében még megőrizve, egyarántbenne 
van ez a szigorú pártosság; ez Gaál Gábor 
irodalomkritikai munkásságának elméleti 
gerince. 

Érthető, hogy ilyen elvekre támaszkodva 
sikerrel emelhette az irodalomelemzés hite
lét, amely az elgépiesedő kultúra idején egyre 
inkább elveszett, s tekintélyét csakis egy 
a valósággal való konfrontálásra törő kriti
kai szemlélet során szerezhette vissza. Az 
erdélyi magyar irodalom különböző irányza
tai, a csehszlovákiai Sarló, a magyarországi 
irodalom számos jelensége, a népiesek, a 
szociográfiai irányzat rendszeresen elemzésre 
kerültek a Korunk hasábjain. A Korunk 
irodalomkritikája természetesen nem telje
sen azonos Gaál Gábor ilyen irányú munkássá
gával, még akkor sem, ha a lap éltetője, 
minden sorának korrektora, a szerzők inspi
rátora, a magyar irodalmi tűzhelyteremtés 
modern időkbeli géniusza is volt ő. Mind az 
Ő, mind munkatársai írásaiban e kemény 
időkben fel-felbukkannak az elvi következe
tesség bizonyos merevségbe való átcsapása 
idején a túlzottnak tetsző követelések, érzé
kenységeket sértő és a fokozott követelések
től viszolygókat megbántó vonások, néha 
tévedések is. Egy 1939-es előadásában meg
állapítja Gaál Gábor, hogy „a népi arcvonal" 
irodalmi vonatkozásban már 1930 óta meg
valósult a lapban. Ez így bizonnyal némileg 
túlzó általánosítás, hiszen a népfrontgondo
lat maga később került a közfigyelem elé, s 
noha közismert, hogy részleges megvalósulása 
a polgár és népi írói rétegek gyengeségének, 
bizonytalanságának is következménye, mégis 

1 ehetetlen nem látni ebben a sikertelenségben, 
vagy félsikerben az évtized-forduló után 
megváltozott történelmi körülményekhez egy-
időre eléggé rugalmasan alkalmazkodni nem 
tudó marxista literátorok felelősségét. Időn
ként azonban azt lehet tapasztalni, hogy a 
magyar szellemi élet antifasizmusának gyenge
ségeit némelyek kizárólag a marxisták túlzott

nak minősített hajlíthatatlanságának szám
lájára írnák. Ezek a vélekedések nem meg
alapozottak. Gaálban mindig elevenen élt a 
vonzódás minden igazán értékes műalkotás 
iránt, minden „nyugtalanságot" örömmel 
üdvözölt, ha „az érzület melegét s a viada
lom őszinteségét" érezhette ki belőle, mint 
az Németh László esetében is történt. Ady, 
mellett talán ő volt az a magyar írástudó, 
akinek szellemével legtöbbet birkózott Gaál 
Gábor. Rendkívüli örömére szolgált, midőn a 
Tanú eszmélkedésétől a társadalmi regények 
írójának pozitív irányba való haladásáról 
tudósíthatott. „Bíráltuk és kifogásoltuk, a 
bírálat rokoni szenvedelmével — írja —, 
mert láttuk, hogy Magyarországról ugyanaz 
az élményanyaga, mint a rftíénk, s neki is a 
magyar megoldatlanságok fájnak, csak épp 
nem akar a megoldás igazi útjára lépni." 
S hogy a megoldás igazi útján a Korunk és 
marxista kritikusgárdája jár, afelől Gaál 
Gábornak soha nem volt semmi kétsége. 

Gaál Gábor esztétikai rendszerének a 
realizmus volt az alappríncipiuma. Nem 
mondhatni, hogy valamely összefüggő szuve
rén esztétikai saját koncepció kialakítására 
törekedett volna, mint kortársai közül például 
Lukács György, Lunacsarszkij vagy mások. 
A realizmus szamára mindenekelőtt a valóság 
lényegi vonásainak művészi megjelenítését 
reprezentálta. Ehhez képest nem volt tisztá
zott előtte a máig vitatott probléma, hogy 
módszer-e a realizmus, avagy stílus, avagy 
elvek rendszere, Gaál mindhárom értelmé
ben használta ezt a fogalmat. Szoros kap
csolatot látott a művészi fogantatású rea
lizmus és a filozófiai látásmód dialektikus 
materializmusa között; s magát a szocia
lista realizmus fogalmát is már igen korán, 
1933-ban használja. A későbbi differenciál
tabb értelmezésben így fogalmazza meg, 
miként vélekedik e kérdésről: „A szocialista 
realizmus a költői alkotás módszere, s a 
szocialista költészet stílusa, mely a valóságos 
világot s az emberi érzelmek világát ábrá
zolja. Stílus, mely a régi realizmusból mind 
a költői ábrázolás objektumának tartalmát, 
mind stílusának különösségeit illetőleg külön
bözik." Gaál nem volt rendszerteremtő esztéta, 
hanem gyakorló irodalomkritikus (s ebben 
hasonlított Bálint Györgyre), sokban el tudta 
kerülni a megmerevedő realizmusfelfogás 
buktatóit; noha annak nem egy eleme kiüt
között saját munkásságában is. Az egyensúly
os harmóniaelvről vallott nézetei, az ellentéte
ket feloldó figura hiányolása, a kivezető út 
követelése stb., ilyen mozzanatok voltak. 

A realizmus-centrikus irodalomszemlélet 
következményeként Gaál nem rokonszenve
zett a húszas-harmincas évek avantgárdé 
irányzataival, legalábbis az irodalomban. 
Feltűnő viszont, hogy az ipari formaterve
zésben tárgyiassággá higgadt konstruktiviz-
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must magasra értékelte; messzemenő szimpá
tiával kísérte a reinhardti színház hagyo
mányait forradalmian át- és továbbalaidtó 
német és orosz színpadi produkciót. Az iro
dalomban kérlelhetetlenebb volt. A vizualitás 
elismert modern átalakulása mellett a szép
irodalmi szférában, mint a.fentiekből kitet
szik, elsősorban a gondolatiság, a közölt 
tudattartalom helyessége érdekelte s világo
san látta nem egy expresszionistánál, vagy 
szürrealistánál a világnézeti idealizmus jelent
kezését, az eszmei zavart, az érzések zűrza
varát. Jellemzőnek tartotta és gyakran 
idézte Tristan Tzara híres-hírhedt megálla
pítását: „Az ember piszkos, megöli az állato
kat, a növényeket, testvéreit, viszálykodik, 
intelligenciája vSn, sokat beszél, nem tudja 
megmondani, amit gondol." Éppen ebben, a 
gondolati megragadásra és logikus kifejtésre 
való képtelenségben marasztalta el Gaál az 
avantgardizmust. 

De nem követte azokat, akik az ízlésük
kel ellentétes irodalmi/művészeti irányzatok
ban nem voltak képesek meglátni azt, ami 
értékként halmozódott fel. Igaz, Paul Éluard 
verseiből az elszigeteltség érzésének jeges 
áradását érzékeli csupán, irracionalizmusát 
emlegeti és nem tekinti át e fájdalmas költői 
üzenet nagyonis valóságos kapcsolatát a 
szörnyű korral, de ugyanakkor esztelenség
nek tartja, ha valaki is tagadná az intuíció 
szerepét a művészi alkotásban. Sztanyisz-
lavszkijról szólván megjegyzi, hogyazexpresz-
szionizmus sok újat és jót hozott. Bergson 
filozófiáját elutasítja természetesen, de nem 
mulasztja el kifejteni, hogy „ . . .hajléko
nyabbá és tartalmasabbá tette fogalmainkat. 
Kimélyítette mélyrenéző szívünket s meggaz
dagította repdeső nyelvünket, szétvetette 
fogalmaink bordáit és meglepő távlatokat 
nyitott a lelki élet belső szféráinak kohóiba." 
Megelégedéssel konstatálta, hogy a „gőzölgő 
avantgardizmusok a művészetek királyi 
stílusa, a realizmus felé higgadtak", de nem 
mulasztotta el 1932-ben megállapítani: „A 
különböző irodalmi forradalmak azt ered
ményezték, hogy az ember úgynevezett össze
tett, komplex ábrázolása tökéletesedett. Az 
ember rajza kiszélesedett a külső fotográfiától 
a legmélyebb atavisztikus rezdülésekig." 

Ez a lényegében ambivalens magatartás 
tette képessé arra, bármily paradoxonként 
hangzik, hogy a valóságirodalom teoretikusa 
lehetett, abban az értelemben ugyanis, hogy 
a megszülető, feltörekvő proletárirodalom 
által főleg az avantgarde-tól átvett műfajokat, 
formákat, struktúrákat elfogadta és beépí
tette realizmus-felfogásába. Kiérezte az avant
gárdé mélyén munkáló ellentett erők játéká
ból a törvénykereső tárgyias mozzanatot, 
elutasítván az. irracionáliákat, éppen erre 
a valóság felé tendáló faktorra épített, akár 
az új lírai tárgyiasságról írt, akár a riportázs, 

a dokumentum szépirodalmi rangra emelke
dési képességéről értekezett. Amit legfonto
sabbnak tartott: a valóság megragadását, 
nem képzelte el- egysíkúan, hanem sokol
dalúan és komplex módon. így érthető 
vonzalma a romantikus látáshoz is. Csupa 
ellentmondásnak tetszenék, miképpen fért 
meg benne a tárgyiasság vállalása és a 
romantika szárnyalása, ha nem értenők meg 
azt a dialektikus, bonyolult benső érést és 
vitát, amelyet a változó időben álló és helyt
álló ember élt át. ítéleteinek kemény biz
tonsága egybevág azzal a benyomással, amit 
a fényképéről ránk tekintő rokonszenves, 
töprengő és mégis határozott, higgadt pillan
tású entellektüel kelt A lényeg keresése és 
biztos feltalálása csupán a végeredménye volt 
egy mély érzelmi kultúrájú, széles látókörű 
ember nagy intenzitású szellemi munkájának. 

Ezért volt képes megfelelni annak a fel
adatnak, amely ilyen múlt után egy egészen 
új szakaszban, az antifasiszta küzdelmek 
idején várt reá. Irodalomkritikái, publicisz
tikája egyaránt a nagy célt szolgálta: össze
fogni és megőrizni. 1940-ben kiadott „jel
szavai" ezek voltak: realista humanizmus, 
mítosznélküliség, együttélés. A cenzúrától 
fenyegetve, általánosan fejezte ki magát, az 
értők számára mégis világosan szóltak szavai 
a népek testvériségéről, az antifaszista eltö
kéltségről. A legnehezebb időkben is meg
őrizte hitét eszményeiben. „A legmélyebbre 
esett napokban látjuk: csak a valóság torzul
hat el, de sohasem az értelme" — mondotta 
1940-ben. Beethovenre hivatkozott ugyan
ebben az írásában, aki azt mondotta egykor, 
hogy a művész sohasem sir, a művész — 
küzd! 

Kétségtelen, hogy Gaál Gábort megkülön
böztetett hely illeti meg a magvar nyelvű 
szocialista irodalomszemlélet törtenetében. A 
Korunk másfél évtizedes, Közép-Európában 
kivételes teljesítményében oroszlánrésze van 
az ő fáradhatatlanságának, önfeláldozó egyé
niségének. A megismerésre és megértésre 
alapozott kritikai program, amelyet megvaló
sított, ma is érvényes. Ha a változó, kedve
zőbb időben lefoszlanak is e hagyományról 
az érdesebb vonások, Gaál Gábor elvei, 
hite továbbra is mérce marad. Megvilágító 
költőiséggel visszatekintve az elmúlt időkre 
így jegyezte ezt a Korunk éveinek margó
jára: „Elsősorban az ismeret, az átvilágítás 
volt a célunk. Tényleg, nem voltak esszé
íróink. Tényleg, nem a formákkal akartunk 
hatni. De mi történhetett? Rideg kőkért 
volt ez a világ, amit hamisításnak éreztünk 
volna kicicomázni, éppen mi, akik a tudo
mány fénytelen szavaival tartozunk megköze
líteni világunk korántsem játékos tényeit. 
Minket is vonzott a könnyedség. De vala
mennyiünket a tárgy közelsége, a tárgy 
súlya s a tárgy fájdalma nyomott. Ebből a 
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szembenézésből született társadalom- és íro-
dalomszemléletünk mindenkor következetes, 
máig vezető humanista realizmusa." 

A nagy gonddal szerkesztett, helyesen 
válogatott, bibliográfiával is ellátott kötetek 
Gaál Gábor munkásságának 1940-ig terjedő 

szakaszát foglalják össze. A következő kötet 
remélhetően nemsokára hozzáférhetővé teszi 
Gaál Gábornak már a felszabadult, népi 
Romániában született írásai teljes gyűjte
ményét. 

Illés László 

BÓKA LÁSZLÓ KÉT TANULMÁNYKÖTETE 

Válogatott tanulmányok. Válogatta és szerkesztette: Sík Csaba. Bp. 1966. Magvető K- 1593 1. 
— Könyvek, gondok. (Válogatott tanulmányok és jegyzetek). Válogatta és szerkesztette, a 
bibliográfiát összeállította: Bessenyei György. Bp. 1966. Gondolat K. 473 I. 

Bóka László több mint három évtizedes 
pályafutása során egyaránt írt monográfiát, 
életrajzi vázlatot, irodalomtörténeti tanul
mányt, irodalomelméleti, stilisztikai, műfaj-
elméleti, nyelvelméleti dolgozatot, egyetemi 
előadást, elő- és utószót, esszét, portrét, 
tablót, komparatista értekezést, kritikát, 
recenziót széljegyzetet, anekdotázó emléke
zést, arcképvázlatot, népszerűsítő előadást, 
ars poeticus önvallomást — azaz az iroda
lomtudomány szinte minden műfaji lehető
ségét kihasználta, illetve alkalmazta. 

Regényei közül a Zenekí&éretbm és a 
Nanauban művészetfilozófiai fejtegetések 
olvashatók, az Őszi napló pedig az irodalom
történeti, kritikai, esztétikai vonatkozású ötle
tek gazdag tárháza. A műfajok közt érték
hierarchiát nem állított fel, a recenzió és a 
monográfia, az adalék és a tanulmány 
egyaránt fontos volt számára. E felfogása 
részint Gombocz Zoltán hatásával magya
rázható, részint a Nyugat esszéista gyakor
latával. Bessenyei György gondos bibliog
ráfiája tanúsítja, hogy válogatott tanul
mányainak eddig megjelent két kötete mellé 
egy harmadik kínálkozik, amely recenzióinak 
százait foglalná magában és amely doku
mentálná az elmúlt három évtized magyar 
irodalmi mozgása iránti érdeklődését, s a 
XX. századi magyar kritikának is egyik leg
fontosabb dokumentuma lenne. 

Kritikus volt és irodalomtörténész, az 
irodalomtörténetben az értékelést, a kritiká
ban pedig a történeti szempontot igényelte. 
Nemcsak elméleti igénye, hanem gyakorlati 
munkássága miatt is szinte reménytelen — 
és szükségtelen is — szétválasztani az iroda
lomtörténészt és a kritikust, az irodalomtör
téneti és a kritikai diszciplínát. Ha a továb
biakban a kritika terminust használjuk, akkor 
azt a magyar gyakorlatnál tágabb értelem
ben alkalmazzuk, az angol criticism-felé köze
lítve. Nyomatékosan szeretnénk hangsú
lyozni — félreértések elkerülése végett —, 
hogy Bóka László Halász Gáborral és számos 
angol kritikussal ellentétben a historicus és 

az értékelő aspektusokat nem tartotta egy
mással ellentéteseknek, hanem ezek egységét 
igényelte. Az irodalomtörténet számára nem 
valami elmúlt korszak lezárását vagy újbóli 
lezárását jelentette, hanem a jelennel, a 
kortárs törekvésekkel való állandó szembe
sítést. „Ha mi tehát azt kívánjuk az iroda
lomtörténettől, hogv jelenközpontú legyen, 
ezt nemcsak a múlt, hanem a jövő felé tekintve 
követeljük, a jelen számunkra éppolyan 
változó, éppolyan átmeneti korszelet, mint 
minden múltbeli történeti korszak . . . " 

Bóka László tiszta elméleti munkát, rész
letekbe menő théorie pure-t sohasem írt, az 
elméleti igényt azonban, ha áttételes formá
ban is, apró recenzióiban is felleljük. Nem 
írt rendszeres elméletet, hanem ennél lénye
gesebbet: figyelmeztetett azokra a szempon
tokra — vagy legalábbis a szempontok soka
ságára — amelyeket egy majdani elméletnek 
figvelembe kéli vennie, vagy talán, ponto
sabban fogalmazva, amelyre a mindennapi 
gyakorlati munkában űgvelnünk kell. 

Bóka László igénye olyan irodalomelmé
let, „melynek tételei nem mondhatnak ellent 
principiálisan korunk tudományos világ
képének, hanem összhangban vannak azzal". 
Ennek az irodalomelméletnek tudomásul 
kell vennie, hogy a természettudományok és 
a technika fejlődése során új, minden eddigi
nél széleskÖrú'Db és felkészültebb közönség ala
kul ki, amely „egyre kevésbé tűri el, hogy 
az író leguggoljon hozzá, és selypegve gügyög
jön neki". A rádió, a televízió és a hangosfilm 
nyomán „megszűnt az irodalom és az írás
beliség elválaszthatatlan kapcsolata, illetve új 
szóbeliség született." A fentiek következté
ben a népköltészet és a műköltészet viszonyá
ban is változás állott be. Bóka László figyel
meztetett arra, hogy a tér- és időszemlélet 
megváltozása követketében az írói „képzelet 
tere szükségszerűen megváltozik. Az új tech
nika eltereli a képzeletet a külsődleges meg
jelenítés útjáról. . .*• Az irodalomelméletnek 
a marxizmusra, a modern természettudo
mányokra, a technikára, az új tudatú közön-
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