
kör „kimenti a 30-as .évek népiességének 
provincializmusából" (180.). E megállapí
tás a népi mozgalom ma már túlhaladottnak 
minősíthető, vulgáris megítélésében gyöke
rezik. Közismert tény, hogy a népi táborból 
többen csatlakoztak az illegális KMP-hez, 
s a más úton járó népiek között is a kor leg
magasabb műveltségi szintjén álló alkotókat 
találunk. A „modern és népi, európai és 
paraszti szintézisére való törekvést" (111.) 
sem jogos szembeállítani a népiek szemléle
tével: Németh László, Tamási, Illyés, Kodo-
lányi, Gulyás Pál stb. elméleti és szépiro
dalmi műveiben is kifejeződik e program. 
Bizonyítátlan és fölületesen általánosító az 
a vád, hogy „a népi írók decentralizációs 
törekvéseiben a parasztorientáció és bizonyos 
mértékig a munkásellenesség rejtezik" (115.1.). 
A közép-európai tájékozódás gondolatával 
foglalkozó Baróti Dezső-tanulmányt Csaplár 
a Németh László koncepciójának „balra 
tolódott változataként" értelmezi (157), holott 
Baróti — Eckhardt nyomán — tisztán 
szellemtörténeti irodalomfölfogás nevében 
bírálja Németh gondolatait. 

Mindez azért is feltűnő és zavaró, mert 
objektíve ellentmond a Kollégium magyar
ságtudományi kutatásairól, németellenes 
nacionalizmusáról, meg a Válaszhoz és Márci
usi Fronthoz fűződő kapcsolatairól szóló — 
igen tárgyilagos — későbbi fejezeteknek. Az 
ellentmondást valószínűleg azon tétel gépies 
alkalmazása okozza, amely szerint az 1935 — 
1938 közötti évek a népi mozgalom fénykora, 
eszmeileg és művészileg legtermékenyebb
szakasza. E néhány év eredményeinek kieme
lése azonban nem jelenthet egyoldalú szem
beállítást a korábbiakkal; a Kollégium néhány 
tagja, főleg Erdei és Ortutay számára az 
1935-ig tartó időszak helyi előkészület volt, 
hogy utána — éppen a népi mozgalmon keresz
tül ! — bekapcsolódjék országos dolgok ren
dezésébe (138-140. és 153.). 

Másik kifogásunk a tabló egyenetlen kidol
gozását illeti, ami akarva-akaratlanul újabb 
eltolódásokat okoz a mozgalom méreteinek 
és belső arányainak szemléletében. A könyv
ben túlontúl aprólékosan földolgozott anyag 
sem ad alapot az összefoglalásnak arra a 
passzusára, hogy „a színpadmozgalom a 
népfront kezdeti időszakának legnagyobb 
szabású, a magyar társadalom haladó, 
demokratikus erőit egyesítő kulturális meg
mozdulásává szélesedik" (180.1.) Hisz mihelyt 
e színpadmozgalom országos szervezetté fej
lődött, az ideológiailag legképzettebb Hont 
Ferenc különféle engedményekre kénysze
rült, épp a gyakorlat terén (147. és 150.). 
Az 1937-ben induló Független Színpad főleg 
hagyományokat ápoló műsorpolitikája (175 — 
176.) tiszteletre méltó, de az idézett szuper-
lativuszt szintén aligha indokolja. 

Ugyanakkor más, nem is jelentéktelen 
életművek idevágó problematikájával kap
csolatban az anyaggyűjtés itt-ott hiányosnak 
látszik. Nem esik szó a kültag Bálint Sándor 
1930-as években kiadott köteteiről?Lakodalmi 
szokások Szeged-Alsóvároson; Néprajz és 
nevelés; Irodalomtörténeti tanulmányok). 
Pedig mind néprajzi, mind irodalmi dolgo
zatai tematikailag is találkoznak a kollégiumi 
munkatársak érdeklődésével; közzéteszi 
Dugonics András ifjúkon dalgyűjteményét, 
értekezik az erdélyi irodalomról. — A szabad 
és kötött verselés vitájával kapcsolatban 
(82—87.) helyén való lett volna kitérni 
Berezeli Anzelm Károly Ádám bukása című, 
Buday György illusztrálta verseskötetére 
(1931). Ebbe a kötött forma híve még több 
szabad verset is belefoglalt, fejlődése tehát a 
formazárás tekintetében megelőzi Radnóti 
későbbi „új klasszicizmusát". A Kollégium
mal csak személyi okok miatt szakító Berezeli 
antifasiszta drámája, a Sámson és Delila 
legalábbis emlitést, a Fekete Mária pedig, 
mint a szabadtérre szánt, helyi folklorisztikai 
elemeket fölhasználó mesejáték első kísérlete, 
föltétlenül gondosabb elemzést érdemelne 
(173-174.). 

Jó részlettanulmányok nélkül nincs össze
gezés. Csaplár Ferenc könyvének komoly 
érdeme, hogy az 1945 előtti évtizedek későbbi 
szintetikus áttekintése számára föltárta és 
értelmezte egy vidékinek induló, de országos 
jelentőségűvé fejlődő szellemi mozgalom 
történetét. A szemléletével és módszerével 
vitatkozó megjegyzéseink egyáltalán nem 
jelentik a monográfia alacsony színvonalát, 
csupán a téma fontosságát és e problémáival 
is, szereplőivel is mába nyúló korszak kuta
tóinak fokozott felelősségét kívánják hang
súlyozni. 

Mérhdn Miklós 

Rejtő István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. 
Bp. 1966. MTA KÉSZ sokszorosító üzeme. 
51 1. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 2.) 

A sorozat, amelyben a jelen kiadvány 
megjelent, az MTA Könyvtára Kézirattárá
nak hasznos kezdeményezése, a kor maximá
lis információ-igényének terméke és jó szol
gája: zárt, speciális könyvtári tulajdonról ad 
részletes, bemutató jelentést bármely könyv
tárban dolgozó kutatók számára, kéziratok 
létéről és a kéziratanyagban pontos hollété
ről tudósít, összekapcsolva, rendszerezőn 
egyesítve a cédulák tömkelegében szétkerült 
anyagot. A kiadvány mint az első füzet," az 
F. Csanak Dóra írta-szerkesztette, Balázs 
Béla-hagyatékot feldolgozó katalógus,aszoro-
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san vett katalóguson kívül bevezető tanul
mányt is tartalmaz. Ebben a szerző katalogi
záló ismerteti a hagyaték sorsát és magát az 
anyagot, értő és gondos őrző módján egyben 
azzal az igénnyel, hogy kijelölje a kutatás 
lehetőségeit és várható eredményét is. 

A Válogatott elbeszélések megjelenése alkal
mából Nagy Péter már 1952-ben felhívta a 
figyelmet a Zalka-életmű irodalomtörténeti 
feldolgozatlanságára, de azóta is csak a 
szovjet irodalomtörténetírás mutathat fel 
némi eredményt e téren. Mostanában —tavaly 
is, idén is jubileum: születése 60., halálának 
30. évfordulójára — mintha kezdődne valami: 
művei kiadása (befejezetlenül A bolygók 
visszatérnek c. regény és eddig legteljesebb 
elbeszélésgyűjteménye Az éneklő börtön) és 
két katalógus megjelentetése (Zalka és a 
szovjet irodalom, Fenyvesi István bibliog
ráfiája 1964-ből, s most Rejtőé) a Zalka 
iránti érdeklődés ébredését vagy legalább az 
érdeklődéskeltés szándékát mutatják. A róla 
szóló emlékezések vagy műveihez írt elő- és 
utószók és kritikák közül valódi irodalomtör
téneti értékű eddig csak Diószegi András 
kisebb tanulmánynak beillő recenziója a 
Társadalmi Szemlében (1967/5), az utóbb 
említett novelláskötetről. A végre nem abszo
lút, hanem — reálisan — viszonyító értékelés 
mellett tételei és kérdésfelvetései kijelölik a 
Zalka-kutatás perspektíváit, sőt esetleg az 
egész emigráció irodalmának tanulmányo
zásához nyújthat segítséget további kidol
gozás után az „egyetemes szocialista világi
rodalom" kategóriája, ha használatának 
jogosultsága bebizonyosodik. Zalka Máté 
írásaiban a szocialista haza-fogalom, új 
életfelfogása, új emberfelfogása és proletár-
internacionalizmusa lenne eszerint, ami a 
szocialista világirodalomhoz kapcsolja — 
egyéniségének formálódásához, gondolatrend
szere, látásmódja kialakulásához, megszilár
dulásához a most Rejtő István által ismer
tetett hagyaték részletes elemzésre alkalmas 
anyagot ígér. A naplók, a levelezés, vázlatok, 
tervek vagy a meg nem jelent művek kézirata 
együttesükben a beható esztétikai vizsgálat 
mellett, mint Rejtő rámutat, az irodalmi 
anyag és a közvetett ill. közvetlen élmények 
közti kapcsolat meghatározását is lehetővé 
teszik. 

A Zalka-kutatásban a kéziratos anyag 
használata nemcsak a kiadatlan művek fel
dolgozásához szükséges, vagy a szokásos 
textológiai, filológiai problémák megoldá
sához, hanem a nyomtatásban megjelent 
művek értékeléséhez, elemzéséhez is. A radi
kális szerkesztői beavatkozás: a történelmi 
igazság helyreállításával kétségkívül az olva
sók érdekét szolgáló változtatások és húzá
sok például lehetetlenné teszik az irodalom
történész számára, hogy A bolygók visszatérnek 

értelmezését, vizsgálatát a műnek a Szépiro
dalmi Kjado gondozásában megjelent kiadása 
alapján végezze. A kutató számára ugyanis 
ez a történelmi regény nem a cselekmény 
idejére vonatkozó történeti forrásmunka, 
hanem a megírás koráról dokumentum — 
éppen az elrajzolások, torzítások elemzése, 
nem pedig eltüntetése viszi közelebb az író 
és a kor szellemének megértéséhez. 

Az irodalomtörténész és a kritikus is tehát 
mindenképpen a kéziratos hagyatékhoz kény
telen fordulni. A személyiség-alakulás egyes 
fázisait tükröző anyag teljes egészében 
kordokumentum értékű. Meglepő a fiatalkori 
írások, zsengék, próbálkozások megléte. A 
katonaság és a hadifogság éveiből származó 
több füzetnyi feljegyzés, napló az első 
világháborúbeli katonáskodás és a fogolyélet 
légköréhez hiteles anyag. A továbbiakban a 
levelezés és a személyi iratok utalnak a 
hadifogolyból lett emigráns író-forradalmár 
széleskörű, az orosz-szovjet irodalmi és politi
kai életbe teljesen belekapcsolódó tevékeny
ségére. 

A könyvtári rendszerezés és az irodalom
történeti vizsgálódás egymást segítik. Rejtő 
jelentése szerint három köteg kéziratos fel
jegyzés vár még szétválasztásra, illetve 
összeillesztésre, rendszerezésre, s ezt csak a 
Zalka-specialisták beható kutatásai végez
hetik el. Mindezeknek megkezdését Rejtő 
István munkája teszi immár lehetővé. 

Wintermantel István 

Salamon Ernő: Mindmáig békétlenül. Váloga
tott versek, műfordítások, napló. A bevezető 
tanulmány Pándi Pál munkája. Válogatta 
és szerkesztette: Becsky Andor. Bp. 1966. 
Szépirodalmi K- 474 1. 

Salamon Ernő a József Attila nyomába 
lépő szocialista költők közé tartozott. Erdély
ben élt, — műveinek gondozását és értékelését 
ezért főként a romániai magyar irodalmi élet 
vállalta. Nálunk Déry Tibor (1948) és Pándi 
Pál (1963) tanulmányai hívták fel rá a figyel
met. A Becsky Andor szerkesztésében ki
adott jelen kötet válogatott verseit, drámai 
és prózai írásait, valamint műfordításait tar
talmazza. 

Indulásakor Salamon a munkásköltők 
szokásos útját járta. Először Adyra figyelt 
fel, majd Kassák expresszionista szabadverse 
vonzotta. De — erdélyi költő lévén — nyomot 
hagyott írásain a szűkebb irodalmi környezet 
is: Bartalis János panteizmusa, Szentimrei 
Jenő lendületes részvéte, Becsky Andor forra
dalmisága, — vagyis azok a költők, akik az 
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