
költézés objektív körülményének elemzését. 
Győri alaposan és helyesen mutat rá ennek 
egyéni, személyes okaira, nem beszél azon
ban azokról a társadalmi és egyéni problé
mákról, amelyeket Erdély Romániához csa
tolása jelentett. 

A mű szerkezetét elemezve felmerül egy 
probléma. Külön tárgyalja Áprily életét és 
megint külön művészetét, így költészetének 
fejlődését, alakulását nem látjuk, arról, bár 
helyes, de statikus kép alakul ki az olvasó
ban. Ügy gondoljuk, a sorozat gyakorlata — a 
Babitsról és Lengyel Józsefről készült élet
rajzok ezt bizonyítják — lehetőséget adott 
volna Áprily életének és költészetének 
összefüggésében való, párhuzamos tárgya
lására is. 

Az életrajz nem a monográfia igényével 
készült, nem törekszik teljességre. így, ha 
néhány filológiai hiányosságára is felhívjuk a 
.figyelmet, ezt az Áprily-kutatás érdekében 
és nem a művet bírálva tesszük. Áprily nem
csak költőnek, de műfordítónak és nevelőnek 
is igen jelentős volt. Mégis, a szerző fordításai 
közül nem említi Schiller Wallenstein-jenek, 
Goethe levelezésének és Lermontov Korunk 
hősének fordítását. Nagy jelentőségű peda
gógiai munkásságának is maradtak fent — a 
mű által nem említett — írásos dokumen
tumai, így, ő szerkesztette a protestáns gim
náziumok I—IV osztályai számára készült, 
1938-ban megjelent Magyar olvasókönyvet, 
és északi tanulmányútjáról számol be a 
Baar—Madas Leánynevelő Intézet Értesítő
jének külön számaként megjelent Útijegy
zetekben. Az életrajzi adatokban két hiá
nyosságot találtunk, így 1925-re teszi az 
O. SZ. K- katalógus szerint 1924-ben, év 
nélkül megjelent Versek c. kötetet, és nem 
említi az 1966-ban kiadott, művei felsorolásá
ban szereplő Fegyvertelen vadász c. válogatást. 

A biográfiát jól használható, gazdag élet
rajzi adat-táblázat egészíti ki. Külön kell 
szólnunk a kötetet illusztráló fényképekről. 
A sorozat célját — az író emberi egyéniségé
nek bemutatását — nagy mértékben előse
gítik ezek a jól összeválogatott, dokumen
tatív erejű és jelentőségű képek, melyek Gink 
Károly, Sándor Zsuzsa és Gajzágó Jolán 
munkái. 

Befejezésül elmondhatjuk, hogy Győri Já
nos Áprily-életrajza hézagpótló jelentő
ségű segédkönyv az egyre inkább növek
vő Áprily-kutatás számára. 

Nagy Sz. Péter 

Szalatnai Rezső: Magyar irók nyomában. 
Bp. 1967. Móra K- 228 1. 25 t. 

Ifjúsági kiadó gondozásában jelent meg 
Szalatnai Rezső legújabb kötete, a kiadó 
profiljának megfelelően tehát elsősorban 

ismeretterjesztő, népszerűsítő célzattal. Az 
ismeretterjesztés azonban nem azt jelenti, 
hogy egy mű lemond gondolati és stílusbeli 
igényességéről. Sőt, éppen mert az irodalom
mal ismerkedő, ítéletében nem biztos, a jó és 
értékes irodalomra nem mindig éppen ráta
pintó, kezdő olvasó tájékoztatása, irányítása 
a feladata, fokozottabb tisztánlátásra, a 
tudományos vitákban már kialakult állás
pontok, értékelések ismeretére van szükség. 
És nem utolsósorban élvezetes, könnyen olvas
ható, de nem dagályos, semmitmondóan 
szóvirágos stílusra. 

Valami ilyesmit sikerült megvalósítani 
Szalatnainak az 1962-ben megjelent Juhász 
Gyula hatszáz napja című könyvében. Itt 
megtalálta azt a szerencsés hangvételt, 
amellyel a tudományos kutatás számára is 
fontos, forrásértékű anyagot a nagyközön
séghez közel tudta hozni, annyira, hogy az 
olvasó az író életművének, verseinek elol
vasásához majd megértéséhez biztos szálon 
tudott elindulni. A mostani kötetben azon
ban nem folytatja ezt a végre megtalált, 
kiegyensúlyozott formát, hanem inkább 
visszakanyarodik korábbi írásműveinek ke
vésbé rokonszenves módszeréhez. Az egyes 
írásokra és a kötet egészére jellemző műfaji 
tisztázatlanság Szalatnai írásainak egyik jel
legzetessége és nem éppen szerencsés tulaj
donsága. Nem mintha minden szekunder 
jellegű művet bele akarnánk gyömöszölni 
az irodalomtörténetírás valamelyik műfaji 
kategóriájának skatulyájába. (Hiszen — 
Szalatnainál maradva — a Juhász Gyula
könyvről sem állapítható meg a műfaja, 
mégsem zavar, mert ott a lefogott szépírói 
stílus és gondos kutatói publikálás harmó
niája mögött világos gondolatok, egységes 
koncepció, néhány eredeti megállapítás áll.) 
De a Magyar írók nyomában című gyűjte
mény műfaji meghatározhatatlansága a kötet 
egyik alapvető hibája, mert részben ezért nem 
teljesíti ismeretterjesztő, irodalompedagógiai 
feladatát. A rövid, néhány oldalas írások ahe
lyett, hogy útmutatást adnának, inkább 
megzavarják azt az olvasót, aki még nem is
merkedett meg valahol másutt a magyar 
irodalom legnagyobb alkotóival. A zavar 
egyrészt abból ered, hogy a kötet olvasásakor 
eldönthetetlen, az író végül is a lírai vissza
emlékezés, helytörténeti, kultúrtörténeti ku
tatás, a műelemzés, egy regény tartalmi 
elmondása, az esszé, vagy egyszerűen az 
adatközlés felé billenti-e a mérleg nyelvét.* 

* Előfordul, hogy a szerző ismeretlen vagy alig 
ismert — de elismerésre méltó ügyességgel kiválasz
to t t — igen frappáns idézetet közöl valamelyik nagy 
magyar írótól. így pl. az 59. lapon Kölcseynek egy 
igen szép (de kiadásokban nem szereplő) beszédjéből. 
Illett volna tehát tájékoztatnia az olvasókat, milyen 
forrásból vette idézetét (annál is inkább, mert össze
vetve azt a birtokunkban levő eredeti kézirattal, a 
közlést kissé pontat lannak találjuk). — Szerk. 
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Egy-egy nyolc-tíz oldalas fejezeten belül a 
fent említettek közül néha majdnem mind
egyik előfordul. Vannak persze kivételek 
— főleg a személyes találkozásokat vissza
idéző írásokban — a lírai emlékezés lesz a 
döntő. (Egy nyári nap Leányfalun, Egy hé
ten át József Attilával stb.) 

Ez a líraiság helyenként túlzott szubjek
tivizmusba csap át, annyira, hogy néha 
már-már úgy érezzük, nem a portré modellje, 
hanem írójának napos délelőtti hangulata a 
fontosabb (Egy délelőtt Alsósztregován, 
Senki sem becsesebb a hazánál), s ez a kötet 
második vitatható pontja. 

Harmadszor pedig megkérdőjeleznénk a 
„regényes életrajz" módszerével készült írá
sokat. Népszerű, a közönség körében ked
velt műfaj ez, — és éppen népszerűségénél 
fogva igen nagy hatású lehet. De eredmé
nyessé, hasznossá, az alkotók művészetét szó
rakoztatva megismertetővé csak akkor válik, 
ha írója eltalálja a helyes arányokat. Vagyis: 
ha kellőképpen mérlegelni tudja az életrajzi, 
történelmi stb. eseményeket, ezek közül 
azokra helyezve a hangsúlyt, amelyek az 
életműre döntő befolyással lehettek. Szalat-
nainak nem mindig sikerült ezt az egyensúlyt 
megteremtenie, még akkor sem, ha nem teljes 
életrajzról, hanem csak egy korszakról, vagy 
az író életének egyetlen mozzanatáról van 
szó. 

A fent felsorolt három kérdéses ténye-, 
zőből ered a kötet fő hangsúlyeltolódása, az, 
hogy a lényegest a lényegtelentől nem külön
bözteti meg, és ahelyett, hogy a fontosra rá
mutatva megkönnyítené a megismerést, a 
haszontalan, figyelemelvonó, jelentéktelen 
részletek leírásával csak eltájolja az olvasót, 
és nehezebbé teszi a szelektálást. Néha pe
dig egyenesen tévútra vezetnek a végig 
nem gondolt, romantikus hévtől elragadott, 
helytelen kategorikus kijelentések. A „Jókai 
tanított minket igazi történelemre, földrajzra, 
énekre és néprajzra" (106.)-féle megállapítás 
mellé még jó néhány hasonlót felsorakoztat
hatnánk. Ez a legcsekélyebb objektivitást is 
nélkülöző szemléletmód a stílusra is rá
nyomja bélyegét. A könyv helyenként olvas
hatatlanná válik, mert a patetikus, szóvirá
gos, képzavarokkal terhes szövegből szinte 
lehetetlen kihámozni a mondanivalót. S ho
gyan lehet ismeretterjesztő, az ifjúság szá
mára íródott könyvben (és egyáltalán bárhol) 
ilyen pongyola, nyakatekert mondatokat le
írni: Kölcsey „társadalmi osztálya nem bírta 
elviselni kritikáját. Elhatározták, hogy véget 
vetnek Kölcsey Ferencnek." („Kővel összveha-
jigált próféta") Babitsról szólva: „Korával 
és kortársaival akart dacolni. Ilyesmire 
csak úgy képes az, aki gyönge és beteg, hogy 
elvonul messze, fel valahova, ahol a fák és a 
felhők szinte meghosszabbítják karjait és 
lábait, s így óriásként mérkőzhet már a vi

lággal." (Próféta Esztergom hegyén) Illyés 
Gyula 1932-ben Szalatnai Rezső Van me
nekvés című kötetéről írt kritikájában a 
következőket mondja stílusáról: „Alapjában 
csak önmagának tetszeleg, ha indulatot ki
fejez is, a mondanivalóból többet takar, mint 
fölfed. A szerzőt tán magával ragadja, az 
olvasót csak elszédíti." (Nyugat, 1932. 
11/171.) 

Végül annyit, hogy az elmondottakban 
azért fogalmaztunk helyenként élesen, mert 
nemcsak egyetlen író egyetlen munkájáról, 
hanem általánosabb jelenségről van szó. Egy 
olyanfajta közönségízlés és igény kielégítésé
ről, amelyet a háború előtti regényes mű
vészéletrajzok iskolája nevelt. De a most 
felnövő fiatalok — a tizenhárom éven felü
liek — (a könyv borítóján ez az ajánlás áll) 
még tiszta lappal indulnak. Nem mindegy, 
milyen művekből ismerik meg a magyar 
és világirodalom nagyjainak művészetét, 
mert ez későbbi ízlésüket, ítéleteiket fogja 
befolyásolni. Ezért sajnálatos, hogy a szándé
kában helyes gyűjtemény kivitelében eny-
nyire félrecsúszott, s hogy mindez nemcsak a 
Magyar írók nyomában című kötetre jel
lemző. 

Kajtár Mária 

A magyar irodalom bibliográfiája. 1959. 
Összeállította: Kozocsa Sándor. Az általános 
rész szakcsoportosítása és beosztása: ifj. 
Kozocsa Sándor munkája. Bp. 1966. Gon
dolat K. 639 1. 

A Kozocsa-féle bibliográfiasorozat új 
kötete - ugyanazt a rendszert követi, mint 
elődei — így mind erényei, mind hibái 
az egész bibliográfiai vállalkozásra jellemzők. 
A Kozocsa-sorozat jeknleg azért nélkülöz
hetetlen, mert semmilyen más kurrens vál
lalkozás nincs, amely a magyar irodalom 
újabb termését regisztrálná (Az ItK is 
csak szakbibliográfiát ad évről évre 1962 
óta), így az érdeklődő eléggé fáradságos 
munkával keresheti össze a Kozocsánál 
egyben kézhez kapott anyagot. Másik és 
ezt kiegészítő erénye a bibliográfiai adatok 
pontossága és kimerítő bősége. Ami hibáit 
illeti, az első és leglényegesebb mindjárt 
kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mint az 
„adatok kimerítő bőségét" emlegettem. Mert 
mire vonatkoznak ezek az adatok? A cím 
„A magyar irodalom bibliográfiája" nagyon 
általános — viszont az eddig megjelent kö
tetekben sehol sincs oiyan, a bibliográfiákra 
pedig általánosan kötelező bevezetés, amely
ben a szerző megmagyarázná, hogy pon
tosan minek a bibliográfiáját készíti el, 
mit zár ki az anyagból stb. Mert „a magyar 
irodalom bibliográfiája" jelenthetné a magyar 
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