
Az 1200 példányban megjelent kiadvány, 
melynek a változatos tipográfiával jó átte
kinthetőséget és olvashatóságot biztosítottak, 
a korszerű és napjainkban egyre inkább elter
jedő ofszet eljárással készült. Csanak Dóra 
gondos, színvonalas, a szerkezetet érintő 
megjegyzésünk ellenére jól kezelhető kataló
gust készített. Az egyes részek elé írt beveze
tői jól foglalják össze a gyűjtemények kiala
kulását, előtörténetét. Várjuk a sorozat foly
tatását ! 

Regüli Ernő 

Rosszijanov, Oleg: Zalka Máté. Ford.: Bá* 
rány György. Bp. 1968. Gondolat K- 159 1. 

Oleg Rosszijanov Zalka Mátéról írott 
monográfiája a forradalom vonzáskörében 
alkotó ember gondolatvilágát és életművét 
mutatja be. Ez a gondolatvilág és életmű 
internacionalista. Ezzel az alappal illeszkedik 
be irodalomtörténetünk szocialista realista 
szakaszába, és ezzel lett szerves része a szov
jet irodalomnak is. A szervesség nem túlzás, 
mert ez az életmű a forradalomban részt vett 
hadifoglyok és orosz munkások-parasztok 
közös politikai, katonai és emberi élményei
ből fakadt. Zalka maga mondja munkásságá
ról: „Ez csak nyersanyag, csak vázlat. De ha 
ezt a vázlatot én nem írom m e g . . . ki tudja 
majd holnapután, hogy mi fájt Kovács János
nak, mialatt Szibériában harcolt, és ki tudja 
majd, mit remélt Nagy István, amikor Tas
kent alatt ment szuronyrohamra? . . . És 
ezt mégis tudniuk kell majd másoknak, akik 
az új Magyarországot építik." (A magyar 
irodalom története 7979-től napjainkig. Bp. 
1966. 782.) 

Az emberábrázolás új aspektusa ez, amit 
Oleg Rosszijanov gondosan elemez Liu elv
társ és az Otthon című elbeszélések alapján. 
(44—47.) Liu Szat-szen és Kis Gábor olyan 
kisemberek, akik túllépnek a „lövészárok 
barátságon", amin sem Ady „mesebeli 
jános"-a, sem Móricz Zsigmond „Kis Samu 
Jóská"-ja nem léphetett túl. Ilyenformán 
Zalka új témavilágba csapott át, megragadva 
a forradalom és polgárháború történelmi 
lehetőségeit. Ő (Zalka) „ . . . inkább a belső 
átalakulások ábrázolására teszi a hangsúlyt" 
(Garamvölgyi József: Zalka Máté. Arcképek 
. . . Kossuth Kiadó, 1967. 190.), és ezt az 

átalakulást a forradalom eszmei vonzóerejé
vel indokolja. 

Zalka más hősei vagy válaszúton gyöt
rődnek (Mese az örök békéről 53—59.), vagy 
cselekvő forradalmárokká válnak (Ivanov, 
A hős szabócska 64—67,), de benne élnek a 
polgárháború utáni szovjet valóságban is, és 
tapasztalják, hogy „A komoly, becsületes 

762 

munkáserkölcs és a forradalom önzetlen 
romantikája mindenütt győzedelmeskedik a 
kispolgári egoizmus és a nyárspolgári rossz
indulat felett." (73.) — (Lásd még Lázadás, 
Fordulat, Orvtámadás, Purgatórium 73—80.) 
Rosszijanov könyvének kiemelkedő fejezetei 
„A Doberdó" és a „Lukács tábornok" cí
műek. Az egyikben Mátray Tibornak, a 
regény hősének, „az uj történelmi kor fiatal 
emberének vonzó alakját" . . . vizsgálja, aki 
. . . „rátér a népfelszabadító harc útjára." 

(136.) A másikban Zalka Máté lelki hajtó
erejét indokolja, amely őt Egertől Novo-
Nikolajevszken át Huescáig emelte. A két feje
zet ugyanazt bizonyítja: Zalka életművében 
„az új történelmi kor" (kiemelés Rosszijanov-
tól) hiteles irodalma és az alkotó „ . . . gaz
dag, összetett, színes életútja s spanyolor
szági halála" (Garamvölgyi: i. m. 183.) ötvö
ződik. Rosszijanov az ember és irodalom 
hitelét Amundsen memoárjaiból vett idézet
tel jelképezi: „Az ember nem tud hozzászokni 
a h ideghez . . . " (142. 1.) Zalka sem tudott 
belenyugodni abba a történelembe, amely az 
embereket kiszolgáltatta. Ezért életre-halálra 
azonosult az új történelemmel, a forradalom 
és polgárháború, a szocializmus ügyével szov
jet földön, de fájt neki a régi is: a reakció 
dölyfölése Magyarországon. Az egyik hőssé 
emelte, a másik fekete listára tette. Ez a 
kettősség kiélezte történelmi szemléletét, 
átlátott az országhatárokon. Azzal a tudat
tal kellett élnie, hogy amíg б a második hazá
ban szabad emberként harcol, az „édes haza" 
itthon szenved. És ha hazája szenvedésein 
kívül még valami bántotta Zalkát, az írót, 
akkor az az a tudat volt, hogy otthon szinte 
teljesen ismeretlen minden, amit tesz és alkot. 
„Magyar nyelven megjelennek Párizsban, 
New Yorkban, Chicagóban, Buenos Aires
ben, Csehszlovákiában, csak éppen Magyar
országon nem!" — panaszkodik önéletraj
zában. (149.) 

A fájdalmat az „édes haza" már felol
dotta. Az 1947-es Cserépfalvi kiadást követő 
hazai szövegkiadványok sorozata, a felszaba
dulás utáni Zalka-irodalom terjedése ezt 
igazolja. Ifj. Kozocsa Sándor Összeállítása a 
legfontosabb irodalomra hívja fel a figyel
met. (155—56.) Természetszerű, hogy a 
Zalka-életmű terjedése, hatóereje a felszaba
dulás után erősebb tápot adhatott az inter
nacionalista gondolkodásnak a hazai iroda
lomban. 

Rosszijanov monográfiájában nem követi 
az egysíkú szerkesztést. Az életrajzi adatok 
közé cselekményes, sőt izgalmas részleteket 
illeszt be (30—31.), tájékoztat a 20-as évek 
emigrációs irodalmának szerveződéséről. (68 
—72.) A „Lukács tábornok" című fejezetben 
viszont a szemléletes leírás módszerét követi, 
amellyel Zalka Máté sugárzó emberi egyéni
ségét hozza közel az olvasóhoz. 



Oleg Rosszijanov adatközlései mellett 
színes olvasói élményt nyújt, és hiteles emberi 
portrét rajzol a legendákkal körülvett Zalka 
Mátéról. 

Tóth János 

Olosz Lajos: Versek. Válogatta és az előszót 
írta: Szász János. Bukarest, 1968. Irodalmi 
Könyvk. 206 1. 1 t. 

Olosz Lajos az Erdélyi Helikon lírikusa. 
Nevét s költészetét alig ismeri a mai magyar
országi olvasó. Költői útját mindössze három 
kötet, s néhány folyóiratban megjelent költe
mény jelzi. Az izgalmas és sokat ígérő pálya 
hirtelen szakadt meg. Az 1931-ben megjelent 
Barlanghomály Olosz utolsó kötete, mely után 
elhallgat, vagy legalábbis nem publikál 
többé. A kiadó szándéka e kötet megjelen
tetésével Olosz Lajos kiteljesületlenül is érté
kes életművének bekapcsolása irodalmi
szellemi vérkeringésünkbe. 

A kötet anyagát Szász János válogatta, s 
az ő munkája a bevezető tanulmány is. Szász 
János a felfedező lelkesedésével szól Olosz 
lírájáról, mely líra erre valóban méltó. Ady 
eszméinek leghívebb erdélyi továbbvivői közt 
jelöli ki helyét, költészetét a demokratizmus 
jegyében fogant költészetnek tartja. 

Világháború, bukott forradalom és Tria
non utáni korhangulatban bomlott ki Olosz 
lírája. Az 1925-ben megjelent Gladiátorharc 
központi élménye aTanácsköztársaság, a lázas
reményteljes forradalmi várakozás és a bu
kást követő dezillúzió. Szász János jól látja, 
hogy Olosz nem marxista módján üdvözli a 
forradalmat. A Fekete evangélium minden 
sora a radikális demokrata eszméiről vall, 
mely eszmékhez a bukás és a kisebbségi sorsra 
jutás minden tragikumát átélve is hű maradt. 
A bevezető írója Juhász Gyulát, az erdélyi 
kortársak közül pedig Szentimrei Jenőt, Endre 
Károlyt nevezi meg legközelebbi költő-roko
naiként. E rokonítás minden bizonnyal az 
eszmei-világnézeti hasonlóságon alapul, hisz 
Olosz költői világa egyéb vonatkozásaiban 
alapvetően más. Világképét erősen determi
nálták filozófiai tanulmányai. A filozofikus-
ság és dialektikusság lírájára is jellemzőek, 
de nem nyomják el annak érzelmi feszült
ségét és gazdag képiségét. 

A Barlanghomály, Olosz utolsó kötete 
búcsúzás. A versek egy meghasonlott, világ
tól és önnönmagától elidegenedett személyi
ség megnyilatkozásai: „Maholnap már sem
mit se mondok . . . " — írja, a teljes vissza
húzódást választja. A különböző kényszerítő 
körülmények között Olosz is bevonult az 
íróasztalfiókjuknak írók népes táborába. 
A mostani kiadásban megjelent négy, eddig 
kiadatlan vers is tanúsítja, hogy a magány 

és elszigeteltség nehéz évtizedeiben sem hall
gatott el Oloszban a költő. 

Szász János írásának legérdekesebbje az 
Olosz-vers szerkezeti sajátosságait elemző 
rész. Olosz egyik fő erőssége a versszerkesz
tés. Szász a szonett kerekségét és zártságát 
tartja az Olosz-féle rendkívül fegyelmezett 
(s ugyanakkor rendkívül feszült) szabadver
sek mögött felderengő modellnek. 

A kötet bebizonyította, hogy Olosz Lajos 
lírája méltatlanul felejtődött el. 

Jékely Adrienné 

Fábry Zoltán: Hazánk, Európa. Válogatott 
tanulmányok. A kötet anyagát válogatta, 
szerkesztette, előszavát írta: Simon István. 
A bibliográfia Hölvényi György munkája. 
Bp. 1967. Szépirodalmi K- 615 1. 

Fábry Zoltánt elsősorban mint publicis
tát tartotta számon a kritika és az irodalom
történetírás. Nem is volt könnyű meghatá
rozni a műfajt, hiszen maga az író is — első 
pillanatra meghökkentően — körvonalazta: a 
műfaj neve: antifasizmus. Amit korábbi köte
tei közül elsősorban a Harmadvirágzás (1963), 
valamint a Kúria, kvaterka, kultúra (1964) 
sejtetett, a Hazánk, Európa fényesen bizo
nyít: Fábry Zoltán irodalomtörténésznek is 
éppoly jelentős egyéniség, mint publicistá
nak. A jubiláns évfordulóra, a 70. születés
napra megjelent kötetet tehát elsősorban így 
kell megközelítenünk. 

Közhely számba megy, hogy a külön-kü
lön megjelent cikkek gyűjteményes kötetben 
egészen más jelentőséget, rangot kapnak. Ez 
alól Fábry Zoltán most megjelent kötete sem 
kivétel. Irodalom és magyarság című rész, a 
kötet nagyobbik fele (mintegy kétharmada) 
az irodalmi tárgyú cikkeket, míg a második 
rész a Vox humana a publicisztikai írásokat 
fogja össze. Teljesen igaza van a kötet szer
kesztőjének és a bevezető írójának, Simon 
Istvánnak, valamint a régvárt bibliográfia 
összeállítójának, Hölvényi Györgynek, hogy 
Fábry írásainak műfaját nehéz meghatározni. 
Kritikai is, esszé is, irodalomtörténet is, pub
licisztika is egyben. Éppen ezért különös 
figyelemre tarthat számot Fábry Zoltán 
könyvének műfaja, amely szokványos kate
gorizálással nem szorítható valamilyen sémá
ba. Egyéni és sajátos a műfaj, s nemkülön
ben a Fábry-stílus is. Minden korszak törté
nelmének megvannak a sajátos jelenségei, s a 
kortársak vagy historikusok aszerint vizs
gálják e jelenségeket, hogy a politikai, gaz
dasági, társadalmi, ideológiai stb. vetületére 
kíváncsiak. Fábry Zoltán az egyik legfonto-
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