
alátámasztani a kötet címválasztása is, ami -
úgy érezzük - kevesebbet ígér annál, mint amit 
a kötet valójában nyújt. A Nagy időknek kis 
embere hiteles dokumentum. A két világháború 
közti szocialista irodalom kutatói számára for-
rásértékűek a benne közölt visszaemlékezések, 
amelyek hitelét legfeljebb szerzőjük helyenkénti 
túlzott szerénysége „rontja". Ne higgyünk ebben 
a kérdésben neki! 

(A címadó önmeghatározásban szereplő 
„kis" jelző paradox mivoltának felismeréséhez 
elég csak beleolvasni a Korunkba. írt - s mind
máig újrakiadatlan - világpolitikai szemlékbe, 
amelyek 1937 és 1940 között a „nagy időket" 
igenis a kor színvonalán álló, széles látókörrel 
kommentálták és értékelték.) Véleményünk 
szerint, Kahána életútja, alkotó munkássága jóval 
bonyolultabb annál, mint ahogy eddig láttuk, 
illetve ahogy szerzőjük láttatta. Jövendő élet
rajzírójának, monografusanak mélyebbre kell 
hatolni a felszínnél, meg kell fogalmaznia azokat 
a belső és ki nem mondott ellentmondásokat, 
amelyek e szürkének tartott sors mélyén rejle
nek. E kutatások feltehetően nem változtatják 
meg ugyan Kahána helyét irodalomtörténetünk 
rangsorában, de segítségükkel a forradalmársors 
és az emigráció olyan mélységei tárulhatnak fel, 
amelyek új fénybe állíthatják az író emberi alak
ját, lemondásokkal és belső konfliktusokkal teli 
elkötelezettségét. 

Botka Ferenc 

Földes Anna: Móra Ferenc. Bp. 1977. Móra K. 
2541. 

Az így Élt sorozat Móra-kötetének folyto
nos aktualitást az ad, hogy az író legnagyobb 
számú olvasói, a gyermekek számára készült, 
„Tíz éven felülieknek" ajánlja a kiadó. Időszerű
ségének egy másik szintje pedig a centenárium, 
a kerek évforduló ürügyén megszaporodó írások, 
előadások óhajtott eredményéhez igyekszik kö
zelebb juttatni olvasóját ez a könyv is: a tisz
tább, részletesebb, számunkra-való Móra-képhez. 

A könyv megítélésének - természetéből 
következő - szempontjait akörül kereshetjük, 
hogy miképpen felel meg a sorozat és a cím 
kettős követelményének: életrajz-e, és ennek a 
korosztálynak szól-e. Az irodalom életében lehet 
szerepe, föladata az írói életrajznak is akkor, ha 
az alkotó bemutatásával közelebb viszi az olva
sót a műhöz; azért ismertet meg az író testi 

mivoltával, hogy üzenetéhez segítsen hozzá. 
Eközben azonban nem hasznos kauzalitást téte
lezni egy élettény és egy mű között pusztán 
időbeli egybeesésük alapján. így a kötetről ab
ból a szempontból célszerű beszélni, hogy meny
nyire képes közelebb vinni - elsősorban fiatal -
olvasóit az író életművéhez. 

Móráról írván nem jár töretlen úton a szerző, 
hiszen több, az oeuvre lényeges pontjait, műveit 
vizsgáló tanulmányra támaszkodhatott, és a 
saját, 1958-ban kiadott monografikus könyvét is 
értékesíthette. Főleg az író gyermek- és fiatalko
rát rajzolja most meg nagyobb apparátussal és 
részletesebben, sőt még annak szüleiről, apjának 
„mintákat író, álmodó" szűcstűjéről is megemlé
kezik; elgondoIhatóvá, elképzelhetővé teszi ezzel 
az írót, és jelzi meghatározó élményvilágát, 
(Móra Márton mesterségének hanyatlásáról szól
ván azonban zavaró a suba és a guba fogalmá
nak összemosása). A primer biografikus adatok 
mellett sokszor fölhasználja Móra önéletrajzi írá
sait is; legtöbbször utal a szóban forgó műre, 
vagy meg is nevezi azt, néhányszor azonban -
mint például a Kalcinált szóda esetén - elmarad 
ez a hasznos tájékoztatás. 

A kötet vállalkozik Móra hosszabb epikáinak 
bemutatására is. A Rab ember fiait a tanár 
Juhász Gyula idézésével motiválja, a Csilicsali 
Csalavóri Csalavért a folklór felől közelíti meg, a 
Négy apának egy leányától olvasva pedig a gene
tikus elemzés néhány módszerére emlékez
hetünk. A bemutatások azonban több irodalom
elméleti fogalmat, a cselekmény mellett más 
prózaépítő sajátosság megfigyeltetését is meg
bírtak volna. Ilyen teoretikus kitekintés az „író 
teremtette történelmi statisztikáról" megfogal
mazott regényelméleti kóstoló a Rab ember fiaU 
nak kapcsán. 

Az illusztrációk jól felidézik a kor hangu
latát, és megteremtik az eleven Móra alakjának 
illúzióját. Azonban a kép helyenként - például 
a 111. oldalon is - nem szövegkörnyezetét 
szemlélteti, másutt pedig a kevés információt 
hordozó képaláírások csak igen távolról kapcso
lódnak témáikhoz; a 16., 26. oldalon levő kéz
írások fotói akkor lennének igazán hasznosak, 
ha könnyebb elolvasásuk érdekében közölték 
volna azokat a szövegben is, mint ahogyan ezt 
megtették Móra 1918. november 26-i beadvá
nyával. A 179. oldalon levő képet - például a 
Juhász Gyula Emlékkönyv alapján - pontosítani 
lehetett volna; a 184. oldalon látható felvétel 
aláírása téves, mert nem a színház előtt, hanem 
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a könyvtármúzeum lépcsőjén állnak a Juhász 
Gyulát megtisztelő összegyűltek. 

A könyv stílusa meglepetésektől mentesen 
szemléletes. Az idegen szavakat lefordítja, 
magyarázza (így a stipendiumot vagy a difteri-
tiszt), a pragmatica sanctio viszont magyar jelen
tése nélkül maradt, s a fiataloknak talán azt is 
el lehetett volna mesélni, hogy mi a pontos 
jelentése pl. a „két láncot örökölt" . . . mondat
nak. A jól gördülő szöveget ritkán megakasztja 
egy-egy csikorgó publicisztikai klisé: „síkra szállt, 
. . . a kiúttalanság rányomta bélyegét. ..". 

Egészében a könyv eleget tesz feladatának, 
közelebb segíti zsenge olvasóját az íróhoz. 

Kovács Kristóf András 

Kodolanyi János: Szív és pohár. Bp. 1977. Mag
vető K. 367 1. 

Alighanem egyik legkirívóbb sajátossága a 
két világháború közötti magyar esszének, hogy 
az írást indító aktuális alkalom mindig időtlen 
távlatokba tágul. Az íróknak láthatólag szűk 
minden olyan tér, amelyre csak egy kérdés cím
kéje ragasztható. A lehetséges szétágazások és 
kapcsolatok esetenként jobban érdeklik őket, 
mint egy-egy mű vagy érdekes kérdéscsoport 
centrális magja. Kodolanyi János: Szív és pohár 
címmel egybegyűjtött bírálatai és tanulmányai 
akként kötődnek az említett jellegzetességek
hez, hogy ő is sokszor szívesen beszél (látszólag) 
másról, hogy azt sűríthesse cikkeibe, ami legin
kább foglalkoztatta. 

Ez nem jelent egyet az analízis elhanyagolá
sával. Sőt, Kodolanyi bírálatai és cikkei induló 
pontját' mindig a szükséges részletességgel meg
vizsgálja, részeire bontja, hogy így teremtsen ala
pot ahhoz, ami feltétlenül sajátja. Móricz Zsig
mond: Tündérkert - Pillangó c. könyveiről szól
va hosszan fejtegeti Debrecen kultúrtörténeti 
szerepét, hogy azután erre állítva mondhassa el, 
miért „csodálatos" a két mű. Egyéni utat látunk 
ekként Kodolanyi írásaiban: a tárgyi elemek sor
ravétele után legtöbbször kísérletet tesz eszmék, 
elméletek irányába történő emelkedésre. 

Válogatott kritikáiban és tanulmányaiban az 
osztályszemlélet jelentkezése hamar felismer
hető. Ennek okai közül eléggé ismert az a tény, 
hogy a húszas évek végén A falu szociális viszo
nyait elemző író kapcsolatba került a Bartha 
Miklós Társasággal. A kötetben is olvasható írás 
szociológiai érzékenységgel beszél a falvak szoci

ális keresztmetszetéről, tapasztalatai alapján és 
külhoni példákhoz mérve vonja le a tanulságot, 
hogy az, ami van, nem jó, meg kell változtatni. 
Nem véletlen így, hogy Kodolanyi neve ez idő
ben a „baloldaliak" jegyzékének élén szerepelt, 
s többen megjegyezték róla, hogy erőteljesen 
tájékozódott a dialektikus materializmusról. 
Elméleti jártasságának egyik szép példája a Bal
oldaliság - a marxista kritika gyermekbetegsége. 
Világosan látta, hogy az akkori viszonyok kö
zött mily nagy szükség volt reális kritikára. 
Realitás alatt a valósághoz történő viszonyítást 
értve. Érdemes idézni megállapításainak egyik 
passzusát: „Objektív figyelemben kell részesí
tenie a valóságot, a tényeket kell csoportosí
tania, a valóságra kell következtetéseit felépí
tenie. Szemléleti módjában dialektikusnak kell 
lennie, ez az egész dolog lényege" (266.1.). Ter
mészetesen akkor, amikor konkrét tanácsokat, 
valamiféle szabálygyűjteményt, követelmény
rendszert próbál összegezni, megállapításai vitat
hatóvá lesznek. Cikkeiben nem is annyira a kon
krét igények, inkább az elvek érdekesek, hogy a 
bírálatban az impresszionisztikus hangnemnek — 
ahogy ő mondja „lírai kitöréseknek" - és a 
türelmetlenségeknek meg kell szűnniök. Vagyis 
a kritikában a stratégia és a taktika különböző
ségének figyelembevételét elengedhetetlennek 
tartja. Ami az ő szavaival azt jelenti, hogy a 
bíráló az abszolút teljességet a relatív teljességgel 
Összeméri és megmutatja azokat a módokat, 
amelyek az abszolút teljességet megközelíthe
tővé teszik, adott körülmények és követelmé
nyek között (270.1.). 

Kodolanyi cikkeiben mindig vüágosan körül
határolta (vagy megmagyarázta) az általa hasz
nált fogalmakat. Ez különösen abban a helyzet
ben értékelendő nagyra, amikor hivatalosan vagy 
kevésbé tudatosan kísérleteket tettek szavak tar
talmának egybemosására. Egyik 1938-as írásának 
az volt a célja, hogy a „népi" és a „völkisch" 
különbségét érthetővé tegye. Amire - mint a 
cikkből kiderül - az indította, hogy oly jelensé
geket látott, amelyek az általuk kezdeményezet-
tekkel ellentétesek. Magyarán az eszmei import 
ellen lépett fel, amely megszüntetheti a „magyar 
lényeget". Elvszerű és következetes kiállással 
zárta gondolatmenetét, hogy nem hamis ünnep
ségek népi-nemzeti megújulását akarták, hanem 
a munka csendjében megteremthetőt (329.1.) 

Világirodalmi tájékozódását a Szív és pohár-
ban a Makszim Gorkij 60 éves c. írása mutatja. 
Nyüvánvaló, hogy az említett osztályszemlélet 
okán ragadta meg az alkalmat, hogy felvillantsa 
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