
drámáikra irányítja a figyelmet, amelyek -
szerinte - méltatlanul hevernek íróasztalfió
kokban vagy kötetekben. 

Ily módon a szerző „kétfrontos" harcot vív 
gyűjteményes kötetében: egyfelől bizonyos 
irodalomtörténeti besorolásokkal áll perben, 
másfelől a színházak műsorpolitikájával vitázik. 
Az irodalomtörténeti evidenciák megkérdőjele
zése igen sok esetben hasznos és gyümölcsöző 
lehet, s új eredményekhez vezethet, ha a vitat
kozó a megállapításait tudományosan megala
pozza, bizonyítékait differenciált érveléssel 
támasztja alá. Mindezt csak gazdagíthatja, ha az 
esztétikai okfejtéshez szépírói elfogultság is 
párosul (ami egy író esetében több, mint ter
mészetes.) De ha csak a szenvedély és a 
személyesség marad, s a mérlegeléshez szükséges 
távolságtartás hiányzik, akkor a mégoly helyén
való megállapítások sem válnak hitelessé. Az 
ember tragédiájának megítélésében az eltelt 
ötnegyed század sem hozott egységes irodalom
történeti álláspontot. Hubay Miklósnak a 
Tragédia melletti feltétlen kiállásában a 
központi érv nem műbeli, hanem az érvényesség 
szempontú interpretációnak megfelelően művön 
kívüli, nevezetesen az, hogy „kereken kimondva: 
a kor bejött Madách utcájába." (379.1.) Ebben 
a korszerűségben pedig alapvető párhuzamot vél 
fölfedezni - többek között — Madách műve és 
Camus filozófiája között. Mint írja: „a Tragédia 
- amely Hegel-illusztrációként naiv volt és 
fogyatékos - Camus-illusztrációként egyszeriben 
értelmet nyer." (386.1.) Móricz színpadi 
műveinek vizsgálatát a következőkkel vezeti be 
a szerző: „Móricz Zsigmond drámáival kapcso
latban kezdettől fogva szögesen ellentétes 
kritikai értékelések voltak forgalomban. Mindig 
akadtak, akik tagadták Móricz drámaírói tehet
ségét, és voltak, akik éppen ezt tartották sokra 
benne." (399. L) Talán mondanunk sem kell, 
hogy Hubay Miklós ez utóbbiak közé tartozik, 
és álláspontjának kifejtésében közvetlenül is 
vitatja Nagy Péternek az övétől eltérő nézetét. E 
tanulmány summázata - mely szerint „Lope de 
Vega teremtő kedve lakott Móricz szívében, 
csakhogy az aranykorhoz nemcsak író kell, 
hanem színház is" — átvezet a színházakkal 
folytatott vita területére. 

A kötet címében jelzett sors, mely a magyar 
drámákra várt és vár, azért mostoha, mert 
hiányzik a színházak differenciálódása, túlzott 
szerepe van a rendezőnek (a szerző rovására), és 
hiányoznak a kortársi drámáért felelősséget érző 
színiigazgatók. A színházak, továbbá, kiszol

gálják a közönséget, melyre az a jellemző, hogy 
„bár anyakönyvileg, tetteikben és frizsiderjük 
révén öntudatos honpolgári a XX. század 
második felének: ízlésben, erkölcsben mégis a 
kor szintje alatt élnek, valahol a múlt század
ban." (93.1.) Ily módon arra a kérdésre, hogy 
„kire számíthatunk", a drámaírók nevében így 
felel a kötet vége felé, egy 1980-as cikkében: „a 
közönségre nem. Vagy alig." Majd hozzáteszi: 
„A kritikára sem számíthatunk. Vagy 
alig." (678.1.) Fölényes érdektelenségnek nevezi 
a színházak viszonyát a drámaírókhoz, és ebben 
a látleletben nemcsak a mai magyar 
drámairodalom fogadtatására gondol, hanem a 
magyar drámára - szerinte - kezdetektől 
jellemző színpadon kívüliségre is. A kötet egésze 
azt a képet rajzolja meg, hogy a hazai dráma
irodalom sorsa mindig is kedvezőtlenül alakult, 
és ezt a képet még ott sem rajzolja át, ahol 
kortársi bemutatókról ír. A kép egyneműségéhez 
az is hozzájárul, hogy Hubay Miklós nem, vagy 
alig törődik a színpadi sikereket is elérő, rend
szeres színpadi bemutatókat felmutató 
szerzőkkel. A dráma sorsa ily módon a drámát 
(azaz Hubay számára döntően a tragédiát) 
szervező sorsot a mű saját sorsává növeszti, 
mely külső végzetként áll az alkotás betelje
sülésének útjában. 

Az összeállításnak hasznára vált volna egy 
erős rostálás. Nemcsak a színházi változások 
nyomán érvényüket vesztett írások esetében, 
hanem azoknál a cikkeknél is, amelyek jórészt 
egymás ismétléseinek tekinthetők. Ezenkívül 
néhány pontatlanság is kigyomlálandó lehetett 
volna. A májusi párizsi diáklázadás száz évvel 
korábbra helyezése, vagy az „Irodalmi szín
padok" (611.1.) címnek a tartalomjegyzékből 
való kihagyása tekinthető a szedők hibájának, 
de Örkény Sötét galamb című drámájának 
feketére történő átkeresztelése (230. 1.) 
már nem. 

P. Müller Péter 

Szilágyi János: A Népszava irodalompolitikája 
1919 és 1929 között. Bp. 1979. Akadémiai K. 
217 1. (Irodalomtörténeti füzetek 96.) 

Az 1924 és 1929 között folyóiratokban, 
napüapokban publikált József Attila-versek 
csaknem fele a Népszavában jelent meg. 
1934-35-ben, amikor a költő mozgalmi- és élet
lehetőségei beszűkültek, és tragikusan magára 
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maradt, a megírt 25 versből 9-et a Népszava 
jelentetett meg. Mindez persze nem jelenti, hogy 
az MSZDP hivatalos lapja felkarolta volna a 
nyomorgó költőt, de az tény, hogy egy 
rövidebb intervallumot leszámítva (1931-32) a 
Népszava legalább folyamatosan közölte verseit. 
A József Attilához fűződő kapcsolat már 
önmagában is indokolná a Népszava irodalom
politikájának tüzetesebb szemügyre vételét. S 
arról sem lehet megfeledkezni, hogy a Tanács
köztársaság bukása után, amikor a munkásmoz
galmat létében veszélyeztette a fehérterror s az 
ezt követő már konszolidált elnyomó állam
apparátus - súlyos kompromisszumok árán 
ugyan - a Népszava volt az egyetlen munkáslap, 
amely legálisan létezett, s amely mindenképp 
tájékozódási irányt jelentett. 

Szilágyi János tanulmánya pótolja azt a hi
ányt, ami a sajtótörténeti kutatásokban e téren 
eddig mutatkozott. A különböző monográfiák
ban, kézikönyvekben elszórtan fellelhető utalá
sok, kisebb tanulmányok után ez a kötet immár 
rendszerezve, a hajdani munkatársak emlékeit, 
szóbeli közléseit is felhasználva, áttekinti, elemzi 
azt a sajátos irodalompolitikát, amelynek legjel
lemzőbb vonása a reformizmus és a forradalmi 
törekvések közötti egyensúlyozás, s amelyet -
ebből következően - tagadhatatlan értékei mel
lett belső ellentmondásai is minősítenek. 

A kiválasztott - a társadalmi erők mozgás
terét tekintve kétségtelenül legfontosabb - idő
szak két egymástól jellegében jól elhatárolható 
intervallumra osztható. (Ez a történeti szakaszo
lás jelenti egyfelől a tanulmány szerkezeti elvét 
is.) Az 1919-től 1924-ig tartó periódusban a 
Népszava kénytelen védekező pozíciót elfoglalni. 
A kolportázsjog megvonása, elkobzások, a szer
kesztők, munkatársak üldöztetése, gyakori be
börtönzése súlyos tehertételt jelent a lap műkö
désében. Ám nemcsak a rendszer terrorisztikus 
módszerei hatottak fékezőleg a Népszava újjá
szervezésére. A vereségtudat, a mozgalom belső 
válsága a reformista szemlélet térhódításának 
kedvezett. Szilágyi János rövid pályaképekkel, 
arcképvázlatokkal bizonyítja, hogy a húszas 
évek első felének szerkesztő gárdájára többnyire 
ez a szemlélet jellemző, s kevés széles látókörű, 
következetesen baloldali belső munkatárs volt a 
lapnáL Bár a megfélemlítés politikája 1924 után 
is érvényben marad (két év alatt 158 sajtóper 
indul), a rendszer lassú konszolidációja s a szo
ciáldemokrata mozgalmon belüli baloldal meg
erősödése a Népszava irodalompolitikájában is 
tükröződik. Fokozatosan közli a korábban tá

madott polgári írókat, s megnyílik a fiatal bal
oldaliak előtt is. 

A szociáldemokrata irodalom rétegződése 
szükségszerű következménye a mozgalom 1919 
utáni differenciálódásának és eszmei pluralizáló-
dásának. Szilágyi János - az adott történelmi 
konstellációt mindig szem előtt tartva - sorba 
veszi a különböző áramlatok irodalompolitikai 
törekvéseit, ül. azok művészi vetületeit. A „nyo
morirodalom" hegemóniája rányomja bélyegét 
az adott korszak művészi termésére. A natura
lizmus leleplező, tényfeltáró szándéka persze tö
kéletesen megfelel a reformista szemléletnek, 
amely idegenkedik a felrázó, forradalmasítóan 
ható művektől, s amely épp ellenkezőleg, min
den forradalmi törekvés előfeltételének tekinti a 
tömegek felvilágosodását. így érthető, hogy mi
közben a Népszava igyekszik ablakot nyitni Eu
rópára, s könyvkereskedése fontos szépirodalmi 
műveket jelentet meg - az MSZDP vezetőségé
nek 1922-es beszámolójából látható - , a szerzők 
névsorában legtöbbször Zola neve szerepel. Nő 
az irodalmi közlések színvonala, s átmenetüeg 
visszaszorul a „nyomorirodalom", amikor Welt-
ner Jakab veszi át a szerkesztést. Az új törekvé
sek kezdetét jelzik az irodalmi yiták is. Szakasits 
Árpád 1924 szeptemberében Uj költészet cím
mel egy avantgárdé szellemű antológiáról ír. 
Sommás ítélete nemcsak a Népszava ízlését tük
rözi, de az avantgárdé magyarországi gyökérte-
lenségét is: „Ez a költészet a dekadencia mocsa
rának lápvilága, a rothadt kapitalizmus legrohad-
tabb terméke." Ugyancsak fontos kérdést érint 
a tendenciózus irodalom körül zajló vita. A dis
putában a tiszta művészet hamis eszményével 
szemben győz a pártos irodalom. S az adott po
litikai, társadalmi tényezők szorításában, az esz
tétikai elvek elbizonytalanodásának korában ez 
mindenképp jelentős végkövetkeztetés. Ám az is 
jól látható, hogy a „mondanivaló elsődlegessé
ge" mint poétikai célkitűzés abban az irodalom
politikai és művészi gyakorlatban konkretizáló
dik, amelynek fogyatékosságára a legtömöreb
ben József Attila mutat rá: ez a szemlélet a pro
letariátust tartalomnak tekinti. (Míg ő formá
nak.) 

A Népszava szellemi arculatát jellemzi az a 
tabló is, amelyben helyet kap valamennyi jelen
tős, a laphoz így vagy úgy kapcsolódó író, köl
tő. Szilágyi János filológusi gonddal regisztrálja 
a publikációk számát, s rövid tartalmi kivonattal 
igyekszik illusztrálni a közölt művek jellegét, je
lentőségét. (A szándékot értve, s a kötet termé
szetéből adódó korlátozottságot is tudomásul 
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véve - szóvá kell tennünk e módszer fonáksá
gát. Azt ti., hogy az önmagában mégoly tömör 
kivonatoló megállapítás sem hivatott a művek 
művésziségét visszaadni, legfeljebb tartalmi in
formációt közöl.) A Népszava kettó's elvet érvé
nyesít a konzervatív írók megítélésében: egyér
telműen elutasítja demagóg, proletárellenes meg
nyilatkozásaikat, ám az esztétikai, művészi érté
kelésben engedményeket tesz. A haladó polgári 
írókhoz, költó'khöz is sajátos viszony fűzi. Azok 
szemléleti korlátait, esetenkénti bizalmatlan 
megnyilvánulásait nem tolerálja, így aztán fő-
ként a „megalkuvásra hajlamos polgárt" látja 
bennük. S bár Móricz, Babits értékelése utóbb 
- a második szakaszban - módosul, Juhász 
Gyula, Kosztolányi, Tóth Árpád verseit alig 
közli 

Jelentó'ségének megfelelően elemzi a tanul
mány a Népszava és a forradalmi szocialista iro
dalom kapcsolatát. Mivel 1927-ig, a 100% meg
jelenéséig nem volt meghatározó jelentó'ségű bal
oldali lap, a Népszavára hárult volna a szocia
lista irodalom támogatása. Bár Nagy Lajos, Ger
gely Sándor műveit gyakran közölte, s értó' bírá
latokkal segítette az induló új nemzedéket 
(József Attila, Déry stb.) összességében - főleg 
az első időszakban - nem tudott eleget tenni 
ennek a feladatnak. Majd csak a forradalmi 
mozgalmak erősödése idején (1925-26) tárjaki 
kapuit a szociáldemokrácia eszményein túlnövő 
irodalmi törekvések előtt. A választási vereség 
után, a vezetőség jobbratolódásának következ
ményeként pedig ismét lazul a lap és a forra
dalmi eszméket valló írók, költők kapcsolata. A 
Népszava irodalompolitikája e tekintetben is 
hűen követi a mozgalom erősödését, máskor 
megtorpanását. 

A napjainkban egyre gazdagodó sajtótörté
neti kutatások újabb eredményét üdvözölhetjük 
Szilágyi János tanulmányában. Munkájának fon
tosságát nemcsak az jelzi, hogy a két világhá
ború közti forradalmi, szocialista szellemiségű 
magyar irodalom majd minden jelentős írója, 
költője publikált a Népszavában. Bár irodalom
történeti szempontból ez sem mellőzhető. Úgy
szintén az a tény sem, hogy a Népszava viszony
lag magas példányszámával (40-50 000) széles 
társadalmi rétegekhez közvetítette a haladó iro
dalom alkotásait, s ezzel közvetve hozzájárult -
ahogy Szilágyi János összefoglalóan értékeli -
mai társadalmunk világnézetének, irodalmi mű
veltségének alakításához is. 

N. Horváth Béla 

Görömbei András-Bertha Zoltán: A hetvenes 
évek romániai magyar irodalma. 1-2. köt. Bp. 
1983.TIT 156,2111. 

A határon túli magyar irodalmak kiváló is
merője, Görömbei András a csehszlovákiai ma
gyar irodalomról írott monográfiája után szerző
társával a romániai magyar irodalom utóbbi év
tizedének termését tekinti át. A tanulmány és a 
hozzá kapcsolódó bibliográfia a Tudományos Is
meretterjesztő Társulat budapesti szervezetének 
kiadásában, Fogarasi Ágnes szerkesztői tevé
kenysége nyomán került az olvasóközönség elé. 

A szerzők a vizsgált időszakról és az előzmé
nyekről szóló művekre röviden utalnak: Sőni Pál 
1969-es tanulmánykötetét Kántor Lajos-Láng 
Gusztáv Romániai magyar irodalom 1944-1970 
című összegezése követte; a legfrissebb munka e 
tárgykörben a Budapesten megjelent A magyar 
irodalom története 1945-1975 című kézikönyv 
negyedik kötetének egyik terjedelmes fejezete. 
A hazai irodalomtörténészek, kritikusok közül 
főképpen Ablonczy László, Béládi Miklós, Czine 
Mihály, Ilia Mihály, Kis Pintér Imre, Kiss Fe
renc, Pálfy G. István, Pomogáts Béla, Szakol-
czay Lajos és Széles Klára elemzéseinek, kriti
káinak szempontjait hasznosítja Görömbei And
rás és szerzőtársa munkája is. 

A romániai magyar irodalom a hetvenes évek 
elejére sokágúvá és színessé vált: nem volt köny-
nyű e változatosságban megfelelő rendező és ér
tékelő elveket érvényesíteni úgy, hogy az egy
máshoz és az egyetemes magyar irodalomhoz 
való viszonyítás hitelessége is megőrződjön. 

Görömbei András és Bertha Zoltán az idő
rend és a nemzedéki csoportok szerint mérlege
lik az utóbbi tíz-tizenöt év alatt az egyes műfa
jokban született legfontosabb műveket. Gyakran 
csak szűkszavú jelzésekre szorítkoznak, de igye
keznek a leglényegesebb jelenségeket, tendenciá
kat, a lírai nyelv új árnyalatait, egyes műfajok 
megerősödését rögzíteni, az értékőrzés és érték
teremtés vállalt hivatásából táplálkozó, Gáli 
Ernő kifejezésével „a sajátosság méltóságából" 
létrejövő műveket figyelmünkbe ajánlani. A leg
idősebb nemzedékről röviden szólnak, bővebb 
teret szentelnek a középnemzedéknek, majd a 
Forrás első és második nemzedéke íróinak, végül 
a hetvenes évek pályakezdőinek szemléjével zá
rul az áttekintés. Az utolsó fejezetben a hetve
nes évek irodalomkritikáját és irodalomtörténet
írását foglalják össze. 

Mindössze másfél száz oldalnyi terjedelem 
állt a szerzőpáros rendelkezésére, ebből követke-
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