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WALDAPFEL JÓZSEF: SZOCIALISTA KULTÚRA ÉS IRODALMI ÖRÖKSÉG 
Bp. 1951. Akadémiai K. 385 1. 

Kettős szempontú érdeklődéssel veszi 
kezébe Waldapfel József újabb tanulmány
kötetét az olvasó. Szocialista kultúránk, 
irodalmunk ismeretében kíván gyarapodni, 
ugyanakkor figyelő szemmel kíséri a kiváló 
marxista irodalomtudós egyéni arculatának 
gazdagodását a könyv lapjain. A tanul
mányokat, kisebb cikkeket, kritikákat, glosz-
szákát, előadásokat és nekrológokat egybe
fogó kötet nagyrészt az 1956 óta keletkezett 
írásokat adja közre, tehát egy olyan időszak 
termését, amelyben a marxista irodalom
történetírás és kritika jelentős küzdelmeket 
vívott a revizionizmus és a dogmatizmus 
torzításai ellen, s ezért különös jelentőséget 
kaphat minden tisztázó szándékú ekkori 
írásmű. Csak néhány kisebb írást hozott át a 
szerző Irodalmi tanulmányok című, korábbi 
kötetéből, de ezek itteni újraközlése is indo
koltnak tűnik, mert haladó irodalmi hagyo
mányaink és épülő szocialista kultúránk 
számos összefüggésére világít rá általuk. 

A kötet nyitánya a Gorkij születésének 
90. évfordulóján tartott emlékbeszéd, amely 
— 1958 tavaszán, roppant aktuálisan— a 
szocialista író és a proletárhatalom viszony
lataival, valamint a szocialista realizmus 
helyes értelmezésével s e módszer történelmi 
kialakulása körülményeivel foglalkozva nem
csak Gorkij életművében világít meg új 
mozzanatokat, de a hazai irodalompolitika 
helyes alakulását is segíteni szándékozik. 
Az én egyetemeim című érdekes élőadásában 
(mely a hasonló címet viselő film bevezetője
ként hangzott el) szintén Gorkijnak 1917 
októberéhez való bonyolult viszonyulását 
elemzi Waldapfel József, sok adattal bizo
nyítva Lenin bíráló szeretetének és gondos
kodásának szerepét Gorkij helyes világ
látásának kialakításában. Alapos kutatáso
kon épülő fejtegetéseit csak egy kevéssé 
ismert dokumentummal egészíthetjük ki, 
a Népszava 1918. december 28-i számában 
Maxim Gorkij a művelt világhoz címen meg
jelent, Lenin igazát hirdető manifesztum
mal, melyet később, a Tanácsköztársaság 
napjaiban a Közoktatásügyi Népbiztosság 
több nyelvre lefordítva is terjesztett. Telje
sebbé teszi e két írás Gorkij-portréját a kötet 

harmadik tanulmánya, az 1959-ben kelet
kezett Fejezetek Gorkij írói arcképéből, mely 
a nagy író egész életművéről nyújt tanulsá
gokban bővelkedő áttekintést. 

A Gorkij portrékhoz is kapcsolódik, de már 
a szocialista kultúrának klasszikus irodalmi 
örökségünkhöz való viszonyát is boncolgatja 
a Gorkij és Madách izgalmas oknyomozása, 
mely tanulmányát újabb adalékokkal és egy 
érdekés vitacikkel kiegészítve adja itt közre 
a szerző. Ügy érezzük, a körülötte gyűrűző 
vitával egyetemben — és Az ember tragédiája 
új kiadása elé írt bevezetőjével együtt, mely 
a Tragédiának Madách egész írói pályáját 
végigtekintő elemzését adja, s rávilágít a 
mű keletkezési körülményeire és az értel
mezése körüli legfontosabb problematikára 
is — Waldapfel e munkája szintén jelentős 
hozzájárulás a Tragédia helyes marxista 
értékelésének kialakításához. Ugyancsak 
klasszikus irodalmi örökségünk birtokba
vételének elvi kérdései kerülnek előtérbe a 
„mutatóba" közölt három régebbi ífásmű-
ben. A szocialista kultúra teljessé tételéért 
vívott eszmei harcot dokumentálja A klasz-
szikusok a nép tulajdonába mennek át című 
cikk, míg a két emlékbeszéd, a Csokonai 
ünnepe Debrecenben és a Vörösmarty halálá
nak centenáriumán, nemcsak a- két költő 
életművét mutatja be egy-egy ünnepi emlé
kezés, okán, hanem mindenekelőtt vitacikkek 
is, amelyek a felszabadulás előtti torz érté
kelések, s a később felbukkanó értetlenek, 
félremagyarázók ellen egyaránt hadakoznak. 
É témakört érdekesen egészíti ki a bolgár 
Petőfi-kötet bevezetőjeként szolgáló Sza
badság—szerelem, valamint az 1957-ben írt 
A márciusi ifjúság, mely utóbbi az 18^8-as 
forradalmi hagyományok meghamisítóival 
vitába szállva arra keres magyarázatot, ho
gyan vált lehetségessé, hogy az 1956-os 
ellenforradalom során- 18A8 nagy eszméit 
nacionalista jelszavakká torzítva az ifjúság 
megtévesztésére felhasználhatták. 

Harmadik fontos témaköre Waldapfeí 
József tanulmánykötetének Komját Aladár 
költészete körül bontakozik ki. Az emigrá
cióba kényszerült, nehéz, áldozatos életsorsú 
kommunista költő emberi-írói fejlődés-
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útját nagy szeretettel rajzolja meg a Komját 
Aladár helye irodalmunk fejlődésében című 
akadémiai székfoglaló előadásában. E tanul
mány adatgazdagságára jellemző, hogy' még 
Komját nagy gondossággal készült Össze
gyűjtött műveit is kiegészíti (a Flo-
ridsdorj egy valóban megragadó részleté
vel). Finom elemzések sorával mutatja be 
Komját sajátos, az expresszionizmuson ne
velkedett, a kifejezés hallatlan tömörségére 
törekvő formanyelvét, szoros belső logiká
val, igen erős gondolati koncentrációval 
épített verskompozícióit, jellegzetes képrend
szerét. Verselemzései meggyőzően bizonyít
ják, hogy már a húszas évek derekától mind
inkább felváltja a kiáltásokba és jelszavas 
sorokba sűrített verseket Komját költésze
tében a balladás, sokszor drámai párbeszéd
del telített versforma. S itt érdekes, további 
új kutatásokra ösztönöz Waldapfel azon 
fejtegetése, melyben a húszas évek szocia
lista költés7etének a ballada irányába tör
ténő megújulásáról ír. Elgondolkoztató 
a tanulmánynak az a tétele is, hogy Komját 
Aladár ismerte József Attila némely versét, 
s főként, hogy József Attila olvashatta Kom
ját egyik-másik költeményét. E kérdésben 
azonban — mint ahogy több más részlet
kérdésben is — még további kutatások szük
ségesek. 

Mintegy e tanulmány kiegészítésének 
tűnik az esztendővel utóbb keletkezett, 
Komját Aladár születésének hetvenedik év
fordulóján című emlékezés, mely a költő 
utolsó élet-éveiben született verseit elemzi 
hasonló gondossággal. S itt helyénvaló rá
mutatni, hogy érzelemvilága gazdagodásáról 
tanúskodnak ~e versek, miként A lélek mér
nökeihez című ars poeticájában is az élet 
teljességének magábafogadását, a világ ellent
mondásainak lehető teljes átélését és lírai 
ábrázolását tartja költői feladatának; s 
hogy ebben az időszakban kerül előtérbe a 
költőnél „a nemzeti formához való vissza
térés szándéka" is, e formának eddigi köl-

Bp. 1961. Magvető K. 343 1. 
Mátrai László tanulmánykötete filozó

fiatörténeti tárgyú; ámde a filozófiatörténet 
— mint írja — már maga is filozófia: így 
Mátrai a marxista filozófus szigorával vállal
kozik arra, hogy a filozófia alapkérdését, 
idealizmus és materializmus harcát történel
mileg kötött életművekben, filozófiai kate
góriák genezisében, gondolat és szabadság 
egymástól elválaszthatatlan fejlődésében vilá
gítsa meg. A különböző mértékben eredeti 
kutatásokon alapufó s nem is egyformán el
mélyült dolgozatok — népszerűsítő rádió

tői útja eredményeivel való egyeztetése 
által. Hogy mindez mennyire összefügg a 
világban végbemenő nagy változásokkal, s 
mindenekelőtt azzal, hogy a népfront-poli
tika kerül a kommunista pártmunka közép
pontjába, ma már nyilvánvaló. Rá kell 
azonban mutatnunk, hogy korai halála 
következtében Komját Aladár nem tudta 
ezt az ars poeticáját valósággá érlelni: 
A lélek mérnökeihez — néhány más ekkori 
nagy versével együtt — költészete záró
akkordja maradt, s nem vált egy új szakaszá
nak nyitányává. Ezért nem érezzük egészen 
megnyugtatónak, ahogyan Waldapfel József 
Komját Aladár helyét irodalmunk fejlődésé? 
ben kijelöli. Komját Aladár példamutató 
életet élt, költészete kimagasló jelentőségű, 
életművét azonban még tovább kell ele
meznünk, s főleg a korszak többi nagy 
alkotóival sokszempontúan összemérnünk, 
míg XX. századi irodalmunk fejlődésében 
valóságos helyét kijelölhetjük. 

A Komját életművét nagy felkészültség
gel elemző írások, s a széleskörű kutatásokon 
nyugvó Gorkij-portrék, kiegészülve a kötet
nek a XX. századi irodalom köréből vett 
többi kisebb-nagyobb írásművével — és itt 
az Alexej Tolsztojról készített portré-vázla
tot, a Kis írások József Attiláról című ismer
tetőt, a német olvasóközönség számára írt 
A ,,Hamburg Októbere" költője című írást, 
valamint a Bölöni György tanulmányairól 
és a Hevesi Gyula könyvéről írt szép bírála
tokat emelnénk ki elsőaorban —, jól érzékel
tetik Waldapfel József oeuvre-jének jelenté
keny kiterebélyesedését.Mint ahogy erre mutat 
a kötetet befejező két igen érdekes színikritika, 
illetve vitaindító előadás is. A tanulmány
kötet stílusára a gondolatok félreérthetetle
nül pontos megfogalmazása, a használt fogal
mak világossága, egyértelműsége jellemző, 
ami külön is tanulságul szolgál mindannyi
unk számára. 

József Farkas 

előadások és súlyos értekezések —, tehát 
éppen a szemléletmód egysége, a tendencia 
s a módszer következetessége révén szinte
ződnek, kerülnek egy koncepció zárt fogla
latába. Első öröme az olvasónak éppen ez: 
amivel éppenséggel nem kényeztetik, most 
magas színvonalú marxista filozófiai és 
filozófiatörténeti tanulmánysorozatot tart a 
kezében. Másik, nem kisebb hasznot húz 
abból, hogy a szerző — mert a filozófiai 
tartalmakon túl azoknak ideológiai funkció
ját is tudatosan méri fel — a politikai s az 
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