még azokat az írókat is, akik különben eszme
ileg nem mentek volna ennyire előre. Már az
októberi forradalom nyomán létrejött irodal
mat és publicisztikát is mélyen áthatotta az
a tudat, hogy a forradalom lényegében vér
nélkül győzött, úgy látszott, mintha valóban
csupán az eszmék, a társadalmi igazságosság
és a humanizmus eszméi vívták volna ki ezt
a győzelmet.
Az 1918-as polgári forradalom után tetőződéséhez közeledő s már két évtizede készüllődő nagy progresszív irodalmi hullámot
joggal tekintjük részben beteljesedésnek, a
magyar irodalom jelentős korszakának (elég
csupán Ady, Móricz, Kafka, Babits műveire
gondolnunk), de ugyanakkor olyan kezdet
nek is, olyan lehetőségnek pontosabban,
amelyről még magasabb horizontokra emel
kedhetett volna irodalmunk, ha nem jön a
proletárdiktatúra után a brutális anakroniz
mus, az ellenforradalom két és fél évtizede.
Az itt közölt dokumentumok feltétlenül azt
bizonyítják, hogy megvolt a megfelelő alap
ahhoz, hogy e radikális, mélyen szociális érzé
kenységű irodalom továbbfejlődjék, előre.
Hiszen jelen voltak itt már a kifejezetten

szocialista irodalom képviselői is. Úgy lehet,
néha még a naturalizmus mezében, mint
Barta Lajos, Nagy Lajos, Révész Béla,
másutt anarchista ízekkel telten, mint Kassák
és követői, de ugyanakkor bontogatta már
szárnyait a pártosan kommunista művészet
is Komjáttal az élen. Véletlen-e vajon az az
elismerő hang, amellyel Babits, Kosztolányi
is kisérik ezt a friss, kissé kócos irodalmi
jelenséget? Bizonnyal nem, hiszen a kor
kohójában együtt formálta valamennyiüket
az új világrendből kisugárzó eszmeiség. Súlyos
kára a magyar irodalomnak, hogy ez a formá
lódás oly hamar véget ért.
A Mindenki újakra készül.. .című doku
mentumgyűjtemény számtalan értékes ada
lékot tesz hozzáférhetővé a kutatóknak, de
szélesebb olvasóközönségnek is. Lapjait for
gatván úgy érezzük, a történelem levegője
kel életre, sok minden világosabbá válik
számunkra 1918/19-ből, de a későbbi pályák
alakulása, fordulatai is már-már felsejlenek.
E vaskos kötetek kétségtelenül állandó olvas
mányává, kézikönyvévé válnak a huszadik
századi irodalom valamennyi kutatójának.
Illés Ldszlá

JUHÁSZ GYULA 1883—1937
Szerkesztette, a kísérő szöveget és a jegyzeteket írta: Paku Imre. Az anyaggyűjtésben rész
ben közreműködött: Ertsey Péter. Bp. 1962. Magvető K. 734 1.
Az utókor irodalomtörténésze soha nem
tudja egy író alakját oly meghitt emberi
közelségbe hozni, mint a kortársak, barátok,
ismerősök, tisztelők sokszor talán szubjektív,
gyakran nem is egészen pontos megjegyzései, reflexiói, visszaemlékezései. A mindennapi
élet apró mozzanatai: egy pohár bor melletti intim beszélgetés, önkénytelen mozdulat, arcrándulás, egy maliciózus megjegyzés
többet mutatnak az ember egyéniségéből,
jelleméből, igazi leplezetlen énjéből minden
nyilvános szereplésnél, megnyilatkozásnál, és
nemegyszer kulcsot adnak a művek megértéséhez, értelmezéséhez is.
A Paku Imre által sajtó alá rendezett
Juhász Gyula dokumentumgyűjtemény legfőbb értékét is az adja, hogy „Kortársak és
szemtanúk, írók és barátok vallomásait, viszszaemlékezéseit gyűjti egybe" s ezzel bepillantást nyújt a művek mögött rejtőző művész magánéletébe, műhelytitkaiba. Az olvasók mindig örömmel fogadják egy nagy
művész életének dokumentumait, s ez fokozott mértékben így van Juhász Gyulánál,
kinek életét annyi titok fedi, egyénisége olykor még a szakemberek számára is rejtély,
alakját a legközelebbi ismerősök is legendákkai övezik.
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Juhász Gyula emberi és költői arca az.
elmúlt évtized lelkes, kitartó munkája nyomán egyre teljesebb gazdagságában bontakőzik ki előttünk. Nemrég jelent meg végre
verseinek kritikai kiadása, folyik prózai,
publicisztikai írásainak sajtó alá rendezése,
külön kötetek foglalkoznak élete egy-egy
szakaszának részletes feltárásával, elemzésé
vei. A felszabadulás után először emberi
tisztasága, szocialista gondolkodásmódja, elv
hűsége, az igaz ügy melletti bátor kiállása
fordította feléje az irodalomtörténészek figyeimét. Régi szocialista és haladó polgári
újságok lapjairól egymás után kerültek elő
feledésbe merült, halkan lázadó versei, bátor
publicisztikai írásai, és vált ismeretessé 1918—
19-es példamutató harcos magatartása,
Ezek alapján került sor a költő igazi, a
korábbihoz képest módosított arcának megrajzolására. Az így kialakult képben szűkségszerűen azok a vonások kerültek erőteljesebb hangsúlyozásra, amelyeket korábban
elhallgattak, figyelmen kívül hagytak, az
esztétikai, művészi kérdések kisebb súllyal
szerepeltek. Ez a módosított Juhász-kép lé
nyegében ma is helyes. Az azóta feltárt
dokumentumok, életrajzi vonatkozások , a
művek pontosabb kronológiájának meg-

állapítása stb. azonban némileg árnyalják,
finomítják, több vonatkozásban elmélyítik,
vagy kiszélesítik azt. Ennek az árnyaltabb
Juhász-képnek a végleges megrajzolásához
nyújt segítséget a közreadott dokumentum
kötet, nemcsak a már korábban meglevő
anyag összegyűjtésével, rendezésével, hanem
azzal is, hogy a szerkesztő több kortársat
megszólaltatott, felkért emlékeinek meg
írására, újabb mozzanatokkal gazdagítva
eddigi ismereteinket.
Paku Imre a kötet összeállításával jelen
tős, elismerésre méltó munkát végzett. Hoszszú évek kitartó szorgalmának eredménye
ként létrejött gyűjteménye fontos előre
lépés a Juhász-kutatások területén. Amikor
tehát munkájához néhány kritikai megjegy
zést fűzünk, nem kívánjuk eredményeit ki
sebbíteni.
Hiányát érezzük azonban a következe
tesen keresztülvitt szerkesztési elvnek. Nem
tisztázta a szerkesztő, hogy Juhász Gyula
emlékkönyvet akar-e adrii, vagy Juhász
Gyula életét dokumentumokban — a könyv
jelenlegi formájában valahogy a kettőnek
az ötvözete. Ha emlékkönyv, nem volt a
legszerencsésebb az életrajz fonalára fűzni
fel az anyagot, indokolatlan aránytalanságok,
színvonalbeli, műfajbeli különbségek követ
keztek belőle. Nem álltak ugyanis a szer
kesztő rendelkezésére minden korból egyfor
mán színvonalas tanulmányok, visszaemlé
kezések, dokumentumok. Ezzel magyaráz
ható, hogy míg egyes fejezetekben (Távoli
tájakon, Eleien túl — halálon innen, A for
radalom : 1919) elmélyült kutatásokra épülő
irodalomtörténeti tanulmányok vannak, ad
dig másutt (Családi kör — diákélet, Csöndes
jubileum, Rim és remény fogytán) csak me
moárok, szubjektív hangú kritikák, riportok.
. Mindegyiknek megvan a létjogosultsága,
de a jelenlegi konstrukció szerint egyes élet
szakaszokat annyira más jellegű írások kép
viselnek, hogy az összképen, minden jószándék ellenére is, bizonyos torzulás mutatko
zik. A szerkesztő megpróbált ezen segíteni,
ahol nem állott rendelkezésére megfelelő
anyag, ott kortársakkal, vagy irodalomtörté
nészekkel Íratott, de az előbbieknél fél év
század szemüvegén átszűrt, elmosódott, nem
mindig pontos emlékek felidézése lett az
eredmény, a tanulmányok pedig elsősorban
tényregisztráló adatközlések, a tudományos
általánosítás különösebb igénye nélkül.
A "kronologikus szerkesztési elv olvan
ellentmondásokat eredményezett, amelyeket
a szerkesztő legjobb törekvése mellett sem
tudott megnyugtatóan megoldani. Nem tette
lehetővé többek között, hogy az egész pályát
érintő, átfogó tanulmányok is helyt kapja
nak a kötetben. Gondolok Bóka Lászlónak
a maga idejében úttörő, és ma is haszonnal
forgatható tanulmányára (Juhász Gyula.
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It 1951. 8 0 - 9 4 . 1.), vagy Zolnai Béla ma
már nem mindenben helytálló, de fontos
esztétikai kérdéseket fejtegető tanulmányára,
esetleg egy részletre belőle (Juhász Gyula.
Széphalom, 1927. 306-309. 1.), de lehetne
másokat is említeni. Amennyiben mégis be
kerültek általánosabb kérdéseket, nagyobb
életszakaszokat elemző tanulmányok, viszszaemlékezések, erőszakkal lettek egy-egy
fejezetbe beillesztve. Mi indokolja például,
hogy Péter László : Közeledés a munkás
mozgalomhoz c. tanulmánya az Egyetemi évek
fejezetbe került,holott a költő 1907-től 1914-ig
terjedő szakaszát tárgyalja. Ugyanakkor a
konstrukció kedvéért gyakran szét kellett
törni egyes írásokat, pl. Petri Lajos vissza
emlékezéseit három részletben közli a kötet.
Ha elfogadva a kronologikus szerkesztési
elvet, dokumentümkötetnek tekintjük a ki
adványt, akkor pedig a tudományos meg
alapozottság, átgondoltság hiánya hat zava
rólag. Az átfogó tanulmányok természetesen
így sem lettek volna nélkülözhetők/ha másutt
nem, a kötet végén kellett volna külön feje
zetet szentelni részükre. Szabolcsi Miklós
összegezése, problémafelvetése, amely céljá
nak, ti. hogy egy Juhász Gyuláról lefolyta
tott vitát bevezessen, bár kitűnően megfelelt,
nem helyes, ha egyedül képviseli a Juhász
irodalom mai álláspontját.
Nem a legszerencsésebb a meglévő anyag
összeválogatása, összeállítása sem. Nem kí
vánok vitába bocsájtkozni, hogy mit kellett
volna még belevenni a kötetbe, illetve a fel
vettek közül mit lett volna helyes elhagyni,
ez ízlés, szemlélet, meggondolás dolga. De
ettől eltekintve, elég sok a kötetben az át
fedés, a kiválasztott írások egymást ismétlik,
variálják. Ha már ugyanis válogatni kel
lett — s ez feltétlenül helyes volt! — sőt az
egyes cikkek is gyakran megkurtítva, ki
hagyásokkal kerültek a kötetbe, a még erősebb szelekció emelte volna a gyűjtemény
színvonalát.
Csak néhány példát említek mindjárt a
kötet elejéről, — ezeket lehetne szaporítani.
Olyan közismert tényeket, hogy Kalló Antal,
Juhász anyai nagyatyja az utolsó magyar
gombkötő mester, hogy Juhász Pál, apai
nagyatyja asztalos volt, hogy az Ipar utca 13
számú házban laktak stb. több'egymás után
következő cikk ismétli. A váci magiszterrel
való beszélgetést leírja Roboz Imre (,,Hát
mi akar lenni Carissime?", „Költő" stb.) és
beszámol róla — nyilván hitelesebben —
maga a költő is, alig néhány oldallal később
(Mikor én piarista voltam). Van mikor két
különböző tollból származó közlés ellentmond
egymásnak. (Ez egyébként általános jelen
ség, és eléggé kétségessé teszi a visszaemlé
kezések hitelességét). A kötetben például
másként mondja el (még az időpont sem
egyezik!) a Kiss Józseffel való honorárium-

legendát Halasi Andor (Fiatal éveink), és
másként Franyó Zoltán (Juszúj emir tallérai).
A szerkesztő jegyzete nem meggyőző, nem
valószínű hogy két külön esetről volna szó,
hogy Kiss József és Juhász Gyula között két
szer ugyanaz a mulatságos história megismét
lődött volna.
Ellentmondások vannak a Juhász Gyula
és Anna viszonyát tárgyaló cikkekben is.
Hegedűs Nándor szerint Anna a költőt vissza
taszító külseje, elhanyagolt öltözködése miatt
nem engedte magához közelebb, — ezt neki
Anna külön megmondta (\'aradi emlékek).
Branyiczky Dezső úgy emlékszik, hogy ,,Las
san, lassan Sárvári Nusi is kezdett felmeleged
ni a költő iránt" (A vdradi szép napok),
Manojlovics Tódor olyan esetet említ, amikor
Anna kritikát mond a hozzá írt versekről
(Együtt a Holnap hajóján). Ezzel szemben
Sárvári Anna azt állítja „mindössze talán
egyszer" beszélt a költővel (Egyszer beszél
tem vele).
Ezek kiragadott példák, lehetne tovább
folytatni az átfedéseket, ellentmondásokat,
s hogy ilyenek vannak szubjektív hangú
visszaemlékezésekben, természetes. Talán
szót sem érdemelt volna az egész, ha Paku
nem lép fel azzal az igénnyel, hogy hiteles ada
tokat közöl. A kötet előszavában azonban
ezt írja: „lehetőleg csak ellenőrizhetően hite
les adatoknak és felfogásoknak adtunk he
lyet." Ez így megtévesztő, a „lehetőleg" szó
túl tág értelmet kap, s ezzel elmosódik a
határ a legendák és a valóban hiteles adatok
között.
Helyes, hogy a szerkesztő a kortársak,
kritikusok, irodalomtörténészek mellett meg
szólaltatta a költőt is, helyt adva vissza
emlékezéseinek, önéletrajzi írásainak, vallo
másainak. Nem volt indokolt azonban a kö
tetbe közismert Juhász-verseket felvenni.
Az utóbbi években több kiadásban jelentek
meg a költő versei, aligha képzelhető el, hogy
a dokumentumkötetet olyanok vásárolnák,
akiknek nincsen Juhász-kötetük. Ezt egyéb
ként a szerkesztő is feltételezi, amikor így ír:
,,Az olvasó akkor jár el helyesen, ha a gyűjte
ménnyel együtt Juhász írásait is forgatja,ta
nulmányozza, elsősorban az összes verseket."

Elgondolkoztató az is, szükséges volt-e
azoknak a leveleknek a kötetbe való felvétele,
amelyek már megjelentek a Babits —Koszto
lányi—Juhász levelezése c. kiadványban.
A további kutatások szempontjából a
könyv egyik legfontosabb része a Juhász
Gyuláról szóló írások minden eddiginél tel
jesebb bibliográfiája. (Jó lett volna, ha a
Juhász-művekről is hasonló bibliográfia sze
repelne a kötetben.) Itt sem lehet azonban szó
nélkül hagyni a szerkesztési elvet. Pár soros
kommünikék, glosszák, jelentéktelen hírek
és több száz oldalas monográfiák minden
megkülönböztetés nélkül ömlesztve követik
egymást. Nem lett volna hasznosabb, már
csak gyakorlati szempontból is, az önálló kö
teteket, fontosabb tanulmányokat külön a
bibliográfia elején kiemelni? És talán meg
lehetett volna említeni olyan köteteket is,
amelyek nem Juhászról készültek ugyan, de
vele is foglalkoznak (József Farkas: Roha
nunk a forradalomba. Bp. 1957.).
Hasznos lett volna a kötethez valamivel
bővebb jegyzetapparátust készíteni, ennek
hiányát a fejezetek élén álló szűkszavú, lexi
kális tájékoztató, amely néhol ellentmondás
ba is kerül a bennefoglalt szövegekkel, nem
pótolja. Ha tudományos igénnyel lép fel,
bizonyos korrekciókat, magyarázatokat, kö
rülményleírásokat nem volt helyes mellőzni.
A jegyzet jelenleg — néhány kivételtől el
tekintve — a levelekre korlátozódik,- ott vi
szont túlságosan is bőbeszédű. Kár ez az
aránytalanság! Külön kiemelést érdemel a
kötet gazdag képmelléklete, amely több,
eddig kevésbé ismert fényképet közöl nem
csak a költőről, de a kortársakról,ismerősökről is.
Végezetül ismételten hangsúlyozni kell,
a Juhász-dokumentumkötet hasznos, fontos
kiadvány, emberi közelségbe hozza a költőt
az olvasóhoz, olyan fontos írásokat, megem
lékezéseket foglal magában, amelyek árnyal
ják, gazdagítják eddigi ismereteinket. Átgon
doltabb szerkesztési elvvel, következetesebb
vonalvezetéssel azonban tovább lehetett
volna fokozni értékét, gyakorlati használható
ságát.
Kispéter András

NAGY LAJOS VÁLOGATOTT MÜVEI
Válogatta és sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt írta:
irodalmi K. 471 1. (Magyar Klasszikusok.)
Nyolc évvel az író halála után ezzel a kö
tettel az irodalomtörténetírás és a könyv
kiadás formálisan is a magyar klasszikusok
közé sorolta be Nagy Lajost. Ha az irodalom
történészek szűkebb körében viták előzték is
meg ezt a döntést, bizonyos, hogy egyre vitat
hatatlanabb és egyértelműbb ténynek érez760

Kardos Pál. Bp. 1962. Szép

zük, hogy Nagy Lajos a huszadik század
magyar próza legnagyobb alakjai közé tar
tozik, a modern magyar novella megterem
tésében jelentősége olyan mértékű, mint
Móriczé vagy Kosztolányié. Az írók körében
első köteteinek megjelenése óta általában pon
tosan tudták műveinek nagy művészi érté-

