
A könyv Honterus pedagógiai működését 
csupán nürnbergi kapcsolatainak nyomozása 
során érinti. Ebben az összefüggésben utal 
Sebald Heyden hatására. A jeles nürnbergi 
pedagógus rendkívül nagy kelet-európai nép
szerűségét szemmelláthatólag "nem ismeri. 
Heyden Puerilium colloquiorum formuláé c. 
tankönyve, melynek Roth csak 1530. évi, majd 
egy egészen kései, XVIII. századi brassói 
kiadását említi, a német mellett lengyel és 
magyar értelmezésekkel ellátva 1527-ben je
lent meg első ízben Krakkóban, s a XVI— 
XVII. századból igen sok lengyel- és magyar
országi kiadása ismeretes. Heyden pedagó
giai munkássága iránti érdeklődésében tehát 
Honter számos kortársával osztozott, köztük 
olyan jelentős humanistával, mint a magyar 

értelmezéseket készítő Sylvester János. E 
példa egyben arra is figyelmeztet, hogy a 
szász humanisták németországi kulturális 
kapcsolatainak közvetett vagy közvetlen 
volta olyan kérdés, amely minden egyes 
esetben külön vizsgálatot igényel. Nem te
kinthető kizártnak például, hogy Heyden 
munkásságára esetleg Honter Krakkóban 
vagy éppen Magyarországon figyelt fel. 

Rothnak a korábbi felekezeti elfogultság
gal szakító koncepcióját az általa figyelmen 
kívül hagyott kelet-európai összefüggések 
minden esetben megerősítik, ami igazolja 
eredményeinek szilárd megalapozottságát. 
Éppen ezért könyve a további kutatások 
számára biztos kiindulópontul szolgálhat. 

Pirnát Antal 

KISPÉTER ANDRÁS: TÖMÖRKÉNY ISTVÁN 

Bp. 1964. Akadémiai K-
Könyvtár, 13.) 

MTA Irodalomtörténeti Intézet. 299 1. (Irodalomtörténeti 

Nehéz eldönteni, hogy irodalomtudomá
nyunk ereje vagy gyöngesége van-e ama je
lenség mögött, hogy korszakos jelentőségű 
életműveknek csak filológiai, adatközlő ér
tékelése folyik, míg a kisebbekről nagyra-
növesztett monográfiák jelennek meg (habár 
ezek is kevés számmal!). Kispéter András 
Tömörkény-könyvének olvasásakor ez az első 
gondolatunk, amelyet mindjárt úgy fűzünk 
tovább, hogy ellentmondunk az Akadémiai 
Kiadónak, mely szerint Tömörkény István 
életének és munkásságának ez az első átfogó 
földolgozása. Ha méreteit nézem, akkor tény
leg ez a legterjedelmesebb, ha részletező 
aprólékosságát, akkor a legrészletesebb, de 
irodalomtörténeti műnek átfogó jellegét 
aligha mérhetem ezekkel a mechanikus tu
lajdonságokkal. Mégiscsak az életmű és a 
korszak irodalma föltárt, meg Önállóan föl
dolgozott tényanyagának szintézisében kell 
keresnem e munka átfogó jellegét és abban, 
hogy az eddigi földolgozásokhoz képest 
mennyit lép előre, hogyan tud túlnőni raj
tuk. Ebben a vonatkozásban Kispéter Tö
mörkény-könyve nem okozott meglepetést 
vagy nagyobb tudományos előrelépést. Té
vedés ne essék, nem akarom sem Ortutay, 
sem pedig juhász Gyula könyvét túlérté
kelni, de jó harminc év után is mindkettő 
megállja helyét Kispéter nagy terjedelmű Tö
mörkény monográfiája mellett. Sőt, és ez a 
másik kifogásom, Kispéter könyvében ott, 
ahol elvi vagy esztétikai megállapításra ke
rül sor, mindenütt ott van a lapalji jegyzet, 
hogy Juhász Gyula, Ortutay már erről itt és 
itt nyilatkozott, ugyanezt mondotta. De 
hiszen az lenne a természetes, hogy e negyed
százados értékeléseket újjászülve, a kor iro

dalomtudományi fejlettségének megfelelően 
hozzuk megint az irodalmi köztudat elé. A 
monografikus munkák, ekkora idő elteltével 
— példás szakmai elkészítettségük ellenére 
is — megújítás és kiegészítés után kiáltanak. 
Különösen akkor, ha e negyedszázadnyi időt 
nemcsak naptári évekkel, hanem óriási szel
lemi változásokkal is tudjuk mérni. 

Kispéter András Tömörkény-könyve mód
szerben is túlon-túl ragaszkodik az elődök-* 
höz. Nemcsak elvi megállapításaiban nem tud 
elszakadni tőlük, (természetesen erre nem 
mindig van szükség), hanem abban sem, hogy 
az írói életmű földolgozásának azt a meg
szokottabb útját követi, amelyben az élet
rajz, családtörténet, korrajz és a művek 
interpretálása egybemosódva ömlik el a 
könyvben. Nem a mű, hanem keletkezést 
kísérő külső körülmények, várostörténet, 
politika, újságírás stb. állnak inkább elő
térben és a művek esztétikai megítélésében, 
a korszak más írói műveivel való összeveté
seiben is a fönti szempontok dominálnak. 
A régibb Juhász Gyula, Ortutay tanulmá
nyokhoz való ragaszkodás megmutatkozik 
abban is, hogy a szerző illusztratív bizonyító 
anyaga megtalálható az elődöknél is. Ez nem 
baj, hiszen nyilván amazok is a legjobb ré
szeket idézik Tömörkénytől, hogy tételeiket 
igazolják, de elgondolkoztató, hogy a leg
nagyobb anyaggal dolgozó Kispéter András 
csak a publicisztikai írásoknál tud önálló 
példatárral előlépni. 

Ugyanilyen ismétlő jellege van könyve 
egyéb fejezeteinek is. Kezdjük azon a ponton, 
ahol a szerző a Tömörkény-életmű és a szegedi 
parasztnovella viszonyát vizsgálja. Az ter
mészetes, hogy a monografikus földolgozás-
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nál helyet kell kapnia a kérdéses tárgy előző 
tudományos eredményeinek, de hogy a szerző 
saját véleménye vagy csak egy kicsi többlete 
ne mutatkozzék, az öreg hiba. Tulajdonkép
pen Juhász Gyula Szegedi őskert sorozata, 
Ortutay könyvének több megállapítása és 
Nacsády József idevágó dolgozatának tézisei 
ismétlődnek itt meg. 

Vagy nézzük a várostörténeti részt: itt 
meg Reizner János több kötetes várostörté
neti munkájának kivonataival találkozunk. 
Nem lett volna talán helyesebb a városról a 
Tömörkény - életmű alapján írni? Mert ez 
életműnek éppen az az egyik jellemzője, hogy 
tárgyi hitelességgel szerepel benne a szülő
föld. Az író életrajza sem több, mint Ortutay-
nál vagy Juhász Gyulánál. Egyben nőtt: 
születési és házassági adatokkal. Nem el
hanyagolható, de nem is lényeges- növekedés. 

Különösen föltűnő azoknak a részeknek 
ismétlő és sekély jellege, amelyek a század
forduló magyar és világirodalmi jelenségeivel 
(szimbolizmus,, naturalizmus, impresszioniz
mus stb.) foglalkoznak. Vagy egy mély, 
önálló elemzését kellett volna adnia ezeknek 
a kérdéseknek (természetesen.csak a tárgya 
köréhez tartozóan),, vagy pedig egy lapalji 
jegyzetben bevallani, hogy Ortutaynál, vagy 
éppen Czine Mihály Móricz-könyvében meg
találhatók, így ezek a részek a legköznapibb 
ismeretterjesztő szinten maradtak. 

A módszerről. Kispéter András előző 
monográfiájánál is megfigyelhető volt (Ju
hász Qyula. Bp. 1956.), hogy a művek vizs
gálatát leszűkíti egy leíró, elbeszélő stílusú 
tartalmi elmondásra az interpretálás mé
lyebb lehetőségének keresése és elvégzése 
helyett. Pl. Itt a Vándorló földek c, novella 
minden szépéségét elveszti a szerző szövegé
ben föloldott tartalmi elmondással. A művek 
sora, az életmű vonala nem a művek művészi 
jegyeinek rokonításával, összehasonlításával 
alakul ki Kispéter könyvében, hanem tar
talmi jegyek fölsorolásával. 

Néhány értékelésben ellentmondásról. 
Sokszor kerül elő e monográfiában, hogy 
Tömörkény lokális jelentőségű író, aki él
ményanyagát nem tudja az egész magyar 
népre, de még csak az egész magyar paraszt
ságra sem általánosító művészi erővel ki
terjeszteni. Ez igaz, de vajon nem abban van-e, 
ez életmű ereje és nagysága, hogy ebben a 
kicsi, lokális jellegű életben általános emberi 
tulajdonságokat csillant meg, hogy ebben a 
mélyre esett világú emberek sorsában is az 
emberi élet szépségét és szomorúságát tudja 
egyszerre észrevenni és ábrázolni? Joggal írja 
Péter László ^(Tömörkény mikrokozmosza; 
Tömörkény István : Munkák és napok a 
Tisza partján. Bp. 1963.): „Botor dolog 
lenne Tömörkényt provincializmussal vá
dolni, csupán azért, mert soha.nem lett hűt
len a Városhoz, és népéhez.: A. modern világ-
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irodalomban találunk őt igazoló példákat: 
Ivo Andrics és Halidór Laxness Nobel-díjjal 
értékelt életműve vagy a Lenin-díjas Solo
hov munkássága szintúgy egyetlen tájhoz 
kötődik, mint a Tömörkényünké, s nagysá
gukból ez mitsem von le." (Csak mellékesen 
jegyezzük meg, hogy Kispéter könyvében 
nincs utalás erre a tanulmányra, talán már 
nem tudta fölhasználni; de érdekes, hogy 
e rövid, nem is az egész életműre vonatkozó 
írás egy másfajta monográfia tervét rejti 
magában.) 

Kispéter - monográfiájában az írói hely 
kijelölése, művészi értékének megítélése kö
rül nagy a bizonytalanság. Egész sor ellent
mondás található nála. Pl. „Tömörkény 
azonban nem tud igazán munkáshősöket te
remteni. A parasztok és vizenjárók figurái 
mellett, munkásalakjai elmosódnak, s csak 
itt-ott villantja meg egy-egy vonásukat; a 
munkások életéről inkább csak általánosság
ban van mondanivalója. Ebben is művészi ki
teljesedésének határa mutatkozik meg . . ." 
(131. 1.) Ehhez csak annyit: ha máról vetít
jük vissza a századfordulóra a munkáshős 
alakját, akkor nemcsak Tömörkényt hanem 
az egész magyar irodalmat el lehet marasz
talni, mert keresve sem lehet találni ilyen 
rnunkáshőst. Márpedig Kispéter András egy 
mai, vagy legalábbis 20-as/ 30-as évekbeli 
munkást kér számon Tömörkénytől, és mejrt 
nem találja, elmarasztalja az írót. A kívána
lom lehetetlensége mellett az is furcsa, hogy 
Tömörkény művészi kiteljesedésének határát 
látja abban, hogy nincs igazi munkáshőse. 
De mintha erről az előbbi tételéről elfeled
kezhetett volna a szerző, később ugyanilyen 
vonatkozásban arról ír, hogy a Sztrájktanyá
ban meg a Szombat estében „a szó modern 
értelmében véve igazi proletárról van szó", 
sőt „Kevesen vannak a kor magyar irodal
mában, akik ilyen művészi erővel és ilyen 
hitelesen mutatnák meg a munkásság életét, 
mint Tömörkény." (243. 1.) Vajon most me
lyik a szerző véleménye? Vajon baj-e, hogy 
Tömörkény hősei közelebb állnak a paraszt
sághoz, mint a nagyüzemi munkássághoz? 
Hiszen itt az az érdekes, hogy művészi meg
örökítést nyer egy átmeneti állapot: a pa
rasztból munkás lesz, Tömörkény még látta 
és értette ezt, joggal írt róluk, őket ismerte. 
De nem itt kell Tömörkény korszerűségét és 
korabeli modernségét (írjuk le a szót!) 
keresni, hanem a zsellérnovellákban, az ag
rárszocialista írásokban, amelyekkel párat
lan volt a magyar irodalomban. Ne a fönn
tartásait latolgassuk, hanem a teljesítmé
nyét. 

Az is anakronizmus, hogy a szerző hibá
jául rója föl Tömörkénynek: „Olyan pozitív 
eszmét nem tud adni, amely — akár időlege
sen is — harci program lehe tne . . . " Vajon 
milyen harci programot kellett volna meg-
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adnia? Föladata volt-e? De ugyanígy idéz
hető és elutasítható Kispéter Andrásnak az 
a gondolata is, hogy Tömörkény „Ha a for
radalmat nem is értette meg, ott állott a 
dolgozó nép oldalán . . . " De milyen forra
dalmat kellett volna megértenie? 

Az önmagában való tisztázatlanság je
gyeit viseli magán az a megállapítása is, mely 
szerint „Tömörkénynél a városi polgár ír a 
parasztról", majd később: „A parasztok 
oldaláról, a parasztok szemével nézi a vilá
got — ez a törekvés tükröződik Tömörkény 
írásaiból e korban még inkább, mint koráb
ban". Ha arról van szó, hogy az első állítás 
kiindulás, és a második egy fejlődés illusztrá-
lója, akkor nem tesszük szóvá ezt az ellent
mondást, de mindkettő egymástól függetle
nül szerepel egy monográfiában, az írói élet
műre vonatkoztatható általánosításként. 

Kisebb ellentmondások és megjegyzések. 
Kispéter szerint Tömörkény fölvilágosult 
polgári szellemet hozott magával a család
ból. De ezt a fölvilágosult polgári szellemet 
semmivel sem igazolja. 

Tömörkény a szerző szerint szerette a 
könyvet és ezért Íratták szülei a gimnáziumba. 
Nem hisszük. A gimnáziumi beiratás oka a 
föltörekvő szegedi polgár legtermészetesebb 
gesztusa: az utód léphessen magasabbra. 

Palotás Fausztin nem volt országosan 
kedvelt és befutott író, mint ahogy azt e 
könyvben olvashatjuk. 

A Keserű parasztok című cikksorozatot 
1898 óta már újra közölte a Dél-Magyar
ország című napilap és a közlő kommentáro
kat fűzött hozzá, erről nem lett volna szabad 
megfeledkezni. De arról sem, hogy ezzel kap
csolatban idézze a Mikszáth kritikai kiadás 
idevonatkozó jegyzetapparátusát (Ezt már 
Nacsády József is szóvá tette.) 

A Szegedi Naplót nem 1879-ben, hanem 
1878-ban alapították. 

Vitatható, hogy Petelei István életműve 
fölé emelhető-e Tömörkényének. Egy puszta 
kijelentés aligha győzhet meg. 

Az is elmarasztalásként szerepel, hogy 
Tömörkény nem tud eljutni a XX. századi 
modern novellához és hogy inkább XIX. 
századi jelenség. Igaz. De mennyien nem 
tudtak eljutni a magyar irodalomból a XX, 
századi modern novellához, akik jóval túl
élték Tömörkényt. A lehetőségeihez és sajá
tosságaihoz kell őt mérni, nem a fikciókhoz. 

Nem lehet messzemenő következtetéseket 
levonni az író nacionalizmusára, mert tagja 
volt a Pusztaszeri Árpád egyesületnek. Sok
kal tisztábban látó elmék fordultak meg sok
kal kétesebb egyesületekben, minden köte
lezettségvállalás nélkül. Pl. Juhász Gyula 
hány kis egyletnek volt tagja a húszas évek
ben. Az Árpád egyesületi tagság mellett 
azért ott van a Társadalomtudományi Tár
saságtagsága is és Pikier Gyula elismerő szavai. 

Az is ellentmondásos, hogy Kispéter az 
író múzeumi munkáját visszavonulásnak ne
vezi először, majd meg azt írja róla, hogy 
hatalmas fejlődést eredményezett nála a nép
élet megismerésében. 

A Munkások (később Kétkezi munkások) 
c. írás befejező változatai: 1. Nem uraknak 
történt. 2. Szögényöknek történt. Kispéter sze
rint a második változat visszalépést jelent. 
Nem érezzük ezt, sőt egy mélyebb érzés ki
fejezőjének tartjuk. (Különben ugyanilyen 
félreértés van a Csőszhalál c. írásnál és egy 
másik tárcánál is.) 

Szó esik az író és kiadója (Singer és Wolf-
ner) viszonyáról, Tömörkény kiszolgáltatott
ságáról, és a kiadó rossz hatásáról. Itt illő 
lenne megemlíteni, hogy ezt a problémát 
először Czibor János fejtegette. 

Különös, hogy a világháborús írások na
gyon kis teret kapnak a könyvben. Pedig 
az agrárszocialista írások óta Tömörkény 
most van újra a korszak központi kérdései
hez legközelebb. 

Kifogásaimról írtam Kispéter András 
könyve kapcsán. Egyébről alig írhattam. 
Talán arról szólhattam volna, hogy a szerző 
a novellák tematikai vizsgálatával megpró
bált cezúrákat tenni az életműben. Módsze
rével vitatkozom, elvi esztétikai megállapí
tásaival nem, mert azok nem mindig erede
tiek és újak. 

Nincs meg az átfogó Tömörkény mono
gráfia, nem is lehet meg, csak az életmű egé
szének ismeretében;' a publicisztikai írá
soknak hatalmas tömege maradt itt érin
tetlenül. 

De nem is ez Kispéter András monográ
fiájának fő hibája. Anakronisztikus követel
ményeket támasztott Tömörkénnyel szem
ben, sematikus noveílaelemzései és értelme
zései megakadályozták abban, hogy az életmű 
értékelésében továbbjusson a meglevő Tö
mörkény-irodalmon. 

Ilia Mihály 
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TAMÁS ALADÁR: A 100%. - A KMP LEGÁLIS FOLYÓIRATA. 1927-1930. 

Bp. 1964. Akadémiai K- — MTA Irodaion 
Szocializmus) 

A Magyar Tudományos Akadémia Iro
dalomtörténeti Intézete „Irodalom — Szocia
lizmus" kiadványainak újabb — immár har
madik — sorozata indul ezzel a kötettel. A 
József Farkas szerkesztésében megjelent 
1918—1919-es gyűjtemény, valamint a szo
cialista irodalom történetével,^ kiemelkedő 
alkotóival foglalkozó tanulmányok mellett 
ez a sorozat azt a célt tűzte maga elé, hogy 
összegyűjti a munkásmozgalom legértékesebb 
és ma már alig hozzáférhető irodalmi folyó
iratainak, lapjainak kulturális anyagát. Erre 
igen nagy szükség van, hiszen ezek a kiadvá
nyok csekély példányszámban maradtak 
fenn, irodalomtörténeti értékelésük és főleg 
szélesebb körökre kisugárzó hatásuk csak a 
dokumentumgyűjteményszerű összefoglalás
sal képzelhető el. Elsőként a 100% jelent 
meg, de ezt követni fogja a Kassai Munkás, , 
a Gondolat, az Üj Hang és más fontos kiad
ványok antológiája, megfelelő értékelő ta
nulmány kíséretében. 

A 100% volt az illegális KMP első huza
mosabb ideig, három évig folyamatosan meg
jelenő folyóirata. A munkásmozgalom fel
lendülésének időszaka volt ez, az ideiglenes 
konszolidáció hamarosan véget ért, és elkez
dődött, egyre mélyült a kapitalizmus minden 
addiginál nagyobb válsága. Az ellenforra
dalmi terror szétzilálta ugyan az MSzMP-t, 
de a kommunista mozgalom tovább élt, rész
ben illegalitásban, részben a legális kultu
rális-, sport- és egyéb munkásszervezetek 
kereteit felhasználva. Ebből a környezetből 
nőtt ki, sokban a szavalókórus-mozgalomra 
támaszkodva, a 100% is. A közvetlen inicia-
tívát a lapalapításhoz a KMP Külföldi Bi
zottsága adta Tamás Aladárnak, akit a bécsi, 
berlini és moszkvai emigráció mindvégig tá
mogatott tanácsokkal és cikkekkel. Tamás 
maga költőként indult s a korai avantgárdé-
irányzat híve volt ; a 100%-ból olyan „iro
dalmi és kultúrszemlét" teremtett, amely 
céljának a proletártömegek kulturális szol
gálatát tartotta. Ezért foglalkozott a lap 
irodalommal, történelemmel, szociológiával, a 
marxizmus-leninizmus elméletével, a nem
zetközi munkásmozgalom problematikájá
val, sőt—lehetőségeihez mérten — híven tájé
koztatott a korabeli modern képzőművészeti 
törekvésekről is. Rendszeresen megismer
tette olvasóit a Szovjetunió eredményeivel, a 
szovjet irodalommal, felemelte szavát a szer
vezkedni kezdő fasizmus, a nacionalizmus 
ellen, küzdött a munkásosztály árulói, a 
renegátok és likvidátorok ellen. Céljául tűzte 
ki, hogy megsemmisítse a kultúrmunka apo-
litizmusát hirdető téveszméket, nem forra-
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dalmi apálynak fogta fel a helyzetet, amikor 
rendkívüli nyomás következtébe/i a kulturá
lis tömegmunka kényszerűen került előtérbe, 
hanem arra törekedett, hogy ezt a lehetősé
get is a széles munkástömegek harcos szel
lemben való nevelésére használja föl. 

A 100% az ún. RAPP-korszak terméke 
volt, tovább éltek még bizonyos mértékig 
a proletkult káros vonásai is, ugyanakkor 
azonban ez az időszak töltötte meg az egye
dül értelmes, pozitív tartalommal a „prole
tár osztálykultúra" jelszavát. Bizonyos, hogy 
a lap körül csoportosult írók, teoretikusok 
bizalmatlanul szemlélték a polgári lektűr-
irodalmat, a silány színi-ipar termékeit, 
amely elöntötte a korabeli színházat, ellen
felei- voltak az önmagáért való művészet esz
méjének. De nem vetettek el mindent, amit 
régebbi korok hoztak létre, programos cik
keikben Petőfire és Adyra hivatkoztak, s 
elsősorban az osztályharcos elkötelezettség 
volt az a kritérium, amelyet számon kértek a 
műalkotáson. Nem fordítottak elegendő gon
dot a formára, de megkövetelték a műtől, 
hogy a valóságból eredezzen. Ezért történt, 
hogy a forradalmak múltával visszaszoruló 
messianisztikus avantgarde-szellem eltűnik 
lassan és elfoglalja helyét a helyzetfelmérés 
szükségleteinek megfelelő tényirodalom, va
lóságirodalom. Riportok, dokumentumok, 
montázsjelenetek sora, közvetlenül agitáló 
életsorsok sorakoznak e lapokon és a szavaló-
kórusok sodró lendülete képviseli a józanság 
mögött is ott parázsló szenvedélyeket. A 
100% költészeti és prózai anyagában nyers, 
érdes, de erős és életes ízeket fedezhetünk 
fel, nem álmodozó széplelkeknek íródott ez 
az irodalom, hanem a munkásmozgalom küz
dőinek. Még ma is megtaláljuk benne azokat 
az értékeket, amelyek túlemelik ezeket az 
alkotásokat a nap érdekén. 

A közvetlenül proletárdiktatúra kivívá
sára irányuló KMP-stratégia az utolsó évre 
kiélezte a közlemények hangját, egyre éle
sebb támadásokat folytattak a lap munka
társai a szociáldemokrata vezérek áruló poli
tikája, a revizionisták, a trockisták ellen. 
Nem annyira irodalmi, mint inkább politikai 
harcot kezdtek a Kassák körül alakult 
Munka-csoporttal, mivel úgy látták, hogy az 
osztályharcokon „túlemelkedő" humanizmus 
eszméje árulás, dezertálás, amely esetenkén 
megfér a nyílt politikai denunciálással is. 
Türelmetlen hangok bukkannak fel a népiek 
korai megnyilvánulásaival kapcsolatban, Mó-
riczot igaztalanul támadják, nem nagyon 
megértőek a polgári-kispolgári írói rétegek
kel szemben. Aki nincs velünk, az ellenünk 



van—hirdeti egy cikk mottója, s éppen ebben 
az elzárkózásban rejlik a lap és a kor prole
tárirodalmának lényeges elvi hibája. A hely
telen mozgalmi stratégiából származó szek
tásság volt részben az oka, hogy a későbbi 
években az antifasiszta egységfront kialaku
lása oly nehezen haladt előre. Természetesen 
ehhez hozzáadták a magukét a „szövetsé
ges" rétegek is, akik a bukott forradalmak 
után szkeptikusan szemlélték a munkásosz
tály mozgalmát és idegenkedtek annak iro
dalmától is. A történelmi tanulságok vissza
felé tekintve nem igazolhatják teljesen egyik 
áramlatot sem ezekben a kérdésekben, a szé
les népfrontos írói csoportosulásra való törek
vés és egyidejűleg a marxista eszmék szívós 
és kitartó terjesztésének követelménye a 
mára is érvényes tanulság. 

A kötet anyagának fő részét a folyóirat 
egykori számaiból összeválogatott antológia 
képezi. A beosztás, a témák szerinti cikk
csoportosítás helyesnek látszik, ezt a későbbi 
kiadványokban is fel lehet használni, termé
szetesen csak akkor, ha a folyóirat eszmeileg-
történetileg azonos korszak képét adja. Ettől 
eltérő esetben a korszakolás bevezetése lát
szik jobbnak, így pl. majd a Kassai Munkás 
esetében is. A 100% a korai avantgarde-
korszak utolsó hullámverését fogja fel és 
lényegében a magyar „valóságirodalom" 
folyóirata, amelynek csupán utolsó évfolya
mában figyelhető meg egy éles balrafordu
lás, a lap különben egységes eszmei tartal
mat sugall. 

Az antológiát Tamás Aladár, az egykori 
szerkesztő szélesen alapozott, igen értékes 
tanulmánya vezeti be, amely nagyon sok 
olyan kérdést megvilágít, amelyet valóban 
csak a kortárs, az együtt küzdő adhat át már 
az ifjabb nemzedéknek. írása fontos forrás
műve lesz a kor kutatóinak. Szabolcsi Mik
lósnak a kötetet nyitó írása szélesebb össze
függésekben helyezi el a folyóiratot, hangsú
lyosabban utal olyan momentumokra (a lap 
helye a magyar szocialista irodalom folyama
tában, a kor eszméiből eredő szektás gyenge
ségek stb.), amelyeknek a ma számára külö
nös aktualitása van. 

A lap teljes anyagát felöleli a Repertó
rium, amelyet Botka Ferenc állított Össze 
nagy gonddal és jól áttekinthető beosztással. 
Ez rendkívül megkönnyíti a további kutatá
sokat, hasonló eljárást kell követni minden 
további kötetnél is. Botka sok álnevet fel
oldott az egykori munkatársak segítségével, 

a kutatóknak majd tovább kell menniök ezen 
az úton, hiszen a Vajda Sándor, Nemes 
László, Németh Lajos álnevek mögött igen 
gyakran az emigráció vezetői, köztük Révai 
József, Lukács György rejteznek, s éppen 
ezen a szinte döntőnek mondható forduló
ponton nagyon világosan kell látnunk vala
mennyiük fejlődését. A szektás voluntariz
mus és a nepfrontgondolat csírázása az a két 
erő, amely itt mérkőzik még, sokszor ugyan
annak az alkotónak, teoretikusnak az írásai
ban. Helyes lett volna az antológiában a 
szerzők nevét a cikkek élére helyezni,J:ovábbá 
a megfejtett álneveknél itt a valódi nevet is 
feltüntetni. Kár volt felvenni nézetem sze
rint a rendkívül szektás Baumgarten alapít
ványa című cikket, amelyet Nagy Lajos írt. 
E cikk ugyanakkor az író szerzői címszavánál 
hiányzik. Az idegen nevek közlése a reper
tóriumban szokás szerint úgy történik, hogy 
a vezetéknév után vessző következik, majd a 
keresztnév. Az annotációban az eredeti név
használatot lehetett volna alkalmazni. Hol-
litschert helytelenül sorolja a repertórium az 
amerikai írók közé, annál inkább, mivel 
Budapesten született, s csak a háború előtt 
vándorolt ki Ausztriába, majd Németországba, 
ahol igen közel került a baloldali irodalom
hoz. Magyar származása ellenére már a szá
zadfordulótól németül publikálta műveit, 
így hát a legjobb esetben is a német iroda
lomba kell őt besorolnunk. Hernádi eredeti 
neve nem Herz volt, ahogyan a repertórium 
a 100% alapján közli, hanem Hercz. A Bodor 
Sándor álnév Haraszti Sándort rejti, a Kezdi 
Lajos aláirású cikkek szerzője Schönmann 
László. A névmutató gondos és körültekintő 
munka eredménye, néhol azonban hiányzik a 
pársoros, szűkszavú eligazítás. Végül meg kell 
jegyeznem, hogy az egész kötet stílusára és 
nyomdai korrektúrájára még több gondot lehe
tett volna fordítani. A kigyomlálható apró 
elírásokra csak egy példát: Tamás Aladár azt 
írja bevezetőjében, hogy 1926 végén találko
zott Poll Sándorral, akit majd csak közel két 
évtized múlva látott viszont a szegedi Csil
lag-börtönben. Ez a viszontlátás nyilván
valóan egy évtized múlva történt. 

Mindezek az apró észrevételek csak mel
lékesen kritikai jellegűek. A lényeges az, 
hogy ezzel a kötettel a kommunista szellemű 
magyar irodalmi múlt egy igen fontos do
kumentuma került szélesebb rétegek kezébe. 
Tanulmányozása bizonnyal hasznos lesz. 

Illés László 
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