
és egy nemzedék értelmi gárdájának történeté
vel igazolom, hogy a humán becsületért sok
felől lehet startolni (kereszténységből, szociál
demokráciából, pacifizmusból, szabadelvű
ségből, paraszti népiségből, nacionalizmusból 
is, mint az 1920-as évek fiataljainak legjava), 
de megtalálni a humánum valóságát, érvé
nyesíteni a legszebb emberi eszményeket nem 
lehet másutt, mint kommunisták között." 
Balogh Edgár könyvében ez nemcsak kinyi
latkoztatás, hanem egy inteilektuel-mozgalom 
útkereséseinek, harcainak, és újrakezdései
nek valóságos ábrázolásából kibomló tanulság. 
A „start"-tól a beérkezésig az út nem veze
tett sima gördülékenységgel. „Hét próba", 
jelzi már a cím is, hogy megszenvedett küz
delem előzte meg a céibaérést. 

A Sarlóval egy időben a fokozódó társa
dalmi válság hatására Magyarországon is 
sorra alakulnák a többé-kevésbé ellenzéki 
körök és egyesületek, melyeknek politikai, 
egyes esetekben irodalmi jelentősége a 30-as 
évek elejére már túlnőtte az ifjúsági mozgal
mak kereteit. 1925 körül indult a Bartha 
Miklós Társaság, a pápai Soli Deo, a Bethlen 
Gábor Kör, Szegedi Fiatalok, és Romániában 
az Erdélyi Fiatalok. Mindezek közül az akkori 
idők tragikus korfordulójára, 1933-ra egyedül 
a Sarló jutott el a kommunista mozgalom
mal való teljes azonosulás vállalásáig. E kivé
teles, pozitív végkifejlet adja a Sarló történe
tének, a múlt és jelen társadalmi mozgásai
nak tanulmányozása szempontjából egy
aránt tanulságos voltát. 

Balogh Edgár könyvében egyéniségének 
és a mozgalom jellegének megfelelően a Sárló 
történetének mindenekelőtt a politikai vonat
kozásai kerülnek előtérbe, de gazdag árnyalt
sággal ismerhetjük meg belőle a Sarló köré
ből indult írónemzedék egyes alakjait is, 
Morvay Gyulát, Sellyei Józsefet, Simon An
dort, Vass Lászlót. Szabó Dezső és Móricz 
Zsigmond szerepét a mozgalomban az egyes 
epizódok felidézésével jól érzékelteti, de mé
lyebben nem elemzi. Viszonylag sokat foglal
kozik Kassák Lajossal, s igen szép emléket 
állít Bartha Lajos, Fábry Zoltán és Balázs 
Béla humanizmusának szerepéről a Sarló fia
taljainak kommunistává válásában. Ugyan
ebből a szempontból rendkívül érdekes, s a 
pozitív hagyományok felkeltése szempontjá
ból különös figyelmet érdemel, amit Ponican, 
Julius Fucik, s a Tvorba szerkesztőségének és 
a Sarló ifjúságának kapcsolatairól ír. 

A könyv a memoár-irodalom legjobb ha
gyományait követi, amikor személyes, szub
jektív hangulatú emlékezéssel, oldott emberi 
közvetlenséggel az eseményeket úgy tudja 
felidézni, hogy azok emberközelségükkel 
együtt, mindenekelőtt egy nemzedék politikai 
öneszmélési folyamatának tükörképévé vált 
nak. Balogh Edgáron és az'előbb említet-
írókon kívül is sok kitűnő szakembert és 

politikust nevelt a Sarló. Dobossy László, 
Lőrincz Gyula, Ferencz László, Jócsik Lajos 
kezdő lépeseiről, de későbbi pályájukról is 
sok érdekes momentumot ismerhet meg a 
könyvből az olvasó. Ha akadt közöttük egy-
kettő olyan is, akik a kritikussá vált időkben 
más utakra kanyarodtak, többségük össze
kötő hídként vállalta és szolgálja még ma is 
népek testvéri közeledésének és a szocialista 
humánumban való egymásratalálásának, 
megértő együttműködésének eszméjét. 

Varga Rózsa 

Markovits Györgyi: Üldözött költészet. Ki
tiltott, elkobzott, perbe fogott kötetek, 
versek a Horthy-korszakban. Bp. 1964. MTA 
Irodalomtörténeti Intézete—Akadémiai K-
186 I, (Irodalomtörténeti Füzetek, 45.) 

Példás pontosságú anyagfeltáró munka, 
s szinte a személytelenségig szerény előadás
mód kettősével jellemezhetjük leginkább 
Markovits Györgyi könyvét. Néhány helyen 
már-már az a benyomásunk, hogy csak az 
összekötő szöveg írójának szerepére korlá
tozta személyes jelenlétét — olyannyira puri
tán és olyan keveset beszél. Sokkal inkább 
beszéltet. Beszélteti a szemtanúkat, a szen
vedő alanyokat, gazdag — javarészt csak zárt 
archívumokban fellelhető — dokumentációs 
anyagát, de legsűrűbben könyvének főszerep
lőit: a Horthy-korszakban inkriminált verse
ket. Vádlottak padján a haladó költészet; — 
Markovits Györgyi aligha mutatós, ám szer
felett hasznos feladat megoldására vállalko
zott: a teljesség igénye nélkül egybegyűjtötte 
mindazon versesköteteket, és magános költe
ményeket, melyeket az ellenforradalmi rend
szer 25 esztendeje alatt kitiltottak, elkoboz
tak, illetve perbe fogtak. Könyve izgalmas 
olvasmány. Választ ad arra a kérdésre, miként 
is válhatott a költészet — épp őseredeti funk
cióinak hű szolgálata közben — kriminális 
üggyé. 

,,A fennálló társadalmi és állami rend elle
ni izgatás" — írhatnók majd mindenik peres 
eset mottójául. Eme vétséggel vádolva került 
a bíróság elé Oláh Gábor és József Attila, 
Garai János és Erdélyi József, Illyés Gyula 
és Kassák Lajos — illetve verseik. Egyéb ki
hágások (vallásgyalázás, szeméremsértés stb.) 
miatti" bűnperrel csak elvétve találkozunk, 
s ráadásul még ezek egy része is tulajdon
képpen politikai indíttatású. — Eszmei-ség 
ben, politikai hitvallásban jócskán különböz
nek egymástól az' inkriminált alkotások: a 
fentebb rögtönzött írói névsor is erről tanús
kodik. Az ellenük indított bűnvádi eljárás 
konzekvenciája mégis egy: a cenzori beavat
kozást és a bírói végzést kizárólag irodalmon 
kívüli szempontok diktálták. Esztétikai meg
gondolások a Horthy-korszak osztálybírósága 
számára aligha léteztek. 
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S éppen ezen a ponton támad némi hiány
érzetünk. Amit az ellenforradalmi rendszer 
bírói testülete ezredrafigú dolognak ismert, 
nem ismerhetjük annak mi, az igazságszolgál
tatók. Markovits Györgyi általánosságban és 
— egy-két kirívó esetnél — konkrétan is szól 
ugyan arról, hogy a könyvében idézett versek 
művészi színvonala erősen eltérő, ám érzé
sünk szerint mégsem tette meg a szükséges 
distinkciókat. Várnai Zseni.és Bodrogi Zsig
mond kötetei egyaránt a fehérterror könyv
máglyáin hamvadtak el. Bodrogi idézett ver
sezetet („Fölszántottam az ugart. . . ") azon
ban az agitatív indulaton túl mi sem emeli a 
költészet magasába — s még csak nem is a 
két szélső pólusra hivatkoztunk. Ha azonos is 
volt elítéltetésük szempontja, nem,lehet azo
nos a felmentésé és az igazolásé. Szívesen 
láttuk volna a kötetben idézett versek árnyal
tabb esztétikai elemzését, akár — néhol a 
megszólalásig hasonló szövegű — vádiratok és 
bírósági végzések rovására is. 

A feltárt anyag heterogenitásától is kény
szerítve Markovits Györgyi metodikailag a 
legcélszerűbb eljárást választotta: az időren
det. Korszakolásával általában egyetértünk, 
bár az 1937- és 38-as esztendő közé hüzott 
cenzúra azt eredményezi, hogy a fenti két évb en 
Erdélyi József ellen indított eljárásokat (kö
zéppontjukban a Lovaspóló a Vérmezőn!) 
csak több nekirugaszkodással tudja feldol
gozni. Ismétlések eközben óhatatlanul előfor
dulnak. Egyéb megfontolások miatt is inkább 
az 1939-es év kínálkozik korszakhatárul. 

Az ügyes kézzel válogatott versidézetek 
közül egyedül József Attila Lázadó Krisztusá
nak teljes szövegű közlését ítéljük felesleges
nek. Az Üldözött költészet már csak példány
száma miatt sem népszerűsítő mű. Ez a vers 
pedig szakmai körökben közismert, vagy ha 
nem — biztosan akad kéznél József Attila
kötet. Radnóti, Illyés szintén ismert verseinek 
fényképmásolata a cenzori és ügyészi ceruza
jelek miatt érdekes. 

Szükség volt erre a kötetre, akárcsak iker
testvérére, a Magyar pokolra, is. (Szintén 
Markovits Györgyi válogatásában.) A Horthy-
korszakkal foglalkozó irodalmár, sőt a törté
nész sem nélkülözheti. A még teljesebb siker 
érdekében bizonyára el lehetett volna kerülni 
a helyesírás következetlenségeit, a néhol már 
bosszantó sajtóhibákat és a csak egy-két 
mondatban felbukkanó pongyolább meg
fogalmazást. 

Lőrinczy Huba 

Shakespeare-tanulmányok Szerk. Kéry László 
Országh László, Szenczi Miklós. Bp. 1965. 
Akadémiai K. 395 1. 

A költő születésének 400., illetve az első 
teljes magyar Shakespeare-kiadás megindu
lásának 100. évfordulója alkalmából készült 

tanulmánykötet Shakespeare kutatóink — 
köztük több fiatal tudósjelölt — szám szerint 
tizennyolc dolgozatát tartalmazza. A rész
ben esszészerű, részben anyagfeltáró jellegű 
tanulmányok a Shakespeare-filológia és kri
tika széles területét ölelik fel. Hasznosítják az 
eddigi magyar és külföldi kutatás eredmé
nyeit, sok új adatot hoznak felszínre, eddig 
észre nem vett összefüggést világítanak meg. 
Munkájukkal jelentősen hozzájárulnak ha
gyományos Shakaspeare-képünk moderni
zálásához. 

Tárgyuk szerint a tanulmányok négy cso
portba oszthatók. Egyik részük Shakespeare 
XX. századi világirodalmi visszhangját, a 
polgári és marxista Shakespeare-kritika főbb 
irányzatait ismerteti. Egy másjk csoport tör-
téneti-összehasonlító jellegű: Shakespeare-nek 
a középkori színművészethez fűződő viszo--
nyát jellemzi.Öt dolgozat Shakespeare egy-egy 
drámáját vagy életműve egészét elemzi, vala
mely konkrét társadalmi, filozófiai vagy dra
maturgiai probléma megvilágítása céljából. 
Végül —j s az alábbiakban csupán ezekről 
írunk — ugyancsak öt tanulmány foglalkozik 
a magyarországi Shakespeare-kultusz egyes 
kérdéseivel: ezek azt vizsgálják, hogyan 
honosodtak meg a költő művei irodalmunk
ban és műfordításirodalmunkban, kritikánk
ban, színpadjainkon. 

A szorosabban magyar irodalomtörténeti 
vonatkozású tanulmányok közül Solt Andor
nak A magyar Shakespeare-kép kialakulása 
a felvilágosodás és a romantika korában .című, 
színvonalas írása a magyar Shakespeare-kul
tusz alakulásáról ad átfogó, meggyőző képet, 
a kezdetektől az 1840-es évekig. Adatokkal 
bizonyítja, hogy téves volt Bayer József, 
Császár Elemér s más polgári tudósok véle
ménye, mely szerint nálunk az 1780-as és , 
1790-es években már Shakespeare-kultusz-
ról beszélhetünk. Ellenkezőleg, Shakespeare-t 
a romantika irányzata „fedezi fel" magának. 
Kitűnőek a Kisfaludy Sándor, Döbrentei, 
Buczy, Kölcsey Shakespeare-képéről adott 
elemzések, de már problematikusnak érezzük 
Vörösmarty „Dramaturgiai töredékek"-jének 
végső megítélését. Solt Andor szerint (s e 
véleményével nem áll egyedül) Vörösmarty 
fedezi fel Shakespeare-ben a realista költőt, 
a valóságtükrözés felülmúlhatatlan mesterét, 
„nyilván azzal a célzattal, hogy drámáit.. . 
irodalmunk realista tendenciáinak áramköré
be kapcsolja be". (21.1.) Óvatosabban kellene 
bánni Vörösmarty esetében a realista jelző 
használatával, hiszen Vörösmarty Shakes
peare műveiben a romantika valósághűség-
igényét látja megtestesülni. A romantika 
fogalmát értelmezi vitathatóan a szerző, 
amikor nem szentel elég figyelmet annak, 
hogy az igényes, motivált lélektani jellemzés, 
az egyénitésre való törekvés, bizonyos élet
szerűség éppenv a romantika vívmánya. A 
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