
Örök arc, Közelebb a földhöz), nem ért meg 
újabb kiadást, csak gyűjtőknél, régi barátok
nál lehet megtalálni őket. Még az Országos 
Széchényi Könyvtárban is csak az örök arc 
van meg! A halál zsoltárai című, kézirat
ban maradt kötete mellett kéziratban kellett 
felkutatni az életmű tetemes részét is. Emel
lett lapokban, folyóiratokban keresni a meg
bújó verseket, elsősorban a Nyugatban, mert 
Osvát felfedezettje, a Nyugat második vona
lának egyik legjobbika volt a költő. 

Feltétlen el kellett ezeket mondani elöl
járóban ahhoz, hogy az eredményt, a váloga
tott versek kötetét mérlegelhessük. A kötet 
tekintélyes anyagot tartalmaz, aminek be
osztása részben követi az eredeti köteteket. 
Nagy hiba azonban éppen az, hogy ezt a 
bevezetőben nem jelzi világosan. így a kötet 

. elejére a kötetben meg nem jelent korai 
versek kerültek Igék az éjszakában címen. 
Feltétlen jelezni kellett volna valahol, jegy
zetben, hogy nem korábbi kötettel azonos, 
annál is inkább, mert a következő fejezet
címek (Búzák születése és halála, örök arc, 
Közelebb a földhöz) megegyeznek a megje
lent kötetek címével, ha tartalmuk nem is, 
különösen nem az utolsó rész, amel/ kötet
ként 1930-ban jelent meg, de itt a költő 
1934-ig, haláláig írt verseit (pontosabban azok 
egy részét) is tartalmazza. Természetesen 
nem lehetne kifogásolni a beosztást akkor, 
ha mint válogatás, egyáltalán nem figyel 
a kötetek sorára, nem tartja meg címüket, 
így azonban ez a megoldás felemás és félre
vezető. 

Ez azonban csak szerkesztési hiba, ami
nél sokkal nagyobb az érdem: egy jelentős 
kötetben bizonyítja, hogy Bányai Kornélt 
méltatlanul felejtették el. Igaz, emlékeztek 
róla néha (Hajnal Anna, Féja Qéza többször), 
de életműve szinte hozzáfér/letétien maradt. 

Bányai Kornél az Ady-utáni nemzedék 
avantgardista, nagylélegzetű versekkel je
lentkező tagja, mégsem folytatója semmi 
hagyománynak, ha sorain gyakran érezni 
is — különösen eleinte — az Ady hatást. 
Ez azonban megmarad egy-eg r adys kép
nél, jelzőnél, szófűzésnél — többre nem ter
jed. Sajátságos, egyéni hangú költészetét 
egyik kortárséval sem rokoníthatjuk. Szo
katlan hangú költő: nehéz, veretes sorai 
súlyos tartalmakat hömpölyögtetnek. Igés 
forradalmi költészet, egyesülve végtelen, 
erős természet-központúsággal, természet 
és termékenység mítosszal. Gazdag, mint 
forrása, a természet, de olyan burjánzó is. 
Nem első olvasásra emészt íető költészet; 
nem a népszerűséget keresi. Aki azonban 
türelmesen olvassa képgazdag termését, meg
csodálja szokatlan hangú, formájú tehet
ségét, gazdagságát tartalomban és formában 
egyaránt. Gazdagság és monotónia — ellent
mondásának tűnik. Bányai Kornélnál azon

ban a bőség, a fékezhetetlen költői kép- és 
ritmusteremtő erő jele, ami sokszor egy
hangúnak tűnik. Utolsó kötetében és későbbi 
verseiben már visszafogottabb, egyszerűbb 
lett, de költészete ezáltal nem lett szegényebb, 
csak csiszoltabb, érettebb, tömörebb. A ko
rábban a természettel teljesen azonosuló 
szubjektum itt már néha megmutatkozik, 
bár költészetére mindvégig az azonosulás, 
nem pedig az elkülönülés a jellemző. Egyéni 
élményei nem az én, hanem az egész nagy 
életérzésében oldódnak fel; a termékenység 
himnuszai tulajdonképpen szerelmes versek, 
az ember erejét csodáló versei forradalmi opti
mizmusát tükrözik, elmúlás és halál-versei 
pedig az örök körforgás és újjáteremtődés 
felé mutatnak. 

Egészen fiatalon, hadifogolyként ismer
kedik meg a korábban Ady verseken nevel
kedett diák-katona a forradalommal. Lelkes 
agitátora maradt haláláig. Az orosz forra
dalom lendülete, a magyar proletariátus 
forradalma olyan erőt ad indulásához, amit 
az ellenforradalom ember- és emberség
pusztító kora sem bír soha teljesen lerom
bolni benne. A földhöz menekül, elszigetelt
ségében a föld közelségéből merít erőt. 
Halála és elfeledettsége szinte sorsának 
szimbóluma; költészetének, életének, korá
nak ellentmondásait, reménykedését és kiút
talanságát hordozza. Belesimul a kozmikus 
elmúlásba, amit egész költészetével is elő
készített. Magányos volt életében és magá
nyos maradt eltemetettségében, halála után is. 

Mátyás Ferenc lírai, lelkes hangú beve
zetője arra vall, hogy szívügye volt a kötet 
közzéadása. Érdemes lenne a prózai írások 
közül is kiemelni a méltatlanul elfeledette
ket. Kár, hogy a kötet címét nem a leg
szerencsésebben választotta meg; sokkal 
vonzóbb, költőibb, kifejezőbb kötetcímek 
kínálkoztak a versanyagból. 

Sinka Erzsébet 

Radnóti Miklós. Bibliográfia. Összeállította 
részben Batári Gyula gyűjtése [alapján] 
Vasvári István. Bevezető: Sós Endre. 
Bp. 1966. Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár. 151 1. 8 t. ( írói arcképvázlatok 6.) 

írói bibliográfiáink száma, hogy—hogy 
nem, csekély. Örömmel kell tehát minden 
újabb, életművet bemutató, regisztráló vál
lalkozást fogadnunk. A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár igen fontos feladatot teljesít 
írói arcképvázlatok című sorozatával, mely
nek jellegzetes füzetei, kötetei mintaszerű 
kiállításban és gondos tipográfiával egyre 
sűrűbben hagyják el a sajtót. Sós Endre 
személyes emlékekkel teli, szép bevezetője 
után a bibliográfiai anyag három részre 
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tagolódik. Az első Radnóti müveit és a róluk 
szóló irodalmat tartalmazza. 

Életében 9 kötete jelent meg s róluk 115 
ismertetést és recenziót regisztrál a bibliog
ráfia; míg a felszabadulás óta 15 mű (összes 
versek és válogatások) két kiadásváltozattal 
látott napvilágot, ezekről viszont mindössze 
18 ismertetést írtak. Versei életében 12 féle 
antológiában, versgyűjteményben, almanach
ban találhatók; a felszabadulás óta pedig 43 
féle hasonló kiadványban. Három hangle
mezen 17 verse szólal meg előadóművészek 
tolmácsolásában. Kiadott megzenésített ver
seinek száma nyolc. Műfordításkötetei, mű
fordításai, regényfordításai, átdolgozásai 20 
bibliográfiai tételt tesznek ki s a rájuk vonat
kozó irodalom 11-et. Prózájából az Ikrek 
hava (és annak két újrakiadása) 21 ismer
tetést eredményezett. Kaffka Margitról írott 
disszertációjával a kortársak 17 esetben fog
lalkoztak. Novellái, publicisztikája, könyv
ismertetései, kritikái és egyéb munkássága 
106 tételt jelent a bibliográfus leltárában. 

A második rész a Radnótiról írott művek, 
tanulmányok, megemlékezések, cikkek és 
versek számbavétele. A kiadvány szerkesz
tője a legerősebb szelekciót nyilván itt al
kalmazta, hiszen napilapot alig találunk 
a felsorolásban. Az egyes csoportokon belül 
időrendbe sorolt tételek száma (ha jól olvas
tuk) 356! A rövid életrajzi kronológia is 
ebben a részben kapott helyet. Végül Emlék
tábla címmel a Radnóti emlékének szentelt 
megnyilvánulások, a róla elnevezett intéz
mények, utcák felsorolása következik. Ez a 
rész meglehetősen hiányos, például mindössze 
a szülőház emléktábláját ismeri. 

A harmadik rész verseinek idegen nyelvű 
fordításait veszi számba, Demeter Tibor 
avatott összeállításában. Figyelemre méltó, 
hogy noha csak 1946-ban jelent meg első 
idegenre fordított verse s 1966-ig cseh, hor
vát és két olasz kiadásban látott önálló 
kötete napvilágot, mégis 107 versét 11 nyelv
re összesen 223 alkalommal fordították. 

A kötetet képanyag egészíti ki, mely 7 
címlap-, 2 kézirathasonmást és 10 fotót 
tartalmaz (nem következetes időrendben). 

Válogató bibliográfiával kapcsolatosan 
tartalmi kérdések felvetése nem helyénvaló, 
ezért ettől eltekintünk, legfeljebb fájlaljuk, 
hogy nem a teljesség igényével készült. 
Pedig a bevezető nem kisebb célt tűzött maga 
elé, mint „Radnóti életművének tanulmá
nyozását és a Radnóti kutatás elmélyítését" 
(35. I.). Majd a továbbiakban „Radnóti 
életének és alkotásainak tudományos búvá
raidra utal (36.1.). Az ő igényeiket is jobban 
szolgálta volna egy teljességre törekvő iro
dalomjegyzék, mint a versek utánközlései-
nek oldalakra menő felsorolása. 

Szólnunk kell a kötet tagolásáról, tipog
ráfiájáról is. A Demeter-részt kivéve a bib-
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liográfia, sajnos, kissé nehezen áttekint
hető, néhol következetlen szerkesztésű, ti
pográfiája sokszor megtévesztő és nagy
mértékben helypazarló. Azt a törekvését 
viszont, hogy az egyes részeken belül az ada
tokat időrendben közli, üdvözöljük és köve
tendőnek tartjuk. Véleményünk szerint a 
bibliográfiát szerencsésen egészítette volna 
ki egy tételszámokra utaló névmutató, 
valamint a feldolgozott folyóiratok, napi
lapok címjegyzéke. Ilyen igényű összeállí
tásoknál elengedhetetlen az anyaggyűjtés 
lezárása naptári időpontjának a feltünte
tése is. Ha igazán a „tudományos búvárok" 
érdekeit akarjuk szolgálni! 

Reguli Ernő 

Fábry Zoltán: Valóságirodalom. Cikkgyűj
temény a Korunk anyagából (1926—39). 
Bratislava, 1967. Tatran. 320 1. 

Eljött az ideje a két világháború közti 
haladó, baloldali kritikai irodalom filológiai 
feltárásának. Egymás után jelennek meg a 
korszak publicisztikáját feldolgozó gyűjte
ményes kötetek. (Qaál Gábor: Válogatott 
írások I—II. Szemlér Ferenc: A költészet 
értelme, Komlós Aladár: Táguló irodalom 
stb.) Ebbe a sorba illeszkedik bele Fábry 
Zoltán kötete, a Valóságirodalom is. 

Ez a kötet lényegében nem módosítja 
a korábbi művek alapján kialakult Fábry-
képet, inkább teljesebbé teszi, mintegy újra 
igazolva egy magatartás tisztaságát, szép
ségét, értékét. Voltaképpen recenziók gyűj
teménye ez a könyv a német nyelven meg
jelent művekről, elsősorban a nálunk kevésbé 
ismert Neue Sachlichkeit íróiról. A német 
irodalomra vonatkozó részek mellett a magyar 
irodalommal keveset foglalkozik, mindössze 
a kialakuló szocialista irodalom néhány 
alkotójáról ír, róluk is inkább utalásszerűén 
mint az európai szocialista irodalom hazai 
képviselőiről. (Gergely Sándor, Illés Béla, 
Karikás Frigyes.) Egyedül Gergely Sándor 
Szu című regényét tárgyalja részletesebben, 
„az elsikkasztott osztály vádkönyvét" látja 
benne, amely leleplezi a szociáldemokrácia 
álszocializmusát. 

Fábry antifasiszta írásaiban a legnagyobb 
hatású. Értékítéletének legfőbb kritériuma 
az igazság, a valóság. írásainak heve a mai 
olvasót is elragadja, már alig-alig gondolunk 
recenzióra, a sorok mögött Fábry Zoltánt 
érezzük, a humanistát, aki az értelem, az igaz
ság nevében tiltakozik az új barbárság ellen. 
Itt válik tettkönyve vádkönyvvé is mindazok 
felé, akik felelősek, akik tűrték, akik nem 
hitték a fenyegető veszély bekövetkezését. 
A teljes vállalást követeli az íróktól, a kon
zekvencialevonást az „utolsó következetes
ségig", mert „ha a proletárvalóság nem doku-


