
kozataiból, vallomás jellegű írásaiból és napló
jegyzeteiből. Mindezt a szerzői összekötő
szöveg mellett mások megnyilatkozásai 
színesítik, korabeli reagálások és későbbi 
visszaemlékezések. A rendkívül gazdag 
anyag időrendben követi Móricz életútját. 
Gyermekéveitől elindulva az író egyéniségé
nek kibontakozásáig, az íróvá válás izgalmán 
át a beérkezésig, hangsúlyosan tárgyalva 
a nagy művek korszakát evolúciós képet 
rajzol — valamennyi Móriczot —karakterizáló 
csomópontot érintve (Adyval való kapcso
lata, Móricz a világháború s a forradalmak 
idején, a Nyugat, majd a Kelet Népe szer
kesztőjeként stb.). A könyvet az író ars 
poeticáját megragadó, összefoglaló jellegű 
fejezet zárja, amely az alkotói folyamatot 
s magát az írói létformát — általános érvény
nyel is — igyekszik megértetni. 

Az ily módon megjelenő plasztikus Móricz-
képből szerencsésen hiányoznak az életrajzi 
„képeskönyvek" szokásos hibái. Túlrajzolt-
sággal, hitelfosztó eszményesítéssel úgyszól
ván nem találkozunk a könyv lapjain, 
ugyanakkor a depatetizáló szándék sem 
fajul el, a szerző mindkettőben mértéktartó 
és szavahihető; a figurát nem álltában 
ragadja meg (elsősorban Móricznak a világ
háborús években bejárt emberi „grafikon
jára" gondolunk); a másodlagos életrajzi 
tényezők indiszkrét tolakodása is elmarad, 
az adatok nem izoláltan, hanem a művekkel 
szembesítve érvényesülnek (már a gyermek
évek tárgyalását is a Légy jó mindhalálig 
motívumai támasztják alá, Móricz első 
felesége egyenesen írói „nyersanyagként" 
szerepel, s ez indokolja, hogy a könyvben 
tekintélyes rész foglalkozik az írónak Csibé
vel való kapcsolatával is). A szerzői össze
kötő szöveg sem szokványosán tautologikus, 
nem pusztán csatlakozik vagy megismétel, 
igyekszik tovább lépni, sőt, igen gyakran 
szinte észrevétlenül, remek invencióval és 
átéléssel veszi át a szót, igaz ugyan, hogy 
az idézett szövegek érzelmi telítettségéhez 
való alkalmazkodás szándéka hibák forrásává 
is válik: az összekötőszöveg — eltúlozva 
a mintát — helyenként érzelmes lesz, máskor 
viszont dicséretes szándéka ellenére sem tud 
felnőni a móriczi stílushoz. 

Elvétve, de konklúzió nélküli közlések 
is belekerülnek a könyvbe (ilyen például 
a fiatal Móricz Schopenhauer-, Mommsen-
és Taine-szeretete, amelyhez a későbbiekben 
nem történik visszacsatolás), a heterogén 
szövegek kontinuitását sem sikerül mindig 
megteremteni, s a könyv nívóján értéktelen 
információnak számít a Nagy Endrétől vett, 
meglehetősen hosszadalmas és tartalmatlan, 
külsőségeket taglaló idézet. 

Ujabban abszolutizálni szoktuk a mű
alkotások autonómiáját, lebecsülve a mögöt
tük álló s bennük kifejeződő alkotói, emberi 
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portrét. Vargha Kálmán könyve kimondat
lanul is vitázik ezzel a felfogással, noha 
korántsem az ellenkező véglet talajáról: 
Móricz „emberarcát" idézi meg, hogy segítse 
az író műveinek megértését. Életpálya és 
életmű organikus egységben láttatása — ez 
a könyv szemléleti alapelve. Az életrajzi 
anyag nem önmagáért van jelen, igazolja, 
magyarázza és fedi a műveket; a szerzőnek 
sikerült elkerülnie, hogy a biográfikus mozza
natok függetlenedjenek az életműtől: funk
cionáló életrajzot állított össze. A könyv 
népszerűsítő szándékai is egyértelműek, 
textusai nem tudományos szakszövegek, 
de mivel alapvetően megbízhatóak, a köz
olvasó és a szakember — s ez nem érvényesül 
ilyen tisztán az Arcok és Vallomások minden 
kötetében — egyaránt szívesen forgathatja. 
Dicséret illeti a könyv képmellékletét is, 
amely eddig még nem publikált fényképekkel 
is megismerteti az olvasót. 

Vargha Kálmán mércét állító munkája 
után érdeklődve várjuk a sorozat előkészület
ben levő, újabb darabjait. 

Farkasházi Zoltán 

Kassák. Dokumentumgyűjtemény, összeállí
totta: Carl László. Basel, 1968. Panderma. 
178 1. 

Carl László, a Svájcban élő magyar szár
mazású művészeti író szerkesztésében (és elő
szavával) jelent meg ez a bőkezűen illusztrált 
kiadvány, amely Kassák Lajos pályafutásá
nak egy sor fontos dokumentumát tartal
mazza. László elsősorban Kassákot, a konst
ruktivista képzőművészt, a geometrikus 
absztrakció egyik nemzetközileg is meg
becsült művelőjét, a mondriani, malevicsi, 
kupkai művészeti törekvésekkel szinkron
ban dolgozó festőt és grafikust kívánta be
mutatni e kötetben, amelynek jelentős része 
a mester ún. „képarchitektúrá"-inak re
produkcióiból áll. (Egyébként e Kassák
kompozíciók közül több a párizsi Musée 
National d'Art Moderne, a lacarnói Hans 
Arp-múzeum, a Tel Aviv-i, bécsi és bázeli kép
tárak falain függ.) 

A pompás nyomdai kiállítású könyv azon
ban nemcsak Kassákkal, nonfiguratív fest-' 
menyek és színes papírdarabok felragasztásá
val készült kollázsok („papiers collés") 
alkotójával foglalkozik, — de a költővel, 
a szerkesztővel, az irodalmi-művészeti 
teoretikussal és organ izátorral is. A Tett 
(1915 — 16), a budapesti és a bécsi Ma 
(1916-19; 1920-25), a rövid életű Doku
mentum (1926—27) és a Munka című 
„művészeti és társadalmi beszámoló" 
(1928 — 1939) néhány számának címlapja, 
a művész különlegesen tipografizált 20-as 



évekbeli költeményei, néhány programadó 
elméleti írása, prominens író-, képzőművész-
és muzsikus-kortársai (Ady, Bartók, Ozen-
fant, Marinetti, Herwarth Waiden) hozzá 
írott leveleinek fakszimiléi a magyar líra 
(és általában: a magyar literatúra) forradal
máráról, a korábbi irodalmi-esztétikai 
normák és ideálok indulatos tagadójáról, a kor 
avantgárdé mozgalmaira érzékenyen reagáló 
szerkesztő nagyjelentőségű tevékenységéről 
is hűen informálják a külföldi olvasót. 

A bázeli kötet bizonyára újabb tisztelő
ket fog szerezni a XX. századi magyar kultúra 
nemrégiben elhunyt, sokoldalú és kiváló, 
„vihart fakasztó, villámot vonzó és villámot 
álló" (Németh Lajos) mestere életművének, 
— Kassákénak, aki röviddel halála előtt 
— visszapillantva hat évtizedes munkássága 
ra— jogos önérzettel vethette papírra e 
sorokat: „Megmaradtam annak az ember
nek, aki az igazság és a szabadság hívének 
tartja magát. Soha mást nem tettem, csak 
amit tenni akartam, amit tennem kellett. 
Tetteim és én egyek vol tunk. . . Alkudozással 
soha nem bíbelődtem, mondani pedig az igazat 
mondtam, vagy azt, amit legjobb tudomásom 
szerint annak hittem". 

Dévényi Iván 

Emlékezések. Gyűjtötte és összeállította a 
Petőfi Irodalmi Múzeum dokumentációs 
csoportja. Sajtó alá rendezte: Vezér Erzsébet. 
Bp. 1967. Múzeumok Rotaüzeme. 137 1. 
(Irodalmi Múzeum, 1.) 

Az elsősorban magnetofonszalagra vett 
irodalmi emlékezéseket tartalmazó gyűjte
mény föltűnően alacsony példányszámban 
jelent meg, amit csak az indokolhat, hogy 
anyaga sem színvonalában, sem jellegében, 
de még tárgyában sem egyenletes. A szer
kesztői előszó viszont azzal indokolja a szűk 
körű terjesztést, hogy a személyes vissza
emlékezések szükségszerű torzításait csak 
a szakember tudja megfelelően kiigazítani. 
Kétségtelen, hogy a gyűjtemény anyaga 
jobbára „csak" dokumentum értékű — de 
vajon miért ne kerülhetnének az irodalom
történész számára szintén „csak" dokumen
tumértékű művek mellett a nagyközönség 
kezébe valóságos dokumentumok is (persze 
jobb szerkesztésben, gondosabb válogatás
ban)? Arról nem is szólva, hogy sokszor a 
szubjektív torzítások is dokumentum értékű
ek; az Emlékezésekben lapozgató nem szak
ember olvasó is hamar észre fogja venni, 
hogy a nyilatkozatokban nem mindig a vissza
emlékezés tárgya a legfontosabb, hanem 
annáj gyakran értékesebbek (és érdekeseb
bek) a szinte véletlenül elejtett más irányú 
megjegyzések, amelyek a tárgyalt kort, az 

emlékezőt, egy más érdekes személyiséget 
jellemeznek, vagy egyszerre mind a hármat. 
Egészében ilyen, inkább kortörténeti érdekű 
az az emlékirattöredék, amelyet Irodalmi 
légkör címen Tabéry Géza tollából közöl a 
gyűjtemény a nagyváradi Holnap idejéből. 

A szubjektív torzítások nemegyszer a 
művészi zártság irányába hatnak. Például 
Lesznai Anna emlékei, többek között 
Jászi Oszkárról és Balázs Béláról, szinte 
irodalmi portrévá kerekednek, annyira, 
hogy ez már gyanús, azaz inkább művészi 
hitelt ad visszaemlékezésének. Föltűnő külön
ben, hogy mind Lesznai Anna, mind Lukács 
György beállításában milyen jelentős szerep
hez jut Balázs Béla költészete és egyénisége 
az 1918 előtti korszakban. Meglehet, ez egy
azon kör tagjainak különvéleménye, de 
akkor is jelentőségéhez mérten kell értékel
nünk, mert egy olyan körről van szó, az un. 
Vasárnap-társaságról, amelynek önálló 
arculatáról, sőt létezéséről és történeti 
jelentőségéről sem vettünk eddig kellő mér
tékben tudomást. Lesznai Anna a vele 
folytatott beszélgetés során kutatási pers
pektívát is nyit ebbe az irányba, nem annyira 
azzal, hogy rendkívül életszerű képet rajzol 
a Vasárnap-társaságról (amelynek Lukács 
György egyik alapító tagja és mindvégig 
vezéregyénisége volt), mint inkább azzal, 
hogy említést tesz „egy igen vastag napló"-
ról, amelybe a társaság beszélgetéseit jegyez
te föl, s amely a visszaemlékezés felvételekor 
(1965 júniusában) még az ő birtokában volt. 
Nem tudni, hogy e napló is alátámasztaná-e, 
de Lesznai Anna emlékei szerint a társaság 
gondolkodását erős etikai központúság 
jellemezte: különös érdeklődéssel fordultak a 
kimondottan etikai kérdések felé, és a föl
merülő társadalmi-politikai problémákat is 
főként etikai szempontból tekintették. 
Lesznai Anna felidéz egy beszélgetést 1918. 
október végéről, melyből világosan kitetszik, 
hogy ő és Jászi Oszkár a forradalmat még 
ekkor is elsősorban etikai kérdésnek tartot
ták ! Noha Lukács György úgy emlékszik, 
hogy Jászi Oszkárt mindig „nagyon zavaros, 
és elméletileg nagyon kevéssé tehetséges" 
embernek tartotta; és kétségtelen, hogy 
mindig élesen szembenállt Jászi pozitiviz
musával, mint mindenfajta pozitivizmussal; 
az etikai központúság az ő gondolkodását is 
jellemezte, főleg kezdetben, de bizonyos 
mértékben mindig. Lukács Benedek Eleket 
említi, mint aki erkölcsi értelemben a leg
nagyobb hatással volt rá; s így még inkább 
furcsái!hatjuk, hogy mennyire nem hatott rá 
Benedek Elek szellemi magyarsága. Igaz, 
ő maga is hangsúlyozza, hogy Benedek Elek, 
mint író, nézeteit vagy ízlését egyáltalában 
nem befolyásolhatja; s hogy „az első magyar 
irodalmi alkotás, amelyben hazatalált", s 
amely még hosszú ideig a magyar irodal-
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