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Közel ezer oldalon, négy nagy részre 
bontva mutatja be a bibliográfia századunk 
magyar irodalomtörténetének egyik legizgal
masabb fejezetét. S ez az így is hatalmas 
anyag redukció után alakult ki, a szerkesz
tők terjedelmi okokból kénytelenek voltak 
elhagyni az összegyűjtött adatok egyik fon
tos rétegét. A Varga Rózsa és Patyi Sándor, 
valamint munkatársuk, Tódor Ildikó által 
gondozott kiadvány már puszta meglétével, 
adatainak a korlátozás után is lenyűgöző 
tömegével bizonyítja, hogy „a népi írók 
mozgalma Adyék nagy korszakát követően 
a magyar irodalom és a magyar szellemi élet 
egyik fő áramát jelentette", s hogy „mun
kásságuk egyszerre hordozott sok irodalmi
esztétikai és politikai-társadalmi értéket" 
(36.). Az újdonság persze nem e tézisek meg
fogalmazásában, hanem meggyőző dokumen
tálásában van. A társadalomtudományokban 
is az egzaktságot, a mennyiségi mutatókat 
kedvelő korunkban a bibliográfiai tények 
irodalmi-történeti jelentősége megnő, a „szá
raz" adatok ma beszédesebbek, mint valaha. 
Hogy elöljáróban csak két példát említsünk: 
A mozgalom c. főfejezetnek már a tartalom
jegyzékből kitűnő tagolása és 300 oldalnyi 
terjedelme meggyőzően szemlélteti a népi 
írók szellemi horizontjának tágasságát, a 
filozófiával, a szaktudományokkal, a politiká
val, a különböző művészeti ágakkal stb. való 
termékeny foglalkozásukat; a csaknem fél
száz oldalas névmutató pedig az evidencia 
erejével bizonyítja a mozgalomhoz tartozó 
írók számtalan úton-módon való kötődését a 
külföldi és hazai elődök-kortársak alig össze
számlálható sokaságához, és azt a polarizáló, 
állásfoglalásra késztető szerepüket, hogy a 
legkülönbözőbb világnézetű, a szellemi élet 
legváltozatosabb területein működő írókat, 
művészeket, tudósokat bírták egyetértő vagy 
vitázó szóra az általuk fontosnak vélt ügyek
ben. — A kötet súlyának, a jövőben remél
hetőleg igazolódó tudománytörténeti jelen
tőségének másik fő motívuma az a kihívás, 
amelyet a XX. századi magyar művelődés-
és irodalomtörténet kutatóihoz intéz. Már a 
mű tervének megfogamzásakor (az MTA 

Irodalomtörténeti Intézetének a népi írókról 
1958 szeptemberében rendezett tudományos 
ülésszakán) „a további kutatások elmélyíté
sét, a speciális kérdések megoldását elősegí
tő" funkcióban jelölték meg a „dokumentum
feltáró bibliográfia" legfőbb feladatát (17.). 
Az összegyűjtött tényanyag szinte kiált az 
értelmezésért, feldolgozásért, egy későbbi 
szintézist előkészítő tanulmányokért. Aki az 
egyes népi írókkal kapcsolatos életrajzi, esz
tétikai, műelemző, összehasonlító irodalom
történeti stb. kutatásokra határozza el ma
gát, aki a mozgalom előzményeit, rokonait, 
történetét, eszmei forrásait, politikai és tár
sadalmi eredetét vagy hatását stb. kívánja 
feldolgozni, akit műfajtörténeti, poétikai, 
műfordítástörténeti, irodalomszociológiai kér
dések, szociográfia és irodalom, társművésze
tek és irodalom stb. összefüggései érdekelnek 
a XX. századi magyar kultúra történetéből 
(és sokáig folytathatnánk az adatgyűjtemény 
nyomán feldolgozásra kínálkozó fontos téma
csoportok sorolását), az munkáját roppant 
mértékben megkönnyítő, nélkülözhetetlen 
segédkönyvként fogja használni A népi írók 
bibliográfiáját. 

A népi írókkal kapcsolatos számos részlet
kérdés kidolgozatlansága, a mozgalom rend
kívüli bonyolultsága, az a fürgeség, amellyel 
minden más irányzatnál „könnyebben és 
gyorsabban vált(ott) át politikáról irodalom
ra és vissza" (Lukács György), a bibliográfia 
szerkesztői számára fölfokozott nehézségek
kel járt. Ama fontos elvi és irodalomtörténeti 
döntések közül, amelyekből az anyag gyűj
tésének és rendszerezésének szempontjai kö
vetkeztek, az első a népi írók meghatározá
sára és kiválasztására vonatkozik. „Népi író
nak tekintettük azokat — írják a szerkesztők 
a Bevezetésben —, akiknek ideológiai, politi
kai, irodalmi tevékenységének középpontjá
ban a magyar parasztkérdés, mint minden 
mást ennek alárendelő nemzeti probléma 
állt." (18.) E vitatható, legalábbis pontosí
tásra szoruló meghatározásnál, amelyet bajos 
volna Gulyás Pálra, Juhász Gézára, talán 
még Németh Lászlóra is alkalmazni, többet 
mond a választott koncepcióról a „teljes 
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pályakép feltárásával" bemutatott népi írók 
névsora: Darvas József, Erdei Ferenc, Erdélyi 
József, Féja Géza, Gulyás Pál, Illyés Gyula, 
Juhász Géza, Kodolányi János, Kovács Imre, 
Nagy Imre, Németh László, Sértő Kálmán, 
Sinka István, Szabó Pál, Szabó Zoltán, 
Tamási Áron, Veres Péter. E válogatás lát
hatóan a nemzedék-elven alapul, így részint 
Móricz Zsigmond és Szabó Dezső, részint a 
népiek „utóvédje", Jankovich Ferenc, Tatay 
Sándor, Bibó István stb. nemzedéke csak 
érintőlegesen szerepel; részletesebb bemuta
tásukat éppúgy méltánytalan volna számon 
kérni a rendelkezésünkre álló ívszámot így 
is túllépő szerkesztőkön, mint más kimara-
dottakét, pl. a mozgalomhoz egy időben igen 
szorosan kapcsolódó Nagy Istvánét és Aszta
los Istvánét, vagy a Válaszban, a Magyar
ország felfedezése c. sorozat kezdeményezésé
ben és a Márciusi Frontban fontos szerepet 
betöltő Sárközi Györgyét. (Az ő és a mozga
lom színképét fontos árnyalatokkal gazdagító 
más írók, közírók — köztük Kerék Mihály, 
Matolcsy Mátyás — tevékenységét és a 
népiekhez fűződő kapcsolatait a bibliográfia 
a Mozgalom c. főrész megfelelő alfejezeteiben 
jelzi.) 

Nem kevesebb gonddal járt annak az idő
tartamnak a kijelölése és korszakolása, amely
re az adatgyűjtés kiterjedt. Az 1920-as kezdő 
korszakhatár mellett szól, hogy a későbbi 
népi írók pályakezdésének előtte alig van 
dokumentálható nyoma (ha mégis, mint pl. 
Kodolányi diákkori verses próbálkozásai 
esetében, akkor a szerkesztők rugalmasan 
közlik az adatot), viszont lehetővé teszi az 
egyes népi írók, valamint a mozgalom előz
ményeiként számon tartott szervezetek, fó
rumok stb. bemutatását a korai próbálkozá
sok, az iránykeresés szakaszában. Az 1960-
ban történő lezárást elégségesen megmagya
rázza az a körülmény, hogy a kötet törzs
anyagát a hatvanas évek elején gyűjtötték 
és rendezték. „Elvi, történeti szempontból" 
azonban — ellentétben a szerkesztők vélemé
nyével — 1960-at nem minősítenénk cezúrá
nak, s az ekkor kezdődő évtized bibliográfiai 
feldolgozását fontos és szükséges feladatnak 
látjuk. Nemcsak azért, mert több ide tartozó 
író (Illyés Gyula, Veres Péter, Tamási Áron 
stb.) műhelyében fontos, a korábbi korsza
kok tanulságait is összegező-továbbfejlesztő 
művek születnek ekkor; nem is csak a világ
irodalmi recepció szélesedése és súlypont
áttételei miatt (Illyés és Németh László 
műveinek nyugat-európai „áttörése", szem
ben az előző tízegynéhány évvel, amelyre 
Szabó Pál és Veres Péter szocialista orszá
gokban való kiadásai a legjellemzőbbek); 
hanem mindezeken túl a hatvanas évek 
politikailag enyhültebb viszonyai között vált 
lehetségessé a népi írók tárgyilagosabb meg
ítélése, a velük kapcsolatos problémák né

melyikének tudományos igényű megközelí
tése, s ők maguk is ekkortájt jutottak hozzá, 
a nyugodtabb körülmények és az epikai 
távolság jóvoltából, memoárok, visszatekintő 
írások megalkotásához. Az 1945-ös belső 
korszakhatár kitünteti a felszabadulás nagy 
történelmi jelentőségét, de kevésbé látszik 
megfelelni a mozgalom „önelvű" tanulmá
nyozásakor feltáruló adatoknak. A Nemzeti 
Parasztpárt tevékenysége 1945 után logikus 
folytatása volt az azelőtt a Szabad Szó körül 
csoportosuló baloldali népi írókénak; a Válasz 
hasábjain a megelőző korszak harmadikutas 
és nemzetféltő koncepcióinak folytatói is 
szóhoz jutottak; az agrár-, a művelődés
politikában s a társadalmi élet sok más 
területén a korábban megfogalmazott népi 
demokratikus elképzelések realizálása vált 
időszerűvé; művészi-esztétikai szempontból 
sem hozott valamiféle gyökeres átalakulást 
a történelmi korszakváltás. Ilyen és hasonló 
megfontolások azt a gondolatot sugallják, 
hogy a népi mozgalom történetét a 20-as évek 
végétől a 40-es évek végéig (a Parasztpárt 
pályafutása 1949 tavaszán fejeződött be, a 
Válasz ugyanazon év júniusában szűnt meg) 
tagoltságában is egységes folyamatként szem
lélhetjük, 1949 után pedig inkább a mozgalom 
utóéletéről beszélhetünk. Ezt a hipotetikus 
gondolatmenetet inkább a továbbgondolás 
végett, mint a Bevezetés idevágó passzusának 
bírálatául jegyeztük le (a szerkesztők a 45-ös 
korszakhatárt főképp azzal indokolják, hogy 
„a felszabadulás után a korábban alap
vonásaiban szellemi jellegű mozgalomból 
gyakorlati politikai hatótényező lett", s hogy 
ekkor „a szellemi életben is a konkrét, meg
oldásra váró közös társadalmi célokra való 
szövetkezés feltételeinek keresése érvénye
sül" (31.); azt a tételt azonban, hogy „a népi 
demokratikus berendezkedésnek elsősorban 
a polgári forradalmi feladatok végrehajtásá
ból adódó funkcióit" betöltvén, „a proletár
diktatúra győzelmével objektíve megszűnt a 
mozgalom társadalmi alapja, továbbélésének 
szükségszerű feltétele" (uo.), ideje volna 
alaposan átgondolni és felülvizsgálni. A koalí
ció éveivel foglalkozó történeti szakirodalom 
félreérthetetlenül bebizonyította, hogy az 
MDP szövetségi politikájában 1948 őszétől 
kezdve hibás fordulat zajlott le, s ez elméleti 
tévedésekben és gyakorlati-politikai hibák
ban egyaránt kifejeződött. E fordulat része 
volt a koalíciós partnerpártok (köztük a 
Nemzeti Parasztpárt és a demokratikus szel
lemben megújult Kisgazdapárt) elsorvasz
tása, a művelődéspolitikában pedig a népi 
írók — és több más irányzat — fórumainak 
megszüntetése. De objektíve 1948-ban meg
voltak a feltételek ahhoz, hogy „a dolgozó 
parasztság külön egységes szervezettel ve
gyen részt a proletárdiktatúra társadalmi
politikai életében" (Ságvári Ágnes), s ebből 
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művelődéstörténeti és -politikai konzekven
ciákat is le lehet vonni. Kár még ma is 
igazodni olyan hibás következtetésekhez, 
amelyek utóbb súlyosan megbosszulták ma
gukat a történelemben és a szellemi életben. 

Irodalomtörténetileg fontos munkát vé
geztek a bibliográfia szerkesztői az Előzmé
nyek és rokonmozgalmak számbavételével, s 
történetük könyvészeti feltárásával. Joggal 
hangsúlyozzák, hogy e téren kevéssé támasz
kodhattak „már elvégzett dokumentációs, 
illetőleg történeti feltárásokra, kikristályoso
dott szaktörténeti értékelésekre" (35.). Szabó 
Dezső és Karácsony Sándor gondolatainak 
hatását a húszas évek elején általuk szerkesz
tett folyóiratok repertórium-szerű kivonatos 
bemutatásával érzékeltetik, majd a Soli Deo 
Gloria, a Híd (1927—28), a Bartha Miklós 
Társaság, az Előőrs, a Szegedi Fiatalok, a 
Sar/ó-mozgalom és az Erdélyi Fiatalok moz
galom feldolgozása következik. A címszavak 
felsorolása is jelzi, hogy a szerkesztés kon
cepciója a szervezetek, mozgalomszerű cso
portosulások bemutatására teszi a hangsúlyt; 
ide csatlakozott volna az írók a népi írók 
folyóirataiban c. függelék, amely a mozgalom 
reprezentatív folyóiratait repertóriumszerűen 
(a bennük megjelent, nem népi íróktól szár
mazó műveket is közölve) dolgozza fel. Ha e 
kiegészítő fejezet itteni publikálása nem is 
volt lehetséges, jó volna mielőbb sort keríteni 
a repertóriumok önálló megjelentetésére. 
Amivel az Előzmények.. .-fejezet a vállalt 
keretek között is adós marad, az talán a népi 
íróknál is jelentkező decentralizáció-gondolat 
következményének, a vidéki irodalmi társa
ságok 30—40-es években megélénkülő tevé
kenységének tükrözése. A debreceni Ady 
Társaság, a pécsi Batsányi, majd Janus Pan
nonius Társaság, a szombathelyi Faludi Fe
renc Társaság stb. működése hol szorosabb, 
hol lazább kapcsolatot tart a népi írók moz
galmával, s esetenként művekben is mani
fesztálódó, drámai konfliktusok forrása azok 
életében (pl. Gulyás Pál viszonya az Ady 
Társasághoz). Ami az előzmények eszmei 
oldalát, az „ideológiai-szellemi-irodalmi irány
zat genezisének precíz feltárását" illeti, arra 
a bibliográfia nem vállalkozhat. Amikor 
azonban a szerkesztők „a mozgalom történeti 
értékelésénél figyelmen kívül nem hagyható 
filozófiai munkákról" meg Ady, Móricz Zsig
mond és Szabó Dezső munkásságának szel
lemi hatásáról (35.) szólnak (s feltétlenül ide 
kívánkozik még Bartók és Kodály neve), 
akkor egyetlen bekezdésben disszertációkat 
vagy monográfiákat érdemlő témák sorára 
hívják fel a kutatók figyelmét. 

A még megoldatlan irodalomtörténeti kér
déseken kívül a mozgalom bonyolultsága, a 
politika és a művészet szférája felé egyaránt 
forduló kettős természete a feldolgozás során 
sajátos bibliográfiai problémákat is fölvetett. 
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A kötet négy fő fejezete között (I. A népi 
írók művei. II. Irodalom a népi írókról. 
III. A mozgalom. IV. Előzmények és rokon
mozgalmak.) elkerülhetetlennek bizonyuló 
átfedéseket a szerkesztők minél kevesebb 
adatismétléssel próbálták kiküszöbölni. En
nek következtében azonban az egyes fejeze
tek önállósága viszonylagos lett; bármilyen 
speciális irodalomtörténeti kérdés bibliográ
fiáját keressük, több helyről, a tartalom
jegyzék tüzetes tanulmányozása és a név
mutató segítségével kell összegyűjtenünk az 
anyagot. Az I. fejezet pl. azért nem ad ön
magában teljes képet a 17 kiszemelt népi író 
publikált irodalmi munkáiról, mert „nem 
szerepelnek itt azok az írások, amelyeket 
politikai vagy más szakjellegüknél fogva a 
mozgalom megfelelő témájához" soroltak 
(20.). A II. fejezetet záró, A népi írók irány
zatáról általában c. rész csak a következő 
főfejezet, A mozgalom egyik ciklusával ki
egészítve meríti ki tárgyát. Más-más helyen 
szerepelnek a népi írók szociológiai és szo
ciográfiai művei, ill. a róluk szóló irodalom. 
Az előzményekről és rokonmozgalmakról szóló 
írások (IV. fejezet) egy részét ismét csak az 
egyes népi írók műveit, ill. irodalmát fel
dolgozó fejezetekben kell megkeresni. Az 
efféle szerkezeti nehézkességek (amelyekre 
egyébként a Bevezetés lelkiismeretesen föl
hívja a figyelmet) az anyag természetéből, 
a szuverén alkotói pályák és a mozgalom
jelleg dokumentálásának egyidejű vállalásá
ból erednek; a könyv használatának olykori 
komplikáltságáért az adatgyűjtés sok szem
pontú kiterjesztése, a tárgy rugalmas fel
fogása és az anyag változatos kutatási 
területeken való alkalmazhatósága kárpótol. 
Egyébként a művek osztályozását (pl. hogy 
a szerzői bibliográfiák vagy a mozgalom 
valamelyik alfejezetébe tartoznak-e), ezt az 
alapos mérlegelést igénylő, kényes, olykor 
alig megoldható feladatot a szerkesztők az 
esetek nagy többségében megnyugtató mó
don látják el; néhány, általunk vitathatónak 
talált konkrét minősítés kérdésére később 
visszatérünk. 

összefügg az életművekre és a mozgalomra 
osztottság problémájával, hogy a bibliográ
fia nem egyöntetű, kronologikus vagy alfa
betikus rendben, hanem a kettőt kombinálva 
mutatja be anyagát. Az önálló műveket és 
a szépirodalmi műfajokhoz tartozó írások 
egyedi közléseit, valamint az ilyenekről szóló 
kritikai irodalmat az I. és II. fejezet meg
felelő alfejezetei alfabetikus sorrendben tar
talmazzák (csak az 1945 előtti, ill. utáni 
adatokat választva szét), míg a nem-szép
irodalmi művek megjelenését és az egyes írók 
életművét átfogóan elemző tanulmányokat 
időrendben tárja elénk a kötet; tematikus 
csoportokon belül ugyancsak kronológiai 
rendben sorakoznak a mozgalmat és az 



előzményeket, rokonmozgalmakat bemutató 
fejezetek adatai. Az első megjelenés idejét 
mindenütt — az ábécé-rend szerint fölépí
tett részekben is — ugyanazon mű további 
hazai és külföldi publikációinak jegyzéke 
követi. Az alfabetikus rendszer persze így is 
azzal a hátránnyal jár, hogy a művek kelet
kezésének vagy megjelenésének időbeli egy
másutánját, az életművek történeti kibon
takozását elmossa; ha pl. Illyés Gyula pálya
kezdésének elszórtan megjelent dokumentu
mai vagy Erdélyi József 50-es évekbeli 
„visszatérése" az irodalmi életbe érdekli a 
kutatót, akkor az 1945 előtti Illyés több száz, 
ül. az 1945 utáni Erdélyi több tucat vers
közlését kell időrendbe „áttennie". — A kro
nologikus felépítésű részek tekintetében szem
betűnik egy, a szerkesztők részéről koncep
ciózusán vállalt „hiányosság": a 20-as évek 
első felében publikált művek és kritikák 
elnagyolt bemutatása (vö. Bevezetés 19.). 
Ennek következtében az egyes írók fejezetei
ben a pályakezdés korántsem érdektelen kor
szakának számos jellegzetessége sikkad el, 
holott nem volna érdektelen alaposan meg
vizsgálni, milyen különböző irányokból ér
keztek az 1928 és 1932 között táborrá, vagy 
legalábbis „szabadcsapattá" szervezkedő fia
talok. A feldolgozott folyóiratok jegyzéké
ben nem szerepel a Krónika, a Kékmadár, az 
első Láthatár; nem világlik ki eléggé Mikes 
Lajos nemzedékszervező missziója (nagyon 
hiányzik pl. Van-e új magyar irodalom? c. 
Az Est-ben 1924-ben megjelent cikke, amely 
Erdélyi és Kodolányi kapcsán nemzedékük
ről is fontos megállapításokat tartalmaz); a 
20—30-as évek fordulójának rövid életű 
baloldali folyóiratai közül a József Attila, 
Illyés, Kodolányi stb. életművével is kap
csolatos Forrás és Front hiányolható. 

A korai évek és „periférikus források" 
anyagának takarékos bemutatását a kötet 
talán legbravúrosabb, leginkább gondolat
ébresztő és a kutatásokban legközvetleneb
bül fölhasználható fejezete, A mozgalom ellen
súlyozza. Fölösleges volna megismételni itt 
mindazt, amit a Bevezetés a fejezet szer
kezetéről, összeállításának nehézségeiről stb. 
elmond; a lényeg az, hogy A mozgalom ki
alakulása, élete. Programcikkek, viták, ül. A 
mozgalom utóélete. Irodalompolitikái cikkek, 
viták c. bevezető alfejezetek után az 1945 
előtti és utáni részben egyaránt az egyetemes 
tizedes osztályozás rendszeréhez igazodik a 
sokszínű adathalmaz szakbeosztása. A moz
galom életét reprezentáló anyag sokszorta 
gazdagabb, mint ahogy az e tárgyról eddig 
olvasható politikai, ideológiai vagy irodalom
történeti szempontú tanulmányokból re
konstruálni lehetne. Németh László 1928-ban 
írott programcikkeitől kezdve nyilatkozatok, 
fellépések, nemzedéki, világnézeti, irodalmi 
viták, folyóirat-alapítások, ifjúsági szeminá

riumok, káték és nyílt levelek, előadások és 
reformkövetelések követik egymást. A bib
liográfia kiválóan tükrözi az események 
szimultaneitását, az egyszerre több irányban 
vívott ütközetek „kavalkádszerű tarkasá
gát", a „vitasorozatok történetét" (23.), de 
azt is, hogy a népi mozgalomnak „átfogó, 
a társadalmi tevékenység csaknem minden 
területére kiterjedő ( . . . ) világképe volt" 
(21.). Bármilyen rövid időszakot ragadunk 
ki, a mozgalom pillanatnyi hadállásait és 
állapotát soktényezős, bonyolult képlettel 
írhatjuk csak körül. 1933-ban pl. Németh 
Lászlót és a Tanút támadja a Korunk, a 
Nyugat, Csuka Zoltán Láthatár]a; Karácsony 
Sándor és Féja Géza a Márciusi Fiatalok (a 
Radikális Párt Ifjúsági Csoportja) számára 
fogalmaz programot; Szabó Zoltán a Fiatal 
Magyarság Politikai Szemináriumát szervezi; 
Illyés Gyula a Nyugatban vitatkozik Schöpf-
linnel arról, „Van-e jobboldali és baloldali 
irodalom?"; az ellentáborból megszólal még 
Hevesi András, Molnár Erik, Kassák Lajos; 
a népiek viszont újabb követ dobnak a vízbe 
a Debreceni Kátéval, s Gulyás Pál meg 
Kodolányi Németh Lászlót támogató cikkei
vel . . . Továbblapozva a szakfejezetekhez 
Németh László nagy ideológiai tanulmányain 
kívül (pl. A minőség forradalma, A huszadik 
század vezérjelenségei) A fizika átalakulása 
címűre épp úgy ez év adatai között bukka
nunk rá, mint ahogy hozzá tartoznak a 
teljes képhez Buday György, Erdei Ferenc 
és mások falukutatással kapcsolatos publi
kációi, Matolcsy és Kerék munkanélküliség
ről, telepítéstől szóló agrárpolitikai tanul
mányai, nem is beszélve a több évig hullámzó 
egyke-vitáról, amelyet Kodolányi, Kiss Géza 
és Fülep Lajos korábbi figyelmeztetései után 
Illyés kezdeményezett 1933 szeptemberében 
megjelent híres cikkével.. . Közben Féja 
Bajcsy-Zsilinszky pártjában és lapjában 
politizál, bírálja Gömbös Gyulát, a Kisgazda
pártot, népszerűsíti Zsilinszky programját, 
közgazdasági, művelődéspolitikai stb. kér
désekhez is hozzászól; a Külpolitika alfejezet 
tanúsága szerint Illyés a nácizmusról, Né
meth László, Féja Géza, Szabó Dezső a 
középkelet-európai nemzetek problémáiról 
közöl elvi jelentőségű írásokat. Képzőmű
vészetről, színházról, nyelvészetről, zenéről 
is volt mondanivalójuk 1933-ban a népi 
íróknak. Ez az esetleges és a dolog természe
ténél fogva egyszerűsített példa is észrevéteti 
talán, hogyan ösztönöz a bibliográfia az 
irodalomtörténeti kérdések komplex szem
léletére és értelmezésére, hogyan teszi lehe
tővé, hogy valamely részlet kidolgozásakor is 
konkrét elképzelésünk legyen az egészről, 
az arányokról és összefüggésekről. Még 
szükségesebb ez a körültekintés, ha fejlő
désében, a kibontakozás kronológiai rend
jében kísérjük végig a mozgalmat vagy egyes 



részproblémáit. Mind ez ideig hajlamosak 
vagyunk a népi mozgalom történetének nem 
jogtalanul, de némileg egyoldalúan kiemelt 
csomópontjait (pl. Új Szellemi Front, Már
ciusi Front, Szellemi Honvédelem, Nemzeti 
Parasztpárt, népfront-politika stb.) abszo
lutizálni, a művek és események összeszö
vődő egységétől és szerves folyamatától 
elszigetelni. A bibliográfia abban lehet a 
kutatás segítségére, hogy a csomópontokat 
összekötő finomabb hálózatot is figyelembe 
vegye, a hosszmetszetet, a mozgalom (vagy 
egyes fázisai) történetét a részletekre, árnya
latokra is ügyelve a maga életszerű konkrét
ságában ragadja meg és ábrázolja. 

Végezetül nem árt talán részletkérdések 
kapcsán is rögzíteni néhány észrevételt vagy 
kiegészítést. A kötet egyik fontos érdeme, 
hogy „az önálló kiadások és a szépirodalmi 
művek kivételével" a címfelvételek nagy 
részét tárgymegjelölő annotációk követik, 
amelyek orientálják az olvasót a szóban 
forgó mű lényegéről. A sok találó, hasznos 
tájékoztatást tömörítő annotáció között 
óhatatlanul akadnak sikerületlenek is. Juhász 
Géza A lángész útjai c. cikkéről megtudjuk, 
hogy „Irodalmi kérdésekről" szól (154.), 
Szabó Pál Irodalmi levelének annotációja 
ennyi: „A mai magyar irodalom kérdéseiről" 
(232.) stb. — ezek általánosságuk miatt 
semmitmondó megjelölések. A fölösleges 
részletezés hibájában marasztalható el pl. 
Darvas József Az Alf öld parasztsága. (Válasz 
Veres Péter könyvére) c. írásához fűzött 
kommentár: „Dicséri Veres Péter marxista 
szemléletét, dialektikus és történelmi mate
rializmusát" (48.); kár leírni Gulyás Pál 
Élet — halál c. írása kapcsán azt a tautológiát, 
hogy „Az élet és halál problémájáról" (104.). 
Az olyan rejtélyes általánosságok után vi
szont, mint pl. „Ne ítélj!" vagy Gondolatok 
az irodalomról (szerzőjük Féja, 72. és 85.), 
elkelne a tartalmat konkretizáló eligazí
tás. Polemikus válaszcikkeket ismertetve a 
bibliográfia igen helyesen a vitatott előz
ményre is hivatkozik az annotációban. 
Olykor ez a szükséges információ elmarad. 
Kardos Pál egyik Válaszban megjelent cikké
ről két helyen is olvashatjuk, hogy „Zsolt 
Bélával és Ignotus Pállal szemben megvédi 
Illyés Gyulát és Németh Lászlót az anti
szemitizmus vádjától" (372, 495.), a „vádra" 
való pontos hivatkozás azonban az annotá
cióban is, az előzményekben is hiányzik, 
akárcsak Bíró Tibor: Intés Zsolt Bélának c. 
cikke kapcsán, amely „Zsolt Bélának Veres 
Péter és Németh László elleni támadásáról" 
szól (378., 448., 689.), s még néhány helyen. 
— A szerkesztés technikai oldalához tartozó 
apró, de zavaró következetlenségek közül 
kettőt említünk. A szerzői bibliográfiák az 
irodalomról szóló, jellegzetes című fejezetek
ből álló könyveket a Kiadások rovatban is, 

valamint az Irodalmi vonatkozású tanulmá
nyok, cikkek, kritikák alfejezetben a Közlések 
között is (fejezetenként részletezve) ismer
tetik, így történik ez pl. Juhász Géza Beveze
tés az új magyar irodalomba vagy Népi írók 
c. könyvei (149., 152., 156.) vagy Féja Géza 
Nagy vállalkozások kora c. műve (69., 88— 
89.) esetében. Féja irodalomtörténetének 
másik két kötetéről ugyanakkor hiába kere
sünk részletezést, bár A felvilágosodástól a 
sötétedésig, s még inkább A régi magyarság 
oly merészen festi át az akkori hivatalos 
tudományban elfogadott magyar irodalom
képet, hogy feltétlenül a népiek történelem
szemléletének fontos dokumentumai közé 
tartozik. Az egyes versek közléseinél is föl
merülhet hasonló hiányérzés; az ugyanazon 
folyóiratszámban közös cikluscím alatt meg
jelenő verseket a bibliográfia az összefoglaló 
címnél együtt, majd külön-külön is sorra 
veszi (1. pl. Gulyás Pál Bálvány c. Vatasz-beli 
ciklusának címszavát s felosztásait, 93.). 
Legalább ilyen fontos volna a hazai vagy 
külföldi antológiákban való közlések ismer
tetésénél is, hogy ne csak versenként, hanem 
összegyűjtve is lássuk az egy-egy költőt 
reprezentáló anyagot, a válogatást, szer
kesztést stb.; ugyanez érvényes a műfordí
tásokat tartalmazó antológiák feldolgozá
sára. 

Jeleztük, milyen nehézségeket vet föl a 
felemás műfajú művek besorolása, pl. az 
elsődlegesen irodalminak nevezhető cikkek, 
tanulmányok elválasztása a mozgalom vagy 
egyes tudományszakok kategóriáiba tartozó 
írásoktól. Erdei Ferenc vagy Kovács Imre 
„irodalmi vonatkozásúnak" minősített cikkei 
közül nem egy csak igen távolról kapcsolódik 
az irodalomhoz; a Tessedik Sámuelről írott 
megemlékezések közül néhányat „irodalmi 
vonatkozásúnak", másokat „történelmi vo
natkozásúnak", vagy a Nevelés, oktatásügy 
címszavához sorolhatónak tüntet föl a 
bibliográfia. Ezek közül az irodalmi kapcso
latok kiemelését igen esetlegesnek érezzük. 
Az egyes szerzőket tárgyaló átfogó tanul
mányok, £11. műkritikák között helytelenül kü
lönböztet a bibliográfia, amikor Juhász Géza 
Kodolányi-esszéjét, a Süllyedő világot az 
ilyen című regény méltatásai közé sorolja; 
félreérthető az a megoldás, hogy Gulyás Pál 
Veres Péter c. versét az íróról szóló Tanul
mányok, cikkek, vallomások között is felso
rolják, ráadásul nem az első megjelenés ide
jénél (444.). Nem mindig győz meg a Vegyes 
tartalmú írások rovatába való besorolás: 
Juhász Géza plágium-cikkének (684.) a 
Földindulás perével kapcsolatos irodalom
nál is helye, volna Kodolányi Parasztok 
Budapesten c. írása és „A robbanó világ" c. 
interjúja (685.) a Színház, előadóművészét, 
ül. a Filozófiai, társadalomtudományi, ideo
lógiai kérdések c. alfejezetbe kívánkoznék; 

748 



Féja Géza szociálpolitikai publicisztikájának 
több darabja jól beleilleszthető más, körül
határoltabb tematikájú fejezetekbe stb. — 
A részletező kritika az adatanyagban is 
találhat hiányosságokat, pontatlan vagy 
logikátlan meghatározásokat. Ezzel kapcso
latos általánosabb, elvi észrevételeinkről 
szóltunk már. Kitérhetnénk arra is, hogy a 
Bartók—Kodály-féle zenei megújhodás és a 
népi irodalom kapcsolatainak dokumentá
ciója erősen kivonatos, kimaradt pl. néhány 
fontos Demény János-cikk Bartókról, Ko
dályról, Veress Sándorról; a többi társmű
vészettel való kölcsönhatás regisztrálása 
is hézagos, pl. nem tükröződik Képes Géza 
és Szabó Zoltán filmbíráló tevékenysége a 
Magyar Csillagban, a képzőművészek közül 
Gáborjáni Szabó Kálmán mellékesen, Bene
dek Péter, Sülé András, Győri Elek (hogy 
csak néhány, a népi írókkal rokon szellemű 
naiv- vagy parasztfestőt említsünk) nem 
szerepel a kötetben. A nyelvészeti anyagból 
hiányzik Kodolányinak a Híd 1940. évfolya
mában megjelent nyelvművelő cikk-sorozata 
(Beszéljünk magyarul), töredékes a Mészöly 
Gedeon kezdeményezte archaizálás-vita is
mertetése is. Mindez azonban nem érdemi 
kifogás, hiszen a terjedelmi korlátokat és 
az elsőrendűen fontos irodalmi és mozgalmi 
tevékenység sokrétű bemutatását figye
lembe véve már az is nagy érdeme a kiad
ványnak, hogy egyáltalán fölvillantja e 
fontos határterületek problematikáját. Ada
tok kimaradása mindenekelőtt ott hibáztat
ható, ahol ellentmondásokhoz, összefüggé
sek eltorzulásához vezet. Gulyás Pál szép 
versének, a Mozart idézésének első meg
jelenési dátuma nem 1957, nem is 1942, 
amikor Mozart címen németre fordították 
(102.), hanem olyasható a Debrecen Város 
Zeneiskolájának Évkönyve 7941—42. c. kiad
ványban. Az Erdélyi József hírhedett verse, 
a Solymosi Eszter vére körül támadt vitát a 
tényeknek (a Virradóiban való megjelenés
nek) megfelelően 1937-re datálva közli a 
bibliográfia (286.), míg a Közlések rovat 
csak a vers 1941. évi és későbbi megjelenésé
ről tud (64.). Néhány esetben talán azért 
maradtak ki fontosnak minősíthető adatok, 
mert az írások címe nem utal közvetlenül 
a tárgyra. Asztalos István több népi íróról, 
de főleg Szabó Pálról fontos közléseket tar
talmazó memoárja, az író a hadak útján 
(1946), Szabó Dezsőnek a népiek történelmi
regény-írását kicsúfoló Akszin-bóklász-káliz-
teremtette (1943) c. pamfletje kínálkozik 
példaként. Olykor a másutt kinyomtatott 
tévedések kritikátlan átvétele viszi tévútra 
a szerkesztőket, pl. a Kodolányi Esti beszél
getés c. könyvében 1932-re datált Knut 
Hamsun-tanulmány valójában azonos a Nap
keletben 1929-ben közölt írással. Máskor az 
anyaggyűjtés 1960. évi lezárása, ill. a későbbi 

tények figyelmen kívül hagyása vezet téve
déshez: Sinka István Mesterek utcája c. 
közléseiről nem áll, hogy „részletek a ter
vezett eposzból", hiszen a mű elkészült, s 
ha évekkel később is, de megjelent. A Kiadá
sok c. rovat egyik alfejezetében, a Szerkesz
tések, sajtó alá rendezések között is akad 
elégtelen adatközlés; a debreceni Új írók c. 
sorozatról (szerkesztette Juhász Géza és 
Kardos László) még az is homályban marad, 
hogy könyvek jelentek meg benne (149.); 
a Darvas József szerkesztésében megjelent 
Móricz Zsigmond ébresztése c. emlékkönyv
nek nemcsak egy recenzió kapcsán (486.), 
hanem a Darvas munkásságát bemutató 
fejezetben is szerepelnie kellene stb. Nem 
mindig precíz a bibliográfia olyan esetekben, 
amikor azonos mű különféle címeken is 
megjelent, s ez az adatok összevonását vagy 
legalább egymásra utalását tenné szüksé
gessé. Ennek hiányában nem tűnik ki, hogy 
Kodolányi műve, a Rókatánc azonos a 
Cigánylány csókja c. kisregénnyel (vö. 350., 
357.), s Szabó Pál trilógiáját Lakodalom, 
keresztelő, bölcső, ill. Talpalatnyi föld címen 
két, egymástól független cikk ismerteti (218., 
219.); a Veres Péter-művek kiadásairól szóló 
fejezet — helyesen — annotációval szünteti 
meg a Három nemzedék és a Balogh-család 
története címkettőség okozta zavart (254.). — 
A kötet használatában oly fontos névmutató 
elmulasztja fölhívni a figyelmet néhány meg
tévesztő névazonosságra. Az a Szabó Ferenc 
pl., aki a moszkvai Új Hangban cikkezik 
1938-ban, a névmutatóban egy gyékényen 
árul dr. Szabó Ferenccel, a debreceni Polgári 
Kisgazda Párt akkori ügyvezető elnökével; 
a 100%-ban publikáló Vajda Sándor (ez a 
feloldatlanul hagyott álnév Lukács Györgyöt 
takarja!) összemosódik az 50-es években a 
Könyvtáros c. folyóiratba recenziókat író 
„névrokonával". Az elírások, sajtóhibák 
arányairól felelőtlenség volna nyilatkozni, 
mindenesetre igen zavaró egyhelyütt Szabó 
Dezső vezetéknevének kimaradása (a Dezséri 
György: Magyar kultúrkrónika: Szekfű 
Gyula címszó annotációjában (373.), Igno
tus Pálnak csupán vezetéknevén való, félre
érthető jelölése (495.), bántja a szemet, ha 
Veres Péter nevét két s-sel, Pap Béláét két 
p-vel írják (486., ill. 580.) s hasonlók. Nem 
mindig szakszerű a cirillbetűs (oroszra for
dított) címek átírása. 

Mindezek a kisebb-nagyobb szépséghibák 
természetesen nem változtatnak azon, hogy 
A népi írók bibliográfiája további irodalom
történeti eredményeket ígérő, a kutatások 
óriási és igen fontos területén új perspektí
vákat megnyitó, kimagasló teljesítménye 
könyvészetünknek és irodalomtudományunk
nak. Megjelenése pillanatában is kétségtelen, 
hogy hosszú évtizedekig nélkülözhetetlen 
segédeszköze lesz a XX. századi magyar 
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irodalom és kultúra legkülönbözőbb érdek
lődésű kutatóinak, a címében megjelölt 
tárgynál szélesebb körben is. Az ilyen kézi
könyvek részletekig hatoló „bírálatát", kie
gészítését, a szükségesnek bizonyuló korrek
ciókat stb. végső fokon azoknak a tudomá
nyos munkáknak lesz dolguk elvégezni, 
amelyek az adatok itt kirajzolódó csontvá-

Az utóbbi esztendőkben, a nemzeti tör
ténet és irodalomtörténet szintetikus igényű 
műveinek létrejötte után, s újabb szintézisek 
előkészítése során megnövekedett az igény 
az analitikus, konkrét részletkutatások — 
ezek sorában is legújabban a művelődés
történeti részletkutatások iránt. A nagy 
szintézisek egyre világosabbá teszik szellemi 
hátországunk vizsgálatának szükségességét, 
amely hátország a kimagasló értékek kia
lakításában is oly nagy szerepet játszott, 
meghatározva az igényeket, megadva az 
irányokat — ugyanakkor ezeknek az érté
keknek felvevőjeként, a széles tömegek felé 
való közvetítőjeként is. 

Korábbi irodalomtörténetünk-történe
tünk e téren (apró adatokban való viszony
lagos gazdagsága ellenére) csak töredékes, 
egymással egyeztetni csak kevéssé meg
kísérelt részletekből álló kép alkotására volt 
képes — kivált Erdély vonatkozásában. 
Holott kézenfekvő, hogy éppen Erdélyt 
illetően, ahol a középkori kultúra konti
nuitása kevésbé szenvedett törést, mint a 
királyi országrész területein, ilyen kutatás 
gazdag eredményhez vezethet. S hogy ez 
valóban így van: ezt bizonyítja a nemrég 
elhunyt Herepei János dolgozatainak impo
záns életművé összeálló egybegyűjtött kia
dása, melyet a szegedi egyetem Keserű 
Bálint gondozásában bocsátott a kutatás és 
az érdeklődő olvasók rendelkezésére. 

Herepei János tanulmányainak harmadik 
kötetét nem kell beajánlani a korszak kuta
tóinak. Az alatt a hat, ül. öt év alatt, ami 
az I. és II. kötet megjelenése óta eltelt, 
a kötetek elfoglalták helyüket az irodalmi 
és történeti kutatás alapvető kézikönyvei 
sorában; a XVII. század irodalomtörténésze, 
művelődéstörténésze, s hozzátehetjük (mint
hogy az összefonódó szálak szétvágása ellene 
mondana komplex szemléletre törekvő mód
szerünknek) a politika, gazdasági, társa
dalmi kérdések kutatója talán egyetlen a 
művelődéssel valamilyen módon összefüggő 

zára a húst és bőrt is fölrakják, amelyek tehát 
belőle kiindulva és adatait a tárggyal elfo
gulatlanul összevetve egyúttal meg is halad
ják. Bár minél több ilyen sajátos értelemben 
vett „kritikáját" olvashatnánk a jövőben e 
nagyszabású bibliográfiának! 

-
Csűrös Miklós 

tárgykör vizsgálatakor sem mellőzhette az 
immár 1900 lapra terjedő gyűjteménynek 
— az elmúlt évek egyik legterjedelmesebb 
vállalkozásának — használatát. 

Bár az I. kötet Tarnóc Márton, a II. kötet 
Jenéi Ferenc tollából már ismertetésre 
került az ItK hasábjain, a gyűjtemény lezá
rulása mégis teljesebb áttekintést indokol. 
Annál is inkább, mivel azok a megjegyzések, 
melyeket a III. kötet kapcsán elmondan-
dók vagyunk — legalább is jó részük — az 
első két kötet vonatkozásában is érvényesnek 
látszanak. 

Az I. kötet (alcíme: Polgári irodalmi és 
kulturális törekvések a század első felében) 
Bethlen Gábor és I. Rákóczi György feje
delemségének időszakát öleli fel. Szenczi 
Molnár Albert élete, kortársai és pártfogoltjai 
alkotják a tárgyalások egyik központját; 
Bethlen és Rákóczi György művelődési törek
vései alkotnak egy-egy főfejezetet, végül — 
bevezetve Hollandia és Anglia magyar 
diákjainak első nemzedékéről szóló fejezet
tel — a magyar puritanizmus áll a cikksoro
zat középpontjában, előzményekkel, majd 
Tolnai Dali Jánosra, társaira és ellenfeleire 
vonatkozó anyag bemutatásával. A l i . kötet 
— alcíme: Apáczai és kortársai — a század 
második harmadát öleli fel, nagyobb részé
ben Apáczai iskoláira, tanáraira, elődeire, 
továbbá Apáczai életére és működésére, 
végül az eszmetársakra, ellenfelekre, tanít
ványokra vonatkozó anyagot mutatva be; 
egy cikksorozat a puritanizmus második 
hullámának résztvevőiről szól; végül (sor
ban elsőként) a váradi kollégium történetét 
tárgyalja a kötet, különös tekintettel a 
Rákócziakra, csaknem száz lapon mutatva 
be a kollégium 21 rektorát, mesterét. 

Az első két kötet elsősorban személyiségek 
köré font láncolata mellett a III. kötet 
(Művelődési törekvések a század második 
felében) rendezői elve erősebben művelődés
történeti. Megfelel ez a korszak jellemző 
vonásainak: míg a század első felének műve-
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