
Az élet szobra jelentősen nem gazdagítja, 
csak megerősíti Ady-képünket, érdeme és értéke 
inkább a kor megismertetésében rejlik, noha 
nem használta ki az összes lehetőséget arra, 
hogy Ady és a képzőművészet korrelációját fel
tárja. Bőségesebb dokumentumanyag tette volna 
igazán teljessé és hasznossá a kötetet; olyan 
dokumentumokat hiányolunk, amelyek bemu
tatnák, milyennek látták a képzőművészek 
Adyt, hogyan hatott Ady személye és költészete 
a képzőművészetre, és milyen egykorú képző
művészeti törekvések rokonok Ady vállalásával. 
Ezeket a hiányokat a kitűnő utószó szerzője, 
Németh Lajos veti fel, s maga ezekre a kérdé
sekre csak vázlatos feleletet adhat. A javasolt 
bővítés egyben tisztázhatta volna a kötet valódi 
jellegét, mert Az élet szobra ebben a formában 
félúton áll a szakember és a nagyközönség igé
nyei között. Varga József bevezető tanulmánya 
a nagyközönséget tájékoztatja, Németh Lajos 
utószava a szakmabelieknek ad szempontokat, s 
ugyancsak a szakember igényli a jegyzeteket 
(Varga József munkája) és a névmutatót, amely 
ugyan egy ilyen terjedelmű és ilyen könnyen át
tekinthető kiadványban talán nélkülözhető is. 

Lami Pál 

Kahána Mózes: Nagy időknek kis embere. Válo
gatta Szántó Kovács Gábor. Bp, 1977. Kossuth 
K. 290 1. 

Három rétegből válogatta egybe a kötet 
összeállítója Kahána különféle műfajú írásait 
(nagyrészt cikkeit és publicisztikáját), amelyek 
összessége az író szellemi arcképét, önéletrajzát 
adja. 

Az első csoportban a húszas és harmincas 
években írt versek, vitacikkek sorakoznak; a 
másodikban az „itthon", az író 1965-ös repatri
álása után írt visszaemlékezéseket találjuk; míg a 
harmadik - sajátos kötőanyagként - Kahána 
önéletrajzi regényeihez fordul, hogy a belőlük 
vett szemelvényekkel hidaljon át bizonyos kro
nológiai hiátusokat. 

A kötet gazdagon dokumentálja Kahána ese
ményekben, kalandokban gazdag életútját: írói 
jelentkezését a magyar avantgárdé soraiban, az 
első világháború, a forradalmak és az emigráció 
érlelő éveit, amelyek cselekvő forradalmárt for
máltak a lázadó versek szerzőjéből. Az iroda
lomra - ezt követően - már csak az aktív párt
munka mellett jutott idő, a doftánai börtönben, 

a Szovjetunióban, majd az 1937 és 1940 között 
Erdélyben végzett megbízatások szüneteiben. A 
második világháború ismét a Szovjetunióban éri, 
s az evakuáció nélkülözései között - az író át
változik szótárszerkesztővé: az első terjedel
mesebb magyar-orosz, orosz-magyar szótár 
összeállításán dolgozik. Majd „második anya
nyelve" (a moldován) vonzásába kerül, s számos 
elbeszélést ír a Moldvai Köztársaság változó éle
téről; egyike a moldvai irodalom elindítóinak, 
szervezőinek. Az öregkorban azonban ellenállha
tatlan erővel támadtak fel az ifjúság, a pályakez
dés nosztalgiái. Csakhogy magyar szót hallgas
son, egyre több időt tölt Kárpátalján, s végül 
rászánja magát a hazatelepülésre. Az életmű az 
itthon töltött tíz évvel vált teljessé. Kiadóink 
sorra jelentették meg a korábban írt regényeket 
a Biharvári taktikát, a Tarackost, a Hat nap és a 
hetediket (az író elbeszéléseit is tartalmazó 
Földön föld alatt c. kötetben) és a Moldvában 
született írásokat. Legmélyebben azonban az 
életrajzi trilógiája hatott (íratlan könyvek köny
ve - 1969, A boldog élet könyve - 1972, 
Sóvárgások könyve - 1973), amely mély lírai-
sággaí és tiszteletreméltó őszinteséggel idézte fel 
a forradalmak és az emigráció tiszta akarásait és 
viszontagságait. 

A Nagy időknek kis embere visszaemlékezé
sei jól egészítik ki a triológia világát. Különösen 
megkapóak azok a portrék, amelyeket Kahána 
az egykori író- és küzdőtársakról: Barta Sándor
ról, Bortnyik Sándorról, a szobrász Gergely 
Sándorról, Gaál Gáborról, Komját Aladárról, 
Kovács Györgyről, Lányi Saroltáról, Fazekas 
Józsefről, Dr. Havas Andrásról és másokról fes
tett. Kevésbé sikerültek azonban azok az írások, 
amelyekben - tiszta szándékkal és jóindulattal 
- a korabeli irodalom jelenségei felé közeledett: 
óhatatlanul magukon viselik a több évtizedes 
távollét immár behozhatatlan hátrányait. 

A kötetet az 1930-ban írt doftánai börtön-
napló, a Vas és kő megrázó leírásai zárják. 

Szántó Kovács Gábor utószava tömör össze
foglalását adja Kahána életművének. Különösen 
érzékletesen jeleníti meg a keresések időszakát, 
azokat a kérdéseket, amelyek az avantgardista 
költőt és pártmunkába bekapcsolódó forradal
márt foglalkoztatták. Jól jellemzi az író gondol
kodásmódjának empirizmusát, mely többször 
megakadályozta abban, hogy a marxi-lenini 
elmélet mélyéig hatoljon. Ugyanakkor azonban 
Kahánának ezt a tulajdonságát - érzésünk sze
rint - kissé túlhangsúlyozza és kiterjeszti mun
kásságának későbbi szakaszaira is. Ezt látszik 

13* 693 



alátámasztani a kötet címválasztása is, ami -
úgy érezzük - kevesebbet ígér annál, mint amit 
a kötet valójában nyújt. A Nagy időknek kis 
embere hiteles dokumentum. A két világháború 
közti szocialista irodalom kutatói számára for-
rásértékűek a benne közölt visszaemlékezések, 
amelyek hitelét legfeljebb szerzőjük helyenkénti 
túlzott szerénysége „rontja". Ne higgyünk ebben 
a kérdésben neki! 

(A címadó önmeghatározásban szereplő 
„kis" jelző paradox mivoltának felismeréséhez 
elég csak beleolvasni a Korunkba. írt - s mind
máig újrakiadatlan - világpolitikai szemlékbe, 
amelyek 1937 és 1940 között a „nagy időket" 
igenis a kor színvonalán álló, széles látókörrel 
kommentálták és értékelték.) Véleményünk 
szerint, Kahána életútja, alkotó munkássága jóval 
bonyolultabb annál, mint ahogy eddig láttuk, 
illetve ahogy szerzőjük láttatta. Jövendő élet
rajzírójának, monografusanak mélyebbre kell 
hatolni a felszínnél, meg kell fogalmaznia azokat 
a belső és ki nem mondott ellentmondásokat, 
amelyek e szürkének tartott sors mélyén rejle
nek. E kutatások feltehetően nem változtatják 
meg ugyan Kahána helyét irodalomtörténetünk 
rangsorában, de segítségükkel a forradalmársors 
és az emigráció olyan mélységei tárulhatnak fel, 
amelyek új fénybe állíthatják az író emberi alak
ját, lemondásokkal és belső konfliktusokkal teli 
elkötelezettségét. 

Botka Ferenc 

Földes Anna: Móra Ferenc. Bp. 1977. Móra K. 
2541. 

Az így Élt sorozat Móra-kötetének folyto
nos aktualitást az ad, hogy az író legnagyobb 
számú olvasói, a gyermekek számára készült, 
„Tíz éven felülieknek" ajánlja a kiadó. Időszerű
ségének egy másik szintje pedig a centenárium, 
a kerek évforduló ürügyén megszaporodó írások, 
előadások óhajtott eredményéhez igyekszik kö
zelebb juttatni olvasóját ez a könyv is: a tisz
tább, részletesebb, számunkra-való Móra-képhez. 

A könyv megítélésének - természetéből 
következő - szempontjait akörül kereshetjük, 
hogy miképpen felel meg a sorozat és a cím 
kettős követelményének: életrajz-e, és ennek a 
korosztálynak szól-e. Az irodalom életében lehet 
szerepe, föladata az írói életrajznak is akkor, ha 
az alkotó bemutatásával közelebb viszi az olva
sót a műhöz; azért ismertet meg az író testi 

mivoltával, hogy üzenetéhez segítsen hozzá. 
Eközben azonban nem hasznos kauzalitást téte
lezni egy élettény és egy mű között pusztán 
időbeli egybeesésük alapján. így a kötetről ab
ból a szempontból célszerű beszélni, hogy meny
nyire képes közelebb vinni - elsősorban fiatal -
olvasóit az író életművéhez. 

Móráról írván nem jár töretlen úton a szerző, 
hiszen több, az oeuvre lényeges pontjait, műveit 
vizsgáló tanulmányra támaszkodhatott, és a 
saját, 1958-ban kiadott monografikus könyvét is 
értékesíthette. Főleg az író gyermek- és fiatalko
rát rajzolja most meg nagyobb apparátussal és 
részletesebben, sőt még annak szüleiről, apjának 
„mintákat író, álmodó" szűcstűjéről is megemlé
kezik; elgondoIhatóvá, elképzelhetővé teszi ezzel 
az írót, és jelzi meghatározó élményvilágát, 
(Móra Márton mesterségének hanyatlásáról szól
ván azonban zavaró a suba és a guba fogalmá
nak összemosása). A primer biografikus adatok 
mellett sokszor fölhasználja Móra önéletrajzi írá
sait is; legtöbbször utal a szóban forgó műre, 
vagy meg is nevezi azt, néhányszor azonban -
mint például a Kalcinált szóda esetén - elmarad 
ez a hasznos tájékoztatás. 

A kötet vállalkozik Móra hosszabb epikáinak 
bemutatására is. A Rab ember fiait a tanár 
Juhász Gyula idézésével motiválja, a Csilicsali 
Csalavóri Csalavért a folklór felől közelíti meg, a 
Négy apának egy leányától olvasva pedig a gene
tikus elemzés néhány módszerére emlékez
hetünk. A bemutatások azonban több irodalom
elméleti fogalmat, a cselekmény mellett más 
prózaépítő sajátosság megfigyeltetését is meg
bírtak volna. Ilyen teoretikus kitekintés az „író 
teremtette történelmi statisztikáról" megfogal
mazott regényelméleti kóstoló a Rab ember fiaU 
nak kapcsán. 

Az illusztrációk jól felidézik a kor hangu
latát, és megteremtik az eleven Móra alakjának 
illúzióját. Azonban a kép helyenként - például 
a 111. oldalon is - nem szövegkörnyezetét 
szemlélteti, másutt pedig a kevés információt 
hordozó képaláírások csak igen távolról kapcso
lódnak témáikhoz; a 16., 26. oldalon levő kéz
írások fotói akkor lennének igazán hasznosak, 
ha könnyebb elolvasásuk érdekében közölték 
volna azokat a szövegben is, mint ahogyan ezt 
megtették Móra 1918. november 26-i beadvá
nyával. A 179. oldalon levő képet - például a 
Juhász Gyula Emlékkönyv alapján - pontosítani 
lehetett volna; a 184. oldalon látható felvétel 
aláírása téves, mert nem a színház előtt, hanem 
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