
SZEMLE 

Népélet és néphagyomány 

Századunk 30-as éveiben a Gusti-féle román társadalomkutató munka és a 
tőle nem függetleníthető hazai magyar falukutató-mozgalom határozott társadalom
tudományi érdeklődéssel fordult a nép élete hagyományos tárgyi és szellemi em
lékeinek gazdag világa felé. A kutatáshoz elengedhetetlenül fontos magyar személyi 
feltételek intézményes megteremtési lehetőségének hiányában azonban sem a 
jelzett időszakaszban, sem azután napjainkig mégsem indult, nem indulhatott 
meg olyan tervszerű, folyamatos és céltudatos néprajzi kutatómunka, mint amilyet 
a népi műveltség hagyományos értékeinek rohamos átalakulási, halódási szaka
szában az i lyen jellegű kérdések vizsgálata követelően sürgetett, i l letőleg sürget. 
Az ez irányban buzgólkodó hazai magyar kutatás még az érdeklődés legkedve
zőbb szakaszában, Vuia Romulus, Viski Károly és Gunda Béla egyetemi oktatói 
munkálkodásának szakszerű néprajzi kutatásra ösztökélő-előkészítő idején sem ren
delkezett a népi műveltséghagyomány szövevényes, végeláthatatlanul gazdag kér
déstömegének beható, tervszerű vizsgálatához elégséges személyi, anyagi és intéz
ményes kerettel. A nagy művelődési központ, Kolozsvár egyéni munkával fáradozó 
kutatói mellett néhány vidékre szorult, a rohamos pusztulásban az értékeket józanul 
mentő megszállott néprajzi munkásra hárult a népi műveltség hagyományos értékei 
egybegyűjtésének, megőrzésének gondja. Míg a népi élet tárgyi emlékeinek gyűj 
tése csendben a nagy nyilvánosságnak úgyszólva teljes kizárásával folyt és folyik, 
a szellemi néprajz területén dolgozó folklórkutatók már az utóbbi egy-két év 
tizedben egyre többet hallattak magukról. Ennek eredményeképpen ma már nép
dal-, ballada- és mesegyűjtemények testes köteteivel rendelkezünk; olyanokkal, 
amelyeknek némelyike az egyetemes folklórkincs kutatóinak világában is kinyi
latkoztatásszerű értéknek számít. E megállapításhoz kapcsolódó további észrevétel
ként említhető meg, hogy míg a hazai magyar folklórkutatók néhánya, mint például 
Almási István, Faragó József, Jagamas János, Kallós Zoltán, Konsza Samu, Kovács 
Ferenc, Nagy Olga, Olosz Katalin, Vöő Gabriella, ha önálló kötetben nem is, de 
legalább folklóranyag-közlő kiadványok bevezetőjében sort keríthetett arra, hogy a 
közölt anyagra alapított általánosabb szellemi néprajzi következtetésekre, eredmé
nyekre, távolabbi összefüggésekre rávillantó megállapításokra is eljusson, a tárgyi 
néprajz kutatóinak azonban — a viseletkutatásban kiemelkedő Nagy Jenőn kívül 
— önálló kötetben nem kínálkozott lehetőség ilyenféle megnyilatkozásokra sem. 

Ezekre a közelmúltra vonatkozó, futó tudománytörténeti észrevételekre nem 
véletlenül, hanem idő- és alkalomszerűen akkor tévedez rá a toll, miközben dr. Kós 
Károly önálló kötetben megjelent néprajzi tanulmányait* olvasom. 

* Dr. Kós Károly: Népé le t és néphagyomány. Tíz tanulmány. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972. 



A népi élet iránti érdeklődést a gyermek Kós Károlyban a sztánai Varjuvárba 
visszavonult építész, művész és író apa ébreszthette-lobbanthatta fel. A gyermek
kortól megnyilatkozó néprajzi érdeklődés és különleges grafikai érzék, tudás mel 
lett a kolozsvári egyetem előbb említett néprajzprofesszorainak szakmai irányítása 
szerelkeztette fel Kóst azzal a hatalmas néprajzi ismeretanyaggal, azzal a gyűjtés-
és feldolgozásbeli tudással, amely őt a terepkutatásban és a feldolgozó munkában 
— a hazai magyar néprajzkutatók szerény táborán belül — széles körű érdeklő
désben, tudásban és kimagasló eredményekben a legkiemelkedőbb egyéniséggé 
tette. 

A kötet forgatásakor első pillantásra éppen a válogatott tíz tanulmány tárgy
választásában erre a széles körű érdeklődésre valló sokszínűség lepheti meg az 
olvasót. És éppen azért, mivel Kós kutatói érdeklődése sokirányú, tanulmányai 
közül n e m egyet n e m lehet merev szemlélettel a néprajznak ebbe vagy abba a 
részlegébe, a tárgyi vagy a szellemi néprajz körébe sorolni, hiszen például a 
társadalmi jelenségeket vizsgáló tanulmányai kisebb-nagyobb mértékig mindig a 
népi élet tárgyi emlékeinek világához is kapcsolódnak, viszont a tárgyi emlékek 
vizsgálatakor sem mulasztja el felvázolni a tárgyi emlékek mögött felsejlő társa
dalmi hátteret. Ennek el lenére ajánlatos a következőkben bizonyos tárgyszerű cso
portosítással a tíz tanulmányt kérdéskörökbe sorolva tárgyalnom. 

Az ember és a társadalom szoros kapcsolatára különösen az árucsere nép
rajzáról, a bodonkúti kalákák és egyéb munkaformák, valamint a rákosdi ősi 
nemzetségi szervezet nyomairól szóló tanulmány világít reá. Amint erre első 
tanulmánya bevezetésében maga a szerző is rámutat, az árucsere kérdésének 
vizsgálata a néprajztudományban mindeddig meglehetősen elhanyagolt terület volt. 
Ez a vizsgálat azoknak a társadalmi okoknak, formáknak és eljárásoknak a 
kutatásával foglalkozik, amelyek évszázadokon át a modern áruszállítás és áru
csere lehetőségeinek megteremtése előtt a népi élet termeivényeinek, készítmé
nyeinek kicserélését lehetővé tették. Kósnak e körbe tartozó tanulmányában (Az 
árucsere néprajza) az áruszállítás két kezdetlegesebb módja, a háton és lovon 
való szállítás mellett az Erdélyben már a gyakorlatból régóta teljesen kiveszett 
tutajozás, az egykor sok embernek kenyeret adó szekerezés, illetőleg az árueladás 
alkalmainak (sokadalom, azaz országos vásár, búcsú), a vásári árucikkek foglal
kozások és földrajzi jellegzetességek szerinti elkülönítésének, sőt a vásár alkal
mával kapcsolatos népi szórakozási lehetőségeknek az ismertetése is helyet kap. 

Az emberi munka kérdésével foglalkozik a kötet másik, népi társadalmi 
életre vonatkozó tanulmánya. A Kolozs megyei vegyes lakosságú Bodonkút kalá
káit és más népi munkaformáit vizsgálva (Kalákák és egyéb munkaformák a régi 
Bodonkúton), Kós a különböző kölcsönös segítségadáson alapuló társas munkálko-
dási mód, a kaláka fajtáinak és lefolyásának vizsgálatával, a néprajztudományban 
már itt-ott elszórtan tárgyalt kérdéssel foglalkozik, itt azonban egyetlen település
pontra szorítkozva példamutató körültekintéssel és alapossággal világítja meg a 
kérdést. Az ezzel rokon kölcsönmunka és a más jellegű részes, napszámos és 
szegődött „cseléd"-del végeztetett munkaféleségek vizsgálata szintén a néprajz
tudomány eléggé elhanyagolt területe felé irányítja az olvasói-kutatói érdeklődést. 

A kötet harmadik társadalmi vonatkozású tanulmánya egy Hunyad megyei 
magyar néprajzi sziget, Rákosd falu nemzetségi szervezetének világába vezet el 
(A nemzetségi szervezet nyomai Rákosdon). A település keletkezésének a helyi 
szájhagyományon alapuló rövid ismertetése után az ósnemzetségektől való leszár
mazás, illetőleg a jövevénynek tartott családok egymáshoz való viszonya kérdésé
ben tájékoztat a tanulmány írója. Kimutatja az ősi nemzetségi szervezet késői 



tükröződését a közösségi birtoklás, a falu településképe, a temetőbeli sírelrendező
dés, a templomi ülőhelyek megoszlása vonatkozásában, és ezzel egyben az ősi 
nemzetségi szervezetnek az élet minden területén való érvényesülésében rendkívül 
érdekes párhuzamosságra hívja fel a figyelmet. A tanulmány befejező része a 
bevezetésben előadott településalakulás és a település benépesedésének kritikai 
megvilágítását kíséreli meg. 

A népi élet közelebbi ismeretéhez vezet el az író két foglalkozás-ág leíró 
szemléletű tárgyalása rendjén. A kötet első ilyen jellegű dolgozata az egykor na
gyon jelentós vasműves központnak számító Torockó vasműves-mesterségéről szól. 
(Torockói vasművesség. — Megjegyzendő, hogy a névelőtlen cím nem indokolt.) 
A tanulmány írója — szerencsére — egészen tágan értelmezve a vasművesség 
műszót, nemcsak magáról a vasfeldolgozó kovácsmesterségről, hanem a vas bá-
nyászásáról, olvasztásáról, veréséről is részletekbe menő képet vázol elénk. Az áru
cserével foglalkozó első tanulmányba foglalt fejtegetéseknek mintegy kiegészítése
ként a torockói vasművesség termékeinek árusítására vonatkozólag is felvilágosítást 
kapunk. E rövid alfejezetecskéhez mellékelt térkép arról is tájékoztat, hogy Er
délyen belül és az országrész határán kívül milyen széles körben terjedeztek a 
múlt század végéig a torockói vasművesség termékei. 

Az előszóban kifejtett, az erdélyi élet nemzetiségi ötvöződésű világából folyó 
kutatói követelmények valóra váltásaként Kós élénk érdeklődéssel fordul a ro
mánság és a szászság népi műveltsége felé is. A kötet szerzőjének i lyen irányú 
érdeklődéséről a népi munka tárgyköréből a szászságot illetően egy tanulmány: a 
szászmuzsnai szőlőművelésről szóló dolgozat tanúskodik (Népi szőlőművelés Szász-
muzsnán). A tanulmány bevezetésében a szerző futó áttekintést nyújt az erdélyi 
szőlőművelés történetéről, megemlítve a szőlőtermelésben különlegesen kiemelkedő 
vidékeket, illetőleg településpontokat. A történeti áttekintés után magáról a szász
muzsnai szász népi szőlőművelésről rajzol részletes képet a talaj előkészítésétől 
a sajtolásig, szót ejtve a bor értékesítéséről, i l letőleg piaci felvevő helyeiről is. 

Csaknem minden tanulmányban szó esik a magyar—román—szász kapcso
latokról. Egy külön tanulmányban (Régi parasztház és lakásbelső Vîlceában) a 
román népi építkezés területére vezet el bennünket. A vizsgálat megfelelő elmélyí
tése érdekében a megye egyik hagyományőrző körzetére, az Otăşău völgyére 
korlátozódva, a szerző egy néprajzi muzeológus-továbbképző tanfolyam csoport
vezetőjeként részletesen megvizsgálta a kutatási terepként kijelölt terület lakás
építkezését. A kutató figyelme a lakásépítés minden mozzanatára kiterjedt: az 
építésre felhasznált anyag megszerzésétől, az anyagnak építkezésre való előkészíté
sétől, a ház-alaprajzok és a szerkezeti felépítés kérdésétől a tárgyalás rendjén a 
legapróbb szerkezeti e lem vizsgálatáig minden szóba kerül a dolgozatban. Amilyen 
részletességgel vizsgálja a szerző a ház szerkezeti kérdéseit, éppen olyan behatóan 
foglalkozik a belső berendezéssel is. Érdeklődését itt főként a tüzelőhely-típusok 
és a bútorfélék vizsgálata köti le a házbelső díszítő tárgyak világáról csak néhány 
sorban tájékoztat. 

Ehhez a tárgykörhöz, a népi építkezés és lakásbelső kérdéséhez, tárgyánál 
fogva a kötet egy másik tanulmánya csatlakozik, amelyben a népi kandallót és 
kályhacsempét vizsgálja (Népi kandallók és kályhacsempék az erdélyi magyarság 
körében). Mivel a tűz az ember életében az ősemberi állapottól kezdve rendkívüli 
szerepet játszott és játszik, a vele kapcsolatos tárgyak, sőt szellemi hagyományok 
is különlegesen érdeklik a néprajzi kutatást. A vîlceai román tűzhelyek vizsgálata 
után e dolgozatában Kós — a románság tűzhelyeire való kitekintéssel — részletesen 
megvizsgálja az erdélyi magyarság tűzhelyformáit, majd részletes tájékoztatást 



ad a népi tüzelők legdíszesebb változatáról, a csempés kemencékről. A szemléltető 
képanyaggal bőségesen felszerelt dolgozat írója sort kerít az erdélyi csempe
készítő központok és a csempefajták bemutatására is. E tájékoztatás nyomán 
olyan kályhakészítő fazekas központokról is szó esik, amelyekről az eddigi iro
dalom vagy egyáltalában nem tudott, vagy n e m ismert onnan származó egyetlen 
tárgyi emléket sem. E tanulmányt éppen ezért nemcsak szaktudományi szempont
ból, hanem a szélesebb körű érdeklődés felkeltésére szolgáló volta miatt is a 
kötet egyik legértékesebb dolgozatának tarthatjuk. (Sajnálatos, hogy a kandallókról 
és más szikra- meg füstfogó típusokról közölt térképvázlathoz nem találunk jel
magyarázatot.) 

N e m meglepő, hogy az atyja nyomdokát követő, vérbeli grafikus ifjabb Kós 
Károly kötetének az előbbiekben még n e m értékelt három tanulmányában a nép
művészet és a művészi alakítókészséget ugyancsak tükröztető népviselet kérdésére 
is rátereli a szót. Már az előbb ismertetett tanulmányoknak és különlegesen éppen 
az imént értékeltnek — a népi kandallókról és kályhacsempékről szólónak — 
szép, néprajzi szempontból nagyszerű, gazdag képanyaga megsejtetheti a kötetben 
lapozgatóval a Kósban rejtekező művészt, a népművészet körébe tartozó tanul
mányai meg éppen nagy művészi érzékről és széles körű népművészeti tájékozott
ságról tanúskodnak. 

A népművészeti kérdéseket tárgyaló egyik dolgozata a szilágysági népművé
szetnek a szerelemmel és a halállal kapcsolatos megnyilvánulási kérdéseivel fog-
lalkozik (Szerelem és halál a szilágysági népművészetben). E tanulmánynak az 
ifjúság művészetéről szóló első fejezete a széptevő legény maga-készítette ajándék
tárgyainak (guzsaly, mángorló, sulyok, kapatisztító, vászonfeszítő, vetélő, fonal-
csőrlő) díszítő művészetéről, i l letőleg a széptevést jószívvel fogadó leány művész-
kedő megnyilvánulásairól (falfestés, hímzés) szól. A lányok hímzésbeli foglalatos
ságáról nyújtott rendkívül szegényes kép láttán döbbenten sajnálkozunk, hogy 
hova tűnt el az az egyszerűségében remek szilágysági hímzésvilág, amelyet Györffy 
Istvánnak egy albumszerű kiadványából* és 1942 nyarán a zilahi Wesselényi-szobor 
felállítása alkalmából rendezett népművészeti kiállításról ismertünk. A Kóstól 
bemutatott hímzésdarabokban nincs semmi a Szilágyság régi hímzésvilágából: el
söpörte teljesen a városból a falusi „értelmiség" útján terjedező ízléshiányos divat. 

A dolgozat második része — A halál művészete — címében megint csak 
kevesebbet ígér, mint amennyit valójában nyújt. Az élet valóságába beleágyazva, 
a halál kérdését is a temetési szokások, a koporsó és a sír leírásával kezdi Kós, 
és csak azután tér rá a halállal kapcsolatos szilágysági népi művészkedés, fejfa
faragás tárgyi emlékeinek bemutatására. A szilágysági faragóművészetnek mind
eddig ismeretlen világa tárul fel előttünk a gazdag fejfa-sorozatok láttán. 

Míg a szilágysági kopjafák kérdésével foglalkozva Kós teljesen mellőzi az 
előtte e kérdéssel foglalkozó irodalom felsorolását, másik, különlegesen éppen 
székely sírfákkal foglalkozó tanulmányában (A székely sírfák kérdéséhez) már a 
fejfa-állítás szokására és a fejfák faragóművészetének kérdésére vonatkozó, eléggé 
gazdag magyar néprajzi irodalom fehasználásával és felsorakoztatásával szól erről 
a tárgyról. A székely fejfák kérdését a rájuk vonatkozó irodalom szakszerű isme
retében már nem is olyan, egy vidékre vonatkozó érdeklődéssel tárgyalja, mint 
ahogy a szilágysági fejfák tárgyalása alkalmával tette, hanem a vizsgálódás körébe 
von Erdély más magyar lakosságú vidékének (Kalotaszeg, a Maros- és Fekete-

* Györffy István: Szi lágysági hímzések Budapest, 1924. Ez a szép, a sz i lágysági h ímzésművészet 
szempontjából a lapvető k iadvány, ú g y látszik, kívül rekedt a szerző érdeklődési körén: a jegyzet 
anyagban nem találunk rá vonatkozó utalást. 



Körös mente, a Szilágyság és Szatmár megye) területéről ismert ide vonható 
tárgyi emlékeket is. Az emberalakú fejfa-típusról szóltában nem elégszik meg a 
magyar temetőkből ismert fejfa-előfordulások megemlítésével , hanem bevon a 
vizsgálódásba fogarasföldi és erdőhátsági román, valamint még távolabbi bolgár, 
bosnyák, sőt ázsiai tunguz-szamojéd sírjeleket is. 

A kötetnek azt a tanulmányát, amelyről utolsóként ejtek szót, a viselet és 
a népi szépérzék, a népi művészkedő hajlam kétségtelen kapcsolata soroltatja 
velem közvetlenül a népművészeti tanulmányok sorába. Mint a cím (Ismeretlen 
magyar népviseletekről) is mutatja, a szerző e dolgozatában eddigi néprajzi ku
tatók érdeklődési körén csaknem teljesen kívül rekedt vidékek népi viseletével 
foglalkozik. Míg ugyanis a Kolozsvár közelében fekvő Kalotaszeg és Torockó 
színpompás, valamint a székelység egyszerűbb népviselete már a múlt század 
közepe tájától a néprajzi kutatók egész sorát ösztökélte a vizsgálódásra, csaknem 
teljesen elkerülte a terepjáró néprajzosok figyelmét az aranyosszéki és a mező
ségi falvak, valamint a mezőségi környezetből viseletével kiemelkedő Szék és a 
kolozsvári Hóstát színekben sápadtabb viseletvilága. E dolgozat a vizsgálódásra 
kiválasztott vidékek, illetőleg településpontok teljes népi viseletanyagának leíró 
jellegű bemutatásával a néprajzi irodalomban a szó szoros értelmében hiányt 
pótol, és rátereli a figyelmet a díszes, nemegyszer már cifrálkodó népviseletű 
vidékekről a szerényebb, de hagyományos öltözködési darabokban nem szegényebb 
tájak és települések viseletvilága megismerésének, illetőleg ismertetésének szük
séges voltára is. 

Az egyes tanulmányoknak legalább i lyen futó, értékelve-ismertető bemuta
tása után szólanom kell a tanulmánykötet olyan erényeiről, amelyek minden 
tanulmányt jellemeznek. Az eddig előadottakat ki is egészítve, a kötetnek a 
néprajztudomány és a magunk élete szempontjából megmutatkozó értékéről ösz-
szefoglalóan a következőket ajánlom az olvasó figyelmébe. 

a) Elsősorban kiemelendőnek tartom azt, hogy Kós minden tanulmánya ere
deti gyűjtésből származó olyan gazdag, új anyaggal jelentkezik, amely fejtegetései-
nek, megállapításainak szilárd alapot ad. 

b) A szerző előszavában világosan megírja, hogy bár a néprajzkutatók közt 
természetesen területi és tematikai megosztás van, ez azonban nem jelenthet 
egyoldalúságot. Éppen ezért a magyar néprajzi jelenségvilág mellett a román és 
a szász népélet s népi műveltség kérdését is igyekezett a vizsgálódás körébe 
vonni. Az együttélő különböző nemzetiségű dolgozók népi műveltsége iránti tudo
mányos érdeklődésről, tiszteletről és melegségről a szerzőnek számos, eddig román 
nyelven megjelent tanulmányán kívül e kötet két darabja, de elszórt utalásaival 
a kiadványnak csaknem mindegyik dolgozata tanúskodik. 

c) Az összegyűjtött gazdag anyagot széles körű ismereteivel és a tudományos 
munkálkodás rendjén szerzett rendszerező készséggel olyan formában tárja a 
szerző az olvasó elé, hogy ennek eredményeképpen a szakembert megbízhatóságá
val, az avatatlan olvasót pedig a tárgyalt kérdések egyszerű, közérthető előadásával 
kötelezi hálára. 

d) A tanulmánykötet nagy értéke ama felismerés minden egyes tanulmányban 
való következetes alkalmazása, hogy ti. a nép tárgyi emlékeinek, szokásainak 
megismerése és ismertetése rendjén e tárgyi világnak és e szokásanyagnak a 
népi élettel társadalmi összefüggésben történő vizsgálata a kutatás és a feldolgozó 
munka során kötelező. 

e) Külön ki kell emelnem a világos, érthető nyelven megírt fejtegetéseket 
kísérő szemléltető képanyagot is. A gyermek- és ifjúkorának java részét népi 



környezetben töltött, különleges grafikai érzékkel, tudással rendelkező Kós saját
kezű, néprajzi szempontból kifogástalan, a tárgyak ábrázolásában hű és ugyan
akkor művészi rajzaival, szemléltető térképvázlataival és grafikonos ábrázolásaival 
tanulmánykötetét a szakavatott néprajzos és az érdeklődő olvasó számára egyaránt 
kapós kiadvánnyá tette. Mert a szöveges rész vitathatatlan értékes volta mellett 
kétségtelenül a szép képanyag is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a könyvesboltok 
polcára sem került, szinte-szinte csak „pult alól" fogyott el e végeredményben 
szaktudományi tanulmánykötet néhány ezer példánya. 

A Kriterion Könyvkiadó vezetősége ezúttal sem csalatkozott hát meg abban 
a szellemi szükségletekre érzékeny gondolkodást eláruló vélekedésében, hogy a szép
irodalom támogatása mellett kellő f igyelmet kell fordítania a romániai magyar 
olvasóközönség tudományos ismereteinek fejlesztésére is. Az pedig, hogy a ma
gyarországi könyvterjesztés is több ezer példányos megrendeléssel jutalmazta a 
Kriterion eleinte „kockázatos"-nak vélt vállalkozását, elismerés és egyben buzdítás 
a kiadónak az ilyen irányú vállalkozás további folytatására. 

Végül, általánosabb vonatkozásban, az a tagadhatatlan tény, hogy éppen a 
legkomolyabb tudományos munkák jóval hamarabb fogynak el a könyvárusok 
polcairól, mint sok szépirodalmi mű, a kiadókat az anyagi kockázat veszélye 
nélkül sarkallhatná a tudományra szomjazó hazai magyar olvasótábor kívánalmai
nak egyre fokozottabb kielégítésére. 

Szabó T. Attila 
Gazdáné Olosz Ella: 
Kőrösi hétköznap 



Bodor Pál színes írásai TÉKA 
„Már a Két arasszal az ég alatt lírai röplapjai

ban megfigyelhettük, s most a Tengerpart az udva
ron riportjai kapcsán még jobban megerősödött az 
a véleményünk, hogy Bodor számára a publicisz
tika a legkézenfekvőbb kifejezési forma. N e m a köl
tőt becsüljük le benne, hanem a művészt dicsér
jük, amikor azt mondjuk: a felismerés öröme és 
a láttatás vágya annyira erősen él Bodorban, hogy 
vagy nincs türelme kivárni, míg mondanivalója 
művészi áttételben oldódik fel, vagy úgy érzi, hogy 
a puszta valóság adott esetben többet mond, mint 
amit a költészet eszközeivel ki tudna fejezni." Gál
falvi György néhány évvel ezelőtt az Igaz Szó ha
sábjain közölt recenziójában véleményünk szerint 
jó érzékkel, igazi kritikusi intuícióval jelölte meg 
Bodor Pál tehetségének legsajátságosabb, legtermé
kenyebb megnyilatkozási területeként a közírást. 
Bodor Pál vérbeli publicista, aki mindig érzékenyen 
reagált a közélet eseményeire, a mindennapok kis 
és nagy történéseire, az élet jelenségeire, aki költő
ként, prózaíróként sem tudta száműzni magából 
a direkten fogalmazó, nyugtalan újságírót. Lírai 
röplapjai, színes jegyzetei és a közéletiségben gyö
kerező költeményei között nehezen vonható éles 
határ: egyaránt felelősen szólnak napjaink valósá
gáról, az alakuló világról, a szüntelenül jobbra, 
szebbre vágyó, a környezettel és önmagával vias
kodó emberről, állásfoglalásra mozgósítva, nyílt 
színvallásra kényszerítve az olvasót. Bodor Pál pub
licisztikai írásait nem lehet közömbös egykedvűség
gel átfutni, kérdésfelvetésükben, álláspontjukban 
ott a továbbgondolásra, a feltétlen igenlésre vagy 
az ellenkezésre, a vitára serkentő kihívás. 

Itt kell elmondanunk, hogy Bodor Pál íróként, 
szerkesztőként felbecsülhetetlenül nagy szolgálatot 
tett a hazai magyar újságírásnak; szorgalmazta, tá
mogatta az irodalmi riport újrameghonosítását, fel
támasztotta, visszahelyezte jogaiba a magyar publi
cisztika hosszú ideig méltatlanul mellőzött, nép
szerű műfaját: a színes írást, a lírai jegyzetet. Meg
győzően, remek példákkal bizonyította, hogy a tár
sadalom feltartóztathatatlan fejlődéséről, a vi lágte
remtők hősies munkájáról, az emberi odaadásról, 
a tudat tisztulásáról, a lélek megújulásáról nemcsak 
szürke sablonokba erőszakolt jegyzőkönyvekben, a 
valóságot tetszetősre lakkozó, harsányan lelkendező 
krónikákban, valamint ismételt frázisokban lehet 
és szabad beszámolni, hanem a jelenségeket bo
nyolult összetettségükben, dialektikusan vizsgáló, az 
örömökről és bajokról nyílt felelősséggel és meg
értő melegséggel szóló, belső szenvedélytől fűtött 
őszinte vallomásokban, művészi eszközökkel felvá
zolt, mélyen hiteles körképekben — lényegre össz
pontosító, értelmező személyes reflexiókban is. Bo
dor Pál első „lírai röplapjainak" megjelenésekor 
jöttünk rá arra, hogy lapjaink hasábjairól hosszú 
időn át mennyire hiányzott az ilyenfajta, értelemre 
és az érzelmekre egyidőben apelláló írás, míves 
publicisztikai miniatűr. 

PAVEL CÂMPEANU: Radio, 
televiziune, public. — Új 
könyvvel gazdagodott a hazai 
szociológiai kutatások fejlődé
sét és szakosodását hitelesen 
kifejező „Szociológiai szinté
zisek" című sorozat. Pavel 
Câmpeanu, aki évek óta v e 
zeti a Román Rádió és Tele
vízió szociológiai laboratóriu
mát, munkájában a korszerű 
tömegkommunikációs eszközök 
megjelenésének és társadalmi 
hatásának átfogó bemutatásá
ra vállalkozik. Câmpeanu gaz
dag — hazai és nemzetközi — 
könyvészeti és statisztikai 
anyagra támaszkodva vizsgál
ja az információtovábbítás 
rendszerét, a közönség réteg
ződését, ízlését és igényeit, a 
közvéleményirányítók szerepét, 
végül pedig a tömegkommu
nikáció hatékonyságát. A 
könyv kétségtelen értéke, hogy 
szerzője n e m elégszik meg a 
vizsgált jelenségek, struktúrák 
és intézmények egyszerű be
mutatásával, hanem humanista 
bölcseleti, antropológiai értel
mezésükre is törekszik. (Edi
tura ştiinţifică, 1972.) 

G. A. ARBATOV: Nemzetközi 
politika és ideológiai harc. — 
Az eszmék harca együtt szü
letett az osztályokkal, az osz
tályharccal, az állammal; az 
ideológia és propaganda már 
évezredekkel ezelőtt külpoliti
kai célokat is szolgált. Nap
jainkban a nemzetközi kapcso
latoknak egész rendszere ala
kult ki, amely az egyes orszá
gok lakosságának életére fi
gyelmen kívül nem hagyható 
ideológiai befolyást gyakorol. 
A szerző a mai nemzetközi 
kapcsolatokban fellelhető e l 
méleteknek azokat a problé
máit tárgyalja, amelyek az 
ideológiai harc megnövekedett 
külpolitikai szerepének új je 
lenségeihez fűződnek; össze
foglalja az imperializmus mai 
külpolitikai propagandájának 
doktrínáját, módszereit, straté
giáját és taktikáját, s taglalja 
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a szocialista országok ilyen 
irányú ideológiai tevékenysé
gét, a békés egymás mellett 
élés, az ideológiai harc össze
függésében. (Kossuth Könyv
kiadó, 1972). 

ARNOLD TOYNBEE: Váloga
tott tanulmányok. — Száza
dunk legnagyobb hatású pol
gári történetfilozófusa egyúttal 
politológus is, aki a világtörté
nelem és a nemzetközi politika 
elmélyült és sokoldalú tanul
mányozásával tűnik ki. Művét 
általában nagyszabású kísérlet
nek tekintik. Rendszere pol
gári-idealista történetfilozófiai 
rendszer, tételei a marxizmus 
legtöbb alapvető tételével e l 
lentétben állnak, s a marxis
ták kifogásolják történetírói 
módszerét is, mivel Toynbee 
a világtörténelem folyamatá
nak lényegét csupán a civilizá
ciók történetében látja, nem 
ismeri el a gazdasági ténye
zők fontosságát, s bizonyító 
anyagát koncepciója igazolásá
nak megfelelően válogatja ösz-
sze. Ennek ellenére munkás
ságát érdemes megismerni az 
életmű rendkívüli történelmi 
tudásanyaga, gondolati gaz
dagsága és gondolatébresztő, 
vitára hívó hatékonysága 
miatt. A kötet két része válo
gatást nyújt a történelemről 
írt, valamint a jelent és jövőt 
illető elképzeléseit feltáró ta
nulmányaiból. (Gondolat, 1971.) 

TORMA ZSÓFIA levelesládá
jából. — Mi a figyelemre mél
tó ebben a kis könyvben? 
Elsősorban maga a szerző, aki 
nő létére a régészetnek szen
telte életét olyan korban, ami
kor a nők számára még az 
egyetem kapui sem nyíltak 
meg. De figyelemre méltók 
azok a megállapítások is, ame
lyekről a levelekből értesü
lünk. A Szászváros környéki 
Tordoson talált leletek Trójá
val és a Közel-Kelet magas 
kultúrájával mutatnak rokon
ságot, s a régész így „jól illő 
kulcsot helyezett Babylon rozs-

Egyik könyvében Cs. Szabó László felsorolja azo
kat, akik a század harmincas éveiben regény és 
esszé helyett naplót és jegyzetet írtak. Figyelmet 
érdemlő névsor, meggyőzően tárja fel az újságcikk— 
jegyzet—napló műfaj rendkívüli népszerűségét a 
kor európai és magyar irodalmában. Azok az írók, 
költők, akik időnként kezükbe vették az újságírói 
pennát is, leginkább a lírai jegyzetet — rajzot, „kis-
színest", hírfejet, naplót — kedvelték, a kristály
tömörség, a szubjektív véleményalkotás, a nyelvi 
pallérozottság műfaját. Ady Endrében, Kosztolányi 
Dezsőben, Bálint Györgyben, Móra Ferencben, Má
rai Sándorban, itt nálunk Molter Károlyban, Szent
imrei Jenőben, Markovits Rodionban, Tomcsa Sán
dorban, Balogh Edgárban, a románok közül Tudor 
Argheziben és Geo Bogzában a műfaj klassziku
sait tisztelhetjük. Németh László például Kosztolá
nyi legsajátosabb művének jegyzetei gyűjteményét 
nevezte, amely „mint Kosztolányi-írás s mint mű
remek is fölülmúlja a verseit vagy regényeit". „Ih
let és fegyelem rövid csókja minden kis újságcikk: 
gyermekien pontos mozdulatok követik egymást, s 
az ember csak akkor veszi észre, hogy mindegyik 
mondat egy bűvész vesszőütése volt, amikor előtte 
áll a varázslat" — mondotta többek között, az 
1936-os szerzői est bevezetőjében, Kosztolányi De
zső „félhasábos remekműveiről". Akadtak termé
szetesen olyanok is, akik idegenkedve, bizalmatla
nul tekintettek a műfajra. Vas István önéletrajzi 
regényében, a Nehéz szerelemben egykori önmaga 
fanyalgó véleményét idézi a lírai miniatűrről, ar
ról a „hibrid határesetről, amelyhez az a költő is 
hozzányúlhatott, akinek semmi dallamérzéke nem 
volt, s az a novellista is, aki sem elbeszélni, sem 
jellemezni nem tudott. Azért is alkalmas műfaj 
volt ez a költői próza, mert ebben áramolhatott a 
legkönnyebben a tárgytalan áhítat, a fedezetlen lí
raiság, a talmi művészkedés". A műfaj egyik leg
kiválóbb magyar művelője, Bálint György Jegyzet 
a jegyzetekről című írásában ezzel szemben egészen 
más véleményt képvisel: „Fontosabbak, »közérde-
kűbbek« azok a jegyzetek, amelyek a másik vi lág
ról, a külső világról számolnak be. Szakmai szem
pontból ezek értékesíthetők a leginkább. Megálla
pítások és vélemények a világról, megjegyzések az 
egyetemesről, az emberiség nagy, közös magánügyé
ről. Ez volna a publicista dolga, a »közíróé"«." B o 
dor Pál legújabb publicisztikai gyűjteményének kü
lönböző színvonalú és vegyes hangvételű írásait ol
vasva, önkéntelenül eszünkbe jutottak az egykori, 
egymásnak ellentmondó ítéletek. 

Bodor vérbeli publicista, aki az emberiség alap
vető problémáival viaskodik; a háború ellen a bé
kéért, a gonoszság ellen a jóságért, az aljasság el 
len a becsületért érvel, agitál, mozgósít. Napjaink 
„nagy, közös magánügyeiről" — előítéletekkel, torz 
szempontokkal, merev hagyományokkal vitatkozva, 
önmagával feleselve — mondja ei legszemélyesebb 
véleményét, a hittel hitt igazságot. Néhány írásá
ban valóban felszabadult ölelkezésben találjuk az 
ihletet és a fegyelmet, a hangulatot és az eszmét, 



a stílust és a gondolatot. A Monológ zárójelben* 
röplapjai között a mesterségéről, a lapcsinálás és 
az írás erkölcséről megfogalmazott gondolatfutamok, 
aforizmák, eszme-variációk a legszebbek, a legmeg
győzőbbek. Szerkesztői hitvallását így fogalmazza 
meg: „Lelkesedni a remek kéziratért, és remek vol
tát meglátni akkor is, ha nem ízlése szerint való; 
lelkesedni a lehetséges kéziratért is, és kitalálni, 
hogy kitől mit várhat a lap; az írást meglátni, mi
előtt megszületik, a nyomtatott betűt meglátni, mi
előtt kinyomtatják, az olvasót megszeretni, mielőtt 
olvasóvá lenne — különös mesterség!" Írói, emberi 
eszményképének, Gaál Gábornak emlékét kemény 
szavakkal, gyermeki féltéssel, a tanítvány jogos el
fogultságával védi a rövidlátók, az akarnokok, a 
pótemberek hangos törtetésétől, alattomos gyaláz-
kodásaitól, rágalmaitól. Pótolhatatlan űrt hagyott 
maga után Gaál Gábor, akinek „legszebb műve: a 
jel leme volt". Még felmérhetetlenül sokat kell ten
nünk lelkiekben és cselekvésben, hogy a ránk ha
gyott örökség méltó tulajdonosaivá lehessünk. Fé
nye, melege van ezeknek az írásoknak, amelyek úgy 
szólnak Bodor Pál személyes, i l letve életünk idő
szerű kérdéseiről, hogy szenvedélytől fűtött igazuk 
átfogó, távolibb régiókat érintő visszhangot kelt. 

Sajnos, a kötet sok röplapja adósunk marad ez
zel a varázslattal; a keresett fordulatok, az erősza
kolt ötletek, a ködösítő filozofálgatások, a külsősé
ges pózok, a bántó ismétlődések gyakran egy ruti
nos szóbűvészt mutatnak. Bodor Pál legújabb kö
tete címének és alcímeinek — s persze írásainak — 
tanúsága szerint mintha restellni kezdte volna azt 
a műfajt, amelynek feltámasztásáért, elismerteté
séért valamikor annyit tett; nemcsak jegyzeteket, 
közügyi problémákra, konkrét jelenségekre reagáló 
„színes írásokat" vet papírra, hanem versben és 
prózában, „majdnem karcolatokban" monologizál lé
nyeges és lenyegtelen tapasztalatairól, s a legelvon-
tabb fogalmakat kísérli meg — sokszor eredeties
kedve értelmezni. Ne akadjunk fenn a monológ és 
a röplap egymástól távol álló megnevezésén — el
végre a műfajnál fontosabb a mondanivaló. Bodor 
Pál kötetének azonban n e m egy írása mintha csak 
azért született volna meg, hogy Vas Istvánnak a 
költői prózát elmarasztaló, idézett véleményét iga
zolják. Dagályosan áramlik bennük a szürke álta
lánosságokban tetszelgő „tárgytalan áhítat, a fede
zetlen líraiság, a talmi művészkedés". Bodor Pál jó 
tollú író, avatott mestere a nyelvnek, ismeri a sza
vak értékét és jelentését, döbbenetes jelképekben, 
érzékletes metaforákban tud fogalmazni, de időn
ként lenyűgözi a szép szófűzések mágiája. Ha más
képp is értette, de miként maga írja: „ . . . f i c k á n 
doznak cselekvés-ingerükben az igék, tollászkod
nak a jelzők, a főnevek peckesen járnak önmaguk 
birtokán — és az ember összeköti őket elszakítha
tatlan tintavonalakkal, bilincsekkel, és szinte dú
dol, furulyázik nekik, mint a kígyóbűvölő." Köz
ismert igazságokat, általánosan tudott dolgokat i s -

• Bodor Pál; Monológ zárójelben. Kriterion Könyvkiadó. Bu
karest , 1972. 
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dás zárjába"; az pedig a Me
zopotámia déli részén lakó su
mérok, az ékírás feltalálói felé 
is megnyitotta az utat. Erről 
levelezett Torma Zsófia kora 
legnagyobb régészeivel, köztük 
a Tróját feltáró Schliemann-
nal és a szakma olyan műked
velőivel, mint Kossuth Lajos. 
A leveleket Gyulai Pál ren
dezte és kommentálta, Fodor 
Ernő fordította magyarra. 
(Kriterion, 1972.) 

BOHUMIL HRABAL: Tánc
órák idősebbeknek és haladók
nak. — Hrabal a mai cseh 
próza egyik népszerű, sokat vi 
tatott szerzője — talán eredeti 
stílusa, talán merész látásmód
ja miatt. A kötet mindhárom 
elbeszélése az átlagembert áb
rázolja — átlagemberként: nai
vitásában is lényeglátó vi lág
nézetét; emberségét, egész
séges életszeretetét, érzékisé
gét; hibáit, bűneit és tragé
diáit. Néhány szereplő ürü
gyén az író rendkívül sok 
ás változatos embertípust v i l 
lant fel, hogy azonnal el is 
tüntesse őket a tömegben. Ily 
módon az elbeszélések a társa
dalom igen széles területét tár
ják elénk. (Európa, 1971.) 

SÁNDOR PÁL: Az ideológiá
ról. — A napjaink eszmei küz
delmeit jel lemző ideológiai 
harc marxisták és n e m 
marxisták között változatos 
formákat ölt, egész földünk 
szinte „ideológiai lázban" ég. 
Az ideológia mibenlétének és 
eredetének, valamint történe
tének, helyének és funkcióinak 
tisztázására vállalkozó szerző 
e fogalomról olyan képet tö
rekszik kialakítani, amellyel a 
marxizmus—leninizmus szelle
mének megfelelő választ le
hessen adni korunk nagy je
lentőségű elméleti kérdéseire. 
Külön fejezetekben foglalkozik 
az ideológia-vita mai állásá
val, és az ideológia jövőjének 
— ideológia és utópia viszo
nyának — problémájával. 
(Gondolat, 1972.) 
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NICOLAE IORGA: Evocări 
din literatura universală. — 
Rendkívüli sokoldalúsága a 
nagy román történettudóst arra 
késztette, hogy egész munkás
sága folyamán rendszeresen 
foglalkozzék irodalmi tanul
mányokkal is, az írókat és 
műveiket az általános emberi 
kultúra olyan jelenségeiként 
tekintve, melyek egy társada
lom vagy korszak szellemi é le
téről sajátosan vallanak. Ez a 
szempont vezette, amikor Ho
mérosz vagy Dante, Lope de 
Vega vagy Goethe, Ibsen vagy 
Tolsztoj emlékét idézte, s ami
kor a romantikát vagy az 
amerikai irodalom történetét 
elemezte. A kötet tükrözi azt 
a gondolatot, melyet szerzője 
egy 1936—1937-ben előadott 
kurzusának címében kifejezett: 
A világtörténet vizsgálata az 
irodalom révén. A kiadványt 
Liliana Iorga-Pippidi gondoz
ta, az előszó szerzője Alexan
dru Duţu. (Editura Univers, 
1972.) 

Dicţionar de fizică. — A kö
rülbelül 2000 címszót tartal
mazó szótár a fizika minden 
ágának legfontosabb fogalmai
val ismertet meg. A mechani
ka, akusztika, elektromágnes
ségtan, termodinamika, szilárd
test-fizika, optika, spektroszkó
pia, atomfizika és más ágak 
területére vonatkozó ismeretek 
betűrendes összefoglalásán kí
vül a tudomány nagyjainak rö
vid életrajzát is közli. A raj
zok, sémák, táblázatok min
denki számára hozzáférhetőbbé 
teszik a közölt anyagot. A 
szerzők a fogalmak fizikai ér
telmét igyekeznek tisztázni, 
az alkalmazott matematikai 
apparátus csupán nélkülözhe
tetlen segédeszközként szolgál. 
(Editura enciclopedică română, 
1972.) 

EMILE ZOLA : A patkány
fogó. — Egy munkáscsalád 
végzetszerű pusztulása a peri
féria „megmételyezett környe
zetében" — mondja a szerző 

mételgetnek az Életről, az Emberről a Monológ zá
rójelben „prózaversei", amelyeket olvasva — abbeli 
törekvésében, hogy a „nagy, örök témáknak" izgal
masan újszerű köntöst szabjon — mindegyre bű
vészkedésen, ha tetszik, kígyóbűvölésen kapjuk Bo
dor Pált. 

Bodor kötetével kapcsolatban néhány recenzens 
kérdésessé tette a publicisztikai gyűjtemények lét
jogosultságát, hasznosságát. Nem érthetünk egyet a 
kétkedőkkel, az irodalmi rangon megírt riportokat, 
interjúkat, jegyzeteket nemcsak a napilapok, a fo
lyóiratok hasábjain olvassuk szívesen, hanem kö
tetbe válogatva is. Elég talán itt Balogh Edgár, 
Beke György, Cseke Gábor és természetesen Bodor 
Pál publicisztikai kiadványainak sikerére hivatkoz
ni. Azonban az is igaz: minden cikk másképp él 
az újság hasábjain — más szerzők írásainak szom
szédságában — s egészen másképpen hat könyv
táblák között, egyetlen író két-három éves publi
cisztikai termésének kévéjében. Ignotus írja vala
hol: „Mint ahogy lélekfestéssel n e m lehet ülődesz
kát dekorálni, de mint ahogy a legművészibb ipar 
sem felejtheti el, hogy a szék elsősorban arra való, 
hogy üljenek rajta: azonképpen az írónak sem sza
bad elfelejtenie, hogy cikkeknek vagy vázlatoknak 
egymás mellé való lenyomtatása még nem könyv." 
A válogatás, a megszerkesztés kérlelhetetlen szi
gorúságot, jó arányérzéket követel. Bodor Pál köny
ve, a Monológ zárójelben vé leményünk szerint épp 
a felületes szelektálásnak köszönheti felemásságát. 
Ha kihagynánk belőle a túlzottan „líraivá" párolt 
prózaverseket, az üresjáratú, tudálékos bölcselkedé
seket, hogy csupán a legnemesebb értelemben vett, 
a műfaj legjobb hagyományait folytató jegyzetek, 
„lírai röplapok" maradjanak, a Monológ zárójelben 
az utóbbi esztendők egyik legsikeresebb publicisz
tikai kiadványa lenne. 

Bodor Pál igazi közírói tehetség, a közéleti jegy
zet az igazi műfaja — érzésünk szerint nincs ebben 
semmi szégyellnivaló. N e m tudom, Bodor Pál újab
ban miért restelli mégis? 

Szekernyés János 

Magyar antifasiszták 
írásai — oroszul 
Tizenegy magyar szerző — írók, költők, publi

cisták, kritikusok, művészek — tanulmányaiból, cik
keiből, recenzióiból, esszéiből, jegyzeteiből ad válo
gatást az a kollektív együttműködés eredménye
ként született orosz nyelvű kötet, melynek címe 
magyar fordításban Stílusunk: az antifasizmus len
ne*. A közölt negyvenhárom írásból negyvenkettő 

* Antifasizm — nas sztyil . Izdatyelsztvo Progressz. Moszkva , 
1971. 



a húszas évek és a felszabadulás között keletkezett. 
A kivételt képező anyag Fábry Zoltánnak az egész 
kötet címét is szolgáltató, A műfaj neve — anti
fasizmus című cikke, mely legelőször a Korunkban 
jelent meg (1960. 8.). Ez a cím oroszul kissé sza
bad fordítás, valószínűleg abból a meggondolásból 
kiindulva, hogy így talán még jobban kifejezi az 
egész összeállítás mondanivalóját: műfaj helyett 
stílus, mert az orosz zsanr-nak szűkebb lenne az 
értelmezése; és megjelenik a többes szám első sze
mélybe tett birtokos, mintegy az összes szerzőkre 
vonatkoztatva a jelenséget. 

„Antifasizmus mint műfaj? — teszi fel az ok-
vetetlenkedők nevében a kérdést Fábry. — A kor
parancs korműfajt kényszerít az íróra. A kikerül
hetetlen korparancs az íróval szemben műfaji 
igénnyel lép fel. Vannak korok, sorsfordulók, ami
kor maga az írói magatartás lényegül műfajjá. 
[ . . . ] Az antifasizmus mint műfaj a magatartás 
igénye. Korfordulókban a magatartás tudatos em
berséget követel. Az antifasizmus mint műfaj az 
irodalom humánum-becsületét jelenthette: valójában, 
mint még soha máskor, az embert az embertelen
ségben. [ . . . ] E napokban egy ankétra felelve, ezt 
írtam: »Az antifasizmus erkölcsi realizmusa a v i 
lágirodalom éltető levegőjét jelentette. Az antifa
sizmus világigényű műfaj lett. Gondoljuk végig a 
sort Thomas Manntól — Brechtig, Heinrich Mann-
tól — Solohovig, Feuchtwangertől — Anna Seghers-
ig, Lorcától — Becherig, Aragontól — Éluard-ig, 
Ehrenburgtól Tucholskyig, Chamsontól — Vercors-
ig, Max Frisch-től — Böllig, Quasimodótól — Ba-
tesig, Hemingway-től — John Steinbeckig, Capek-
től — Fucíkig, József Attilától — Radnóti Mik
lósig: hol van ma korunkban e rögtönzött névsornál 
nagyobb és teljesebb világirodalom?!«" 

Ezek az emlékeztető szavak annak a fejtegetésnek 
a bevezetéseként íródtak, amellyel Fábry a fasiszta 
veszély permanenciájára, az atomnihilizmus fenye
gető voltára figyelmeztet, s éberségre int, el len
állásra szólít fel a politikai-militarista felelőtlen
séggel, embertelenséggel s z e m b e n . . . Az antifasiz
mus ma is a riasztás és ellenállás műfaja. 

A Moszkvában kiadott kötet összeállítói számára 
a szerzők kiválasztásában a felsorolás utolsó név
párja, a „József Attilától — Radnóti Miklósig" gon
dolata volt a vezérfonal. Az említetteken kívül Ba
lázs Béla, Bálint György, Bartók Béla, Dési Huber 
István, Gaál Gábor, Gábor Andor, Lukács György 
és Révai József képviselik azokat az írástudókat, 
akik — bár különböző történelmi és társadalmi kö
rülmények között — a horthysta Magyarországon 
vagy szovjetunióbeli emigrációban, Romániában 
vagy Csehszlovákiában éltek, a toll fegyverét — a 
Bálint György használta jelzővel élve: a legtöré
kenyebb fegyvert — egyöntetűen szembeszegezték 
az embertelenséggel, s irodalmi és művészeti vonat
kozású írásaikban következetesen vallották a hu
mánum szinonimájaként létrejött antifasizmust. 

A haladó magyar kultúra művelőinek csatlako
zása az antifasiszta ellenálláshoz és kompromisz-
szumot nem ismerő, áldozatot követelő részvétele 
azoknak az éveknek az ideológiai-politikai küzdel-

TÉKA 
a Rougon—Macquart-ciklus he
tedik kötetéről, amely első 
igazi sikere s egyben első kí
sérlete is a népregény megte
remtésére. Annak ellenére, 
hogy a züllés és a tétlenség, 
az erkölcsi sivárság és a rom
lott környezet következménye
ként — a család széthullásá
val és a tiszta érzések sorva
dásával együtt — az út a gya-
lázathoz és a halálhoz vezet, 
a sötétből és a szennyből min
dig előtör — bár gyengülőn — 
a fény: az író konok hite az 
emberben és minden emberi
ben. (Horizont, 1972.) 

VARI ATTILA: Casanova, A 
zongora árverése és más törté
netek. — A kamaszkor problé
máival viaskodó Véges naptól 
a történelmet felnőttként be
látó és elvállaló Casanováig 
Vári Attilának jókora utat kel
lett megtennie. Sziporkázó fan
tázia és biztos realitás-érzék, 
szárnyaló költőiség és szürkévé 
szőtt-tompított próza oldódik 
ebben a jövőért küzdő emlé
kezésben. A szerzőnek ez az 
igazi „műfaja", és talán ezért 
is n e m restelli bevallani: 
„Időnként még zavarba hoznak 
a dolgok." Az olvasó már tud
ja, hogy ez a zavar nem tart
hat sokáig. (Kriterion, 1972.) 

SZŐLLŐSY KLÁRA: A szi
várvány velünk marad. — Még 
a Szovjetuniót ismerőknek is 
különleges szellemi élvezetet 
nyújt az orosz irodalom egyik 
legtehetségesebb és legtermé
kenyebb magyar fordítójának 
posztumusz útikönyve. Lapjain 
Moszkva, Leningrád s környé
kük mellett távolabbi vidékek 
— a déli Gagra, Tbiliszi, Szu-
humi, az északi Rosztov, Nov
gorod, Kizsi s még sok más, 
„eldugott" helység képe szin
tén megelevenedik. Az íróként 
is kiválónak bizonyult szerző 
csak arról vall, ami személyes 
élményévé, mintegy saját fel
fedezésévé vált, de azt művel 
ten, színesen, frissen látó és 
világosan láttató képességgel, 
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sajátos vonzóerőt sugárzó stí
lusban mondja el, legyen szó 
kolostorokról és ikonokról, 
múzeumokról vagy a mai lük
tető nagyvárosi életről, „láto
gatásairól" élő és holt íróknál 
(Tolsztoj, Bulgakov, Pausztov-
szkij, Olga Berggolc és mások 
azért is közel állnak hozzá, 
mert sok művüknek ő volt a 
magyar „szinkrónja"), vagy pe
dig ismeretségéről és barátsá
gáról szovjet emberekkel, főleg 
értelmiségiekkel, akiknek hét
köznapjaiba is betekinthetett. 
(Gondolat, 1971.) 

VONHÁZ JÓZSEF: Barkácsol
junk. — Végre az első, hazai 
kiadású, magyar nyelvű barká
csoló-könyv. Szerzője a nagy
károlyi fizikatanár, igazi ezer
mester, aki két évtizedes neve
lői tevékenységének, laborató
riumi kísérleteinek, a tanulók
kal együtt végzett műhelygya
korlatoknak, otthoni fúrás-fa
ragásnak a tapasztalatait ösz-
szegezi e könyvben. Éppen e-
zért műve eltér a szokványos 
barkács-kötetektől; nem csu
pán a kézügyességre apellál, 
nemcsak gyakorlati tanácsokat 
ad, hanem kérdéseket vet föl, 
kísérleteket ajánl, elgondolkoz
tat, mondhatni, kutatásra kész
tet. (Editura didactică şi pe
dagogică, 1972.) 

GUSTAV JANOUCH: Beszél
getések Kafkával. — Magukat 
a beszélgetéseket a szerző ti
zenévesen jegyezte le. A füze
tek elvesztek, majd megkerül
tek, kiadásukat évtizedekig 
történelmi és magántermészetű 
akadályok hosszú sora hátrál
tatta. Janouch elbűvölő termé
szetessége olyan meggyőzően 
rekonstruálja a húszas évek 
Prágáját, Kafka városát s ma
gát a Mestert, hogy kételyein
ket egy ilyen jellegű vissza
emlékezés dokumentáris hite
lét illetően maga a könyv osz
latja el, nem létrejöttének kö
rülményei. Kafkáról, az em
berről Janouchtól többet s ta
lán lényegesebb dolgokat tu

meiben a népük és az emberiség sorsáért érzett 
aggodalom és mélységes felelősségtudat jegyében 
történt, s ehhez hozzájárult az a felismerés is, hogy 
csak az internacionalista összefogás képes útját 
állni az elszabadult romboló erőknek. Írásaik, akár
csak Gorkijnak a kultúra mestereihez intézett drá
mai erejű figyelmeztetése, már a hitlerizmus meg
szilárdulása előtt jelezték a veszélyt, sürgették a 
sorok átrendeződését az új körülmények között (Ba
lázs Béla „alkotói átépülésről" ír), és a fasizmus 
uralmának súlyos korszakában is biztosítani igye
keztek a szocialista irányzatú, a haladás ügyét szol
gáló magyar irodalom és művészet folyamatossá
gát. 

A haladó társadalmi erők és a kulturális értékek 
elpusztítását képviselő fasizmus és a ve le együtt já
ró rasszista, soviniszta, népellenes politika és pro
paganda tagadása nem jelentett csupán negatív 
magatartást, bár a tagadás, a szembenállás is bátor 
tett volt. Ennél jóval többről vallanak a kötetbe fel
vett szövegek: pozitív programként tűzik ki a haladó 
örökségnek mint a jelen alapjának megmentését és a 
jelenben a jövő kialakításáért vívott harcot. Erre utal 
Révay 1938-ban Kölcsey ürügyén: humanizmusát 
meg kell védeni attól, hogy a fasiszták meghami
sítva kisajátítsák eszméit, és ezt a humanizmust 
életre kell kelteni a nép szabadságának, a demok
ratikus rendszernek a kivívásával. Bartók Béla a 
népek egyenjogúságának, testvériségének megvaló
sításáért áll ki. József Attila a költészet szocialista 
tartalmának átélését, költői lelkiállapottá alakítását 
szorgalmazza. Lukács György az írástudók felelős
ségét a nemzeti függetlenségen túlmenően az osz
tályharcos, forradalmi célokért való küzdésre is 
kiterjeszti. Gaál Gábor az írók semlegességének le
hetetlen voltát bizonyítja. Radnóti a forma és 
világnézet összefüggéséből vezeti le a polgári m ű 
vészet felváltására hivatott, a szocialista kultúra 
alapját alkotó forradalmi művek létrehozásának 
szükségességét. 

E néhány önkényesen kiragadott példa nyilván 
kevés a negyvenhárom írás tematikai változatos
ságának, konkrét anyaga bőségének és gondolati 
gazdagságának érzékeltetésére. De a pozitív példák 
tovább sorolása helyett inkább arról legyen még szó, 
mi okoz bennünk hiányérzetet. Lukács Györgyöt 
csupán két tanulmány reprezentálja, s ez nem 
tűnik elégségesnek, különösen ha arra gondolunk, 
hogy sokoldalúbb bemutatásával ellensúlyozni le 
hetett volna a Szovjetunióban egyes dogmatikus 
nézetek következtében Lukácsról hajdan kialakult, 
nem eléggé reális képet; a harmincas években a 
„népiek"-hez tartozó magyar írok bírálata Révay 
és Lukács részéről részletesebb magyarázatot, ár
nyaltabb mai értékelést kívánna; végül említsük 
meg a Gaál Gáborról szóló ismertetést is, amely 
bátrabban megmutathatta volna az életének utolsó 
szakaszát jellemző problémák, főleg a személyével 
kapcsolatos szektás-dogmatikus állásfoglalások s 
azok szomorú következményeinek komlexumát 

Összességükben az írások kétségkívül kiválóan 
alkalmasak arra, hogy az oroszul olvasók megis
merjék a haladó magyar kultúra munkásainak te-



vékenységét, és helyes képet alkossanak maguknak 
a fasizmus jelentkezésének és uralmának korsza
kában létezett problémáikról. Hozzájárulnak ehhez 
a kötet mellékletei, kiegészítő részei is. Simon Ist
ván előszava bemutatja a Tanácsköztársaságtól a 
felszabadulásig terjedő időszakban uralkodó körül
ményeket, melyek között a magyar irodalom és 
művészet fejlődött. A szerzők szerint csoportosított 
fejezeteket 1—2 lapnyi — értékelést is tartalmazó 
— életrajzi ismertetések vezetik be, a könyv végén 
található bőséges jegyzetek pedig közlik mind a 
cikkek első megjelenésének adatait, mind pedig a 
szövegekben említett személyekkel, földrajzi, tör
ténelmi és másfajta jelenségekkel összefüggő felvi
lágosításokat. Említést érdemel a gazdag dokumen
tációs anyag: a szerzők és más magyar írók, művé
szek portréin és csoportképein kívül számos kora
beli festmény és rajz (Dési Huber, Derkovits, Cso-
hány és mások munkái), röplap, mozgósító plakát, 
újság és folyóirat, könyvcímlap, versillusztráció 
fotokópiáját is megtalálhatjuk, amelyek beszédesen 
szemléltetik az antifasiszta tevékenység sokoldalú
ságát. 

Végül említsük meg a kötetet nagy hozzáértéssel 
és szeretettel gondozó szovjet kollektíva tagjait: 
Sz.D. Komarov, a kötet szerkesztője, Alexandr Gers-
kovics művészettörténész, a gyűjtemény összeállító
ja, az életrajzi ismertetések írója és több cikk for
dítója; a romániai származású, Moszkvában élő 
Sorbán Antal filozófus, tudományos kutató a 23 
lap terjedelmű jegyzetanyag szerzője s a fordító
gárdának is tagja; a többi anyagot B.J. Gejger, 
J.I. Sismonyin, V.L. Muszatova, B.D. Sevikin, O.V. 
Gromov és T.A. Zajcev-Gromova ültette át oroszra. 

Gáll Erzsébet 

TÉKA 

Bretter Eliz ötvösmunkája 

dunk meg, mint az egész ha
talmas Kafka-irodalomból. (Eu
rópa, 1971.) 

TRÓCSÁNYI ZSOLT: Teleki 
Mihály. — Az erdélyi fejede
lemség utolsó államférfiúja a 
kortársak szemében „ki- és 
beszámíthatatlan" szörnyeteg. 
Ez a sarkított kép aztán a ro
mantikus irodalomban — első
sorban Jókai tollán — ural
kodó lett és közismertté vált. 
Trócsányi a források gondos 
tanulmányozása nyomán más 
eredményre jut: nagyvonalú 
hatalmi játékost állít elénk, 
XIV. Lajos és I. Lipót, So-
biecki és török nagyvezírek 
reálpolitikus partnerét, aki la
bancként hullott el ugyan a 
zernyesti csatában, előbb azon
ban a kuruc mozgalom köz
ponti szereplője volt. Az el len
féllé vált egykori szövetséges, 
Thököly temettette el. Ő tudta 
azt, amit a kortársak nem akar
tak tudni, s amit az utókor 
eddig nem tudhatott: azt, hogy 
Teleki sokkal többet használt 
a kurucmozgalom ügyének, 
mint amennyit ártott. (Akadé
miai Kiadó, 1972.) 


