
művelt drámával. E kérdéssel kapcsolatosan 
is nagyon sok téves elmélet került a köztu
datba. Hiányérzetünk marad azonban, mert 
ennek a vonatkozásnak átfogó, következe
tesen végighúzódó vizsgálatát nem kapjuk 
meg. Lehet, hogy a szigorúan vett tárgynak 
nem is a része. Mégis egyes esetekben — 
mint utaltunk is rá pl. a betlehemezésnél — 
a szerző idevágó gazdag ismeretanyaga 
messzemenően kitűnik. Érződik viszont a 
hiány a középkori és reneszánsz dráma s 
a népi színjátszás kapcsolatának több eseté
ben; továbbá döntően azoknál a színjáték
szerű népi szokásoknak bemutatásánál, ahol 
például az iskolai, diákos-népies közjátékok
nak komédiázása jelzi már a vulgarizálódó 
barokk dráma és a népi színjátszás egymásra 
hatását. Bonyolult és nehéz kérdés, hogy 
a népi színjátszás mögött, amely a XIX. 
és XX. században már főleg csak paraszti 
körben jelentkezik, milyen társadalmi réte
gek álltak a régebbi századokban? A szerző 
fontosnak tekinti a kérdést, s nem rajta 
múlik, hogy a teljes tisztánlátás még nincs 
adva. A részletektől eltekintve annyi biztos
nak látszik a kötet anyaga alapján, hogy 
ezek a szokások nem pusztán csak a falusi 
környezet termékei voltak, hanem nemesi, 
iskolai, városi, polgári (céhek) erők közre
működése, tevőleges részvétele is bizonyít
ható. 

Az egész kötet áttekintése után önkén
telenül felmerül a kérdés, vajon a szigorúan 
forrásokig visszavezetett és történetileg szám
bavett magyar népi színjátszás milyen 
új, átfogó képet mutat. Látszólag kétség
kívül szegényesebb kép tárul így elénk, 
mint a korábbi, sokszor feltételezésekre 
alapozott konstrukciókból. így a ,»színját
szás" elnevezés helyett többször érezzük 
meghatározóbb erejűnek az „alakoskodó, 
dramatikus ünnepi szokások" stb. kifejezé
seket. Nagyobbrészt ugyanis olyan szokás
formákkal találjuk szemben magunkat, ahol 
a színszerűnek nevezhető mozzanatok csak 
kisebb részben vagy alig-alig lelhetők fel, 
sőt egyes esetekben teljességgel hiányoznak. 

A betű mestere. Emlékezés Tótfalusi Kis 
Miklós életmüvére. Bp. 1964. Magyar Heli
kon. 57 1. 1 melléklet. 

Vannak szakmai ünnepek és ünneplések, 
amelyek „zártkörűek" maradnak, s az ünnep
lők — ha talán szeretnék is, hogy mindenki 
vagy legalább bárki örömük részesévé vál
jék — akarva-nem akarva megmaradnak 
meghitt otthonosságukban. Vannak viszont 
olyanok, amelyek csak akkor igazából ünne-

Mégis, mint említettem a szegényedés csak 
látszólagos: a források történeti tényei új, 
szilárd alapot adnak a biztos következtetések 
számára, s a valódi teljes gazdagságot 
hivatottak előtárni. 

A naptári ünnepekhez fűződő népi szín
játszásban távolról sem jelentkezhet egy
szerre az összes dráma-jellegű követelmény, 
mint a .párbeszédes szöveg, nézők előtti 
mimikus előadásmód stb. A gazdasági, 
társadalmi tényezők is eleve gátolják, hogy 
népi alapon a színjátszás a dráma magasabb 
formájáig eljusson. Ezeken a határokon 
belül azonban, a kötet adatai meggyőznek 
arról, hogy az egyes .ünnepi szokások a népi 
színjátszás követelményeinek elegendő mér
tékben megfeleltek. (Akár a jelen anyagát 
tekintjük, akár a történeti múlt megnyil
vánulásaival hozzuk összefüggésbe.) így 
például olyan esetekben, ahol hiányzik 
is mindennemű színjátszásra utaló elem a 
máig fennmaradt szokásokból, a hazai és 
nemzetközi történeti adatok segítségével 
hitelesen bizonyíthatjuk, hogy a szokás 
színjátékszerű volt régebben, nálunk is, 
vagy esetleg csak más népeknél. Az egyes 
szokásformák rendkívül sok okra vissza
vezethetően változnak, alakulnak az évszá
zadok folyamán. Dömötör Tekla könyvének 
elemzett történeti vizsgálata rendet tud 
teremteni, majd eligazítani képes e változá
sok kusza szövevényében. S elsősorban 
ez a tanulmány maradandó értéke. 

A hiteles forrásoknak a könyvben meg
nyilvánuló rendteremtő ereje gazdag lehe
tőségeket nyújta továbbikutatásnak. A szerző 
tanulmányával szilárd alapot teremtett, 
de érzésünk szerint még nem aknázta ki 
saját munkájának összes adottságait. Most 
már — a feltárt adatok támogatásával — 
határozottabb következtetésekre, merészebb 
állásfoglalásokra nyílik lehetőség. 

-A tárgy teljességre törekvő hazai és nem
zetközi irodalmi bibliográfiája zárja a kötetet, 
mely bőséges és mély alapot szolgáltathat 
újabb tanulmányokhoz. 

Gyenis Vilmos 

pek, ha az ünnep kapuit kitárják: részesedjék 
benne mindenki, akárki. Ez utóbbiak közé 
tartoznak a nyomdászok ünnepei. Ez magá
ból a szakma jellegéből következik. Termé
szetesen önmaguktól alakultak ki olyan 
hagyományok, hogy a tiszteletet — ha 
valakit megtisztelni óhajtanak — munkájuk 
kisugárzása adja meg. Egy tudóst tanulmány
gyűjtemény, a nyomdászt a szép könyv 
tiszteli meg legjobban, A magyar nyomdászat 
történetében hagyománnyá vált az is, hogy 
az ünnep gondolata összefonódik a legnagyobb 
az európai magyar nyomdász, Tótfalusi 
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emlékének felidézésével. így ünnepelték 
a nyomdászat feltalálásának 500-ik évfor
dulóját Kner Imre és nyomdászai a Mentség 
újra kiadásával. Tótfalusi abban is nyomdász-
tradíció, hogy 1902-ben kolozsvári nyom
dászok újították meg síremlékét. Az egyik 
legszebb magyar sírkövet amely egyszerű
ségében, a vésett betű, a szó erejétóTneme-
sebb, mint a legpompásabb mauzóleum. 

Szép könyv, Tótfalusi uram emlékezete. 
A mai nyomdászok is ezzel érezték leginkább 
megtisztelni Lengyel Lajos nyomdászt 60. 
•születésnapja alkalmából. Ezzel az ünnep 
részesévé tettek mindenkit, aki a valóban 
szép könyvet valaha is kézbe veszi. 

Csak ennyit mondani azonban azt jelen
tené, hogy megfeledkezünk arról a többről, 
ami különös sajátja a nyomdászatnak: 
a szép könyv szépségével is azt a gondolatot 
szolgálja, ami az olvasó számára olvasás 
közben kibontakozik. Talán éppen ezért 
követik nyomdászaink e könyvvel is a Tót
falusira való emlékezés hagyományát, és 
így teszik teljessé az ünnep harmóniáját. 
Teljessé azáltal, hogy a tartalom is, forma 
is méltó az ünnepelthez, Tótfalusihoz és 
a korhoz is, melyben a könyv megjelent. 
Hiszen azt sem szabad felejteni, hogy Tót
falusi mint „kiadó" a korszerűségért vívta 
harcát. Azért, hogy kicsiny hazája utplérje 
a századot, amelyet akkor írtak. 

Nem véletlenül ötlik fel a kor és kor
szerűség gondolata. A könyv maga sugallja 
ezt. Az első tanulmányt Tolnai Gábor 
1940-ben írta, -— az említett Kner-kiadás 
utószavaként. A többi tanulmány, Haiman 
György és Szántó Tibor tollából viszont 
mai, — Tolnai Gábornak a régi íráshoz 
fűzött kommentárjai és Haiman György 
visszaemlékező sorai hídként kötik össze 
a régebbit és a mait. Mégis kitapinthatóan 
két világ szólal meg bennük, s ez talán 
leginkább abból érezhető, mennyire másról 
szólnak és mennyire- más hangon. Ahogy 
Tolnai írja, akkori írását „átfűtötte a vég
zetes esztendők keserűsége, személyes indu
lata és szenvedélye, s hozta még közelebb 
a XVII. század utolsó évtizedei műveltségének 
e nagyszerű hősét, s a derékbatört életének 
alkotását". Számára Tótfalusi tragikuma 
„vádoló kérdőjelként villódzik fel a múltból" 
s az ami leginkább megragadja: a mégis 
vállalás, mégis akarás és küzdés nagy
szerűsége — az amellyel oly rokon Az ember 
tragédiájának bukások során át mégis haladó 
árama és megmaradó reménye. 

Haiman György és Szántó Tibor írásai
ban egészen más hang szólal meg. ők Tót
falusi dicsőségét kutatják, azt a munkát 
mérlegelik, amit Hollandiában betűmetsző
ként végzett .— s amely halála után tovább 
élt egészen a mai napig. Szántó Tibor kimu
tatja, hogy Tótfalusi kezemunkája hozta 

létre a Janson-ántiquát és kurzívát. E betűk
kel pedig Kis Miklós egy korszak előkészí
tőinek sorába lépett. Mindennél ékesebben 
bizonyítják ezt azok a minták is, amelyeket 
különböző korokból válogatott össze Hai
man György, Ezenkívül éppen századunk
ban éledtek újjá Hermán Zappf munkája 
nyomán Tótfalusi betűtípusai. (Vajon a 
magyar nyomdászat nem újíthatná-e fel 
maga is megfelelő formában e szép betű
típusokat?) 

A téma ilyen megválasztása, annak 
kutatása mit is adott Európának Tótfalusi 
keze-munkája, valahogy rokon azzal a 
törekvéssel,- amely például egyre jobban 
figyel költészetünk európai hírére és ter
jedésére. A múlt örökének e határokon 
túli továbbadása mögött ma már mindinkább 
nemcsak vágy, hanem remény és akarat 
is jelentkezik, hogy mint a társadalmi ha
ladás útkeresői és úttörői végre ne mi legyünk 
akik átveszünk, hanem azok, akik újat adunk 
— magunknak s mindenkinek. Ügy érzem 
ez a törekvés visszhangzik végül is abban, 
hogy e könyv már arra a Tótfalusira emlé
kezik, aki gazdag kézzel ajándékozta meg 
Firenzét és Grúziát, Hollandiát és Svédorszá
got — az emberi kultúrát. 

Tordai Zádor 

Mezősi Károly: Petőfi és családja Dömsödön. 
H. n. 1964. Múzeumok Pest Megyei Igazgató
sága. 721. (Pest Megyei Múzeumi Füzetek, 1) 

Mezősi Károly már régtől kivívta elő
kelő helyét a Petőfi-kutatások terén. Főleg 
a szülők életsorsának, a születéshelynek, 
a gyermek Petőfinek, majd a szabadszállási 
választás történetének problematikájában 
alkotott kiemelkedőt. Ezúttal a költő és 
a szülők életének egy másik, viszonylag 
rövid, de sorsdöntő szakaszát vette vizsgálat 
alá, s korábbi tudósi erényei — a tárgyismeret 
és tárgytisztelet, a mű és életrajz, mű és 
környezet, külső és belső élet egységben 
látása, az- Összefüggések felismerése, a leg-
jelentéktelenebbnek látszó adat helyére illesz
tése s a belőle vonható, olykor döntő követ
keztetés levonása — ezúttal is érvényesülnek. 

Az 1846. április végétől május végéig 
(Pálffy Alberttel együtt) Dömsödön töltött 
napok jelentősége a forradalmár költő öntu-
datosodásában és szárnyra kelésében kitűnő 
megvilágítást kap Mezősi füzetében. Egészen 
újszerű például Dömsöd jobbágyfalu tár
sadalmi viszonyainak-mint közvetlen élmény
nek felfedése Petőfi politikai szemléletének 
alakulásában. De sok eleddig ismeretlen 
vagy elhanyagolt adatot, szempontot kapunk 
— hátra nézve — 1845 őszének, 1845—46 
telének és — előrenézve — 1846 végének, 
sőt 1847 elejének a költői, politikusi és élet-
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pályát érintő jobb megértéséhez. Sokkal 
jobban látjuk például a külső életrajzi körül
ményeknek (a szülők anyagi romlásának, 
majd végső csődjének) szerepét a Felhők 
világnézetének elhatalmasodásában. Maga 
a dömsödi tartózkodás és a dömsödi költői 
termés elemzése pedig kész fejezete lehet 
akár egy életrajznak, akár egy elemző monog
ráfiának, akár még a kritikai kiadásnak is. 
Mezősi nemcsak összefogja és a kritika 
szűrőjén át vizsgálja az eddigi adatokat, 
hanem új adatokkal és meggyőző feltevések
kel is gazdagítja azokat: például a Csillag
talan éjek és a Regények (?) 'címen tervezett 
ciklusok, rendőrségi kémjelentések, kronoló
giai korrekciók, a dömsödi kéziratok kérdé
sében. 

Olyan fontosságot nyernek a Mezősi 
által felvetett kérdések, hogy akár bővebb 
tárgyalásuk is elkelt volna. Bővebben ki 
lehetett volna térni például a szalkszent-
mártoni és .dömsödi kettős bérletben Petőfi 
István rejtélyes szerepére (akkor hagyja 
ott a szülőket — 1845 őszén —, amikor 
az apa újabb bérletbe fog), nem elég világos 
az sem: miért lakik Petőfi Dömsödön idegen 
háznál, mikor a szülőknek is lett volna 
bőven hely (talán mégis igaz lenne az össze
zördülés?). Pálffy Albert jelenléte is fonto-
sabb tényező, mint amennyi helyet Mezősi 
szentel neki: ismeretes, hogy együtt olvassák 
— már franciául — a forradalmi műveket. 

Sok tekintetben vitatható a munka 
módszere és felépítése is. Igaz, a cél ez: 
,,Arra törekszünk, hogy tanulmányaink a 
tudományos népmüvelés igényének megfelel
jenek. Ezért, míg egyrészről tudományos 
problémák elmélyülő vizsgálatára is vállal
kozunk, másrészről a feldolgozás és előadás 
könnyedebb formájával füzeteinket az olva
sók számára érdekessé és vonzóvá kívánjuk 
tenni". Ez a cél mindenképpen helyeselhető, 
bár korántsem könnyen megoldható. Egy-
időben ennyi szempont kielégítése még 
Mezősinek sem sikerül ellentmondás és 
diszharmónia nélkül. A népszerűsítő cél 
ugyanis azt kívánná, hogy előbb az élet
rajzi, családtörténeti, környezeti s „muzeális" 
tényekből induljunk ki, s innen váltson át 
a tárgyalás a már tisztán elvi és filológiai 
zónába. Mezősi fordított eljárást alkalmaz, 
s általa a könyv trocheusi lejtésű lesz. 
Aztán: a füzetben számos olyan utalás, meg
állapítás, vitaelem van, ami csak a leg-
beavatottabb Petőfi-kutatókat érdekli — 
de őket valóban érdekli —, • már kevésbé 
a dömsödi Petőfi Múzeum látogatóit, és 
viszont. 

Végül pedig: a gazdag, friss, tudományo
san is színvonalas mondanivalóhoz nem méltó 
a kiállítás. A rotaprintes sokszorosítás, 
az ékezés gépírásos szintű alkalmazása, 
a sok gépelési hiba, a jegyzetek összekeverése 

egy belső használatra szánt s ingyen oszto
gatott brosúrává, legjobb esetben múzeumi 
kalauzzá degradálja ezt a legkényesebb 
igényt is kielégítő tudományos munkát. 
Meg kellene találni a módját, hogy egy 
ilyen értékes tudományos alkotás á meg
érdemelt külsőben jelenjék meg a nyil
vánosság előtt. 

Martinkó András 

Ambrus Zoltán: A bazár ég. Novellák, elbe
szélések. Szerkesztette és a bevezetőt írta: 
Pataki Bálint. Bukarest, 1964. Irodalmi 
Könyvk. 311 1. 

Születésének századik évfordulója fel
felvillantotta Ambrus Zoltán nevét, mint 
olyan íróét, akinek átfogó kritikai-esztétikai 
értékelése mindmáig nem történt meg. 
A jelenben is, a múltban is elismerték nem 
mindennapi tehetségét és mesterségbeli tudá
sát, a könyvkiadás azonban az utóbbi 
Ötven évben alig tett valamit ennek igazolá
sára. Az „írók írója" lassanként az irodalom
történészek írója lett, és Gyergyai Albert 
tanulmányán kívül (Kortárs. 1959. 4. sz.) 
nem akadtak törekvések arra vonatkozóan, 
hogy a modern olvasóközönség értékrendjé
ben is elfoglalja az őt megillető helyet. Ezt 
a mulasztást igyekszik némiképp pótolni 
a bukaresti Irodalmi Könyvkiadó kötete, 
amely Pataki Bálint szerkesztésében és 
bevezetőjével Ambrus Zoltán válogatott 
novelláival ajándékozza meg az érdeklődőket. 

A válogatás, a bevezető és nem utolsó 
sorban a kötet nevét adó novellacím is 
igazolja, hogy szerkesztője Ambrus Zoltán 
munkásságának marxista mérlegelésével pró
bálkozik. A gyűjtemény darabjai gondosan 
összeválogatott szemelvények az író társa
dalomkritikai élű elbeszéléseiből. 

A bevezető az író pályájának bemutatása 
közben irodalomtörténeti helyének megálla
pításával is kísérletezik. Sok mélyrelátó 
és lényeget kutató gondolata mellett azonban 
néhány iskoláskönyv ízű banalitás zavarja 
a népszerűsítő életrajzi ismertetést, és ez 
időnként ellentmondásokat eredményez. Első 
mondataiban megállapítja, hogy Ambrus 
Zoltán „egész írói világával a századvég 
haladó mozgalmához tartozik", de magya
rázat nélkül »hagyja a „haladó mozgalom" 
kifejezést, mely emiatt üres szólamként 
kong. A későbbiekben „világnézeti, politikai 
visszahúzódását" bizonyítja, mely meggátolta, 
hogy „a tömegekkel termékenyítő kapcso
latot kereshessen". E két állítás ellentétben 
van egymással, mindaddig, amíg a második 
bővebb kifejtés során tökéletesen meg nem 
hazudtolja és felesleges salakként felszínre 
nem dobja az elsőt. Ilyen módon többször 
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is ráirányítja a figyelmet a tanulmány szép
séghibáira, kiforratlan és tapogatózó tény-

\ közlési módszerére. 
A közönség és az író közti távolság 

magyarázatánál Schöpflin Aladár tanul
mányának (Nyugat 1931.) eszmei tovább
fejlesztésével próbálkozik. Schöpflin Ambrus 
szellemi magányát közönségével szembeni 
erkölcsi-intellektuális fölényével indokolja, 
rávilágítva az európai látókörű író és a saját 
portájánál tovább nem tekintő századvégi 
magyar „intelligencia" „atmoszféra-különb
ségiére. Ebből kifolyólag Ambrus nem is 
csatlakozott semmiféle mozgalomhoz. Nem 
úszott az ár ellen, de mellette sem, mint 
ahogy azt Schöpflin véli, hanem félreállt, 
és a maga egyéni világába zárkózva óvta 
művészi és erkölcsi elveinek tisztaságát. 
E passzív szemlélődés okai a korabeli tár
sadalmi-politikai viszonyokban keresendők, 
míg a visszavezető út megtalálásának elmu
lasztása nyilván az író osztályhelyzetében 
és lelki alkatában. Pataki Bálint mintha 
csak visszájára fordítaná a dolgokat, szinte 
•eredendőnek véli Ambrus kívülállását és 
szkepszisét, „mely nem kedvezett az akkori 
idők társadalmi kérdésekkel terhes harcainak." 
Ha azonban néhány vonással felvázolná 
a századvég milleneumi álpátoszát és poli
tikai csetepatéit, e zajos külsőségek mögött 
meghúzódó üresség — amelyet Ambrus 
legalább olyan világosan látott, mint Mik
száth vagy Bródy —, megértethetné kívül
állásának eszmei magasabbrendűségét. S 
ha ehhez még hozzászámítjuk, hogy a kora
beli európai tünet jelentkezéseként a magyar 
közönség és a kritika a századfordulón 
különösképpen a nagyot mondó filozófiai 
áramlatok árnyékában felnövő váteszek, 
költő-apostolok felé fordult figyelmével, 
ugyanakkor az író-mesterembert kevéssé 
volt képes értékelni, rájövünk „Ambrus 
hirtelen közönyének és korai kifáradásának" 
•okaira. Nem érthetünk egyet a bevezető 
véleményével akkor sem, amikor Ambrus 
helyenkénti „jelzéses" ábrázolásmódjában 
fedezi fel a közönség értetlenségének egyik 
indítékát. A minden ízében XIX. századi 
írónál • ki lehet mutatni szimbólumainak 
középkori vagy mesevilági eredetét, de 
a századvégi francia és a századeleji zaklatott 
európai modernséget, ami a korabeli átlag
olvasótól esetleg elidegeníthette volna, hiába 
keresnénk gondolatvilágában. 

A mélyebb társadalmi és irodalomtör
téneti gyökerek felkutatásának elmulasz
tásától eltekintve azonban Ambrus művészi 

-arculatának jól elemzett vonásaival is talál
kozhatunk a tanulmányban. A francia 
iskola hatására elegánsan finommá csiszoló
dott "intellektuális képzelet", "az elvonatkoz
tató képesség" és „az élményanyag gondolati 
síkra való felemelése" valóban Ambrus 

jellegzetes alkotói módszeréhez tartoznak. 
Újabb tévedés azonban a francia impassi-
bilité-vel való rokonítás során az a vád, 
hogy Ambrus „hűvös, fölényes tárgykezelése, 
. . . szenvtelen viszonya a hőseit foglalkoz
tató aggasztó kérdésekhez" . . . „akadályt 
jelenthet a művek szellemi-hangulati lég
körének megteremtésében". A francia impassi-
bilité modorossága nem azonosítható Ambrus 
mértéktartó, de szenvedélyes témakezelésé
vel. Ez a minden „ingujjas fesztelenség"-től 
viszolygó stílus kiválóan alkalmasnak bizo
nyult mind a környezetfestésre, mind pedig 
a hőseivel való tényleges együttélésre. Amint 
Gyergyai Albert is rámutatott, Ambrus 
legtöbb novellájában megvan a korabeli 
aktualitásokkal való kapcsolat, vagy éppen 
az életrajzi vonatkozású elem. 

Helyesen figyeli meg Pataki Bálint is, 
hogy a regényeiben jórészt zárkózott, önmagát 
kutató Ambrus, novelláiban sikeresen túl
lépi a belső én bűvös határvonalát, és e 
kifelé fordulásból származó írásai a mai 
olvasóhoz is közelebb hozzák őt. Kívánatos 
volna ennek a közelebbi kapcsolatnak a jövő
ben is érvényt szerezni. 

Schéda Mária 

Karinthy Frigyes: Hátrálva a világ körül. 
Válogatott cikkek. Összegyűjtötte, az utószót. 
és a jegyzeteket írta: Szalay Károly. Bp. 1964 
Szépirodalmi K- 718 1. 

Karinthy Frigyesnek, a Nyugat első 
nemzedéke kiemelkedő alkotójának külön
böző újságokban (túlnyomórészt a Pesti 
Naplóban) megjelent több mint száznegyven 
cikkét tartalmazza a három részre oszló 
vaskos kötet, amely a barna vászonkötésben 
megjelenő gyűjteményes Karinthy-sorozat-
ban látott napvilágot. A könyv elején az 
1914—18-as világháború és az utána követ
kező forradalmak idején írott cikkeket 
találjuk; a következő részben az 1928 és 
1932 közötti írások olvashatók (ezek a nagy 
gazdasági válság és az előretörő nácizmus 
éveiben születtek); a harmadik rész a Hitler 
hatalomra jutása, utáni és a második világhá
borút megelőző vésztjósló éveknek publicisz
tikai írásait öleli fel (1933—1938). 

Az első világháború időszakában írott 
cikkekből kitűnik, hogy Karinthy — az 
emberi méltóság védelmezőjeként — szem
ben állott (ha mindenkor nem is teljes követ
kezetességgel) az imperialista háborúval és 
az uszító soviniszta szólamokkal. A Hazám 
és „hazám" c. cikk (1915) a fékeveszetten 
nacionalista „kincstári" irodalom fölött mond 
ítéletet: „Világháború katonája: ezekre ne 
hallgass. . . A távolból kiáltom feléd: ne 
tűrd, hogy . . . sebedre cukros vizet önt-
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sön a kancsal, fisztula hangú frázis." A Sza
vakban (1917) megint csak az „írástudók 
árulásá"-ról van szó, a „gyalázatos hazugok
ról, akik hamisan játszottak velünk, meg
rontották a szavak becsületét és hitelét." 
A Békeuszítók, háborús apostolok (1917) 
és egyéb írások szintén a háború bűnösségét 
és értelmetlenségét tárják fel. A nyugodt 
és megfontolt ember c. cikk megsemmisítő 
gúnnyal és megvetéssel ad portrét az oppor
tunistáról, akinek „bölcsessége" és „mérték
tartása" mögött a puhány egoizmus, a hatá
rozott állásfoglalás elől való gerinctelen 
meghátrálás húzódik meg. 

Karinthy háborúellenes, pacifista meg
nyilatkozásainak értékét azonban csökkenti, 
s állásfoglalásának merészségéből sokat levon, 
hogy érvelésének éle csupán az antant-hatal
mak és azok kormánya, rendszere ellen irányul. 
„Ó francia sajtó, minden sajtók söpredéke . . . " 
— kiált fel 1917-ben. De vajon a központi 
hatalmak országaiban megjelenő lapok zöme 
mennyivel volt különb a francia sajtónál? 
1915-ben — magáévá téve a hivatalos állás
pontot — arról ír, hogy a -magyar katona 
azért kockáztatja az életét, mert „halálos 
veszélyben volt," — evvel a háború Önvédelmi 
és jogos voltát sejteti. Bírálja, gúnyolja 
II. Miklóst, majd a háborút folytató Kerensz-
kijt, Wilson elnököt (természetesen joggal), 
azonban ezek az írások — amelyek mindig 
csak egy irányba ütöttek — alkalmasak 
voltak azt a látszatot kelteni, hogy a Hohen-
zollernek Németországa és a Habsburgok 
monarchiája ellenfeleiknél különb, igazságo
sabb ügyet képvisel. 

Olvasókönyv c. írásában (1917) némi 
megértéssel beszél a forradalmárról, — egy 
másik cikkében viszont (ugyanebben az év
ben) még a klasszikus polgári forradalmakat 
is megtagadja; ezt tanácsolja az 1917-es 
februári forradalom utáni új orosz kormány
nak: „Mindazok a törvények, amiket akkor 
hoztak (ti. a nagy francia forradalomban, 
D, I.), eltörlendők és azoknak ellenkezője 
állítandó fel." A készakartan iskolás stílusú 
fogalmazás nem gúnyos vagy ironikus értel
mű, — Karinthy valóban ellenzője minden
kor a forradalmi útnak, a forradalmi poli
tikának. 

Mint Szalay Károly, a kötet összeállítója 
tájékoztatja az olvasót, Karinthy a 20-as 
évek elején és közepén politikai tárgyú 
cikket keveset írt. így a könyvben 1919 
és 1928 között egy majdnem évtizedes 
h iá tus tűnik szemünkbe. 

A 20-as és 30-as évek fordulóján mikről 
ír Karinthy? A tiszazugi eseményekről 
(A vasorrú bába), a szép és vagyontalan 

nőnek a kapitalizmusban való kiszolgál
tatottságáról (Menj, és add el magad), 
a vezető politikusokról, akik „babonákhoz 
és tömegsugalmakhoz igazodva határoznak 

népek, országok, államok sorsa felett", 
akik „falnak menesztik a boldogtalan töme
get" (Bacilusok és bogarak), az emberséges 
pedagógiáról (Tanár úr, nem készültél), a 
hitlerista pártprogramról és Meskó magyar 
fasiszta vezérről (Német iskola). Publicisz
tikája színes, lendületes, logikusan, mes
terien érvelő és kora leglényegesebb kér
déseire tapintó ezekben az években. Erkölcs, 
ízlés, szemérem című kitűnő cikkében (1932) 
azt tanácsolja a kormányzatnak, hogy 
a könyveket, színházakat, kabarékat, mulató
helyeket és általában a nemi erkölcsöket 
ellenőrző rendőrök egy részét „ki kellene 
küldeni a külvárosokba, megakadályozni azo
kat az erkölcstelenségeket, amikre rablások 
és lopások és betörések . . . formájában 
viszi rá a bűnre hajló emberi testet egy másik 
erkölcstelen szervének, a gyomornak erkölcs
telen korgása". A tömegnyomort ölbetett 
kezekkel néző és csupán a szexuális erkölcs 
fölött őrködő polgári társadalom metsző 
bírálata ez a Karinthy-cikk. 

Életének utolsó öt esztendejében első
sorban a fasiszta jogtalanság, az „értelem-
destruáló" náci szellem ellen küzd Karinthy. 
A Goebbels-féle német sajtótörvény kapcsán 
a „szabadság újdonsült gyilkosai"-ról beszél, 
ízekre szedi szét Gottfried Benn-nek a 
„Führer"-t magasztaló könyvét, tárgyalja 
Hitleréknek a rivális Röhm-klikkel való 
véres leszámolását, Egy állam és egy humo
rista című írásában a japán militarizmusnak 
a szabad szellemet elfojtani akaró módszerei
ről ejt szót, felidézi a Dreyfus mellett harcba 
szálló Zola bátor alakját, elismerő recenziót 
ír Sós Endre náciellenes könyvéről, bírálja 
a készülő zsidótörvényt". Ekkor —: a második 
világháború kitörése és a fasiszta áradat 
szennyes hullámainak tetőzése előtt — 
hullott ki kezéből a toll, amelyet — publicis
taként is — negyedszázadon át oly sok 
tehetséggel és tiszta, nemes indulattal for
gatott. Publicisztikai stílusa és újságírói 
példája később is hatott, — így például 
a felszabadulás utáni, Zsolt Béla által szer
kesztett Haladás c. polgári radikális hetilap 
gárdájára. 

A kötet utószavát — egy terjedelmes, 
35 oldalas tanulmányt —. Szalay Károly 
írta, az eddigi legalaposabb Karinthy- monog
ráfia és több, az íróval foglalkozó elabo-
rátum szerzője. Szalay Károly írása adatai
ban pontos, szempontjaiban meggyőző. Nem 
kívánja Karinthyt radikálisabbnak, „pozi
t í v a b b n a k feltüntetni, mint amilyen való
jában volt. Az író világszemléletének polgári
liberális, forradalomellenes, ugyanakkor azon
ban racionalista, természettudományi és 
technikai érdeklődésű, minden miszticizmus
tól és antiintellektualizmustól ment, az 
utolsó esztendőkben kombattánsan fasiszta
ellenes vonásaira híven, jól megválasztott 
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idézeteket felsorakoztatva világít rá. Az utó
szó tehát értékes arcképet rajzol Karinthy-
ról, a közéleti kérdéseket élénken figyelem
mel kísérő, sokoldalú, a kor szellemi prob
lémáit és áramlatait (Freud, Einstein stb.) 
mélyen és kitűnően ismerő publicistáról. 
A tanulmány stílusa azonban néhol kissé 
ízetlen, kopár. Egyik mondatát például 
így kezdi Szalay: „Amíg a nők b e h a t á s a 
érvényesül a társadalomban . . . " 

A jegyzetekben elég sok a hiba. Téves 
helyesírással szerepel a 706. lapon D'Annun-
zioés Desnoulins, a 709. lapon D. H. Lawrence, 
a 710* lapon Thuküdidész neve. Desmoulins 
neve a főszövegben^ (390.) is hibás ortog-
ráfiával található. Értelemzavaró sajtóhiba 
a 66. lapon a „boche-t ugratni", — volta
képpen a „boche-ok" elleni „ugatásról" 
van szó. Voltaire, Shaw, Darwin, Maeterlinck, 
Heinrich Mann, Thomas Mann személyéről 
nem nyújt felvilágosítást a jegyzet, ami 
mondjuk hagyján, hiszen hírneves nagy 
elmékről és írókról van szó. Azonban Gott
fried Bennről, Kóbor Tamásról s más — Ka
rinthy által emlegetett — ma már nem általá
nosan ismert nevek viselőiről kívánatos lett 
volna pár szavas tájékoztatás. Kunfi Zsig
mondról megjegyzi Szalay, hogy opportunista 
volt, Garami Ernőnél viszont nem szerepel e 
jelző. Pedig Garami . a szociáldemokrata 
mozgalomban Kunfitói lényegesen jobbra 
helyezkedett e l . . . 

Dévényi Iván 

Kacsó Sándor: írók — írások. Bukarest, 1964. 
Irodalmi K. 347 1. 

A romániai magyar irodalmi életben 
mintegy negyven esztendeje fejt ki értékes 
munkásságot e kötet szerzője. Az írók— 
írások 1955 óta megjelent kritikáinak, tanul
mányainak legjavát fogja egybe. E gyűjte
ményt nagy témagazdagság jellemzi; múlt 
és jelen irodalmi jelenségei iránti széleskörű 
érdeklődésénél, elvi kérdésekre érzékenyen 
reagáló kritikusi magatartásánál fogva Kacsó 
Sándor írásai méltán tarthatnak számot 
figyelmünkre. 

Négy fejezet — huszonkét írás. A kötet 
élén a Klasszikusokról c. fejezetben Eötvös 
József és A falu jegyzője c. tanulmánya áll, 
1960-ból. Feltehetően bevezetésnek szánta 
valamilyen kiadás elé ezt a 25 lapra terjedő 
írását (bár a megjelenés helye sem itt, sem 
a későbbi cikkeknél nincs feltüntetve), 
elemzése lényegében a magyarországi Eötvös
képpel rokon. Petőfi Sándorról halála 110. 
évfordulóján emlékezik meg és e néhány 
lapra terjedő lírásában a tartalom és forma 
Petőfinél megvalósult nagyszerű egységét 
vizsgálja. Arany Jánosról Arany harminc
négy éve Nagyszalontán címmel emlékbeszédet 

olvashatunk 1957-ből. Szép, meleghangú 
szavak — a szalontai évek életrajzi, irodalom
történeti áttekintése. 

A Kortársak-emlékek fejezet több újdon
ságot tartogat az olvasó számára, mert 
számos személyes élmény teszi színessé, 
izgalmassá. A Cirill páter, mint tilalomfa 
felidézi a marosvásárhelyi-katolikus gimnázi
um ifjúságának — köztük a szerzőnek, 
mint az önképzőkör akkori elnökének — 
találkozását Ady költészetével, 1918 őszén. 
A csattanós kis történet azzal zárul, hogy 
a diákság, éppen a tilalom hatására „mohó 
kíváncsisággal vetette rá magát Ady Endre 
erkölcstelennek nyilvánított költészetére... 
s borzongó izgalommal kóstolgatta azt 
a forradalmi szellemet, amely felforgatta 
és átalakította addigi egész világképét." 
— Ugyancsak személyes emlék húzódik 
meg A. „Gyönyörű sors" sodrában című 
kis írás mögött. Kacsó Sándor Salamon 
Ernővel dolgozott együtt a brassói szerkesz
tőségben és azt az epizódot emeli ki a régi 
időkből, amikor egy alkalommal, rányitva 
az ajtót, Marx TőMjének olvasása közben 
lepte meg a költőt. — Tószt a nyolcvanéves 
Kós Károlyra című köszöntőjében kettejük 
egykori kapcsolatából arra emlékezik, hogyan 
irányította őt negyven évvel azelőtt, kezdő 
újságíró korában Kós a helyes útra, amikor 
így bírálta: „Marhaságokat írsz. Mind csak 
a tavasz, meg az ősz . . . írd az életet . . . 
Eredj ki falura . . . " — Kiemelkedik ebből 
a fejezetből a Kortársi jegyzetek Asztalos 
Istvánról című tanulmánya, nemcsak ter
jedelménél fogva (54 oldal), hanem mert 
az író halála után három esztendővel egész 
életműve áttekintésére vállalkozik. — Érde
kes elvi problémát érint Az Aranymező 
második kiadásában. Kovács György ezt 
a regényét 1942-ben írta a falu kiúttalanságá
ról. A szerző 1955-ben átdolgozta korábbi 
művét és bizonyos — véleménye szerint 
már nem aktuális — részeket kihagyott 
belőle. Kacsó szerint a regény eszmei mon
danivalója eltorzult, felborult tartalmi egyen
súlya. 

E kötet szerzőjét magát is különösen 
izgatja a falu, a paraszti • sors jövője. ÚJ 
falu-új írók című harmadik nagy fejezeté
ben paraszti tárgyú regényekről szóló kri
tikáit olvashatjuk. Mérlegre teszi Sütő 
András, Szabó Gyula, Katona Szabó István 
regényeit és az elvi engedményekből követ
kező művészi torzulásokat, gyengeségeket 
bírálja. 

Az utolsó cikkcsoport gyűjtő címe: Köl
tészetünk dolgairól. Egyik 1955-ös tanulmá
nyában a romániai magyar líra állapotát 
méri fel és főkövetelményként a nagyobb 
gondolatgazdagságot hangoztatja. Érde
kesek azok az írásai is — ugyancsak 
1955-ből —, amelyek romániai magyar 
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ritmus-elméleti munkák recenzióiként a szak
tudomány legfrissebb magyarországi ered
ményeire is támaszkodva foglalnak állást 
alapvető verstani kérdésekben. 

Kacsó Sándor könyve egészében érdekes, 
olvasmányos; a múlt hagyományainak tisz
telete mellett a szocialista irodalomért 
érzett írói-kritikusi felelősségtudata teszi 
jelentőssé és rokonszenvessé. 

Tamás Anna 
\ 

Szilágyi János: Munkásosztályunk általános 
műveltségi helyzete 1919—1945 között. Bp. 
1964. Akadémiai K. 1321. (Értekezések a tör
téneti tudományok köréből. Új sorozat, 35.) 

Ez a tanulmány első ízben nyújt átfogó 
képet a munkásosztály műveltségi viszonyai
ról a két világháború közötti időben. Ismerteti 
a szerző a korszak általános művelődés
politikai elveit, valamint a munkásosztállyal 
kapcsolatos kultúrpolitikai intézkedéseket. A 
tanulmány két részre rszlik: egyik a munkás
osztály általános műveltségi helyzetének 
ismertetése, majd a második részben elemzi 
a művelődéspolitikai törekvéseket és ezek ha
tását a munkásosztály általános műveltségi 
helyzetére. A kötet végén pedig egy áttekintés 
található Műveltségi helyzet, műveltség, világ
nézet és életforma címmel, mely a tanulmányból 
levont tanulságok alapján egy másik tanul
mány problémakörének körvonalait sejteti. 

Szilágyi János, könyvében rámutat arra, 
hogy nagyobb gondot kell fordítani a munkás
osztály kulturális hagyományaira, a két 
világháború között kifejlődött proletárkultú
rára. Az általános műveltség egyik összetevője 
az irodalmi műveltség, az olvasottság. Vizs
gáljuk meg a tanulmányt ebből a szempont
ból. A könyvkiadás túlsúlyban az uralkodó 
osztáyok érdekeit szolgáló tőkés könyv
kiadók és a jobboldali szervezetek kezében 
volt, természetesen nacionalista és vallásos 
célt szolgálva. A baloldali könyvkiadók 
anyagi nehézségekkel küszködtek, meg a 
cenzúra is gátolta őket. Földes Ferenc 
szerint az országosan kiadott szépirodalmi 
könyvek kb. fele közönséges ponyva volt. 
Szilágyi az általános helyzet jellemzésére 
idézi Veres Péternek a Kelet Népében 1938-
ban megjelent cikkét (Irodalom és közönség), 
mely szerint „a komoly irodalom olvasó
közönsége nagyon kicsi". De kiemeli a cikk, 
hogy a szervezett társadalmi osztályok 
közül egyedül a munkásság érdeklődött 
a színvonalas könyvek iránt. A Fővárosi 
Könyvtárban 1934-ben végzett felmérés 
alapján megállapították, hogy a „munkásság 
művelődési hajlama meglepő, s olvasmányai
nak színvonala is tiszteletre méltó". 

Kedvezőtlenül hatott e korban, hogy 
már az elemi iskolában sovinizmusra, nemzeti 
gőgre neveltek az irodalom felhasználásá
val (Szabolcska Mihály stb.). A nép
könyvtárak pedig tele voltak jelentéktelen 
vagy reakciós írók munkájával (Abonyi 
Lajos, Pékár Gyula, Szederkényi Anna, 
Tormay Cecil), viszont Goethének, Heinének, 
Vajda Jánosnak, Adynak egyetlen műve 
sem jutott be az „alkalmas" könyvek közé. 
Tolsztojnak és Eötvösnek mindössze egy-egy, 
Mórának pedig két füzetkéje, Balzacn ak 
egy kötete, Mikszáthnak, Móricznak pedig 
két-három „legszelídebb" könyve. Ha a 
lehetőség meg is volt, nagyon ritkán párosult 
hozzá a szabadidő. Egy 1940-es felmérés 
szerint a férfi és női munkásoknak egyaránt 
53%-a jelölte meg időtöltésnek a regény
es újságolvasást. Persze a kor átlagolvasójá
nak az volt a lényeges, hogy a könyv elterelje, 
elvonja figyelmét a napi gondoktól és ese
ményektől. Más volt a helyzet a Népszava 
elvasótábórában, hozzájuk eljutott Marx, 
Bobel, Gorkij, Solohov, Jókai, Petőfi, Darvas 
József, Nagy István és Kassák Lajos egy-
egy műve, írása is. A színházlátogatás és 
rádióhallgatás oly minimális volt, hogy 
érdemileg nem is lehet róla szólni. Bár 
a mindennapi kenyérért vívott harcokban 
elsőnek a magyar könyv vérzett el, Magyar
országon — az adott körülményekhez képest 
— magas színvonalú, haladó és forradalmi 
tartalmú munkáskultúra alakult ki. Ezt 
példázza Szilágyi János könyve és további 
kutatásokra, feldolgozásokra serkent. 

Stenczer Ferenc 

Kolta Ferenc: Ifjúsági irodalom. Bp. 1964. 
Tankönyvkiadó V. 191 1. (Kézirat gyanánt) 

Ifjúsági irodalmunk múltjának összefoglaló 
igényű feldolgozásával a felszabadulás előtti 
időben mindössze egy könyv foglalkozott, 
Szemák István munkája, de az már a maga 
idejében is (1924-ben jelent meg) elavult
szemléletű volt, ma már csak bibliográfiai 
szempontból használható. A felszabadulás 
után a tanító-és óvónőképző intézetek szá
mára kiadott tankönyvek kísérelték meg 
áttekinteni irodalomtörténetünknek ezt a 
területét. Kolta könyve is ezek sorába 
tartozik azzal a különbséggel, hogy könyvé
nek megjelenésével tanárképző főiskoláink 
tantervében is elfoglalta méltó helyét iro
dalomtörténetünknek eddig teljesen elha
nyagolt fejezete. 

Az ifjúsági irodalom történetének a fel
dolgozása nemcsak irodalmunk történetének, 
a múlt irodalmi életének megértését segítené 
elő, de neveléstörténeti, művelődéstörténeti, 
ízléstörténeti szempontból is lényeges lenne. 
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Hiszen az emberek gondolatvilágának, ízlé
sének alakulását, a művészetekhez váló 
viszonyát nagymértékben meghatározzák 
azok a benyomások, amelyeket első, gyer
mek- és ifjúkori olvasmányaiból merítettek. 

A könyv első részében az ifjúsági irodalom 
elméleti problémáival foglalkozik, ezt követi 
a külföldi ifjúsági irodalom múltjának az 
áttekintése, majd röviden ismerteti a magyar 
ifjúsági irodalom történetét. 

Szükséges volt a könyvnek a megjelenése 
több okból is. Egyrészt még ma is élaz a ko
rábbi felfogás, hogy az ifjúsági irodalom sorá
ba a művészileg értéktelenebb művek tartoz
nak. Ez a felfogás kísért még a közelmúlt
ban megjelent Irodalmi Lexikon fogalom meg
határozásában is: „Ifjúsági irodalom: a gyer
mekek, a komolyabb művek befogadására 
még nem érett fiatalok számára alkotott, 
ezek igényét kielégítő szépirodalmi művek 
összefoglaló neve." Ifjúsági irodalmunk múlt
ja azonban bizonyíték arra, hogy a gyermek 
is alkalmas „komolyabb művek", esztétikai 
élmények befogadására, csak a különböző 
életkori szakaszokban ez a készség más 
és más szinten jelentkezik. 

Másrészt érdeme a könyvnek, hogy — 
ha vázlatosan is — áttekintést ad az ifjúsági 
irodalom történetéről a legrégibb időtől 
egészen a máig korszerű, marxista szempont
ból, és ugyanakkor alapja lehet egy teljesebb 
igényű munka elkészítésének. 

Az élő ifjúsági irodalom problémáinak 
a megoldásához is szükséges a háttér meg-

, rajzolása. Kolta erre vállalkozott, és örven
detes, hogy felveti olyan írók értékelésének 
a problémáját, mint Sebők Zsigmond, Do-
nászy Ferenc vagy Pósa Lajos, akiknek 
érdemei elvitathatatlanok, népszerűségük — 
ha szűkebb körű is, mint a maguk idejében 
— ma is kimutatható, viszont munkásságuk 
ellentmondásos. Életművük részletes elem
zése megkönnyítené ma is felvetődő problé
máknak ä megoldását, mint pl. a művészi 
és a pedagógiai követelmények helyes össz
hangja, vagy formai kérdések tisztázását. 
Az említett írók értékelésének a felvetése, 
jelentőségüknek az elismerése annál is inkább 
fontos, hiszen az Új Magyar Lexikon is 
pl. Pósa Lajost úgy tartja számon, mint 
konvencionális, problémátlan versek szerző
jét, Petőfi-epigont. Korabeli népszerűségét 
azzal indokolja, hogy a szellemileg igény
telen rétegek ízlését szolgálta ki, az ifjúsági 
irodalomban betöltött szerepéről pedig csak 
annyit említ meg, hogy szerkesztője volt az 
Én Újságomnak. 

A magyar ifjúsági irodalom kialakulásá
ban is óriási jelentősége volt a népköltészet
nek, a népköltészeti alkotások gyűjtésének. 
Móra Ferenc, Gaál Mózes, Sebők Zsigmond, 

7 Irodalomtörténeti Közi. 

Benedek Elek, Pósa Lajos és sokan mások 
biztosították a népköltés sikerét az ifjúsági 
irodalomban. Mindez azonban nem derül 
ki világosan a könyvből. Éspedig azért, 
mert a speciális ifjúsági írók részletes elem
zésével a könyv adós maradt. Pl. a XX. 
század első felének a tárgyalásánál részle
tesen szól Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, 
Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond 
munkásságáról, és mindössze alig több, mint 
egy oldalon ad áttekintést a speciálisan 
ifjúsági irodalomról. Ebben a rövid részben 
említi meg Bródy Sándor, Eötvös Károly, 
Szép Ernő, Komáromy János, Kaffka Margit, 
Balázs Béla, Ságvári Endre ifjúsági irodalmi 
munkásságát. Itt szól az ifjúsági könyvtárak 
helyzetéről, és a meglehetősen megszaporo
dott, de esztétikailag értéktelen és nevelési 
szempontból káros kiadványokról. 

Klasszikus regényíróink ifjúságivá vált, 
vagy eredetileg is az, ifjúság számára írt 
műveinek,az elemzése mellett teljesen hiány
zik klasszikus költőink, Petőfi Sándor, 
Arany János, Vörösmarty Mihály, Ady 
Endre,, Juhász Gyula, Tóth Árpád, Szabó 
Lőrinc ifjúság számára írt, vagy az ifjúság 
körében népszerűvé vált verseik elemzése. 

Vitatható a könyvnek az az állítása, 
hogy a Légy jó mindhalálig a legjobb ifjúsági 
regények egyike. Bár ifjúságról szól a könyv, 
és az általános iskolákban kötelező olvasmány, 
nem ifjúsági regény. 

Jelentős szerepet töltöttek be ifjúsági 
irodalmunk történetében a gyermek- és 
ifjúsági lapok. Ezeknek a feldolgozása nagy 
népszerűségük miatt is szükséges lenne. Kolta 
könyve ezzel teljesen adós marad, s megelég
szik néhány folyóirat címének a megemlítésé
vel. De még címszerűen sem említ meg olyan 
jelentős ifjúsági lapokat, mint pl. a Kis 
Lap, a Jó Pajtás; Benedek Elek Cimborája 
is sokkal részletesebb elemzést érdemelne. 

Teljesen hiányzik a nem kifejezetten 
szépirodalmi, hanem inkább ismeretterjesztő 
irodalomnak a feldolgozása. 

Kevésbé elnagyolt a kép a felszabadulás 
utáni ifjúsági irodalmunk helyzetéről. Itt 
már külön tárgyalja a gyermek- és az ifjúsági 
irodalmat, amit viszont hiányolok a korábbi 
részeknél. 

A könyv erényei és hiányai egyaránt fel
vetik az ifjúsági irodalom sokkal részletesebb 
és főleg tudományos igényű feldolgozásának 
a szükségességét. Ezt azonban meg kell 
előznie az elméleti kérdések tisztázásának 
és számos részletmunkának. Ebben nagy 
segítséget nyújthatna egy külön folyóirat, 
amelynek a szükségességét Kolta Ferenc 
is felvetette a Jelenkor 1965. januári számá
ban. 

Szakáll Károly 

637 


