
A Bevezetés-ben ezt olvassuk: „ . . . úgy 
gondoljuk, hogy Komlós Aladár Vajdáról és 
Reviczkyről, Rejtő István Thury Zoltánról, 
Gergely Gergely Tolnai Lajosról, Sziklay 
László Gáspár Imréről írt monográfiája után 
sem lesz érdektelen, ha közreadjuk ezeket a 
gyakorlatilag már szinte hozzáférhetetlen 
portré-vázlatokat, leveleket, emlékezéseket, 
bírálatokat és cikkeket, a kor irodalmi életét 
és annak atmoszféráját sokszor eleven meg
jelenítő erővel megrajzoló írásokat." 

Egyet értünk ezzel az indoklással, mert 
Milkó feljegyzései nem lényegtelen kérdé
sekre vetnek új oldalról fényt. Csak egy 
példa. Gergely Gergely Tolnai Lajos pályája 
(Bp. 1964) c. művéből idézünk: „1887 őszétől 
kezdve [Tolnai] több vidéki városban tart 
szabad előadásokat. . . Szegedre régi barátja. 
Szabados János hívja . . . de már a szabadkai 
előadáson zavaró momentumok játszanak 
közre . . ." (200. 1.) E „zavaró momentumo
kat" fejti ki higgadt részletességgel és levelek
kel dokumentálva Milkó (89-107. 1.). Nem 
csak azt tudhatja meg ebből az olvasó, „hogy 
negyven esztendő előtt hogyan készültek 
nálunk a vendégfelolvasások", — de az is 
nyilvánvaló lesz, hogy Szabadkán nem a 
„hivatalos hatalom" vágta el a sikertől 
Tolnait, hanem a helyi adottságokkal számot 
vetni nem tudó konoksága. 

Ami a második kötetet illeti, ebben Milkó, 
a szépíró kér szót. Szeli István bevezető 
esszéje a széles műveltségű, rokonszenves 
szerénységű alkotót méltó helyére teszi. A 
kissé arisztokratikusán felfogott „nemes 
belletrisztika" mesterének tartja, ki a Fővá
rosi Lapoktól a „vajdasági" magyar iroda
lomig ívelő hatvanesztendős pályáján meg
maradt az apró műfajok írójának. „A maga 
műfajaiban azonban ragyog, sziporkázik s 
kora legismertebb nevei mellé emelkedik." 

Bélley Pál 

Csaplár Ferenc: A Szegedi Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma. Bp. 1967.MTA Irodalomtörténeti 
Intézete—Akadémiai K. 187 1. (Irodalomtör
téneti Füzetek 52.) 

A két világháború közti korszak iránt az 
utóbbi években föltámadt érdeklődés, töb
bek között a szocialista irodalom különböző 
problémáinak, a Válasznak, a pécsi Sorsunk
nak, a vásárhelyi találkozónak földolgozása 
örvendetes tendenciát jelez: szaktudomá
nyunk a nagy korszakokhoz illő komoly 
alapossággal kezdi gyűjteni és értelmezni e 
félig előd, félig kortárs nemzedék munkássá
gára, mozgalmaira, szervezeteire vonatkozó 
adatokat . Csaplár Ferenc könyve is a „ tény
föltáró" részlettanulmányok sorába tartozik; 
nem hibátlan, de a kor további ku ta tásá t 
megkönnyítő, hasznos munka. 

A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma 
az 1930-as években kibontakozó értelmiségi 
mozgalmak egyike. Keletkezését a monog-
ráfus meggyőzen vezeti le a gazdasági válság
gal és diplomainflációval járó értelmiségi bázis-
keresésből, a szegedi-, Szeged-környéki társa
dalmi problémák súlyosságából és a város 
nagyszerű hagyományainak (Kálmány, 
Gárdonyi, Tömörkény, Juhász Gyula) meg 
egyetemének sokra kötelező szelleméből. 
Jelentőségét részint szociális és antifasiszta 
társadalmi-politikai törekvése, részint néhány 
értékes kulturális teljesítmény adja. Mint
hogy e kettős programon beíül részvevői a 
művészet és tudomány igen változatos terü
leteit művelték, a mozgalom ábrázolása meg
lehetősen bonyolult föladat. A sokfelé ágazó 
anyagot a szerző időrend szerint tárgyalja: 
a falukutató előzmények után 1930 és 1938 
között működő Kollégium fejlődését három 
szakaszra bontja, és szakaszonként muta t ja 
be a különböző művelődési ágakban elért 
eredményeket. Az első periódus 1933 őszén 
zárul; világtörténelmi és helyi okok együttes 
hatására ezután „pil lanatnyi megtorpanás" 
következik, de 1935-től a nemzetközi és 
magyar antifasiszta mozgalmak sodrában a 
Kollégium magára talál, több tagja a nép
frontküzdelmek szereplője lesz. 

A politikai fejlődés elemzése mellett 
Csaplár a Kollégium alkotóműhely-jellegét is 
hangsúlyozza, főleg a közös élmények, program 
és kölcsönhatások szemszögéből. Tárgyához 
képest természetesen tablót ad, de az egymást 
„nevelő közösség" bemutatása során egy-egy 
portré is új vonásokkal gazdagszik. Elsősor
ban Radnótié: módszertanilag is újszerű, 
ahogyan a szerző a fametsző Buday és a költő 
stílus- és motívumközösségeit, egymásra 
hatását föltárja. Kollégiumi élményekkel 
magyarázza a népi kultúra némely elemei
nek behatolását Radnót i lírájába. Világszem
léletének 1933-ban kezdődő elborulásával, 
a „surranva kell most é lned" tuda tának kia
lakulásával kapcsolatban fontos új gondola
tot vet föl: a közvetlen élmények, a szegedi 
antiszemita és nyilaskeresztes mozgolódások 
bénító hatását dokumentálja. (A korábbi 
elemzések a távolabbi indítékokat, a hitleri 
fasizmus uralomra kerülését és a nemzetközi 
munkásmozgalom átmenet i zavará t emelték 
ki.) 

Az értékes részeredményekkel szemben az 
összképet kettős aránytévesztés zavarja. Az 
elsőt a monográfusok nehezen legyőzhető 
kísértése, a földolgozott tárgy iránti elfo
gultság okozza: az ábrázolás — más egykorú 
törekvések rovására — kissé fölnagyítja, 
eltúlozza a mozgalom jelentőségét. Különö
sen szembetűnő ez a népi írókkal való össze
hasonlításokban. Csaplár tétele szerint a 
Kollégium működését a munkásmozgalom
mal való szoros kapcsolat és az európai látó-
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kör „kimenti a 30-as .évek népiességének 
provincializmusából" (180.). E megállapí
tás a népi mozgalom ma már túlhaladottnak 
minősíthető, vulgáris megítélésében gyöke
rezik. Közismert tény, hogy a népi táborból 
többen csatlakoztak az illegális KMP-hez, 
s a más úton járó népiek között is a kor leg
magasabb műveltségi szintjén álló alkotókat 
találunk. A „modern és népi, európai és 
paraszti szintézisére való törekvést" (111.) 
sem jogos szembeállítani a népiek szemléle
tével: Németh László, Tamási, Illyés, Kodo-
lányi, Gulyás Pál stb. elméleti és szépiro
dalmi műveiben is kifejeződik e program. 
Bizonyítátlan és fölületesen általánosító az 
a vád, hogy „a népi írók decentralizációs 
törekvéseiben a parasztorientáció és bizonyos 
mértékig a munkásellenesség rejtezik" (115.1.). 
A közép-európai tájékozódás gondolatával 
foglalkozó Baróti Dezső-tanulmányt Csaplár 
a Németh László koncepciójának „balra 
tolódott változataként" értelmezi (157), holott 
Baróti — Eckhardt nyomán — tisztán 
szellemtörténeti irodalomfölfogás nevében 
bírálja Németh gondolatait. 

Mindez azért is feltűnő és zavaró, mert 
objektíve ellentmond a Kollégium magyar
ságtudományi kutatásairól, németellenes 
nacionalizmusáról, meg a Válaszhoz és Márci
usi Fronthoz fűződő kapcsolatairól szóló — 
igen tárgyilagos — későbbi fejezeteknek. Az 
ellentmondást valószínűleg azon tétel gépies 
alkalmazása okozza, amely szerint az 1935 — 
1938 közötti évek a népi mozgalom fénykora, 
eszmeileg és művészileg legtermékenyebb
szakasza. E néhány év eredményeinek kieme
lése azonban nem jelenthet egyoldalú szem
beállítást a korábbiakkal; a Kollégium néhány 
tagja, főleg Erdei és Ortutay számára az 
1935-ig tartó időszak helyi előkészület volt, 
hogy utána — éppen a népi mozgalmon keresz
tül ! — bekapcsolódjék országos dolgok ren
dezésébe (138-140. és 153.). 

Másik kifogásunk a tabló egyenetlen kidol
gozását illeti, ami akarva-akaratlanul újabb 
eltolódásokat okoz a mozgalom méreteinek 
és belső arányainak szemléletében. A könyv
ben túlontúl aprólékosan földolgozott anyag 
sem ad alapot az összefoglalásnak arra a 
passzusára, hogy „a színpadmozgalom a 
népfront kezdeti időszakának legnagyobb 
szabású, a magyar társadalom haladó, 
demokratikus erőit egyesítő kulturális meg
mozdulásává szélesedik" (180.1.) Hisz mihelyt 
e színpadmozgalom országos szervezetté fej
lődött, az ideológiailag legképzettebb Hont 
Ferenc különféle engedményekre kénysze
rült, épp a gyakorlat terén (147. és 150.). 
Az 1937-ben induló Független Színpad főleg 
hagyományokat ápoló műsorpolitikája (175 — 
176.) tiszteletre méltó, de az idézett szuper-
lativuszt szintén aligha indokolja. 

Ugyanakkor más, nem is jelentéktelen 
életművek idevágó problematikájával kap
csolatban az anyaggyűjtés itt-ott hiányosnak 
látszik. Nem esik szó a kültag Bálint Sándor 
1930-as években kiadott köteteiről?Lakodalmi 
szokások Szeged-Alsóvároson; Néprajz és 
nevelés; Irodalomtörténeti tanulmányok). 
Pedig mind néprajzi, mind irodalmi dolgo
zatai tematikailag is találkoznak a kollégiumi 
munkatársak érdeklődésével; közzéteszi 
Dugonics András ifjúkon dalgyűjteményét, 
értekezik az erdélyi irodalomról. — A szabad 
és kötött verselés vitájával kapcsolatban 
(82—87.) helyén való lett volna kitérni 
Berezeli Anzelm Károly Ádám bukása című, 
Buday György illusztrálta verseskötetére 
(1931). Ebbe a kötött forma híve még több 
szabad verset is belefoglalt, fejlődése tehát a 
formazárás tekintetében megelőzi Radnóti 
későbbi „új klasszicizmusát". A Kollégium
mal csak személyi okok miatt szakító Berezeli 
antifasiszta drámája, a Sámson és Delila 
legalábbis emlitést, a Fekete Mária pedig, 
mint a szabadtérre szánt, helyi folklorisztikai 
elemeket fölhasználó mesejáték első kísérlete, 
föltétlenül gondosabb elemzést érdemelne 
(173-174.). 

Jó részlettanulmányok nélkül nincs össze
gezés. Csaplár Ferenc könyvének komoly 
érdeme, hogy az 1945 előtti évtizedek későbbi 
szintetikus áttekintése számára föltárta és 
értelmezte egy vidékinek induló, de országos 
jelentőségűvé fejlődő szellemi mozgalom 
történetét. A szemléletével és módszerével 
vitatkozó megjegyzéseink egyáltalán nem 
jelentik a monográfia alacsony színvonalát, 
csupán a téma fontosságát és e problémáival 
is, szereplőivel is mába nyúló korszak kuta
tóinak fokozott felelősségét kívánják hang
súlyozni. 

Mérhdn Miklós 

Rejtő István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. 
Bp. 1966. MTA KÉSZ sokszorosító üzeme. 
51 1. (A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának katalógusai, 2.) 

A sorozat, amelyben a jelen kiadvány 
megjelent, az MTA Könyvtára Kézirattárá
nak hasznos kezdeményezése, a kor maximá
lis információ-igényének terméke és jó szol
gája: zárt, speciális könyvtári tulajdonról ad 
részletes, bemutató jelentést bármely könyv
tárban dolgozó kutatók számára, kéziratok 
létéről és a kéziratanyagban pontos hollété
ről tudósít, összekapcsolva, rendszerezőn 
egyesítve a cédulák tömkelegében szétkerült 
anyagot. A kiadvány mint az első füzet," az 
F. Csanak Dóra írta-szerkesztette, Balázs 
Béla-hagyatékot feldolgozó katalógus,aszoro-

698 




