
san vett katalóguson kívül bevezető tanul
mányt is tartalmaz. Ebben a szerző katalogi
záló ismerteti a hagyaték sorsát és magát az 
anyagot, értő és gondos őrző módján egyben 
azzal az igénnyel, hogy kijelölje a kutatás 
lehetőségeit és várható eredményét is. 

A Válogatott elbeszélések megjelenése alkal
mából Nagy Péter már 1952-ben felhívta a 
figyelmet a Zalka-életmű irodalomtörténeti 
feldolgozatlanságára, de azóta is csak a 
szovjet irodalomtörténetírás mutathat fel 
némi eredményt e téren. Mostanában —tavaly 
is, idén is jubileum: születése 60., halálának 
30. évfordulójára — mintha kezdődne valami: 
művei kiadása (befejezetlenül A bolygók 
visszatérnek c. regény és eddig legteljesebb 
elbeszélésgyűjteménye Az éneklő börtön) és 
két katalógus megjelentetése (Zalka és a 
szovjet irodalom, Fenyvesi István bibliog
ráfiája 1964-ből, s most Rejtőé) a Zalka 
iránti érdeklődés ébredését vagy legalább az 
érdeklődéskeltés szándékát mutatják. A róla 
szóló emlékezések vagy műveihez írt elő- és 
utószók és kritikák közül valódi irodalomtör
téneti értékű eddig csak Diószegi András 
kisebb tanulmánynak beillő recenziója a 
Társadalmi Szemlében (1967/5), az utóbb 
említett novelláskötetről. A végre nem abszo
lút, hanem — reálisan — viszonyító értékelés 
mellett tételei és kérdésfelvetései kijelölik a 
Zalka-kutatás perspektíváit, sőt esetleg az 
egész emigráció irodalmának tanulmányo
zásához nyújthat segítséget további kidol
gozás után az „egyetemes szocialista világi
rodalom" kategóriája, ha használatának 
jogosultsága bebizonyosodik. Zalka Máté 
írásaiban a szocialista haza-fogalom, új 
életfelfogása, új emberfelfogása és proletár-
internacionalizmusa lenne eszerint, ami a 
szocialista világirodalomhoz kapcsolja — 
egyéniségének formálódásához, gondolatrend
szere, látásmódja kialakulásához, megszilár
dulásához a most Rejtő István által ismer
tetett hagyaték részletes elemzésre alkalmas 
anyagot ígér. A naplók, a levelezés, vázlatok, 
tervek vagy a meg nem jelent művek kézirata 
együttesükben a beható esztétikai vizsgálat 
mellett, mint Rejtő rámutat, az irodalmi 
anyag és a közvetett ill. közvetlen élmények 
közti kapcsolat meghatározását is lehetővé 
teszik. 

A Zalka-kutatásban a kéziratos anyag 
használata nemcsak a kiadatlan művek fel
dolgozásához szükséges, vagy a szokásos 
textológiai, filológiai problémák megoldá
sához, hanem a nyomtatásban megjelent 
művek értékeléséhez, elemzéséhez is. A radi
kális szerkesztői beavatkozás: a történelmi 
igazság helyreállításával kétségkívül az olva
sók érdekét szolgáló változtatások és húzá
sok például lehetetlenné teszik az irodalom
történész számára, hogy A bolygók visszatérnek 

értelmezését, vizsgálatát a műnek a Szépiro
dalmi Kjado gondozásában megjelent kiadása 
alapján végezze. A kutató számára ugyanis 
ez a történelmi regény nem a cselekmény 
idejére vonatkozó történeti forrásmunka, 
hanem a megírás koráról dokumentum — 
éppen az elrajzolások, torzítások elemzése, 
nem pedig eltüntetése viszi közelebb az író 
és a kor szellemének megértéséhez. 

Az irodalomtörténész és a kritikus is tehát 
mindenképpen a kéziratos hagyatékhoz kény
telen fordulni. A személyiség-alakulás egyes 
fázisait tükröző anyag teljes egészében 
kordokumentum értékű. Meglepő a fiatalkori 
írások, zsengék, próbálkozások megléte. A 
katonaság és a hadifogság éveiből származó 
több füzetnyi feljegyzés, napló az első 
világháborúbeli katonáskodás és a fogolyélet 
légköréhez hiteles anyag. A továbbiakban a 
levelezés és a személyi iratok utalnak a 
hadifogolyból lett emigráns író-forradalmár 
széleskörű, az orosz-szovjet irodalmi és politi
kai életbe teljesen belekapcsolódó tevékeny
ségére. 

A könyvtári rendszerezés és az irodalom
történeti vizsgálódás egymást segítik. Rejtő 
jelentése szerint három köteg kéziratos fel
jegyzés vár még szétválasztásra, illetve 
összeillesztésre, rendszerezésre, s ezt csak a 
Zalka-specialisták beható kutatásai végez
hetik el. Mindezeknek megkezdését Rejtő 
István munkája teszi immár lehetővé. 

Wintermantel István 

Salamon Ernő: Mindmáig békétlenül. Váloga
tott versek, műfordítások, napló. A bevezető 
tanulmány Pándi Pál munkája. Válogatta 
és szerkesztette: Becsky Andor. Bp. 1966. 
Szépirodalmi K- 474 1. 

Salamon Ernő a József Attila nyomába 
lépő szocialista költők közé tartozott. Erdély
ben élt, — műveinek gondozását és értékelését 
ezért főként a romániai magyar irodalmi élet 
vállalta. Nálunk Déry Tibor (1948) és Pándi 
Pál (1963) tanulmányai hívták fel rá a figyel
met. A Becsky Andor szerkesztésében ki
adott jelen kötet válogatott verseit, drámai 
és prózai írásait, valamint műfordításait tar
talmazza. 

Indulásakor Salamon a munkásköltők 
szokásos útját járta. Először Adyra figyelt 
fel, majd Kassák expresszionista szabadverse 
vonzotta. De — erdélyi költő lévén — nyomot 
hagyott írásain a szűkebb irodalmi környezet 
is: Bartalis János panteizmusa, Szentimrei 
Jenő lendületes részvéte, Becsky Andor forra
dalmisága, — vagyis azok a költők, akik az 
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expresszionizmus nyelven kívánták kifejezni 
lázadó indulataikat. Az erdélyi magyar líra 
expresszionistáinak Salamon Ernőre gyako
rolt hatása nagyrészt még felkutatásra vár. 
A szabadvers iskoláját hamarosan ő is el
hagyta, néhány év múlva József Attila köl
tészete bűvölte meg. Ez jelentette számára a 
felszabadulást: egyéniségéhez, ízléséhez illő 
mesterre talált. Pándi Pál előszava meggyőző 
módon igazolja, hogy József Attila szerepe 
nem korlátozódik direkt költői hatásokra. 
Vannak ilyenek is, a döntő körülményt azon
ban az ízlés közössége, az egyéniség rokonsága 
jelenti. Salamon gyakran mesterével egy idő
ben talált olyan motívumokra, amelyekben 
ma már félreérthetetlenül József Attila egyé
niségére ismerünk (1. bevezető 16. 1.). Hason
lóképp gazdagította műhelyét a népköltészet: 
a székely nyelv tájszavai, a balladák szer
kesztésmódja, a góbés játékosság adják Sala
mon verseinek erdélyi színeit. 

Tehetsége hamar kiemelte őt a munkás
költők átlagából: nem ragadt bele abba a 
nyomorfestő naturalizmusba, amely szokásos 
volt akkoriban. Sorsa forradalmi sors lett: 
sztrájkok, illegális munkák, letartóztatások, 
internálás töltötték ki életét. Forradalmi in
dulattal hirdette a munkásság kívánságait, 
szenvedélyes elkötelezettséggel ítélkezett, de 
volt mondanivalója az élet örömeiről is: 
sajátos feladatának érezte a ,.szegénység át-
poetizálását". Költészete határozottan sze
mélyes jellegű: a közösség ügyét is indulatos 
és derűs, haragvó és játékos egyéniségén 
átszűrve képviselte. Nagy eszmei értéke inter
nacionalizmusa: az Erdélyben élő népek kö
zösségének, együttműködésének határozott 
szolgálata. E szolgálat kap kifejezést román 
műfordításaiban. Cosbuc, Arghezi, Cotrus, 
Isac és mások verseit hivatástudattal és 
művészettel fordította magyarra. 

Egyénisége kései verseiben érett be mara
déktalanul: a József Attila felébresztette 
egyéni ízlés és látás, a népköltészet sugalmaz
ta derű s a személyes sors tragikus élményei 
ekkor forrtak össze egységes és magasrendű 
művészetté. Korábbi költői darabossága, csi-
szolatlansága ekkor vált a helytállás szug
gesztív kifejezésévé. Utolsó verseiben — 
Búcsú anyámtól, Hála hűséges éneke, A jó 
vénasszonyok, Dal utódoknak, Büszke dal, 
Búcsú — fájdalommal, egyszersmind józanul 
tekint át sorsán, eszményein: reménykedéssel 
várja a tárulkozó jövőt, még akkor is, ha 
saját tragédiáját illetően nincsenek is kétsé
gei. A személyes elveszettség tudata és a 
költői helytállás vállalása olykor a fogoly 
Radnóti verseire emlékeztető tragikus erővel 
tölti fel utolsó írásait. 

A versek és műfordítások válogatását jól 
egészíti ki színpadi költeményének (Ének a 
szolgák sorsáról), munkaszolgálatos napló
jegyzeteinek és hitvallás értékű Végrendeleté

nek közlése. Pándi Pál eligazító tanulmánya 
jó bevezetést nyújt Salamon Ernő életébe, 
költői világába. 

Pomogáts Béla 

Benamy Sándor: A XX. században éltem. 
Bp. 1966. Szépirodalmi K- 493 1. 

Tartalma alapján az önéletírások, val
lomások, emlékiratok műfajába tartozik, 
dokumentum-értéke mégis eléggé csekély, 
mert sokat foglalkozik irodalomtörténeti 
szempontból kevésbé jelentős emberekkel 
(Faragó András, Wojticzky Gyula, Balázs 
Ferenc, Barta László stb.), vagy az érdeke
sebb alakokról kevesebbet mond, mint 
amennyit Benamy Sándortól várhatunk. 
Sok tekintetben Benamy életművének megis
merésében jelent segítséget, részben smert a 
mű jelentős részét régebbi műveinek újra
közlései töltik ki (kiegészítve többször, kora
beli kritikákkal), másrészt korábbi regényei
nek (pl. Válságok évei) teljesebb megértését 
segíti elő. A kolozsvári irodalmi életről olyan 
képet kapunk, mint egy kedélyes asztaltár
saságról, amelyben lényeges dolog alig törté
nik. A megemlített írókról, művészekről — 
néhány kivétellel —alig ad többet, mint bár
mely lexikon; akikkel kapcsolatban állt, azo
kat, vagy elintézi néhány — az irodalomtör
ténet által elkoptatott — jelző erejéig 
(Kós, Károly, Dsida Jenő, Molter Károly, 
Bárd Oszkár), vagy esetleg megelégszik a 
lakáscím említésével (Thomas Mann, Romain 
Rolland, Stefan Zweig, Bernard Shaw, 
Pirandello stb). Igaztalan dolog csak kifogá
sokat említeni, kitűnő Hatvány, Szabó Dezső, 
Nyírő József, Markövics Rodion, Gaál Gábor 
és Barta Lajos portrét rajzol, bár a róluk 
alkotott képet nem bővíti és egy részük 
korábbi kötetében is megtalálható (Mielőtt 
belepi őket a por). De ezek a portrék jól 
jellemzik nemcsak az írót, a kort is. Külön 
kell említeni Barta Lajosról történt levél
váltását Benedek Marcellel, meleghangú 
megemlékezését Nagy Karoláról. Ezek való
ban a kort „reprezentáló" írások. Sajnos 
ez a kötet egészéhez, a felidézett nevek számá
hoz mérve eléggé kevés. Az élvezetesen megírt 
könyv legjobb részei az önálló irodalmi 
alkotásai, ha pletykák, anekdoták helyett 
ötleteit írja meg, dráma-, novellatémákat 
dolgoz fel a kaleidoszkópszerű, végül mégis 
egésszé összeálló műben. Élvezetessé teszi 
az olvasást a szinte fejezetenkénti hang- és 
műfajváltás; őszinte, sokszor megíndultságig 
hevített hangon emlékezik meg családjáról, 
Gaál Gáborról vagy Nagy Karoláról, ám a 
másik fejezetben egy expresszionista verssel 
idézi fel akkori benyomásait, vagy kaján 
torzképpel, egy kis jelenettel már az akkor 
egyre gyakoribb biztosítási csalások ironikus 
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