
rajzánál tart. Kár hogy szexuális tudatának 
ébredésére, fanyar, nehezen élvezhető humor
ról tanúskodó vicceire olyan hosszú oldalakat 
szentel. Az előbbi elhagyása csak nyereség 
lett volna, míg az utóbbiból a kevesebb is 
elég. Ezek egyébként is eléggé szervezetlenül 
kapcsolódnak a kötet sokszínűségében is 
egész hangulati, tartalmi egységéhez. 

Szabó Zoltán 

A csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista 
sajtó irodalmi bibliográfiája (1919—1938), 
Összeállította és a bevezetőt írta: Botka 
Ferenc. Bp. 1966. MTA Irodalomtörténeti 
Intézete—Akadémiai K. 376 1. (Irodalomtör
téneti Bibliográfiák, 2.) 

Botka Ferenc bibliográfiája a csehszlová
kiai és magyarországi magyar szocialista 
irodalomnak egy jelentős, eddig még iroda
lomtörténetileg fel nem dolgozott forrásanya
gát tárja fel. Huszonöt lap és négy időszaki 
kiadvány — Emléklapok, Munkás- és Mun
kás-Paraszt-naptárak — irodalmi anyagát 
gyűjtötte össze. A viszonylag nagy szám 
kicsit megtévesztő, mert a két munkáspárt 
politikai sajtóorgánumán, a kommunista 
Kassai Munkás ill. Munkás (1922-1937) 
és a szociáldemokrata Csehszlovákiai Nép
szava (1926 — 1938) c. napilapokon kívül 
többségük igen rövid életű volt, egy-három 
évnél hosszabb időt nem ért meg, s olyan 
is akad a feldolgozott címek között, amelynek 
csak egy vagy néhány száma látott napvilá
got. Az elsődlegesen politikai jellegű sajtó
orgánumok közt két irodalomtörténetileg is 
jelentős' „kultúrpolitikai szemle", a Barta 
Lajos által szerkesztett Űj Szó (1929,1932-33) 
és a Fábry Zoltán szerkesztésében megjelenő 
Az Út (1931—1936) anyagát tartalmazza á 
biblicgráfia. 

1919 és 1938 között a csehszlovákiai 
munkásmozgalmi sajtónak több esetben igen 
pozitív szerepe volt az egyetemes magyar 
szocialista irodalom kibontakoztatásában. 
Voltak időszakok, amikor az egyetlen 
nagyobb fórumlehetőséget jelentette a világ 
különböző helyein élő magyar kommunista 
írók számára. így a húszas évek legelején, 
amikor a nyugati országokban még nem ala
kultak ki a magyar emigráns központok; 
majd a a húszas évek végén, amikor a kapita
lista államok nyomására a magyar emigrán
sok nyugati centrumai feloszlottak, s a 
Szovjetunióban még nem tudták létrehozni 
sajtóorgánumaikat. Ezekből az időkből szá
mos eddig még kötetben meg nem jelent és 
az irodalomtörténet által nem értékelt iro
dalmi művet sorol fel Botka Ferenc bibliog
ráfiája. A magyarországi emigráns írók közül 
a legtöbb művel Gábor Andor, Hidas Antal, 

Illés Béla, Komját Aladár, Mácza János 
neve szerepel, Gábor Andor egymaga például 
közel száz verssel, több száz elbeszéléssel 
ill. tárcával. 

A harmincas évek közepén (1936—38.) 
vált harmadszor az egyetemes magyar prog
resszív magyar irodalom kontinuitásának 
jelentős hordozójává a csehszlovákiai ma
gyar sajtó. A Kommunista Internacionálé 
VII. kongresszusa után a moszkvai Űj Hang 
megjelenéséig a Moravská—Ostrava-i Magyar 
Nap volt a magyar antifasiszta egységfront
politikának az irodalom terén is legintenzí
vebb propagátora. A baloldali csehszlovákiai 

- magyar irodalom megjelenési lehetőségének 
és hatókörének kiszélesítése és az emigrációs 
magyar írók további szerepeltetése mellett, 
közléspolitikájában arra törekedett, hogy a 
magyarországi és a romániai baloldali iro
dalom egységének kialakulását elősegítse. 
A szerzők névsora ebben az időben jelentősen 
kiszélesedett. A kommunista emigráció — 
Madzsar József, Kassai Géza, Komját Aladár, 
Révai József, Tamás Aladár stb. — mellett 
gyakran szerepelnek Romániából Méliusz 
József, Balogh Edgár művei. Magyarország
ról a kommunista írók — József Attila, 
Bálint György — mellett igen sűrűn közlik 
a népi írók — Illyés Gyula, Veres Péter, 
Szabó Zoltán, Kovács Imre, Erdélyi József — 
és a polgári radikálisok — Ignotus Pál, 
Fejtő Ferenc, Remenyik Zsigmond stb. — 
műveit. 

A csehszlovákiai szocialista magyar írók 
életművét szinte teljes egészében dokumentál
ják a kötet adatai. A húszas évek elején 
szerény kezdetekkel induló baloldali cseh
szlovákiai magyar irodalom a harmincas 
évekre önálló életű, sokszínű irodalommá 
fejlődik. Fábry Zoltán esszéi, nemes veretű 
publicisztikája s Forbáth Imre modern költé
szete mellett, lírában, prózában publiciszti
kában fiatalabb szerzők egész sora — Berkó 
Sándor, Morvay Gyula, Sellyei József, Ilku 
Pál, Vass László stb. — jelentkezik a balol
dalon. 

A bibliográfia a gyűjtőkört az irodalmi és 
irodalomtörténeti műveken túl kiterjesztette 
a publicisztikára és a politikai cikkekre is, ha 
a szerzők írók voltak. Gábor Andor, Fábry 
Zoltán, Lukács György, Révai József, Háber 
Zoltán, Ilku Pál, Méliusz József, Balogh 
Edgár írásainak fontosságát szem előtt tartva, 
ezzel messzemenően egyetérthetünk. A publi
cisztika túlsúlyát nem is ilyen esetekben, 
inkább a sokadrendű publicisták szerepelte
tésében lehetne esetleg kifogásolni. Többet 
nyújtana a bibliográfia, ha ezek művei helyett 
a jelentősebb elvi, elméleti politikai cikkeket 
akkor is fölgyűjtötte volna, ha a szerzők nem 
írók, de jelentős politikusok vagy tudósok. 
Talán nem jelentett volna túl nagy címtöbb
letet, ha az Üj Szó és Az Út cikkeit — elhagyva 
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a merőben napi érdekű, mai szemmel már 
mindenképp jelentéktelen közleményeket — 
repertórium-szerűén dolgozta volna föl a 
szerző. Igaz, hogy az „Irodalom — politika" 
és az „Irodalmi és kulturális társaságok" feje-
zetekalattmegtalálhatóminden lényegesadat, 
amely a baloldali csehszlovákiai szellemi élet 
irodalmon túli mozgalmairól is tájékoztat, 
de értékesek és az irodalomtörténetírás szem
szögéből sem érdektelenek azok a politikai 
cikkek, amelyek a kommunista párt szövet
ségi politikájával, a munkásegység vagy a 
fasizmus akkori helyzetének értékelésével 
foglalkoznak. Felhívhatta volna a figyelmet 
olyan írásokra, mint amilyen pl. Kun Béla: 
Az egység a győzelem előfeltétele c. Az Űt 
1936. 1. sz.-ban megjelent cikke, amely a 
szakirodalo.mban az eddig megjelent gyűjte
ményes kiadások és bibliográfiák tanúsága 
szerint ismeretlen. 

Az anyag elrendezése igen átgondolt szer
kesztési elvek alapján történt. Logikus 
áttekinthetőséggel csoportosítja az egyes 
országok, nemzetek irodalmát, s azokon belül 
az általános jellegű dokumentumokat és az 
egyes szerzők műveit. A kronologikus és 
az alfabetikus rendezés megfelelő kombi
nációjával érvényesíteni tudja a fejlődési 
folyamatok érzékeltetésének és a művek köny-
nyen megtalálhatóságának szempontjait. 
Mivel a bibliográfia nem összefoglaló, össze
gező, hanem elsősorban feltáró jellegű, talán 
szerencsésebb lett volna a kronológia még 
következetesebb alkalmazása. 

Kitűnő segédtáblázatok segítik az olvasót 
az eligazodásban, a sajtóanyag és a szerzők 
általánosabb megismerésében. A feldolgozott 
kiadványok könyvészeti leírása, a kevésbé 
ismert szerzők adatainak közlése, nevek azo
nosítása, álnevek és szignók feloldása mellett 
ezt szolgálja a szerző bevezető tanulmánya is, 
mely a feldolgozott sajtó történetének ismer
tetésén, jelentőségének értékelésén túl nagy
vonalú, de jó tájékoztatást ad a csehszlo
vákiai magyar irodalomról, más országok 
magyar és nem magyar irodalmaival való 
kapcsolatairól. 

A szocialista irodalom történetében a 
politikai sajtónak nagyobb jelentősége van 
mint minden addigi irodalomban. A két 
világháború közti időszakban magyar kom
munista költők ritkán juthattak hozzá, hogy 
műveiket kötetben megjelentessék. Az iro-, 
dalmi folyóiratokból is többnyire kiszorultak, 
s legállandóbb fórumlehetőséget a politikai 
lapok biztosítottak számukra. Ezek is több
nyire külföldön jelentek meg, s a kutatók 
számára is szinte hozzáférhetetlenek. Nem 
írható meg hitelesen addig a magyar szocia
lista irodalom története amíg a csehszlo
vákiai sajtó után nem kerül sor a bécsi, a 
weimári, a szovjetunióbeli, a francia és az 
amerikai magyar kommunista sajtó feldol-
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gozására. De bőven van felfedezni való még 
a hazai napilapok hasábjain is. Botka Ferenc 
bibliográfiája igen jó kezdeményezés az ilyen 
anyagok feltárásában, s a XX. sz.-i irodalom
történetírás érdeke, hogy folytatása legyen a 
többi területeken is. 

Varga Rózsa 

Féja Géza: Tamási Áron alkotásai és vallo
másai tükrében. Bp. 1967. Szépirodalmi 
K. 187 1. 

A kortárs-barát szemével követni egy írói, 
emberi pályát — különös, kivételes lehető
ség, és a mű, ami így létrejön, pótolhatatlan. 

Féja Géza nem a pálya tudományos, 
monografikus feldolgozását adja, hanem az 
élmények, a jól ismert helyzetek, a nagyrészt 
együtt átélt korszak irodalmi, politikai, 
emberi eseményeinek közös élményét, a 
belülről megismert és megértett kompliká
ciók magyarázatát könnyedén, de nem felüle
tesen. Tollából elakadás nélkül, engedelmesen 
ömlenek a mondatok; részben saját élete, 
élménye is az író-baráté, Tamási Ároné. 

Ha útjaik nem is az indulás elején, de 
korán találkoztak. Ugyanazt a célt szolgál
ták: bajtárs-baráti, írói kapcsolatuknál lehet-e 
valami összekovácsolóbb, az összetartozás ér
zését halál után is megőrzőbb? Azt hiszem 
nyugodtan állíthatjuk, kevés méltóbb írója 
akadhatott volna ennek az életrajznak. 

A közös élmények megadják az atmosz
féra-teremtés lehetőségét. TamásiÁron világát 
átélten tudja ábrázolni Féja Géza. De nem 
enged a könnyű út csábításainak: mozzanat
ról mozzanatra kutatja fel író-barátja életét, 
születésétől haláláig. Megkeresi a régi doku
mentumokat és nemcsak átolvassa, újra
olvassa, hanem át is éli Tamási Áron műveit. 
Feltárja az alig sejthető összefüggéseket az 
élet, a környezet, a család, és az írások, a 
mű alakjai és atmoszférája között. 

A cím kifejezi a mű profilját: Tamási 
Áron alkotásai és vallomásai tükrében. Féja 
írása onnan indul el, ahonnan Tamási: a 
távoli székely falu egyszerű környezetéből, 
egyszerű emberek közül. A környezetrajz 
valósághű feltárása különösen helyes kiin
dulópont egy Tamási-életrajznál, mivel nála 
maga az élete, gyermekkori környezete 
magyarázza a művet. Ez a „forrás", aminek 
ismerete nélkül érthetetlenül nézünk furcsa 
székely figuráira. 

Tamási Áron különleges alakja irodal
munknak: előzménye nincs, utánzása nem
csak lehetetlen, de korszerűtlen is lenne. In
dulásakor sokan hasonlították Szabó Dezső
höz. Helyesen mutat rá Féja Géza, hogy 
Szabó Dezső hatása jelentéktelen, hiába akarta 
maga Szabó Dezső is Előörs-beli cikk-förmed-
vényében, önmagát istenítve, epigonjává 
süllyeszteni Tamásit. 




