
szándékában is novellának készült darabok líri-
zálódásának nélkülözhetetlen vizsgálata. 

A téma fölvetése, az elemzési és értelmezési 
módszerek újszerűsége bizonyíték arra, hogy 
Gáspári László munkája nemcsak ígéret, de 
feltétlenül figyelmet is érdemel. Kell ezzel a 
prózafejlődési vonulattal foglalkoznunk, mert in
nen eredeztethető az a lírai novellavonulat, 
amely „második irányként" útjára engedi majd 
a Cholnoky testvéreket, Tamási Áront, Gelléri 
Andor Endrét, később pedig Mándy Ivánt vagy 
a fiatal csehszlovákiai Vajkai Miklóst. 

Kiscsatári Mariann 

Péter László: Annák, szerelmek. Nőalakok Ju
hász Gyula költészetében. Szeged 1983. 178 1. 
(A Somogyi Könyvtár kiadványai. 27.) 

A Somogyi Könyvtárban folytatott értékes, 
irodalmunkat nemcsak helytörténeti dokumen
tumokkal gazdagító tevékenység új könyvvel 
gyarapította a Péter László jóvoltából eddig is 
terjedelmesnek mondható Juhász Gyula-filoló
giát. Az első pillanatban, a cím sugallatára hall
gatva, azt hihetnénk: ezúttal periférikus témát 
dolgozott föl a jeles filológus. Valójában azon
ban Juhász Gyula költészetének egyik legfonto
sabb motívumát bontja ki, köti személyekhez, s 
rámutat Juhász szerelmi lírájának azokra a vo
natkozásaira is, melyek a kor sztereotípiából 
következtek, egyfajta soha be nem teljesülő sze
relmi érzés jelenlétét is nyomon követve, amely 
a századvég életérzésének meghatározó eleme 
volt, de rejtett hajszálereken továbbgyűrűzve 
megtermékenyítette a Nyugat líráját is. 

A Péter László által felsorolt „regiszterben" 
vannak természetesen jelentéktelen, a költő lírai 
termését alig-alig gazdagító nevek is. Mégsem 
mondhatjuk, hogy felkutatásuk s Juhász Gyula 
életrajzába szövésük terméketlen vállalkozás lett 
volna. Inkább elismeréssel kell méltatnunk a 
szerző filológiai alaposságát, mely egy ilyen je
lentékeny életmű elemzésében minduntalan új 
és új eredményekhez segíti. A versek mögé 
olyan megalapozott, tényszerű életrajzi hátteret 
rajzolhat általuk Péter László, melynek megte
remtése tulajdonképpen minden klasszikus köl
tőnk esetében szükséges lenne. 

A könyvecske középpontjában természetesen 
az „örök Anna" és Júlia, a hozzájuk és róluk írt 
ciklusok gondos, tényekkel adatolt méltatásai 
állnak. Péter László nem éppen könnyű felada

tot vállalt, amikor az élmény lírai kivetítése és 
feldolgozása mögött annak személyes vonatkozá
sait is igyekezett minél hitelesebben felderíteni, 
hiszen például Sárvári Annáról a kortársak is 
merőben különbözőképpen nyilatkozták. S talán 
ebben az esetben nem is maga az élő személy a 
fontos, legalábbis nem annyira fontos, mint 
azok a nagyszerű versek, melyekben egy be nem 
teljesülhető kapcsolat lírai rajzát kapjuk, s egy
ben olyan lírai modellt, amely sok vonatkozás
ban termékenyítette meg Juhász Gyula utókorát 
is. Nem véletlenül írta Ernőd Tamás nagyon fi
noman, a költő és a színésznő kapcsolatának lé
nyegére utalva: „Ideális irodalmi jellegű szerelem 
volt ez." S itt az „irodalmi jellegű"-n a hang
súly: egy önmagát a valóságosnál lényegesen csú
fabbnak látó, sérült személyiség találkozott ösz-
sze a nem túlságosan tehetséges, szerencsés szí
nésznővel, majd e találkozás, rövid kapcsolat él
ményét úgy stilizálta, hogy abból „remegő vál
lak tündöklő hava" sejlett föl, s közvetve egy ál
talánosabb, Juhász Gyula számára igen fontos 
téma is: a színház varázslatáé. Igen fontos meg
látása Péter Lászlónak, hogy az Anna-verseket 
ném lehet, legalábbis nem szerencsés különféle 
periódusokba sorolni, e szakaszok ugyanis érint
keznek egymással, az élmény alaptermészete, 
mozgása jórészt mindegyikben közös. 

Hosszú ideig abban a tudatban elemezte az 
irodalomtudomány az Anna-élményt, hogy az 
Juhász Gyula egész szerelmi líráját meghatározta 
s mindvégig uralta is. Csak 1957-ben jelent meg 
Eőrsi Júlia Tiéd a sírig című emlékezése, melyet 
szerzője tíz évvel korábban írt meg, s némiképp 
új megvilágításba helyezte benne a költő alakját, 
melyet először az Áldott vidéken című regény
ben, 1924-ben villantott fel. Péter László egy 
látszólag egyszerű, valójában azonban komoly 
kutató munkára támaszkodó Jelkulcs" segítsé
gével előbb az 1924-ben írt regényt elemzi, 
majd a memoár méltatása segítségével igyekszik 
megnyugtató képet adni a költő életének egyik 
homályos pontjára. Itt sem az életrajzi tények a 
legjelentősebbek, hanem azoknak az életműbe 
való átsugárzása, a Késő szüret versanyagának 
rostálása és összeállítása ugyanis Júlia alkotó je
lenlétét mutatja, s Péter László, a jó filológus 
módjára, óvatosan, de egyértelműen jelzi e »je
lenlét" természetét, melynek megfejtése az An
na-élmény folyamatossága szempontjából is igen 
fontos. 

Irodalomtörténeti vonatkozásban gazdag a 
Hermia-verseket tárgyaló fejezet, amelyben a 
„kései szerelem" egymásnak ellentmondó érzés-
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köreit elemzi a szerző', s tanulságos adalékokat 
rejt a Kedves nőalakok címmel írt rész is. Álta
lában elmondhatjuk Péter László könyvéről, 
hogy jelentékeny tényekkel segíti a majdani 
nagymonográfia megalkotójának munkáját, sok 
vonatkozásban finomítva a Juhász Gyula szerel
mi lírájáról eddig kialakított képünket. 

Rónay László 

Száll a tavasz . . . Előadások a szocialista és anti
fasiszta magyar irodalomról. Szerk. Illés László. 
Bp. 1983. Magvető. 312 1. (Elvek és utak) 

A kötet az elmúlt években elhangzott rádió
előadások szövegeit tartalmazza. Ezek az előadá
sok azt a célt szolgálták, hogy a rádióhallgatók 
szélesebb köreit megismertessék a XIX. és XX. 
századi magyar irodalom egyik legfontosabb vo
nulatával: a szocialista és antifasiszta irodalom
mal. 

Különböző jellegű és tematikájú előadásokat, 
tanulmányokat tartalmaz e kötet, azonban ezek 
így együtt némiképp mégis összefüggő képet 
nyújtanak a magyar szocialista és antifasiszta 
irodalom 1945 előtti történetéről. Az első név 
talán Csizmadia Sándoré a kötetben, az utolsó: 
Radnóti Miklós; a kettőjük tevékenysége között 
eltelt idő tanúsítja a történelem változásait, a 
magyar társadalmi és politikai viszonyok vissza
esésektől sem mentes, de mégis előrelendülő ala
kulását, a magyar irodalom - s ezen belül a szo
cialista irodalom - ugyancsak ellentmondásos, 
de egészében mégis nagyarányú fejlődését. Nem
csak az eszmeiség, a sokirányú szemléleti gazda
godás tanúi lehetünk e folyamatokat szemlélve, 
hanem az irodalom - s ezen belül a szocialista 
irodalom - jelentős esztétikai-színvonalbeli gaz
dagodásának is. 

A szerzők az egyes témakörök legjobb isme
rői, kutatói. - a témák időrendjét tekintve: Jó
zsef Farkas, Koczkás Sándor, Illés László, Botka 
Ferenc, M. Pásztor József, Markovits Györgyi, 
az időközben elhunyt Diószegi András és Béládi 
Miklós, Pomogáts Béla, az ugyancsak elhunyt 
Bokor László s Bodnár György. A szerzők tö
rekvés- és stílusbeli különbözőségeiből követke
zően sok - és elkerülhetetlen - különbség van 
az előadások, ül. tanulmányok megközelítés
módjában, kifejezésvilágában, együttesen azon
ban végül is szemléletes képet nyújtanak a ma
gyar szocialista és antifasiszta irodalom fejlődé
séről. Tematikailag mindez azt jelenti, hogy jó

formán nincs jelentős irodalmár vagy mű, akiről 
s amelyről ne szólna a kötet — a vállalt témakör 
feldolgozásán belül. 

Illés László bevezető tanulmányában két 
szempontot hangsúlyoz, legfontosabbnak ítélt 
elvi alapként. Az egyik az, hogy a szocialista 
irodalom kereteit - a korszerű s helyes szemlé
letnek megfelelően - az előadássorozat igyeke
zett kitágítani, szélesíteni. így kaptak helyet a 
kötetben például Kassák Lajos nézetei, vagy a 
népi írók balszárnyának a képviselői, Illyés Gyu
la, Darvas József, Veres Péter s mások. Másrészt 
a bevezető azt is hangsúlyozza, hogy a magyar 
szocialista irodalom és a magyar nemzeti iroda
lom történetük egésze során sok szállal függtek 
össze; a nemzeti irodalomtól elválasztva szemlélt 
szocialista irodalom szükségszerűen torkollik be
le az elzártság, az elszigeteltség, az eredményte
lenség helyzetébe. S a bevezető harmadik fő 
szempontja - amely a kötet egészén ugyancsak 
végighúzódik - : a forradalmi szocialista irodal
mat igyekezett vizsgálódásai középpontjába állí
tani, tehát József Attilát, Nagy Lajost, Gábor 
Andort, Bálint Györgyöt, Lukács Györgyöt, 
Révai Józsefet s társaikat. Sajnálatos, hogy -
mint erre az előszó is kitér - néhány jelentős 
szocialista alkotót nem tudott a kötet megfele
lően bemutatni, így a határokon túl élt Gaál 
Gábort, Fábry Zoltánt s másokat. 

Ha a hiányosságokat keressük: jó lett volna 
külön fejezetet olvasni Gábor Andor vagy Balázs 
Béla pályájáról, esetleg a Népszava írógárdájáról 
vagy a 30-as évek végétől fellépő, ún. „munkás
írók" csoportjának történetéről. A rádióadások, 
illetve a kötet terjedelme végül is keretet szabott 
mindennek; remélhető, hogy a további rádióadá
sok, illetve egy következő hasonló kötet lehető
séget adnak mindezek pótlására (a rádió azóta -
újabb műsoraiban - már több hiányt pótolt). 

Nehéz kiemelni három vagy négy tanulmányt 
a kötetben megjelentek közül. Az írások túlnyo
mó többsége a kutatások legújabb eredményeit 
tartalmazza, szempontként véve az ismeretter
jesztés, a nem szakembereknek szóló ismeret
közlés korántsem könnyű feladatát. Néhány ta
nulmány újszerűségével azonban így is kitűnik: 
ezek közé tartoznak József Farkas írása a szocia
lista irodalom kezdeteiről, Illés László és Botka 
Ferenc értekezései az emigrációs irodalomról, 
Pomogáts Béla két tanulmánya Déry Tiborról, 
ül. a népi írók és a szocializmus kapcsolatáról. 
Mindez jelzi is egyúttal az átfogó témák, a kap
csolódó problémák sokasodó voltát, s azt a 
szükségletet, hogy a magyar szocialista irodalom 
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