
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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fejlődését szoros összefüggésben vizsgáljuk a 
nemzetközi szocialista irodalmakkal, a magyar 
irodalom különféle irányzataival, s a különféle 
nem szocialista alkotók — időnként és helyen
ként forradalmi irányba forduló - tevékenysé
gével. 

Ebből a kötetből is egyik legfőbb tanulság
ként vonható le, hogy a magyar szocialista és 
antifasiszta irodalom - minden korábbi kisebbí
tő, mellőzésre törekvő álláspont ellenére is — 

egyre gazdagabban, sokiranyubban tárulkozik 
fel, fontos részévé válva a nemzetközi forradal
mi irodalmaknak éppúgy, mint a magyar nemze
ti irodalom egészének. Jó lenne, ha e kötet ta
nulságait is felhasználva előbb-utóbb meg lehet
ne írni, ki lehetne adni a magyar szocialista iro
dalom teljesebb, részletesebb, összefüggő törté
netét. 

Szilágyi János 


