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MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ CIKKEK VIDÉKI FOLYÓIRATAINK 

1955-ÖS ÉVFOLYAMAIBAN 

Irodalmunk fejlődésének egyik különösen 
figyelemre méltó jelensége a vidéki folyó-
iratok megnövekedett s továbbra is növekvő 
szerepe. Nem szorul bővebb bizonyításra, 
hogy az irodalmi élet annyira kívánatos 
decentralizációjának megvalósításában, az 
ország egy-egy tá jának íróit tömörítő élet-
erős vidéki irodalmi központok létrehozásában 
milyen nagy és fontos feladata van ezeknek 
a folyóiratoknak. Ezért oly örvendetes tény, 
hogy számuk az utóbbi évek során egyre 
szaporodik, gyakrabban és rendszeresebben 
jelennek meg' és mindezzel párhuzamosan 
súlyuk és tekintélyük is állandóan nő. A már 
viszonylag hosszabb ideje fennálló orgánu-
mok : a szegedi Tiszatáj, az 1954-ig Építünk 
címen megjelent debreceni Alföld s a pécsi 
Dunántúl mellé felsorakozott újabban a 
miskolci írók folyóirata, mely eredetileg a 
Kohó, 1955 óta pedig a Széphalom nevet 
viseli, a jászberényi Jászkunság, a székes-
fehérvári Fehérvár, a kecskeméti Kiskunság, 
a soproniak helytörténeti folyóirata, a tízéves 
szünet után ismét megindult Soproni Szemle 
és a szegedi egyetem tudományos folyó-

i r a t a Acta Universitatis Szegediensis ; a 
nyelv- és irodalomtudományi vonatkozású 
közleményeket tartalmazó sorozat címe 
Nyelv és Irodalom is. 

Vidéki folyóirataink az élő irodalom meg-
szólaltatásán kívül a magyar kul túra klasz-
szikus örökségének ápolását is feladatuknak 
tekintik. Legtöbbjüknek külön rovata van 
a haladó hagyományokkal foglalkozó írások 
számára — s hasábjaikon irodalomtörténeti 
tárgyú cikkeket is elég szép számmal talál-
hatunk. Külön említést érdemel az á körül-
mény, hogy ilyenfajta publikációkat nem 
csupán az egyetemi városokban megjelenő 
folyóiratok tar talmaznak, amelyek ebben á 
vonatkozásban kedvezőbb személyi feltéte-
lekre támaszkodhatnak, hanem a többi, 
egyetemi székhe[yektől távol szerkesztett 
orgánumok is. Érdeklődésük középpontjá-
ban — természetes és csupán helyeselhető 
módon — az illető városhoz vagy megyéhez 

szorosabban kapcsolódó, sajátosan helyi 
jellegű hagyományok feltárása áll. Ez a 
rokonszenves lokálpatriotizmus azonban 
korántsem jelenti az országos látókör hiá-
nyát , az egységes magyar kultúra áramköré-
ből való kikapcsolódást. E folyóiratok több-
nyire mentesek attól a meddő, szűklátókörű 
provincializmustól, ami a vidéki irodalomnak 
régebben szinte elkerülhetetlen velejárója 
volt. Állást foglalnak az ország kulturális 
életének időszerű kérdéseiben, szinte vala-
mennyien részt kérnek a nagy irodalmi év-
fordulók (1955-ben elsősorban a Vörösmarty-
és a József Attila-évforduló) megünneplése-
bői, és ami még lényegesebb : akad példa 
arra is, hogy fontos irodalmi, irodalomtörté-
neti problémákkal — a központi orgánumo-
ka t megelőzve —- egyik vagy másik vidéki 
folyóiratunk foglalkozik először. A XX. szá-
zadi magyar irodalom határozot tan reakciós, 
antirealista irányzatának vizsgálata terén pl. 
Barta Jánosnak az Alföld hasábjain közzétett 
Herczeg Ferenc-tanulmányát mint úttörő 
kísérletet kell számon ta r tanunk. Az iroda-
lomtörténeti vonatkozású anyag nagyságát 
és értékét tekintve, vidéki folyóirataink 
között egyébként is az Alföld-tt illeti meg 
az elsőség. Sok igényes, alapos tanulmányt 
olvashatunk a Tiszatáj-Ъап is, — a Dunántúl 
pedig különösen a XX. század nagy íróiról 
szóló érdekes kortársi visszaemlékezésekben 
gazdag. De szinte mindegyik említett folyó-
iratban találunk olyan cikkeket, amelyek 
ha mással nem, legalább egy-két ismeretlen 
adat vagy kiadatlan szöveg közlésével a 
tudományos kuta tás t is előbbreviszik. 

Az alább következő, az 1955. évi vidéki 
folyóiratok anyagát felölelő áttekintésnek 
az anyag nagy terjedelme miat t a szorosab-
ban irodalomtörténeti érdekű közleményekre 
kell korlátozódnia. Mellőznünk kell az élő 
irodalom kérdéseivel foglalkozó cikkeket, bár 
vidéki folyóirataink egyik legnagyobb pozi-
t ívuma éppen az, hogy irodalomtörténet és 
élő irodalom nem válnak szét mereven hasáb-
jaikon ; az Alföld-ben pl. ugyanazokkal a 
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nevekkel hol elmélyült irodalomtörténeti 
tanulmányok, hol pedig fiatal írók könyveit 
hasonló műgonddal vizsgáló kritikák a la t t 
találkozhatunk, általában említetlenül kell 
hagynunk a kisebb könyvkrit ikákat és nem 
tárgyalhat juk az irodalomtörténettel rokon 
tudományágak (nyelvészet, zene- és művé-
szettörténet stb.) problémáit vizsgáló íráso-
ka t sem. A- feldolgozott anyagot az egyes 
cikkekben tárgyalt írók vagy írói mozgalmak 
működésének időrendje szerint csoportosí-
to t tuk, szemlénk elejére illesztve az átfogóbb 
több korszak kérdéseit érintő dolgozatokat. 

Komlós Aladárnak „A magyar irodalom 
t ípusai" című tanulmánya (Tiszatáj 1955. 
3. sz.) — mint már a cím is mu ta t j a —- rend-
kívül tág és bonyolult problémakör össze-
foglalására vállalkozik. A szerző arra a kér-
désre keres választ, hogy „mit látott meg ez 
az irodalom a maga társadalma életének leg-
fontosabb kérdéseiből". A magyar köztudat 
—szögezi le már cikke elején — „irodalmi 
t ípusainknak csak egy kis részét fogadta el 
élete képeiül". De a realista típusoknak nem-
csak a népszerűvé válása, hanem már meg-
teremtése is gyakran akadályokba ütközött , 
ezért a mi regény és drámairodalmunk, alig-
ha muta t fel annyi mélyen megértett alakot, 
mint az orosz vagy a francia". A továbbiak-
ban Komlós Aladár a XIX. és X X . századi 
magyar irodalom legjelentősebb típusait 
tekinti át . A nemes és a paraszt a lakjának 
irodalmi ábrázolását — mint kifejti —• a 
nemzeti függetlenségért és a polgárosodásért 
vívott harc mindenkori állása szabta meg. 
A tanulmány befejező része a dzsentri- és a 
polgárábrázolás különféle változatain pillant 
végig. Bár a szerző állításait igen bőséges 
példatárral illusztrálja, tanulmánya mégsem 
tesz teljesen eleget a felkeltett várakozásnak: 
Ez azonban már a nagyon is szűkre szabott 
(mindössze hat oldalnyi) terjedelemből is 
következik, ainety a kérdések beható, minden 
árnyalatot figyelembe vevő elemzése helyett 
csak azok futólagos, utalásszerű felvillan-
tását tet te lehetővé. 

Mészöly Gedeon „Juhász Gyula darvado-
zása és Petőfi r ó n á j a " című tanulmánya 
(Nyelv és Irodalom. Acta Universitatis Szege-
diensis. Sectio philologica. I. 1955.) a nyelvé-
szet és az irodalomtudomány eszközeit egy-
szerre alkalmazó komplex módszerű ku ta tás 
mesteri példája. A tanulmány első része a 
darvadoz ige eredetével és helyes értelmezésé-
vel foglalkozik. Mészöly a maga magyaráza-
t á t támogató érvek sorában fontos helyet 
ju t t a t a darvadoz szó Tömörkény, Móra és 
Juhász Gyula műveiben előforduló haszná-
latának. A Tisza menti népnyelvnek ezt a 
szavát Tömörkény vit te be az irodalomba, 
tőle vet te át Juhász Gyula és Juhász Gyulá-
tól Móra Ferenc. A dolgozat második része 

a róna szó jelentéstörténetét vizsgálja és k i -
muta t j a , hogy ez a szó, amely a rétségi pa-
rasztok nyelvében árok jelentéssel bírt , mai 
síkság jelentését az irodalmi, szorosabban 
a költői nyelvben nyerte. Mészöly nyomon 
követi a szó jelentésének módosulását Kónyi 
Jánostól és Baróti Szabó Dávidtól kezdve 
Vörösmartyn és Bajzán át egészen Petőfiig, 
s végül arra a következtetésre jut, hogy a 
róna szó Petőfinél érte el tartalmi fejlődése 
teljességét, ő tet te melléknévből főnévvé és 
mai jelentésében a népnyelvbe is Petőfi kö l -
tészetéből került át . Mészöly Gedeon tanul-
mánya — mint ebből a rövid összegezésből 
is látható — nyelvtudományi értékén túl 
a magyar költői nyelv történetéhez is becses, 
adalékokat szorgáltat. 

Szorosabban véve a folklorisztika körébe 
tartozik, de az irodalomtudomány számára 
sem érdektelen Csanádi Imre „Zámolyi 
parasztdalok" című közleménye. (Fehérvár , 
1955. 2.) A szerző szülőfalujában, a Fejér-
megyei Zámolyban végzett gyűj tőmunkája 
eredményeiről ad számot. A gyűj tö t t nép-
dalok, balladák, gyermekdalok szövegével 
együtt többnyire dallamukat is közzéteszi, 
utal máshol feljegyzett variánsaikra és vizs-
gálódásait néhány parasztdal finom érzékre 
valló művészi elemzésével is kiegészíti. — 
I t t kívánunk utalni Szurmay Ernő „Ó Tisza-
t á j . . . " című cikkére (Jászkunság, 1955. 1.) 
is, mely bő idézetanyaggal és néhány az idé-
zetekhez csatlakozó találó megjegyzéssel 
érzékelteti azt a szerepet, melyet a Tisza 
mint költői motívum a magyar lírában be-
tö l tö t t . 

A régi magyar irodalom kérdéseivel az 
1955. év anyagában mindössze egy dolgozat 
foglalkozik : Csatkai Endre „Soproni diák-
verselők a XVII. század derekán" című 
tanulmánya. (Soproni Szemle, 1955. 1—2.) 
A szerző k imuta t ja , hogy Zrínyi Miklós 
soproni ügyvédjének és bizalmasának, Vit-
nyédi Istvánnak körében az 1660-as évek 
folyamán egy diákokból álló kis írói csoport 
működöt t . E csoport tagjai t Vitnyédy kül-
földi egyetemi tanulmányaik idején is támo-
gatta . Pártfogolt jai közé tar tozot t az a 
Dömötöri György is, aki röviddel Zrínyi 
halála u tán ennek emlékére egy versfüzetet 
állított össze és jelentetett meg, amely Dömö-
töri saj^t versein kívül még 23, vele együtt a 
thübingiai egyetemen tanuló magyarországi 
diák verseit foglalta magába. Hasonló jelle-
gű — ugyancsak több szerző különböző nyel-
vű verseit tar talmazó — füzetet adot t ki 
Dömötöri néhány évvel később, Vitnyédy 
halála alkalmából is. Csatkai közli Dömötöri 
két magyar nyelvű versét is. Ezek, mint ő 
is megállapítja, döcögős, nehézkes verselé-
sükkel nem emelkednek XVII. századi köl-
tészetünk átlaga fölé. — Nem szorosan iroda-
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lomtörténeti tárgyú, de sok irodalomtörténeti 
vonatkozást tar talmaz a Soproni Szemle 
ugyanezen számának egy másik közleménye, 
Németh Sámuel „A soproni liceum tanulóinak 
külföldi tanulmányai 1680—1782-ig" című, 
adatokban rendkívül gazdag dolgozata. A 
Németországban tanuló magyar diákok élet-
módjá t s az őket ért szellemi hatásokat vizs-
gálva, a cikk írója különösen Kis János 
visszaemlékezéseire támaszkodik messze-
menően. 

A felvilágosodás korszakával kapcsolatos 
anyagból először Bőgel József , ;Kiadatlan 
Bessenyei-levelek" című cikkét (Alföld, 1955. 
5.) említjük meg, ' mely Bessenyei György 
kb. 16 mindeddig ismeretlen, a Debreceni 
Állami Levéltárban nemrég felfedezett leve-
léről ad tá jékoztatást . Ezek a levelek, melye-
ket Bessenyei az 1790-es évek folyamán 
ügyvédjéhez, Ormós József debreceni ügyész-
hez írt, a Bessenyei György és bá ty ja , Sándor 
közötti pereskedéssel kapcsolatosak. Az egyik 
levelet Bőgel teljes egészében közli ; az összes 
megtalált kéziratok szövegét — mint cikke 
végén jelzi — később, a feldolgozó munka 
befejezése után szándékozik közzétenni. —-
Csokonai Vitéz Mihály emlékét két cikk idézi 
fel halálának 150. évfordulója alkalmából. 
Kiss Tamás (aki Csokonai életének egyik 
szakaszát regény formájában is feldolgozta) 
biztos tárgyismeretre valló, alapos tanul-
mányban foglalja össze az ú jabb Csokonai-
ku ta tás főbb eredményeit, s ezeket egy pon-
ton : „A reményhez", ,,A tihanyi echóhoz" 
és „A magánossághoz" című költemények 
elemzésében saját megfigyeléseivel is ki-
egészíti. Szilágyi Ferenc cikke (Széphalom, 
1955. 1.) egyetlen vonatkozást ragad ki 
Csokonai életművéből : Csokonainak a tudo-
mányhoz való viszonyát. A szerző k imuta t ja , 
hogy a magyar felvilágosodás legnagyobb 
költőjének tudományos érdeklődése, kora 
hatalmas tudományos felfedezései iránti lel-
kesedésének hatása van Csokonai művészi 
alkotásaira is. — Веке Albert „Földi János, 
az esztéta" című írása (Alföld, 1955. 1—2.) 
a debreceni felvilágosodás egy másik jelentős 
képviselőjének 200. születési évfordulójáról 
emlékezik meg. A cikk elsősorban Földi vers-
tani felfogását, különösen az időmértékes 
verselésről vallott nézeteit vizsgálja és utal 
arra, hogy Csokonai a maga verstani elveit 
Földi befolyása alat t alakította ki. (Ezt a 
kérdést egyébként a szerző „Földi és Csoko-
nai verseimélete" című, az ITK 1955. évi 
1. számában közölt tanulmányában beha-
tóan e lemezte.)—А XVIII. század végének 
irodalmával foglalkozó publikációk sorában 
végül Csatkai Endre „Virág Benedek soproni 
vonatkozásai" című rövid adatközlő cikkét 
(Soproni Szemle, 1955. 1—2.) kell meg-
említenünk. 

Joós Ferenc „Bánk bán előadások Kecske-
mé ten" című cikke (Kiskunság, 1955. 1.) 
már a reformkorba, illetve még jóval tovább 
vezet el, hiszen ez a dolgozat az 1840-es 
évektől kezdve egészen napjainkig követi 
nyomon,az összes rendelkezésre álló ada tokat 
felsorakoztatva, Katona drámájának kecs-
keméti színpadi pályafutását . A magyar 
vidéki színjátszás történetével kapcsolatos 
Komáromy József „Egy ház emléktáblát 
kap . . . Déryné Miskolcon, 1815—19" című 
írása (Széphalom, 1955. 1.) is, amely főleg 
Déryné visszaemlékezéseire támaszkodva ad 
képet a reformkor legnépszerűbb színésznő-
jének miskolci éveiről. —- A reformkorra 
vonatkozó ismereteinket gyarapít ja Kanyar 
József „Ismeretlen Berzsenyi és Wesselényi-
levél" című cikke, Dunántúl , 1955. 10.), amely 
Berzsenyi Dániel és Wesselényi Miklós egy-
egy, a Kaposvári Állami Levéltár anyagában 
felbukkant beadványát teszi közzé. Mind-
ket tő t Somogy vármegyéhez nyúj to t ták be. 
Berzsenyi 1830-ban kelt beadványában Antal 
nevű fiának a katonai szolgálat alóli mente-
sítését kéri. Wesselényi viszont az ellene indí-
to t t hűtlenségi per állásáról tá jékozta t ja а / 
megyének a nagy hazafival ismételten szoli-
daritást vállaló rendjeit . 

Vörösmarty Mihály halálának 100. év-
fordulója különösen élénk visszhangot vál-
to t t ki a vidéki folyóiratok hasábjain. A 
gazdag anyagból elsősorban a , . F e h é r v á r -
nak az évforduló alkalmából kiadott igen 
színvonalas emlékszáma (1955. 3.) emelkedik 
ki. Ezt az emlékszámot a Vörösmarty-kutatás 
szempontjából főként az a 22 Vörösmarty-
levél teszi jelentőssé, amely (4 Vörösmarty-
hoz intézett levéllel együtt) itt jelent meg 
először nyomtatásban. A Jenei Károlvtól 
közzétett levelek az 1820 és 1855 közötti 
években íródtak ; címzettjeik sorában Teslér 
László, Stettner György, Csajághy Károly és 
mások szerepelnek. A levelek adatai Vörös-
mar ty életrajzának számos mozzanatát (így 
pl. a Conversations-Lexikon-i perrel kapcso-
latos állásfoglalását, valamint utolsó éveinek 
nyomasztóan nehéz körülményeit) élesebben 
világítják meg. Az emlékszám értékét növeli 
az a Vörösmarty utóéletét bemutató , szeren-
csésen összeválogatott dokumentum-gyűjte-
mény is, melyben a kortársak vallomásai, s 
mai íróink és irodalomtörténészeink meg-
nyilatkozásai egyaránt helyet tarláltak. Ezek 
között az írások között is akad kiadatlan 
szöveg : Fábián Gábornak egy Vörösmarty-
hoz intézett, 1827-es dá tumú költői levele. 
Az emlékszám három eredeti dolgozata közül 
Kemény Dezső „Vörösmarty költészetének 
formai kérdései" című tanulmánya a leg-
sikerültebb. A szerző Vörösmarty lírájáról 
különösen verstani szempontból tesz érdekes 
és tanulságos megállapításokat, s a példa-
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képpen kiválasztott költemények metrikai 
elemzése során többnyire sikeresen érvénye-
siti a tartalom és forma egységének elvét. 
Katona Tamás „Vörösmarty és a szabadság-
harc" című dolgozata lényegében az eddigi 
kutatások eredményei alapján vázolja fel 
Vörösmarty politikai fejlődését. Körtés Júl ia 
„Vörösmarty és a Nyugat" című írása sem 
tesz hozzá semmi lényegesebb ú ja t ahhoz, 
ami t Tóth Dezső hasonló című tanulmánya 
(Irodalomtörténet, 1952.3—4.) erről a kérdés-
ről elmondott. (Tóth Dezső dolgozatáról 
egyébként Körtés Júlia sehol sem tesz emlí-
tést cikkében.) Egy ponton azonban feltét-
lenül vitába kell szállnunk a cikk írójának a 
felfogásával. Babitsról szólva, a szerző helye-
sen muta t rá arra, hogy az ő Vörösmarty-
•értelmezésének az a módosulása, melyről 
191 l-es és 1935-ös tanulmányainak össze-
vetése révén meggyőződhetünk, Babits világ-
nézeti átalakulásával, a fasiszta veszély elleni 
humanista tiltakozásával függ össze. Ez 
magyarázza, hogy 1935-ös emlékbeszéde már 
sokkal többet mu ta t meg az igazi Vörös-
martyból, mint a korábbi, a lapjában el-
hibázott Vörösmarty-portré. Nincs azonban 
igaza a cikkírónak, amikor úgy véli, hogy az 
1935-ös esszében Babits — ha későn is — 
immár Vörösmarty költészetének teljesen 
helytálló megítéléséhez jutot t el. Valójában 
ugyanis ez a szép és megkapó tanulmány is 
egyoldalú, némileg a kései Babits hasonla-
tosságára stilizált képet rajzol Vörösmarty-
ról, akinek arcképén Babits ezúttal csak a 
polgári társadalom megoldhatatlan ellen-
mondásaival küszködő, önmagával viaskodó, 
dúlt lelkű költő vonásait veszi észre s ily-
módon Vörösmarty életművének egyik — 
bár fontos — mozzanatából próbálja ez élet-
mű egészét megmagyarázni. — A szám anya-
gát (néhány, Vörösmarty emlékének hódoló, 
helybeli íróktól származó szépirodalmi mű 
és más kisebb közlemények mellett) Bokor 
Rózsa „Fejérmegyei Vörösmarty-bibliog-
rá f i á j a" egészíti ki, mely a költő szűkebb 
pátr iájában ápolt Vörösmarty-kultuszra vo-
natkozó adatokat regisztrálja. 

A Vörösmarty-évforduló megünneplésé-
hői — ha szerényebb mértékben is — a többi 
vidéki folyóiratunk is kivette részét. Az Al-
föld (1955.6. és 1956. 1. összevont számában) 
luhász Géza tar ta lmas emlékbeszédét közli. 

'Ebből különösen a Vörösmarty 1826 és 1830 
közötti pályaszakaszára vonatkozó észre-
vételek érdemelnek figyelmet. Juhász vitába 
száll azzal a felfogással, melynek értelmében 
„Vörösmarty 1826 után egy időre elfordult 
volna a valóságtól, belemenekülve a mesékbe, 
és a magánéletbe". Szerinte a költő ezekben 
az években nem a valóságtól, hanem csak a 
kiváltságos osztályoktól, a hivatalos politiká-
tól fordul el. „Nem a negatív elfordulás ezek-

nek az éveknek legjellemzőbb sajátsága, ha-
nem a nagyon is pozitív odafordulás a nép-
költészethez, s ami még fontosabb : magához 
a népi élethez." A „Csongor és Tündé"-vel 
kapcsolatban a tanulmány arra figyelmeztet, 
hogy ez a mű, mely az 1830-as év ú j törté-
nelmi légkörében, a júliusi forradalom, s a 
„Hi t e l " megjelenése idején fogant s melyben, 
Vörösmarty kora összes problémáival szembe-
néz, „éppen nem a költő egyéni pesszimizmu-
sának alapdokumentuma, ellenkezőleg : a 
magyarság közös ú j reményeinek felhajna-
lodása." A „Csongor" alapeszméjét Juhász 
Csongor és Balga, Tünde és Ilma közös ú t já -
nak, s együttes boldogságra jutásának ábrá-
zolásában lát ja . — Nagy Kálmán tanulmánya 
(Széphalom, 1955. 4.) Vörösmarty romantiká-
jának elemzését, e romantika sajátos, a kül-
földi — elsősorban a német — romantikától 
eltérő, előremutató vonásainak vizsgálatát 
tűzi ki céljául. A szerző igényessége, mellyel 
egy kellőképpen még ki nem dolgozott prob-
léma újszerű módon való megközelítésére 
vállalkozik, feltétlenül elismerést érdemel — 
tanulmányának elvi alapvetése és módszere 
azonban felettébb vi ta tha tó . Először is a 
dolgozat teljesen formális módon hasonlítja 
össze a magyar és a német romantika bizo-
nyos jellegzetességeit, s meg sem próbálja 
ezeket a két nemzet társadalmi fejlődésének 
eltérő vonásaiból levezetni. Ehelyett ilyen-
féle, nyilvánvalóan hamis, idealista magyará-
zatokkal próbálkozik : „A német filozófus 
nép, amelynek számára a kor kérdése az ész-
ből való kiábrándulás formájában adódott , 
a magyar politikus nép, számára kora fojto-
gató légköre elsősorban az idegen elnyomást 
és a feudalizmus nyűgét jelentette . . . Ennél-
fogva míg a német romantika emóciója; 
érzelmi tar ta lma befelé fordul, a magyaré 
kifelé." (E kijelentés részletes cáfolata helyett 
elegendő i t t azt a — feleletét önmagában 
hordó — kérdést feltenni: vajon a feudaliz-
mus felszámolása ebben az időben csak a 
magyarság sorsproblémája volt-e? A német 
népre nem nehezedett-e rá az egyre anakro-
nisztikusabbá váló feudális elnyomás?) Magá-
nak a romantikának, a romantikus maga-
tar tásnak s a romantikus művészet mód-
szereinek meghatározásában a szerző ki-
zárólag Hegel Esztét ikájának romantika-
fogalmára támaszkodik. A Hegelhez való 
fordulás tényét önmagában véve csak helye-
selni lehet — annál is inkább, mert a magyar 
irodalomtörténet kutatói eddig vajmi keve-
set merí tet tek a hegeli esztétika gazdag 
tanulságaiból, ragyogó dialektikus elemzé-
seiből. A hiba csak ott van, hogy a tanulmány 
írója a hegeli kategóriákat minden változ-
ta tás nélkül, a Hegelnél található formában 
és a Hegeltől adot t levezetésekkel együtt 
veszi át —ahe lye t t , hogy materialista módon 
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talpra állítaná és történeti-társadalmi elemzés 
segítségével konkretizálná őket. (A romantika 
hegeli értelmezésének mechanikus átvétele 
egyébként már azért is elfogadhatatlan, mert 
a Hegel-féle romantika-meghatározás tudva-
levőleg a középkor, renaissance és újkor 
művészetét egyaránt magában foglalja, tehát 
korántsem azonos a szorosabb értelemben 
vet t , XIX. századi romantika fogalmával, 
hanem jóval szélesebb körű annál. Nagy 
Kálmán viszont, aki Hegelnek a shakes-
pearei drámai hősökről adot t jellemzését 
Vörösmarty alakjaira alkalmazza, éppen erre 
a különbségre nincs tekintettel.) Hegel a 
romantikus magatar tás és a romantikus mű-
vészet legfontosabb ismérveinek a vallásos-
ság, a szerelem és a hűség kultuszát , valamint 
a formai elemek önállóságát tekinti. A tanul-
mány írója is e négy (teljesen elvontan fel-
fogott) szempont alapján tárgyalja Vörös-
mar ty költészetét s vizsgálódásai során — 
ha fejtegetéseit, a vázolt okok folytán, egé-
szükben nem is érezhetjük meggyőzőeknek 
— több érdekesrészlet-megfigyeléshez jut el. 
Viszont nem növelik a dolgozat hitelét az 
olyanfaj ta elhamarkodott megállapítások, 
mint pl. az, hogy „a Zalán futásának eszmei 
mondanivalójában tulajdonképpen benne-
rejlik a nemesség felszámolásának gondolata 
is." A középnemesség történelmi szerepéről 
ugyanakkor azt olvashatjuk a tanulmányban, 
hogy nálunk „ehhez az osztályhoz tartozni 
egyenlő volt az elhivatással, még az osztály-
érdekek feláldozása árán is." Szóvá kell 
tennünk egy tárgyi tévedést is : a szerző 
szerint Gyulai Pál a „Csongor és Tündé"-ben 
látta Vörösmarty költészetének csúcspontját. 
Ez egyáltalán nincs így. Gyulai ír egyhelyütt 
arról, hogy Vörösmarty műveinek 1832-es 
gyűjteménye , ,majd mindent magában fog-
lal, ami költészetének lényege s hatásában 
korszakos" — a „Csongor"-ra vonatkozólag 
azonban semmiféle ehhez hasonló kijelentést 
nem tesz. — A „Kiskunság" Mátyás Ferenc 
írását közölte (1955. 3.) a Vörösmarty-év-
forduló alkalmából, a „Soproni Szemle" pedig 
Csatkai Endre „Vörösmarty Mihály soproni 
kapcsolatai" című adatközlő cikkét (1955. 
3—U.), amely a költő „Salamon kirá ly" című 
fiatalkori tragédiája soproni bemutatójának 
(a mű mindmáig egyetlen előadásának) pontos 
dá tumát állapítja meg. 

Halász Előd „Vörösmarty és To ldy" című 
tanulmányát (Tiszatáj, 1955. 5—6.) nem 
lenne helyes egyszerűen a Vörösmartyval 
foglalkozó írások közé sorolnunk, mert ez a 
dolgozat valójában Toldy Ferenc irodalom-
szemléletével foglalkozik. Toldy Vörösmarty-
felfogását, e felfogás módosulásait elemezve, 
a szerző a magyar irodalomtörténetírás első 
korszakának problematikáját vizsgálja.Toldy, 
mint Halász Előd megállapítja, az első olyan 

krit ikusunk, aki a kritikai szempontokat 
irodalomtörténeti síkra emeli és munkássá-
gában a történelmi összefüggések feltárására, 
a fejlődés folyamatának bemutatására törek-
szik. Már fiatalkori munkáiban : a Vörös-
mar ty eposzairól szóló „Aesthetikai levelek"-
ben és a „Handbuch" bevezetésében fel-
vetődik a fejlődés elve — noha idealista kor-
látok között, absztrakt esztétikai síkon. 
Toldy lát ja : haladásra szükség van, de nem 
tud ja pontosan, hogyan valósítható ez meg. 
Az 1833-as akadémiai nagyjutalom vi tájával 
kapcsolatos cikke jelentős politikai fejlődés-
ről, t isztázottabb, világosabb állásfoglalásról 
tanúskodik. Régi és új közé már teljes tuda-
tossággal húz határvonalat , s ő maga egy-
értelműen az ú j mellé áll. Toldy későbbi, 
1848 után írt műveiben a történeti elv — bár 
továbbra is idealista alapon — elmélyül, az 
irodalom kilép elszigeteltségéből s az egész 
történelmi folyamat része lesz. Az 1864-ben 
megjelent „Magyar nemzeti irodalom törté-
neté"-ben az elvont esztétikai kategóriák 
már a társadalmi viszonyok által megszabott 
tényezőkké válnak. Toldy itt abból indul ki, 
hogy a XIX. század irodalmában a politikum 
a döntő. Vörösmarty-értékelését is ez a szem-
pont határozza meg. Toldy szemléletének 
ez a politikusabbá válása Halász Előd szerint 
a 48-as forradalom hatásának egyenes követ-
kezménye, de magát ezt a forradalmat, s 
irodalmi vetületét Toldy már nem érti meg. 
Ezért Vörösmarty történelmi helyét sem 
képes felmérni ; nem látja meg benne Petőfi 
előkészítőjét. Halász Előd tanulmánya, noha 
Toldy esztétikai elveit helyenként kissé erő-
szakolt módon próbálja polgári osztályhely-
zetéből és a szerinte Toldy világnézetének 
alapjául szolgáló honorácior-ideológiából le-
vezetni, s noha pl. erősen vi ta tható az az 
állítása, melynek értelmében az 1860-as 
években Toldy szemlélete a polgári radika-
lizmushoz közeledik —- már azért is jelentős, 
mert hosszú idő óta ez az első olyan dolgo-
zat, amely a magyar irodalomtudomány meg-
alapítójának munkásságát érdemleges módon, 
magas elméleti színvonalon tárgyalja. 

A reformkori vonatkozású közlemények 
sorában említjük meg Madácsy László 
„Kossuth Lajos és Szeged" című cikkét. 
(Tiszatáj, 1955. 2.), melyet főleg az tesz 
érdekessé, hogy Kossuthnak egy a szegedi 
Móra-Múzeumban őrzött, mindeddig ki-
adat lan levelére hívja fel a figyelmet. Az 
1879-ben íródott levél, melynek szövegét 
Madácsy szintén a „Tiszatáj"-ban (1955. 3.) 
te t te közzé, Kossuthnak az árvízkatasztró-
fától súj tot t Szeged újjáépítésével kapcso-
latos elképzeléseit tartalmazza. — Berecz 
Dezső „Frankenburg arcvonásai" című cikke 
(Soproni Szemle, 1955. 3—4.) a reformkor 
egy szerényebb művészi tehetségű, de elég 
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jelentékeny irodalomszervezői funkciót be-
töltő, rokonszenves írójáról, Frankenburg 
Adolfról rajzol vaziatos képet. Heiyes és el-
ismerésre méltó törekvés a kisebb, de egy 
adot t kor irodaimara mégis jellemző egyéni-
ségek kiemelése a nem egeszen indokoit fele-
désből — azt viszont mégis némi túlzásnak 
érezzük, hogy ugyanaz a folyóirat külön köz-
leményt szan néhány Frankenburg család-
fá jára vonatkozó, sem irodalomtörténeti, 
sem egyéb tekintetben különösebb érdekes-
séggel nem bíró adat publikálására is. (Petz 
Aladár : Frankenburg Adolf győri elődei. 
Soproni Szemle, 1955. 3—4.). — A Petőfi-
irodalmat egyetlen dolgozat képviseli : Vár-
konyi Nándor ,,A múzeumlépcső legendája" 
című tanulmánya (Dunántul, 1955. 13.), 
amely az 1848. március 15-i eseményeknek 
egy — a köztudatban téves beállításban élő 
— mozzanatát vilagítja meg. A szerző az 
egykorú újságtudósítasok és a hitelesnek 
tekinthető kortársi visszaemlékezések egybe-
vetése út ján k imuta t ja , hogy Petőfi a Nemzeti 
dalt március 15-én a Muzeum lépcsőjéről, 
amellyel a köztudatban a vers emiéke el-
választhatatlanul összeforrott, nem szavalta 
el. (Meg kell jegyeznünk, hogy ezt — Varko-
nyitól függetlenül — már Hatvany Lajos is 
szóvátette. Vö. Hatvany Lajos : Petőfi 
márciusa, Bp. 1955. 33. 1.) A legenda kelet-
kezésére, mint Várkonyi kifejti, az adot t 
alapot, hogy Petőfi 1848 folyamán számos 
(a cikkben olvasható felsorolás szerint mint-
egy nyolc) ízben vet t részt a Nemzeti Múze-
um udvarára összehívott népgyűléseken s két 
ilyen alkalommal egy-egy újonnan írt versét 
is elmondta.-

A XIX. század második felének irodalmá-
val alig néhány cikk foglalkozik. I f jabb 
Szabadi Sándor két közleménye („Adalékok 
a kecskeméti levéltárakból Arany János 
nagykőrösi működéséhez". Kiskunság, 1955. 
1. és „Képek Arany János életéből a Bach-
önkényuralom idején". Kiskunság, 1955. 2.) 
Arany János nagykőrösi korszakáról való 
ismereteinket bővíti a Kecskeméti Levéltár-
ban őrzött dokumentumok alapján. A nagy-
kőrösi gimnáziumban tanárkodó költő arc-
képét egy-két apró vonással teszik telje-
sebbé azok a javítások és bíráló megjegyzé-
sek, amelyeket taní tványainak iskolai dol-
gozataihoz és költői próbálkozásaihoz fűzöt t , 
s amelyek közül néhányat Szabadi cikkeiben 
olvashatunk. A szerző közli továbbá Arany 
öt kiadatlan levelét, amelyeket az 1860-as 
és 70-es években jórészt akadémiai ügyekkel 
kapcsolatban írt egykori nagykőrösi taní t -
ványához, Szilády Áronhoz. — Tárkány 
Szűcs Ernő tanulmánya (Tiszatáj, 1955. 
5—6.) Török Károlynak, a magyar néprajz-
tudomány egy méltatlanul elfeledett, kiváló 
művelőjének munkásságáról ad összefoglaló 

értékelést. A szerző Török Károlyt elsősorban 
mint a tudományos igényű népdalgyűjtés, s 
a romantikus iuuzioKtol mentes, modern 
néprajzi ku ta tó módszerek út törőjét jellemzi, 
de utal irodaimi munkàssagara, Arany 
Janossal, Arany Lászlóval, Gyulaival való 
kapcsolatára és Petőfi Zoltánnal való barat-
sagara is. — Nacsády József „Az irodaimi 
euenzék kialakulása Szeged irodalmi életé-
ben" című dolgozatát (Nyelv és Irodalom. 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Phi-
loiogica. I. 1955.) mar tárgyválasztasa is 
jelentőssé teszi. Irodalomter ténetírasunk 
ugyanis a szazadvég irodalmi harcainak 
vizsgalata során mindeddig nem fordí tot t 
elég figyelmet a vidéki írok mozgalmaira. 
Nacsády tanulmánya tehát , amely e mozgal-
mak Szegeddel kapcsolatos fejezetét dolgozza 
fel, egy mind érezhetőbb mulasztás — leg-
alább részieges — pótlására vállalkozik. 
Bevezetőben megállapítja, hogya „hivatalos" 
és az ellenzéki irodalomnak eleinte csak a 
fővarosban zajló küzdelmébe a 90-es évek 
foiyaman már a vidék is beleszól, az irodalmi 
decentralizációt írva zászlajára. E jelszó 
mögött azonban igen ellentmondásos törek-
vések húzódnak meg : egyaránt hangoztat-
jak azt az „erkölcstelen főváros" modern 
irodalma ellen hadakozó konzervativizmus 
képviselői és az irodalmi decentralizációt az 
egesz magyar irodalom megújulása érdekében 
sürgető haladó irányzat hívei. A vidéki 
irodaimi szervezkedés két szokásos formája : 
az irodalmi társasag és az irodaimi 
folyóirat — egyúttal az irodalmi decentra-
lizáció kétféle értelmezését is példázza. A 
„hivatalos" irányzat helyi kirendeltségeként 
működő, fokozatosan önképzőköri szintre 
süllyedő irodalmi társaságokkal szemben a 
progresszív elemet a (többnyire rövidéletű) 
folyóiratok kevésbé szervezett, de harco-
sabb és mozgékonyabb írógárdája jelenti. 
Az irodalmi decentralizáció eszméjének és 
a modern magyar irodalom megteremtésére 
irányuló törekvésnek összekapcsolódása a 
X X . század első évtizedében Nagyváradon, 
a „holnaposok" Ady-vezette csoport jában 
valósul meg. Szegeden az irodalmi decentra-
lizáció tábora nem jut el idáig. A továbbiak-
ban a szerző a 90-es évek két szegedi irodalmi 
folyóiratát jellemzi. A Kisteleki Ede szer-
kesztésében 1894—95-ben megjelenő „Magyar 
Alföld" a „hivatalos" és ellenzéki irodalom 
harcában középutas álláspontot foglal el ; 
hasábjain gyakran egymással szöges ellen-
tétben álló nézetek jutnak szóhoz. Viszony-
lag színvonalas szépirodalmi anyagában azon-
ban a korszak magyar irodalmának minden 
pozitív tendenciaja megtalálható. (Szerepel 
a lapban többek között Mikszáthnak egy 
eddig ismeretlen, semmiféle bibliográfiában 
nem említett elbeszélése is.) Az 1899-ben meg-
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jelenő „Magyar Szó", melyet Újvári Péter 
szerkeszt, bá t rabb és következetesebb, mint 
a „Magyar Alföld", bázisa viszont jóval 
szűkebb ainazénál. A lap, mely mögött mind-
össze a szegedi újságírók egy kicsiny csoport-
ja áll, ezért három hónap múlva már meg 
is szűnik. 

Vidéki folyóirataink irodalomtörténeti 
vonatkozású cikkeinek legnagyobb része — 
s ezt csak örömmel és megelégedéssel vehet-
jük tudomásul — a XX. század magyar 
irodalmából meríti tárgyát . A változatos 
anyagban egyaránt találunk értékelő tanul-
mányokat , szépírói eszközökkel megírt visz-
szaemlékezéseket és egyszerű adatközlése-
ket. Bessenyei György cikke : „Ady Endre 
a hódmezővásárhelyi A Jövendő című lap-
nál" (Alföld, 1955. 6. és 1956. 1. összevont 
szám) Adynak egy haladó vidéki folyóirattal 
való kapcsolatáról tá jékoztat . Ady szenve-
délyes érdeklődéssel és együttérzéssel figyelte 
a magyar progresszió minden, bármilyen kis 
hatósugarú megnyilvánulását. Ezért az „A 
Jövendő" című, 1910—13 között Gonda 
József szerkesztésében megjelent lapot is 
szívesen támogat ta írásaival. Nyolc verse, 
valamint több novellája és cikke látott i t t 
napvilágot. Két, ebben a lapban található, 
másut t eddig nem közölt kisebb Ady-írást 
Bessenyei teljes szövegükben közzétesz (saj-
nos, az egyiknél azonban elmulasztja a meg-
jelenés pontos dá tumát megadni). — A 
Móriczcal foglalkozó közlemények sorában 
először is Kodoldnyi János „Utóhang (Emlé-
kezés Móricz Zsigmondra)" című, a „Dunán-
t ú l " hasábjain (az 1955. évi 10-es számtól 
kezdve) folytatásokban megjelenő írásáról 
kell szólnunk. Ezek a visszaemlékezések 
irodalomtörténeti szempontból nemcsak 
azért érdekesek és fontosak, mert Móricz 
egyéniségét, zaklatott családi életének egyes 
epizódjait és fiatal írótársaihoz való viszo-
nyát rendkívül szuggesztíven, nagy művészi 
erővel jelenítik meg. Móriczhoz fűződő sze-
mélyes élményei kapcsán Kodolányi saját 
életének, írói pályájának bizonyos mozza-
natait is felidézi — és ezek a (vallomás hite-
lével ható) önéletrajzi jellegű részek egyúttal 
egy egész írói nemzedék út jának első szaka-
száról is képet adnak, híven érzékeltetve azt 
az atmoszférát, azokat a mai olvasó számára 
szinte már elképzelhetetlen anyagi és más 
•nehézségeket, amelyek közepette az 1920-as 
évek elején fellépett nemzedék tagjai éltek 
és dolgoztak. Kodolányi írása, amely csupán 
Móriczról szóló emlékezésnek indult, ily mó-
don nagyobb méretű tablóvá szélesedik, ám 
e kép középpontjában többnyire mégis Móricz 
Zsigmond hatalmas alakja áll. (Kodolányi 
egyébként visszaemlékezéseiben néhány ő-
hozzá intézett Móricz-Ievelet is beilleszt.) 
Nem térhetünk itt ki a mű részleteire, egyes 

v i ta tható állításaival sem foglalkozhatunk, 
de az ehhez hasonló írásokról amúgy sem 
lehet rövid tartalmi kivonatok révén igazi 
fogalmat alkotni. — Császtvai István „Móricz 
Zsigmond és a Jászság" című írása (Jász-
kunság, 1955. 5. sz.) Móricznak 1934 őszén 
te t t jászsági útjával foglalkozik. Jászsági 
élményeiről Móricz rádióelőadásban és cikk-
sorozatban számolt be. Jól látta, — amint 
ezek az írásai bizonyítják — hogy a Nagy-
atádi-féle földreform semmit sem -változta-
to t t a parasztság sorsán, és, észrevette a 
parasztságon belüli osztályellentétek élese-
dését is. Külön cikket szentelt Móricz a jász-
berényi iskolai oktatómunka helyzetének. 
Császtvai közli Móricz két kiadatlan levelét 
is, melyeket vendéglátójához, Blénesy János 
jászberényi tanárhoz intézett. — Móricz 
életrajzának egyes mozzanatait világítja meg 
Makay László „Móricz Zsigmond íaskodi 
levelei" (Alföld, 1955. 3.) című közleménye. 
A cikkben közzétett levélrészletek annak a 
több ízben megszakadó, majd ismét fel-
újuló kapcsolatnak a dokumentumai, amely 
Móriczot egy — tőle „Forrás" néven emle-
getett — debreceni asszonyhoz fűzte, s 
amely szerelemről már Kardos Pálnak az 
„ É p í t ü n k " 1952-es évfolyamában megjelent 
tanulmánya, majd pedig Móricz Virág köny-
ve is megemlékezett. (A Makay cikkében 
ismertetett — 1928-as keletű levelek — 
egyébként nem magához „Forrás"-hoz, ha-
nem ennek Laskodon élő barátnőjéhez íród-
tak.) — Móricz-levél publikációt találunk 
a „Kiskunság"-ban (1955. 3.) is, „Móricz 
Zsigmond levele egy igen kis embernek igen 
kis ügyében" címen. A közölt levélben, melyet 
1939-ben írt Tóth Lászlónak Kecskemétre, 
Móricz cselédjének peres ügyében próbál 
közbenjárni. — Juhász Gyulával három 
kisebb közlemény foglalkozik. Baróti Dezső 
egy kiadatlan levelét teszi közzé, (Juhász 
Gyula ismeretlen levele. Nyelv és Irodalom. 
Acta Universitatis Szegediensis. Sectio philo-
logica. 1955. I.), melyet 1926-ban írt egykori 
makói tanár társának, Pénzes Zoltánnak. 
A levél legfőbb érdekessége, mint Baróti írja, 
„az, hogy közelebb vezet a nagy szegedi költő 
egyik hátrahagyot t versének (Prológus a 
salgótarjáni gimnázium diákjainak) helyes 
értelmezéséhez." Barótinak azt a kijelenté-
sét azonban, mely szerint Juhásznak ebben 
a kétségkívül haladó eszmeiségű, az ellen-
forradalom nehéz éveiben egy derűsebb jövő 
reményével bíztató költeményében volta-
képpen a salgótarjáni bányászokhoz szóló s 
a munkásosztály igazát hirdető hitvallást 
kell látnunk, véleményünk szerint a most 
publikált levél utalásai sem támogat ják 
kellőképpen. —• Csatkai Endre „Juhász 
Gyula daljátéka a soproni színpadon 1912-
ben" című cikke (Soproni Szemle, 1955.1—2.) 
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Juhász „Ata lan ta" című dal já tékának 
soproni előadásaival kapcsolatos adatokat 
s a darab egykorú soproni sajtóvisszhangját 
ismerteti. — H. Kovács Mihály „Egy latin 
óra Juhász Gyulával" című írása (Szép-
halom, 1955. 3.) a költő hajdani taní tványá-
nak szubjektív jellegű, novellisztikus stílus-
ban megírt visszaemlékezése. — Csorba 
Zoltán „Kaf fka Margit életének és művésze-
tének miskolci kapcsolatai" című cikke 
(Széphalom, 1955. 1.) Kaffka pályájának 
egyik szakaszáról : a fiatal pedagógusként 
Miskolcon töl töt t évekről rajzol — kortársi 
emlékezésekre és az írónő alkotásaira egy-
aránt támaszkodó — vázlatos képet. 

Belia György készülő Babits-életrajzának 
első két fejezetét te t te közzé (Dunántúl, 
1955. 10.). Ezek az alapos és lelkiismeretes 
kuta tómunkáról tanúskodó olvasmányos 
stíiusú fejezetek a költő családjával és pécsi 
diákéveivel foglalkoznak. A szerző Babitsnak 
az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött 
kiadatlan verseiből is bemutat néhány rész-
letet. E versek egyébként, mint Belia is meg-
állapít ja, még semmit sem muta tnak a későb-
bi Babitsból. •— Durkó Mátyás Oláh Gábor-
tanulmánya (Alföld, 1955. 5.) az első kísérlet 
századunk e nagy tehetségű, de rendkívül 
egyenetlen életművű írójának marxista érté-
kelésére. Oláh portréját a szerző nem pusztán 
megjelent művei alapján, hanem roppant 
tömegű kiadatlan kéziratát is figyelembe 
véve rajzolja meg. Durkó szerint Oláh Gábor 
művészi t ragédiáját nem csupán saját jelle-
mének ferde vonásai okozták — legalább 
annyira benne gyökerezett ez korának egész 
nyomorúságában, amely a vidéki nagyváros 
áporodott levegőjében élő, emberileg teljesen 
elszigetelődött debreceni költőre különös 
súllyal nehezedett. Oláh egész világnéze-
tét végignemgondoltság, ellentmondásosság 
jellemzi. „Néha ugyan fel-feltűnik műveiben 
egy általános ,úr-gyűlölet', s legszebb alko-
tásaiban mély rokonszenv tükröződik a ki-
zsákmányolt, elgyötört dolgozó ember i ránt" , 
de a kapitalista társadalom elleni ösztönös 
lázadása nem érinti e társadalom létalapját. 
A nagy egyéniségek kultuszából kiinduló, 
biológiai mítoszú, naiv szemléletmódján 
erősen érezhető Schopenhauer és Nietzsche 
filozófiájának hatása. Túlfű tö t t művészi ön-
tuda ta saját tehetségének túlértékelésére és 
félreértésére, s a „nagy" témák állandó haj-
szolására késztette — holott tehetségének 
igazi területe a kisebb műfajok világa s az 
egyszerű emberek életének ábrázolása volt. 
Pozitív eszmei és művészi tulajdonságairól : 
népe iránti szenvedélyes szeretetéről, társa-
dalombírálatáról, bőzengésű, pajkos humo-
ráról, jellegzetes nyelvművészete/ől elsősor-
ban novellái, valamint lírai versei tanúskod-
nak. (Itt említjük meg, hogy Durkó Mátyás 
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tanulmánya a „Debreceni zendülők" című, 
Oláh Gábor válogatott elbeszéléseit is tar tal-
mazó kötet bevezetéseként is megjelent.) — 
Idáig felderítetlen tá jakra vezeti az ovasót 
Oalsai Pongrác „Egy elfelejtett író, Csáth 
Géza" című írása (Tiszatáj, 1955. 5—6.) is. 
Az e\ső „Nyugat"-nemzedékkel együtt in-
dult, t ragikus sorsú novellista életpályáját 
és ma már alig ismert, csekély terjedelmű 
oeuvrejét ez a finom megfigyelésekben gazdag 
tanulmány szépen és érdekesen elemzi. Mint 
Galsai megállapítja, Csáth elbeszéléseinek 
témaválasztását már az író polgári foglal-
kozása, az orvosi hivatás is meghatározta. 
Hősei különcök, klinikai ápolásra szoruló 
idegbetegek. Csáth egyes, a naturalizmussal 
rokon vonásai ellenére sem naturalista. Első 
köteteiben az anyagot ismerő és szerető orvos 
materialista szemlélete romantikus hajla-
mokkal párosul. Későbbi novellái már „a 
köznapi élet apró megfigyeléseit, nyers és 
rideg tényeit örökítik meg . . . Még mindig 
vonzódik az emberi lélek különleges, orvosi-
lag is izgalmas határeseteihez, de most már 
„ . . . a hősök lelki egyensúlyát megzavaró 
társadalmi okokat is k u t a t j a " . Csáth írásai 
„egy útkereső korszak irány- és ízlésválságá-
nak termékei . . . A maga sajátos hangjá t 
ugyan később sem találta meg, torzóként 
ható életműve mégis nagy teljesítményekre 
ösztönző példa vol t ." — Mezősi Károly 
„Móra Ferenc szülőháza" című cikke (Tisza-
tá j , 1955. 4.) a kiváló íróink életének tárgyi 
emlékein őrködő kegyelet rokonszenves meg-
nyilvánulása. A szerző anyakönyvi és telek-
könyvi adatok alapján, valamint helyrajzi 
vizsgálatok segítségével bizonyítja be, hogy 
Móra Ferenc nem a szülőházaként általában 
emlegetett, az 1900-as évek elején lebontott 
Daru utcai házban született (bár ott élt 
csecsemőkorától gimnazista koráig), hanem 
egy másik, ma is álló kiskunfélegyházi ház-
ban, a mai Szarvas utca 19-ben. 

Barta J ános Herczeg Ferenc-tanulmányát 
(Herczeg Ferenc — Mai szemmel. Alföld, 
1955. 4.) nemcsak az úttörés érdeme illeti 
meg (ilyén jelentőségéről már át tekintésünk 
elején megemlékeztünk). Herczeg értékelésé-
nek alapja ezután kétségkívül Barta biztos 
ítéletű, világos felépítésű dolgozata lesz. 
Herczeg Ferenc, muta t rá Barta, nem volt 
tehetségtelen író, „de társadalmi és irodalom-
politikai szerepe és hatása jóval túlnőtt tehet-
sége méretein ; a mögötte és benne ható 
osztályérdekek szerény tehetségét messze 
felülmúló írói vállalkozásokba sodorták". 
Tehetsége félresiklásának, a képességei és írói 
eredményei közti hatalmas disszonanciának 
ez a magyarázata. Herczeg emberi egyéni-
ségét érzelmi sekélység, szárazság jellemzi. 
Magatartásának alapvonásai Barta szerint 
„derűs, önelégült szkepszis; valami kissé 



gúnyos, kissé kiábrándult , fölényes, jórészt 
közönyös hitetlenség, amely az életet csak 
a szemével nézi, egy kissé szégyelli a saját 
érzelmeit, s közvetlen adottságai közé nem 
férnek be az élet eszmei magasságai és kaoti-
kus mélységei". Herczeg elsősorban epikus 
jellegű író, de „nem lép fel a nagy kompozíció 
igényével, nem törekszik a magyar társada-
lom teljes átfogására : . . Az ő társadalma 
nyomasztó túlsúllyal az úri osztályokra kor-
látozódott, kedves hősei arisztokraták, föld-
birtokosok, nagypolgárok, katonatisztek — 
a ferencjózsefi Magyarország legfelső réte-
géből". Műveinek egy részében — főleg a 
történelmi tárgyúakban —• Tisza István poli-
tikai programjának megfelelően azt az illúziót 
kívánta sugalmazni, hogy a magyar úri osz-
tály a maga erejéből képes regenerálódni. 
E művek alakjai persze sápadt, hitelnélküli 
papirosfigurák maradnak ; az őszinte eszmei 
pátoszt Herczeg itt retorikával kénytelen 
pótolni. Herczeg életművével — vonja le 
végső következtetését a tanulmány — „a 
maga egészében ma nincs mit kezdeni . . . 
Ha van benne a mi számunkra még figye-
lemreméltó, azok éppen kisebb igényű humo-
ros és szatirikus írásai", melyekben az úri 
Magyarországot bár belülről, de bizonyos, 
gúnyos, csípős hangnemben bírálja. 

A József Attilával foglalkozó közlemények 
jellegükre és értékükre nézve meglehetősen 
eltérőek. Hadd említsük meg mindenekelőtt 
Oelléri Andor Endre kiadatlan önéletrajzának 
azt a József Attiláról szóló részletét, amelyet 
a „Dunán tú l " közölt (1955. 14.), s amely a 
költő a lakjá t — egy éjszakai beszélgetés le-
írásán keresztül —- rendkívül szuggesztíven 
idézi fel, érzékeltetve egyúttal a ket tőjük : 
József Attila és Gelléri egyénisége közti 
különbséget is. Mennyire jellemzőek például 
József Attilára, a tudatos marxista proletár-
költőre a következő mondatok, melyeket 
Gelléri feljegyzései őriztek meg számunkra : 
„Te és a többiek, ti azt hiszitek, hogy a mű-
vészet betegség, idegbaj, téboly. Ellenkező-
leg — s az arca kipirult — ha van valami, 
ami egészség, hát a művészet az. Senki se 
egészségesebb az igazi, marxi művésznél! 
Alert az épít, mint az orvos, mint az építész! 
Egy világot épít fel! S egyetlen világ se lehet 
tudás, tervszerűség és közgazdaság nélkül!" 
Gelléri önéletrajzának eddig megjelent rész-
letei a legtöbb olvasóban bizonyára felkel-
te t ték az egész mű megismerésének vágyát . 
Reméljük, hogy az önéletrajz teljes szövegé-
nek közzétételére nem kell túlságosan sokáig 
várakoznunk. — H. Kovács Mihály „József 
Attilával az iskolapadban" című írása (Szép-
halom, 1955. 2.) is személyes élményeken 
alapuló, inkább szépírói hatásra, semmint 
adatszerű hitelességre törekvő visszaemlé-
kezés. — Borbély Gábor cikke (Gondolatok 

József Attila születésének 50. évfordulóján. 
Fehérvár, 1955. 1.) és Pósa Péter kissé isko-
lás, sematikus jellegű tanulmánya (Tiszatáj, 
1955. 2.) az 50. születési évforduló alkalmá-
ból idézik fel József Atti la életm űvének legfőbb 
tanulságait . — A József Attilával kapcsolatos 
publikációk sorában néhány adatközlő cikket 
is találunk. Pósa Péter a költőnek egy levelét 
te t te közzé (Nyelv és Irodalom. Acta Univer-
sitatis Szegediensis. Sectio philologica. I, 
1955.), melyet gimnáziumi érettségijének 
napján, 1923. december 13-án volt tanárá-
nak, Tet ta inant i Bélának írt. Ez a levél már 
az eddigi József Attila-irodalomban ismert 
volt ; nagy részét közölte Galamb Ödön 
„Makói évek" c. könyvében. Pósa Péter 
cikkét tehát indokolatlan másodközlésnek 
kell minősítenünk. Tálas Géza „József Attila 
makói kapcsolatai verskötet-ajánlások tükré-
ben" c: cikke (Tiszatáj, 1955. 5—6.) egy sor 
dedikáció szövegén rkívül közöl egy verset is, 
mely Kesztner Zoltánnak, a fiatal József 
Attila egyik makói pártfogójának hagyaté-
kából került elő. Ezt a verset, melynek egy 
gépelt, aláíratlan példánya maradt fenn, 
a cikk írója a papír és az írógép betűtípusa 
alapján tula jdoní t ja József Att i lának. Kis-
faluin Sándor „József Attila nyomában 
Öcsödön" című cikkében (Jászkunság, 1955. 
2.) a költő gyermekkorának egyik színhelyén 
folytatot t kutatásáról számol be. A cikkíró 
tanúsága szerint az öcsödiek ma már alig 
emlékeznek a gyermek József Attilára, aki 
négy évig élt a faluban nevelőszülőknél. A 
váncsodi elemi iskola anyakönyve őrzi ottani 
tanulmányának nyomait. — Itt kell meg-
említenünk Péter László bírálatát József 
Jolán „József Attila élete" című könyvének 
új kiadásáról (Tiszatáj, 1955. 5—6.). Ez a cikk 
jóval túllépi az egyszerű könyvismertetés 
kereteit. Péter László ugyanis József Jolán 
életrajzát a filológus aprólékosságával, egé-
szen mikroszkopikus részletekig lehatolva 
bírálja. A cikkíró joggal rója meg az ú j ki-
adás gondozóit, hogy nem igazították ki 
József Jolán következetlenségeit, tárgyi téve-
déseit, az idézetek közlésében mutatkozó 
pontatlanságokat. (Bár véleményünk szerint 
az ilyen korrekciót csak módjával , főleg jegy-
zetek formájában lehet véghezvinni, mert 
a Péter László bírálatában kifej te t t követel-
mények teljes megvalósítása szinte az egész 
könyv szövegének átírásához kellene hogy 
vezessen.) Péter László egyik megállapításá-
val azonban vitába kell szállnunk. Szerinte 
ugyanis József Jolán könyvének újrakiadása 
csak mint ideiglenes szükségmegoldás helye-
selhető, melyet egy korszerű, tudományos 
József Attila-életrajz megjelenése nyomban 
fölöslegessé fog tenni. A Péter Lászlótól is 
sürgetett nagyszabású marxista József Attila-
monográfia hiányát valóban egyre fá jda l -
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masabban érezzük. Úgy hisszük azonban, 
hogy József Jo lán könyve e mű elkészülte 
u tán sem fogja teljesen elveszteni értékét, 
hanem — mint a költő életének egyik leg-
közelebbi tanújától származó, sokhelyütt 
megragadó szépségű dokumentum — hibái 
ellenére is mindenkor számot ta r tha t majd 
az olvasók széles rétegeinek érdeklődésére. 

Bár ez a szemle csupán a vidéki folyó-
iratok anyagának áttekintésére vállalkozott, 
egyetlen "kivételképpen mégis ki kell i t t 
térnünk arra a vitára, amely Péter László 
„József Attila Szegeden" című tanulmánya 
kapcsán a „Délmagyarország" című szegedi 
napilap hasábjain folyt le. (Magát a tanul-
mányt az „I rodalomtör ténet" 1955. 2. száma 
közölte, majd a szegedi Egyetemi Könyvtár 
kiadványaként különlenyomatban is meg-
jelent.) E vita során ugyanis a József Attila-
kuta tás egyes kérdésein túl az egész XX. szá-
zadi tárgyú irodalomtörténeti munka némely 
elvi problémái is felvetődtek. Ez teszi indo-
kolt tá, hogy röviden ismertessük a vita 
anyagát . A vitát megindító Lődi Ferenc 
elsősorban azt hibáztat ta (Egy könyvtári 
k iadvány margójára. Délmagyarország, 
1955. aug. 24.), hogy Péter László tanulmá-
nyában Szeged társadalmi arculatának meg-
rajzolása elnagyolt és vázlatos. Lődi vitába 
száll Péter Lászlónak azzal a megfogalmazá-
sával, mely szerint Szeged „az ellenforrada-
lom szülővárosa" volt és kifogásolja a Horger -
ügynek a tanulmányban olvasható beállítá-
sát is. Nacsády József szerint (Adatok és 
következtetések. Uo. 1955. szept. 8.) Péter 
László helytelen, objektivista módszerrel 
vizsgálja tárgyát . Ennek egyik megnyilvá-
nulása, hogy az 1920-as évek szegedi viszo-
nyainak bemutatásában kizárólag az egy-
korú saj tó cikkeire támaszkodik. Nacsády 
úgy lát ja , hogy a tanulmány a kelleténél 
pozitívabbnak tünteti fel a szegedi Dugonics 
Társaság működését és nein ad helyes képet 
Mórának és Juhász Gyulának a Dugonics 
Társasághoz való viszonyáról. Gaúl Endre 
azt veti a tanulmány írójának szemére (Meg-
jegyzések az 1919-es szegedi ellenforradalom 
kérdéséhez. Uo. 1955. szept. 18.), hogy el-
kendőzi az osztályellentéteket, az osztály-
harcot s ehelyett az uralkodó osztály réteg-
harcait muta t j a be alapvető ellentétként. 
Szerinte Péter László túlságosan pozitívan 
értékeli a liberális burzsoázia és a szociál-
demokrácia szerepét, viszont nem beszél a 
szegedi kommunisták harcairól. Azt az állí-
tást , hogy Szeged az ellenforradalom szülő-
városa, Gaál ellenforradalmi hamisításnak 
minősíti. Két további hozzászóló foglalko-
zott a Horger-ügy értelmezésével, melyet 
már Lődi Ferenc cikke szóvá tet t . Dér Endre 
cikke (Példaképünk József Attila. Uo. 1955 
nov. 20.) hangsúlyozza : József - Attila és 

Horger összecsapásának mélyebb politikai 
tar ta lma volt, mint ahogyan Péter László 
beállítja. Erdödi József szerint (Horger Antal 
arcképéhez. Uo. 1955. okt. 16.) Péter László 
hiányosan ismeri a Horgerre vonatkozó té-
nyeket, ezért Horgerről rajzolt portréja nem 
elég éles s e képen számos valótlan vonást is 
találunk. Horger tudatos és állhatatos jobb-
oldaliságát 1919-es magatar tása is bizonyítja. 
Erdődi felidézi sa já t Horgerhez fűződő emlé-
keit is és korrigálja Péter Lászlónak egyes, az 
ő (Erdődi) személyével is kapcsolatos állítá-
sait. Péter László dolgozatának védelmében 
a vita során Márta Mihály (Szeged és az ellen-

for rada lom. Uo. 1955. aug. 31.) és Szabolcsi 
Miklós (Hozzászólás az irodalomtörténeti 
vitához. Uo. 1955. dec. 29.) emeltek szót. 
Szabolcsi Miklós véleményünk szerint az elő-
ző hozzászólóknál helyesebben és igazságo-
sabban ítéli meg a vi ta tot t tanulmányt , ami-
kor azt ol^an alapvető munkának tekinti , 
amely komoly eredményei mellett tévedése-
ket is tar talmaz. A vita résztvevői — m u t a t 
rá Szabolcsi — általában lebecsülték Pé ter 
László nagy jelentőségű kuta tó munká já t , s 
indokolatlanul éles és türelmetlen hangot 
ütöt tek meg. A „szegedi el lenforradalom" 
kérdéséről folyó vita Szabolcsi szerint teljesen 
skolasztikus jellegű; a szegedi munkás-
mozgalom kérdéseit pedig - melyek elem-
zését hiányolták a tanulmányból — minde-
nekelőtt a történészeknek kell alaposan meg-
vizsgálniok. A tanulmány egyetlen komo-
lyabb hibáját abban látja Szabolcsi, hogy a 
liberális burzsoázia haladó voltát Péter 
László valóban túlbecsüli. A vita a dolgozat 
írójának válaszával zárult le. Péter László 
(Tiszta szívvel. Uo. 1946. febr. 1.) két ponton 
ismerte el bírálóinak viszonylagos igazát : 
a liberális burzsoáziának, s az uralkodó 
osztályon belüli rétegharcoknak túlértékelése 
tekintetében — bár a liberális ellenzék 
viszonylag progresszív volta szerinte nem 
tagadható — és a Horger-ügy kissé egyoldalú 
beállítását illetően. A Dugonics Társaság 
tevékenységének részletes vizsgálata, mint 
Péter László megjegyzi, nem volt a tanul-
mány feladata. A szegedi kommunisták szere-
pének feltárása a történészekre vár. A vita 
egészében — szögezi le Péter László — hasz-
nos volt ; tanulságait értékesíteni fogja 
további munká jában . (Hadd jegyezzük itt 
meg : az a tény, hogy egy vidéki napilap 
huzamosabb időn át egy színvonalas iroda-
lomtörténeti vita résztvevőinek rendelke-
zésére bocsátotta hasábjait , önmagában is 
vidéki városaink szellemi életének örven-
detes fejlődését bizonyítja.) 

A legutóbbi évtizedek irodalmával foglal-
kozó cikkek közül először Isépy Tamás Rad-
nótiról szóló megemlékezését emlí t jük. 
(Széphalom, 1955. 1.) A szerző szemmel-
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lá thatólag nem törekszik új megállapítások-
ra, csupán eddigi ismereteinket összegezve 
kívánja Radnóti költészetét jellemezni. Mód-
szere azonban ezt figyelembe véve sem helye-
selhető : a cikkben ugyanis szinte több helyet 
foglalnak el a versidézetek, mint a cikk Író-
jától származó eredeti - szöveg. — Ungvári 
T a m á s tanulmánya (Dunántúl, 1955. 14.) 
Gelléri Andor Endre művészetéről ad igen 
szép, finoman árnyalt fejlődésrajzot. Gelléri 
— állapítja meg a tanulmány — új, felfede-
zetlen világot hozott magával a harmincas 
évek irodalmába : „az élet perifériájára 
szorult szegények, a kelmefestők, tönkre-
ment mesterek, fakérget rágó munkanélkü-
liek, szállítók, inasok világát varázsolja á t 
i rodalommá." Korai novelláiból „hiányzik 
a forradalmi dac. Nemcsak azt muta t j ák be, 
miként fo j t ja meg a jogos lázadást az el-
nyomó rend, már-már mindéi lázadás értel-
metlen voltát hirdetik".. Gelléri ugyanis 
, ,maga is olyan, mint hősei, akikkel nemcsak 
érzelmileg, szemléletben is azonosul. Világ-
nézete a »szóródó, hintődő« emberfaj táé, 
amelyet ábrázol : a lumpen-elemeké, a 
városi kispolgárságé". Éppen ezért, a har-
monikus, átfogó világnézet hiánya miat t 
nem tudot t soha nagyobb epikus művet al-
kotni . „Gelléri csak azt tudta leírni, amit 
szinte közvetlenül élt á t , sorsával tapaszta l t . " 
Novelláiban „töredékes pillanatképeket, lírai 
villanásokat ad a valóságról". A harmincas 
évek közepétől fogva írásai egyre erőtelje-
sebb társadalombírálatot szólaltatnak meg. 
Azon a csúcson, amelyet világnézetileg leg-
teljesebb, leginkább előremutató elbeszé-
lése, az 1935-ben íródott „Ukránok kivég-
zése" jelez, később nem tudot t megmaradni, 
de utolsó kötetének novellái is egy olyan 
folyamatról tanúskodnak, amelynek leg-
fon tosabb vonása a kispolgári eszményektől 
való elszakadás. Ezzel függ össze novelláinak 
átalakulása, a tárgyilagos, ironikus ábrázolás-
mód megjelenése is. (Ungvári tanulmánya 
egyébként a „Ház a telepen" című Gellért-
köte t élén is olvasható.) —• Galsai Pongrác 

„Emléksorok Nagy Lajosról" című cikke 
(Dunántúl, 1955. 10.) egy személyes talál-
kozás élményéből kiindulva tömören, mégis 
találóan jellemzi Nagy Lajos egyéniségét. 
Nagy Lajos — írja Galsai — „sohasem volt 
a »divatos« elméletek és misztikus kertelések 
híve : csak az élet nyers realitásokban jelent-
kező törvényeit tisztelte, s azt az »egyszerű 
tudományt«, amely e törvények felismerését 
az emberiség javára akar ja fordítani. így 
került közel a szocializmushoz". — Az 
1955-ben meghalt Nadányi Zoltánnal két 
cikk is foglalkozik. Kiss Tamás szép nekro-
lógja (Alföld, 1955. 1—2.) azt emeli ki, hogy 
Nadányi „sokszor éterien finom lírájának 
gyökerei nyelvében, r i tmikájában, nem egy-
szer témáiban is a népi világba nyúlnak. 
Ugyanakkor egész a t t i tűd jé t , magatar tását 
jellemzi környezetétől, az úri világtól való 
mély, meggyőződésszerű elidegenedés, ma jd 
teljes szakítás. Ezt bizonyítja Nadányi Zol-
t án egész költészete". Gvárfás Imre tanul-
mánya (Gondolatok Nadányi Zoltán válo-
gatot t verseinek olvasása közben. Szép-
halom, 1955. 3.) is elsősorban Nadányi költé-
szetének haladó ta r ta lmát , kritikai realiz-
musát elemzi. A cikkíró szerint Nadányi köl-
tészetének 1945 előtti, nagyobb és jelentősebb 
szakasza e kor felvilágosult gondolkodású, be-
csületes értelmiségi embereinek érzésvilágát, 
világnézetét s egyúttal e réteg jellegzetes 
ellentmondásait és korlátait tükrözi. A 
dolgozat végkövetkeztetése az, hogy Nadányi 
Zoltánt irodalmunkban tisztes és maradandó 
hely illeti íreg. 

Áttekintésünk végére érve, legfőbb tanul-
ságként, úgy hisszük, azt kell levonnunk, 
hogy a magyar irodalomtudomány számára 
vidéki folyóiratainknak is van — nem egy-
szer lényegeset, ú ja t hozó —• mondani-
valója. Irodalomtörténetírásunk eredmé-
nyeit számba véve, erre a hangra: a vidéken 
dolgozó tudósok, írók, kritikusok szavára 
ezentúl sokkal jobban, gondosabban kell 
figyelnünk, mint amennyire eddig te t tük . 

Oltványi Ambrus 

JULOW VIKTOR : FAZEKAS MIHÁLY 

Művelt Nép. Budapest , 1955. Nagy Magyar írók. 

A XVIII. század végén a felvilágosodás Elmaradot t ságunka t jelző állapot volt ez 
ihletésére gazdagon bontakozott ki Magyar- de irodalmunk akkori sokszínűségének elő-
országon az irodalom. Mivel feudális szer- feltétele is. Azóta sem fordult elő, hogy egy 
kezetű társadalmunk egységes szellemi élet vidéki város is olyan jelentős,' élvonalbeli 
nélkül szűkölködött, a „provinciális" művelt- irodalmat tudot t volna létrehozni, mint 
ségi gócok is arra kényszerültek, hogy ön- Debrecen a XVIII . század végén és a X I X . 
állóan foglaljanak állást, önállóan fogalmaz- század elején. 
zák meg feleletüket az ú j fa j ta világszemlélet Julow Viktor könyvének egyik legszebb 
és műveltség által felvetett kérdésekre, fejezete az első, amelyben Fazekas szülő. 
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