
Ugyanilyen egyetemes jelentőségű Horányi 
Mátyás másik füzete, Az Eszterházy-színházak 
szövegkönyvei (17. sz.). A jegyzékben foglalt 
szövegkönyvek nemcsak az eszterházi és 
kismartoni zenei és színházi élet legfontosabb 
dokumentumai , hanem a Haydn ku ta t á s 
szempontjából is jelentősek. De nem kisebb 
irodalomtörténeti jelentőségük sem. A magyar 
irodalomtörténeti ku ta tás csak ú jabban kezd 
felfigyelni a kezdő magyar dráma és az opera 
összefüggéseire. 

Körtvélyes Ágnes összeállítása, Egressy 
Gábor iratai az Országos Levéltárban ( 16. sz.) 
tulajdonképpen nem tar talmaz színháztör-
téneti anyagot , mert Egressy Gábornak nem 
színpadi, hanem politikai szerepére vonat-
kozó iratjegyzéket közöl. Az iratok tanul-
mányozása mindenesetre hasznos lesz egy 
valóban tudományos Egressy-életrajz szer-
zője számára, tisztázni fogja Egressynek 
szabadságharcbeli sokat v i ta to t t szerepét, és 
ú j oldalról világítja meg ezt az annyi ellen-
tét től feszülő egyéniséget. 

A színháztörténet ku ta tó jának csak az az 
óhaja lehet, hogy a gyűj tés t az eddigi s o k -
oldalúsággal és alapossággal folytassák, hisz 
—főképp a vidéki források bekapcsolásával — 
az anyag szinte kimeríthetetlen. A gazdag 
anyaggyűj temény mindenesetre ösztönzően 
fog hatni a feldolgozásra is. Erre pedig szük-
ség van, hisz húsz esztendő óta egyetlen össze-
foglaló magyar színháztörténeti monográfia 
sem jelent meg. 

Az 1945. esztendő nagy fordulat színháza-
ink életében is. Az addigi magyar színházak 
— az Operaház és a Nemzeti Színház kivé-
telével — működésének végére pontot tet t , , 
hogy helyükbe ú j élet sar jadjon. így ezek 
most már lezárt egységekké vál tak és vá r j ák 
tör ténet í rójukat . Mindmegannyi különálló 
színfolt a főváros színészetének történetében 
és múl t jának feltárása érdekes feladat a 
magyar színháztörténet művelője számára. 

Pukánszkyné Kádár Jolán 

GÁBOR ANDOR: VÉRES A U Q U S Z T U S 

Gábor Andor írói munkásságának sokolda-
lúságát, gazdagságát korának olvasója csak 
halála után i smerhe1:i meg. Az 1955-ben 
indult Gábor Andor Összegyűjtött müvei soro-
zat köteteiben számos eddig ismeretlen művet 
közöltek, s az írói hagyaték feldolgozásának 
eddigi tapaszta la ta i a lapján a sorozat még 
sok meglepetést ígér. A legutóbb megjelent 
kötet Gábor Andor 1920—26 között írt váloga-
to t t politikai cikkeit tar ta lmazza. A magyar-
országi olvasó Gábor ezidőbeli publicisztikai 
tevékenységéről eddig csak a híres Bécsi leve-
lek című gyűj temény a lapján tá jékozódhato t t . 
A Véres augusztus t émában, műfa jban ezzel 
rokon írásait Diószegi András a bécsi és 
párizsi emigráció Gábor Andor irodalmi mű-
ködése szempontjából eddig feldolgozatlan 
területéről, a bécsi Proletárból és a Párizsi 
Magyar Munkásból gyűj tö t te össze. A Bécsi 
levelek eredetileg a Bécsi Magyar Újságban 
jelentek meg. A Bécsi Magyar Ú jság a Tanács-
köztársaság bukása után Ausztriába mene-
kült polgári emigránsok lapja vol t , s 1920—21-
ben a Horthy-Magyarország elleni szövetség 
jegyében fórumot ado t t Gábor Andor a ma-
gyarországi fehérterrort leleplező cikkeinek, 
de csak addig, amíg ezeknek kérlelhetetlen-
sége nem ütközöt t össze a hazafelé orientá-
lódó emigránsok elveivel. Gábor Andor ezidő-
ben írt legbátrabb és a polgári cenzúra által 
legkevésbé korlátozott írásait a Bécsben 
szervezkedő K M P lapjában, a Proletárban, 
majd a Párizsi Magyar Munkásban és az 
amerikai Új Előrében publikálta. (Az Új 
Előre jó kötetnyi Gábor Andor-anyagának 

összegyűjtése még elvégzendő feladat.) Ezek 
az írások a Bécsi levelek a lapján szerkesztett 
1955-ös cikkgyűjteményből k imarad tak , 
most négy főtéma köré csoportosítva külön 
köte tként jelentették meg. 

A , kötet megjelenésének nagy jelentősége 
van az író munkásságának felderítése, élet-
művének értékelése szempontjából . A benne 
közölt írások Gábor — s egyúttal a magyar 
irodalomnak is — legelső szocialista irodalmi-
publicisztikai alkotásai közé tar toznak. A 
Proletár és a Párizsi Magyar Munkás cikkei-
nél a témaválogatásban sokkal magasabb 
fokú igényességgel találkozunk, mint a Bécsi 
Magyar Ú/sagnál. I t t minden egyes írásfontos, 
az akkor leglényegesebb, legaktuálisabb prob-
lémákat veti fel. S nagy jelentőségük van 
ezeknek az írásoknak abból a szempontból 
is, hogy tisztán tükrözik az író politikai fej-
lődésének legfontosabb, kommunistává válá-
sának szakaszát. 

Gábor Andor 1919 előtti pályája a polgári 
író természetadta ellentmondásaival terhes, 
de már itt is fellelhetők azok a momentumok, 
amelyek a későbbi kommunista írót jellemzik. 
A társadalom visszásságaira kezdettől fogva 
érzékenyen reagáló művészt a háború esztelen 
brutali tása kényszerítette ar ra , hogy szembe-
forduljon korának erkölcsi világrendjével. 
A Pesti sirámok kötet Szaladj egy lábon ciklu-
sának háborúellenes felháborodása ugyan-
abból a mély humanizmusból fakad, mint 
a magyarországi fehérterrort leleplező cikkek 
szenvedélyessége. Az 1918-as polgári forra-
dalomból gyorsan kiábrándul t , s a Tanács-
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köztársaság kikiáltásakor a kommunistákhoz 
csatlakozott . A proletárdiktatúra leverése 
után 1919. augusztus 17-én éjjel Friedrich 
rendőrei a főkapi tányságra hurcolták, ahol 
két héten keresztül alkalma volt megismerni 
az ellenforradalom megtorló intézkedéseit. 
Erről a két hétről számol be a köte t címadó 
önéletrajzi részlete, amelyből ugyan sohasem 
lesz az író szándéka szerinti könyv, de a 
börtönben szerzett élmények egy életre elje-
gyezték a szenvedő magyar munkássággal, 
s több kötetnyi publicisztikai cikk megírá-
sára ösztönözték 

1920 január első napjaiban Bécsbe menekül, 
nekilát a marxizmus klasszikusainak tanul-
mányozásához, s most már tudatosan vállalja 
a kommunista újságíró sorsát. Akkor is, ha 
ez számára a polgári jóléttel szemben állandó 
létbizonytalanságot, számkivetettséget jelent, 
s emigráns társai közt egyedül marad . A mar-
xista ideológia megtermékenyítőleg ha to t t 
irodalmi, publicisztikai működésére. Cikkei-
nek temat ikájából , de formanyelvéből is, 
szinte filológiai pontossággal lehetne rekon-
struálni , hogy a marxista irodalom klassziku-
sainak mikor, melyik művével foglalkozott. 
Nem csak egyszerűen az elmélet alkalmazása 
ez a gyakorlatban, annál sokkal közvetlenebb 
kontak tus megteremtése a ket tő közöt t : ú j 
felismerése, legmélyebb feltárása az akkori 
középeurópai társadalom felszíni tarkasága 
a lapján látszólag kiismerhetetlen belső lénye-
gének, az elmélet ú tmu ta tó világánál. (A 
semleges tudomány, Lenin menekül, Fehér 
sajtó fekete miséje stb.). így, ezen az úton 
haladva válik a leleplezőből magas színvonalú 
marxista ideológussá, az európai fasizmus 
egyik első felismerőjévé és bírálójává. 

Főfeladatának a proletár forradalom leve-
rését követő terror leleplezését t a r to t t a . 

én mindenkinek, a világ minden embe-
rének a fülébe szeretném kiabálni, hogy mi 
volt , és mi van ma is még Magyarországon, 
a felhőkbe vetí teném a világ összes nyelvein, 
hegyek oldalába vésetném óriási betűkkel, 
a New York-i rév Szabadság-szobrának 
nyakába akasztanám rikító plakáton, az 
Eiffel torony tetején lámpákkal világítanám 
meg, hogy a világ népei tuda tá ra ébredjenek 
annak a szégyenfoltnak, mely a világ testén 
evesedik, és ami t Horthy-országnak hívnak, 
s ami t ahelyet t , hogy régen elt isztí tották 
volna helyéből, engednek politikai já tékot 
j á t s z a n i . . . " (Vértes rajzai a magyar pokol-
ról.). Lángoló szavai el is ju to t t ak a világ 
minden tá já ra . Német, f rancia, amerikai 
lapok oldalain ébresztgette az emberiség lelki-
ismeretét, s Hor thyéknak volt okuk rá, hogy 
féljenek „a bécsi emigránsok tébolyodott tolí-
forgatójá"- tól . Héjjas különítményeinek 
mészárlását (Iszonyatos Iván, Fürödni fog-
nak), a „hivata los" bíráskodást (Az öngyil-
kos, A vérbírák mosakodnak), az internáló-

táborok emberkínzását (Hát mindenki hazu-
dik?) leleplező cikkeinek nem kis részük volt 
abban , hogy az Enten te több ízben kénytelen 
volt vizsgálóbizottságot kikülden ia magyar-
országi állapotok felülvizsgálására. Bátor ki-
állás, általános népérzés volt az, amit akkor 
Gábor Andor kifejezett . Kortársak vissza-
emlékezései szerint voltak emberek, akik napi 
munká juk után kilométereket gyalogoltak 
azért , hogy írásait a Magyarországra csem-
pészett újságokban elolvashassák. 

A fehérterrorról szóló cikkek anyagát a még 
otthon tö l tö t t négy hónap emlékeiből, s a 
hazai saj tóból merítette. Párszavas napihí-
rekből, kis közleményekből kibogozza, kibon-
takoz ta t j a az egész magyarországi poklot, 
ami t azok szűkszavúságukkal takarni igye-
keznek. Ilyen természetű cikkei irodalmilag 
a legsikerültebbek közé tar toznak. (A vörös 
zászló, A pokol dinnyéi, Az öngyilkos, Lázár 
ne lázadj!) A rémuralom korlátlanságát sem-
mivel sem lehetne jobban jellemezni, mint-
hogy Magyarországon már egy gyermekjáték 
vöröskereszt-zászlócska megjelenése is, mer t 
színe piros, rendőrségi ügyet jelent, hogy a 
dinnyeárusnak a dinnyék minőségét jelző 
csillagai mögött kommunista összeesküvést 
szimatolnak, s hogy a magyar bíróságon 
pereket gyár tanak a kommunisták ellen olyan 
nevetséges vádak a lapján, hogy mérgezett 
tűkkel akar tak végetvetni a kormányzó és 
tisztjei életének. 

Külön csoportban közli a kötet a polgári 
saj tóval foglalkozó cikkeket. Ebben az író 
már nemzetközi szinten harcol a kommuniz-
mus mellett , hol úgy, hogy a polgári sa j tó 
szovjetellenes rágalmait teszi nevetségessé, 
(Szegényke megveszett, Össze-vissza, Lenin 

menekül,) hol pedig azzal, hogy a II . Inter-
nacionálé megalkuvását , munkásellenes tevé-
kenységét leplezi le. (Ismét Fimmen, A vér 
primadonnái.) 

Az eredetileg a Bécsi levelek-ben közzétet t , 
Jászi Oszkárral fo ly ta to t t polémia az 1955-ös 
kiadásból k imaradt ; s a Véres augusztus 
szerkesztői á tmente t ték a sorozat számára 
ezt a magyar munkásmozgalomban oly fontos 
szerepet betöltő, Gábor Andor minden írói 
erényét magán viselő cikksorozatot. 

A Tallózás kurzus-mezőkön, a magyaror-
szági uralkodókörök belső ellentéteit, konszo-
lidációs törekvéseiknek al jas ideológiai 
(„keresztény kurzus") , politikai (imperialista 
szándékok), s anyagi (bankhamisítások) eszkö-
zeit leplezi le, s ugyanakkor t á jékoz ta t a nép 
elesettségéről, a rokkant , holt-eleven Lázárok, 
Ki tud rólá-к nyomorúságos világáról. 

Gábor Andort már polgári korszakában 
is a közvetlenül hatni akaró, a valamiért , 
vagy valami ellen harcoló írói magatar tás 
jellemezte. Még inkább jellemző ez későbbi 
irodalmi működésére. írásaiban mindig a 
tömegekre és sohasem a „kifinomult ízlés" 
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olvasóira apellált . Számára az irodalom köz-
lés, küzdelem, harc, 1919-ig á l ta l iban a racio-
nalizmus jegyében, 1920-tól pedig a kommu-
nista elvekért, s azok ellenségei ellen. Ezeknek 
az aktuál-polit ikai problémákból született cik-
keknek oly nagy hatásuk volt, s hogy még 
ina is a közvetlen élmény erejével bírnak, 
az aktual i tásukon túl Gábor Andor művészi 
st í lusában, írói módszerében rejlik. Mik ennek 
az eszközei? Elsősorban a racionalizmus, az 
érvek felsorolásának tiszta logikája. Ez álta-
lános vonása Gábor Andor művészetének. 
Gondolkodásmódja semmi olyat nem tűr 
meg, ami csak egy kissé is eltér a realitás 
a lapján álló ész ítéletétől. Ez minden írására 
egyformán jellemző, a nagy összefüggések 
felfedésének módszerére éppúgy, mint leg-
kisebb képalkotására, szóképzésre. Ezt legjob-
ban polemikus cikkeinél f igyelhetjük meg 
(És i t t jön Jászi Oszkár, aki megeszi Marxot 
és Lenint), ahol ellenfele gondolatmenetét 
ízekre szedi szét, s nem csak bebizonyítja 
á l tudományos vol tá t , szellemes szarkazmu-
sával nevetségessé is teszi. Racionális szem-
léletmód, pártos szenvedély, szatirikus ha j -
lam, bravúros szójátékok Gábor Andor leg-
szembetűnőbb írói vonásai. Szójátékai soha-
sem öncélúak, szellemes fordulatai a monda-
nivaló mélyebb aláhúzását szolgálják. Hogy 
milyen mestere a szavaknak, arra számos 
példát lehetne idézni. Ilyen szempontból 
ta lán legbravúrosabb írása a Lökem, amelyben 
kiszemelt ellenfele cikke egyetlen idézett 
szavának fordulataival agyonüti annak egész 
gondolatmenetét , koncepcióját. 

Gyakran alkalmazot t módszere, hogy ki-
ragad az életből egy közismert sablont, azt 
ú j ta r ta lommal töl t i meg s a sablon 
formanyelvének, fordulatainak megtar tásával 
szinte a vízió ha tá rá t súroló képasszociáció-

MAI OROSZ ELBESZÉLŐK 
Európa, Budapest 1960. 

Antológiát olvasni csaknem minden eset-
ben többet jelent, mint különböző íróknak 
más és más fa j t a írásait sorra megismerni, 

tanulmányozni . A rendező elv, mely eszmék 
témák vagy íróegyéniségek szerint gyűj t össze 
műveket, mindig hangsúlyozni kíván valamit, 
aminek lényege az írásoknak csak együtt való 
szemléletében érthető meg. 

Ez a többet-jelentés sa já t j a a Mai orosz 
elbeszélők-nek. Harminckét novella 1907-től 
1959-ig. Harminckét irodalmi dokumentum 
egy történelmi korszakról, egy nép küzdelmes 
fejlődéséről, jövőt teremtő szenvedéseiről. 
Harminckét művészi alkotás, forma, író-
egyéniség, látás- és ábrázolásmód az elmúlt 
csodálatos félévszázadból, mely a világ-
irodalmat minőségileg új, az addigitól alap-

ka t , valóságos szimbólumokat teremt, a na tu-
ralista ábrázolásmód oly rikító színeivel, 
hogy az olvasó képtelen kivenni magát 
hatása alól, s végigolvasva egy-egy ilyen 
metamorfózus varázslatát , akarva-akarat lan 
borsódzik a há ta , undorodik, vagy ha éppen 
úgy akar ja Gábor Andor, ökölbe szorul a 
keze. (Vonít a kutyaól, Szegényke megveszett, 
Össze-vissza, Lázár ne lázadj!, stb.) Nem ú j 
dolog ez, a világirodalomnak egy Aesopus 
óta klasszikus _ módszerét alkalmazta i t t 
Gábor Andor. Újszerűsége abban van, aho-
gyan és ahol alkalmazta. A szenvedélyesség-
ben, mely nem tűri meg, hogy az író az e 
műfa jban szokásos módon a szituáció által 
önként adódó tanulság mögé húzódjon, 
hanem arra kényszeríti, hogy a metafora 
minden lehetőségét kihasználó tűzfergeteges 
varázsképeinek lepergetése u tán maga is elő-
álljon, és minden esetben külön is, félreért-
hetetlenül levonja a tanulságot (1. a fentem-
lített cikkek végszavait a proletariátushoz). 
És abban, hogy ezt egy nem irodalmi célzat-
tal í ródott , de itt irodalmi szintű műfa jban , 
a politikai publicisztikában alkalmazta a 
magyar irodalomban elsőnek, s a maga nemé-
ben máig is legjobban, a marxista—leninista 
világnézet szolgálatában. Diószegi András 
ezen ú j állásfoglalás jellegének meghatáro-
zásánál a reformátorok szenvedélyességére 
utal . Valóban erről van szó. Az ú j hit meg-
mámorosodott prófétája harcol i t t minden 
gonoszság, poshadt régiség ellen. Vi tá ja , 
leleplezése azért olyan lángoló, mert érezni 
ra j ta az először kimondott szó örömét, az igaz-
ság felfedezése feletti új jongást , s az emberi 
haladásba ve te t t hitből fakadó gyűlöletet 
az igazság, emberség meggyalázói ellen. 

Pölöskei Ferencné 

\ 

vetően különböző, realista művészettel gaz-
dagította. 

A novellák egy-egy csoportját vizsgálva 
részleteiben is ^lénk rajzolódik a szovjet tá r -
sadalom egyik vagy mí.sik fejlődési szakaszá-
nak emberi sorsokban kifejezett lényege, fő-
vonása. Mily megrázóak és őszinték, mennyire 
mentesek minden hamis hangtól, ál-forradal-
miságtól és mindenfaj ta eszmei vagy érzelmi 
csináltságtól a polgárháború tragikus epi-
zódjait ábrázoló írások. Realizmusuk mélyre 
ható, illúziómentes és a bennük sűrűsödő 
érzelmi és gondolati anyag sem egyszerű ro-
mantikus lángolás. 

A szenvedélyekkel és tragédiákkal terhes 
kor irodalmából természetesen romantika sem 
hiányozhat. A húszas és harmincas évek for-
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