
a francia proletariátus nagy forradalmi meg
mozdulásának hazai visszhangját gyűjtötte 
egybe, addig jelen kötetében e nagy eseményt 
körülölelő évek magyar munkásmozgalmá
nak publicisztikai, ill. irodalmi tükröződését 
kutatta. A témakörönként csoportosított és 
annotált bibliográfiai gyűjteményt részletes 
„Bevezető" előzi meg. A szerző utal a mun
kás-téma korábbi irodalmi megszólalásaira, 
jellemzi a tárgyalt kornak a hazai munkás
mozgalom kialakulását befolyásoló alapvető 
történelmi és politikai problémáit, és mind
ezekből kiemeli mindazt, amit a korabeli 
sajtó irodalmi és publicisztikai eszközeivel 
tükröz vagy előtérbe állítani fontosnak tar
tott, Geréb László többször és visszatérően 
figyelmeztet arra, hogy még e kezdeti fokon 
álló munkásmozgalmat sem tükrözi adekvá-
tan az egykorú irodalmi igényű anyag. 

A gyűjtemény így is igen érdekes és hasz
nos: a széleskörű gyűjtés képet ad arról, 
mire figyelt fel az egykorú sajtó a kialakuló 
negyedik renddel kapcsolatban. Két ellen
tétes oldaltól figyelik meg a jelenségeket: a 
polgári írók tollából származó írások a pol
gári olvasóközönség tájékoztatását szolgál
ják. Ezek az írások a preventív intézkedése
ket sürgető, ingerült hangtól a megértő, hu
mánus érzésekig terjedő hangárnyalatokat 
ölelik fel. Az előbbire Bakay Nándornak, a 
rszegedi kötélgyárosnak (nevét az utókor szá
mára leginkább Mikszáth szegedi karcolatai 
őrizték meg) a mester és a legény közötti 
patriarkális kapcsolatot visszaváró elme
futtatásai jellemzőek, az utóbbiakra a mun
kás önsegélyezéssel kapcsolatos elképzelé
seket propagáló Jókai Mórnak és köréhez tar
tozó Tors Kálmánnak és Liptay Pálnak cik
kei. E körben jellegzetes hangot képviselnek 
Táncsics Mihálynak a marxizmus előtti 
„szocialista" szemléletet tükröző utópisztikus 
írásai és vele ellentétben György Aladárnak a 
marxi tanításokat népszerűsítő tárcái. Az 
utóbb említett csoporttal inkább csak osztály
helyzetében, mint szemléletében álltak szem
ben az első munkás-újságírók: Kretovics Jó
zsef, akit még a dilettantizmus béklyózott 
le és Politzer Zsigmond, a hivatott és tehet
séges munkás-újságíró. Köröttük még a név
telenség homályába burkolódzott több mun
kástudósítót is számontart a kötet. 

Kifejezetten irodalmi jellegű anyag kevés 
van a bemutatottak között. Az együttérző 
polgári írókon, Benedek Aladáron és Komó-
•csy Józsefen kívül csak Sárközy Ferenc, 
e szakasz egyetlen tudatos munkásköltőjé
nek nevét említhetjük meg. De Sárközy 
mellett több, az ismeretlenség homályába 

<merült alkalmi munkásköltő kortesdalait vagy 
aktuális eseményekre reagáló strófáit is 
regisztrálja a kötet. 

A. sokszínű anyagból összeállített bibliog
ráfia eredménye az, hogy feltárja a magyar 
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történelem egy rövid — igaz, hogy sors
döntő — szakaszán a magyar munkáséletnek 
és munkásmozgalomnak a külső szemlélő 
által látott, ill. a munkásélet mélyéről fel
színre törő problémáit. És ezzel hozzásegít 
a kor atmoszférájának érzékeléséhez. 

Rejtő István 

Krtídy Gyula : Válogatott novellák. Sajtó alá 
rendezte és az előszót írta: Szabó Ede. Bp. 
1957. Szépirodalmi K. 550 1. (Magyar 
Klasszikusok) 

A vaskos kötet Krúdy 44 novelláját tar
talmazza. Ez a látszólag nagy terjedelem 
azonban az író életművének csak kis töredé
két jelenti. Krúdy a legtermékenyebb magyar 
írók közé tartozott. Körülbelül 130 kötete 
jelent meg, könyvalakban eddig ki nem adott 
temérdek írását pedig még az irodalomtudo
mány is csak most kezdi számba venni. Ilyen 
életműből kiválogatni egy kötetrevalót, igen 
nehéz feladat. Különöseri akkor, ha annyira 
úttörő munkát kell végezni, mint e kötet 
összeállítójának. 

Szabó Ede így fogalmazta meg a gyűjte
mény célját: „ . . . az adott keretek közt nem 
is lehetett más a válogatás szempontja, mint 
az, hogy a legjellemzőbbnek ítélt, Krúdy-
novellák itt közölt füzére, követve az idő
rendet s a fejlődés menetét, lehetőleg minél 
tisztább képet adjon az író- világáról, s ezen 
belül szemlélete, mondanivalója, stílusa vál
tozó szakaszairól." (543 1.) 

A szempont kétségbevonhatatlanul helyes, 
azonban sajnos, a válogatónak nem egészen 
sikerült megvalósítania a kitűzött elveket. 
Mint minden válogatással kapcsolatban, sok 
részletkérdésen is lehetne vitázni, a leglénye
gesebb fogyatékosság azonban az, ahogyan 
ez a válogatás Krúdy írói pályájának első 
felét bemutatja. Letagadhatatlan tény, hogy 
Krúdy csak 1910 körül, az első Szindbád-
novellákkal és A vörös postakocsival talált 
rá igazán saját útjára, akkor vált irodalmunk 
egyik legegyénibb hangú alkotójává. Akkor 
azonban már hosszú és nem is jelentéktelen 
írói múlt állott mögötte. Az ifjúkori újságírói 
tevékenységet is beleszámítva csaknem húsz 
év, körülbelül harminc kötet, köztük nem 
egy maradandó értékű alkotás is. Ezt az 
egész korszakot mindössze négy novella kép
viseli a kötetben. A mennyiségi aránytalan
ság az első és a második korszak között véle
ményünk szerint is indokolt, de itt már nem 
egyszerűen aránytalanságról, hanem olyan 
fokú egyoldalúságról van szó, amely má; 
aligha teszi lehetővé a „fejlődés menetének 
követését", s még kevésbé adhat tiszta képet 
Krúdy „írói világáról, s ezen belül szemlélete, 



mondanivalója, stílusa változó szakaszai
ról" — ahogyan a válogató maga elé tűzte. 

Mindenesetre mentségére szolgálhat 
Szabó Edének, hogy egyrészt a szinte áttekint
hetetlen gazdagság, másrészt az előmunká
latok majdnem teljes hiánya nehezítette fel
adatát. Mennyivel szerencsésebb helyzetben 
készült az ugyanebben a sorozatban meg
jelent Tömörkény-kötet, amely az író össze
gyűjtött elbeszéléseit tartalmazó hét kötetes 
Tömörkény-sorozat kiadása után látott nap
világot. Krúdy esetében éppen fordított a 
sorrend. Életművének tudományos feltérké
pezése és legidőtállóbb műveinek gyűjte
ményes kiadása csak az utóbbi években, már 
e kötet megjelenése után indult meg. (A fe
hérlábú Gaálné I—II. 1959., A szerelmi bűvész
inas. 1960.) Néhány év múlva, a sorozat be
fejezése után bizonyára nemcsak könnyebb 
lett volna egy ilyen reprezentatív kötet 
összeállítása, hanem megnyugtatóbb módon 
lehetett voína megtalálni a helyes arányokat 
az író egész pályájának, illetve fejlődési sza
kaszainak bemutatására is. 

A kötet persze így is komoly előrelépést 
jelent Krúdy műveinek kiadásában. Aki csak 
most ismerkedik vele, annak már ez a kötet 
is gazdag ízelítőt ad egy nagy író egész mun
kásságából, de annak is kellemes meglepetés, 
aki külön-külön valamikor már olvasta az 
itt megjelent novellákat, mert ebben a kötet
ben láthatjuk először így együtt ennek a ter
jedelmes életműnek a legjavát. 

Két régi irodalomtörténeti legenda el-, 
oszlatására is alkalmat ad ez a kötet. Az 
egyik az egyhúrúság hangoztatása volt. Sokan 
marasztalták el Krúdyt azon a címen, hogy 
mindig ugyanazt az egy dallamot játssza 
gordonkáján. E 44 novella mindenkit meg
győzhet arról, hogy mennyire megalapozat
lan ez a vád. Mint minden nagy író alkotásai
nak, Krúdy műveinek is van valami közös 
sajátosságuk. Az egyéniség bélyege, amely 
mindenki mástól megkülönbözteti, úgy, hogy ' 
néhány sor után bárki ráismer, aki már olva
sott valaha Krúdy-írást. De a közös sajátos
ságon túl mennyi szín, milyen varázslatos 
gazdagság! Az önéletrajzi jellegű Rumfy 
Artúr merész líraiságától a Souvenir-Pesth 
ódon hangulatán, A vadmacska és a Tótágas 
különös szimbolikáján át a Kleofásné kakasáig 
•és az Őszi versenyekig — milyen sokszínű 
ez a költői világ ! 

A másik legenda az öregedő Krúdy mű
vészi hanyatlásáról szólt. Arról, hogy írói 
pályája vége felé tehetsége állítólag kimerült, 
már csak önmagát másolta, régi hírnevéből 
élt. Ez a gyűjtemény épp az ellenkezőjéről 
győzi meg minden olvasóját. A kötet minden 
tekintetben végig emelkedést mutat. Utolsó 
novellái, A pincér álma, A hírlapíró és a halál, 
az Utolsó szivar, az Arabs Szürkénél és az 
Isten veletek, ti boldog Vendelinek nem tehet

sége hanyatlását, hanem léppen felívelését 
mutatják. Mondanivalója mélyül és egyete
mesebb lesz, stílusa kristályossá tisztul, le
hullnak régebbi sallangjai, egyszerűbbé, tö
mörebbé válik. Éppen ezekben a művekben 
érik igazán klasszikussá Krúdy művészete. 

Szabó Ede bevezetője a magyar esszé
irodalom szép hagyományait folytatja, azon
ban nemigen jut túl a régebbi Krúdy-iroda-
lom eredményein. Kár, hogy gyakran elavult 
forrásokra támaszkodik (pl. Krúdy Péter), 
adatai éppen ezért sokszor megbízhatatlanok. 
A jegyzetek és névmagyarázatok viszont 
gondos munkáról tanúskodnak. 

Katona Béla 

Mednyánszky László naplója. (Szemel
vények). Szerkeztette, előszóval és jegyze
tekkel ellátta: Brestyánszky Ilona. Bp. 1960. 
Képzőművészeti Alap Könyvkiadóvállalata. 
1991. (A művészettörténet forrásai). 

Mit mond ugyanaz a kor az irodalom, a 
képzőművészet, a zene nyelvén? Mindig 
izgalmas kérdés ez egy kor kultúráját együtt
látni akarónak. S külön öröme telhetik abban, 
ha nemcsak a megvalósult művet — a kö
tetbe zárt verseket, a tárlatok vásznait, s a 
hangversenytermekben felcsendülő melódiá
kat — vetheti egybe, de bepillanthat az azt 
létrehozó műhelybe is: a művész vallomá
saiba saját alkotásairól, elveiről. 

Egy önmagát szakadatlanul gyúró, ala
kító, szüntelenül elemző-vallató, tökéletesí
teni akaró ember jelenik meg előttünk Med
nyánszky naplójával görög betűkkel, né
metül vagy magyarul írt oldalain. Hallat
lanul nehéz emberi körülmények között da
colta, csiholta ki a művészetét. Egyik naplója 
jegyzetében maga fedte fel társadalom, kor, 
életlátása titkát. „A sors elitélt engem arra, 
hogy társadalmunk minden árnyoldalát es
mérjem, mert hozzáfűzött egy csoport sze
gény emberhez, kiket megszerettem, s kikért 
mindent kész volnék megtenni, s kiket tán 
egyszer mégis megbosszulok?" (58.) Ezt az 
érzelmi azonosulást egészítik ki meglepően 
haladó társadalmi nézetei, amelyekből itt 
csak egy-két gondolatot tudunk idézni: 
„Igazán kedvem volna néha mindent meg
semmisíteni körülöttem, mert minden hazug. 
Szlováknak, magyarnak, svábnak, zsidónak: 
közös a nyomorúsága." (57—58.) Az az 
ember írta ezeket a sorokat, aki tudatosan, 
megfogalmazottan vallotta: „Minden ember 
a nagyság csodája" (68.), s aki maga így 
mutatta meg művészete egy jelentős vonula
tának — a csavargótípusnak — genezisét: 
„A szociális ellentétek a jelen időben is elég 
gazdagok festői tárgyakban" (96.) s aki 
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