
Demokratikus és háborúellenes. Az első 
világháború idején bátor cselekedet volt. 
Sikere teljében le is parancsolták a szín-
padról. 

Sós Endre komoly tudással, nagy lelkiisme-
retességgel megszerkesztett könyve hasznára 
lesz a magyar művelődésnek. Még nagyobb 
hasznára lenne, ha (ez egyetlen kifogásom a 
könyv ellen) nem esnék bele sokszor a ma 

divatozó szürke, tankönyvszerű hangba. 
Ha én emlékszem Sós Endre régebbi könyvei-
nek eleven stílusára, miért gondolja ó', hogy 
illik megfeledkeznie róla? Az ilyenfajta 
könyvnek nemcsak az a célja, hogy ismertesse 
hősét. Talán még főbb célja, hogy meg-
szerettesse. 

Benedek Marcell 

G O R K I J : A Z I F J Ú S Á G I - É S G Y E R M E 

Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1955. 

Hasznos kötetet állított össze N. Medve-
gyeva, amikor Gorkij valamennyi gyermek-
irodalomra vonatkozó tanulmányát , cikkét 
és nyilatkozatát időrendbe sorolva kiadta. 
Jókor jelent meg a kötet Magyarországon is, 
mert irodalomtörténeti értéke mellett sok 
időszerű kérdésre is feleletet ad. 

Gorkij már 1900-ban felfigyel az egyik 
kiadó kezdeményezésére, aki klasszikus szer-
zők műveit olcsón adja ki. Bírálatában azt 
hangsúlyozza, hogy a vásárlóközönség sze-
gény, tehá t a filléres árakból is engedni 
kell : »Látjuk, ismerjük a kiadó rokon-
szenves törekvését — jó könyvet akar adni 
és olcsón, de még olcsóbban kell.« 

Bámulatos sokoldalúsággal és kitartással 
fáradozik Gorkij a szovjet gyermekirodalom 
megteremtésén. Cikkeinek időrendje szinte 
egyértelmű a fejlődés ütemével. Először 
(1918) az orosz klasszikusok népszerű ki-
adásának fontosságát és a népköltészet 
jelentőségét hangsúlyozza. Majd (1921) egy 
gyermekkönyv-sorozattal kapcsolatban a 
könyvkiadás új célkitűzéseit ismerteti. A fő-
cél : »hogy a gyermeket aktivitásra serkentse, 
a munka szeretetére, az alkotás tiszteletére 
nevelje.« Elsősorban a város kul túrmunkájá t 
muta t j a be, mert i t t fejlődnek legszebben az 
emberi szellem erői. Gorkij hangsúlyozza, 
hógy az új irodalom feladata a pozitívum 
kiemelése : »ne azt helyezzük előtérbe, ami 
tagadó magatartásra késztetheti a kis olvasót 
az emberrel szemben, hanem azt, ami 
magasra emeli előtte embertársát.« Ez a 
humanizmus a történelem és a földrajz 
megelevenítésével válik nevelő erővé : »A 
gyermeknek elsősorban mint hőst kell 
bemutatni az embert , mint ismeretlen 
országok merész utazóját , mint a szellem 
lovagját , az igazság harcosát, mint forradal-
márt , eszmék vér tanujá t , mint álmodozót, 
aki szerelmes álmaiba, és képzeletével meg-
valósítja, akaraterejével életre kelti őket. 
Csak az önbizalommal teli ember tud ja 
valóra váltani, makacs kitartással létrehozni, 
amit akar.« 

I R O D A L O M R Ó L 

A történelmi, földrajzi regények szervesen 
fo ly ta t j ák a népköltészet hagyományát . 
Gorkij több helyen hangsúlyozza, hogy a 
népköltészet a dolgozó nép álmait valósítja 
meg. A monda a multat őrzi, a mese a kép-
zeletszülte óriásokkal és griffmadarakkal az 
emberiség technikai jövőjét fejezi ki, amely 
még az álmok világában szunnyad. Az a 
gyermek, aki a kalandos mesehőst kísérte 
csodálatos út ja in, megérti a földrajzi utazó, 
a történelmi szereplő életének nagyszerű-
ségét is, mert a regény folyta t ja azt , amit a 
népmese előkészített. Gorkij tanítása a nép-
költészetről azért jelentős, mert határozott 
ú tmuta tás nyú j t ma is a dolgozó nép köl-
tészetének helyes értékelésére. 

Gorkij irodalmi tevékenységének jelentős 
része az építő bírálat, amellyel a kezdő 
írókat és krit ikusokat neveli. Az íróknak 
témákat sorol fel, amelyek megírásra várnak. 
Különösen a természettudományi ismeretek 
terjesztésének mula t ta tó formáit ( játékok, 
kísérletek, könyvek) emeli ki. Többször 
hangsúlyozza, hogy jó ismeretterjesztő gyer-
mekkönyvet csak szaktudós írhat , aki 
annyira ismeri a t émát , hogy már egyszerűen 
is képes megfogalmazni a bonyolultabb 
ismereteket. Gorkij nagy igénnyel lép fel : 
elvárja, hogy a kiadó csak olyan könyvet 
adjon a gyermekek kezébe, amely erkölcsi-
politikai felfogásában egyértelmű, világos, 
előremutató, tudományos anyagát illetően 
teljesen megbízható, stílusa pedig egyszerű és 
konkrét . Vitába száll azokkal, akik az erkölcsi 
prédikáció vagy a katedra nyelvén kívánnak 
szólni a gyermekhez. Gorkij éppen azt 
hangsúlyozza, hogy a gyermeket mula t ta tn i 
kell, de ez a mulatság hasznos időtöltés 
legyen. A já ték közel hozhatja a gyermekhez 
a távoli természettudományi ismereteket is : 
»Én azt állítom — írja — hogy a gyermeket 
igenis mula t ta tn i kell. Naprendszerünkről, 
bolygónkról, a bolygónkon élő emberekről 
és országaikról játszva, és játékszerek ú t ján 
kell az első ismereteket közölni. »Állás-
pont ja győzött ugyan, de még ma sem értük 
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el az életvidámság olyan fokát , aminőt Gorkij 
kívánt : az ismeretterjesztő könyv általában 
ma még sokkal inkább tudomány, semmint 
mulatság. 

Levelezése azt muta t j a , hogy a legnagyobb 
kortársakat buzdítot ta az ifjúsági irodalom 
művelésére. Gorkij Romain Rolland-ot 
a r ra kérte, hogy Szókratész és Beethoven 
életéről írjon regényes életrajzot az ifjúság-
nak . H . G. Wells-et Edison életrajzának, 
Nansent pedig Kolumbusz ú t jának el-
beszélésére buzdí tot ta . Ebből is kitűnik 
állásfoglalása : az ifjúság megérdemli azt , 
hogy a legnagyobb írók és kuta tók foglal-
kozzanak irodalmi nevelésével. 

Gorkij világosan kifejti leveleiben: a leg-
nagyobb írók munkájá t kívánja biztosítani 
azoknak a gyermekeknek, akik eddig sokszor 
selejtes, rosszul szerkesztett, gyenge stílusú 
könyvekhez ju to t t ak . Saját műveiből is 
gondosan kiválogatta azokat a szemel-
vényeket, amelyek nevelőhatást tehettek a 
gyermekekre. Makarenkónak 1926-ban ezt 
ír ja : »Szeretném, ha majd az őszi estéken 
elolvasnák a »Gyermekkorom«-at. Abból 
l á tha t j ák , hogy éppen olyan ember vagyok, 
mint ők, de kora fiatalságomtól kezdve áll-
hatatosan akar tam és tud tam tanulni, és 
nem r iadtam vissza semmiféle munkától. 
Hi t tem, hogy a tanulás és a munka minden-
nel megbirkózik.« 

A gyermekekhez címzett levelek meleg-
szívű gondoskodásán kívül pedagógiai érzékét 
tudományos készültségét is elárulják. A ked-
ves mesemondó mellett megtaláljuk benne a 
gondos taní tót is, aki az if jú levélírók 
stílusát javí tgat ja , majd a szakembert, aki a 
néprajzi gyűjtés céljáról, feladatairól és 
módszereiről egyszerűen, de pontosan tud 
írni. Sőt ezen is túlmegy : eligazítja a kezdő-
ket a szaktudományban, s megadja nekik a 
legjobb szakemberek címét. 

Gorkij tevékenysége sokban hozzájárult a 
szovjet gyermekirodalom megteremtéséhez és 
fellendítéséhez, de ezenfelül segítette minde-

nü t t a világon a gyermekirodalmak ki-
alakulását , fejlődését. Tanításai hozzájárul-
tak a magyar Ifjúsági Könyvkiadó rend-
szeres és tervszerű munkájának megterem-
téséhez. Gorkij lendületes szavai bátorítot-
tak a népköltészet értékeinek kiadására, a 
múlt dicsőségének ábrázolására történelmi 
regényekben és színművekben, a szocialista 
építés és ismeretterjesztés irodalmi bemuta-
tására és a klasszikus haladó hagyományok 
ápolására. Mégis e kis kötet lapozgatása azt 
muta t j a , hogy sok teremtő gondolatot nem 
valósítottunk meg, sok ötletet nem mérlegel-
tünk még. így Gorkij különösen hangsúlyozza 
az ismeretterjesztés fontosságát. Valóban a 
természet tudományok mulatságos ismertetése 
még nem folyt kellő mértékben, keveset és 
kevéssé érdekeset í r tak eddig szerzőink. 
Még nagyobb a hiány szépirodalmi művek-
ben a 14—16 éves korcsoport számára. 
A költészet »Gyöngyszemei« kitűnő sorozat, 
de hiányzik ennek a szépprózai pár ja . 
Hasznos lenne, ha Gorkij tanácsát meg-
fogadva olyan ifjúsági Olcsó Könyvtár 
sorozatot indítanánk, amely az elbeszélést 
(novellát) t a r t aná legfőbb műfajának. Leg-
nagyobb prózaírónk, Jókai , Mikszáth, Móricz 
és Móra éppen ebben a műfajban tűnnek ki, 
sőt legtöbbjüknek ez a legkedveltebb mű-
fa ja . A »Gyöngyszemek« mellett a novellák 
sorozatának is sikert biztosítana a helyes 
válogatás, amely a multat a magyar irodalom 
mai elbeszélőivel folytatná, majd a világ-
irodalom remekeit közölné megfelelő válo-
gatásban. Az ilyen sorozatnak azonban alap-
vető feltétele — s erre is Gorkij taní t—, hogy 
a szerkesztés szempontjait a szemelvények 
nevelő és művészi értéke szabja meg. Csak 
ezeknek pontos meghatározása tehet valóban 
eredményessé egy olyan irodalmi könyv-
sorozatot, amely nem a kiadó üzleti szel-
lemét, hanem a szocialista ifjúság nevelését 
szolgálja. 

Lengyel Dénes 

G Á L O S R E Z S Ő P O S Z T H U M U S Z K Ö T E T E 

(Gálos Rezső: Kármán József. Művelt Nép Könyvkiadó. Bp., 1954) 

„Éppen irodalmi megújulásunk korszaka 
csáK félembereket ' termelt. Bessenyeiek, 
Daykák, Bacsányiak,Szentjóbi Szabók, derék-
ban töröt t szálfák." Móricz Zsigmond igaz 
szavai ju tnak eszünkbe, amikor Kármán 
József legújabb részletes és a lehető legátfo-
góbb teljességre törekvő életrajzát olvassuk. 
A magyar irodalom korán sírba szállt, nagyra-
hivatot t a lakja, akinek fiatal, törekvésekkel 
teli élete körül sok homály dereng. Kármán-
nal is majdnem az tör tént , hogy az író alakja 
egészen háttérbe, szinte az ismeretlenségbe 

szorult, és csak néhány műve utal szerzőjére. 
Nagy általánosságban azt lehet mondani, 
hogy a mű „el fedte" a szerző személyét. 
Főleg a „ F a n n i hagyományai", „A nemzet 
csinosodása" és irodalmi működésének'egyet-
len fóruma, az „Uránia" került be a köztu-
datba. ^ 

Homály takar ta családi életét, kapcso-
latait az írókkal és társaságokkal, olvasmá-
nyait , amelyek hato t tak rá és érlelték művé-
szetét. Ugyancsak sok kósza hír kapott 
szárnyra halála körülményeiről. Ez utóbbit 
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