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V A R G H A KÁLMÁN 

A Z ÚJ M A G Y A R M Ú Z E U M - S O R O Z A T T E R V E 

A XX. század magyar irodalmának filológiai feldolgozása terén nagy tartozásai vannak 
a magyar irodalomtörténetírásnak. Az elmúlt évtizedek irodalmának, irodalmi mozgalmainak 
pl. a Nyugatnak, a népi írók működésének, a két világháború közötti irodalmi élet jelensé-
geinek tudományos igényű és alaposságú feldolgozása, a dokumentumok összegyűjtése és 
publikálása érdekében igen kevés történt eddig. A hivatalos irodalomtörténetírás 1945 előtt 
többnyire tartózkodott az akkori közelmúlt irodalmának történeti feldolgozásától, tudomá-
nyos rendszerezésétől. Az elmúlt években pedig éppen a XX. század irodalmának tudományos 
föltárása és a teljességre törekvő irodalmi dokumentum-gyűjtemények kiadása ütközött 
akadályokba. Mennyiségre is igen kevés a XX. század magyar irodalmával foglalkozó munkák 
száma. Pl. a Nyugat több évtizedes irodalmi mozgalmával, írói portrékon és részlettanulmá-
nyokon kívül az elmúlt években főként néhány kortársi emlékirat foglalkozott, amelyek 
tudományos hitele többnyire igen kétes, túlzó szubjektivizmusuk, vagy éppen évtizedekre 
visszanyúló önigazoló szándékuk miatt . Továbbá néhány rövidebb tanulmány tárgyalta 
általában a Nyugat mozgalmát. Szerzőik többnyire nem adtak többet, mint apriori tételek 
igazolása érdekében összehordott és gondosan megnyesegetett idézetgyűjteményt. Mindez 
általában az elmúlt években kiadott egyetemi jegyzetekről is elmondható : fejtegetéseikben 
nem a való helyzetből indultak ki, nem törekedtek a tények és az összefüggések teljes 
feltárására. A Nyugat korszak egy-egy írójának életrajzát és életművét feldolgozó monográ-
fikus munka is mindössze három jelent meg (Móricz Zsigmond—Ady—Tóth Árpád). Szöveg-
kiadások terén is inkább aktualitásokra készült szöveggyűjteményekben bővelkedünk a 
XX. század irodalmából, bár ezek mellett igen fontos vállalkozás Ady és József Attila összes 
műveinek már megindult kritikai kiadása. 

(Zárójelben jegyezzük meg, bár a kérdés külön cikket kívánna, hogy az elmúlt évek 
könyvkiadói gyakorlatának egyik káros jelensége, a klasszikus írók műveinek csonkított 
szövegkiadása is elsősorban a huszadik századi írók műveit érintette. Különösen az 1948 
és 1953 között megjelent ú j kiadásokban klasszikus íróink eredeti szövegeiből szavak, fél-
mondatok, sorok tűntek el, vagy éppen egész bekezdések és gondolatsorok, mint pl. az Életem 
regénye szövegéből a Magyar Klasszikusok sorozatban, 1953-ban megjelent ú j kiadásban, 
vagy Móricz riportjaiból és újságcikkeiből a Gyalogolni jó címen, 1952-ben megjelent cikk-
gyűjteményben. Érthető, hogy emiatt az ú j kiadásokat gyanakvással forgatta nemcsak 
a korszak irodalmával foglalkozó kutató, de később már az olvasóközönség is.) 

A század irodalmával foglalkozó viták, a közismert elvi akadályokon kívül azért is 
maradtak sokszor eredménytelenek és meddőek, mert a vitázó felek nem támaszkodhattak 
olyan irodalmi dokumentum-gyűjteményekre, amelyek egy periódus, egy irodalmi mozgalom, 
vagy pl. .egy folyóirat vitáinak teljes anyagát tartalmaznák, megfelelő filológiai magyará-
zatokkal, jegyzetekkel. 

Az Irodalomtörténeti Intézet és az Akadémiai Kiadó a XX. századi magyar irodalom 
kutatásának egyik fontos előfeltételét teremti meg az Űj Magyar Múzeum című irodalmi 
dokumentumgyűjtemény-sorozat megindításával. Az Űj Magyar Múzeum nem szorítkozik 
pusztán a XX. század magyar irodalmára, de a sorozat első köteteiben elsősorban századunk 
legnagyobb magyar íróival kapcsolatos anyagok jelennek meg. 

Tekintve, hogy Ady és József Attila műveinek kritikai kiadása folyamatban van, 
az Üj Magyar Múzeum sorozatában nagy súllyal szerepelnek a Móricz Zsigmonddal kap-
csolatos kötetek. A sorozat Móricz-kiadványainak tervét úgy állítottuk össze, hogy az itt 
megjelenő kötetek előkészítsék az író születésének nyolcvanadik évfordulóján, 1959-ben 
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induló Móricz-kritikai sorozatot. Az Ű j Magyar Múzeumban fog megjelenni Móricz Zsigmond 
diákkori „fehérkönyve", az író testvérének Móricz Miklósnak gondozásában. Móricz Zsig-
mond maga vall Nyilas Misi féltve őrzött diákkori kincséről, a Légy jó mindhaláligban : 
„Hogy becézte aztán ezt a sárgás, finom bőrkönyvecskét ! . . . Ebbe a könyvbe mindent 
bele akart í r n i . . » Mindjárt az elejére beírta a nevét, úgy csinálta meg ezt az első oldalt, 
ahogy a könyvnek címlapja szokott lenni. Címül ezt az egyszerű szót választotta : Jegyzetek . . . 
Középre megint a nevét, szépen nagy s erélyesen megrángatot t betűkkel : Nyilas Mihály. 
Alul odaírta, hogy : Debrecen s ez alá az évszámot 1892." Valóban beleírt a könyvbe mindent , 
heterogén ta r ta lmú feljegyzések gyűjteménye ez a könyvecske : van benne máig kiadat lan 
if júkori zsenge, népi szólások diákkori feljegyzései ; megtalálhatók benne Móricz első meg-
jelent műveinek időrendi feljegyzései, ezek közül több írás lapkivágásban beragasztva, az 
író több gyerekkori ra jza. Az értékes dokumentumot számos facsimilével fogjuk kiadni. 
Móricz Zsigmond írói anyaggyűj tő noteszeinek feljegyzései szintén megjelennek majd a soro-
za tban , magánkönyvtárának katalógusával együt t . Előreláthatólag három kötetben ad juk ki a 
Móricz Zsigmonddal foglalkozó irodalmi tanulmányok és kritikák teljes gyűj teményét , az író 
indulásától 1945-ig. Hasonló jellegű kiadványjelenik mega József Attilával foglalkozó irodalom-
ból is a sorozatban. Az i lyenfajta irodalmi tanulmány- és kri t ikagyűjtemények kiadása a magyar 
irodalomtörténetírásban szinte példa nélküli vállalkozás. (Endrődi Sándor Petőfi napjai 
című műve közelíti meg némileg ezt a gyűjtemény-típust .) Felvetődhet a kérdés, hogy mi 
•célja lehet egy ilyen speciális jellegű, egy-egy író életművéhez kötődő tanulmány-gyűj temény 
kiadásának. Elsősorban azt jegyezzük meg, hogy ilyenféle gyűj teményt csak a legnagyobb 
íróinkra vonatkozó irodalomból kívánunk kiadni. Az ilyen jellegű tanulmány-gyűj temény 
teljességre törekvő összeállításában, szigorúan kronologikus rendben elénktárja egy-egy 
nagy írónk kritikai fogadtatásának teljes keresztmetszetét. Világossá válik, hogy a magyar 
irodalom miként fogadta, miként támogat ta vagy gáncsolta egy-egy névtelenül felbukkanó 
író-óriását. Kik álltak mellette, kik harcoltak ellene. A tanulmányok és kritikák nyomán 
kirajzolódnak az irodalmi élet f ront ja i és nyomon követhetők az egyes irodalmi csoportok, 
folyóiratok vagy kritikusok magatartásbeli változásai, szemléleti átalakulásai, iroaalom-
st ra tégia i mozdulatai. De nemcsak dokumentumtár az ilyen tanulmány-gyűj temény, hanem 
elfeledett , el temetett kiváló irodalmi tanulmányok és kritikák feltámasztási kísérlete is. 
Űj ra való kiadásukkal élő hatóerők lesznek-irodalmi, irodalomtörténeti köz tuda tunkban . 
Móricz Zsigmond írói ú t j á t , kritikai elismertetését olyan írók és kritikusok, egyengették 
— csak az író fellépésétől számított első évtizedből véve a példákat — mint Ady, Babits, 
Ignotus, Kar in thy, Kosztolányi, Krúdy , Schöpflin vagy az élők közül Benedel/Marcell.Bölöni 
György, Ha tvany Lajos, Kárpát i Auréí, Lukács György. Már ebből a névsorból is ki tűnik, 
hogy e tanulmányok ú j ra való kiadása mennyire gazdagítja majd Móricz Zsigmondról alkotott 
képünket . (Közvetve figyelmeztet majd e kötet olyan halaszthatat lan adósságokra is, mint 
pl. Schöpflin Aladár összegyűjtött irodalmi tanulmányainak kiadása.) Didaktikai szempont-
ból is nagy jelentőségű, hogy e kötetekben az órára induló t anár vagy a vizsgára készülő 
egyetemista egyszerre kézbekap öt-hat vagy mégtöbb tanu lmányt egy-egy Móricz regényről 
vagy József Attila kötetről . 

Ezekben a tanulmány-gyűj teményekben ismeretlennek mondható , teljesen elfeledett 
írásokat is publikálnak majd. Pl. a József Attila-irodalom kötetében Szerb Antal két ismeretlen 
József Atti la-méltatása is megjelenik. 

A sorozat a József Attila-irodalom kiadásával indul még ebben az évben. A gyűj-
temény szerkesztője, Bokor László két kötetben adja ki József Attila a kortársak szemében 
címmel a József Attilára vonatkozó irodalom teljes anyagát az író indulásától 1944-ig bezá-
rólag. A hazai magyar és idegen nyelvű irodalommal együtt megtalálható lesz a gyűj te-
ményben a szomszéd államokban megjelent József Atti lával foglalkozó magyar nyelvű 
irodalom is. Az irodalmi tanulmányok és krit ikák mellett a József Attila személyével foglal-
kozó újságcikkeket, r ipor tokat , polémiákat, nekrológokat és verseket is megtalálja az olvasó. 

A gyűj teményben többek közt Bálint György, Berda József, Bóka László, Darvas 
József, Dér'y Tibor, Dsida Jenő, Féja Géza, Fodor József, Füst Milán, Halász Gábor, Ha tvany 
Lajos, Illyés Gyula, Ignotus, Ignotus Pál , József Jolán , Juhász Gyula, Karácsony Sándor, 
Kar in thy Frigyes, Kassák Lajos, Kárpát i Aurél, Kodolányi János , Komlós Aladár, Kosz-
tolányi Dezső," Móricz Zsigmond, Németh Andor, Németh László, Remenyik Zsigmond, 
Rónay György, Schöpflin Aladár, Szabó Lőrinc, Tersánszky J . Jenő, Turóczi-Trostler József, 
Veres Péter , Zelk Zoltán József Attiláról szóló írásai jelennek meg ú j ra . (Ez távolról sem 
teljes szerzői névsor, csak a gyűj temény méreteit és jelentőségét akar tuk érzékeltetni e nevek 
"felsorolásával.) 

Nyilvánvaló, hogy a József Attilára és Móricz Zsigmondra vonatkozó irodalom gyűj-
teményei mellől nem hiányozhatnak az Ady-irodalom kötetei sem. 
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A sorozat Kaffka-kötetében Kaffka Margit k iadat lan naplóit és leveleit ad juk közre. 
Kaffka Margit barátnője és egyben közeli rokona bir tokában levő dokumentumok képezik 
majd a kötet törzsanyagát . A tervek szerint a különböző periódusokból való és meg-meg-
szakadó Kaffka-naplókat időrendi sorrendben, néhány — folyóiratban már publikált — 
önvallomással kiegészítve közöljük. Igen érdekes és ismeretlen dokumentum Kaffka Margit-
nak kisfiáról írt naplója. Előreláthatólag szintén ebben a kötetben fog megjelenni Kaffka 
Margit második férjének naplója, amely az írónő életrajzához becses dokumentumokat 
szolgáltat. 

Az Ú j Magyar Múzeum tervében jelentős helyet akarunk biztosítani az irodalmi 
programnyilatkozatoknak és irodalmi vi táknak. Külön kötetben ad juk ki a különböző iro-
dalmi mozgalmak, csoportosulások, társaságok, folyóiratok elvi programcikkeit és egyéb 
hasonló megnyilatkozásait , manifesztumait a századforduló ún. Nyugat-előző folyóirataitól 
a Kelet Népében és a Magyar Csillagban megjelent elvi programnyilatkozatokig ; tehát a 
második világháború éveinél zár juk le ezt a gyűj teményt . 

Előreláthatólag két kötetet fog megtölteni a Nyugat körüli viták anyaga. Ez a gyű j -
temény majd á t tekinthető képet ad a Nyugat harcairól. A Nyugat körüli viták anyaga jó-
részt nehezen hozzáférhető régi napilap és folyóiratkötetekben lappang. A kor irodalom-
történeti feldolgozása nem nélkülözheti e fontos dokumentumok összegyűjtését és kiadását . 
A gyűj temény tervek szerint ta r ta lmazná a Holnap-vita, a Duk-duk affér, az Osvát—Hatvany-
vi ta , a Huszadik Században megindult író és társadalom vi ta , a Nyugat és a Te t t , a Nyugat 
és a Ma v i tá já t , az Ady—Rákosi Jenő vi ta , a „Ket tészakadt irodalom" v i t á ja , a Toll-vita, 
továbbá a Móricz Zsigmond csehszlovákiai ú t j á t követő viták anyagát . 

Külön kötet reprezentálja a sorozatban a két világháború közötti magyar emigrációs 
irodalmat is. A kötet anyaggyűjtése kiterjed a bécsi Jövendő, a Diogenes, a moszkvai Új 
Hang, Sarló és Kalapács, a párizsi Üzenet, a kolozsvári Korunk, a csehszlovákiai Az Út című 
lapok stb. , velamint a hazai féllegális saj tótermékek, a 100%, a Társadalmi Szemle, a Gon-
dolat s tb . elvi, irodalompolitikai cikkeire és tanulmányaira . 

Több levélgyűjtemény is szerepel az Új Magyar Múzeum tervében. Ezek között a 
legnagyobb érdeklődésre a mintegy ötezer levelet tar ta lmazó Koszfo/űrtyz'-levélgyűjtemény 
számíthat . Ez a gyűj temény három nagy témakört foglal magába : a magyar írókkal, à 
külföldi írókkal fo lyta to t t levelezés anyagát és az életrajzi (családi) vonatkozású levelezést^ 

Babits, Juhász Oyula és Kosztolányi 1904-től 1919-ig egymással fo lyta to t t levelezésének 
anyaga is kiadásra kerül a sorozatban. A kor számos fontos irodalmi, esztétikai, filozófiai 
vonatkozású kérdése felszínre kerül a három nagy író fiatalkori levelezésében. 

A Bartók-levelezés kiadásának tapasztalatai arra indít ják a sorozat szerkesztőit , 
hogy azoknak a klasszikus íróknak levelezését, akiknek életművéből krit ikai jellegű teljes 
kiadás készül, helyesebb a kritikai kiadás levelezés-kötete előtt már előbb kiadni. Az első 
Bartók levélgyűjtemény és a további kötetek megjelenése ú jabb és ú jabb lappangó Bar tók-
levelek, sőt levélgyűjtemények felfedezését eredményezte i t thon és külföldön is. A könyv-
alakban kiadott levélgyűjtemények megjelenése után a magánkézben levő leveleket könnyeb-
ben és szívesebben a jánl ják föl, mint puszta felhívásokra. Móricz Zsigmond levelezésének 
teljes gyűj teményét éppen ezért már a kritikai kiadás megindulása előtt kiad juk az Ú j Magyar 
Múzeumban, abban a reményben, hogy a gyűj temény megjelenése után ú jabb levelek fognak 
felbukkanni^ és a kritikai sorozat levelestárában már egy még teljesebb anyag publikálható-

Az Ú j Magyar Múzeum kötetei egy konkré tabb, anyagszerűbb, tehát tör ténet ibb é 
hitelesebb irodalomszemlélet kialakítását munkál ják ma jd . 
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