
nész ezt a jelenséget kétségtelenül a X X . századi népies alkotások ismeretében t u d j a kellően 
értékelni. 

összegezve: A X X . századi népiesség bírált ideológiai fogyatékosságai nem abból 
származnak, hogy meg akar ták oldani a parasztkérdést , hogy helyet akarnak a nap a la t t a 
parasztságnak — mindez és mindennek eszmei művészi következménye történelmi érde-
mük — hanem a torzulások mindig ot t kezdődtek, mikor ezt a parasztképviseletet kiter-
jesztették a nemzetre is, mikor a parasztságot, mint a X X . századi nemzet letéteményesét 
fogták fel. 

TIBORC ZSIGMOND 

MÉGEGYSZER A „MAGYAR SZOCIALISZTIKUS LÍRA ELŐZMÉNYEIRŐL 
ÉS KEZDETEIRŐL" 

Komlós Aladár fenti című, a MTA folyóiratában ; majd külön lenyomatban is — meg-
jelent tanulmányáról írtam ismertetőt az Irodalomtörténet 1958. évi második számában. Cik-
kemre Komlós Választ írt, amelyre csak most áll módomban észrevételeimet megtenni. 

Igaz, hogy tollamat a kegyelet is vezeti, de az a törekvés is, hogy az út törők megkap-
ják az irodalomban azt a helyet, amelyet munkásságuk megérdemel. Nem „tar ta lomjegyzék"-re 
és , ,káderlapok"-ra gondolok, hanem az út törők munká jának irodalomtörténeti jelentő-
ségére. _ 

Újból téved Komlós, midőn azt írja, hogy azoknak a költőknek a verse, akiket én 
felemlítek,a Mezőfi-féle Népolvasótárban jelentek meg és a szerkesztő más lapokból vet te á t 
e verseket. Gábor Andor A gyár című verse 1905. V. 24-én, Új Messiás c. költeménye 1905. 
VI. 8-án, Szép Ernő Strófák az utcasarokról c. verse 1906. június 17-én, Madarász Emil két 
költeménye pedig 1905. V. 21-én a Népszava tárcarovatában jelent meg. 

Nincs igaza Komlósnak Peterdi Andor esetében sem. Igaz, hogy a költő szociális ver-
seit tar ta lmazó kötete csak 1906-ban jelent meg, de a versek már megelőzőleg a sa j tóban is 
napvilágot lá t tak. Ugyanez vonatkozik Tuba Károlyra is. 

Farkas Antallal kapcsolatban azt írja Komlós, hogy nem osztja Ady véleményét, aki 
„ ta lán a legkülönb proletár köl tőnek" t a r to t t a Farkas Antal t . Hozzáfűzi azt is, hogy én 
vagyok az egyedüli, aki ezt elfogadja. Nos, így is jó társaságban volnék, de elismerik ezt mind-
azok, akik Farkas Antal költészetét jól ismerik. I t t csak Révész Mihály néhány sorát idézem : 
„Elemzésre vár még, hogy Farkas Antal , aki 3 évtizednél hosszabb időn á t volt a munkásság 
lírikusa és harsonása, hogyan is felej thetődött el halála u tán egynéhány esztendőre . . . Meg-
győződésem, hogy hamarosan igazságot kap, hogy megindul az átértékelés, megismertetés, 
népszerűsítés, taní tás sorozata ." (A munkás könyve. Szociáldemokrata Pár t kiadása 1943. 
Dr. Révész Mihály : A költő és a munkások. 66. o.) 

I t t említem meg azt is, hogy Komlós Aladár, Farkas Antal költészetének ismertetésé-
nél elfeledkezett a költőnek egy fontos verses könyvéről, a Bujdosó Péter verseskönyvérö\, 
amely Bécsben jelent meg 1905-ben. 

Bodrogi Zsigmond dalköltővel kapcsolatban csak azt jegyzem meg, hogy ennek a „kávé-
házi nótacsináló"-nak nem egy dala vált a nép a jkán valóságos népdallá és aki ilyeneket alkot , 
azt megilleti a hely a magyar lira történetében, különösen akkor, amikor e téren is egész ú ja t 
nyú j t , megteremtvén a — szocialista népdalt . 

Külföldi Viktorról azért emlékeztem meg, mert ő is azok közé a vezetők közé ta r tozo t t , 
akik jól tud tak magyarul . Ami pedig azt illeti, hogy „bevándorol t " arról csak annyi t , hogy 
inkább csak „ölbe hozták" , mert 3 éves korában került Magyarországra, i t ten nevelkedett 
és így sokkal inkább magyar , mint „külföldi". 

Lafargue, Lassalle műveit azért emlí tet tem, hogy kimutassam, hogy volt marxis ta 
irodalom és rendszeres ok ta tómunka is és idetartozik Brutus (Bokányi Dezső) könyve is, Marx 
életéről és működéséről. 

Gúnyosan — kétszer is — kiemeli, hogy azt írom, „vál lve tve" bánik a párt irodalom-
mal, noha egy kis jóakarat tal k i ta lá lhat ta volna, hogy az géphiba a „vál lveregetve" helyett . 
Én fönntar tom állításomat a József Attila idézet ellenére is, mert nézetem szerint az út törők 
munkássága nélkül József Att i la , de maga Ady Endre is csak nehezen ju to t t volna el a forra-
dalmi költészethez. 0 
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