
MIT VÁR TOLÖNK AZ IRODALOM KUTATÓJA?
- Beszélgetés Koczkás Sándorral -

Nemcsak magunk - könyvtárosok -, a kutató is fogalmat alkot magá
nak róla, mit várhat az Országos Széchényi Könyvtártól* a nemzeti gyűjteménye 
töl, ahol tárgyának a legteljesebb dokumentációját tudja. Különösen tudhatja, 
ha magyar irodalomtörténettel foglalkozik, ha kritikai kiadással dolgozik, 
mint Koczkás Sándor is, a kitűnő, huszadik századdal foglalkozó irodalomtön- 
ténész, jelentős kritikus. Tudja is, mert az elmúlt években sokat dolgozott a 
Hírlap tár Olvasójában) tüzetesen kutatta az Ady-életmü egy szakaszának minden 
vonatkozását. így aztán nem is húzódozott, mikor vallatni kezdtem) nem is 
kellett kérdezősködnöm, mindjárt a sűrűjébe vágott.

Saját tapasztalatai vannak, mert a kritikai kiadások munkálataihoz néL- 
külözhetetlan a Széchényi. Ady-kutatásai során a legtöbbet a hirlaptári gyűj
teménnyel szembesült. Nem bántaná meg a kiszolgálást, mert végülis csak elé
gedett lehet vele. Más kérdés az ismerős nehézségek sora. Várni kell lapokra) 
jól tudja, miért. De a nagyon hiányos állományra ráférne a hiányjegyzék, leg
inkább azonban egy regiszter, ami kéznél volna, honnan kaphatja meg a kutató 
leghamarabb a hiányzó évfolyamát - mondjuk - a Nagyváradi Naplónak. Annyit 
mindenesetre várna, hogy az állomány nyilvántartása pontosabban tükrözné azt, 
amiért van. És fájdalmasnak érzi ő is a meglevő kötetek annyi sebét, csonki- 
tottságát. Az állományvédelmet ilyen vonatkozásban is radikalizálni kellene.
S az elvet védi végül: Mindent meg kell tenni az állományvédelemért, de - te
szi hozzá - kritikai kiadást csak az eredeti hírlapok, folyóiratok segítségé
vel lehet csinálni.

Ha forráskutatásról van szó az újkori magyar irodalomban, a kéziratokat 
el nem kerülhetni. És mindenütt hiányzik az a jegyzék, amely a legfontosabb 
szerzők kéziratainak az őrző helyét regisztrálná. Ha Ady-kéziratokról van szó, 
elképzelhető és értékes volna a fönnmaradt autográf dokumentumok regisztere, 
lelőhely-jegyzéke. Amit természetesen a kutató kiván, aki nem belülről szem
lélődik, de a legmagasabb igénnyel kívánja a szolgáltatást.

Úgy látszik - mondom Koczkásnak - a forráskutatás inkább csak a hírlap
pal és a kézirattal kapcsolatban támaszt igényt.

Nemi - válaszol rögvest - , még olvasótermi időzésére is kényes volna.
Ha azzal ül be a könyvolvasóba, hogy egy nagy téma bibliográfiai alapvetésén 
munkáljon, hamar zavarba jön. Sok könyvet igényel. Lassan kapja, később maga 
is szégyenkezik. Hiszen nem nehéz belátni a kiszolgálók túlterheltségét.
Vajon nem túlságosan ésszerűtlenül értik a könyvtárak a köművelődési funkciói? 
Éppen a tudományos könyvtárak. A Széchényi - teszi hozzá elgondolkozva. Hogyan 
lehetne nem az embert, de a föladatot megkülönböztetni? Ha egyszer megjelenik 
a kutatási föladat az olvasóteremben, ember képében, mert másként nem tud, 
vajon hogyan lehetne ezt az embert jobban támogatni? Végsősoron a tudományos 
kutatás is közműveltségi feladat.

Hirtelen eszébe ötlik valami.
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Akármennyi könyve van az embernek, még kritikusi gyakorlatában is a 
könyvtárra szorul. Akkor is minden kell neki. Az ilyen ember akaratlanul is 
okvetetlenkedik. Neki van a legnagyobb szüksége a könyvtárra, mégis ő békét- 
lenkedik. Kai költő uj könyvéről ir kritikát. Közeli határidővel dolgozik. 
Ismeri ugyan a szóban forgó poéta munkásságát, de megint kézbe kell venni az 
első kötetet is, a többit is. Mindet. De rögvest! Nem túlzott ez az igény?
És ha bejelentené, készítsék elő. Nem hat ez gőgnek, nagyképűsködésnek?

Szolgáltatás - mondom. S közben arra gondolok, vajon eleget törődünk a 
tudomány művelőjével? Mert tudom, ha kémek, segítünk. Amit kémek, abban 
serények vagyunk. S ezt a kutató - Koczkás is - készségesen elionerl. De van 
a gyakorlat, s ami előzi, az elképzelés, a szellem. S ha már a kutató habozik 
igényeivel elénk állani, s ezt vettem ki Koczkás szavainak kötéséből, érdemes 
rajta elgondolkoznunk, dolgaink sorrendjében hol áll, jó helyen áll-e a tudo
mányos kutatás sajátos könyvtári szolgálata?
BAIá Ü1RB

BALOLDALI KIADÓK ÉS NYOMDÁK A FASIZMUS IDEJÉN

A fasizmus németországi győzelme után még szorosabbra húzták a hurkot az 
addig is erősen szorongatott illegális mozgalom körül. Az uj helyzet uj mód
szereket igényelt. Hogy a marxista világnézetet terjeszteni lehessen, uj nyom
dákra, kiadókra volt szükség. A BMP 1928 májusi határozatában megalapozta az 
illegális nyomda megszervezését. Sallai Imre kezdte meg a munkát. A kézirato
kat a korrektúra elkészülte után azonnal megsemmisítették, a nyomda-helyiség
nek "tisztának" kellett lennie. Teljes volt a konspiráció. így készült illegá
lisan például Lenin Marx Károly cimü müve.

Egymás után jöttek létre a Daloldali kiadók. A Társadalmi Szemle körül 
csoportosult irók segítették dr. Agárdi Ferencet, Sándor Pál filozófust és 
Müller Lajost az Uj Európa sorozat megindításában a huszas évek végén. Müller 
mint volt nyomdász, több kistőkést ismert, akik segítettek volt társuknak. Ő 
szervezte be Gyarmati Ferencet, az állásnélküli fiatal nyomdászlegényt, aki 
falusi rokonai segítségével önállóvá vált s ahogy mondani szokta, kis tőkéjé
vel éppen a tőke megdöntésére vállalkozott. Első munkája a csepeli vasmunká
sok felhívásának kinyomtatása volt 50 ezer példányban. Müller egymásután vita
tó a "klienseket", az illegális mozgalom embereit Gyarmati nyomdájába. Itt 
készült a Társadalmi Szemle, az ellenzéki szakszervezeti lapok, s a József 
Attila által szerkesztett Valóság is, háromezer példányban.

Az első letartóztatástól kezdve a rendőrség számontartotta a kevésbe- 
szédü, magát tudatlannak mutató nyomdászt. Többször becitálták a rendőrségre, 
kihallgatták, verték, ő azonban hallgatott. Végül aztán uj módszert alkalmaz
tak, behívták katonának. Az Uj Európa kiadásában jelent meg József Attila 
"Döntsd a tőkét" cimü kötete - ennek elkobzásával a kiadó létalapja is meg
szűnt.
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