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BOTKA FERENC 

ÜZENETEK SZIBÉRIÁBÓL 
H A D I F O G S Á G ÉS I R O D A L O M 1 9 1 4 - 1 9 2 1 . 

Bármennyire periférikusnak is tetszik a kívülálló számára, iro-
dalmi szempontból, első pillantásra a téma, amit Botka Ferenc leg-
újabb könyvében bemutat, a valóságban egy szervesen és céltuda-
tosan épülő irodalomtörténészi pálya jelentékeny szakaszát doku-
mentálja ez a kiadvány. Botka Ferenc a szocialista magyar iroda-
lom — elsősorban emigrációs ágának — kiemelkedő kutatója. A 
Szovjetunióban a hatvanas évek közepén kidolgozott, majd ott meg-
védett disszertációja a magyar irodalmi emigráció munkásságával 
való első szembesülést jelentette, s már ezt megelőzően, ill. párhuza-
mosan dolgozta fel a csehszlovákiai magyar nyelvű szocialista sajtó 
irodalmi anyagát bibliográfiai szempontból. A z ottani legjelentősebb 
orgánum, а Kassai Munkás irodalmi és sajtótörténeti feltárása mun-
káját kismonográfia-igényű előszóban és gazdag dokumentációban 
foglalta össze. A 70-es évek széles körű bibliográfiai kiadói tevé-
kenysége mellett, már mint muzeológus folytatta ez irányú kutatá-
sait. Ennek legreprezentatívebb eredménye a szovjet emigráció jeles 
művészetelméleti írója, Mácza János néhány egykori elméleti mun-
kájának közzététele, ezeket elmélyült filológiai munkával megala-
pozott tanulmányai kísérték. Botka 1982-ben közzétett Jelszótól a 
világképig című tanulmánykötete pedig a hazai, a környező orszá-
gokbeli és a Szovjetunióban tevékenykedő, két világháború közötti 
emigráns íróink művei, a baloldali folyóiratok, esztétikai problémák 
egyre szélesedő horizontról történő áttekintését nyújtotta. 

Az eddigi — impozáns — kutatói teljesítményhez képest Botka 
e legújabb könyvében visszafelé lépett — az időben, de nem a kuta-
tói erényekben. Irodalmi szempontból lényegében szűzföldet tart fel 
különleges megközelítési módszerekkel. Miben áll e célkitűzés saját-
szerűsége? Abban, hogy egy adott téma, az orosz hadifogságba ke-
rült, illetve a polgárháború viharaiban sodródó mintegy félmilliónyi 
magyarból kiválasztódott irodalmi, szín- és képzőművészeti tehet-
ségek — rendkívül egyenetlen színvonalú tehetségek — heterogén 
produkcióját, emberi, művészi, kultúrtörténeti „üzenetét" kísérelte 
meg annak mozaikszerű teljességében összefoglalni. A kutatói 
profil szempontjából ennek abban van az értelme, hogy a hadi-
fogoly- és polgárháborús időszak számos kezdeménye, eszmei moz-
zanata így vagy úgy a húszas években bontakozó szocialista (proletár) 
irodalom közvetlen időbeli előzményét képezi; s a húszas években 
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— tehát utólag — rögzítésre került szépírói vagy memoárjellegű 
élményfeldolgozás ugyané szövedék anyagává lesz. 

A részletező-elemző kibontás és az összefoglalás eredeti teljesít-
ménye a szerzőé, aki azonban — természetesen — sok előmunká-
latra, sajátos szempontú megközelítésre támaszkodhatott. Ezek a 
különböző helyeken — a filológiai etikának megfelelően — emlí-
tésre is kerülnek. Közülük is kiemelkedik egy 1930-ban kiadott pol-
gári szemléletű mű (Hadifogoly magyarok története. 2. köt. Az orosz-
országi hadifogság és a magyar hadifoglyok története), és egy kétkö-
tetes marxista, magyar—szovjet kiadvány 1967-ből (A magyar inter-
nacionalisták a nagy októberi szocialista forradalomban és a polgár-
háborúban). Ez utóbbi alapmű részletesen szolgáltatja az Oroszor-
szágban és az ázsiai részeken kiadott magyar lapok jegyzékét; a 
dokumentumok és forráskiadványok, a szovjetunióbeli s a 30-as 
évekből származó visszaemlékezések, a Horthy-időkben idehaza meg-
jelent memoárok, a felszabadulás után közzétett reflexiók, tudomá-
nyos művek, tanulmányok, szépirodalmi művek jegyzékét, amit Botka 
több ponton igen lényegesen kiegészített. Segítségére szolgálhatott e 
mű gazdag névmutatója, biográfiai gyűjteménye. Haszonnal forgat-
hatta ugyanakkor Terbe Lajosnak az O S Z K Évkönyveiben több 
részletben közzétett leírásait, ill., bibliográfiáját az 1915—21 közt a 
szovjet területeken megjelent magyar periodikákról; támaszkodha-
tott elsősorban Józsa Antal, Györkéi Jenő, Milei György had- és 
párttörténeti tanulmányaira, monográfiáira; Pogonyi Antal, Sík Endre 
s mások visszaemlékezéseire; Bányai Kornél feltárt hagyatékára; a 
témában kutató társak (így főleg Nyéki Károly) publikált és kéziratos 
munkáira. 

Mindezekhez képest miben áll Botka Ferenc könyvének újsága? 
Elsősorban is abban, hogy e széles hálózatból kiemeli, premier plánba 
hozza az irodalmi és kulturális mozzanatokat, egy bizonyos eszmei-
tematikai rendbe szervezve tárgyalja a buddhista Strém Istvántól 
Gyóni Gézán, Zalka Mátén, Ligeti Károlyon át Bányai Kornélig, 
Karikás Frigyesig és Markovits Rodionig az írókat, költőket és em-
lékezőket; a „középszert" éppúgy, mint Zalka torzóban maradt nagy-
regényét, Pogonyi, Garasin Rudolf, Lám Béla és Sík Endre tanúság-
tételét. 

A mozaikszerűen egymáshoz kapcsolódó portrékban nyilatkoz-
nak meg igazán Botka irodaimári erényei. Módszerét az irodalom-
történetben is polgárjogot nyert „sachlich" jelzővel illethetnénk: 
szemléletében a tárgy csábításai ellenére semmi pátosz, semmi meg-
indultság (lássuk csak a jelenet leírását, midőn a fehérek által meg-
kínzott Ligeti Károly kivégzése előtt a málladozó börtönfalra írja 
utolsó versét, a Végrendeletet), Botkát nem kötik legendák és lakko-
zási kötelmek, „hőseit" (pl. Zalkát), retusáló önvallomásaikat doku-
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mentációval cáfolva korrigálja. Bányai késői antedatálásait finom 
stílus- és motívumanalízissel állítja helyre, Markovits Rodion re-
génytervezetének és a megvalósított könyv szerkezetének szembesí-
tésével minuciózus kor- és sajtótörténeti, szociológiai elemzést nyújt, 
és e sort még hosszan folytathatnánk. Nem csupán apróbb-nagyobb 
filológiai korrekciókról, „helyretevésről" van szó; hanem igen lénye-
ges problémákról is. így pl. feltárul az olvasó előtt a lenini hadi stra-
tégia és a hazafelé tartani akaró magyar internacionalisták (és kró-
nikásuk: Zalka) nézeteinek szembesülése; másutt meggyőző okfej-
téssel világosodik meg előttünk pl. Markovits Rodion igenis mar-
xista-szocialista világlátása. Nagyobb és kisebb volumenű művek, 
munkák, akár verssorok, elmélyült analízisre csábítják Botkát, aki 
nem „átlós irányban" olvas, hanem minden hangsúlyt és jelzőt mér-
legre tesz. Kifogásolja, ha az idézetben egy „is"-sel több van, mint 
az eredetiben. A tárgyiasság és pátosznélküliség, a tények és csakis 
a tények minuciózus kibontása a hitelesség pecsétjét üti az elem-
zésekre. 

Egy másik értékes filológiai erénye Botkának a széles körű és tel-
jességre törekvő adatolás. A könyvtárak, kézirattárak, köz- és ma-
gángyűjtemények, a kor és a késői kor sajtópublikációinak kimerítő 
és leleményes feltárása a legteljesebb elismerést váltja ki. Egy helyütt 
„hangyaszorgalmúnak" nevezi egyik forrásfeltáró elődjét, ez a meg-
jelölés pontosan minősíti Botkát is, a filológust. D e ez a szorgalom 
nem céltalan, hanem a tárgy, a téma minden lehetséges oldalról való 
megvilágítását célozza. Nem hallgatható el ugyanakkor az sem, hogy 
a kultúrtörténeti leletmentés szívós igyekezetében néhol már a „Wis-
senschaft des Nicht-Wissenswerten" határvidékein jár a kutató. A 
tudományos okadatolás rendkívüli gazdagsága az oka annak is, hogy 
a „négysíkú" könyvben a fő rész, a bevezető tanulmány az egész mű 
alig egyharmadát foglalja el, s a petit szedéshez képest majdnem ugyan-
ennyit tesz ki a jegyzetek terjedelme. Szinte minden mondathoz 
csatlakozik egy jegyzet, néhol kettő is. E ponton egy konstrukciós 
gyengeséget vélünk felfedezni, ami talán az írás időtényezős körül-
ményeire megy vissza. Nyugalmasabb munkakörülmények között a 
jegyzetanyag túlnyomó része — meglátásunk szerint — beleépíthető 
lett volna a főszövegbe; így nem állt volna elő a tanulmányozást meg-
nehezítő és a figyelmet megosztó „parallel olvasás" kényszere. A 
jegyzetapparátus szinte egy „második tanulmány" szerepét tölti be, 
ezért van az, hogy a hivatkozások egy része magukra a hivatkozásokra 
hivatkozik. 

A „két" tanulmányt dokumentációs rész egészíti ki, amely a fő-
szöveg legérdekesebb felfedezéseit van hivatva szemléletessé tenni. 
Meglepő itt pl. az a történelemszemléleti párhuzamosság, ami Bá-
nyai Kornél naplóiban és Markovits Rodion regénytervezetében meg-
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figyelhető, s amely a történelmi-társadalmi formációk „gyorsított" 
egymásra következését láttatja a hadifogolyélet rendkívüli viszonyai 
között — egészen a polgári gazdasági viszonyokig, jellemző módon. 

A könyv negyedik rétege — igen szerencsés leleményként — a 
gazdag illusztrációs anyag; címlapok, szövegfakszimilék, rajzok, 
fényképek. Botka már korábbi tudományos munkáiban is előszere-
tettel alkalmazta a szemléltetés, az olvasó figyelme megragadásának e 
művészettörténeti módszerét. Ily módon egy komplex mű jött létre, 
amely kor- és művelődéstörténeti, szociológiai és sajtótörténeti, s nem 
utolsósorban irodalomtörténeti aspektusból fonódik össze; egye-
síti a szaktudományos elmélyültséget és az ismeretterjesztéshez nél-
külözhetetlen színességet. 

A recenzens kívánságlistáján utólag még szerepel egy — az egész 
jelenségkört eseménytörténeti táblázatban megvilágító — melléklet, 
amely tartalmazta volna a politikai változások hullámzását e né-
hány évben, a legfontosabb színhelyek időbeli hovatartozását, a peri-
odikák megjelenési helyét és időtartamát stb. Ezek az adatok a könyv 
szerzőjének kisujjában vannak, de az olvasó számára az összesen 
402 jegyzetben szétosztva találhatók meg. Helyes gondolat volt vi-
szont A magyar internacionalisták . . . című kötethez adott térkép-
vázlat egyszerűsített adaptálása a kötet első és hátsó belső fedőlap-
ján — ez a történések földrajzi elhelyezését teszi szemléletessé. 

A z Üzenetek Szibériából című kötet, Botka Ferenc értékes mun-
kája fent jelzett, egymásra rétegeződő síkjaiban egy módszertani 
paradoxon is rejlik még. Úgy érezzük: az itt felhalmozott és kifogás-
talanul működő filológiai készség egy felfokozott igényt képviselő 
tárgyat keres magának. Legközelebbi irodalomtörténeti művében en-
nek megjelenését várjuk Botka Ferenctől. (Magvető, 1985.) 

ILLÉS LÁSZÓ 

CSŰRÖS MIKLÓS: SZÍNKÉPELEMZÉS 

„ A szemlélésnek át kell alakulnia szemléletté, annak töprengéssé, 
összefüggéssé. így elmondhatjuk, hogy valahányszor figyelmesen pil-
lantunk a világba, már teoretizálunk" — írja Színelméletének elő-
szavában Goethe. Ez a figyelő szem, a műszerek, eszközök nélküli 
vizsgáló tekintet is f inom megfigyelésekre, árnyalt összefüggések meg-
látására ad lehetőséget, ha a szemlélő azzal az érzékenységgel köze-
lít tárgyához, mint teszi azt tanulmánykötetében Csűrös Miklós. 
Színképelemzés című esszégyűjteményének fülszövegén szabadkozó 


