
KOJKLŐS ALADÁR: REVICZKY GYULA 

{Irodalomtörténeti Tanulmányok 2. Művelt Nép, 1955. — 163 1.) 

Reviczky Gyula születésének századik 
évfordulójára érdekes könyvet írt Komlós 
Aladár, a századvég irodalmi életének 
kiváló kutatója. Komlós Aladár könyve 
— hadd kezdjük ezzel — ami az előadás 
közvetlenségét érdekkeltő, könnyen érthető', 
kellemes formáját, néhol, különösen a köl
temények tárgyalása közben, színes szelle
mességét, finomságát illeti, sok tekintetben 
mintaszerűnek mondható. Megvan az a 
kiváló erénye, hogy bárki számára érdeklő
déssel olvasható, végig lebilincselő. 

Reviczky problematikus alakja különös
képpen feladattá teszi, hogy a marxista 
kutatás eredményeit, értékelését illetően, 
minél szélesebb körben megismertessük. 
Ellentmondásait a reakciós irodalomszemlé
let alaposan kihasználta. Mint a schopen-
haueri filozófia költői megszólaltatója, a 
pesszimista világszemlélet híve és terjesztője, 
mint vallásos és misztikus eszmék hirdetője 
élt a köztudatban, a keresztyén lemondás 
bánatos, fájdalmas szavú, beteg, az életből 
kiábrándult búsongója, a hangulatok embere 
akinek finom, érzelmes és érzékeny dalai 
olyannyira kedvelt versei voltak a múlt 
századvég es a századforduló fiatal leányai
nak, díszei a bársonybakötött vagy rózsa
szín selyemfedelű emlékkönyveknek, és ő 
volt a költője egy nagyon szépen szavalható 
nagy versnek is, a Pán halálának. Alaposan 
meg kell tehát vizsgálni ezt a költőt, aki 
így élt a köztudatban, aki egyben a század
vég irodalmi ellenzékének a vezére, tántorít
hatatlan megnemalkuvó alakja volt. Kom
lós Aladár könyve közelebb vitt alakjának 
helyes értékeléséhez. Célkitűzése az, hogy 
a költőt teljes egészében mutassa be, tisz
tázva nagy értékeit, jelentőségét, ugyan
akkor nem hallgatva el valóban meglévő 
ellentmondásait sem. Szóval : a valóságnak 
megfelelő, élethű arcképet akart festeni 
Reviczky Gyuláról. 

A feladat nem volt könnyű. Talán egyet
len korszakban sem olyan nehéz ennek 
a célnak hiánytalan megvalósítása, mint 
éppen a XIX. század második felében. 
Különösen a századvég bonyolult viszonyai 
között, a burzsoázia hanyatlásának a korá
ban, hozzá az elmaradt félfeudális magyar 
gyarmati helyzetben, ahol még haladónak 
tűnik fel egy olyan törekvés, mert hiszen 
a soronkövetkező történelmi feladat még 
mindig a polgárság, a polgári eszmék, a 
polgári ízlés uralomrajuttatása, ami pedig 
valójában már mélységesen haladásellenes, 
hiszen a rothadó burzsoázia terméke. 
K önnyen elrajzolható tehát a kép : vagy 
egyoldalúan pozitív vonások jutnak előtérbe 

vagy az árnyoldalak kerülnek túlsúlyra. 
Nézzük meg azonban a könyv eredményeit. 

Egyetértünk a könyv írójával, amikor 
megállapítja a költőről, hogy »Schopen
hauer filozófiájának alapirányát, az élet 
értékének tagadását nem vette át.« (38. 1.) ; 
elutasítja pesszimizmusát (43. 1.).; vele 
szemben is kitart életprogramja mellett 
(82. 1.); hogy a költő főtörekvése az igaz. 
ság (26. 1., '49. 1.); hogy éles kritikát gya" 
korol társadalmunk fölött (57. 1.); »rettent" 
hetetlen bátorsággal támadta az irodalmj 
élet legnagyobb kortársi hatalmait is« 
(66. 1.); hogy »páratlan igazságérzetével 
rettenthetetlenül száll síkra a tehetségtelen-
ség ellen, ha mégoly társadalmi tekintély 
pajzsa mögött lépett is az fel, de rajongva 
ismeri el az igazi vagy vélt kiválóságot« 
(71. L); »életszeretete éppenséggel harci 
vággyá tüzesedik« (116. 1.); hogy »valóban 
nem vallásos ember ő, csak egy vallásos 
hangulatú, de dogmanélküli idealizmust 
vall magáénak«, a híres Pán halála sem tekint
hető vallásos versnek, tulajdonképpen eb
ben is a költő humorfilozófiája a mondani
való (124. 1.); »gőgje kritika a magyar 
kulturális elmaradottság s a félfeudális 
társadalomban uralkodó fordított kiválasz
tás fölött (131. 1.) stb. Ha mindezeket a 
költő emberi és írói magatartását jellemző 
egybehangzó megállapításokat, amelyek 
végighúzódnak Komlós Aladár könyvén, 
összefoglalóan akarjuk kifejezni, akkor azt 
mondhatjuk, hogy Reviczky egyenesjellemű, 
bátor, igazságra törekvő ember, aki kérlel
hetetlen őszinteséggel bélyegzi meg korának 
a kiegyezés idejének szomorú kulturális 
állapotait. 

Megmutatja azonban a könyv a költő 
világnézeti zavarait is, amelyek jórészt 
abból származnak, hogy egész pályáján 
kötik dzsentri születésének eló'ítéleti. A 
dzsentri származáshoz, tegyük hozzá, az 
is kapcsolja, hogy mindenáron titkolni 
szándékozik »törvénytelen« születését, lé
nyegében azonban ez az osztálykötöttség 
magyarázza annak a tévtannak a meggyö'-
keresedését lelkében, amelyet ő világnézeté
nek mond és humor-elméletében fejez ki. 
A humor lényege, szerinte, hogy bár felis
merjük a világrend igazságtalanságát, a 
nép sorsának fájdalmasságát, ezen csak 
szomorkodni tudunk, mert változtatni a 
világon úgysem lehet. »E bölcseletben egybe
olvad csalódottság, részvét a nyomorultak 
iránt és belenyugvás.. Ütés és simogatás, 
méreg és méz. E felfogás nem lendít harcra, 
cselekvésre. Belenyugvásra, minden szen
vedés elviselésére nevel. Nem szárny, amely 
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telfelé ragad, de födél, amely alatt meg lehet 
húzódni« — mondja Komlós Aladár (36. 1.) 

Ha szembeállítjuk ezt a téves elméletet 
bátor, megnemalkuvó magatartásával, fel
ötlik az az ellentmondás, hogy bár elméleti
leg a harcról való lemondást hirdette, 
valójában bátran küzdött az igazság 
érvényesítésért egy igazságtalan korban 
Kétségtelen az is, hogy voltak életének 
olyan szakaszai, amikor néhány- cikkében 
(elsó'sorban a Szemle és a Függetlenség 
című lapokban) szinte tömörítve jelent
keznek eszmei zavarai. Ezt a kétféle maga
tartást összefüggó'en kell megvizsgálnunk, 
hogy Reviczky lelki alkatára vonatkozóan 
egységes következtetést vonhassunk le belőle. 
Komlós Aladár is elvégzi ezt; megállapítja, 
hogy a költő szubjekiíve dzsentri volt, 
objektíve pedig értelmiségi proletár. Ragasz-

, kodott a dzsentri-szemlélethez, kicsöppenve 
azonban osztályából, sértődött kritikával 
nézi olykor a nemesség »vagyonban, hatalom
ban magasabb rétegét«. (135. 1.) — A dek
lasszálódás nyilvánvalóan közel hozta az 
elnyomottakhoz. Kitágította szemhatárát. 
Lehetővé tette, hogy megismerje világukat, 
hogy az ő sorsukkal is meglássa az életet.. 
Ez a végső következtetése a könyvnek* 
mégis ellentmond annak, ahogy Reviczkyt, 
sorozatosan, páratlanul igazságszerető, fel
tétlenül az igazságra törekvő embernek 
jellemezte. Mert Reviczky vagy minden
képpen igazságszerető ember volt vagy 
csak sértődött ember. Mert ha valaki csak 
akkor mondja meg az igazságot, amikor 
személyes sérelem éri, egyébként pedig az 
igazságtalanságok láttán egyáltalán nem 
borzolódik az igazságérzete, az lehet jogosan 
megsértett ember, de feltétlenül' igazságra 
törekvő, megnemalkuvó, még a legnagyobb 
nyomorban is az igazság pártján álló ember 
aligha. Nem lehet tehát a költő töretlen, 
önzetlen igazságszeretetét hangsúlyozni 
alapjellemvonásként, ugyanakkor pedig 
megállapítani azt is, hogy az uralkodó osz
tályok elleni kritikája pusztán sértődött-
ségébó'l magyarázható. 

Másik ellentmondás a könyvben az, hogy 
a költő különösen számbajöhető kritikáját 
a fennálló állapotokról szinte kizárólag 
fellépésének kezdeti idejére korlátozza. 
»Reviczkyn most csak most s rövid időre 
átsuhan a demokrácia egyenlöségtana is« 
— mondja (30. 1.). Mert szerinte : »Ellen
szenve a szocialista, sőt vallásellenes törek
vésekkel szemben 1879-től kezdve állandó : 
elítéli a materializmust, határozottan isten
hívő s társadalmi kérdésekben bizalmatlan 
a demokratikus törekvések iránt« — (34. 1.). 
Ami ilyen formában nem felel meg a tények
nek. Ezért ezzel a megállapításával is ellen
tétbe kerül. Az előbbi idézetekhez, amelyek 
Reviczkynek, egész írói működésében ta

pasztalható következetes kritikáját hang-« 
súlyozták a korabeli állapotokról még néhány 
adatot a könyvből. A »Nincsen remény« 
című cikkről írja : »A levélformájú cikk, 
melyet az irodalom ajtaján épp akkor 
kopogtató Justh Zsigmondhoz intézett, oly 
sötét képet fest irodalmi viszonyainkról, 
hogy Vajda János és Tolnai Lajos ecsete 
sem feketébb.« (50. 1.) A cikk a Szemle című 
folyóiratban jelent meg 1885-ben. Ezt a 
lapot Komlós Aladár bőven kihasználja 
Reviczky ellentmondásainak bizonyítására : 
mágnás és dzsentri-párti lap, szerkesztője 
gróf Kreith Béla, Reviczkyt tehát ilyen 
szimpátiái vitték a laphoz. Nem tudja 
azonban megmagyarázni, hogy miért írta 
ebben a lapban éppen ezt a szerinte is külö
nösen éles cikket. (Csak mellékesen jegyez
zük meg: Kreith Béla nemcsak dzsentri 
párti volt, hanem következetesen független
ségi politikus is függetlenségi harcaink 
emlékének buzgó kutatója, egy ma is forrás
ként szolgáló nagy Rákóczi-életrajz szerzője, 
aki nagy emlékgyűjteményét a szabadság
harcról a Nemzeti Múzeumnak adományozta 
stb. — amit Komlós Aladár könyve szintén 
teljesen figyelmen kívül hagy.) Aztán 
miután a könyv kereken megállapítja, 
hogy 1879-től kezdve ellenszenve határo
zottan megnyilvánul a vallásellenes törek
vésekkel szemben, később, általában úgy 
jellemzi a költőt, mint aki valóban nem mond
ható vallásos embernek, még az élete leg
végén írt Pán halálában sem — idéztük ezt 
is fentebb. A költő élete utolsó idejében 
írt Selyembogár című elbeszéléséről is azt 
közli helyesen, hogy félreérthetetlen ellen
szenvvel mutatja meg ebben »a még mindig 
uralkodó földbirtokos réteg magábazárkó
zott gőgjét, szívtelenségét, parazitasagát.« 
(101. 1.) Nem is beszélve, tegyük hozzá, 
az 1886—89 között írt verseiről az uralkodó 
viszonyok ellen, amilyen például a Március 
tizenötödikén. A könyv tehát a tények hatása 
alatt maga kénytelen cáfolni azt a elsietett 
megállapítást, hogy Reviczky életének nagy 
részében tulajdonképpen haladásellenes 
magatartást tanúsított. A könyv megálla
pításainak ebből a kettősségéből azonban 
az összképet tekintve, tehát a költő alak
jának a megrajzolásában, komoly zavar 
keletkezik. Fokozzák a zavart az olyan 
váratlan megjegyzések, hogy »...újból rá
jövünk a kor magyar irodalmi ellenzéke 
szellemének ellentmondásosságára, s arra, 
hogy néha nem az ellenzék, hanem az általa 
támadott beérkezettek képviselték az igaz
ságot.« (62. 1.) Vagy: "»Politikai nézeteiben 
nem volt haladóbb, mint akit a maradiság 
sziklájának nézett: Gyulai.« (136. 1.) A gya
nútlan olvasó, ha nem elmélyedt kutatója 
a századvég bonyolult irodalmi viszonyainak, 
a könyvben eddig alig kapott utalást az 
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irodalmi ellenzék szerepére. Keserű száj
ízzel kénytelen lesz megállapítani, hogy az 
uralmon levő kiegyezéses pártnak esztétikai 
meg a politikai szemlélete is különb volt, 
mint az ellenzéké. Az irodalmi ellenzék 
szerepe, tehát, úgyszólván jelentéktelen 
volna — amit nyilvánvalóan nem akart 
tudatosítani a könyv írója. Mint ahogy 
Reviczkyről sem azt akarta bebizonyítani, 
hogy ellenzékisége mondvacsinált, gondolat
világa zavaros, társadalmi nézetei reakciósak. 
Egyre inkább megerősödik bennünk az a 
nézet a könyv olvasása közben, hogy — 
Komlós Aladár sokszor egy tetszetős, ma
gában véve érdekes, de a tények összefüggé
sét tekintve nem mindig helytálló ötlettel 
oldja meg a problémát. Ezek az ötletek 
pedig különben abból merítik létjogosult
ságukat, hogy a költőnek van öt különösen 
erős ellentmondásokat tartalmazó cikke. 
Ezeket a cikkeket életének legnehezebb 
körülményei közepette írta. Szinte annak 
a »nyomor okozta meglapulásnak« termékei
ként is tekinthetnénk, amelyre maga céloz 
olyan mély keserűséggel az előbb idézett 
és éppen a Szemlé-ben írt Nincsen remény 
című cikkében. Ne vegyük azonban annak. 
Fogadjuk el úgy, hogy e cikkek a költő 
súlyos világnézeti zavarait mutatják. 
Nos, ebben az esetben is, vajon a költő 
világnézetének a megrajzolásánál legnyo
matékosabban, legmeghatározóbban ez az 
öt cikk jön-e számításba és nem az a negyven 
tanulmány, amelyik ezekkel szembenáll? 
A bátor, éles, kemény, megnemalkuvó 
kritikákat tartalmazó cikkek, amelyekre 
utal a könyv is? Nézetünk szerint sokkal 
inkább kifejezte Reviczky magatartását a 
negyven ellenzéki tendenciájú, sőt harcos 
tendenciájú cikk, mint az ezzel ellenkező 
öt. Ez nem lehet másképpen. 

Ugyanez a hiba kísért a Reviczky eszté
tikai-kritikai nézeteinek a tárgyalása köz
ben is. Komlós Aladár ismét csak erre az 
öt cikkre támaszkodva bizonyítja, hogy 
ellentmondásos a költő realizmus-követelése 
is. Ügyszintén naturalizmus elleni harca. 
Sőt azt igyekszik hangsúlyozni, hogy a 
naturalizmusban, így különösen Veres-
csaginban és Zolában a haladó tendenciát 
támadja. Nem fogadhatjuk el ezeket a 
fejtegetéseket sem. Lehet vitatkozni arról, 
hogy mennyiben volt teljes az a realizmus, 
amelyet Reviczky követelt (teljes már csak 
azért sem lehetett, mert világnézete sem 
volt az), de vitathatatlan, hogy felismerte 
a valószerűség örök érvényű követelményét 
minden művészi alkotás számára és minden 
korban. Ez hangzik ki következetesen esz
tétikai nézeteiből. Szerinte az a nagy művész, 
akinek a műve fennmarad az utókor számára 
— csak nagy realista lehet. Ezért eszmény
képei a nagy orosz realisták, meg Shakes

peare, Goethe, Arany stb. és ezért csodálja 
a festészetben Munkácsyt. Ugyanígy va
gyunk a naturalizmus elleni harcával is. 
Vitatható- és nagyon hasznos is lesz egy 
ilyen vita — hogy pontosan mit értett 
naturalizmuson. Kétségtelen tény azonban, 
hogy a naturalizmusban a torzát, a különöst, 
a nyakatekertet, a betegest, a természetellenest 
utasítja el. Mert, mondja Böcklinről írott 
cikkében, »az igazi művészet egyszerű, 
természetes, keresetlen, összhangzatos lesz 
és marad most és mindörökké.« Az is igaz, 
hogy Verescsagint és Zolát félreismerte. 
De — miért nem ismerte félre a nagy orosz 
realistákat, -akiket rajongva szeretett? 
A gyönyörű Tolsztoj-tanulmány, amely 
mindmáig a legszebb magyar nyelven, mélyebb 
elemzése megmutatta volna, hogy mit 
értett ő azon a realizmuson, amelyet "szembe
állít a naturalisták, még Zola fonákságaival 
is. Zola-ért ékel és ében valóban keveredik a 
jó a rosszal, de az idő is bizonyít: a nagy 
francia íróban általa kifogásolt naturalista 
vonásokat ma szintén elutasítjuk, a Tolsz
tojban általa ünnepelt művészi realizmust 
ma is minden művészi ábrázolás egyik 
mintájának tekintjük. És még csak egy 
megjegyzést: a nagyszerű Verescsagin mű
vészetében ma is látunk bizonyos prob
lémát. Reviczky célzásai tehát, ha ellent
mondásosan fejezte is ki magát, itt is jó 
szemre vallanak. Meg arra, hogy realizmuson 
valóban a teljes valóság művészi ábrázolását 
értette. (A könyvnek ebben a részében, 
amelyik Reviczkynek a naturalizmushoz 
való viszonyáról szól, van egy adattévedés is, 
amelyre egy következtetést alapít: Sarah 
Bernhardt nem 1888-ban járt és lépett fel 
először Budapesten, amint a könyv állítja, 
hanem 1881-ben és ekkor három estén át 
is játszott. Reviczky mondja is róla írt 
1888-as cikkében, hogy látta annak idején. 
Ezért a könyvnek az a megállapítása, 
hogy a költő csak látatlanban ítélt volna 
először a nagy francia művésznőről, nem 
helytálló.) Kritikai működésének korlátja 
végeredményben egybeesik világnézeti kor
látaival. A művészet és tendencia kérdése 
az, amelyet Reviczky nem tudott tisztázni 
magában. Fejlődése itt akad meg. A tenden
ciát általában és nem a szocialista - tenden
ciát kifogásolja Zolában is. Ha realizmust 
követelt is a művészi alkotásoktól, követke
zetes kritikai realizmusig nem jutott el. 
Erre is vannak azonban nyomok működésé
ben. Mint ahogy világnézetileg sem halad 
túl egy nemesi-liberális álláspontot, amelyik 
a feudális elmaradottságból a polgárosodás 
felé való fejlődést követeli. A költő ebben 
a szellemben bírál. Ebben a szellemben 
azonban bátran és következetesen. A könyv
nek igaza van abban, hogy ez nála szinte 
kizárólag irodalompolitikai téren nyilvánul. 
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Az irodalompolitikai nézeteket azonban nem 
választhatjuk el olyan mereven egymástól, 
ahogy azt a könyv teszi. 

Szépen elemzi azonban Komlós Aladár 
Reviczky prózai elbeszéléseit. Az Apa: 
örökségről megállapítja, hogy »vele. egy új, 
igazabb valóságszemlélet vonul be a magyar 
regényírásba : a nagy orosz regény példáján 
iskolázott realizmus.« (94. 1.) Egyetértünk 
azzal a megállapításával is, hogy prózája 
vetekedik verseivel (105. 1.). Különösen 
szép, bensó'séges, finom, a versek hangulatát 
érzékító' a költemények bemutatása. Élve
zettel olvastuk. 

A könyv tartalmazza végül • a költő 
műveinek évek szerinti bibliográfiáját. 
A versek kronologikus összeállítása gondos. 

Hasznot jelent a további Reviczky-kutatás 
számára. A novellák, rajzok felsorolásából 
mindössze egy marad ki : az 1886. május 
21-én a Függetlenség című lapban közölt 
A burjánék madara. Érthetetlenül hiányos 
azonban a cikkek jegyzéke. Néhány adat 
megvilágítja ezt. A bibiliográfia feltüntet 
összesen 113 cikket, elhagy szám szerint 
45-öt. Tehát a Reviczky-cikkek mintegy 
harmadrészét egyszerűen mellőzi. Vannak 
évek, amelyekben a többség marad ki és 
csak egy töredék szerepel. Ilyen 1888 
például. Ebből az évből 11 Reviczky-
cikket tüntet fel a bibliográfia, elhagy 
15-öt. A cikkek bibliográfiája tehát alapos 
kiegészítésre szorul. 

Harsányi Zoltán 

KOZOCSA SÁNDOR: AMAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIÁJA 1953. 

(Budapest, Művelt Nép, 1954. — 207 1.) 

Egy éve, hogy megjelent a magyar iro
dalom bibliográfiájának az 1953-as év ter
mését tartalmazó kötete s ezzel ismét egy év 
irodalmi munkássága vált áttekinthetővé. 
Ezt a kötetet is, éppúgy, mint az 1945—52 
közöttieket is Kozocsa Sándor állította össze. 

Milyen e sorozat új kötete, miben tér el 
az előzőktől? Nézzük először formai szem
pontból. 

A sorozat első részeitől az 1953-as kötet 
módszerben bizonyos fokig eltér. A könyv
es folyóirattermés rendszerezése most na
gyobb feladatot jelentett, hiszen több adatot 
kellett feldolgozni, mint az előző két évben 
együttvéve. Bizonyára ez a mennyiségi növe
kedés késztette a bibliográfia összeállítóját 
arra, hogy az eddigi két fejezet helyett 
(általános rész; egyes írók) most háromra 
bontva szét az anyagot a két szokásos feje
zet közé ékelje a »gyűjtemények« c. részt. 

A formai szempontok előtérbe juttatásával 
próbálta a szerkesztő megoldani az ún. 
»általános rész« több száz adatának rend
szerezését is. Az egyszerű betűrendi fel
sorolás itt már a legkülönbözőbb témájú 
könyveket és cikkeket sorolta volna fel, 
egymás után; az első fejezet négy részre 
osztásával azonban a tartalmi szempontok 
ismét nem jutottak érvényre. Külön kerül
tek ugyan a szerzős elméleti könyvek, a több 
szerzős tankönyvek, Összeállítások, a szerzős 
— általános tartalmú — cikkek és az anonim 
cikkek. A négy csoporton belül azobban ismét 
mechanikusan érvényesül a szoros betűrend. 
Az egyes kérdések irodalmát (mint pl. 
dramaturgia stb.) az »általános részhez« 
készített (s a kötet végén található) Tárgy
mutató alapján lehet csak összeállítani. 

Nem valószínű azonban, hogy az érdek
lődők többsége arra lenne kíváncsi, hogy ki 
miről írt az 1953-as évben. A kutatók nagy 
része az egyes témák irodalma felől fog 
érdeklődni, azt szeretné tudni és látni, hogy 
mik voltak ennek az évnek fő problémái, 
mi érdekelte 1953 irodalmárait, íróit - , álta
lában, milyen volt az irodalmi élet. Erre 
a kérdésre csak a tárgymutató felhaszná
lásával sikerül feleletet kapni, úgy, hogy 
pl. a drámairodalom kérdéseiről huszon
négy helyen kell keresni. Ehhez a »drama
turgia« kérdéseiről még külön további hét 
helyen találunk cikkeket, a tárgymutató 
tanúsága szerint, csak az első fejezetben. 
(A többi részhez nem készült, csak név
mutató.) A tematikus felsorolás ilyetén mel
lőzése kárára vált a bibliográfia egészének, 
hiszen a kor irodalmának plasztikus bemu
tatása is feladata minden ilyen összeállítás
nak. 

Szerencsésebb lett volna a formai felosztás 
mellőzése s az adatok tartalmi csoporto
sítása, mint pl. »könyvkiadás és sajtó«, 
»szótárak«, »Irodalmi kritika« stb. az 
első fejezetben. Inkább az 1945—1950-es 
kötet nyomán kellett volna tovább lépni, 
annak fejezeteit kellett volna az igények 
növekedésének figyelembevételével kibőví
teni. 

A tartalmi csoportosítással aztán feles
legessé is vált volna a gyűjtemények külön 
kezelése, annál is inkább, mert az 1953-as 
kötetnek ez a fejezete indokolatlanul szakí-
tódik ki a többi közül. Ha gyűjtemény a 
»Magyar irodalmi szöveggyűjtemény« 2. ré
sze, akkor miért nem gyűjtemény az »Iro
dalmi olvasókönyv a szakközépiskolák szá-
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