
stb. stb.) Szerencsés megoldásnak tartom, 
hogy Bustya nem ad külön szavak és nevek 
magyarázatát, hanem minden magyará
zatra szoruló kérdést a jegyzetekben világít 
meg. Adynál jegyzetre feltétlenül szükség 
van, mert sokféle műveltségi anyagot hordoz
nak az írásai. Bustya jegyzetei már-már 
a kritikai kiadás igényeit is kielégítik, 
úgyhogy felmerül a kérdés : nem túlsók e 
még Adyt tekintve is ez egy mégiscsak 
népszerű kiadás számára. Mindezeket az 
aggályokat azonban ellensúlyozza, és esetleg 
semlegesíti, hogy a kötet Erdélyben jelent 
meg, ahol egy népszerű kiadást néha tudo
mányos kiadványként is kell használni. 
Különben Bustya jegyzetei tömörek, a 
lényegre utalók. Kitűnő ötlete volt a kötetek 
jegyzetelőj ének, hogy Ady párizsi noteszeit, 
mint a novella-csírák lelő/helyét felhasználta. 
A kitűnő jegyzet-apparátusból csak Bustyá-
nak azt a finom megfigyelését említjük meg 
példaként, hogy az „Olga pofont kap" című 
novellában „A tízmilliós Kleopátra" hősnő
jének a sorsa folytatódik. Bustya a II. kötet 
végén közli Ady Endre összes novelláinak 

GÁLOS REZSŐ : KÁRMÁN JÓZSEF 
Művelt Nép könyvkiadó, 1954. 193 1. 

Ez az ismertetés jóvátehetetlenül elkésett, 
és nemcsak dátum szerint. Gálos Rezső, 
irodalomtörténetírásunknak fél évszázad óta 
érdemes munkása 1955-ben elhunyt. Művé
ről — fájdalom — már nem írhatunk segítő 
bírálatot. De Kármánról írt kismonografiaja, 
mint egyike utolsó éveiben alkotott össze
foglaló műveinek, mindenképpen éraemes ar
ra, hogy — ha késve is—megemlékezzünk róla. 

Gálos Rezső kiváló ismerője, fáradhatatlan 
és eredményekben gazdag búvára volt 
18. századi irodalmunknak. A folyóiratokban 
megjelent publikációi magasan kiemelkednek 
az egyszerű adatközlések sorából. Nem adalé
kot adott, hanem lényeges új anyagot, 
lappangó kéziratok felkutatásának és ismert 
szövegek • alapos . elemzésének eredménye- -
képpen. Értékes szövegkiadásai mellett neki 
köszönhetjük a felvilágosodás irodalmának 
néhány igen fontos kronológia- és forrás
meghatározását. Bessenyei-, Kármán- és 
Mikes-monográfiája, melyeket sajnos már 
nem követett újabb összefoglaló mű, tehet
ségének új oldalai mellett a határait is meg
mutatta. Az életrajz, társadalmi környezet, 
olvasmányélmény felrajzolását mindig biztos 
kézzel végezte, helyesen és újszerűen fejte
getett lélektani motívumokat is, de a művek 
elemzésében néha korlátjává vált filológus
erénye : az óvatosság. 

, bibliográfiáját — időrendbe és betűrendbe 
c csoportosítva. 

Ady Endre arcképét és a sikerült borító-
t lapot Abódy Nagy Béla rajzolta. Kár azon-
y ban, hogy csak ennyi kép díszíti a kötetet. 

Adynak néhány nagykárolyi, illetve más, 
r a gyermekkorára emlékező, vagy a szülő-
, földjén játszódó novellája valósággal kiált 
i a grafikus ceruzája után. Pl. Vig Avay 
: Ábris, A Zenóbia faluja, Az öreg Borkonyi, 
: Régi tavaszi háború, Egy lóhősnő, Mikor 
; Bodrit legyőzték, A csárda elégiája és a nem 
: szorosan idekapcsolódó témájúak közül : 

Abd el Kader. Csak sajnálhatjuk, hogy nem 
használták ki ezt a lehetőséget. 

Ady Endre novelláinak két kötete születé
sének nyolcvanadik évfordulójára jelent meg 
Erdélyben, kapcsolódva azokhoz a kötet
ben, folyóiratokban, heti és napilapokban 
publikált írásokhoz, amelyekben a romániai 
magyarság fejezte ki tiszteletét Ady Endre 
emléke előtt. 

Varga József 

Kármáníól írt könyve kétségtelenül leg
sikerültebb az életművét lezáró három 
monográfia közül. Az Uránia fiatalon elhunyt 
szerkesztőjét „vezetésre termett igazi nagy-
embernek" (4. 1.) ábrázolja, akinek képessé
geit néhány esztendőre terjedő irodalmi 
pályája fényesen bebizonyította. Az elveszett 
reményeknek és derékbatört írói életművek
nek ebben a gyászkorszakában Szentjóbi 
és Kármán sorsa a legtragikusabb : ők már 
ri|em kezdhették újra a szörnyű cezúra után. 

A Kármánról értekező irodalomtörténé
szek Toldy Ferenc óta azon fáradoztak, hogy 
művét kiássák a félejtés, névtelenség és 
titokzatosság temetőjéből. Ezzel a helyes 
s Gálosnál is teljes mértékben érvényesülő 
irányzattal egyedül Pintér Jenő helyez
kedett szembe, mikor az Uránia „névtelenjei
nek" tulajdonította azokat a cikkeket, ame
lyek már Toldy kiadásában Kármán művei
ként szerepeltek. 

Gálos határozottan megállapítja, nem 
mellőzve a filológiai érvelést sem, hogy az 
Uránia cikkei többségükben Kármántól szár
maznak. Csak egy elbeszéléssel, a Fejveszte
séggel tesz kivételt, a stílus gyarlóságára 
hivatkozva. 

Némedi Lajos 1955-ben megjelent tanul
mánya (Kármán műve-e a Fejveszteség? 
Megjegyzések a XVIII. századi magyar 
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stíluskutatás módszertani kérdéseihez. Az 
Egri Pedag ógiai Főiskola Évkönyvében és 
klny-ban is) újabb érveket sorakoztat fel 
Kármán szerzősége mellett, ráirányítva a 
figyelmet az elbeszélés archaikus stilizálá
sára. A stilisztikai bizonyítás mellett lénye
gesnek tartom Némedinek azt az érvét is, 
hogy Kazinczy röviddel azelőtt adott példát 
az archaizálásra az Orpheusban : Keresztes 
Bálint című versének régies helyesírású, 
gótbetűs közlésével. A középkoriasság tehát 
nemcsak tematikában, hanem stílusban és 
tipográfiában is megjelent • a romantikát 
előkészítő „ossziánista" kezdeményezések kö
zött. A Fejveszteség darabosságait a félig-
meddig sikerült archaizálás jól megmagya-
rázza> így ez nem lehet döntő érv Kármán 
szerzősége ellen. 

Aki az Uránia közleményeinek többségét 
Kármánnak tulajdonítja, annak vállalnia 
kell a magyarázatot a cikkek igen eltérő 
tematikájáról, és színvonaláról. S meg kell 
kísérelnie emellett annak az ellentmondásnak 
feloldását is, hogy az eredetiség mellett oly 
szenvedélyesen állást foglaló Kármán József 
számos fordítással, >s elég jelentéktelenekkel 
terheli meg folyóiratának lapjait. 

A Gálos és Némed'i között indult, de le nem 
zárt vita egyik tanulsága, hogy a részlet
vizsgálatoknak, stíluskritikai elemzésnek még 
tág tere van e korszak irodalmában, főként 
a prózai műveknél. Az Uránia problémát 
sem tekinthetjük véglegesen elintézettnek, 
de nyilvánvalóan nem kell már visszatér
nünk Pintér kényelmes negatív felfogásához. 

Gálos Rezső könyve igen találóan fejte
geti Kármán kapcsolatát a szabadkőműves
séggel, előrehaladását a szervezet rang
létráján. Megismertet baráti körével, amely 
egyebek közt a szabadkőműves mozgalomba 
is eljuttatta. Egy ponton nem érezzük meg
győzőnek fejtegetését : a pietista és szabad
kőműves miszticizmus összekapcsolásában. 

A Kármán-családban kétségtelenül érvé
nyesült német pietista hatás, de ez semmi
képpen nem volt misztikus színezetű. Id. 

v TINÓDI-KIADVÁNYOK 
Tinódi-emlékkönyv 

Tinódi Sebestyén halálának négyszázados 
fordulója alkalmával Sárváron Tinódi-napo
kat rendeztek és az ősi vár művészettörténeti 
emlékekben gazdag lovagtermében ünnepi 
előadásokon idézték Tinódit és irodalmunk 
történetének Sárvárhoz kapcsolódó emlé
keit. Az elhangzott előadásokból és Tinódi 
műveiből válogatva emlékkönyvet szerkesz
tettek és azt a Sárvári Községi Tanács 
bizonyságául annak, „hogy népünk, ez a sok 

Kármán József, mint a többi korabeli protes
táns egyházi vezetőemberek, inkább racio
nalista felfogású volt. Amit Kármán az „Ahn
dungen eines jüngeren Bruders über den 
Zweck des Ordens" című kéziratának töre
dékesen fennmaradt részleteiben titkokról 
és szellemekről ír, aligha vonatkozhatik a 
losonci családi kör emlékeire. 

A Fanni hagyományai méltatása során 
indokoltan emeli ki Gálos az elbeszélés ere
detiségét, szemben azokkal az elavult véle
kedésekkel, hogy —• a Bácsmegyeihez hason
lóan —- egyik német Werther-utárízat átdol
gozása. A műfaj természetesen nem eredeti, 
de a mese, a szerkezet, az egész megformálás 
Kármáné. Nehezen érthető viszont, hogy 
miért utasítja el Gálos a személyes élmény 
lehetőségét a Fanni keletkezésében. Nem a 
Markovics grófnéval szövődött szerelmi vi
szonyra gondolunk; a közkedvelt szép
asszony alakja valóban nem egyeztethető 
az epekedésben elhervadt lánykáéval. De — 
mint Gálos is írja (76. 1.) — „Hét-nyolc, 
esztendő történetében Markovicsné csak 
egy volt a több eset közül." Miért ne lehetne 
feltenni, hogy az ^„esetek" között nemcsak 
olyan egyértelmű szerelmi viszonyok voltak, 
mint ez, hanem olyan is, amely indítékot 
adhatott a szentimentális elbeszélésre. 

Ha le kell is mondanunk arról, hogy bár
milyen adatnak nyomára jussunk Kármán 
más szerelmeiről, az élmény lehetőségét nem 
szabad ab ovo kizárnunk a Fanni genezisé
nek motívumai közül. 

Sok új adat felhasználásával mutatja be 
Gálos Rezső könyve a Kármán és a Ráday-
család kapcsolatát, amelyben termékeny 
irodalmi ösztönzések éppúgy közrejátszottak, 
mint csábítások a könnyelmű életre. Azokat 
a dokumentumait, amelyek nem fértek a 
kismonográfia keretébe, a függelékben ismer
teti a Ráday-családról. Növeli a könyv érté
két Kármán eddig kötetbe nem gyűjtött 
írásainak közlése. 

Vargha Balázs 

próbát kiállt, hős nép kész arra, hogy akár 
áldozatok árán is féltve őrizze, ápolja és 
szeresse ősei gazdag, szép hagyatékát" — 
szépen kiállított kötetben kiadta. A kötet 
négy tanulmányt foglal magában. Klaniczay 
Tibor Tinódi Sebestyén emlékezete című tanul
mánya nem emlékbeszéd, hanem adatokban 
és szempontokban gazdag kifejtése annak a 
fogalomnak, amit irodalmunkban deák-ének
mondónak nevezünk. Tinódiban annak leg-

Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Horváth István Károly és Naszádos 
István. A Sárvári Községi Tanács kiadványa. Szombathely, 1956, 207 1. 
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