
tanulmány, illetve a harmadik dolgozat egy 
kiragadott passzusa egyszer már kötetbe ke
rült; akkor is ily címen: Gyulai Pál estéje (Nyu
gat Könyvtár 1910 : 9). Minderre a mostani 
kiadás „előhangjából" és jegyzeteiből arány
lag pontosan lehet következtetni, csak arra 
nem, hogy a jelenlegi textus javított jellegű. 
De honnan is lehetne! — hiszen Hatvány 
Lajos az „előhangban" épp az ellenkezőjét 
mondja: ,,Vannak tollforgatók, akik műveik 
szövegét.. . állandóan változtatják. S van
nak, akik egy-egy írásuk kinyomtatása után 
egyszer s mindenkorra végeztek velük. 
Ez utóbbiak közül való vagyok én is." 

Bár köztudomású — teszem az így élt 
Petőfi c. sorozat légiónyi hibája ismeretében 
—, hogy a szöveggondozás nem sorolható 
az irodalomtörténész Hatvány legjobb eré
nyei közé, az új kiadású Gyulai Pál estéjének 
átdolgozott jellegét mégis hangsúlyozni kell, 
mivel a szép számú javítások iránya és mér
téke arról tanúskodik, hogy a régi fogalma
zásban hiába akadtak törölni vagy meg
másítani való mondatok és mondatcsoportok, 
a dolgozatok érdemi része megállta az idő 
próbáját. A kiadvány értékét e tény már 
egymagában is jelzi; a fél évszázados tanul
mánygyűjtemények többsége aligha állná 
meg ugyané próbát. 

Bízvást elmondható: a Gyulai Pál estéjé
nek mostani változata Hatvány Lajos jobb 
művei közé tartozik, ha ugyan nem épp ez a 
legjobb. Persze, korántsem irodalomtörténeti
fejlődéstörténeti megállapításai miatt: ezek 
gyakran nem fedik a valót. (L. a Dózsa
dráma, — általában a Jókai—Gyulai-ellentét 
megítélését, vagy épp Gyulai 1882-ig tartó, 
szintén félreismert „igazság-sorozatának" 
értékelését a 31—32., illetve a 38. lapon stb.) 
Hatvány munkájának fő érdemét abban lá
tom, hogy érdekesebb és hellyel-közzel hasz
nosabb anyaggal szolgál a témáját érintő iro
dalomtörténeti források többségénél: elaggott 
mestere, Gyulai Pál elvennék, élőnek tűnő 
alakját idézi. Megannyi finom észrevétellel 
szolgál, kiváltképp Az ember c. fejezetben. 
Az itt olvasható remekmívű portré-elemek 
jól illeszkednek Gyulai kritikusi, írói és emberi 
jellemképébe; ezekből tudható, hogy a fiatal 
Hatvány Lajos valóban közelről és alaposan 
ismerte Gyulait, ,,a magyar kritika öreg
apját". És még valamit, hogy ti. ugyanő 
tisztelte, szerette Gyulaiban az igazságszerető 
és szókimondó bajnokot; hogy hódolattal 
adózott a vénember Gyulai jó néhány, már 
akkor is klasszikus értékű elvének és meg
állapításának, de csak bizonyos pontig! 
Mert Hatvány Lajos, ha szerette is Gyulait, 
és méltán, szeretetébe s vonzalmába már a 
századelő új, forradalom váró nemzedékének 
irodalomszemlélete vegyült; ez óvta meg 
attól, hogy pietásból elragadtassa magát, 
illetve ez segítette Gyulai valódi értékének 

lényegében elfogadható felismeréséhez. 
Semmi sem tanúsítja ezt jobban, mint a 
Gyulai Pál estéjének első fejezete, a Gyulai 
Pál tanítása című. Ebben nem a bájos, vagy 
meghökkentő tartalmú emlékképek ural
kodnak, mint az előbb említett utolsó dol
gozatban, hanem a finom érzékre valló eszté
tikai megfigyelések sorozata, melyek közös 
alapmotívuma emígy összegezhető: mi a 
fontos és maradandó értékű a rettegett har
cos és irodalmi diktátor elveiből. E tanul
mány bár szűkmarkúan, de jól megválasz
tott idézetanyaga majdhogynem egy sikerült 
Gyulai-breviáriumnak fogható fel. 

Végelemzésben tehát Hatvány Lajos 
munkája Őszinte megbecsülést érdemel: 
élvezetes, hasznos olvasmány. Kiállítása 
csinos, képanyagának fele, Az öregúr és a 
Gyulai Pál Leányfalun c. fényképfelvételek 
(foto: Hatvány) egyenesen karakterológiai 
tanulmányul kínálkoznak. 

Somogyi Sándor 

Csongor Rózsa: A Vörösmarty Kör története. 
Székesfehérvár, 1960. 57 1.71. (István Király 
Múzeum Közleményei. B sorozat 20. sz.) 

A magyar művelődéstörténet feldolgozá
sának mindmáig elhanyagolt területe a reform
korral megjelenő, de különösen az 1840-es 
években, majd pedig a kiegyezés után nagyobb 
számban elszaporodó, s egész a felszabadulá
sig csaknem minden jelentősebb városban mű
ködött kulturális és művelődési célzatú körök, 
egyesületek, társaságok története. E szer
vezetek megalakulása a XIX. században, pár
huzamosan a nemegyszer politikai szándé
kokkal is létrehívott kaszinókkal, amelyekből 
sokszor kinőttek, mindenkor a polgárosultság 
bizonyos fokának és a további polgáriasodás 
igényének volt a kifejeződése. Működésüket 
mint polgári létesítmények kezdték, s szere
pük kezdetben a helyi, főleg irodalmi hagyo
mányok ápolása mellett úgyszólván kivétel 
nélkül elsősorban a műveltség, a humán és 
reál ismeretek terjesztésére összpontosult. Az 
új kiadványokkal felfrissülő könyv- és folyó
irattáraikon keresztül, felolvasások és előadá
sok útján jól, rosszul mintegy közvetítőivé 
lettek a vidék felé a fővárosban koncentrálódó 
kulturális és tudományos életnek. Progresszív 
jellegük ilyenformán vitathatatlan, noha ké
sőbb fokozatosan távolodnak el eredetileg vál
lalt feladataiktól. A századvégtől, majd pedig 
a XX. században ui. polgári fejlődésünk fele
más volta, a dzsentri elemek bekapcsolódása 
következtében a különböző körök stb. mind
inkább az ünnepi lakomák és vigalmak színhe
lyeivé válnak. Működésük tartalmának meg
változását nem egy esetben jelzi szervezeti 
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átalakulásuk is: kaszinókká, hogy a szélesebb 
rétegekkel szemben elkülönülő úri társada
lom bevett szórakozóhelyeivé váljanak. Tör
ténetük így a kulturális szerepvállalástól az 
olcsó szórakoztatásig jól szemlélteti a magyar 
polgárosodás megtett útját. Ez teheti fontossá 
a velük való foglalkozást a helyi szemponto
kon túl is. 

De nem érdektelen működésük vizsgálata 
irodalomtörténeti szempontból sem. Hiszen 
tevékenységük jó része éppen az irodalom 
területére esett. Jelentős költőink, iróink helyi 
hagyományainak, emlékeinek ápolásáról, meg
őrzéséről elsőnek a szóban forgó körök, egye
sületek gondoskodtak. Az általuk rendezett 
emlékünnepségek pedig nem egy ízben váltak 
országos irodalmi eseménnyé. De túl a hagyo
mányőrzés funkcióján, egy-egy város, táj ön
álló irodalmának, íróinak, költőinek is leg
többször központjává lettek. Mindez áll a 
székesfehérvári Vörösmarty Kör történetére is. 

Csongor Rózsa füzete már azért is számot 
tarthat az érdeklődésre, mert az említett 
körök közül nemcsak a legjelentősebbek, ha
nem — belső fejlődés tekintetében — a 
legtipikusabbak egyikének rajzát adja. A 
Vörösmarty Kör megalakulásától, 1867-től a 
második világháború idején történt meg
szűnéséig lépésről lépésre tette meg a hasonló 
intézmények fentebb vázolt útját. Induláskor 
még Vörösmarty szellemének ápolása mellett 
a közműveltség fejlesztését, a szaktudományi 
vívmányok, szépművészetek részleges ismer
tetését, a honi irodalom pártolását stb. jelölik 
meg az alapszabályok elsődleges teendőül, 
századunkban, ha papíron megmarad is egy 
s más e követelményekből, a Kör valójában 
nem több „a város úri társadalmának" szóra
kozóhelyénél. 

Csongor Rózsa a dokumentumok és a kor
történet igen gondos tanulmányozása alapján 
ad számot az idáig vezető fejlődésről és ennek 
legfontosabb részleteiről. 

Dolgozatában az általánosabb vagy a hely
történeti érdekű tanulságok mellett számos 
irodalomtörténetileg is értékes adalékkal ta
lálkozunk, éppen ezért a füzetet a XIX. és 
a XX. sz. magyar irodalmával foglalkozók 
is haszonnal forgathatják. Az adalékok egy 
része persze nem nő a helyi jelentőség fölé, 
mint pl. a Fekete Jánosról, a Vörösmarty Kör 
létrehozásának sugalmazójáról és haláláig 
irányítójáról nyújtott rövid portré sem, noha 
Fekete szépirodalmi tevékenységével számos 
országosan elterjedt lapnak (Pesti Divatlap, 
a győri Hazánk, Hölgyfutár, Budapesti Vissz
hang stb.) volt állandó munkatársa. Általá
nosabban érdekesek már a Vörösmarty-emlék 
ápolásáról, a Gyulai Pálról, Benedek Elekről, 
Eötvös Józsefről, Vikár Béláról, Babits Mi
hályról, Kosztolányi Dezsőről és másokról 
található adatok. Ezek egy része irodalmi 
estekkel, másik része a Vörösmarty-ünnep-

ségekkel kapcsolatos. Ilyen alkalommal járt 
Székesfehérváron, s olvasta fel Babits Mihály 
a Kör Vörösmarty-ünnepségén Vörösmarty-
tanulmányát, 1934-ben. 

A füzet irodalomtörténetileg legérdekesebb 
része azonban tulajdonképp nem is a Vörös
marty Körrel, hanem annak 1932-ben alakult 
tcstvérintézményével, a Vörösmarty Irodalmi 
és Művészeti Társasággal foglalkozó lapok. A 
Társaság, amely az aktív alkotó tevékenysé
get kívánta szorgalmazni, arra törekedett, 
hogy összefogja a város és a megye tehetséges 
fiatal íróit és költőit. Hogy az utóbbiak cso
portosulása több lett helyi kezdeményezésnél, 
bizonyítja, hogy a kor legnevesebb írói tar
tottak velük kapcsolatot. A Baróti Géza, a 
Baudelaire-fordító György Oszkár, Jankovich 
Ferenc és Pálffy István szerkesztésében és" a 
Társaság kiadásában 1938—39-ben megjelent 
Vár c. folyóiratuk szintén több helyi jellegű 
lapnál. Mutatja ezt munkatársainak névsora 
is. Főmunkatársai közt Weöres Sándort talál
juk, gyakoribb írói közt pedig, a szerkesztő
kön kívül, Erdélyi Józsefet, Fodor Józsefet, 
Illyés. Gyulát, Képes Gézát, Németh Lászlót, 
Tatay Sándort, Szabolcsi Bencét. E példákból 
kivehetően bizonyos, hogy a Társaság-hoz 
tartozó fiatal írók, költők tömörülése nemcsak 
Székesfehérvár eddig legjelentősebb irodalmi 
eseménye, hanem a város, a megye határain 
túl is számba veendő fontosságú megmozdulás. 
A figyelem felébresztése Csongor Rózsa érde
me, a további kutatás hasznos eredmények
kel járhat. 

Láng József 

Ravasz János—Felkai László—Bellér Bé la -
Simon Gyula: A magyar nevelés története a 
feudalizmus és kapitalizmus korában. Szer
kesztette : Ravasz János. Bp. 1960. Tankönyv
kiadó. 267 1. 

A magyar neveléstörténetnek ez első 
összefoglalására joggal figyel fel az irodalom
történész is, hiszen munkájához sok tekintet
ben segítséget kaphat. Szinte hihetetlen, de 
való igaz, hogy teljes magyar neveléstörténeti 
szintézis — sem polgári, sem marxista — ez 
ideig nem állt rendelkezésünkre. Jóllehet, ,,e 
vázlatos összefoglalás", miként a szerkesztő . 
nevezi kötetét, még nem a nagy, tudományos 
szintézis, mégis fontos, tudományos értelem
ben is úttörő munkával állunk szemben. Nem 
teljes még a mű, a népi demokrácia korának 
neveléstörténetét majd csak a remélhető 
második kötetben kapjuk. 

Nem lehet feladatunk e helyen, hogy a 
nevelési intézmények és elméletek történeti 
alakulásának tárgyalását — ami a könyv 
fő célja — nyomon kísérjük. Elismeréssel 
utalhatunk csak a mintegy kilenc évszázados 
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