
folyamat pedagógiai jelenségeinek meggyőző 
láttatására. Az irodalomtörténész számára 
különösen a nevelési eszmények, célkitűzések 
elemzése nyújt több szempontból hasznos 
tanulságot. Kár viszont, hogy éppen ezeknek 
az elméleti kérdéseknek kidolgozása nem 
minden esetben tudja kielégíteni a könyv 
szintjéhez mért igényünket. Űgy gondoljuk, 
hogy a nevelési eszmények következetesen 
kiemelkedőbb, dominálóbb elemzése jobban 
elősegítené a kimondottan neveléstörténeti 
egység és a határozott összkép kialakítását is. 

Az irodalomtörténész nemcsak- mint a 
neveléstudomány egyik kiadványát, jelentős 
eredményét ismeri fel a kötetben, de egyszer
smind saját szakjára is visszatekinthet a peda
gógia sajátos szemszögéből. Magyar író és 
nevelő, írói eszmények és nevelői törekvések 
oly sűrű egymásra találása, sokszor azonossága 
vonul végig egész történelmünkön, hogy csak 
helyeselni lehet, midőn a szerzők ezt a tényt 
messzemenően figyelembe veszik. Munkájuk
kal ily módon az irodalomtörténet és nevelés
történet szoros kapcsolatának, egymásra 
utaltságának, esetenként összefonódottságá-
nak jeles tanúbizonyságát adják. A szerzők 
nem csupán a neveléstudományban, de az 
irodalomtudomány érintett kérdéseiben is 
otthonosan mozognak, felhasználják annak 
legújabb eredményeit. Feladatuk pedig bonyo
lult, tele buktatókkal. Ennek illusztrálására 
és a munka ilyen'irányú széles alapozottságá
nak ízelítésére elég csak felvillantanunk né
hány nevet a tárgyalt írók közül, akiknek 
neveléstörténetbe vágó tevékenysége egész
ben helyes elemzésben részesül: Janus Pan
nonius, Heltai, Bornemisza, Szenczi Molnár 
Albert, Pázmány, Zrínyi, Apáczai, Bessenyei, 
Kazinczy, Kölcsey Ferenp, Vajda Péter, 
Eötvös József, Ady, Móricz, József Attila, az 
urbánus és népies mozgalom számos írója 
stb., stb. A névsort persze lehetne még ki
egészíteni azokkal az írókkal, akik hiányzanak 
a tárgyalásból, mint például Tótfalusi Kis 
Miklós, Bod Péter, Kármán József, Csokonai, 
Gárdonyi, Kaffka Margit és mások. Az ő 
neveléstörténeti szerepük is vitathatatlan, de 
a jelen kisterjedelmű kiadványtól méltány
talanság lenne ezt számon kérni, s egy tágabb 
szintézis nyilván számítani fog rájuk. 

Ha a tudományhatárok elmosásának szán
déka nélkül vizsgáljuk az irodalommal kapcso
latos fejezeteket, azt tapasztaljuk, hogy 
irodalmunk nemcsak az adott speciális nézŐ-
szög alapján nyer újszerű megvilágítást, ha
nem a tisztán irodalomtörténeti megismerés 
is új szempontokkal bővül. Ennek a folya
matnak megnyilvánulását látjuk a régi ma
gyar irodalom jó néhány periódusában, de a 
felvilágosodás és reformkorszak küzdelme
inek tárgyalásakor is, s kiugró módon a népies 
mozgalom művelődéspolitikai elveinek elem
zésekor. Igaz, ez utóbbi témában nem jut

hattak a szerzők végleges, lezártnak tekint
hető eredményre, ha nagymértékben hozzá 
is járultak; egyidejűleg az irodalomtörténetre 
is vár a feladat az egyszersmind nevelés
történeti kérdések további tisztázása terén. 
Lehetnek és vannak is felfogásbeli eltérések 
például a humanizmus és reformáció kultu
rális vonatkozásainak megítélésében: a ma
gyarországi reneszánsz jelentőségét inkább 
kiemelnénk; az Apáczairól kapott képet is 
halványabbnak érezzük az irodalomtörténet
ben kialakultnál, és így említhetünk a továb
biakból is árnyalatbeli vagy lényegesebb 
nézetkülönbségekét, hiányosnak vélt értékelé
seket, akár Kölcsey vagy Vajda Péter, akár 
Móricz Zsigmond vagy a népiesek nevelés
történetbe illő tevékenységének kidolgozását 
tekintjük. Lényeges azonban megállapíta
nunk, hogy amit ez első neveléstörténeti 
összefoglalás célzata és terj.edelme lehetővé 
tett, azt a szerzők igyekeztek legjobb tehet
ségük szerint betölteni. Mindenesetre ez a 
kiadvány felhívja a figyelmet a jövőre, amikor 
is jó néhány irodalomtörténeti és neveléstör
téneti határkérdés tisztázására közös erővel 
kell sort keríteni. 

A kötet fontos része a függelékben közölt 
bibliográfia. Míg maga a történeti szöveg 
elsőrendűen összefoglaló, bizonyos fokig tan
könyv jellegű, addig a bibliográfia szembe
ötlően magasabbszintű tudományos igényével 
tűnik ki. Az irodalom messze túlterjed a szö
veg tematikáján, sőt helyenként (1945 után) 
teljességre törekszik. Ez a megoldás bizonyos 
aránytalanságot mutat, mégis helyeselnünk 
és dicsérnünk kell ezt az összeállítást, mert 
akár a további érdeklődés felkeltésére, akár 
a további kutató munkára hasznos alapot ad, 
s nem utolsósorban jó kalauz lehet az iroda
lomtörténet és neveléstudomány kapcsolatá
ban is. 

Gyen is Vilmos 

A Szántó Kovács Múzeum évkönyve. Szer
kesztette Nagy Gyula. Orosháza, 1960. Mú
zeumok RotaüzemeL 515 1. 

Orosháza tudományos életének homlok
terében néhány év óta a készülő helytörténeti 
monográfia áll. Ennek a monográfiának mint
egy előtanulmányát képezi az 1955 óta har
mad ízben megjelenő múzeumi évkönyv, 
amelyben helyi jellegű dolgozatokon kívül 
országos érdeklődésre számot tartó történeti, 
néprajzi, természettudományi és irodalmi 

• tárgyú munkák is taláhatók. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi köteteket 

folyóiratunk nem ismertette, itt szeretnénk 
felhívni a figyelmet néhány érdekesebb cikk
re: Elek László: A szabadságharc utáni első 
évek színházi törekvései megyénkben, különös 
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tekintettel Szegedy Sándor társulatára. (1955. 
155—173 1.); Szabó Ferenc: Justh Zsigmond 
életének és munkásságának emlékei Orosháza 
környékén. (1955. 197—208. ].); Elek Lászlóné: 
Mentsük meg népdalainkat. (1955. 239—244. 
1.); Miért zuhant vissza a kincsekkel teli harang 
a pusztaföldvári Harangoskútba? (1955. 222. 
1.). (Vö. Darvas József: Harangoskút);.Szabó 
Ferenc: Szabó Mihály orosházi közvitéz kora
beli verses históriája az 7866-os koniggrätzi 
csatáról. (1959. 95—99 1.). 

A legutóbbi kötetet csakúgy, mint az 
előbbieket nagyobbrészt helyi kutatók írták, 
akik a forrásokhoz sokszor csak nagy nehéz
ségek árán jutnak.hozzá. Ennek ellenére meg
állapíthatjuk, hogy a legutóbbi (1960) kötet
ben örvendetes színvonal emelkedés tapasztal
ható. 

Irodalmi szempontból különösen két munka 
hívja fel magára a figyelmet: Péter Lászlónak 
Veres Imre által gyűjtött orosházi népmese
közlése, valamint Elek László érdekes publi
kációja, mely Móra Ferencnek a gyomai 
Kner családdal folytatott levelezését teszi 
közzé. 

Az előbbi — sajnos — csak a Magyar 
Nyelvőrben 1874 és 1878 között megjelent 
mesék másodközlése, így nem valószínű, hogy 
azonos lenne Veres Imre teljes gyűjtésé
vel. 

A 30 Móra-levél Kner Izidorhoz és annak 
fiához, Imréhez íródott 1917. és 1933 között. 
Kár, hogy a hasznos szövegkiadás nem páro
sult kellő körültekintéssel és szakszerűséggel: 
A leveleket nem számozták meg, egy helyt 
pedig az időrendbe is hiba csúszott: Móra 
1930. június 10-én két levelet írt. A hivatalos 
nyomtatvány sorszámozásából (328, 329) 
világosan kitűnik, hogy Móra azt a levelet 
írta később, melyet Elek László először,' s még
hozzá — lehet, hogy nyomdahiba folytán — 
január 10-i dátummal közöl. Az eredeti levél
ben teljesen ki van írva, hogy ,,június" ! 
A közlésből emellett hiányzik is egy levél, 
melyet Móra 1931. május 13-án írt Kner 
Imrének. (Vö. Móra Ferenc levelesládája. 
Sajtó alá rendezte: Madácsy László. Szeged 
1961. 90. sz.) Ugyanakkor elmaradhatott vol
na a kötetből Móra díszdoktori beszéde, amely 
nyomtatásban már megjelent egyszer. (Móra 
Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. 
Bp. 1935. 2. köt. 154—161. 1.) 

A jegyzetanyag — mely hiányos és helyen
ként megbízhatatlan •— meglehetősen sok 
kívánnivalót hagy maga után. 

Sok helyen hiányzik a levelekben lévő 
utalások magyarázata. Pl. 1. levél (381. 1.): 
„A Moly-kőnyvéről való recenziót...." Három 
novella. Szegedi Napló, 1917. febr. 18. 

4. levél (384. L): ,,Futtában ideteszem a 
Monumentákért járó hivatalos köszönőlevelet is, 
. . . s írni fogok róla, ha az időm engedi, már 

a karácsonyi Szegedi Naplóba." A Monumen-

tákról szóló cikk a karácsonyi számban nem 
jelent meg, viszont a következő (1922) év 
január 6-i számában Móra írt a Magyar 
Klasszikusok sorozatról. 

5. levél (386. L): ,,A múzeumbarátok most 
megjelent emlék füzetéből..." Móra Ferenc: 
Somogyi Károly emlékezete. Szeged 1923. 

22. levél (401. 1.): ,,Sajnos olyan ember a 
könyvtárosom . . . " Szőke Mihály, aki titokban 
jelentéseket írt Móráról fölötteseinek. 

28. levél. (408. 1.): „Ölelés itthonról a ma
gam utcájából". A 65. jegyzet szerint: „Móra 
utal arra, hogy a Daru utcát, amelyben szü
letett, róla nevezték el." Móra Kiskunfélegy
házán nem a Daru utcában született. Vö. 
Mezősi Károly: Móra Ferenc szülőháza. 
Tiszatáj, 1955. aug.—szept. 

29. levél (409 1.): , mint a Kath. 
Szemle ma érkezett száma, amely nagyon tisz
tességesen kritizálja, hogy mindig nem vagyok 
elég keresztény." Kath. Szemle 1933. 157— 
159. 1. Pitroff Pál recenzens kifogásolja, 
hogy az Aranykoporsó befejezéséből hiány
zik a mélység, a hit. 

További igen gyakori hiba, hogy a szemé
lyekre vonatkozó jegyzeteknél elmarad az 
illető születési vagy halálozási évszáma: 4. 
levél, Kozma Lajos (1884—1948), Tevan 
Andor (1889—1955) stb. 

Egy helyen a szövegolvasásba is hiba 
csúszott: 9. levél (389. 1.): , , . . . kiadványai
tokon kívül a következők ..." Helyesen olvasva 
„ . . . kiadványaitok közül a következők . . ." 

Gádoros i Vass István 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve: 
1. köt. 1958. Szerkesztette Csallány Dezső. 
Bp. 1960. Képzőművészeti Alap K. 258 1. 
38 t. 

A Nyíregyházi Múzeum évkönyve értékes 
régészeti, történeti, néprajzi és művészet
történeti tanulmányok mellett közli az ismert 
Berzsenyi- és Kölcséy-kutató, Merényi Oszkár 
Szemere' Pál kiadatlan kritikai műve Kölcsey 
ellen és Berzsenyi mellett (1817) c. dolgozatát. 
Szemere ún. Tudósítás-éá — mely nem más, 
mint a Tudományos Gyűjtemény szerkesztő
ségében készült „lektori jelentés" Kölcsey 
nevezetes Berzsenyi-kritikájáról — már régen 
ismerjük. (Vö. Waldapfel József: Berzsenyi 
megítélésének történetéhez. ItK. 1936.) Waldap-
fel kommentárjához képest Merényi lényegé
ben nem sok újat mond, mégis érdeme, hogy 
a Ráday Könyvtár Szemere Tárának elszórt 
darabjaiból hiánytalanul összeállítja a Tu
dósítás szövegét, s ezt mindenekelőtt Sze
mere esztétikai elvei kialakulásának egyik 
legfontosabb dokumentumaként elemzi. Ebből 
a végeredményben helyes „Szemere-szem-
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