
nyilatkozott s csaknem mindig a függetlenségi 
politikának alárendelten, s noha vitázott 
Keménnyel, Gyulaival és Jókaival, figyelt az 
ellenzéki irodalom törekvéseire — ezek a 
megjegyzések nélkülözik politikai küzdel
mek légkörében fogant, nagy hírlapi csaták 
viszonylagos rendszerességét. El is szigetelŐ-
dik fokozatosan a magyar irodalomtól. Az új 
fejleményeket nem ismeri eléggé; bár ren
dületlenül kitart forradalom előtti nézetei 
mellett — megjegyzései jobbára részlet
megjegyzések. A szemléltető példák körébe 
tartoznak, az emigráns politikai eszméi hir
detését segítik. A századvégi irodalom
ról — a „magyar zománcú európai 
műveltség" alapján —, a beáramló nyugati 
művekről elítélően beszélt — sajnálnivaló, 
hogy Csabai egy már meghaladott irodalom
elméleti felfogás nevében nagyon is sommás 
ítéletet fogalmazott a századvégi naturaliz
musról. „Kossuth érezte a naturalizmus 
igazi lényegét s nemcsak erkölcsi szempont
ból tartotta elvetendőnek, hanem azért is, 
mert felismerte képtelenségét a valóság lénye
gének megragadására, komoly eszmei mon
danivaló kifejezésére" — írja Csabai Tibor 
(228.). Kossuth a realista irányzat felé mutató 
eszményítő nemzeti romantika híve akkor is, 
amidőn a naturalizmus hódításait figyeli. 
Magatartása, nézeteinek rendszere mindvégig 

magán viseli a rendíthetetlen nagyság je
gyeit — erre az eszményképre joggal hivat
kozik a tanulmány szerzője —, de felismer
hető a kívülrekedettség, a félreértés, sőt az 
időszerűtlenség is Kossuth megjegyzéseiben. 
Csabai meggyőzően fejtegette könyve előző 
lapjain, hogyan került elszigetelt helyzetbe 
a politikus Kossuth — ugyanezt azonban 
irodalmi nézeteire nem alkalmazta eléggé. 
A naturalizmusnak ez a nem irodalomtörté
neti, hanem esztétikai aspektusú szemlélete 
egy olyan általános-realizmus koncepción 
nyugszik, amit éppen az utóbbi esztendőkben 
cáfolt meg a kutatás. 

Csabai Tibor már nem tudta művén az 
utolsó simításokat elvégezni, de ha lehet is 
vele vita, ez nem érinti sem érdemeit, sem 
eredményeit könyvének. Hosszú esztendők 
kutatásait sűríti magába ez a tanulmány — 
önfeláldozó ember kutatásait, aki tudósi 
hajlamainak háttérbe szorítása árán vállalt 
oktatói és politikai munkakört. Ez a műve 
azonban harmonikusan egyesíti magában a 
politikai, eszmei elviséget, a szenvedélyes 
vitázást a szaktudományos alapossággal. 
Akik ismerték, elmondják, hogy a tanul
mány nemcsak a téma értékes feldolgozása — 
a korán elköltözött tudós személyiségének is 
hű tükre, egy tragikusan derékbatört élet 
üzenete. Bélddi Miklós 

ZILAHY KÁROLY VÁLOGATOTT MÜVEI 
Válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Vargha Kálmán 
Bp. 1961. Szépirodalmi K- 472 1. 

Zilahy Károly 26. évében volt, amikor a 
hajdani Rudas-fürdő egyik kopott beteg
szobájában, 1864. május 15-én, pünkösd 
vasárnapjának délutánján meghalt. Kovács 
Ferenc zilahi tanár, leghitelesebb életrajz
írója feljegyzi, hogy a már hosszabb ideje 
súlyosan beteg író utolsó leheletéig dolgozott. 
Az ágyán az Orlando furioso félbemaradt 
fordítását, meg egy könyvismertetés jegyze
teit találták, térdén papírlap, elmerevedett 
ujjai közt irón. Az utolsó mondat ott szakadt 
félbe, abban a pillanatban, amikor az élete is 
megszakadt. 

Már ez is felkelti iránta tiszteletünket. 
Azt mondták rá, hogy jó katona volt. Fegy
verrel, fegyverével a tollal kezében esett el. 
Mi is elmondhatjuk róla, hogy férfi volt, 
aki törhetetlen erőt, szenvedélyes odaadást, 
bátorságot, élete utolsó percéig lobogó ki
tartást mutatott. Vezéri egyéniség volt, ha 
rövid élete során nem is válhatott igazán 
vezérré. 

A XIX. szazad második felének gyermeke. 
A problematikus, sokat vitatott, ellent
mondásoktól terhes világé, ahol minden el

torzul, törést kap. A fény legtöbbször csak 
visszfény itt, az igazságok gyakran mocsárba 
mélyesztik gyökérzetüket. A „modern Ma
gyarország" kialakulásának a kora, taine-i 
kifejezéssel élve, amelynek a természetes 
sodrása azonban a szabadságharc bukásával 
megtört, és az osztrák gyarmatosítás ki
kezdte, tönkretette, megbetegítette itt a 
fejlődést a magyar földön. Nagyon alaposan, 
körültekintően kell ebben a korban sok 
mindent megvizsgálni, ha a maga minden 
szempontból igaz valójában akarunk felmérni 
egy olyan nagyszabásúnak indult életpályát, 
mint a Zilahy Károlyé is. 

Az évek folyamán az adatok gondosabb 
felkutatásával, öászhangbahozásával, az ob
jektívebbé váló vizsgálati módszerek ered
ményeként megfontoltabbakká váltak a 
megállapítások, következtetések a korszak
kal és egyes szereplőivel kapcsolatban. Ezt 
bizonyítja Vargha Kálmán nagyszabású, 
irodalomtörténeti kismonográfiának is be
illő bevezetése a gondozásában megjelent 
Zilahy Károly: Válogatott műveihez. Kerek, 
szemléletes, elmélyedő alapossággal és szívvel 
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írt tanulmánya, ebben a pillanatban, legelfo
gadhatóbb képet ad az író egyéniségéről, érté
keiről, szerepéről és korához való viszonyáról. 

Az elolvasása után is úgy érezzük azon
ban, hogy marad még nyitva néhány olyan 
kérdés, ami további elmélyedő tanulmányo
zást igényel. Ilyen elsősorban az irodalmi 
ellenzéki magatartás és a politikai konkrét 
szemlélet összefüggése ebben a bonyolult 
korban, a XIX. század második felében. Ez a 
kérdés éppen olyan összetett, mint a Gyulaiék 
és az ellenzék esztétikai nézeteinek hasonló
sága és ugyanakkor lépten-nyomon érezhető 
határozott különbsége. 

A kutatások kezdeti szakaszában, kb. 
egy évtizeddel ezelőtt természetesnek, magá
tól értetődőnek látszottak azok a megálla
pítások, hogy a XIX. század második felé
bén az irodalmi ellenzék képviselői kezdve 
Vajdán és Zilahy Károlyon, az „idősebbe
ken" egészen a századvégig világosan felis
merhető és meghatározható ellentétben állot
tak a kiegyezéses politikai irányvonallal is. 
Nem látszott vitásnak az sem, hogy az iro
dalmi ellenzékiség összefüggésben a politikai 
nézetekkel a reformkor és a szabadságharc 
forradalmi eszméiből táplálkozott, és esz
meileg tisztázottan harcolt a társadalmi 
haladásért, a függetlenségért a gyarmati el
nyomás évtizedeiben. A kutatás a forradalmi 
szerepet, a forradalmi magatartást, a forra
dalmi megnyilatkozásokat kereste az írók 
emberi és művészi megnyilvánulásaiban, és 
többé-kevésbé ennek a célnak is rendelt alá 
mindent. Ebből a törekvésből az arcképek és 
a pályaképek eltolódása következett. Mert 
nemcsak a forradalmi magatartás következe
tességét és . törhetetlenségét igyekeztünk 
kimutatni az ellenzéki írók pályáján és élet
művében, hanem a világnézeti szilárdságot 
és egyértelműséget is hangsúlyoztuk. 

Komlós Aladár volt egyike azoknak, akik 
tiszteletreméltóan következetesen szálltak 
szembe ezekkel a túlzásokkal. Ő nem egy 
vitájában, cikkében, tanulmányában hangoz
tatta, hogy a kutatásnak mindig az objektív 
igazságot kell felszínre hoznia, és hogy a 
tények alapján kell megítélni az ellenzék 
szerepét a század második felének bonyolult, 
sokszor megtévesztő viszonyai között. Össze
foglaló kis művében — Irodalmi ellenzéki 
mozgalmak a XIX. század második felében — 
Zilahy Károly szerepét is vizsgálat alá 
vette, mint általában az ellenzék kiemelkedő 
tagjainak pályáját. Különösen három prob
lémára terjed ki elemzése. Zilahy Károly 
vezéri szerepére és a köréje csoportosuló 
ellenzéki nemzedékre, kritikusi nézeteire és 
kiemelkedő képességeire, amelyek, ha tovább 
él, szilárd és céltudatos erkölcsi egyéniségé
vel párosulva egy ellen-Gyulaivá emelhették 
volna, politikai magatartására, esztétikai szem
léletére. 

Vizsgálja általában az ellenzéki „nemze
dék" fogalmát is. Az irodalomtörténeti köz
tudat az addigi kutatások alapján egy „idő
sebb" ellenzéki nemzedékről beszélt a 60-as 
évektől a 80-as évekig terjedő időközben,, és 
egy fiatalabbról, amelyik a 80-as évekre 
érett nemzedékké és jelentkezett mozgalommá 
szervezkedve, frissen alapított és támogatás 
hiányában' megszűnő, rövid életű folyóira
tokkal, ezekben feltűnést keltő harci prog
ramokkal. Komlós Aladár legendának nevezi 
azt, hogy Zilahy köré nemzedék csoportosult 
volna. Azok a fiatal írók, költők, akik a 
nagyon fiatalon, valóban tragikusan fiatalon 
elhunyt Zilahy műveit összegyűjtötték, és 
halála után két évvel, 1866-ban két szépen 
gondozott kis kötetben kiadták — Dalmady 
Győző, Dömötör János, Komócsy József, 
Szabados János, Szász Béla —, szerinte nem 
nevezhetők „nemzedéknek". „Lehet-e eze
ket az írókat nemzedéknek nevezni, ha ezen a 
szón közös szellemi tartalom által egybefűzött 
korosztályt értünk? Mondhatjuk-e "ellenzéki
nek magatartásukat, ha tudjuk, hogy egye
dül Tolnai Lajos volt az közöttük, de ő is 
csak két évtized múlva lett az? Nem, az az 
irodalmi ellenzék, amelynek Zilahy a vezére 
lett volna, csak lelkes irodalomtörténészek 
képzeletében él: Zilahy egyedül a maga 
számlájára vívta harcait az "irodalom ural
kodó tekintélye ellen." (I. m. 36.) Azt 
bizonyítja, hogy az irodalmi Deák-párt és 
Zilahy felfogása között nem volt az a fel
tételezetten nagy politikai ellentét, amelyik 
Zilahyt élesebben szembehelyezte volna a 
kiegyezés irodalmi hitvalióival. „Mi állí
totta szembe Zilahyt Arany Jánossal és 
körével? Ne áltassuk magunkat, nem poli
tikai ellentét. Ha Arany inkább Deák híve 
volt, Zilahy meg Széchenyit követte, s ez 
nem jelent éles különbséget." (39:1.) Az esz
tétikai különbséget sem látja olyan élesnek, 
mint azt a Zilahyra esküvők hirdették. „Nem 
könnyű eltéréseik alapját megtalálni" 
— írja —, „Zilahy kisebb mértékben volt 
ellen-Gyulai, mint Németh László véli, s 
Tolnai Lajos nem ok nélkül mondja, hogy 
Gyulai és Zilahy egy dudát fújtak." (40. 1.) 
A különbséget a két esztétikai nézet között 
Komlós Aladár ízlésük különbségében látja. 
„De ha esztétikájuk nem is különbözött, 
ízlésük igen" — folytatja előbbi megálla
pítását. 

Ezek a következtetések és Komlós Aladár 
egész gondolatmenete, különösen, ha a 
szándékot tekintjük, igen helyénvalók vol
tak, és rektifikálták azokat a túlzásokat, 
amelyek Zilahy alakját körülvették. Azon
ban — ezt Vargha Kálmán tanulmánya 
világítja meg egészében és részeiben az olvasó 
előtt — ugyancsak egyoldalúan állítják be 
Zilahy irodalomtörténeti szerepét. Jelentő
ségének eltúlzását csökkentik ugyan, azon-
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ban túlságosan jelentéktelenítik is szerepét. 
Az igazság bizonyára a két felfogás között 
van. 

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg azt a terü
letet, amelyet bevezetőül kiemeltünk: a 
politikai nézetek és az irodalmi ellenzékiség 
összefüggését. 

Az író politikai szereplését másképpen 
kell megítélni, mint az aktív politikusét. 
Nagyobb távlatokban, sokrétűbben, művei
nek szövetébe ivódottan. ízlésében is, ahogy 
erre Komlós Aladár helyesen rámutat. 
Csak azzal a különbséggel, hogy az ízlés 
nem független a politikai tartalomtól. Nem 
valószínű, hogy a közéleti tisztaságot köve
telő, a klikkek uralmát megszüntetni kívánó, 
amint Komlós Aladár is kiemeli, az általá
nos személyes függetlenséget szenvedélyesen 
hirdető, mindenféle szolgaságot megvető és 
elutasító Zilahy ne politikai szándékból 
nyilatkozott volna így. Vagy mindezt lehet
ségesnek tartotta volna a Schmerling-rend-
szerben némi purifikáció után? Németh 
László ezt a megnyilatkozásai és szereplése 
egész összefüggésében mutatkozó Zilahy-
képet rajzolja meg, amikor jelentőségét a 
harmincas évek elejének viszonyai között 
hangsúlyozott felbecsüléssel emeli ki. Telje
sen aláírhatjuk ezt á Komlós Aladár által 
is idézett kitűnő mondatát: ,,Ha Zilahy 
véleményei egytől-egyig tévesek volnának 
is, akkor is megérdemli, hogy a szabad kriti
káért folytatott harcát megemlegessék." 

Nagyon érdekes az az adat is, amit 
Zilahy Petőfi könyvével kapcsolatban közöl 
Vargha Kálmán. Hogy egy forradalomelle
nes korban, ha meg akarja jelentetni az író 
művét, és éppenjPetőfiről, miért nyilatkozik 
antirevolucionista szellemben, ismét mélyeb
ben és összefüggéseiben alaposabban elem
zendő probléma. Komlós Aladár szerint: 
,,Zilahy ez időben már rég túl volt ifjúkori 
hevességén, mikor az Idők Tanúja nyilvános 
elégetésével Pestről való kitiltását vonta 
fejére." Vargha Kálmán is fenntartja ugyan, 
hogy „Zilahy egyéb nyilatkozatait ismérve 
nincs okunk arra gondolni, hogy a maga 
meggyőződése ellenére írta bele könyvébe a 
költő forradalmár voltát kritizáló észrevé
teleit." Közli azonban az így is lefoglalt és 
elkobzott könyv folyőirati megjelenésének 
azt az érdekes adatát, hogy pontosan annál 
a mondatnál szakad félbe a mű a Fővárosi 
Lapokban, mikor a szerző Petőfi forradalmi 
szereplésére tért volna rá. A kiadás körül
ményeiről szintén figyelemre méltó az a 
levélrészlet, amelyben Zilahy a bécsi kancel
lárián érdeklődik könyve sorsa felől. „Én 
csak Petőfimet féltem. Pedig istenugyse, 
kiadhatnák, mert nem is história, csak krono
lógia, száz is jött ki ilyen a provizórium alatt. 
Én nem tudok szempontot, mely kibocsátása 
elleni szólna. Mit gondol ön, remélhetek-e? 

Ötszázötvenöt előfizetőm ugyancsak van. 
Nem szeretném visszaadni nekik az előfize
tési pénzt, mert akkor mint facér zsurnalisz-
tának fölkopnék az állam. De íme lojális 
akarok lenni — egyszer életemben — s nem 
vesznek be, hanem könyvecském lefoglal
ják." 

A Gyulai és Zilahy esztétikai azonosságá
nak a kérdései és általában Zilahy esztétikai 
nézeteinek igazságai vagy tévedései is ko
moly körültekintést igényelnek. Frappánsan 
foglalja ezt össze Vargha Kálmán, és fejte
getéseivel teljesen egyetérthetünk. Zilahy 
költészetéről szólva a következőképpen kon-
kludál: „A ma olvasója, aki már olyan iro
dalmi közízlésben nőtt fel, amely" Vajda, 
Reviczky, Tóth Árpád, Juhász Gyula és az 
utánuk jövők lírájának hatására alakult ki, 
nem "könnyen veszi észre Zilahy költészeté
nek azokat az elemeit és tendenciáit, ame
lyek az almanach-lírára emlékeztető, sokszor 
biedermeier frazeológiából és modorból a 
későbbi költészeti irányok, elsősorban a 
századvégi szimbolizmus felé mutatnak, 
mert az utolsó évszázadban már természe
tessé, megszokottá váltak ezek a költői ele
mek. A maga korában azonban annál szokat
lanabbak voltak. Elég végigolvasni Gyulai 
kritikáját Zilahy verseiről, hogy nyilván
valóvá váljék, hogy ízlésben, a költészet 
egész felfogásában mennyire két világ Gyulai 
és Zilahy világa. Gyulai egy kicsinyesen 
értelmezett racionalizmus mércéjével ara
szolgatja végig Zilahy költői termését, és 
szinte az egészet elveti. Dehát ő Vajda jelen
tőségét sem tudta felmérni.!" 

Zilahy tévedett is. Igaz. Az ember tragé
diáját nem becsülte nagyságának kijáró 
elismeréssel, Bajza Jenő drámáját a Zách 
FeliciánX pedig barátilag túlbecsülte. Azon
ban sokkal több maradandó kritikai igazsá
got mondott ki, mint tévedést. Sokkal töb
bet. Egyenesen azt kell mondanunk, hogy 
fiatal kora ellenére valóban bámulatos érett
séggel állapít meg ma is érvényes törvény
szerűségeket az esztétikában. Ilyen az, hogy 
a kor és az irodalom szoros összefüggésben 
vannak. (Ezzel kapcsolatban szinte Taine 
milieu-elméletéhez hasonló, de nem olyan 
mereven, dogmatikusan alkalmazott gondo
latokat hangoztat. Hogy ez milyen össze
függésben van Taine-nel, annak érdemes len
ne egyszer a végére járni, mint általában az 
egész Taine-kérdésnek Magyarországon Ez 
annál is érdekesebb lenne, mert eddig Zilahy-
val kapcsolatban éppen úgy, mint Péterfy-
nél, elsősorban a német esztétikusokkal való 
szorosabb érintkezést hangsúlyozták. (Ilyen 
az a követelése, hogy rendszeres és szabadon 
megnyilatkozó kritikai vizsgálat kell az 
irodalom egészséges fejlődéséhez. Aztán: 
ragyogó megállapítása, hogy a „vihar után 
először a verebek szoktak megszólalni, 
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később bátorkodik neki a pacsirta és a füle
mile." Ennek az igazságnak a felismerésével 
kérlplhetetlen és következetes harcot foly
tat az epigonizmus ellen. Sokkal következe
tesebbet és az eredményeket tekintve sokkal 
messzebbre nyúlót, mint Gyulai. Még a 
Gyulai vezette Kisfaludy Társaság és az 
Akadémia által is elfogadott és megdicsért 
„csárdás" Tóth Kálmánt sernhajlandó Petőfi 
méltó követőjének elismerni". Sőt: egyetlen 
rokon vonást sem tud felfedezni közöttük. 
Helyes az a felismerése, éppen az irodalom 
és a társadalom szoros összefüggésének 
szem előtt tartásával, hogy a Bach-korszak 
idején tapasztalható pangás, epigonizmus, 
tehetségtelenség után a 60-as évek elején for
dulat következett. ,,A közéleti korlátok tágu
lásával az irodalom vérkeringése is eleve
nebbé v á l t . . . érezte mindenki: új hang, 
új kerékvágás kívántatik." •— idézi tőle 
Vargha Kálmán. Nagyon fontos az is, hogy 
a költészettől a feltétlen őszinteséget követeli. 
Ez magában véve iszseniálisnak mondható 
esztétikai igazság. Őszinteség nélkül nincs 
költészet, nincs irodalom. Az epigonizmust 
is az őszinteség hiányában marasztalja el 
elsősorban. Vargha Kálmán széles ívű és 
Zilahy igazságait, megállapításait, egész 
szerepét a Nyugat forradalmáig átkapcsoló 
szemléletmóddal mutatja ki, hogy Zilahy 
epigonizmus-bírálata nemcsak korára érvé
nyes. Az epigonizmus egész szerepét meg
világítja a kiegyezés korában. Szinte meg
sejtve a jövőt, jellemzi a későbbi évtizedek 
konzervatív költőit is, Vajda, Reviczky, 
Komjáthy, a Nyugat és Ady konzervatív-epi-
gon, selejtes költői ellenzékét. 

Az is jellemző Zilahy széles területű szép
irodalmi tájékozódására, hogy felfedezi a 
nagy XIX. századi orosz irodalmat, amelyik 

MIKSZÁTH KÁLMÁN ÖSSZES MÜVEI 

Mikszáth munkáinak 1956-ban meg
indult kritikai sorozata a 23. kötettel forduló
ponthoz érkezett, befejeződött a regények
nek és a nagyobb elbeszéléseknek a megje
lentetése. Három lelkes szakember, Bisztray 
Gyula, Király István és Rubinyi Mózes 
(majd a későbben bekapcsolódott Rejtő 
István) alaposan felkészült a nagy magyar 
író műveinek méltó közrebocsátására. 

röviddel az ő halála után indul nyugat
európai diadalútjára. 

Dramaturgiájában érdekesen emlékez
tet Péterfy nézeteire. Általában is ugyanazt 
a feladatot tűzi maga elé, mint Péterfy: a 
dramaturgiai tudatlanság, baklövések helyre
igazítását. Érdemes lenne nézeteit egyszer 
alaposabban összevetni Péterfy drámakriti
kájával. Sok-közös vonás található tragikum
elméletükben is. Különösen, ami a tragikai 
igazságszolgáltatás, az erkölcsi igazság és a 
tragikai igazság közötti összefüggést illeti. 

Vargha Kálmán tanulmányának leg
tanulságosabb, leggondolatébresztőbb követ
keztetései azok, amelyekben Zilahynak a 
már érintett modern lelkialkatát mutatja 
ki. Olyan modern vonásokat talál benne, 
amelyek a Nyugat megújító levegőjében jut
nak majd teljességre. Joggal mondható tehát, 
nemcsak ellenzéki magatartásában, hanem 
egy modernebb irodalmi és művészi kultúra 
megsejtőjeként, tudatos követelőjeként és 
ha töredékesen is, de kifejezőjeként a „Nyu
gat elődének", ahogy Németh László nevezte 
a 30-as évek elején. Igen, valóban ellen-
Gyulai volt, és még inkább az lehetett volna. 
Hiszen, amiért ő harcolt, az továbbvitte a 
fejlődést. Az ő eszméit teljesítette ki a fej
lődés. . 

A válogatásról még néhány szót. Szinte 
az egész Zilahy benne van ebben a kötetben. 
Bámulatos ez is, hogy néhány év után meny
nyi érték maradt ránk műveiből. Benne van
nak a kötetben versei és jelentősebb novellái 
is. Legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy az 
egész Zilahy nincs benne. Különösen, hogy a 
Petőfi-tanulmányból, amelyik minden egy-
vonalúsága mellett is talán legjobban megírt 
munkája, csak részleteket kapunk. 

Harsány i Zoltán 

Az első 12 kötetről annak idején már 
jelent meg ismertetés (ItK. 1960. 3. sz.), 
jelen feladatunk az azóta napvilágot látott 
kötetek számbavétele. Fő figyelmünket mos.t 
már arra irányíthatjuk, hogy megvizsgáljuk, 
miként segíti elő e kritikai kiadás Mikszáth 
utolsó korszaka problémáinak tisztázását. 
Ugyanis ez írónk munkásságának legjelentő
sebb, de egyben legvitathatóbb része is. 

13-—23. köt. Szerkesztik: Bisztray Gyula és Király István. Regények és nagyobb elbeszélések, 
1900—1910. — 13—14. Különös házasság. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 15.: Fiit. 
Mindenki lépik egyet. A sipsirica. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 16.: Akli Miklós 
cs. kir. udvari mulattató története. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 17.: A vén gaz
ember. Kozsibrovszki üzletet köt. Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. — 18—19.: Jókai Mór 
élete és kora. Sajtó alá rendezte: Rejtő István. — 20—21.: A Noszty-fiú esete Tóth Marival. 
Sajtó alá rendezte: Rejtő István. — 22—23.: A fekete város. Sajtó alá rendezte: Királv István. 
Bp. 1960—1961. Akadémiai K. 
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