
Kölcsey Ferencével ellentétes, konzervatív 
gazdasági nézeteire derül fény. — A Tilta
kozás a Kossuth ellen foganatosított kormány
intézkedések ellen Kölcseynek a 30-as évek 
második felében vitt politikai szerepét segíti 
közelebbről megismerni. A megyei jegyző
könyv e szövegének záradékában — elutasí
tás esetére — egy küldöttség összetételére 
vonatkozó határozat is szerepel, ennek Köl
csey Ferenc főjegyző is tagja. Merényi sze
rint a Tiltakozást egészében az ő munkájának 
kell tekintenünk, de mintha ezt nem bizo
nyítaná elég meggyőzően. 

Végezetül hadd említsük meg: nem vilá
gos, hogy a mindössze néhány lapra terjedő 
III. fejezet címe miért azonos magának a 
könyvnek a címével. Aki a tartalomjegyzéket 
üti fel először, azt hiheti, hogy a kötet na
gyobb része nem ismeretlen és nem kiadat
lan Kölcsey-dokumentumokat közöl, már
pedig ez a szerkesztő szándékának és a 
tényeknek egyaránt ellentmond. 

Tamás Anna 

Móra Ferenc levelesládája. Felkutatta, válo
gatta, sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a 
jegyzeteket írta: Madácsy László. Szeged, 
1961. Szegedi ny. 331 1. (Tiszatáj Irodalmi 
Kiskönyvtár, 1961. 1.) 

A most megjelent könyvecske, amely 
több, mint másfélszáz levelet tartalmaz, az 
első nagyobb válogatott gyűjtemény Móra 
Ferenc levelezéséből. , 

Móra levelezésében is megőrzi tartózko
dó-rejtőzködő magatartását, sok mindent 
elmond magáról, de többnyire mindig csak 
kedves, érdekes külsőségeket. Belső világá
ról inkább csak levélbeli elszólásai vallanak, 
Önelemzésbe a baráti vagy éppen már majd
nem szerelmes hangú leveleiben sem bocsát
kozik. A most megjelent gyűjteménynek 
mégis nagy értéke, hogy közelebb visz ben
nünket egy nagyon zárkózott író egyénisé
gének mélyebb megértéséhez. 

Ismerte a rejtőzködés bonyolultabb és 
kevésbé leplezhető módjait is. önéletrajzi és 
egyéb szubjektív hangú írásaiban olyan sti
lizált önarcképet rajzolt magáról, amelyben 
bizonyos szerepjátszó hajlamait is kiélhette. 
Akár tudatosan, akár öntudatlanul történt 
is ez a szerepjátszás, stilizált önarcképei is 
hozzájárultak ahhoz, hogy igazi énje rejtve 
maradt az emberek szeme elől. Levelezésében 
is ugyanazt a hangot folytatja, ugyanazt az 
önarcképet rajzolgatja, mint egyéb lírai és 
szubjektív írásaiban, hol enyhe öniróniával, 
hol elérzékenyülő meghatódáspal szólva ma
gáról, múltjáról, az olvadékonyabb érzel-
mességtől azonban mindig idejekorán vissza
rántja magát egy-egy humoros vagy népies 

fordulattal. De az önstiíizálás és a szerepját
szás mellett is levelezéséből minden eddiginél 
világosabban kiderülnek egyéniségének, éle
tének ellentmondásai. Belső harmóniát su
gárzó önarcképeinek hitele egyre jobban meg
kérdőjeleződik a levelezés-gyűjtemény olva
sása közben. A levelek nyomán kirajzolódó 
ellentmondásokra Madácsy László bevezetője 
is felhívja a figyelmet. Az írót elemző mo
nográfiának, Földes Anna könyvének (Bp. 
1958.) azért sem sikerült mélyebbre hatolnia 
Móra karakterének megértésében, mert nem 
számolt eléggé az író egyéniségének belső 
ellentmondásaival és a köztudatban élő 
Móra-képből, az író által alkotott nosztalgi
kus önarcképből indult ki és azt akarta iga
zolni. „Boldog volnék, ha maga megtalálta 
volna a harmóniát — írja Móra egyik bizal
mas levelében, 1922-ben—, én magam, félek, 
messzebb vagyok tőle, mint valaha s ami a 
legrosszabb, még mindig azt hiszem, minden 
mindegy." Megismerjük a levelekből az 
embereket kerülő, a hódolók és barátkozók 
közeledésétől valósággal menekülő Mórát. 

Az írói hivatástudat kérdése is érdekes 
megvilágítást kap Móra levelezéséből. Móra 
példája, egész életformája arra figyelmezteti 
az irodalomtörténészt, hogy az írói siker, 
sőt a művészi eredmény nem minden eset
ben kívánja meg az írói elkötelezettség erő-
sebb érzését vagy az írói hivatástudat maga
sabb fokát. Móra életformáját, érdeklődésé
nek irányait ismerve, teljesen hitelesnek 
érezzük azt a vallomását, amelyet egy hó
nappal halála előtt írt egyik olvasójának: 
,,Én becsületes foglalkozásom szerint könyv
tár- és múzeumigazgató vagyok, de szívem 
szerint is az, s életem nagyobb részét a Sze
gedi Kultúrpalota eszi meg, amelybe har
minc évemet beleöltem, mert így esett jól. 
író csak sokadsorban vagyok, s az lettem 
először azért, mert az ősök csontjaiból nem 
lehet élni, s most már annyi a hívem, mint 
írónak, hogy nem is csalhatom meg és nem 
hagyhatom Őket cserben a toll letevésével." 
Mórát huszadik századi irodalmunk leg
jelentősebb műkedvelő írójának vallhatjuk a 
fogalom nemesebb értelmében. Régészeti, 
növénytani könyvritkaságok után mindig 
sokkal lázasabban kutat, mint szépírói al
kotások után. Írói egyéniségének egyik leg
szembetűnőbb ellentmondása, hogy híven 
megőrzött politikai radikalizmusa nem páro
sult a modernebb irodalmi törekvések válla
lásával vagy akár mélyebb ismeretével. 
Levelezésének mintegy utolsó harmada, a 
betegségével való küzdelmének megrázó do
kumentumai. Nem a betegség tüneteit írja 
le (az úgyis csak a gyógyászatra tartoznék), 
hanem egy emberfölötti harc állomásait 
jelzi ezekben a levelekben, ahogy remény
telen elszántsággal az életéért küzd, ahogy a 
naponként jelentkező szenvedésekhez né-
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hány elviselhetőbb óra időleges győzelmeiből 
erőt merít. Az író magatartása, stílusa is 
ezekben az utolsó levelekben lényegül át 
valóságos heroizmussá: humorát, szelle
mességét legnehezebb óráiban is megőrzi, 
saját sorsát latolgató öniróniája itt válik 
— a szó legkézzelfoghatóbb értelmében — 
halált megvető bátorsággá. 

Madácsy László kötetvégi jegyzetei hasz
nosak, de igen szűkszavúak, sok esetben 
meg éppen hiányosak is. Számos levél több 
célzása, megjegyzése magyarázat nélkül ma
jád. Az első válogatott gyűjtemény után 
várjuk Móra levelezésének teljesebb és ala
posabb jegyzetanyaggal ellátott kiadását. 

Vargha Kálmán 

Benda Kálmán—Irinyi Károly: A négyszáz 
éves debreceri nyomda (1561—1961). Bp, 1961. 
Akadémiai K- 432, 48 1. (A-Magyar Könyv, 2.) 

A nyomdatörténet egyik legfontosabb 
ága a művelődés történetének. Eredményei 
számos tudományszak -(technikatörténet, 
ipartörténet, történettudomány, irodalom és 
művészettörténet stb.) problémáinak meg
oldásához nyújtanak segítséget. Kétségtelen 
fontossága ellenére a marxista kutatás eléggé 
elhanyagolta. Csak most, a felszabadulás 
után tizenhat évvel jelent meg az első mar
xista igényű nyomdatörténeti monográfia, 
A négyszáz éves debreceni nyomda története. 

E vaskos és szép kiállítású kötet célki
tűzéséről a szerzők — Benda Kálmán és 
Irinyi Károly — az előszóban így nyilat
koznak: „Mi a kiadványokban testet öltő 
gazdasági-társadalmi fejlődést s a hozzá 
szorosan kapcsolódó művelődési törekvése
ket igyekeztünk vizsgálataink középpontjába 
állítani. Ugyanakkor arra törekedtünk, hogy 
a nyomda technikai működését, a nyomdá
ban dolgozók helyzetét és munkaviszonyait 
is megismertessük. A debreceni nyomda tör
ténete a négy évszázad során három nagy 
gazdasági-társadalmi rendszeren ível át, s 
ennek a feudalizmusból a kapitalizmusba, 
majd napjainkban a szocializmusba vezető 
fejlődésnek megrajzolása nehéz, de szép fela
data a historikusnak." 

Itt kifejtett elveikhez a szerzők követke
zetesen ragaszkodtak. Végigkísérik a nyomda 
történetét megalakulásától 1961-ig. Korról 
korra haladva, értesülünk a nyomda fel
szereléséről, kiadványai számáról, nyelvi és 
tárgyi megoszlásáról, azok világnézeti arcu
latáról stb., megismerjük a nyomda dolgo
zóinak bérharcait, a könyvsajtó részvételét 
az egyes korszakok haladó szellemi mozgal
maiban, jelenlegi helyzetét és jövőjét. 

Négy részből áll a könyv: az első rész 
tartalmazza a nyomda történetét, a második 
gazdag jegyzetanyagot nyújt, a harmadik 
(függelék) — művelődéstörténeti szempont
ból igen értékes dokumentumgyűjtemény — 
közli a nyomda vezetőinek névsorát, a bevé
telről és kiadásokról szóló feljegyzéseket és 
az 1561-tŐl 1849-ig megjelent kiadványo
kat, a negyedik rész néhány nyomtatvány 
és dokumentum fényképmásolatát adja. A 
könyv ízléses és igényes kiállítású. 

A mű célkitűzése, módszere és eredményei 
egyaránt tanúsítják: a szerzők történetírók 
és ebben az esetben csupán alkalmilag nyom
datörténészek. Ez még önmagában nem hiba. 
Hiszen amit feladatuknak tekintettek, azt 
el is végezték. Felmerül azonban néhány 
kérdés: Érvényesülnek-e a könyvben sajátos 
nyomdatörténeti szempontok? Mint nyomda
történet (műfaji szempontból) kielégítő-e? 
Megtalálható-e benne minden, amit egy kor
szerű nyomdatörténetben kereshetünk? Mi a 
viszonya a korábbi ilyen jellegű munkákhoz? 

Mivel a nyomdatörténetnek más tudo
mányágak is hasznát veszik, a bírálat őket 
illető részét átengedjük az egyes területek 
szakembereinek. Itt csupán az irodalom
történet sajátos szempontjait alapul véve, 
teszünk néhány megjegyzést. így vizsgáló
dásunk érdemben nem terjedhet ki a mű 
egészére, mert bizonyos idő után a nyomda
történet nem érdekes az irodalomtörténész 
számára, mivel a mához közeledve, egyre 
inkább a technika-, ipar- és gazdaságtörténet 
szempontjai jutnak előtérbe. Használható 
anyagot mi addig kapunk, amíg a könyv 
szellemi és technikai előállítása között a 
szakadék el nem mélyül, végleges nem lesz. 
A reformáció korában — de még utána is jó 
ideig — író, könyvnyomtató, nyomdatulaj
donos, betűmetsző stb. gyakran egy személy. 
Ez a komplex együvé tartozás hozza magá
val, hogy régi irodalmunk kutatói számára a 
nyomdatörténet eredményei nélkülözhetet
lenek, mert nélkülük számos kérdés egy
szerűen megoldhatatlan. A XVIII. század 
közepe táján ez az egység bomlani kezd, 
napjainkban pedig a könyv írása és technikai 
előállítása két külön világ. Ezek alapján, 
úgy gondoljuk, nem lesz önkényes eljárás, 
ha kritikai megjegyzéseinket a mű első, 
Benda Kálmán által írt részére korlátozzuk. 

A nyomda 1849-ig terjedő történetét 
Benda Kálmán három alkorszakra bontva 
tárgyalja: 1561-től 1711-ig; 1711-től 1804-ig; 
és 1804—1849-ig. Sok érdekeset és használ
hatót kapunk, mégis úgy érezzük, hiba volt 
teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy „A 
régebbi nyomdatörténetek mindenekefőtt a 
könyvek nyomdászati és művészeti mélta
tásában látták feladatukat." Természetesen 
nem azt kifogásoljuk, ami a kötetben benne 
van, hanem azokat hiányoljuk, amik ki-
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