
maradtak belőle. Csak örülhetünk annak, 
hogy a debreceni nyomda története az ország 
gazdasági-társadalmi, politikai és szellemi 
történetének szerves részeként kerül tár
gyalásra. Szívesen olvassuk Benda Kálmán 
korábbi műveiből is jól ismert gördülékeny, 
szép értekező prózáját, mindez azonban 
— véleményünk szerint — nem ellensúlyozza 
a munka hiányosságait. 

A régebbi kutatás (Szentkuthy Pál: 
Régi hazai nyomdák mintakönyvei stb.) 
érintette, az utóbbi évek ilyen jellegű tanul
mányai (Varjas Béla: A sarvár-újszigeti 
nyomda betűtípusai és Sylvester Új Testa
mentuma fakszimile kiadásához írt utószó) 
azt bizonyítják, hogy korszerű nyomdatör
ténetet írni a betűtípusok rendszeres vizsgá
lata nélkül, nem lehet. A feladatok sürgetőek 
és aligha lehet őket kikerülni. Természetesen 
a nehézségek is nvilvánvalóak. Régi nyomdá
ink mintakönyvekkel nem igen rendelkeztek, 
ha voltak is ilyenek — elvesztek. A kutatást 
csak az alapoknál kezdve lehetne eredmé
nyessé tenni. Átvizsgálni minden debreceni 
nyomtatványt és a teljes anyag összeállítása 
után világosan állna előttünk a kérdés. Ezt a 
munkát nem végezte el Csűrös Ferenc mo
nográfiája sem, és teljesen figyelmen kívül 
hagyta a jelen kötet is. Pedig csak ennek alap
ján láthatnánk teljes világossággal a ma
gyarországi nyomdák egymáshoz- és kül
földi könyvsajtókhoz való viszonyát, komoly 
segítséget jelentene ez az impresszum nél
küli nyomtatványok meghatározásánál stb. 
Különösen nyomdászatunk első két századá
nak problematikáját illetően lenne ez fontos. 
. A másik komoly hiányossága a könyvnek, 
hogy nem foglalkozik a debreceni nyomda 
kiadványai illusztrációjának kérdésével. Ezt 
az előszóban kifejtett elvek és célkitűzések 
ki is rekesztik a vizsgálódás köréből — véle
ményünk szerint helytelenül. 

Soltész Zoltánné tanulmányai és könyve 
bizonyítják: számos probléma megoldását 
segíti elő, ha egy nyomda illusztrációs anyaga 
rendszeres feldolgozást nyer. Nagyon hasz
nos lett volna, ha a függelékben katalógus
szerűen adták volna a szerzők a debreceni 
nyomdatermékek illusztrációinak fénykép
másolatait, a fő szövegben pedig szakszerűen 
tárgyalták volna az egész kérdést Mindezt 
a feladatot azonban csak hosszabb idő alatt, 
az egyes területek szakembereinek bevonásá
val lehetett volna elvégezni. 

A könyv megírásának gondolatát Székely 
János, A 400 éves debreceni nyomda 1561— 
1961 c , 1958-ban megjelent dolgozata adta. 
Három év alatt — el kell ismernünk — töb
bet és jobbat nyújtani aligha lehet. Ez azon
ban a helyzeten mit sem változtat. 

összefoglalva: A debreceni nyomda ör-
ténete tetszetős, szép kiállítású emlékkönyv. 
Alapvető hiányossága, hogy a betűtípusok 

és illusztrációk kérdésével nem foglalkozik. 
Amit ad: helyes, fontos és szépen van meg
írva, de tizenhat év után első nyomdatörté
neti monográfiától többet vártunk. 

Tarnóc Márton 

Acta históriáé litte rírtftn Hurgaricarifm. 
Tom. I. (19ö0—1961). Szeged, 1961. Szegedi 
ny. 67 1. (Acta Universitatis Szegediensis) 

Azzal, hogy a szegedi Bölcsészettudo
mányi Kar oktatóinak magyar irodalomtör
téneti tárgyú dolgozatai Külön füzetben 
jelentek meg, teljesen befejeződött az Acta 
Universitatis Szegediensis filológiai szekció
jának differenciálódása. A legújabb szám hét 
publikációt tartalmaz: filológiai cikkeket és 
tanulmányokat. (A függelék bölcsészdoktori 
értekezésekről, a Kilényi-féle Juhász Gyula
gyűjteményről ad rövid ismertetést, Grezsa 
Ferencnek az 1959. évi tudományos diák
köri dolgozatokról írott recenzióját, és az 
intézetben készült szakdolgozatok bibliográ
fiáját tartalmazza.) 

Régi magyar irodalommal egy dolgozat 
foglalkozik: Kovács Sándor Iván Rimay 
János és Érsek András c. munkája, amely 
egy Bembo episztolagyűjtemény kéziratos 
bejegyzései alapján Rimay olaszos érdeklődé
sére mutat rá, valamint felhívja a figyelmet 
a költő 1592-beli sátoraljaújhelyi tartóz
kodására. 

A felvilágosodás és reformkor irodalmá
hoz három cikk kapcsolódik. A Bíró Ferencé 
— Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak 
tulajdonított versei — a majdani kritikai ki
adás számára közöl érdekes adatokat: A hajó
kázó Ámor egy szövegváltozatát és tizenkét 
Csokonainak tulajdonított, eddig teljesen 
ismeretlen „quodlibef'-verset, amelyek kö
zül néhány — művészi színvonalát tekintve— 
feltétlenül a Csokonaié. — Kordé Imre 
A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus 
elemek az Etelkában c. közleménye gazdag 
anyaggal támasztja alá a Dugonics-irodalom
nak azt a régebbi megállapítását, amely 
szerint az Etelka nyelvezete a szegedi nép
nyelvből táplálkozik. Kár, hogy a dolgozat 
alig több egy szövegben feloldott értelmező-
-tájszótárnál és igen sok benne a sajtóhiba 
(pl. a 18. lapon idézett két Arany János
sorban nem kevesebb, mint három). — Nagy 
Géza Vörösmarty ^8-as szerepléséhez szolgál 
„ismeretlen" adalékkal (Adalék Vörösmarty 
48-as szerepléséhez): közli a költő 18̂ .8 
novemberében bácsalmási választókerülete 
lakóinak írott levelét, amelyet Arnold Antal 
már publikált a Bácska, Zombor c. újság 

-1879. évi 28. számában. Nagy Gézának ez a 
cikke — a sajtóhibák kijavításával — meg
jelent az Irodalomtörténet 1961. évi 4. szá
mában is. Igazán nagy luxus egy vidéki lap-
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ban már hozzáférhető és a Vörösmarty 
kritikai kiadás készítői által éppen onnan 
ismert dokumentumot két helyen is újra
közölni. Az eset nem éppen egyedülálló; jó 
lenne, ha néhány kutató leszokna a tudo
mányos munka végzésének ilyen módjáról. 

Az újabb témákat feldolgozó cikkek — az 
Actának jellemző helyi színezetet adva — 
többnyire Juhász Gyula alakjához kapcsolód
nak. A legkevésbé szoros ez a kapocs Ilia 
Mihály A Nyugat és A Holnap c. munkája 
esetén, amely a két fórum köré tömörült 
mozgalom egymáshoz való viszonyát elemzi, 
kiemeli A Holnap érezhetően progresszívebb 
szerepét, és fel-felvillanó ellentéteik okát a 
személyi félreértéseken túl, a Nyugat későbbi 
két szárnyának az induláskor is meglevő 
kezdeményeire, e pólusok szembenállására 
vezeti vissza. A rövid kis tanulmány igen 
gondolatgazdag; ez a füzet legtartalmasabb 
cikke. — Péter László Juhász Gyula „újság
írói sikeré"-i elemzi mikrofilológiai módsze
rekkel: azt kutatja, hogy a Szeged és Vidéké
nél újságíróskodó Juhásznak milyen szerepe 
volt egy igazságtalan bírósági ítélet meg
változtatásában. — A kötet nagyobb igényű, 
terjedelmesebb tanulmánya Krajkó András 
Juhász Gyula és az első világháború c. munkája, 
egy nagyobb lélegzetű mű részlete. Juhász 
költészetét és publicisztikáját elemezve azt a 
fejlődést mutatja be, amely a háború népi 
szemléletből fakadó elítélésétől. — világ
nézetileg a kispolgári pacifizmust, művészi
leg az impresszionizmust meghaladva — az 
Októberi Forradalom lelkes üdvözléséhez és 
az ettől elválaszthatatlan világnézeti válasz
úthoz vezetett. A nagy apparátusra épülő 
tanulmány azonban nem mentes a megfogal-
mazásbeli pontatlanságoktól. Az első világ
háborúval kapcsolatban anakronisztikus do
log „békeharc"-ról (39. 1.), „békevers"-rŐl 
(45. 1.), ,,az írók békemozgalmá"-ról (AO. 1.) 
beszélni, „háborúellenes békeharc"-ról pedig 
(4L 1.) egyenesen pleonazmus. Eléggé tör
ténetietlen szemlélet Juhásztól számon kérni 
azt, miért emlegeti együtt 1918 márciusában 
Kerenszkijt, Lenint, Csernint és Trockijt, és 
Kerenszkijt csak később ítéli el. Az említett 
személyiségek megítélése akkor még senki 
számára sem volt egészen világos. Trockijról 
például még Leninnek sem volt egyértelműen 
rossz véleménye 1922-ben (vö. Eddig nem 
közölt Lenin-dokumentumok. Társadalmi Szem
le, 1956. 6—7. sz. 107, 108, 110. I.), miért 
kellett volna tisztán látnia Juhásznak 1918-
ban? Ez a tévedés a költő világnézeti fejlő
désének rajzát természetesen nem módosítja 
komolyan. 

A füzet egészére a filológiai cikkek, az 
adatközlések túlsúlya jellemző, ami ellent
mond az egyetemi acták funkciójának. 
Egy oktatási intézmény tudományos, kutató
munkát is végző pedagógusaitól elsősorban 

tanulmányokat várnánk, ezzel szemben az 
asszisztencia és néhány külső munkatárs 
kisebb lélegzetű írásait, esetleg műhelyfor
gácsait kapjuk. Nem ártana, ha az egyetemen 
folyó tudományos munkából valamivel több 
tükröződnék az egyetemi kiadványokban. 
Az elmélet és gyakorlat egysége megteremté
sének napjainkban oly 'sokat hangoztatott 
követelménye a jelen esetben akkor reali
zálódnék igazán-, ha az irodalmi acták tar-
t; lmas és színvonalas tanulmányokkal se
gítenék az oktatómunkát. 

Kaposi Márton 

A szegedi pefcgcgfei főiskola évkönyve. 1S61. 
I. rész. Csukás ísiván és Megyeri János közre
működésével szerkesztette: Benkő László. 
Szeged, 1961. Szegedi ny. 269 1. 

Az évkönyv első részében megjelent iro
dalomtörténeti tanulmányok közül Csukás 
Istváné (Megjegyzések a szlovák József Attila 
képhez) gazdag adatközlésen alapul. Dolgo
zata kronológiai sorrendben, szakaszokra 
bontva vizsgálja a költőről a szlovákok 
között változatosan alakuló képet, kimutatva 
módosulásainak történelmi és személyi okait. 
Érvelését fordítás-összevetésekkel teszi meg
győzőbbé. 

Bőségesnek éppen nem mondható Móra
irodalmunk újabb értékei közé tartozik 
Vajda László Ellentmondások Móra pályájá
nak első szakaszában című tanulmánya. 
A dolgozat, amely szorosan kapcsolódik az 
előző évkönyvekben a szerzőtől megjelenő 
Móra-tanulmányokhoz, valószínűleg, egy ké
szülő monográfia részlete. Kiérlelt koncep
ciójával, következetes érvényesítésével, a 
gazdag tényanyagra támaszkodás tekinteté
ben arra biztat, hogy rövidesen minden rész
letében kidolgozva kapjuk az író életművének 
tudományos elemzését. 

Móra működésének vizsgált szakaszában 
— amelyet Földes Anna Móra-könyvében 
eléggé röviden tárgyal — Vajda a forradalmi 
elméletet igenlő, de a forradalmi gyakorlat
tól visszariadó író ellentmondását látja s 
kibontja pszichikai gyökerét: a progresszív 
értelem és a retrográd érzelem összeütközését. 
Ezt a konfliktust több probléma viszony
latában idézetekkel dokumentálja. Rámutat 
ennek társadalmi — az urbánus és a provin
ciális életformában rejlő — magjára. Meg
világítja életrajzi komponenseit s tükröződé
sét az író cikkeiben. 

Ugyancsak irodalomtörténetírásunk kissé 
elhanyagolt területére irányítja figyelmünket 
Túrák János dolgozata. (A divatlapok szerepe 
Magyarországon a XIX. század második felé
nek irodalmi életében.) E szempontokat csak 
jelző, vázlatszerű összefoglalás után, remél
jük, hogy a szerző az említett részletes tár
gyalás céljából az újabb s részben a már fel-
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