
Zoltánnak az a határozott állásfoglalása, 
amellyel elválasztja a Hét c. folyóiratot a 
Nyugattól. Ebben véleménye egy másik 
kortárséval, Gyergyai Albertével egyezik. Iro-
dalomoktatásunk, irodalomtörténeti közvéle
ményünk e folyóiratok között folyamatos 
kapcsolatról tud; itt lenne az ideje, hogy e 
nyomatékos figyelmeztetések után e kérdést 
valaki alapos és részletekbe menő vizsgálat 
tárgyává tegye. 

A részleteket illetően még számos kérdés
ben lenne szakmai vitánk Horváth Zoltánnal, 
mint ahogy minden bizonnyal a többi szakte
rületeken is lehetne találni nem egy vitatni 
való kérdést. De a szakbírálatra is tiszteletet 
parancsol a szerző átfogó anyagismerete és 
egységes, összefüggő látomása erről a korszak
ról. Ez a kép és ítélet nagy vonalaiban abban 
foglalható össze, hogy akkor, amikor a dualista 
Magyarország sorsa kívül és belül már meg
pecsételődött, amikor válsága csúcsponthoz 
közeledik, 1906-ban „az új írástudó, a máso
dik reformnemzedék ekkor indult végső har
cára, hogy megkísérelje a lehetetlent: meg
menteni szellemi és társadalmi pusztulástól 
az országot, megmenteni a magyar kultúrát 
gyilkos és öngyilkos urainak karmai közül". 
A millennium óta készülődő nemzedék ekkor 
lép fel, Adyval az élén, hogy 1912-13-ra 
egyre növekvÓ harcokon át eljusson a vere
ségig, mert ekkorra a reakció, a hatalom 
Tisza körül és Tisza vezetésével szintén meg
szervezkedett, és terrorral, kivételes intézke
désekkel megtörte a munkásosztály harci 
lendületét, amelyet a megalkuvó szociálde
mokrata pártvezetőség nem mert döntő harc
ba vinni. 

Ez a koncepció igaz és igaztalan egyszerre, 
véleményem szerint. Pusztán a második 
magyar reformnemzedék szempontjából nézve 
talán igaz: hiszen a nemzedék egysége ekkor 
valóban szétzúzódik a hatalom csendőrfalán, 
sokan közülük kedvükszegetten átmenetileg 
elhallgatnak, s a frontok szétzilálásához nagy
mértékben hozzájárul a hamarosan kitörő vi
lágháború s az annak nyomán az országon és 
veié együtt az értelmiségen is végigsöprő sovi
niszta hullám. A polgári radikálisok szemszö
géből, belülről nézve ez a kép hiteles, s Horváth 
Zoltán könyvének egyik nagy erénye és gyön
géje egyszerre, hogy innen nézi az egész moz
galmat és annak porba hullását. Ez teszi 
egyfelől lehetővé a számára, hogy olyan 

árnyalt képet fessen; hogy az események és 
mozgalmak szereplőiről olyan eleven portré
kat rajzolhasson; hogy olyan higgadtan és 
ugyanakkor együttérzéssel ítélkezhessek felet
tük és eszméik felett. Ugyanakkor ez a belül
ről való látás fogja le idő előtt a tollát. 

Mert igaz ugyan, hogy 1906 és 1913 között 
volt az a történelmi pillanat, amelyben a 
magyar radikalizmus komolyan megpróbál
kozott a polgári demokrácia megteremtésével 
Magyarországon, s ez a kísérlete zúzódott 
szét egyfelől az uralkodó osztályok elszántsá
gán (s itt megint igen fontos és történetisme
retünk számára hasznos észrevétele Horváth 
Zoltánnak, hogy mindazok az elvek és mód
szerek, amelyeket majd a Horthy-korszak 
hirde t és érvényre juttat,, már ekkor kiépül
nek és kipróbálást nyernek), másfelől a szociál
demokrata párt megalkuvásán, elgyávulásán. 
De ezzel a magvetők e tiszta és eszmegazdag 
csoportjának a szerepe sem személyesen, 
sem eszméik hatásában nem fejeződött be. 
A sovinizmus pillanatnyi hullámán túljutva, 
a világháború nagy csalódásában az értel
miségnek nem vártan széles rétegei tér
tek meg hozzájuk s eszméikhez. Ha a Tár
sadalomtudományi Társaság fénykora a há
ború előtt volt is, ennek gyermeke, a 
Galilei Kör nagy korszaka a háború alatt, 
a forradalom előkészítésében volt. S ha a 
radikálisok közül egyesek riadtan látták is, 
mi lett eszméik logikus kifejlete 1918-ban 
és főként 1919-ben, ez nem takarhatja el azt 
a tényt, hogy valóban ez volt a logikus kifej
let: a háború időgyorsítójában a magyar 
társadalom túljutott az 1906 — 1913 közötti 
fázison, egy klasszikus értelemben vett radi
kális polgári demokrácia már nem felelhetett 
meg szükségleteinek, túl kellett lépnie a 
szocializmus felé, vagy vissza kellett hullania 
a brutális fasizmus csapásai alatt. 

Sajnálatos, hogy Horváth Zoltán nem 
ment végig a megkezdett gondolatsoron, s 
nem vitte el a művében kifejtett eszmék, 
mozgalmak és egyéniségek történetét addig, 
amíg az eszmék a tömegekben anyagi erővé 
válnak: a forradalmakig. Horváth Zoltán 
hatalmas és eredményes munkájának méltó 
dicséretét nem a kritika fogja megadni, hanem 
az, ha a tudomány az általa feltárt csapást 
mind jobban kiszélesíti, az általa áttekintett 
terület minden parcelláját megmunkálja. 

Nagy Péter 

: 

SZALATNAI REZSŐ: JUHÁSZ GYULA HATSZÁZ NAPJA 

Bp. 1962. Magvető K- 280 1. 

Juhász Gyula életművének egy rövid sza
kaszát roppant filológiai apparátussal, gondos 
és lelkiismeretes kutatómunkával tárja elénk 

ez a mű. Szalatnai Rezső egy régebbi köny
vecskéjét (Juhász Qyula Szakolcán. Szlovákiai 
Magyarok Kincsestára, Kiadja a Toldy Kör, 
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Pozsony, 1940.) vette alapul hozzá, de ha 
összehasonlítjuk a két művet, az a régibb 
szinte eltörpül emez új mellett. 

A szerző arra vállalkozott, hogy Juhász 
Gyula szakolcai éveire (1911-1913) eső 
pályaszakaszának minden mozzanatát mód
szeresen föltárja és értékelje. Művének első 
érdeme, hogy hatalmas filológiai anyagot 
mozgat meg, mely némely fejezetében túlteng, 
de igen sok eddig ismeretlen, méltatlanul és 
érzéketlenül elfeledett és fölkutatatlan Juhász
ra vonatkozó adatot tartalmaz, melyek nélkül 
az eddigi irodalomtörténeti képünk csak hibás, 
vázlatos lehetett a költő szakolcai működésé
ről. E példás filológiai munka mellé társul a 
szerző rendkívüli tárgy- és tájszeretete, maga 
is annak a szakolcai gimnáziumnak volt 
tanulója, ahol Juhász tanított. 

Műfaj, módszer, koncepció hármas együtt-
tesének tükrében kívánjuk Szalatnai könyvét 
megvizsgálni. 

A könyv műfaját nehéz lenne meghatá
rozni. Nem kimondottan irodalomtörténeti 
mű, de nem is életrajzi regény. E műfaji 
hovatartozás kétségét az okozza, hogy a 
szigorúan vett irodalomtudományi vizsgáló
dás és anyag mellett nagy teret foglal el az 
erősen szépirodalmi jellegű leírás (néhol szinte 
remeklés!), különösen akkor, amikor Juhász 
utazásáról, Ancsáról, az ihlető tájról ír. Ha e 
mellé odaszámítjuk, hogy Nyitra megyéről, 
Szakolcáról, a gimnáziumról olyan részle
tező helytörténeti fejtegetéseket ad, amelyek 
méltán számítódnak történeti munkának, 
akkor e könyvre nem lehet egyértelműen azt 
mondani, hogy irodalomtörténeti munka. 
Ha ez a hely- és művelődéstörténeti anyag 
mindenben kiegészítője, magyarázója lenne 
a Juhász-életműnek, akkor nem kellene 
megjegyzést fűznünk hozzá. így is furcsa 
dolog, hogy e könyv egyik legjobban sikerült 
részét rosszallóan emlegetjük, de szerzőnk 
tárgya mégis csak Juhász Gyula életművének 
egy szakasza, és úgy érezzük, hogy néha ez 
háttérbe szorul. Igaz, hogy az életmű sok 
tárgyi ihletőjére, magyarázójára bukkanunk 
az adatok között; de nagy tömegben vannak 
olyanok, melyek ebből a szempontból semle
gesek. 

A mű módszere: egyre kisebb körökre 
szűkítve közelíti meg kitűzött célját, a megye, 
Szakolca, a gimnázium története, hogy végül 
Juhászhoz jusson el. Mindaddig amíg a Juhász 
életműről nincs szó, helyes is ez a módszer. Ez a 
helytörténeti metodika azt követeli tőle, hogy 
tárgyi különbözőségeiben írjon a gimnázium
ról, az önképző körről, a Gvadányi Körről, a 
pozsonyi kirándulásokról stb. Itt azután az 
egész mű célja, a rövid írói pályaszakasz 
színtézise megteremtésének a lehetősége szét
hullik. A teljes Juhász-életrajz helyett (bár 
rendkívül pontos és adatolt) mozaikokat 
kapunk. A gimnáziumról, a kollégákról és 

tanítványokról, a két körről, az író levelezésé
ről és szerelmeiről szóló fejezetek önállóan is 
megállják a helyüket, de mindenképpen szét
szakítottak, hiszen ugyanazon ember azonos 
idejű életrajzi mozzanatairól van szó. Külö
nösen furcsa, hogy pl. a levelezés és a dediká-
ciók külön fejezetben kapnak helyet, hiszen 
ezek szervesen beleilleszkednek Juhász életébe. 

Mielőtt e fejezetek néhány sajátosságai
nak vizsgálatára áttérnénk, szóljunk a mű 
koncepciójáról. Szalatnai tiszteletre méltó 
fölkészültséggel az eleddig torzított szakolcai 
Juhász-képünknek nemcsak korrekciójára, 
hanem megváltoztatására is vállalkozik. E 
régebbi kép Szakolcai úgy fösti a költő életé
ben, mint a szomorúság helyét és elmarasz
talón szól róla. Nem vették figyelembe, hogy 
Juhász írói gyarapodása Szakolcán a legszem
betűnőbb a megelőző korszakaihoz viszo
nyítva, és azt sem látták, amit Szalatnai 
kitűnően igazol, hogy hosszú időre meghatá
rozó élményeket és hangulatokat ad a költő
nek ez a történeti levegőjű kisváros. Az egész 
könyv Szakolca fontosságának igazolása a 
Juhász életműben. A szerzővel ebben a törek
vésében egyet is értünk mindaddig, amíg 
maga az író nem mond neki ellent. 

Szalatnai meggyőző anyaggal igazolja, 
hogy Szakolca nem is volt olyan isten háta 
mögötti végvár, mint ahogy azt a köztudat 
hitte. A gimnáziumban művelt kartársakra, 
a városban tisztelőkre és barátokra talált 
Juhász. Tanítványai (akiknek emlékezéseit 
Szalatnai összegyűjtötte) szerették; rendezett 
anyagi körülmények között élt. Szalatnai 
módszeresen keresi Szakolca igazolását, és 
ugyanígy kerüli azokat a tényeket, melyek
ben a költő ellentmond neki: versben, prózá
ban vagy a leveleiben. Ott, ahol ilyen ellent
mondást talál, magyarázatot keres rá, de úgy 
érezzük, hogy nagyon Szakolca-pártian. Azt ír
ja, hogy Juhász Babitshoz írott levelében szük
ség volt Szakolca nyomorúságosabb föltünte
tésére, hogy Babits meghatódjék, és segít
sen neki állást szerezni; a versek szomorúsága 
és magányhangulata gyakran póz; a Gvadá
nyi Körről írott elmarasztaló ítélete A homály
ból c. kis prózájában és az Orbán lelke c. kisre
gényében „független szépirodalmi alkotás" 
stb. Itt az írói hitel kérdéséről van szó. Ha 
Szalatnai föltétel nélkül hisz Juhász kollegái 
és tanítványai megszépítő emlékezéseinek, 
miért nem hisz adott alkalmakkor Juhász
nak? Be kell látnunk, hogy Szakolca minden 
érdekessége ellenére is Várad után a költő 
számára nagy zuhanás volt életkörülményei 
és lehetőségei szempontjából. (Most a művek
ről egyelőre nem szólunk, abban a kérdésben 
nagyjából egyetértünk Szalatnaival, a kettő 
összekeverése nagy hiba lenné.) Bármily ked
vesek is voltak Juhász szakolcai kartársai, 
barátai mégiscsak félreszorított, kissé fásult 
emberek voltak, nem egyenlő partnerek 
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Juhásszal, akiben nyilván elevenen élt a 
váradi társas élet emléke és az ottani barátok 
alakja. 

Juhász jó tanár volt, különösen Szakolcán, 
ahol szeretett tanítani. Két módszertani vonat
kozású tanulmánya is megjelent a gimnázium 
értesítőjében: Poétikai tanításom kis tükre 
1911/12 és Néhány szó az új irodalomtörténeti 
tanításról 1912/13. Mindkét műben Önnön 
irodalomszemléletéről is vall, túllép a kora
beli iskolai tanítás irodalmi követelményein. 
(Ezt az önképzőköri munkája is bizonyítja.) 
Az utóbbi tanulmányban, amikor Ady és a 
tradíció kérdéséről szól, nem visszakozik, 
mint ahogy azt Szalatnai véli: nagyon is 
Ady szájíze szerint ír, amikor őt a magyar 
költői hagyományhoz csatolja. Arany líráját 
sem ő fedezi föl: a Négyesy-szeminárium 
költőgárdája rajongott Arany lírájáért, 
Babits — Juhász - Kosztolányi levelezésében 
is sok nyoma van ennek. Szalatnai szerint az, 
hogy Juhász jól tanított, azt igazolja, hogy 
jól érezte magát Szakolcán. Ebben egyetér
tünk, de csak olyan korrekcióval, hogy a költő 
a mindennapi munkán, a tanításon kívül 
nagyon kevés lehetőséget tudott teremteni 
magának egyéb szereplésre. 

Juhász szakolcai életének legkevésbé kuta
tott és ismert része volt eddig az ott élő nem
zetiségiekhez való viszonya és e politikai 
kérdésekben való állásfoglalása. Szalatnai 
két fejezetet is szentel a szlovákokkal és a 
csehekkel való kapcsolatok földerítésére. 
Magyar politikai kérdésekre ilyen közvetlenül 
eddig nem reagált Juhász, mint Szakolcán a 
nemzetiségire. Érdeklődése a csehek és szlová
kok iránt rendkívül tiszteletre méltó emberi 
és írói magatartásra vall. Szalatnai sok kis 
apró adattal igazolja, hogy Juhászban nem 
élt a fajgyűlölet érzése, sőt tüntetően szerette 
szlovák tanítványait, baráti szálak kötötték 
szlovák és cseh emberekhez. Ez a magatar
tása korántsem volt olyannyira politikai 
tisztánlátás, mint ahogy az Szalantai könyvé
ből következnék. Szalatnai Juhász szakolcai 
ilyenirányú nézeteinek igazolását a költő 
1918/19-es cikkeiben keresi meg, amikor ezek 
a kérdések égetően megoldásra vártak, ill. 
tragikusan megoldódtak. Juhász tízes évek 
eleji nézetei azonban nem igazolhatók az 
1918/19-es cikkeivel, hiszen ekkorra nagy 
fejlődés van már mögötte: a háború és egy 
forradalmi korszak világosodó tanulságai. 
Nyilvánvaló, hogy Juhász ezeknek a tükré
ben helyesen ítéli meg, ill. el az akkori 
magyar politika nemzetiségi intézkedéseit. 
Ám a szakolcai értékes emberi magatartásá
sában még nem politikai tisztánlátás van. 
Mivel Szalatnai Juhász régebbi magatartását 
későbbi cikkeivel magyarázza, nem tudja 
értelmezni a Szakolcai emlék c. kis prózai 
írást (Szeged és Vidéke, 1913. aug. 5.), mely 
vitathatatlanul enyhén nacionalista hangon 

fejeződik be. így marad teljes magyarázat 
nélkül a FEMKE-dal is. Pedig ez az igazibb 
politikai arculata Juhásznak ebben az időben. 
Ha Juhász politikai nézeteinek olyan tisztasá
gáról beszélhetnénk, mint amilyenről Szalat
nai ír a szakolcai években, akkor nem történt 
volna meg a költő rövid idejű kisiklása a 
háború kitörésekor, ami viszont megint csak 
politikai tisztázatlanságról árulkodik. (Juhász 
érdeklődése a szláv nemzetiségi népek iránt 
Szalatnai szerint Szakolcán kitágul az egész 
szlávság befogadására. Nem vitatjuk. De az, 
hogy orosz regényeket olvas, még nem biztos, 
hogy a szlovák-cseh érdeklődés eredménye, 
lehet a táj vagy hangulati rokonság egybe
esése is: a későbbi Balalajka c. vers E nóta 
ismerős nekem, Szívem dalolja szüntelen emlé
keztető sorai sem a szakolcai szláv emlék, 
hanem az ősmagyar motívum, az egy földről 
való származásra utal.) 

Szalatnai könyvének legértékesebb része — 
itt az adatok is másodlagosak lesznek — a 
művekről szóló fejezet. Itt van igaza a szerző
nek, szinte megcáfolhatatlan igaza, amikor az 
eddigi értékelésekkel szemben bizonyítja, hogy 
a szakolcai évek írói termése a Juhász-életmű 
kiemelkedő része. (De nem a legkiemelkedőbb, 
mint ahogy ezt e könyv sugallja.) Százhúsz 
vers értő és ízléssel elemző vizsgálójára talál 
Szalatnaiban, aki Anna-, vallásos, filozofikus 
és ún. szakolcai verseket különböztet meg 
közöttük. A szerző kitűnő megfigyelése, hogy 
az élmény és a mű megközelítő egyidejűsége 
itt a legszembetűnőbb Juhásznál. (Megjegyez
zük, hogy ez csak az utóbbi csoportba sorolt 
versekre vonatkoztatható.) Az is Szalatnai 
érdeme, hogy először vizsgálja e költői életmű 
gyarapodását abból a szempontból, hogy e 
líra realista szemlélete mennyire mélyül el 
a szakolcai korszakban, és ezzel mintegy iga
zolja, hogy nagy váltás korszaka állott itt 
be Juhásznál. Mégis élnénk bizonyos korrek
cióval. Juhász alapvetően emlékező költő, 
akiben ez az attitűd az emlék-valóság földol
gozására nagyon erős. Élmény és élményadta 
lehetőségek csak időbeli eltolódással jelentkez
nek nála a lírában. Juhász Gyula költészeté
nek szakolcai gyarapodása sokban a váradi 
korszakába gyökerezik. Az Anna-versek él
ménye természetesen, de már az első 
Anna-vers, melyet a színésznő megismeré
sekor írt még Váradon, az is emlékező. A ma
gány filozofikus boncolgatása is egy korszak
kal előbbre tehető, de míg Váradon megvolt 
a magány ellenpólusa a kitörési kísérletek 
latolgatásában, addig Szakolcán meglett a 
valósága ennek a magánynak. Van a szakolcai 
évek költészetének még egy jellemzője: ez a 
vallásos líra, a váradi intellektuális vallásos
sághoz viszonyítva lemondóbb, istenhez 
hanyatlóbb. Mindenképpen negatívabb a 
váradi korszakhoz képest. Tehát a szakolcai 
gyarapodás nem is olyan egyértelmű. 
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Furcsa, hogy említés nélkül marad ezek
nél a verseknél a költő impresszionisztikus 
látásmódja, pedig ebben a korszakában talán 
a legeró'sebb. Különösen szembetűnő az im
presszionista jegyek egymásbajátszása Juhász 
ekkori költészetében. (A Magyar táj, magyar 
ecsettel c. vers valóban Szakolcán íródott, de túl
zás azt állítani, hogy a Tisza szó kihagyásával 
szakolcai vers lehetne.) Szalatnai igen helyesen 
mutat rá arra, hogy az ebben a korszakban 
újraközölt Juhász versek rokonságot mutat
nak szakolcai hangulatával és ezért kerülnek 
elő. De téved, amikor azt hiszi, hogyaö/o-
conda c. is ezek közé tartozik, az újraközlést 
az magyarázza, hogy ekkor ellopták Leonardo 
da Vinci képét, és aktuális lett Juhász verse. 

Nem osztozhatunk Szalatnainak abban a 
véleményében sem, amit Juhász prózájáról 
ír: „Szakolcán Juhász Gyula publicisztikájá
nak még csak az elején tartott. A nagy publi
cista később, 1918-ban kezdi pályafutását 
Szegeden." (245. 1.) Szalatnainak ebből a 
megállapításából módszertani hibájára is fény 
derül. Nem veszi figyelembe eléggé a Juhász
életmű Szakolca előtti szakaszát. A váradi 
publicista Juhász Ady mellé emekedik minőség
ben és mennyiségben is. Ott szinte évenkint 
több publicisztikai írása van, mint az egész 
szakolcai korszakában. És az, hogy Szakolcán 
több a vers, azzal is magyarázható, hogy 
publicisztikai lehetőségei nagyon kicsik vol
tak. (Tévedés az, hogy Juhász a szakolcai 
évek alatt is munkatársa maradt a váradi 
lapoknak [121. 1.], azok nagyon kevés első 
közlést jelentettek meg ekkor tőle.) 

Szalatnai könyvének befejező része a sza
kolcai emlékek és hatások további kutatása a 
Juhász-életműben. Mivel csak a „szakolcaiság-
ra" szűkül le a vizsgálat szempontja, elkerül
hetetlenül torzít, és ott is megnöveli ezt a 
hatást, ahol már más motívumok uralkodnak. 
Igaz, hogy jó érzékkel keresi ki a szakolcai 
emlékek késői jelentkezését, de néha ott is 
keresi, ahol nincs. Pl. a Falusi harang verse c. 
vagy az Annának utolszor c. verseknél, az 
utóbbi „boldog visszhang bús szőlőhegyen" 

SOLTÉSZ ZOLTÁNNÉ: A MAGYARORSZÁGI 
Bp. 1961. Akadémiai K. 195 1. 72 t. 

Soltész Zoltánné kéünyvével az utóbbi 
években megjelent könyvtörténeti monog
ráfiák sora értékes művel gyarapodott. 
A magyar könyv történetének egészét vagy 
egy-egy korszakát vizsgáló, a magyarországi 
nyomdák működésének eredményeit bemu
tató és életét ismertető művek után Soltészné 
szorosan csak a magyarországi nyomdák 
könyvdíszítő munkáját veszi vizsgálat alá. 
A könyvdíszek megjelenését, eredetét, elter
jedését vizsgálja, de a könyvdíszek körét 

utalása nyilvánvalóan Váradra vonatkozik; 
a Reátok gondolok c. versben csak „Kedves, 
dicső fiúkról" van szó, még nem biztos, hogy 
a szakolcai diákjait siratja. 

Végül néhány filológiai megjegyzés: 
A Bulyovszky-díj elnyerésének történeté

nél a szerző idézi a díjnyertes verset (persze, 
teljes egészében idézni fölösleges volt), de 
nem a pályázatra beküldött, hanem egy koráb
bi változatot. Hivatkozás történik a Kilényi-
hagyatékban (Szegedi Somogyi könyvtár) levő 
Smodits Zoltán gépiratára, de az nem Juhász
vers-elemzéseket tartalmaz, csak általános el
mélkedéseket Juhász lírája kapcsán. Annak az 
emlékezésnek hitelességében kételkedni lehet, 
miszerint az új tanárnak egyik versét fölolvas
ták a diákok az órán. Hihetetlen, ha arra 
gondolunk, hogy ez a Juhász-vers szerelmes 
vers volt, és maga Szalatnai is írja más 
helyütt, hogy a költő az önképzőkörben nem 
engedte saját verseit szavalni. Ignotus leve
lének dátuma 1911. dec. 14, nem 6. Ha dedi-
kációkat is idéz a szerző, hadd írjunk mi is 
ide egyet még: Juhász Gyulának régi barát
sággal, régi váradi napok emlékéül 912. dec. 8. 
Dutka Ákos. (Dutka Ákos Verses Könyve. 
1908 -1912. A Szegedi Somogyi könyvtárban 
levő Kilényi-hagyatékban.) A levélközlésekről 
csak azt jegyezzük meg, hogy forrásként nem 
használhatók, mert egy sincs közöttük, ami 
hibátlan lenne, különösen hibás a 140., 142. és 
a 144. lapon, közölt levél. (Kimaradt egy el
keseredett hangú szakolczai levél [1912. febr. 
1.], melyet Pásztor József közölt a Színház 
1946. máj. 23—29-i számában. A prózai cikkek 
bibliográfiáját is ki kell egészíteni a következő 
írásokkal: Aforizmák. A hét, 1911. okt. 22-i 
és nov. 19-i számában. A holnap városa. Nagy
váradi Napló, 1911. dec. 24. Új héroszok. 
Szeged és Vidéke, 1912. júl. 2. és Új szépsé
gek felé. Szeged és Vidéke, 1912. júl. 10. 
(Az utóbbi kettő névtelen.) 

Bármilyen álláspontról vitatkozunk is 
Szalatnai könyvével, értékéről mindenkép
pen elismeréssel kell szólnunk. 

Ilia Mihály 

KÖNYVDÍSZÍTÉS A XVI. SZÁZADBAN 

nem szűkíti a szöveg megértését elősegítő 
alakos ábrázolásokra, hanem számba veszi 
a kevésbé értékes, csupán a könyv esztétikai 
megjelenését szolgáló díszítő elemeket is. 
A könyvének szövegrészéhez csatolt „Nyom
tatványok mutatójá"-ból kiderül, hogy több 
mint 300 XVI. századi könyv díszítését dol
gozta fel. A „Katalógusában nyomdánként 
csoportosítva az „Illusztráció", „Címlapke
ret - keretdísz", „Nyomdászjegy", „Címer", 
„Fejléc — Záródísz", „Iniciálé" szerint rend-
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