
nak a történetét kíséri nyomon, Vayerné 
Zibolen Ágnes Rippl-Rónai íróportréiról ad 
jó összefoglalást, Sonkoly István Ady versei
nek megzenésítéseivel foglalkozik (közölve a 
megzenésített Ady-versek repertóriumát), 
Sára Péter pedig Ady hatását vizsgálja József 
Attila költészetében. Sára Péter írását a Jó
zsef Attila költői, művészi kibontakozását 
sokoldalúan elemző legújabb tanulmányok 
világánál (1. Szabolcsi Miklós: A Szépség Kol
dusa-kötet. ItK, 1962. 5. sz. és Tamás Attila: 
József Attila és a Nyugat költői, uo.) kissé 
egyoldalúnak érezzük. 

Az évkönyv kiemelkedő írása Baróti De
zsőnek A tizennyolcadik század ízléséről c , az 
irodalomtörténetírásunkban csaknem máig 
elhanyagolt század alapvetően fontos elvi 
kérdéseit vizsgáló tanulmánya. Az európai 
képzőművészeti, zenei és irodalmi rokokóval 
kapcsolatos különféle elméletek bemutatása 
után a magyar polgári irodalomtörténetírás 
rokokó képét bírálja Baróti, s a XVIII. szá
zadi magyar rokokó képzőművészet analó
giájára, tanulságaira utalva utasítja el a Har
sányi István megfogalmazta (Rokokó ízlés a 
magyar irodalomban. Sárospatak, 1936.) fel
fogást a magyar irodalmi rokokóról. Harsányi 
szerint ugyanis a magyar rokokó igazi virág
zása 1794-től 1805-ig tartott, s Csokonai volt 
kiemelkedő képviselője. Ez az elmélet akarva, 
nem akarva a felvilágosodással jelentkező új 
törekvések jelentőségét csökkentette, helyte
lenül értelmezve a rokokó ízlés társadalmi 
előfeltételeit. A rokokó ízlés fejlődéstörténeti 
szerepének a helyes megállapítása nem köny-
nyű feladat, hiszen az európai irodalomtörté
netírásban jellemzése körül végletesen ellen
tétes vélemények ismeretesek. 

Baróti meggyőzően bizonyítja, hogy a 
magyar irodalmi rokokó tulajdonképpen a 
magyar barokk, a feudális irodalom felbom
lási folyamatát tükrözi, egy válságba jutott 
társadalom művészi önkifejezéseként. A ro
kokó lényegét tekintve dekadenssé váló ba
rokk, az elernyedő feudalizmus ízlésváltozata, 
nem önálló stíluskategória, mint a reneszánsz 
vagy a barokk, hiszen a barokk része, de ko
rábbi nagy eszményeitől, feszültségétől, di
namizmusától megfosztottan. Jellemzi a 
könnyed, játékos formák előtérbe kerülése, 
a külsőség kultusza, a földi lét apró örömei
nek bevonulása az irodalom világába. Baróti 
szavaival a ,,tehetetlen kor" ízlésváltozata, 
s bár nem lendíti különösebben előre irodal
munk fő fejlődési vonulatát, számos új for
mai sajátossága (a népiesség kezdetei, moder
nebb verselés, tematikai demokratizálódás 
stb.) mégis a polgárivá váló irodalmi fejlődés 
elemeit is sejteti. Baróti tanulmánya irodalmi 
rokokónk időbeli kereteit a felvilágosodást 
megelőző néhány évtizedben jelöli meg. 

Nem érezzük viszont meggyőzőnek a „vi
lágosság stílusá"-nak, mint a barokk-rokokó
tól és a klasszicizmustól egyaránt elhatárol
ható, de mindkettővel mégis érintkező önál
lóbb stíluskategóriának a feltételezését. A ba
rokk és a klasszicizmus közti stílusváltás kér
désének megnyugtató megoldásához még to
vábbi sokrétű elemzésre, bizonyításra van 
szükség. 

Természetesen e kis terjedelmű írásban 
nem lehetett a magyar rokokó valamennyi 
porblémáját megoldani, de Baróti minden
esetre helyes irányba tereli a XVIII. század 
magyar irodalmának ízlésproblémáit vizsgáló 
kutatásokat, helyes koncepciót dolgozva ki 
irodalmi rokokónk szerepéről. Ezért várjuk 
érdeklődéssel e tanulmány ígért folytatását, 
a felvilágosodás stílusproblémáiról. 

Komlovszki Tibor 

Legűjabajuri Történeti Mtízeum Évkönyve. 
1959—lffo. 1-2. köt. Szerkesztették: Gere
lyes Ede és Lengyel István. Bp. 1959-1961. 
Franklin ny. 153; 234. 

A Legújabbkori Történeti Múzeum, saját
ságos helyzetéből adódóan, elsősorban a mun
kásmozgalom tárgyi emlékeit gyűjti és dol
gozza fel. Most induló Évkönyvében azonban 
Nagy Dezsőnek a szegedi munkásszínjátszás 
történetét tárgyaló dolgozata is helyet ka
pott s ebben igen sok az irodalomtörténeti 
vonatkozás. 

Nagy Dezső adataiból kitűnik, hogy a 
munkásszínpadok műsorán Hayermans, Ib
sen, Hauptmann, Gorkij, Moliére alkotásai 
mellett Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Móricz 
Zsigmond, Tömörkény István, Karinthy Fri
gyes, Szigligeti Ede művei szerepelnek. A 
munkásszínpadok és színjátszók érdemeinek 
elismerése mellett erősen kifogásolja, hogy a 
szórakoztatási és művelődési igények kielé
gítésére való törekvés háttérbe szorította, sőt 
időnként el is nyomta a munkásszínjátszás 
agitációs és propaganda feladatait, melyeket 
pedig — a szerző szerint — mindenáron telje
síteniük kellett volna. Ez a megfogalmazás 
azonban meglehetősen merev és egysíkú, hi
szen az egykori politikai helyzet - és ezen 
belül a munkásosztály helyzete - igen bonyo-

, lult szövevényt alkot. Ennek következtében 
az egyes csoportok tevékenységének megíté
lése, ha kultúrmunkával foglalkoznak is 
azok, jóval árnyaltabban kell történjék. 

Különösen érdekes számunkra Juhász 
Gyula kapcsolata a szegedi munkásszínját
szással. A szerző sokat merített a Munkás
színpad 1919 -20-ból származó kéziratos nap
lójából, melyet a színjátszók akkori titkára, 
Mihályka Lajos vezetett s melyet jelenleg a 
Somogyi Könyvtár kézirattárában őriznek. 
Juhász Gyula már az első előadáson szerepel. 
(1919. július 8.) Ő ismerteti a darab (Mi-
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chaelis: Forradalmi nász) történeti jelentő
ségét. Július 31-én, Petőfi halálának évfor
dulóján nagy emlékünnepélyt rendeznek, s a 
műsor összeállítását Juhász Gyulára bízzák, 
aki ekkor a „Munkáskultúrbizottság" elnöke 
volt. A napló szerint az alábbi verseket aján
lotta elmondásra: A XIX. század költői, 
A szabadsághoz, A csillagos ég, Respublika, 
Európa csendes, Beszél a fákkal. . . Móra 
Ferenctől alkalmi verset kértek. Ez a Petőfi 
a miénk című vers Móra egyik legradikálisabb 
költeménye. (A vers megjelent: Tiszatáj, 
1954. 1. szám.) 

1919. október első napjaiban Juhász 
Gyula tartott előadást az Eszperantó Egyesü
let gyűlésén. Ebben a hónapban avatták a 
Munkásotthon olvasótermét, ahol ünnepi be
szédet és zárszót mondott. Közben elszavalta 
ez alkalomra írt Új gondolatok című versét. 
Október 30-án ünnepelték meg az őszirózsás 
forradalom első évfordulóját. A francia inter
venciós csapatok parancsnoksága ^sak zárt 
helyen tartott gyűléseket engedélyWett. így 
az ünnepélyt a Munkásotthon színháztermé
ben és egy másik termében tartották meg. 
Az ünnepi beszédet mind két helyen Juhász 
Gyula mondotta a munkások szűnni nem 
akaró tapsa közepette. Szónoklatát így fel 
jezte be: A magyar népköztársaság nem má
ról holnapra lett, vértanúk, hősök, álmodozók 
és harcosok százados vetéséből sarjadt. 

December elején az Eszperantó Egyesület 
műsoros estélyt rendezett. Ekkor olvasta fel 
ez alkalomra írt Prológusát. A munkás
dalárda jeligéjét — visszaemlékezések sze
rint — ugyancsak Ő írta: 

A mi dalunk győzedelmi dal, 
Munkánké lesz a diadal, 
Amit mi zengünk nem borús, 
Munkát vidám dal koszorúz. 

Nincs itt terünk, hogy Juhász Gyula vala
mennyi szereplését részletezzük. A fentiek
ből is kiderül, hogy ebben az időben nyoma 
sincs még az elvonulásnak, magába zárkó-
zásnak. (Egy hónapon belül 4 - 5 előadás!) 
De értékes Nagy Dezső dolgozata az egyes 
versek keletkezési idejének megállapítása s 
különösen azok történeti hátterének felvázo
lása szempontjából is. 

Kőhegyi Mihály 
Debreceni bibliográfia. Alapvető irodalom a 
város ismeretéhez. Az anyagot gyűjtötték 
és összeállították: Bata Imre, Lengyel Imre 
és Varga Zoltánné. Debrecen, 1961. Városi 
Tanács. 331 1. — A hatszázéves Debrecen. 
Szemelvények a város történetéből. Szerkesz
tette: Komoróczy György. Debrecen, 1961. 
Városi Tanács. 466 1. 

A Debreceni Bibliográfia és A hatszázéves 
Debrecen jubileumi kiadványok. A város tör
ténetének sokoldalú feldolgozását tűzi célul 
mindkettő, a választott műfajnak megfelelő 

formában. A Bibliográfia harmincnégy szem
pont alapján csoportosítja a város ismereté
hez szükséges irodalom 4325 tételből álló 
jegyzékét, a másik könyv pedig négy fejezet
ben (Gazdaság- és társadalomtörténet, Iskolá
zás, oktatás, nevelés, Közegészségügy, Közmű
velődés) dokumentumokkal bizonyított fejlő
déstörténetet kíván adni. 

Mit nyújtanak ezek a könyvek az iro
dalomtörténet iránt érdeklődőknek? A Deb
receni Bibliográfia Irodalomtörténet című 
fejezete 451, a Csokonai és Debrecen című pe
dig 173 forrásmunka megjelölésével segíti az 
irodalmi-helyismereti kutatást. De támo
gatja ezt közvetve a gyűjtemény számos más 
fejezete is, mint például A város szellemi 
élete, a Színészet, színháztörténet, A Kollé
gium története és lehetne még sorolni a har
mincnégyből egyebet is. — A tulajdonkép
peni irodalmi fejezetekkel kapcsolatban — a 
gyűjtemény hasznos voltának hangsúlyozott 
elismerése mellett — két kritikai észrevételt 
kell tennünk. Általános érdekű, nyilván a 
könyvben szereplő más szaktudományok vo
natkozásában is felvetődő probléma, hogy a 
címek valóban csak szoros értelemben vett 
helyismereti érdekű munkákat fednek-e — 
amint ezt az előszó ígéri —, és nem kevered
nek-e ezekkel olyanok, amelyek Debrecenhez 
csak helyileg és nem helyismeretileg kapcso
lódnak, tehát a szakbibliográfia körébe tar
toznának. Irodalomtörténeti vonatkozásban 
tapasztalható ilyen szerkesztési bizonytalan
ság, az elvek teljes tisztázása nem történt 
meg. Különösen szembetűnő az ebből adódó 
következetlenség a Csokonai és Debrecen című 
összeállításban. E fejezet bőséges Csokonai
bibliográfiával szolgál, de a felsorolt művek 
egy része csak annyiban illik ide, amennyi
ben a debreceni Csokonaira vonatkozik. Egy 
kissé úgy tűnik, hogy egyes irodalomtörténé
szek valamennyi Csokonai-cikke szinte válo
gatás nélkül helyet kapott, míg más művek, 
amelyek helyismereti anyagot is tartalmaz
nak, mint pl. Móricz Zsigmond Csokonai Vitéz 
Mihály a vagy Waldapfel József Az igazi 
Csokonaija kívül maradtak a jegyzéken. 

A másik észrevételünk inkább formai kér
dést érint. A csoportosítás adott módját nem 
tartjuk szerencsésnek. Az Irodalomtörténet 
című fejezet bibliográfiája irodalmi mozgal
makra vagy egyes írókra vonatkozik, mégis 
nem ezek állnak a középpontban; a szerkesztők 
az egyszerűbb, de jóval kevesebb eligazítást 
nyújtó betűrendet, a. tanulmányírók betű
rendjét választották. így a kutatónak magá
nak kell az ilyenformán áttekinthetetlen 451 
irodalomtörténeti adatot a szükséges szem
pontok szerint rendeznie. (Természetesen így 
is sokkal könnyebb a dolga, mint e bibliográ
fia megjelenése előtt volt!) 

A Hatszázéves Debrecen olvasója az iro
dalomból csak morzsákat kap. A már koráb-
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