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a barokk Comeniusról, mint barokkjelenséget 
regisztrálva e fiatalkori Comenius-mű külö
nös és gazdag stílusát. Feltűnő azonban,hogy 
a Dobossy által felsorolt stílussajátságok 
sokkal inkább a manierista stílus megnyilvá
nulásai, pontosan egyeznek a Rimay vagy 
Prágay András stílusában újabban kimutatott 
elemekkel. A kései hanyatló reneszánsz világ" 
kép tartozéka az ,,útvesztő", a „labirintus
képzete is: a kitágult, megnagyobbodott, 
bonyolultabbá vált világban a humanizmus 
világnézete már nem biztosít eligazodást, 
ezért tűnik a világ áttekinthetetlennek, szö
vevényesnek, Daidalos krétai építményéhez 
hasonlónak. Comenius azáltal válik barokk 
íróvá és gondolkodóvá, hogy megtalálni véli 
azt az Ariadne-fonalat, melynek segítségével 
tájékozódni lehet e labirintusban. Éppen a 
sárospataki írások egyikében, a kötetünkben 
is olvasható egyik beszédében használja ő 
maga is ezt a hasonlatot a tudomány elsajá
tításának igazi módszereiről szólva. (Az igazi 
módszer dicsérete, 191—8.) A kelet-európai 
későhumanizmus eszmevilágának, s a barokk 
világképnek az összefüggéseiben Comenius 
munkásságát további alapos vizsgálatoknak 
kell majd a jövőben alávetni. Ehhez a mun
kához a sárospataki művek mostani jó ki
adása komoly segítséget tud majd nyújtani. 

Klaniczay Tibor 

Ady Endre összes versei. 1—2. köt. Sajtó alá 
rendezte: Koczkás Sándor és Krajkó András. 
Bp. 1962. Szépirodalmi K. 766; 816. 

A Magyar Klasszikusok szerkesztői a soro
zat befejezéséül Ady összes] verseivel aján
dékozták meg az olvasókat. Ez az ajándék 
annál becsesebb, mivel Ady verseinek min
den eddiginél teljesebb gyűjteményét alítot
ták össze a sajtó alá rendezők. 168 verssel 
tartalmaz többet a kiadvány, mint a legutol
jára megjelent összes versek (Ady Endre 
összes versei. Szépirodalmi Könyvkiadó 1961). 
Nemcsak a Rövid dalok gyűjtemény eddig 
kihagyott darabjait vették fel a sajtó alá 
rendezők, hanem gondos filológiai kutató
munka eredményeként sok, eddig kötetben 
még meg nem jelent verset is közölnek. Elő
ször kapjuk, a nagy versektől elkülönítve, 
a zsengéket és az alkalmi verseket, rögtön
zéseket is. Régen zavaró hiányérzetet pótol
tak a sajtó alá rendezők, mikor a versek 
élére visszaállították a dedikációkat, az Ady 
verseknek ezeket a szerves tartozékait, me
lyeknek hiánya érthetetlen módon valóság
gal megcsonkította a költő művét az utóbbi 
évek kiadásaiban. Gondos és pontos a szö-, 
vegközlés is. A szerkesztők láthatóan igye
keztek megszabadulni az eddigi kiadások 
sajtóhiba és értelmezési hiba ballasztjától és 
ha ez teljes mértékben nem is sikerült, igen 
sokat kijavítottak az előző kiadások, még a 

gondosan átnézett utolsó kiadás hibái közül 
is. Úgy látszik, hogy ez a kiadvány erőpró
bának készült a kritikai kiadáshoz és 
elmondhatjuk, hogy ez az erőpróba sikeresnek 
bizonyult. 

Nyilván a kritikai kiadásra való fölkészü
lés határozta meg az apparátus összeállításá
nak módszerét is. Nincs ebben semmi kivetni 
való. Az azonban már vitatható, hogy a 
jegyzetelésnek itt alkalmazott módja helyén
való-e ebben a kiadványban. A sajtó alá 
rendezők ugyanis a haladó szemléletű Ady-
irodalom megfelelő helyeit jóformán mindea 
válogatás nélkül idézik az egyes versek jegy
zeteiben. Az így összeállított jegyzetek hasz
nos célt szolgálnak egy szövegkritikai kiadás 
apparátusának szerves részeként, de népszerű 
kiadványban nem túl szerencsés dolog az 
olvasóra bízni, hogy az Ady-irodalom meg
állapításaiból mit fogadjon el és mit ne. Ne 
értsenek félre, nem a versek szájbarágós 
értelmezését, vagy éppen az Ady-irodalom 
sokoldalú kritikáját vártuk a jegyzetkészí
tőktől. Mindössze azt szerettük volna, hogyha, 
már a jegyzetelésnek az itt követett mód
szere mellett döntöttek, akkor több kritiká
val éljenek és csak időálló, fontos és általános 
érvényű megállapításokat közöljenek, hagy
ják el az olyanokat, melyek lényegtelenek, 
vagy mai ismereteinknek vagy ízlésünknek 
már nem felelnek meg. Nagyon nehéz például 
általános érvényűnek elfogadni Révai 
Józsefnek azt az egyéni véleményét, mely a 
Csinszka-verseket Ady szerelmi költészete 
csúcsának tartja, szemben Ady régebbi sze
relmi lírájával, mely a „pánszekszualitás 
okozta gyötrődésből" fakadt (Őrizem a sze
med jegyzete 670. 1.). Gyakran olvashatunk 
a jegyzetekben semmitmondó részleteket pL 
Benedek Marcell Ady breviáriumából. Ezek
nek a JHŰ egészében bizonyára helye van, de 
így kiragadva jelentőségüket vesztik. (PL 
így van magyarul vagy Oh, bújni barlangokba 
jegyzetében 676. és 680. 1.) Ezzel szemben a 
Feleselés egy asszonyverssel jegyzetében (650. 
1.) csak feltételezésként említik, hogy Mylitta-
versről van szó, holott Hegedűs Nándor az 
ItK 1962. 2. számában (213.1.) közli is Mylit-
tának azt a versét, amelyiket Ady a saját
jába beleszőtt. Igen tanulságosak viszont a 
jegyzetek, ha keletkezéstörténetet adnak, 
mint pl. a Vén diák üdvözlete jegyzetében 
(581. 1.), ha Ady leveleiből idéznek, ha az 
Ady-prózát használják fel magyarázatul, 
vagy ha a sajtó alá rendezők maguk magya
ráznak egy-egy verset. Nem vall egységes 
koncepcióra, hogy az első Ady-kötetek ver
seihez még a szövegváltozatokat is közlik a 
jegyzetekben, (véleményem szerint fölösle
gesen), a későbbiekhez viszont nem, de meg
értjük, hogy a kritikai kiadás előkészítésének 
lendülete elragadta a szerkesztőket. Az 
viszont igaz örömünkre szolgál, hogy minden 
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egyes versnél az első megjelenés dátumát is 
közli a jegyzet. Végre hozzájutottunk az első 
megbízható Ady-versk^onológiához, amely
nek értéke az Ady-kutatók számára fel
becsülhetetlen, de a nagyközönségnek is 
sokat mond. Mindössze egy téves adatra 
hívom fel a figyelmüket: a Boldog örvény nem 
a jegyzetben közölt helyen és időben jelent 
meg először, hanem a Színház c. lap 1903. 
dec. 13—20-i számában. Az is növeli a jegy
zetek értékét, hogy az egyes versek címvál
tozatait is közlik. Jó lett volna azonban 
ezeket a tartalommutatóba is belefoglalni. 
Ebből a szempontból nagyon tanulságos a 
József Attila kritikái kiadás apparátusa. 

A kiadó címére csak annyit, hogy ennek 
a reprezentatív kiadványnak az élére semmi 
esetre sem tettem volna egy olyan agyon
retusált Ady-képet, mikor annyira bőviben 
vagyunk a jó és karakterisztikus Ady-fény-
képeknek. 

Vezér Erzsébet 

Takács Tibor: Móra igazgató tír... Kotor
mány János emlékei Móra Ferencről. Az 
irodalomtörténeti vonatkozásokat ellenőrizte 
és az utószót írta: Vargha Kálmán. Bp. 1961. 
Móra Ferenc K- 199. 1. 

Aki valaha olvasta Móra Ferenc novelláit, 
lehetetlen, hogy Kotormány János nevébe ne 
ütközött volna. Száz neve van: ő a „János, a 
Kotormány", „a múzeumi János", „a sze
mélyem körüli miniszter", „a hivatali János" 
s sorolhatnánk még hosszan a Móra adta 
elnevezéseket. 

Apró beszélgetések, rengeteg közös munka 
és élmény, hivatali titok halmozódott fel az 
öreg szolga fejében. Őrizte őket — egy csomó 
kézirattal együtt — hűségesen. Csak halála 
előtt gondolt arra, hogy papírra vesse, meg
írja őket, de néhány oldalnál tovább nem 
jutott. Ekkor telepedett mellé Takács Tibor 
és feljegyezte mindazt, amit Kotormány 
Móráról elmondott. Szándékosan írjuk így. 
Feltűnő, hogy mennyire tartózkodóan beszél 

.Móra és családjának, illetve mindkettőjük 
Gulácsy Irénnel való viszonyáról. 

A könyv lényegében tehát Kotormány 
elbeszélésének átstilizált jegyzőkönyve. Mint 
ilyen, Móra és általában az irodalom népsze
rűsítése szempontjából kitűnő. Amit azonban 
olvasmányosságában nyert, azt irodalom
történeti értékben elveszítette.^ A szöveg 
néhol túlságosan „meseszerű". Éppen ezért 
feltétlenül meg kellene őrizni az eredeti 
„nyersszöveget." 

Mindenki tudta, hogy Móra novelláinak 
témáját gyakran merítette ásatási élményei
ből. Azt már kevésbé, hogy ezeknek az ese
ményeknek nagy része meg is történt. Kotor

mány elbeszélései a kintvaló űolgokról éppen 
erre hívják fel erőteljesen a figyelmet. Bepil
lantást engednek Móra anyaggyűjtő mód
szerébe. Több elbeszélésének egész menetét 
adják Kotormány emlékezései. így éreztük 
első olvasásra. Takács Tibor azonban nem 
vette észre. Vargha Kálmán utószava sem 
említi annak lehetőségét, hogy Kotormány 
elbeszélése és Móra novellái azért is hasonlít
hatnak ennyire, mert Takács Tiborban eleve
nen élnek Móra hasonlatai, jellemző fordu
latai, bájos humora, humanitása — egyszóval 
Móra novelláinak hangulata. Másrészt Kotor
mány is vehette nyersanyagát a novellákból. 
Ennek lehetősége fennáll. Három jelenség 
arra figyelmeztet, hogy Kotormány élt is 
ezzel a lehetőséggel. 

Az egyik: Aki járt élete utolsó szakában 
Kotormányék töltésmenti házában, tudja, 
hogy milyen tudatosan gyűjtött minden Móra 
emléket. Novelláit, különösen az ásatásokról 
szólókat, kitűnően ismerte. (Sokban maga is 
szerepel!) Márpedig Kotormány szinte kizá
rólag ilyen eseményeket mondott el Takács 
Tibornak. 

A másik: Kotormány sokszor említ neve
ket és dátumokat. A neveket ellenőrizni nem 
tudtuk. Az ásatási dátumokat azonban igen. 
Valamennyi keltezése helytálló. Tudjuk, 
hogy Kotormány jegyzeteket készített az 
ásatásokról. Jegyzeteit, feltehetően, később 
ki is egészítette. Bizonyíthatóan forgatta pél
dául Banner János: Régészeti kutatások 
Szegeden című munkáját, mely a Szegeden 
megjelenő Dolgozatok 1936-os számában 
látott napvilágot. 

A harmadik: A fenti dolgozatban a Móra 
ásatta temetők, telepek régészeti kormeg
határozása is megtalálható. Kotormány sze
ret beszéd közben hivatkozni az egyes lelő
helyek korára és ebben sem téved/Közismert 
tény, hogy Móra Ferenc volt a két világhá
ború között a legtöbbet ásató magyar régész. 
Ásatásainak idejét, a leletek régészeti korát 
még szakembernek sem lenne könnyű meg
jegyezni. Famulusa pedig aligha volt erre 
képes. Van azonban egy döntő bizonyíték is 
arra, hogy Kotormány a fenti dolgozatból 
merítette tudásának egy részét. Móra idejé
ben ugyanis a kutatás még nem tudta elvá
lasztani a hunok régészeti hagyatékát az 
avarokétól. Móra novelláiban is együtt 
szokta emlegetni a hun-gefmán-avar csopor
tot. Csak 1932-ben sikerült Alföldi Andrásnak 
és Joachim Wernernek elkülöníteni a hun 
emlékanyagot. Banner János már ennek alap
ján határozta meg az egyes temetők korát. 
Kotormány tehát csak ebből meríthette 
értesüléseit. 

A jelen sorokat nem azért írtuk, hogy 
Kotormány János vagy Takács Tibor érde
meit kisebbítsük, vagy Kotormányt plagi-
zálással vádoljuk. Mindössze az volt a célunk, 
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