
forradalmiságát, Babits „irodalmi humaniz
musát, Nagy Lajos „vérbe szívódott" szo
cializmusát és Kosztolányi részvétét egy
formán magáénak érezhette. 

Az Ingyen lakoma nemcsak írójának világ
képét, irodalmi gondolkodását közvetíti. 
Hasznos ösztönzéseket adhat a választott 
témák tárgyias földolgozásával az irodalom
történetírásnak is. Nem egyszer épp azáltal, 
hogy szemléletet frissítő módon nyúl élet
művekhez. Nagy Lajosról akkor írt a leg
nagyobb megbecsülés hangján, amidőn ez 
még ritkaság számba ment; Kosztolányi 
prózastílusáról szóló kötet bevezetői ma is 
érvényes észrevételeket tartalmaznak; Elu
ard hazai megismertetése nevéhez fűződik. 

Sopron és a megye múltja egykorú" iratok 
tükrében. Összeállította: Horváth Zoltán. 
Sopron, 1964. Győr-Sopron megyei nyomda 
1. sz. telepe. 206 1. 5 t. 

A hely történetírás új reneszánszát éljük. 
Űj keretként jelentkezik ehhez a honismereti 
mozgalom, a szülőföld múltja iránt érdeklő
dőknek pedig kézikönyvekre, forrásmunkákra 
van szüksége. Mutatkoznak az első eredmé
nyek is, mint pl. a vitákat kiváltó, de álta
lános elismerést nyert Zala megye földrajzi 

* nevei c. kiadvány, vagy az eddig legrango
sabb forrásmű, Veszprém megye helytörténeti 
lexikona (Bp. 1964.) Ha Bálint és Kovacsics 
József szerkesztésében. Ehhez a sorhoz csat
lakozik Horváth Zoltán munkája, mely a 
felsoroltaknál népszerűbb formát választva, 
olvasmányos forrásgyűjteményként akar szol
gálni a városuk múltja iránt érdeklődő sop
roniaknak és nem soproniaknak egyaránt. 
Bár az olvasókönyv célja szerint helytörté
neti kútforrások gyűjteménye, érthető módon 
számos irodalomtörténeti vonatkozást is fel-

• ölel, ezért foglalkozni kívánunk vele, de csak 
ez utóbbi szemszögből. 

Az I. fejezetben (A középkori Sopron és a 
megye) két nevezetes emléket is találunk, a 
Soproni latin—magyar szójegyzéket a XIV. 
század végéről, és a Soproni virágéneket 1490 
tájáról. Sajnálatos, hogy a Soproni virágének 
sajtóhibákkal megtűzdelve került közlésre, 
Házi Jenő szövegközléseivel összevetve a fon
tos versemlék nyolc sajtóhibával jelent meg. 
Megjegyezzük, hogy magyar nyelvű - világi 
költészetünk legrégibb emléke lejegyzője nem 
Gugelweit Jakab, hanem Gugelweit János. 
Talán nem lett volna érdektelen ebben a 
fejezetben Soproni Péter ferences szerzetesre 
is gondolni, aki összeírta a Kapisztrán János-

Szabó Lőrinc költészetértek tovább nem 
odázható mérlegre tételét 1955-ben íródott 
tanulmánya tette időszerővé. Perújrafelvételt 
hirdetett Babits és Sárközi művéről; a ma
gyar költészetnek felfedezte Barta Sándort. 
Francia tárgyú tanulmányai a világirodalmi 
tudat újraszövésében vállaltak részt. A tudo
mányos irodalomtörténeti munka találhat 
majd igazítanivalót a Babits-portrén, más
ként fogalmazhatja a hangsúlyokat Szabó 
Lőrinc lírájában. Kosztolányi homályban 
maradt műveinek elemzésével módosíthat, az 
életmű arányain. Mindez nem vitatja el az 
Ingyen lakoma korszakos jelentőségét. 

Béládi Miklós 

sal kapcsolatos „csodákat" Preconisatio beati 
patris Johannis de Capistrano (H. n. 1523) 
címmel. Soproni művéből magyar fordítás 
még sohasem jelent meg, jó alkalom nyílott 
volna ezt a hiányt egy szemelvénnyel „pó
tolni". A II. fejezet — Sopron és a megye a 
török veszély korában — Lackner Kristóf 
alakját is feleleveníti. Közli az 1604-es soproni 
tanácsi jegyzőkönyv egy részletét, amelyben 
Lackner a tanácsosokat meghívja Tudós 
Társasága alapításához. Payr Sándor nyomán 
olvashatunk egy válogatást ,,a régi soproni 
városháza falait ékesítő jelmondatokból" 
végül részletet ad Lackner végrendeletéből. 
A „Lackner Kristóf Tudós Társaságot alapít" 
szemelvény jegyzetében a következőt olvas
hatjuk: „Lackner jellegzetes típusa volt a 
humanista műveltségű magyarországi német 
polgárnak. Városa problémáit már az adott 
rendi társadalom keretei között ítélte meg 
és nemcsak a németsége folytán természetes
nek tűnő Habsburg szemszögből" Lackner 
valóban kora magyar társadalmából nőtt ki, 
magyarként élt, mégha német anyanyelvű 
magyarként is, németségéről szükségtelen 
beszélni. Több volt a csak humanista kép
zettségű polgárnál is, korának jelentős sztoi
kus államelméleti írója, talán a legtipikusabb 
magyarországi manierista latin nyelvű szerző, 
akinek igazi fontosságát csak Tudós Társasága 
tevékenységének alapos vizsgálata fogja kellő 
.módon bemutatni. A Tudós Társaság alapí
tását feljegyző bejegyzéssel együtt közölni 
lehetett volna a társaság szabályzatát is, a 
Lackner verssorok fordításánál inkább magát 
a forrásokat vettük volna kézbe. Ma is érde
kes olvasmány lett volna Lackner 1610-es, a 
Tudós Társaságban elmondott beszéde Sopron 
és környéke szépségéről. Szívesen olvastuk 
volna végrendeletének azt a részletét is, 
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amely a fundatort mutatja be, aki halála után 
is gondoskodni akar társasága fennmaradásá
ról. Hiányoljuk ebből a fejezetből Nyéki Vörös 
Mátyást, helyeseljük azonban, hogy Horváth 
Zoltán ebben és a későbbi fejezetekben fel
használja a soproni német nyelvű krónikák 
forrásértékű szerepét. További irodalmi sze
melvény a későbbi fejezetekben helytörténeti 
forrásként nem szerepel, jóllehet erre lett 
volna még lehetősége. így bizonyára hasznos 
lett volna részletet [közölni Kis János, vagy 
Frankenburg Adolf emlékirataiból. Az I. világ
háború előtti évek légkörét híven bemutatta 
volna Gyóni Caesar én nem megyek című ver
sének és a háborúellenes vers körül kialakult 
visszhangnak közlése. (Gyóni a verset először 
1912-ben a soproni Frankenburg Körben ol
vasta fel, és állítólag már akkor volt ügyészi 
kihallgatás ez ügyben.) 

E néhány megjegyzés a Sopron és a megye 
múltja helytörténeti kézikönyvnek csak iro
dalmi vonatkozásaihoz kapcsolódik. Ezekkel 
nem kívánjuk kisebbíteni a szépen illusztrált 
jó magyarázó jegyzetekkel és képmellékle
tekkel ellátott kötet helytörténeti jelentősé
gét. Ilyen középműfajú könyvekre feltétlenül 
szükség van, tájékoztatják a város története 
után érdeklődőt és előkészítik a fiatal olvasót 
tudományos munkák használatára. Megjegy
zéseink arra céloznak, hogy szükséges és helyes 
egy város irodalmi múltját is egységes egész
ként vizsgálni. Ha erre nem túl sok példát 
találunk is, Sopron megtette e téren is az 
első lépéseket Házi Jenő érdemes könyvével, 
Sopron a régi magyar irodalomban címen. Ezt 
az antológiát kellene kiegészíteni és a XX. szá
zadig folytatni, ez megteremtené a város iro
dalma vázlatos összefoglalásának lehető
ségét. 

Kovács József 

Papp László: Magyar nyelvű levelek és ok
iratok formulái a XVI. században. Bp. 1964. 
Akadémiai K- 79 1. (Nyelvtudományi érte
kezések 44.) 

A szerző nyelvészeti kutatásainak eddig 
közölt eredményeit elismeréssel fogadta a kri
tika (vö. pl. ItK 1963. 251. és LK 1962. 
175—176.). A XVI. század második felére 
összpontosított vizsgálatok a szerző saját 
levéltári kutatásain nyugszanak, s azt pró
bálják felderíteni, hogy ezeknek az évtizedek
nek magyar nyelvű irodalmon kivüli írás
belisége mennyire egységes a „tartalmi" 
elemek egy részének tekintetében, „hogy 
az az egység, amely a század végéig hang
tani vonatkozásban kialakult, sőt némileg 
a hangjelölésben is megfogható, megnyil
vánul-e a formulák és műkifejezések hasz
nálatában is; hogy a formulákban és mukk 
fejezésekben milyen a magyar és a latin 

nyelv aránya és egymásra való hatása." 
A tanulmány célkitűzése — a forrásanyag 
korlátozottsága mellett, s a földrajzi szem
pontok érvényesítése nélkül is — szűknek 
látszó határok között is tanulságos. 

A szerző tárgyalásmódjában kerüli a tet
szetős általánosításokat; összegező megálla
pításait az irodalmon kívüli írásbeliség kü
lönféle kéziratos műfajainak — levelek, vég
rendeletek, jogszolgáltatással és peren kívüli 
jogi ügyletekkel kapcsolatos iratok — több 
oldalú vizsgálata alapján vonja le. Eszerint 
a XVI. század második felének irodalmon 
kívüli írásbelisége a szerző által megvizsgált 
„tartalmi" elemek tekintetében sokkal for-
rongóbb, kialakulatlanabb állapotban van, 
mint a már korábban vizsgált „formai" 
elemek vonatkozásában. Míg ez utóbbiak 
tekintetében már bizonyos norma van ki
alakulóban, a „tartalmi" elemekkel kapcso
latban erről még nem beszélhetünk. A latin 
nyelv tekintélye következtében „a magyar 
nyelv egyetlen irodalmon kívüli műfaj for-
mulás részében sem tud egyeduralomra 
jutni." Pedig úgyszólván minden latin for
mulának van már magyar megfelelője a tár
gyalt korban, de ezek használata megközelí
tően sem vált általánossá a magyar contex-
tusú iratokban. Különösen érdekes Papp L. 
ama megfigyelése, hogy a magyar formulák 
szerkezeti felépítése sok esetben „határozott 
függetlenedést, a latin mintától való függet
lenséget árul el" (77. 1.), más esetekben pedig 
a magyar formula hat vissza a latinra. 

A tanulságok leszűrése különösen a levél-
irodalom fejlődése szemszögéből fontos 
az irodalomtörténet számára. Ugyanis a levél, 
amint a szerző is hangsúlyozza, csak részben 
irodalmon kívüli műfaj, s a levélirodalom 
tanulmányozása mind az irodalmi, mind a 
gyakorlati írásbeliség problémakörébe vág. 
Az itt vizsgált missilisek címzettéi és írói 
elsősorban középnemesek, részben főnemesek 
vagy deákjaik. A keltezési hely szerinti 
nyelvterület korlátozott (dunántúli és észak
nyugat felvidékről származó adatok lényegé
ben nincsenek). A címzés, a bevezető és be
fejező formulák, a keltezés, az aláírás mód
szeres tárgyalása a levél szerkezeti elemei 
szerint differenciálja a szerző eredményeit. 
A szerzőnek a levélre vonatkozó összefogla
lásából úgy látszik, hogy e legkevésbé hiva
talos — de mégis kötött szerkezetű — mű
faj a XVI. század második felében eléggé füg
getleníteni tudta magát a latin mintáktól, s 
nemcsak abban, hogy magyar levél-formula
készlet alakult ki, hanem abban is, írja Papp 
L., hogy e formulák — legalább részben 
— nem szolgai másolatai a latin formulák 
nak (22). 

A késői-középkorban s a korai humaniz
mus évtizedeiben feltűnt magyar nyelvű mis
silisek nagy utat jártak be a XVI. század 
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végéig. S ha ennek a rohamos nyelvi fejlő
désnek a vonala — a szerző feltételezése sze
rint is — megtört valahol a XVII. század
ban, valóban elengedhetetlen lenne tanulsá
gul hívni a XVII. és XVIII. századi levél
irodalmat, azokat az ismert és ismeretlen 
levélírókat, akik a magyar köznyelv kimun
kálásán fáradoztak a barokk korban. Papp 
László kutatási eredményei szinte kimerít
hetetlen gazdagságú forrásterületre, a régi 
kéziratos levélirodalomra irányítják figyel
münket. 

Hopp Lajos 

Stile Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc (1763— 
1832). Bp. 1964. Akadémiai K. 326 1. 1 t. 

Felvilágosodás kori tudománytörténeti 
irodalmunk ismét örvendetesen gyarapodott: 
Sülé Sándor Pethe Ferenc életét és munkássá
gát dolgozta fel monográfiájában. Pethe, 
miként előtte és utána oly sokan, szintén 
megkísérelte, hogy külföldi tapasztalatait, 
elsősorban a mezőgazdaság korszerűsítésével 
és a természettudományok terjesztésével kap
csolatban, itthon hasznosítsa. Ezért indította 
folyóiratait, írta szakkönyveit és tudomány
népszerűsítő munkáit. Nem feladatunk, hogy 
a monográfia szaktudománytörténeti vonat
kozásaihoz hozzászóljunk. Pethe Ferencnek a 
magyar mezőgazdaság korszerűsítésével kap
csolatos munkásságát érdemeinek megfelelő 
mértékben tárgyalja a szerző. 

Az alábbiak során Sülé monográfiájának 
csupán néhány irodalom- és sajtótörténeti 
vonatkozására szeretnénk kitérni. Pethe saj
tótörténetünk szempontjából is jelentékeny 
személyiség, hiszen nevéhez három lap indí
tása is fűződik, köztük az első magyar nyelvű 
szakfolyóiraté. A szerző példamutató alapos
sággal elemzi e lapok cikkeit, közleményeit, 
meglátja a mögöttük rejlő küzdelmes szer
kesztői munkát, valamint a kétszáz fő körül 
mozgó kis olvasótábort. A korabeli magyar 
nyelvű hírlapok olvasóinak a száma — ellen
tétben Sülé hivatkozásával a Magyar Hír
mondó előfizetőinek a számára — lényegesen 
nagyobb: 1000—1200 körüli volt. Ha ehhez 
hozzávesszük, hogy e lapok sokat foglalkoz
tak gazdasági vonatkozású kérdésekkel is, 
rámutathatunk arra a jelenségre, hogy míg 
irodalmi és szakfolyóirataink olvasóinak a 
száma csupán egy-két száz között mozgott, 
addig az irodalmi és gazdasági közlemények 
mellett elsősorban mégis csak híreket tartal
mazó újságok sokkal népszerűbbeknek bizo
nyultak. 

Pethe folyóirataival és magyar nyelven 
írt tudományos munkáival kapcsolatosak 
nemzeti nyelvünk fejlesztését célzó törekvései. 
Első szerkesztőink: Rát Mátyás, Barczafalvi 
Szabó Dávid és Pethe Ferenc szerkesztői 

munkásságuk során kényszerültek arra, hogj 
az új fogalmak számára, amelyek az újság
írással kapcsolatban kerültek elő, új szavakat 
alkossanak, A szerző joggal emeli ki Pethe 
demokratikus törekvéseit annak érdekében, 
hogy a tudományokat magyarul, közérthe
tően szólaltassa meg. 

Kevésbé érthetünk azonban egyet azzal, 
ahogyan a Kazinczy—Pethe közti ellentét 
magyarázatát kívánja megadni. Igaza lehet 
Sülének abban, hogy az eddigi, főleg nyelvé
szeti szakirodalom, Pethe teljes munkássá
gát nem ismerve, elfogultan ítélte meg a 
kérdést és kizárólagosan Kazinczynak adott 
igazat, aki többször bírálóan nyilatkozott 
Pethe nyelvújításairól és stílusának darabos-
ságáról, provincializmusáról, és aki Pethe 
túlzásai miatt már az egész neológia sikerét 
is féltette. Nem tekinthetjük azonban helyes
nek egy újabb, ezúttal Kazinczy-ellenes el- * 
fogultsággal való megoldását e kérdésnek. 
Nem kívánhatjuk természetesén, hogy egy 
agrártörténeti monográfia irodalomtörténeti 
részletkérdésekben is otthonos legyen. De azt 
joggal kérhetjük számon, hogy az egyébként 
nagy szorgalommal összegyűjtött és felhasz
nált szakirodalornban, az irodalomtörténeti 
vonatkozásoknál miért nem használta fel a 
szerző irodalomtörténetírásunk újabb ered
ményeit? Mert, ebben az esetben Kazinczyt, 
ha Pethével kapcsolatos félreértéseiért meg is 
róhatta volna, semmi esetre sem marasztal
hatta volna el azért, hogy Gvadányit „károm
kodva olvasta" és hogy nem kért Dugonics 
hazafiasságából. Kettejük ellentéte kétség
kívül a köztük levő ízlésbeli különbségben 
rejlik. Kazinczy még a szakíró Pethének sem 
tudta megbocsátani a vulgáris stílust és az 
ízléstelen szókoholmányokat: Ő kifejezetten 
azt kívánta még a szaktudományok művelő
jétől is, hogy egyben szépíró is legyen. Ugyan
akkor Pethe munkásságát emberségesnek és 
hasznosnak nevezte, de hozzátette, hogy a 
filológiához nem konyít. És ebben nagyjából 
igaza is volt. És ha valóban Pethére gondolt 
volna Kazinczy ismert epigrammájában a 
szántással és a vetéssel kapcsolatban — mi
ként ezt Sülé feltételezi —, akkor sem a mező
gazdasági munka lebecsülését, hanem csak a 
provinciális stílus kárhoztatását akarta vele 
kifejezni. Viszont az is igaz, hogy Batsányi, 
akinek véleményét a szerző elmulasztotta fel
használni, a Mercure Étranger-ben Pethéről 
írva éppen azt emelte ki 1813-ban, hogy mun
kásságából sok jó származhat nemcsak a gya
korlati hasznot, hanem a stílust illetően is. 
Pethe stílusának védelmére fel lehetett volna 
még hozni azt a jótékony változást, amely 
Pethe szerkesztői fellépésével^ kapcsolatban 
figyelhető meg a Gazdasági Újság stílusán, 
mint ahogy erre Benkő Loránd rámutatott. 

Kókay György 

508 



T. Erdélyi Ilona: Az Ifjtí Magyarország és 
Kazinczy Gábor. Bp. 19Ö5. MTA Irodalom-
törléneti Intézete — Akadémiai K- 135 1. 
(Irodalomtörténeti Füzetek, 48.) 

Erdélyi Ilona könyvének a bevezetése 
érdekes olvasmányt ígér. A Kazinczy Gábor 
körét bemutató felsorolás olyan neveket tar
talmaz — Erdélyi János, Kuthy Lajos, 
Lukács Lajos, Dobrossy István, a Vachott-
testvérek, Egressy Gábor, Szigligeti Ede —, 
amelyeket eddig alig láttunk címlapon, leg
feljebb cikkekben, névmutatókban; tevékeny
ségük kettős,' író-politikus jellege miatt ki
maradtak az irodalmi és történelmi kutatá
sokból egyaránt. 

Az Ifjú Magyarország és Fiatal Magyar
ország megkülönböztetésével a szerző nem
csak a terminológiában teremt rendet, ha
nem a szellemtörténeti korszakolást is cá
folja. Világosan elválasztja Kazinczy Gábor 
és Petőfi nemzedékét, de hangsúlyozza a köz
tük levő kapcsolatot is, hiszen az Ifjú Ma
gyarországot Petőfiék „szálláscsinálójának" 
tartja. A tanulmány érdeme, hogy megtalálja 
azokat a szálakat is, amelyek Kazinczyék 
körét az egykorú haladó európai mozgal
makhoz fűzték. Farkas Gyulával szemben 
bebizonyítja, hogy a Junges Deutschland 
eszméinek első közvetítői Kazinczy Gábor 
és barátai voltak, és megrajzolja a fejlődés 
további vonalát, amely a Junges Deutsch-
landtól a francia kultúráig vezet. 

A tanulmány legérdekesebb része a" Ka-
zinczyról rajzolt arckép és a lapkísérletek 
története. Kazinczy bonyolult jellemét, szí
nes egyéniségét műveiből, barátai levelezésé
ből ' és a körülötte kavargó botrányokból 
ismerjük meg. A szerző nem értékeli túl 
szépirodalmi tevékenységét, jelentőségét nem 
írói kvalitásai, hanem szervezői munkája 
alapján állapítja meg. Kazinczy szerkesztői 
próbálkozásait jórészt kiadatlan források 
alapján jellemzi, aprólékos életrajzi és tör
ténelmi tények gyűjtésével feltételezéseit is 
mindig elfogadhatóvá tudja tenni. 

Kazinczy mellett a fiatal literatúra három 
másik tagja, Lukács Lajos, Kuthy Lajos és 
Dobrossy István kap néhány oldalt a tanul
mányban. A néhány adat segítségével képet 
kapunk az Ifjú Magyarországnak legalább 
e három alakjáról. A továbbiakban, a pesti 
társaság tagjainak felsorolásánál is hasznos 
lenne néhány mondatos tájékoztatás, pl. 
érdekes lenne tudni, hogy milyen kapcsolat
ban állt a pesti baráti körrel Somogyi Antal, 
a reformkor félelmetes hírű ifjú szónoka, 
a szatmári 12 pont későbbi szerkesztője, aki 
a társaság kibővülésének idején a pozsonyi 
megyegvűlések állandó szereplője. (Lásd: 
Rácz István: A szabadelvűség vándor apos
tola, Acta Universitatis Debreceniensis. Tom. 
III/l) 

Az Ifjú Magyarország nemzedéke az 1840-
es évek elején átadta a küzdőteret a követ
kező generációnak, Petőfiéknek, a fiatal lite
ratúra tagjai szétszóródnak az országban. 
Az Ifjú Magyarország korszaka, amelyet a ta
nulmány tárgyal, ezzel lezárul, de tagjainak, 
különösen Kazinczynak későbbi évei sem 
érdektelenek számunkra, amelyek kívül es
nek a mozgalom időszakán, s így részletes 
feldolgozásuk a tanulmányban nem kapha
tott helyet. Megoldásra váró probléma van 
sok. Érdekes lenne vizsgálni Kazinczy megyei 
tudósításait a Pesti Hírlapban, azt, hogy az 
Ifjú Magyarország eszméi hogyan élnek to
vább a gyakorlati politika színterén, de Ka
zinczy megyei szereplésének vizsgálatán át 
vezet az út országgyűlési beszédeinek meg
értéséhez is. A szabadságharc bukása után 
véglegesen visszavonul, de az irodalmi élet
hez fűző szálakat egyoldalú elhatározással 
nem lehet elszakítani, régi barátai leveleik
kel, kéréseikkel, kérdéseikkel akarata elle
nére is az irodalomhoz kapcsolják. (Az Egye
temi Könyvtár Kazinczyhoz írott levél
gyűjteménye nagyon sok érdekes nevet és 
témát tartalmaz, hogy csak találomra Szilá
gyi Sándort, Toldy Ferencet vagy Degré 
Alajost említsük.) A nyitott kérdések meg
válaszolása a további kutatás feladata, ame
lyet az előzmények kitűnő rajzával T. Erdélyi 
Ilona tanulmánya könnyít meg. 

Kovács Magda 

Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar 
rendezés, történetéhez a XIX. század második 
felében. Bp. 1963. Színháztudományi Intézet — 
Országos Színháztörténeti Múzeum. 119 1. 
(Színháztörténeti Könyvtár, 10.) 

A könyvecske mind tárgyát, mind fel
dolgozásmódját tekintve szerves folytatása,, 
Mályuszné Császár Edit előző, ugyancsak a 
Színháztörténeti könyvtár sorozatban megje
lent publikációjának (Adatok a magyar ren
dezés első évtizedeihez. Bp. 1962.). Ott a rendel
kezésére álló gyér és szűkszavú adatok alap
ján igyekezett rekonstruálni az 1790-től az 
1860-as évek elejéig terjedő korszak rende
zői gyakorlatát. A XVIII. század utolsó és a 
XIX. század első évtizedeit illetően például 
szinte kizárólag az előadott művek szövegé
ben található szerzői utasításoknak, valamint 
az egykorú társulatok fennmaradt jelmez- és 
díszletjegyzékeinek gondos vizsgálatából le
szűrt feltevésekkel kellett beérnie. A jelen 
munkájában tárgyalt periódusra vonatkozó
lag viszont már bővebb és érdemlegesebb for
rásanyagra — mindenekelőtt aránylag nagy
számú, részletes utasításokat és jele:etvázla--
tokát tartalmazó rendezőpéldányra—támasz
kodhatott. A dolgozat tengelyében — híven a 
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címben is feltüntetett, elsődlegesen adatfel
táró célzathoz — egy sor ilyen rendezőpél
dány meglehetősen tüzetes ismertetése áll. E 
dokumentumok ugyan inkább csak a rende
zői munka külsőleges, technikai jellegű moz
zanataiba nyújtanak bepillantást, mint a 

' díszletezés, a világítási effektusok, a szerep
lők térbeli elhelyezkedése, a nagyobb csopor-
tozatok mozgatása — ám a rendező feladat
köre a szóban forgó időszakban még alig ter
jedt túl ezeken a vonatkozásokon. A rende
zésnek mint az irói mű színpadra állításában 
központi jelentőséggel bíró, önálló alkotó tevé
kenységnek mai értelemben vett fogalma 
ekkoriban még sem a színházi gyakorlatban, 
sem a közönség és a kritika tudatában nem 
alakult ki. Ezért nem — vagy csak elenyésző 
mértékben — hasznosíthatta a szerző tárgya 
kapcsán a korabeli színikritikák máskülön
ben igen gazdag és értékes anyagát. A kor 
színházi bírálói (Gyulai és Salamon ugyanúgy, 
mint a náluk egy nemzedékkel fiatalabb 
Péterfy és Beöthy) szinte mindig beérik az 
egyes színészi alakítások rövid jellemzésével 
és értékelésével, s eszükbe sem jut, hogy a 
látott előadást mint valami egységes rendezői 
koncepciót tükröző szerves egészet ítéljék meg. 

A könyv bevezetése hangsúlyozza, hogy 
színművészetünkre — mind a műsorpolitika, 
mind a játékstílus tekintetében •— már az 
1860-as évektől kezdve a polgári ízlés nyomja 
rá bélyegét. A polgárságnak a valószerű s 
egyúttal látványos és hatásos színházra irá
nyuló igénye biztosít az addiginál nagyobb 
súlyt a rendező működésének is. A két részre 
tagolódó dolgozat a továbbiakban a korszak 
két legjelentősebb rendezőegyéniségének: 
Molnár Györgynek és Paulay Edének művészi 
arculatát vázolja fel. Az első (terjedelmesebb) 
fejezet Molnár György munkásságával fog
lalkozik. Benne a szerző „a polgári színház 
egyik hazai megteremtőjét" ismeri fel, aki 
mind a Budai Népszínház létrehozásával, 
mind — a műfaj ekkori elsekélyesedésével 
nem számoló s ezért eleve kudarcra ítélt — 
népszínmű-kultuszával addig színházba nem 
járó társadalmi rétegek közönséggé nevelé
sét akarta előmozdítani. Jellegzetes rendezői 
módszereit két rendezőpéldányának bemuta
tásával érzékelteti: az egyik az 1868-ban 
bemutatott Bem hadjárata című — minden 
irodalmi értéket nélkülöző, pusztán hazafias 
látványosságnak szánt — revühöz, a másik 
Shakespeare A vihariának 1874-i Nemzeti 
Színház-i, előadásához készült. (Ez utóbbi az 
egész könyv terjedelmének mintegy felét 
tölti ki.) Molnárnak a fokozott színszerű
ségre és dekorativitásra, a vizuális élmé
nyek előtérbe helyezésére irányuló törek
vése — mutat rá Mályuszné —• téliesen egy
beesett a mein ingen i iskola stíluseszményé-

.vel. Molnár a meiningeniekkel egy időben, 
de tőlük függetlenül alakította ki a maga 

elképzeléseit, ám ezek a felvilágosodás puri
tán dramaturgiai elveihez ragaszkodó, a szín
ház feladatát csupán az írott szöveg tolmácso
lásában látó hazai kritika elutasításába ütköz
tek. S mire a meiningeniek „világhírre jutot
tak és az irány győzedelmeskedett, az ő pályá
ja befejezést nyert'.'. ' 

Paulay Ede színháztörténeti jelentőségét a 
szerző elsősorban a „polgári középfajú dráma" 
meghonosításában és a műfajhoz szabott 
játékstílus kialakításában látja. Utal Paulay-
nak arra az — egyébként már a korábbi szak
irodalomban is kiemelt — érdemére, hogy 
pontos, fegyelmezett munkára nevelte együt
tesét, s az egymástól többé-kevésbé függet
len virtuóz egyéni produkciók hagyományát 
jól egybehangolt, tudatos összjátékkal vál
totta fel. Alaposan átgondolt, a legkisebb rész
letre is kiterjedően precíz rendezői gyakorla
tának illusztrációjaképpen három Paulay-
féle rendezőpéldányból (egy Augier- és két 
Csiky Gergely-darabból) közöl meggyőző 
példákat. Bizonyos polemikus éllel hangoz
tatja, hogy Paulay rendezői elveit erősebb 
szálak fűzik idősebb magyar pályatársai: 
Szigligeti, Egressy Gábor, Szerdahelyi Kál
mán, Molnár György tevékenységéhez, mint 
azokhoz a külföldi mintaképekhez, amelyeket 
vele kapcsolatban rendszerint emlegetnek. 
A külföldi ösztönzések szerepét természete
sen Mályuszné sem tagadja, ám ezek sorában 
főként a közvetlen francia hatásnak, az ekkor 
már nyomtatásban is megjelenő párizsi ren
dezőpéldányok, „livret scénique"-ok példá
jának tulajdonít fontosságot a Szigligeti ide
jén még domináló laube-i osztrák befolyással 
szemben. Paulay műsorpolitikájáról szólva is 
leszögezi, hogy a francia darabokat közvet
lenül a párizsi színházak repertoárjából vette 
át; a bécsi Burgtheater ebben a tekintetben 
semmiféle közvetítő funkciót nem töltött be. 

Mályuszné Császár Edit érdekes anyagot 
feltáró, a magyar és nemzetközi szakiroda
lom beható ismeretéről is tanúskodó könyve 
hasznos előmunkálat színháztörténetünk ta
lán legelhanyagoltabb ágának: a magyar ren
dezés történetének átfogó igényű feldolgozá
sához. 

Oltvánvi Ambrus 

Sziklay László: Az ifjú Hviezdoslav. Bp. 
1965. MTA Irodalomtörténeti Intézete - Aka
démiai K. 190 1. (Irodalomtörténeti Füzetek 
50.) 

Lapos korban a nagyság szükségszerűen 
magánnyal társul. Hviezdoslav, a szlovákok 
máig első költője szinte egész pályáján egye
dül küzd a „maga iránya" mellett. A kiegye
zés utáni évtizedek szlovák irodalmának 
története a magyarénál is lehangolóbb; 
a miénknél jóval merevebb-erőszakosabb 
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Gyuláik szorítják ott vissza az ellenzéki fia
talság korszerű kezdeményezéseit. 

Sziklay László könyve nyilván egy na
gyobb monográfia bevezető része. A fő kér
dés, amely köré vizsgálódásait csoportosítja: 
hogyan nőtt Hviezdoslav nacionalista és 
epigon kortársai fölé, honnan az az eszmei 
tisztaság és művészi bátorság, amely nagy
ságának is, magányának is alapja. Gondosan 
összeállított életrajzzal (huszonkét éves koráig 
kíséri hősét) és a magyar, német, szlovák 
nyelvű zsengék elemzésével bizonyítja a szár
mazás — paraszti életmódú, demokratikus 
szemléletű, kurtanemes család — és nevelte
tés — a magyar nyelv és kultúra alapos meg
ismerése — jelentőségét a költő különleges 
fejlődésében. 

A magyar irodalomtörténész két fontos 
tanulságot vonhat le e fejtegetésekből, egy 
speciálisat és egy általánosabbat. — Az első 
az abszolutizmus korabeli magyar értelmiség 
megítélésével kapcsolatos. Hviezdoslav Mis
kolcon és Késmárkon járt gimnáziumba, 
Eperjesen jogakadémiára. Mindenütt de
mokratikus légkör fogadta, józan társadalmi 
és nemzetségi tolerancia, sőt — még a kés
márki cipszerek közt is — negyvennyolc 
hagyományainak tisztelete. A kisvárosi in
telligencia általában fölötte állt a kisebbs'égi 
torzsalkodásnak. A nacionalizmus elsősor
ban a fővárosban és a megyei dzsentrik vilá
gában dívott; a költőnek is Árva megyében 
kellett szembenéznie vele. 

A másik következtetés: klasszikusaink — 
főleg Petőfi, de Arany is — Hviezdoslav szá
mára nemcsak irodalmi példát vagy társa
dalmi útmutatást jelentettek, hanem a nem
zeti elfogultság fékezőjét is. Petőfi — Goethe 
és Shakespeare mellett —, harmadik nagy 
mintaképe a világirodalmi tájékozottságú 
fiatalembernek; ez elve elválasztja őt a kö
zép-európai arányok provinciális megítélői-
tó'I. Igazi kulturáltság — ha nemzeti célú is —, 
nem nélkülözheti a kozmopolita elemeket, 
s Petőfi tisztelőjének ment kell maradnia 
a korlátolt sovinizmustól. 

Minden monografikus írás bizonyos tény
anyagból és annak koncepciózus magyará
zatából áll. Sziklay feltétlenül az adatok ösz-
szegyűjtésével és ellenőrzésével végzett je
lentősebb munkát.* Különösen meggyőző 
a vidéki magyar gimnáziumok szellemének 
bemutatása, valamint a magyar hatások 
filológiai feltárása Hviezdoslav korai költé
szetében. E kérdésekben egyébként a szerző 
kutatásai a szlovák nacionalista irodalom
történetek több torzítását megdöntik. (Egy 
érdekes mozzanatot mégis elnagyoltnak érzek 
a biográfiában: az árvái dzsentri-réteggel 
való szakítás történetét. Sziklay — helyesen 
— megkérdőjelezi az esküvői pálfordulás 
hatásos legendáját, de kielégítő tényszerű 
indokolást nem ad helyette.) 

A tanulmány értelmező részei, sajnos, 
lényegesen gyengébben sikerültek. Kifogá
saim részben módszertaniak, részben nyelv
helyességiek. Sziklay a mindenkori alapos 
analízis helyett néhány mutatós „varázs
szóval" intézi el élet és mű legkényesebb 
ellentmondásait. Hviezdoslav élményeit 
(gyermekkorától az ügyvédi vizsgáig) gépie
sen egy „jó" illetve egy „rossz világ" össze
ütközésére vezeti vissza; finom lélektani 
rezdüléseket, drámai fordulatokat kerül meg 
olyan semmitmondó terminusokkal,. mint a 
költő „lelki alapszövetének" módosulása, 
a „szlovák ösztönvilág" feltörése, stb.; a mű
elemzést pedig többnyire íartalomközléssel 
helyettesíti. 

Még bántóbb azonban, és az adott tudo
mányos színvonalon teljesen érthetetlen az 
a stiláris hanyagság, amely a kötetet jellemzi. 
Fülsértő szlavizmusok (pl. „Az Üj szlovák 
iskola demokratizmusával, radikális polgári 
irányával különbözött a Stúr-epigonok általa 
Stará slovenská skolának [Régi szlovák 
iskolának] nevezett csoportjává/, az 1861-i 
turócszentmártoni gyűlés óta a szlovák po
litikai élet hangadóivá/." 39. 1.), esetlen mon
datszerkezetek (pl. „ . . . d e az egész, úgy 
ahogy van, az első — megengedjük — bátor
talan lépés valami olyasmi felé, ami ponto
san az ellenkező irányba mutat, mint ami azok
nak a célja volt, akik a kötetke kiadását elő
segítették." 118. 1.), fogalomzavarok (pl. 
a felező tizenkettest azonosítja az alexand
rinussal a 18. lapon stb.) és képzavarok (pl. 
„a kedvetlenség piszkának letörtsége béní
totta volna meg. . . " , vagy „Zakvitnul... 
[Kiviritott. II. 52] c. költeményben azért bo
rult virágba az ugar, mert egy fiatal emberpár 
éppen szerelme magjával vetette be. . . " 125. 
ill. 132 1.) bukkannak föl lépten-nyomon; sőt 
a levonatok felületes átnézése folytán durva 
helyesírási hibák is maradtak a végleges szö
vegben. Az effajta elhamarkodottság sem 
a szerzőnek, sem lektorainak, sem a kiadónak 
nem válik dicsőségére. Elvégre a helyes nyelv
használat az irodalomtörténetírásban sem 
kivételes erény, hanem alapvető követel
mény. 

Merhán Miklós 

Kunszery Gyula: A magyar szonett kezdetei. 
Bp. 1965. Akadémiai K. - MTA Irodalom
történeti Intézet. 107 1. (Irodalomtörténeti 
Füzetek, 47.) 

Tizenegy évvel Bajza epigramma-teóriája 
előtt Kazinczy megírta* a Sonett elméletét 
(1817). Tanulmánya azt bizonyította a kor
társak előtt, hogyan lehet és kell írni szonet
tet. Kunszery Gyula most megjelent érdekes 
és gondos tanulmánya pedig azt bizonyítja, 
miként lehet és kell nyomon követni és érté
kelni, élvezni egy műforma alakulását, törté-
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neti fejlődését. Ezen túlmenően: a korábban 
és különböző célkitűzéssel megírt verstani 
könyvek többnyire sejtették, Kunszery hatá
rozottan tanúsítja, mily gondos kutatómun
kát igényel a szonett-kérdés boncolgatása. 
Három vonatkozásban is: irodalomtörténeti
leg, verstanilag és filológiailag; e háromhoz 
pedig a fejlett esztétikai igénynek kell csat
lakoznia. Kunszery Gyula a szonett-kérdés 
problémakörének centrumát Kazinczy körül 
vonja meg. Noha tanulmánya irodalomtörté
neti korszakokat ölel fel — Kazinczy és kö
rének törekvéseiben, nyelv- és stílusújító, mű-
formatökéletesítő kezdeményezéseiben látja 
a probléma megoldásának nyitját. 

Két ponton viszont ellene kell mondanunk 
megoldásának: 

1. a Kazinczy-korszakot megelőző időszak 
tárgyalása — meghatározott terjedelem mel
lett is — túlságosan elnagyolt. Ezt a szórvá
nyos adatok nem teszik indokolttá. Kazinczy 
a jelzett, Sonett c. tanulmányában még futó
lag is alaposabban nézett körül a szonett 
kialakulásának történetében, gondosan elvá
lasztva a francia és az olasz ágat, ez utóbbihoz 
kapcsolva Petrarca költészetét. Úgy tetszik, 
ennek megfelelően Kunszery Gyula nem tekin
tette át teljesen a magyar kialakulás minden 
mozzanatát. Túlságosan és csakis az irodalmi 
szakanyagra hagyatkozott. Elkerülte figyel-
•mét pl. Verancsics Antal két szonettje, egy 
olasz (Madregale) és egy latin (Latiné) nyelvű. 
Pedig érdemes lenne megvizsgálni a hazai 
szonett-termés szempontjából ezek értékét, 
noha nem magyarnyelvűek. Ezzel máris ki
szélesítené az első szonett határát, időben, 
Faluditól — a régi magyarság felé. 

2. Nyomatékosabban kellene érinteni Pet
rarca és Kisfaludy Sándor kapcsolatát a mű
formában. Ha csak gyér nyomok, vagy csupán 
sejtések vannak — azokat. Legalább oly mér
tékben, amint egy korábbi tanulmányában 
éppen a szerző tette meg (It 1957. 2. sz.: 
A Hirnfy-vers nyomában). Nincs helyünk 
szóban forgó tanulmányának bővebb idézé
sére, annyi azonban idekívánkozik, hogy 
„a Petrarca-féle klasszikus olasz szonett fel
építésében kétségkívül hasonlít a Himfy-

• szakhoz, ám a két strófa-szerkezet között 
lényeges különbségek vannak . . . És így 
— bár egyebekben Petrarca költészetének 
Kisfaludyra gyakorolt nagy hatása közismert 
tény — a szonettek és a Himfy-szak verstani 
viszonyának vizsgálatát — egyelőre nyugod
tan mellőzhetjük" (i. m. 207.). Úgy gondol
juk, hogy nagyobb, önálló tanulmány kereté
ben ezt az egyelőré-t jórészt meg lehetett volna 
szüntetni, s ennek megfelelően a kellő iro
dalomtörténeti és műfajtörténeti ágyazott
ságba került volna Kazinczy tanulmánya is. 

Kunszery Gyula igényességét jelzi az is, 
hogy a négy főrészt (Szórványos előzmények; 
Kazinczy kezdeménye; Kazinczy köre; „Szonett

áradat") helyesen megválasztott témájának 
vizsgálata után Néhány kapcsolatos kérdésit 
is felvet. így a szonett-fordításokét, a szo
nett-elméletét és a szonett-zenéjét. Tulajdon
képpen ezekben a fejezetekben összegezi a 
szerző, hogy a korábban tárgyalt fejezetek 
történeti áttekintésében mily irodalmi-esz
tétikai szintet érnek el a szonettek. A fordí
tások és eredeti munkák éppen ezáltal kerül
nek megfelelő értékrendbe, hogy a szonettek 
írásakor, belesimulva a kor általánosabb iro
dalmi- és stílustörekvéseibe, miként tesznek 
finomabb igénnyel eleget a verstani és eszté
tikai követelményeknek. 

Nyilvánvalóan nem volt könnyű egy több
szempontú műfaji kérdéscsoportot egyetlen 
rendező elvnek alávetni, hiszen írók, és irány
zatok, fordítások és folyóiratok, elméletek és 
„szonett-háború" keveredtek egyazon kor
szeletben is. Egy már történetileg lezárult 
korszak tényleges és szerteágazó összefüggé
séből kellett egyetlen szempontra koncentrál
tan kiválogatni az anyagot. Ezt a feladatot 
Kunszery Gyulának lényegében sikerült még
oldania. Éppen kutatószenvedélye és foko
zott esztétikai igényessége teszi tanulmányát 
igen rokonszenvessé; ezzel tudta következe
tesen célkitűzését megvalósítani. De ez arra is 
felhívja a figyelmet, történeti áttekintése meg 
is követelné, hogy megadja a szonett-elmélet 
mai értékelését. Ezt bizony jószerint az olva
sóra bízza, pedig nagyon odakívánkoznék 
tanulmányába. 

Végül a filológiával kapcsolatban egy sajá
tos mozzanatot tennénk szóvá. A tanulmány 
jegyzeteiben végig és következetesen kísért: 
a régi vagy régebbi forrásanyagot használja 
fel és jelöli meg, holott tetemes részüknél 
újabb, sőt véglegesnek tekinthető és kritikai 
igénnyel készült is rendelkezésre áll. Ilyenekre 
gondolunk: Batsányinak Faludiról írt tanul
mánya már megtalálható a Batsányi kritikai 
kiadás III. kötetében (1961.); Turóczi-
Trostler József tanulmánya. Az első magyar 
szonettről a Magyar irodalom—világirodalom 
I. kötetében (1951.); Révai József Kölcsey-
tanulmánya Válogatott irodalmi tanulmányok 
c. kötetben (i960.). Hasonlóképp: miért kell 
jelölni a régi (esetleg múlt századi) kiadáso
kat — Kármán, Berzsenyi, Kazinczy, Köl
csey műveire gondolunk —, amikor ma már 
rendelkezésünkre állnak a kritikai vagy ily 
igénnyel készült kiadások? 

A fenti kifogások elsősorban arra akarják 
a figyelmet irányítani: mivel Kunszery Gyula 
egy műfaj fejlődésének történeti áttekintését 
végezte el, önmagában véve zárt, teljes egész
nek mondható tanulmányban — felépítésé
nek és interpretálásának csekély módosításá
val elérhette volna, hogy a teljes és hosszú 
időre kielégítő megoldását is adja a szonett-
kérdésnek. 

Kovács Győző 
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Elek László: Justh Zsigmond. Gyula, 1964. 
Békés megyei Tanács VB Művelődésügyi 
Osztálya. 195 1. 7 t. 

Elek László monográfiájában nincs nyoma 
eredetieskedésnek, sajnos azonban önálló 
koncepciónak sem igen: egészében véve csu
pán kutató-elődei eredményeinek összegezé
sét adja. Nemcsak az életrajz alapvető tény
anyagában: a jellemzésre s a gondolatmenet 
továbblendítésére szintén, elődöktől vett idé
zetek szolgálnak. Diószegi András és Gálos 
Magda tanulmányaira támaszkodik leginkább 
a szerző — néhány jelentős ponton új, saját 
gyűjtésű adalékokkal egészítve ki azokat. 
A helyi (békési, orosházi) és fővárosi lapok 
cikkeiből vett adatok pontos korfestést tesz
nek lehetővé (az I. fejezetben), érdekes vonat
kozásokra hívják fel a figyelmet Justhnak az 
agrárszocialista mozgalommal való kapcsola
tát illetően (V. fej. 1.), s ugyané forrásból 
kapunk képet az író kultúrpolitikus-szerepé-
ről is. Ez az irodalomszervező és műpártoló 
Justhról szóló IV. fejezet számíthat a leg
nagyobb érdeklődésre: Elek itt tárgyalja az 
irodalmi szalon megalapításának történetét, 
valamint Justh szenttornyai életmódját, szín
házalapító és -irányító tevékenységét. 

A monográfus módszerét nem tartjuk a 
legszerencsésebbnek: szigorúan kronológiai 
szempont szerint rendezte el anyagát, az esz
mei, társadalmi és stiláris problémák kifej
tése egymással váltakozva, elszórtan, első 
felvetődésükkor történik. Ez a didaktikus 
fokozatosság ugyan jó bevezetővé avatja a 
művet Justh világába, azok számára, akik 
először hallanak e témáról, az ismeretterjesztő 
jelleg azonban a behatóbb tudományos vizs
gálat gátjának bizonyul. Hiányzik a műveket 
egészükben megragadó kritikai szemlélet: a 
részítéletek igaz volta ellenére csak elvont, 
leíró jellemzést, s nem pedig jól érzékelhető, 
viszonyító értékeléseket kapunk; így aztán 
elmaradt az indoklás, is Halász Gábor véle
ményének cáfolata mögül, a Napló vagy a 
regény esztétikai elsőbbségét vitató perben. 

Németh László, aki még nem ismerhette 
a Naplót, így írt Justhról: „Halála pillanatá
ban félúton van a dilettantizmus és íróság 
között". Halász Gábor egyértelműen a Naplót 
tartotta Justh főművének. Elek válaszát csak 
a fejezetelésből és egy félmondatból olvas
hatjuk ki, ő a regényírónak adja az elsőbb
séget. Szerintünk a novellák, az újságcikkek 
s a töredéknek maradt ciklusból elkészült 
regények, kiegészítve az irodalmi szalon meg
alapítására irányuló törekvéssel és a szent
tornyai parasztszínház létrehozásával, a pálya 
hosszmetszetét adják, a Napló két része pedig, 
mondhatni, keresztmetszetet. Az egyéniség 
csak a kettőből együtt fejthető meg. A Napló 
ma is rendkívül élvezetes olvasmány; s van-e 

még ilyen éles tükör »a századvégről 
egy is? ! Bár.nem szépirodalom, szép. 
eszközökkel dolgozik. Mindenképpen 
érték. A regények meg a novellák nah 
szándékú, de elsősorban eszméket szemlél, 
művek, jellegzetes és emlékezetes hőseik ek 
nére is felemás értékű alkotások, amelyeke <r 
írójuk élete tesz csak teljessé. És ez az élet, ez 
a Napló, s a szépprózai munkák, művészi 
igényükön túl, figyelemfelhívó felkiáltójel, és 
ugyanakkor kérdőjelek sorozata is; mindkettő
ben egy idegesen éles szemű „analytikus" 
örökös éberségének, mindent megismerni aka
rásának öntudatlanul leszüremlett élettanul
sága rejlik. Az életút hosszmetszete valami 
nagyon szép tisztulást, megnyugvást mutat, 
azt, hogy a keresztutak kínzó kétségét és a 
nagyvilági vakító káprázatokat lassan a lé
nyeg látása, az élet fejlődéstörvényeinek biz
tonságotadó ismerete váltotta fel; ám a férfi
korral, beért tapasztalatokkal megjött bíz
tató . kiegyensúlyozottság mögött a Hazai 
Napló csalódott-keserű iróniája és magány
élménye, valamint a feltehetően nemcsak 
orvosi javaslatra történő, évenként ismételt, 
nyugtalan külföld-járás titka vibrál. A való
ságot alig ismerve vállalkozott idealizmusá
ban gyakorlati tettekre, így szükségszerű
en tragédiát hozó, feloldhatatlan kettős
ség húzódik végig Justh Zsigmond életműve 
mélyén. 

Ezt illusztrálja az irodalmi szalon körüli 
viták kérdése, aminek kellő részletességű 
tárgyalásával kettős célt szolgált a monog
ráfus: az életrajzi adatközlés mellett társa
dalmi életünk ellentmondásosságát dokumen
tálta. Azt, hogy ennek történelmi okait fel
tárja, elfogultsága nem engedte, mert így 
azoknak kellett volna, hogy igazat adjon, akik 
ellenezték Justh javaslatát egy szalon alapí
tását illetően, amely közelebb hozná egymás
hoz az arisztokráciát és a művészeket. Nemé-
nyi Ambrusnak például, aki tiltakozásában 
közösséget vállalt a szalonból kirekesztett 
nem-művész intelligenciával. A negyvennyolc 
óta még mindig megoldatlan általános polgári 
egyenlőségi törekvések megtagadását, vagy 
legalábbis figyelmen kívül hagyását jelentette 
Justh jószándékú javaslata — irodalmi kön
tösben politikai harc folyt tehát, s ami iro
dalmi téren a haladást szolgálta volna, hibáz
tatható volt politikai szempontból. 

Justh hírlapírói munkásságával az eddigi 
kutatók nem foglalkoztak, Diószegi András is 
csak az irodalmi kapcsolatok vonatkozásában 
vizsgálta a problémát. A monográfia anyagá
ból kiviláglik, hogy e témakörben Elek László 
jártas a leginkább, ezért fájlalnunk kell, hogy 
meglehetősen elnagyolva dolgozta ki az ide
vágó részt. Tematikai csoportosításra szorít
kozott, nem jelölve ki e cikkek helyét a 
magyar publicisztikában, de Justh életművé
ben sem, nem magyarázta meg őket, s nem 
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magyarázott belőlük, noha — mert hosszabb 
időszakot fognak át, s mert nem csupán s köz
vetlenül a társadalmi élet sodra, hanem az 
alkotói kedv belső kényszere határozta meg 
tárgyukat,. — tán még a Naplónál is érdeke
sebb tanulsággal szolgálhatnának az író gon
dolatvilága megértéséhez. 

Elek László úgy vélte, sokkal fontosabb 
— hogy hősét minden oldalról igazolhassa— 
azt bizonyítani, milyen jó földesúr is volt 
Justh, mennyire szerették őt parasztjai. Amit 
e tárgyban mond, annak ellenére, hogy két
ségkívül igaz, mesélő jellege miatt veszít a 
tudományos előadásmód hiteléből, s amo
lyan kedvencét—védencét dicsérő, fölösleges 
bizonykodás lesz. Már rámutattunk tárgy-
szeretetéből fakadó elfogultságára, ez ott 
bizonyos dolgok ki nem mondására, itt bő-
beszédűségre vezetett. 

Elek László munkája végeredményében a 
szorosabban vett irodalomtörténetírás szem
pontjából is hasznos: összegez és kiegészít. 
Ám az előző nézeteket inkább beolvasztó, 
mintsem azokat történeti sorrendben feltér
képező jellege miatt mégsem tekinthető az 
eddigi kutatások teljes összefoglalásának, 
holott a szerző, mivel ismeretüknek birtoká
ban van, elvégezhette volna ezt is. 

Wintermantel István 

A százéves Színésziskola. írások és képek a 
múltról és jelenről. A Színház- és Filmmű
vészeti Főiskola centenáriumára. Szerk.: Csil
lag Ilona. Bp. 1964. Magvető K- 359 1. 11 t. 

Amikor a százéves megnyitását ünneplő 
Főiskola — az alapító okmány ugyanis 1863-
ban kelt — emlékkönyvet adott ki, érthető, 
hogy elsősorban saját jelenlegi arculatát, 
mint a Felszabadulás után eltelt húsz esz
tendő diadalát kívánta bemutatni. A 45 lapos 
történeti bevezetésen kívül néhány meleg
hangú In Memóriám beszél csak e kiadvány
ban az ezt megelőző nyolcvan év történe
téről. 

A kötet ilyen módon való profilírozása 
nem csupán azt akadályozza azonban, hogy 
a múltról megfelelő képet nyerhessünk, ha
nem azt is, hogy ennek ismeretében értékel
hessük jelenlegi eredméríyeinket. 45 lapon a 
történeti rész írójának, Csillag Ilonának, lehe
tősége nyílik arra, hogy megemlítse az első 
tanári kart, de arra már nem, hogy a színi
kritikus Gyulai és a dramaturg Szigligeti esz
tétikai nevelőmunkáját saját korukon belül 
vizsgálva, megállapíthassa, milyen irányokat 
képviseltek, hogy a meiningeniekre való uta
láson kívül a Paulay Edét ért egyéb művészi 
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hatásokat is felfedhesse, vagy hogy rámutat
hasson arra, milyen speciális okai voltak a 
szép magyar beszéd súlyponti helyzetének a 
tantervben. Noha a kötet a Főiskola jelenlegi 
oktatási keresztmetszetét hiánytalanul akarja 
adni, nincs tér a régebbi didaktikusok, Egressy 
Gábor és Hevesi Sándor részletes méltatására, 
holott nyilvánvaló, hogynyolcvan évenkeresz-
tül — kisebb-nagyobb áttételekkel — rajtuk 

' nyugodott a magyar színészképzés. Nincs 
„keret" a tananyagul szolgáló színművek ala
posabb felbecsülésére sem, — itt bukkant 
volna elő az az igazság, hogy Hevesiig Egressy-
bői éltünk! — de a növendékek származási 
és szociológiai adatai sem mérlegelhetők. 
Mindezek a sajnálatos hiányok természetesen 
nem a szerzőt, hanem a kötet tervezőit 
marasztalják el. 

Gosztonyi János Gellért Endréről, Simon' 
Zsuzsa „Néhai tanártársaidról, Kazimír 
Karoly Hevesiről, mint haladó hagyomány
ról írt kis tanulmányai sorolhatók még a 
múlt rekonstruálásának éppen nem haszon
talan műfajába. 

A szerzők többségénél azonban érvényesül 
a kiadáskor határozatba ment elv: rögzíteni 
a jelenlegi Főiskola képét. Mivel nemhogy 
száz, de már tíz év múlva is történelemmé — 
irodalomtörténetté, színháztörténetté, film
történetté, szociológiává — válik minden sor, 
ez az elhatározás megadja az egyes tanulmá
nyok becsét. Kit ne érdekelne, hogy 1965-ben 
hogyan körvonalazták a „művelt színművész" 
képét (Hegedűs Géza), hogyan látták drámák 
és rendezők problémáit Ádám Ottó, Herskó 
János, Kazán István, Szinetár Miklós? Érté
kes és az elmúlt húsz esztendőre jellemző 
mindaz, amit Vámos László a színpadi beszéd 
oktatásáról elmond, vagy a színészeti gyakorlat 
első huszonnégy tanórája, amiről Várkonyi 
Zoltán ad naplószerű beszámolót. Ma azonban 
még, ezeken a lapokon, nem szükséges bőveb
ben kitérnem rájuk. Kivétel talán Bikácsi 
László irodalmi vonatkozású cikke. Tanul
mánya — Film és irodalom — elevenen meg
írt, kellemes olvasmány: a jó elbeszélő készség 
szinte feledteti a felületesebben olvasóval, 
hogyan fonódik a szerző mondanivalói sorába 
számos eredeti megfigyelés. A nélkül, hogy 
egyes írók immár évszázados „filmszerűségé
nek" helyesen meglátott és eddig még nem 
regisztrált tenyéré bővebben kitérnék, ki kell 
emelnem azt az irodalomtörténészt és szocio
lógust egyaránt érintő megállapítást: az iro
dalomban — világszerte ! — mai napig milyen 
kevéssé tükröződik a film-élmény. Ha majd, 
néhány évtized múlva, ennek a kötetnek 
valódi értéke kitárul, talán az írói őszinteség 
is eljut arra a fokra, hogy Euripidész és 
Shakespeare mellett Walt Disney vagy Fábri 
Zoltán életművét is megízleltesse hőseivel. 

Mályuszné Császár Edit 



Gárdonyi Géza: Isten rabjai. A sajtó alá 
rendezés és az utószó Z. Szálai Sándor és Tóth 
Gyula munkája. Bp. 1964. Szépirodalmi K-
393 1. 

Gárdonyi életművében jói felismerhetően 
tér vissza időnként egy lírai színezetű szerelmi 
motívum: két egymásnak teremtett, de a 
sors által mégis más-más pályára rendelt 
lélek különös viszonyának időtlen hangulata. 
Ebben a viszonyban sohasem ismerszik meg 
igazán a nő, de feltárulkozik a körülötte forgó, 
érte sóvárgó, róla rezignáltán elmélkedő férfi. 
Egyhelyütt — nem csekély iróniával — így 
nevezi ezt az író; „Sétálás a Paradicsomkert 
kerítése körül, kívülről." Nincs módunk itt 
vizsgálni, milyen személyes élményekből, 
férfi és nő viszonyának miféle nézőpontú meg
ítéléséből ered ez Gárdonyinál. (Irt erről e 
folyóiratban Gergely Gergely 1963-ban és 
Mezei József 1964-ben.) Az kétségtelen, hogy 
e motívum különböző variációkban és kör
nyezetekben, elbeszélésekben és regényekben 
sűrűn felbukkan és viszonylag csekély a 
társadalmi-történelmi kötöttsége. Ott van 
már a korai Cypridn-ban, A láthatatlan ember
ben és az Isten rabjaiban (történelmies válto
zatok), a Hosszúhajú veszedelem több novellá
jában, az Ábel és Eszterben, a Bibiben, (mo
dern, polgári s némiképpen ironikus válto
zatok) stb. 

Ezek közül az Isten rabjait — Gárdonyi 
szavaival — az „epedés végtelen éneke"-ként 
jellemezhetnénk, hozzátéve: szordinóval és 
nem éppen a legsikerültebben. Más és más 
ugyan Emőke és Zéta-vagy Ábel és Eszter 
között a lehetséges emberi kontaktus s ennek 
következtében az érzelmek — elsősorban a 
férfiérzelmek — írói kibontakoztatásának 
lehetősége, a beteljesületlenség miatti fáj
dalom lírájának hangszíne — de ezeket figye
lembe véve is Jancsi fráter és Margit esetében 
erőtlen ez a másutt megkapó líra. A kedvvel, 
lendülettel rekonstruált hun világ is, az 
1860-as évek Pest-Budájának atmoszférája 
is teltebben, harmonikusabban rezonál a 
vezérmotívumra, mint a IV. Béla Magyar
országa. Jancsi fráter szerzetes-élményei, 
Rudolf és Marcellus atyával tett útjai, Ábris 
fráter kétszeri visszatérése a klastromba, csak 
futó képeket adnak egy kissé vérszegény 
témának az illusztrációjául. A téma: ahogyan 
Jancsi (apjától tanulva) szemétföldben neveli 
a legszebb liliomokat, úgy Margit Istennek 
„szemét-földben" nőtt „méltóságos lilioma", 
amely majd századokon át fehérlik a nemzet 
emlékezetében. Ebben az összefüggésben nyer 
értelmet az az embertelen önmegalázás, ame
lyet Margit hátborzongató fanatizmussal vál
lal. És a regényt záró látomásban a kör 
bezárul Jancsi fráter számára: liliomait a 
halott királylány-apáca mellére helyezve be
látja, hogy a számtalan fajta rabságból álló 

világban az Isten rabjaként őrizhette csak 
meg tisztán szíve legnagyobb kincsét, sze
relmét. 

Ez a poétikus jelképesség azonban a re
gényben többhelyütt gyenge prózává laposul. 
Néhány szerzetes-portré, néhány zárdai jele
net szcenírozása valóban sikerült. A még gyer
mek Jancsiban azonban a Pöhöly-gyerek 
vagy a kis Bornemisza Gergő erőtlenebb 
ismétlését ismerjük fel, a történeti képek sok
szor okoskodóan anakronisztikusak, viszoly
gást kelt a Halotti Beszéd „beépítése", Jancsi 
vallási kételyeinek egy középkori szerzeteshez 
(még ha kertész is) képest erőltetetten termé
szettudományos háttere stb. -i 

Éppen ezért furcsának érezzük a más 
Gárdonyi-kötetek sajtó alá rendezésében és 
utószóval való ellátásában érdemeket szerző 
Z. Szálai Sándor és Tóth Gyula nagy appará
tussal készült utószavát. Mintha észrevéve, 
hogy az érdemes író gyenge pontjához érkez
tek, túlméretezett apológiát írtak válna a 
félreértéseket is eloszlatni igyekvő objektív 
kommentár helyett. Gárdonyi Egerbe zárkó-
zásának történetétől, vallási—világnézeti, sze
relmi problémáitól kezdve a magyar klerika-
lizmus történetének egyes fejezeteiig, a re
gényt fogadó kritikáig mindent felvonultat
nak. Erejüket különösen arra fordítják, hogy 
ebben a jellegzetesen lírai alkatú regényben 
lépten-nyomon társadalombírálatot mutas
sanak ki. így olyan kétes értékű feltevésekig 
jutnak, mint pl. az, hogy a „Tiszák és Weker-
lék féktelen nemzetiség ellenes politikájá"-
nak bírálataként fogják fel IV. Béla és Uros 
szerb király barátságának megemlítését, (Ha 
így volna, annál rosszabb volna a regény!) 

Az Isten rabjai a maga nemében hibái 
ellenére sem méltatlan reprezentánsa Gárdo
nyi életművének. Éppen ezért az utószónak a 
körülötte támadt félremagyarázásokat, félre
értéseket tisztázva a mű belső értékeinek és 
gyengéinek megértésében kellett volna segí
tenie a tájékozatlanabb olvasókat. 

Nacsúdy József 

Szomory Dezső: Az irgalom hegyén. A be
vezető tanulmányt írta: Vargha Kálmán. Bp. 
1964. Magvető K- 554 1. 

Szomory neve észrevétlenül hullott ki 
a köztudatból a háborús vihar közepette, 
a történelmi korfordulót jelentő változások 
hajnalán. Csak most adódott lehetőség azon 
nemzedék jelentőségének méltatására, mun
kásságának kritikai értékelésére, amelynek 
első alkotói periódusa a Nyugat indulását 
megelőző néhány évtizedre esik, s életműve 
— mint Szomoryé is — átnyúlik a legújabb 
időkbe. 
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A bevezető tanulmány írójának, Vargha 
Kálmánnak érdeme, hogy belülről, lélektani
lag próbálja megvilágítani Szomory sajátos 
egyéniségét. Azt vizsgálja: vajon lelkivilágá
nak rejtett motívumai miképp fonódnak össze 
művészi gyakorlatával, s egyáltalán, melyek 
e zárt komplexumnak belső törvényei. Meg
győzően hangsúlyozza Vargha Kálmán a va
lóság és látszat probléma-körének jelentősé
gét Szomory filozófiai felfogásában. Ez alap
vető dialektikus kategória köré nemcsak ars 
poetica-i nézetek jegecesednek, de itt rejlik 
egyéniségének kulcsa is, itt található az az 
archimedesi pont, ahonnan távlatok nyílnak 
művészetének megértéséhez; S ami többek 
között fényt vet arisztokratikus magányára, 
rejtezésére. Mert rejtezni akart: a látszat 
plasztikus, simulékony 'álarcát öltötte fel, 
s azt többre becsülte a hétköznapok valósá
gánál. Ugyanennek a koncepciónak vetüle
tét tükrözi stílusának fejlődése is. A zeneiség, 
stilizálás fokozatosan megszűnik puszta „ha
tás" lenni, önálló szerephez jut, a tartalmi 
elemek rovására is érvényesül. Hogyan lénye
gül líraivá az, ami addig líraiság, az utánérzés 
és beleélés bravúrja volt: ezt mutatja be 
Vargha Kálmán finom és pontos analízisek 
során. A pályaszakaszokat, állomásokat il
lusztráló novellák megválogatása általában 
szerencsés, bár elvétve akad közöttük olyan 
is (pl.: a Viola Pál pályafutása), amelynek 
említése indokolatlannak tűnik. A tanulmány
író előnyösen használja fel és ízesíti saját ku
tatásainak eredményeihez a kortársak és 
Szomory-ismerő kritikusok (Kosztolányi, Hat
vány, Illés Endre) egy-egy helytállónak 
bizonyult ítéletét. Ám ha a teljesség igénye 
egy viszonylag kisterjedelmű dolgozat kap
csán nem merülhet is föl, néhány hiányosságra 
mégis fel kellett figyelnünk. 

A portré és az elemzések akkor keltenek 
némi hiányérzetet az olvasóban, ha történe
tesen nem belső megközelítéssel, hanem a kül
ső (irodalmi és társadalmi) környezet felől 
akarnak eljutni az író életművéhez. Ez csak 
akkor járhat majd maradéktalan sikerrel, 
ha Szomory életműve még jobban és telje
sebben elfoglalja az Őt megillető helyet a tér 
és idő koordináta-rendszerében. Fokozott 
tisztázásra vár például az elődökhöz és pálya
társakhoz fűző szálak szerepe, de még inkább 
az utóbbiakra gyakorolt hatás. Egy helyütt 
ugyan szó esik arról, hogy Kaffka Margit 
írásain kezdetben Szomory zenei effektusokra 
építő prózájának nyomai észlelhetők... de 
vajon Kaffka volna az egyetlen? Kosztolá
nyi elbeszéléseit olvasva, különösen a pálya
kezdetén írtakat, szembe tűnik szecessziós 
örökségű dekoratív jellegük, az erős stili
zálás. Az inspiráció esetleges forrása után nyo
mozva nem keltene meglepetést Szomory 
nevének felbukkanása. Kosztolányi és Szo
mory ars poetica-jának összevetése, vagy 

Szomory és Pap Károly hasontárgyú novel
láinak egymás mellé állítása is ígéretes feladat 
lehetne. 

A világirodalom nyújtotta ösztönzést 
Szomory művészetében Daudet, Balzac, 
Maupassant neve fémjelzi — amint látszik, 
kizárólagosan francia befolyás. A névsor 
mindamellett nem teljes. Zoláról említés sem 
esik, holott Az isteni kert írójának első el
beszélései, amelyek párizsi magánosságában 
fogantak,^ meglehetősen naturalista szemlé
letűek. Ügy véljük, részletesebb elemzést 
igényelne a kor művészi törekvéseinek Szo
mory életművével való összefüggése. Csak 
általánosságban hallunk bizonyos „Gesamt
kunst" megteremtésére irányuló erőfeszíté
sekről. Vargha Kálmán rámutat az ösztönös 
megfelelésekre, felérzésekre és átszikrázásokra 
anélkül, hogy e korreszpodenciákat konkre
tizálná, esetleg — miképp egyszer Proust-ot 
említi — közismert nevekhez kötné. Csak 
André Gide-re gondoljunk: prózájának gya
korta emlegetett líraisága, az action gratuite 
fogalma, stilizálást és formai primátust elv
ként hirdető művészetszemlélete, szüntelen 
önelemző készsége, mind olyan rokontünet, 
amely — ha áttételesen is — de összehason
lításra, gondolatok felvetésére késztet. 

Réti Tamás 

Gömöry János: Emlékeim egy letűnt világról. 
A bevezetőt Szalatnai Rezső írta. Bp. 1964. 
Szépirodalmi K. 247 1. 

Két évvel 1965-ben bekövetkezett halála 
előtt, 95 éves korában írta meg Gömöry János 
,,egy letűnt világ" krónikáját. Saját életkorán 
túlmenően emlékezései mintegy száz évet ölel
nek át, írásain keresztül emberközelbe kerül
nek még a múlt század eleji események is. 
Többek között elmondja, hogy atyja Petőfi
vel egyidőben volt tanítványa Hajósi Dániel 
tanítónak Kecskeméten és Hruz Mihály, 
Petőfi lakásadója, édestestvére volt Gömöry 
nagyanyja atyjának, Hruz Istvánnak. 

Feljegyzéseinek igazi érdekessége azonban 
e kétségtelen kuriózumok helyett elsősorban 
Gömöry kultúrpolitikai tevékenységében kere
sendő. Érdekes képet fest a felvidék század-
eleji művelődési viszonyairól, melyet jól 
ismert, hiszen élénk közéleti tevékenységet 
fejtett ki. Hosszú ideig működött pl. Eperje
sen, mint a híres Kollégium igazgatója, 
ugyanakkor elnöke is volt az eperjesi Magyar 
Társaságnak, meg a Széchenyi Kör irodalmi 
szakosztályának. 

A könyv leginkább forrásértékű részei 
közé a szlovákiai magyarság irodalmi életével 
és magyar nyelvű iskoláztatásával foglalkozó 
fejezetek tartoznak. Az irodalmi élet irányí
tásában és szervezésében fáradhatatlan Gö-
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möry leginkább a kassai Kazinczy Társaság 
főtitkáraként végzett emlékezetes munkát a 
harmincas évek elejétől. Az ő és munkatársai 
működése nyomán fejlődött a társaság a szlo
vákiai magyarság vezető kulturális fórumává. 
Legjelentősebb vállalkozásuk talán a Magyar 
írás című folyóirat 1932 márciusában történt 
megindítása volt. Ez a lap kétségtelenül fon
tos szerepet töltött be, téved, vagy pontatla
nul fogalmaz azonban Gömöry, amikor azt 
állítja, hogy Darkó István szerkesztő minden 
véleménynek és irányzatnak tárt kaput nyi
tott. A szerkesztő irányelve valóban a sok
oldalúság volt, de határozottan az előremu
tató tendenciák szolgálatában. Ennek volt a 
következménye, hogy Móricz Zsigmond is 
sokat várt ettől a folyóirattól és hogy a buda
pesti jobboldali irodalompolitika épp ezért, 
érthetően igyekezett is a Magyar írás körül 
csoportosuló írók egységét megbontani. 
A manővereket Mécs László egy nyilatkozata 
fedezte, valójában adminisztratív eszközök
kel bomlasztották fel őket. 

Gömöry János emlékirata a teljesség igé
nye nélkül jól összefogott summáját adja egy 
sikerekben és csalódásokban egyaránt gazdag, 
tartalmas életpályának. Hiányzik azonban a 
kötet végéről egy összeállítás Gömöry szerény 
méretű irodalmi munkásságának emlékeiről 
(pl.: Rezik János: Az 1687. évben 'felállított 
eperjesi vérpad. Ford.: Gömöry János és Po
gány Gusztáv. Liptovsky Sväty Mikulás, 
1931. — Gömöry János: Az eperjesi kollégium 
rövid története. Eperjes, 1933. stb.). 

Batári Gyula 

Magyar könyvészet. 1945—1960. A Magyar
országon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéke. IV. Művészetek-irodalom-földrajz
történelem. Főszerkesztő Sebestyén Géza. A 
szerkesztés munkáját az Országos Széchényi 
Könyvtár Bibliográfiai Osztályának retros
pektív csoportja végezte Komjáthy Miklósné 
vezetésével. Bp. 1964. OSZK. 616 1. (Biblio-
graphia Hungarica 4.) 

Korunkban a tudományos kutatásnak 
szükséges és nélkülözhetetlen segédeszközeivé 
váltak a bibliográfiák. Ennek ellenére nálunk 
csak 1946. január 1. óta jelenik meg rend
szerese^ 196l-ig havonta, azóta kétheten
ként) az Országos Széchényi Könyvtár szer
kesztésében az önálló magyarországi kiadvá
nyokat számbavevő kurrens Magyar Nemzeti 
Bibliográfia és mellékleteként a magyar 
periodikák cikkanyagát feltáró Magyar Folyó
iratok Repertóriuma. A kéthetenként nap
világot látó füzetek az aktuális irodalom 
gyors áttekintésére alkalmasak, de egy-egy 
nagyobb időszak anyagának a számbavételé
hez a füzetek egész sorát kell kézbe, venni és 

átkutatni. Ezért bocsátotta közre a könyvtár 
1963-ban a Magyar Nemzeti Bibliográfia 
1961—1962. évi anyagát kumulatív kötet
ben, 1964-ben pedig az 1945—1960 közötti 
időszak önálló magyar könyvtermését tar
talmazó, öt kötetre tervezett Magyar Könyvé
szet 4. kötetét, mely az ETO szakbeosztása 
szerint csoportosítva anyagát a 7-es (művé
szet), 8-as (irodalom) és 9-es (földrajz és tör
ténelem) szakok anyagát adja közre, időben 
elsőként tehát azokat a részeket, amelyek 
a szakrendben az utolsó helyen állnak. Ez a 
sorrendi kiemelés két szempontból is indo
koltnak látszik. Egyrészt ezek azok a szakok, 
amelyek a szakembereken túlmenően a szé
lesebb olvasóközönség érdeklődésére is leg
inkább tarthatnak számot, másrészt mint 
többségükben történeti jellegű ismeretágak, 
leginkább igénylik a nagyobb időszakot felöle
lő bibliográfiai feltárást. (A természettudo
mányok többségénél és az alkalmazott tudo
mányoknál a kutatás elsődleges forrásai 
a legfrissebb kutatások eredményeit közlő 
kurrens bibliográfiák, a régebbi publikációk 
itt általában csak a tudománytörténeti ku
tatás számára fontosak.) 

A Magyar Könyvészet 4. kötete tehát 
fontos segédeszköze az irodalomtudományi 
és irodalomtörténeti szakkutatásnak is. Ez 
a kötet — az egész kötet terjedelmének több 
mint a felét kitevő irodalmi anyagon túl — 
éppen azokat a tudományokat tartalmazza, 
amelyeknek 1945 utáni általános elvi s szá
mos vonatkozásban részeredményei is első
rendűen fontosak az irodalom kutatói szá
mára. A szerkesztésnek az a gyakorlata, 
hogy az egyes szakok fejezetszámai után 
utal a rokon- vagy kiegészítő anyagot tartal
mazó fejezetekre, az irodalom esetében a nyelv
tudományra (400) és a folklórra (398) tör
ténő utalással konkretizálódik. Számos uta
lásra akad a kötet használója az egyes fejeze
teken, alcsoportokon belül is. Abban az eset
ben ugyanis, ha valamely mű tárgyánál 
fogva több szakcsoportba tartozik, teljes 
címleírással abban kapott helyet, amelybe 
leginkább beleillik, a többiben szerzőjének 
és címének feltüntetésével szerepel s utalás 
történik oda, ahol a mű összes adatai meg
találhatók, így már a 4. kötet irodalmi 
részébe is belekerült rövid jelzéssel és utalás
sal egész sor olyan munka, amelynek teljes 
címleírása más kötetekben kap majd helyet, 
de az irodalomtudományi szakkutatás sem 
nélkülözheti őket (pl. az esztétikai munkák). 
A sorozatok keretében napvilágot látott 
művek is két helyen kerültek felvételre: tel
jes leírásukkal az egyes műveknél s rövidítve 
sorozatcímük alatt. Rendkívüli módon meg
könnyítik a szerkesztők a kutatók munkáját 
azzal, hogy a tudományos szempontból fon-
tosabb gyűjtőkötetekről: tanulmánygyűjte
ményekről, évkönyvekről, szépirodalmi an-
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tölógiákról, egyes szerzők műfordításait tar
talmazó gyűjtőkötetekről, stb. analitikus 
Címleírást adnak, azaz a kötetek részletes 
anyagát tartalomjegyzékszerűen is közlik. 
Szépirodalmi antológiáknál, műfordítás-kö
teteknél a kötetben helyet kapott szerzők 
neveit sorolják fel a közlés sorrendjében. 
Az analitikusan feltárt kötetek anyagában 
való tájékozódást az utolsóként megjelenő 
5. kötet könnyíti meg s teszi lehetővé majd, 
amely betűrendes mutatókat fog tartalmazni 
az 1—4. kötetek anyagáról. 

A 8-as szak, az irodalom anyagát a biblio
gráfia az alábbi további csoportosítás szerint 
bontva teszi közzé: Világirodalom (ezen 
belül: irodalomtudomány, vegyes szépiro
dalmi gyűjtemények, ifjúsági irodalmi gyűj
temények), majd az egyes nemzeti irodalmak 
(az anyag terjedelmétől függően esetleg 
ezeken belül is további alcsoportok: irodalom
tudomány, irodalom egyes írókról, szépiro
dalom műfajok szerinti bontásban, szerzői 
gyűjtemények, ifjúsági irodalom; a kevés 
anyagot tartalmazó nemzeti irodalmak ese
tében azonban csak mechanikus betűrend) 
s függelékben — mivel általában több nyelv 
irodalmát felölelik — az irodalmi sorozatok. 
Ez a csoportosítás biztosítja ugyan a kötet 
anyagának könnyű, egyszerű áttekinthető
ségét, de egyszer-egyszer jellegüknél fogva 
eltérő műveket von össze egy csoportba, 
máskor összetartozókat választ el egymástól. 
A „Világirodalom" „Irodalomtudomány" al
csoportjában pl. a valóban elméleti művek 
szomszédságában kaptak helyet a biblio
gráfiák is, köztük számos efemer értékű, 
esetleg egy-egy aktuális politikai esemény 
kapcsán készült rövid jegyzék. Az elég nagy
számú bibliográfiát — véleményünk szerint — 
célszerű lett volna külön csoportként közölni. 
A terjedelmesebb anyagot tartalmazó nem
zeti irodalmak műfaji csoportosítása viszont 
egy-egy több műfajban alkotó szerző mun
káit választja szét egymástól, ami az ilyen 
szerzők összes műveinek számbavételét ne
hezíti meg. Megkönnyíti majd ezt az 5. kötet 
névmutatója, de a szépirodalmi művek mű
faji hovatartozását figyelmen kívül hagyó 
egyszerű betűrendes rendezési elv is elég
séges lett volna s biztosíthatta volna az azo

nos szerzők egyazon szakba tartozó munkái
nak együttes megtalálását. 

A művek címleírását a szerkesztó'ség a 
könyvtári szabvány előírásai szerint végezte. 
E téren egyetlen fogyatkozásra szeretnénk 
felhívni a figyelmet: Mark Twain álnév s 
M alatt sorolandó betűrendbe, nem pedig 
Twain, Mark formában, ahogy a 820-as 
szakcsoporton belül több ízben is történt. 
Indokolatlannak tartjuk végül, hogy a 870-es 
szakon belül az ókori latin irodalom alkotá
sai mellett kaptak helyet teljes címleírásuk
kal egyes, a nemzeti irodalmak latin nyelvű 
időszakába tartozó munkák: pl. Taurinus 
Paraszti háborúja, Erasmus művei, vagy 
ifj. Horváth János Árpád-kori latin nyelvű 
irodalmunk stílusproblémáival foglalkozó 
munkája. Á szerkesztőség akkor járt volna 
el helyesen, ha Morus Tamás Utópiáiéhoz 
hasonlóan ezeket a műveket is a megfelelő 
nemzeti irodalmakhoz utalta volna. 

A Magyar Könyvészet 4. kötete e kisebb, 
a munka értékét és fontosságát egyáltalán 
nem csökkentő fogyatkozásai, szeplői elle
nére is hasznos segédeszköze a szakkutatás
nak. A. kutató a Magyarországon nyomta
tott, magyar és idegen nyelvű könyveket 
találja meg benne az időszaki kiadványokban 
megjelent publikációk közül csak azokat 
tartalmazza, amelyek különnyomat formá
jában, esetleg valamely sorozat keretében, 
önállóan is napvilágot láttak. A magyar 
vonatkozású könyvtermésnek az országon 
belül megjelent műveken kívül van azonban 
égy másik fontos rétege is: ez a hazai szerzők
nek külföldön magyarul vagy idegen nyelven 
megjelent műveit s külföldön élő magyar 
szerzőknek a munkáit foglalja magába. Ezek
nek a kiadványoknak a számbavétele ebben 
a bibliográfiában nem, de az újabb időben 
másutt sem történt meg, holott irodalmunk 
termékeinek egyre több nyelvre történő for
dítása s a külföldön megjelenő mind több 
magyar nyelvű munka megjelenése miatt 
fontos lenne. Az Országos Széchényi Könyv
tárban folyó gazdag és intenzív bibliográfiai 
tevékenység feljogosít bennünket, hogy nem
zeti bibliográfiánk ezen adósságának kiegyen
lítését is nemzeti könyvtárunktól várjuk. 

Fülöp Géza 
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