
nyelvű monográfiája alapján ad vázlatos, de 
a legfontosabb vonalakat illetően helyes 
képet. 

A kiadók írják az I. kötet előszavában: 
„Reméljük: jelen, jóllehet befejezetlen ki
adásunk hasznára lesz az olvasóknak, és 
hozzájárul ama kérdés megoldásához, milyen 
helyet kell juttatni Nagy-Morvaországnak, 
ahol a XI. század előtt a thesszaloniki test
vérek, Konsztantin-Cirill és Metód megve
tették à szláv írás alapjait, a római világban 
és Közép-, különösen pedig Délkelet- és 
Kelet-Európa történetében." Már az első két 
kötet ismeretében bizton szögezhetjük le: 
a vállalkozás elérte célját, a nagymorva biro
dalomra vonatkozó, lehetőség szerint teljes 
elbeszélő forrásanyag egybegyűjtése (amit 
a III. kötetben oklevelek, episztolák, földrajzi 
leírások, a IV.-ben pedig zsinati anyagok és 
jogi természetű iratok publikálása követ) 
hatalmas segítséget jelent a csehszlovákiai 
egyetemi oktatásnak és a kérdéskör bármi
lyen nemzetiségű kutatójának. Arra a kér
désre, hogy milyen hely illeti meg Nagy-
Morvaországot Európa történetében, a fele
letet a nagy vállalkozásban már publikált 
és még publikálásra váró teljes írott forrás
anyag (no meg természetesen a régészeti lele
tek) alapján dolgozó kutatók adják majd 
meg. 

Kristó Gyula 

Debreczeni István: Arany János hétköznapjai. 
Bp. 1968. Gondolat K. 147 1. 20 t. 

Ujabb értékes munkával gyarapodott 
Aranyról szóló irodalmunk. Szerzője, Deb
reczeni István éppúgy szalontai születésű, 
mint Arany, és családja kapcsolatba került 
Arany Jánosékkal. Debreczeni már mint diák 
rendezgette a szalontai Arany múzeum anya
gát, és később ő írta meg ennek első rendszeres 
katalógusát. így vált a helyi vonatkozású 
Arany-irodalom legavatottabb ismerőjévé. 

A könyv célja, hogy bemutassa Arany 
Jánost az egyszerű, hétköznapi embert. 
Debreczeni munkájának értékét emeli, hogy 
az idevágó kutatások eddigi eredmé
nyeinek hasznosításán túlmenően, számos 
eddig ismeretlen forrás felhasználásával való
sítja meg e célt. A könyv megírásához bősé
gesen merített Arany Jánosnak sógorához, 
Ercsey Sándorhoz írott, jórészt kiadatlan 
leveleiből. Becses adalékokat szolgáltatott 
könyvéhez özv. Popovics Oyörgyné, sz. Roz-
vány Gabriella és Arany veje, Széli Kálmán 
is. A könyv céljának megvalósítása érdekében 
Debreceni pontosan feltérképezi a költő te
vékenységi körét (pl. foglalkozik a gazda, 
a háztulajdonos, a földesúr, az üzletember 
Arannyal), valamint feldolgozza a legapróbb 
részletekig életmódját és szokásait. Mindezek 

finom elemzésével olyan árnyalt lélektani 
portrét kapunk Aranyról, amely közelebb 
visz bennünket költészetének megismerésé
hez. 

Debreceni könyve nemcsak e tekintetben 
hozzájárulás az Arany-irodalomhoz, hanem 
a szalontai források ismeretében, családi kap
csolatai révén, új adatok birtokában elmélyíti 
Aranyról szóló eddigi tudásunkat is. A prae-
ceptor Aranyról szóló fejezetben a régi okta
tási módszereket elvető és újakat alkalmazó 
fiatal pedagógus arca bontakozik ki. 

Az Ercsey Sándorhoz írott jobbára ki
adatlan leveleiből vett idézetekkel még job
ban alátámasztja azt a tényt, hogy a költő 
mennyire megrendült leánya halálakor. 

Figyelemre méltó Debreczeninek a nagy
szalontai Arany Emlékmúzeumban levő 
Arany-könyvekről készített katalógusa. A 
könyvek egy részét a költő kísérő jegyzetekkel 
látta el. 

Arany írói jövedelmeiről szólva megvilá
gítja Debreczeni egy-egy költői munka kia
dástörténetét, s tájékoztat a korabeli írói 
díjakról is. 

Tompához, íróbarátaihoz és sógorához 
írott, még publikálatlan leveleiből a szerző 
pontos adatokat közöl a költő betegségeiről 
és azok hatásáról. 

Szintén a sógorával folytatott levelezése 
kapcsán nyer rendkívül biztos ténybeli alá
támasztást az, hogy a minden kockázattól, 
tartózkodni akaró költő azért kezd földvá
sárlásokba, terményeladási manőverekbe, 
majd azért vesz részvényeket, hogy az anyagi 
függetlenség birtokában teljesen az alkotás
nak szentelhesse magát. 

E könyv sok új adatra támaszkodva gaz
dagon kibontja Arany János jellemvonásait, 
érzékletesen állítja elénk az egyszerű hét
köznapokat élő költőt. Debreczeni István 
munkája értékes támasza a további Arany
kutatásnak. 

Heverdle László 

S. Heksch Ágnes: Imre Sándor mííveffid I -
politikai rendszere. Bp. 1959. Tankönyvkiadó 
V. 299 1. 

Annak a sokatigérően tehetséges század-
eleji nemzedéknek volt tagja, mely a kultúra 
minden ágában az élet megújítására készült. 
Adyval egy évben, 1877-ben született, értel
miségi családból. Nagyapja, Imre Sándor, 
neves irodalomtörténész. 

A szerző gondosan elemzi Imre nemzet
nevelési koncepciójának kialakulását és a for
radalmak hatását erre a koncepcióra. Imre 
Sándornak olyan eszményei voltak, mint 
Széchenyi István és Eötvös József: a leg
jobb magyar tradíciókhoz kapcsolódott. Az ő 
munkásságukat folytatta, amikor kora köz-
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