
nem itt keresendő. Hassenstein nem mutat 
új arcot; lényegében ugyanazzal a humanis
tával találkozunk e lapokon is, mint akit már 
ismertünk. Prágát bemutató, Christianus 
Pedikhez írott levelét Potuéek 1946-os ki
adásában is olvashatjuk (15. sz.); igen távol 
áll a ,,de re publica" „műfajától". Az Ulászló
hoz írt „intelmeket" is ismertük már, ezt 
a dicséretek és nem titkolt szemrehányások 
között mozgó írást (uo. 49. sz.), melynek igazi 
mondanivalóját talán e mondat fejezi ki leg
hívebben: „mennyivel jobban s bölcsebben 
járt el András meg Béla, kiknek most te lettél 
az utóda: ők a bálványimádásra visszavágyó 
pannonokat már a kezdet kezdetén felmor
zsolták". Mert Bohuslaus Hassensteinius 
legfőbb gondja a hit és az erkölcs tisztasága 
meg az egyház szabadsága; ezekben látja 
hazája és nemzete megmenekülésének, föl
emelkedésének zálogát. Már a 22 éves ifjú 
„a haza gyötrelmein" búsul, és a huszita 
háborúk pusztításaitól, a kül- és belpolitika 
kedvezőtlen fordulataitól, erkölcsi és anyagi 
zülléstől tépett ország sorsán való — inkább 
persze csak tépelődő, elméleties és koránt
sem tevékenységre és a realitások felmérésére 
sarkalló — aggódás szövi át későbbi írásait 
is. Bizonyos fokig maga is érezte, hogy állás
pontja és magatartása életidegennek tűnhe
tik: „Mindez a te szemedben túlontúl vallá
sosnak látszik, vagy ahogy te mondod: me
lankolikusnak — de azért mégis csak igazak!" 
— írta Piso Istvánnak 1491-ben. Nos, ez a 
Hassenstein szól hozzánk abból a meglehető
sen terjedelmes iratból is, melyet levélformá
ban küldött el 1499. április 1-én Petrus de 
Rosenbergmk, Csehország „praeses"-ének 
— és amelynek e legutóbbi évekig csak egy 
közel egykorú cseh nyelvű fordítása volt 
ismeretes, míg 1959-ben Stockholmban elő 
nem került eredeti latin szövege. A könyv 
fő értéke tehát kétségkívül ennek a nagy
szabású, legalább szándékában államelméleti 
munkának („volui aliquid ad te de re publica 
scribere") a közzététele, mégpedig kifogás
talan szöveggel. 

Ami mármost ez „cpistulát" illeti, erényei
ben s fogyatékosságaiban híven tükrözi 
Hassenstein őszinteségét, érzékenységét, 
moralista beállítottságát, képtelenségét a 
reálpolitikai tények megértésére és alkalmat
lanságát egy valóban államelméletnek nevez
hető koncepció megalkotására. Pedig az éles
látás és az emberismeret — némi rosszhisze-
m űséggel, gyanakvással fűszerezve — megvan 
benne. Világosan tanúskodnak erről bevezető 
szavai: „Mindjárt írni akartam . . . de meg
vártam, hogy a nagy szerencse e magas állás-
b an merre tántorít téged: hogy azután a te 
magatartásod szolgáljon előadásom kiindulási 
pontjául." Szerencsére nem feddenie kell ba
rátját, hiszen erényei közismertek; csupán az 
marad feladata, hogy megszilárdítsa őt a jó

ban, s néhány fontos szempontra fölhívja 
a figyelmét. Mire is? Arra, hogy „Ulászló 
tanácsa udvaribolondok gyülekezete", hogy 
a nemesség pártoskodó, a köznépet pedig az 
elnyomás meg a hajlamai lázadóvá tették. 
Ilyen körülmények között, folytatja, egy 
vezetőembernek pietásra és hazaszeretetre 
van szüksége, példaképeket pedig az antik
vitásban keressen. Kerülje a kapzsiságot, 
legyen mérsékelt és mérsékletes, keresse az 
őszintén istenfélő emberek társaságát, legyen 
irgalmas, kerülje a haragot, ne legyen gőgös, 
sem gyönyörhajhászó, óvakodjék a paráz
naságtól, értsen a hadvezetéshez stb., stb. 
— és mindezt számos idézettel, példával tá
mogatja meg, Cicerótól, Senecától, a Bibliá
tól kezdve egészen Aeneas Sylviusig. Szépen 
megírt, jól megszerkesztett, épületes írásmű, 
az erkölcsi emelkedettség hű tükre — de mit 
kezdhetett vele egy politikus a XVI. század 
hajnalán? Egyáltalán: mekkora jelentőséget 
tulajdonítsunk neki mint államelméleti mun
kának akkor, amikor már javában érlelődött 
Európa más tájain olyan művek koncepciója, 
mint az // principe vagy az Utópia? Nevezhet
jük-e, még a Rosenberghéz írott levél isme
retében is, Hassensteint „a központosított 
monarchia elméletírójának", nem kell-e eb
ben a magányos, sztoikus jellemben tovább
ra is tiszteletre méltó, „nem-reneszánsz" hu
manistát látnunk, egy fajta furcsa prófétát, 
aki szélmalmokkal folytat harcot, mert fegy
verzete elégtelen a valódi ellenfél fegyverei 
ellen? 

Az irodalomtörténet majd feldolgozza ezt 
az írását is, beleilleszti az életmű egészébe, 
föltárja kapcsolatait, meghatározza jelentő
ségét. — Mi pedig még egy pillantást vetve 
a kötet egészére, örömmel hívjuk föl a figyel
met a gondosan készült, bőséges, de mégsem 
terjengős apparátusra. Talán csak a beveze
tés tűnik kissé aránytalannak; a szövegközlés 
elveiről, a helyesírásról elég lett volna keve
sebb is — Hassenstein magyar kapcsolatairól, 
magyar barátairól egy kicsit több: legalább 
egy-két mondat. Végül egy szerény megjegy
zés: Libussát, Prága félig-meddig mondai 
alapítónőjét, nem volt szerencsés az index
ben dux Boemorum-nak nevezni. 

Boronkai Iván 

Krman, Daniel: Itinerarium. (Cestovny den-
nik z rokov 1708-1709.) Studiu o diele 
napisal Jozef Minárik. 2ivotopis a poznám-
ky napisal a text prelozil Gustáv Viktory. 
Bratislava, 1969. Vyd. Slovenskej Akadémia 
Vied. 976 p. 

Az 1707 áprilisában összeült rózsahegyi 
zsinat megbízta Szirmay Miklóst, hogy keresse 
fel XII. Károly svéd királyt, a német evan-
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gélikusok patrónusát, s eszközölje ki közben
járását I. Józsefnél a magyarországi evan
gélikusok, mindenekfölött pedig a jezsuita 
kézen levő eperjesi kollégium visszaszerzése 
ügyében. Szirmay, aki egyszer már járt a 
svédeknél (1. Századok 1880. 785-795.), 
Krman (Kermann) Dánielt kapta útitársul. 

Az ifjabbik Krman Dániel 1663. augusztus 
28-án született a Trencsénteplictől keletre 
fekvő Missenben (ma Omsenia, Zoványi 
lexikonában, Nagysziklás áll), s a pozsonyi 
börtönben halt meg 1740. szeptember 17-én. 
Mosóci rektor, turolukai, majd zsolnai lelkész, 
1706-tól a biccsei evangélikus egyházkerület 
püspöke, a szóban forgó rózsahegyi zsinat 
egyik legaktívabb résztvevője, Bél Mátyás 
barátja és munkatársa s mellette a szlovák 
barokk legtermékenyebb írója. Húszéves 
korától rendszeres irodalmi tevékenységet 
folytat, szlovákra fordít németből, latinból, 
műveli az egyházi irodalom minden ágát 
(ima, polémia, agenda, katekizmus, egyház
történet stb.), Bél Mátyással együtt készíti a 
szlovák bibliafordítást, számos alkalmi vers, 
beszéd, előszó, levél, számtalan hivatalos 
irat maradt utána, emlékkönyve is jeles 
művelődéstörténeti dokumentum. Kiemel
kedő jelentőségű alkotása a Károlynál tett 
követség emlékeit megörökítő Itinerárium. 

A deputáció a politikai helyzet kedvezőt
len alakulása miatt egyelőre nem indulha
tott. Közben Szirmay visszalépett, Krman 
magára maradt, s csak nagy nehezen tudta 
rávenni Podhorszky Sámuelt a kíséretre. Vég
re 1708. május 14-én útnak indulnakf Eper
jesről, felszerelkezve az akkor Bjelorussziá-
ban Nagy Péter ellen hadakozó svéd király
nak szánt borral. Varsón, Königsbergen ke
resztül haladnak Vilnáig, ahol tatár csapatok 
mellé adják magukat, s augusztus 16-án érik 
el a Mogilev mellett táborozó svéd hadsereget. 
Másnap találkoznak a királlyal (mellesleg 
megjegyezve, az expedíció némi anyagi támo
gatástól eltekintve eredménytelenül végző
dött), s ezután együtt maradnak a svéd se
reggel, így válnak részeseivé szeptember 
10-én a szapalovai ütközetnek, így tapasztal
ják meg a visszavonuló oroszok felégető tak
tikája nyomán támadt éhínséget, a tél kegyet
lenségét. Tanúi Mazeppa csatlakozásának s 
1709. július 8-án a svédek poltavai kataszt
rófájának. A menekülőkkel együtt félholtan 
sodródnak át a Dnyeperen, majd egy haza
térő svéd tábornok társaságában indulnak 
haza Jassin és Szucsaván keresztül Munkács
ra, ahová szeptember 5-én érkeznek meg. 

Krman útközben papírra vetett jegyzetei 
alapján 1709—1711-ben fogalmazta meg 
latin nyelvű Iíineráriumát. Feledhetetlen 
élményeken alapuló és személyes átérzéssel 
fűtött, közvetlen stílusa új a szlovák iroda
lomban s fontos állomás a világi tárgyú 
széppróza megteremtése felé. Tapasztalatai

nak leírása egyben (s általában) hiteles tör
téneti tudósítás is (fölveszi például a követ
séggel kapcsolatos iratok szövegét), amellett 
ma is szórakoztató olvasmány. Ez utóbbi 
nem kis részben annak köszönhető, hogy 
olykor-olykor pletykák után is elindul („iii-
fantes coxerunt, devorarunt" — mondja 
például a Lengyelországban kegyetlenkedő 
kalmükökről), s hogy oly nagyon szereti a 
furcsaságot, látványosságot. Tizenöt pont
ban részletesen ismerteti egy angol kanca 
bámulatos produkcióját (többek között pos
tára adja a leveleket, kivéve azt, amit a török 
császárnak címeztek); gyönyörűséggel festi 
a külsőségeket (templomok, várak, órák, erő
dítések, szertartások, kártya, temetés, egy-
egy elébe kerülő furcsa figura: szerelmes pap, 
miegymás); s természetesen, részletesen ecse
teli saját — többnyire csakugyan nem min
dennapi — kalandjait. A munka művelődés
történeti jelentősége azonban mindezeken 
túl és fölött van, s a tudatosan keresett mé
lyebb megfigyelések hatalmas számában áll. 
Krman mindenütt élénk érdeklődéssel kíséri 
a földrajzi, gazdasági, egyházi és vallási, 
politikai, társadalmi, szociális, néprajzi vi
szonyokat, térképet visz magával, tanulmá
nyozza a történeti, földrajzi irodalmat, s idéz 
is belőle. A gazdálkodás, kereskedelem mód
ját, tárgyát, a települések rendszerét, a nép 
szociális körülményeit legalább egy megjegy
zés erejéig mindenütt szóvá teszi, s ott, ahol 
a huzamosabb tartózkodás alaposabb tanul
mányozást enged, mélyebbre merül a nép
szokások, ruházkodás, életmód, vallás, épí
tészet, folklór leírásában. E tekintetben ki
emelkedő Königsberg, valamint az ukránok 
beloruszok, kalmükök, törökök, tatárok, své
dek, moldvaiak jellemzése. Különösen érdekli 
a műveltség színvonala, a nyelvtudás, isko
lázottság s még inkább maga a nyelv. Fel
jegyzi a legszükségesebb anyanyelvű kifeje
zéseket (köszöntés stb.), útközben maga is 
tanul oroszul (orosz könyveket is vásárol). 
Szépirodalmi szempontból kiváló a fontosabb 
történeti szereplők (elsősorban Mazeppa és 
XII. Károly) drámai jellemző erőt sugárzó 
portréja, meg a szinte tudatosan ellenséges 
és irgalmatlan orosz tél, a kietlen pusztaság, 
az éhség és nyomorúság leírása, csúcspontján 
a szörnyű poltavai vereséggel s nyomában a 
halálos veszedelmekkel terhes meneküléssel. 

A mű nem most jelenik meg először, teljes 
terjedelmében közreadta már 1894-ben Men-
csik Ferdinánd és Kluch János a Monumenta 
Hungáriáé Historica II. oszt. 33. köt. 423— 
594. lapján a bécsi császári könyvtár kéz
irata alapján. A Szlovák Tudományos Aka
démia most megjelent kiadása e kézirat és 
e nyomtatás mellett elsősorban Krmannak 
az eperjesi állami levéltárban levő eredeti 
kéziratára támaszkodik, s ennek alapján ter
mészetesen sokkal jobb szöveget ad, még-
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hozzá teljes kritikai apparátussal. (A sajtó 
alá rendezők már vagy húsz esztendeje fog
lalkoznak a témával, felkészültségük tehát 
nem meglepő.) Bevezetésül áll Krman hallat
lanul alapos életrajzi monográfiája Jozef 
Minárik tollából, mintegy 270 lap terjedelem
ben, tisztázva minden tisztázható kérdést. 
Ezt követi egy ugyancsak terjedelmes bib
liográfia. Az Jtinerárium latin szövege és 
szlovák fordítása után tájékoztató a mű tör
ténetéről. (Viktory nem szerezhetett tudo
mást arról, hogy Bognár János kolozsvári 
piarista 1899-ben magyarra fordította az 
llinerarium tekintélyes részét, a jelen kiadás 
383. lapján „Ex hoc pago die 7. Septembris 
pervenimus . . . " kezdetű mondattól végig, 
munkája azonban kéziratban maradt, s jelen
leg lappang.) Az egyes variánsok főbb elté
réseit szövegkritikai apparátus mutatja ki. 
A tárgyi magyarázó jegyzetek néha már fölös 
bőségükkel tűnnek ki: szinódus, konviktus, 
bazilika s effélék aligha hiányoztak volna. 
Minthogy vagy 80 apróbetűs lapot tesznek ki, 
nem lenne ildomos hibák után kutatni. (Akad, 
de nem több az elkerülhetetlennél. A 337. 
lapon „Die 16. Iulii, Eliae sacra" mellé tett 
jegyzet szerint Illés ószövetségi próféta volt; 
ez igaz, de július 16. Eusták napja és nem az 
övé. Általában Krman kronológiájában gya
kori a botlás; a 326. lapon június 7. helyesen 
17., a Szentháromság-vasárnapoknál követ
kezetesen csúszik egyet stb.) Függelékül 
Krman naplójegyzetei következnek számos 
történeti érdekű adalékkal, eddig felhaszná
latlanul. Végül orosz és német nyelvű kivonat, 
személynévmutató (éppen ebben a műfajban 
földrajzi index is elkelt volna). Végeredmény
ben mintaszerű kiadás, aminek értékét emeli 
a gazdag s zömmel érdekes illusztrációs anyag. 

Kulcsár Péter 

Jókai Mór: A magyar nemzet története regé
nyes rajzokban. 1—2. köt. Sajtó alá rendez
te Téglás Tivadar és Végh Ferenc. Bp. 
1969. Akadémiai K. 1275 1. (összes művei 
67—68.) 

Még a Jókai olvasóknak is csak kevés 
hányada tudhatja, hogy az írónak 1853-tól 
1902-ig szinte „örökös" gondja volt a magyar 
nemzet történetének megírása. Nem tudhatja, 
hiszen „Jókairól voltaképpen nagyon keveset 
tudunk". (Barta János: ItK 1963. 513.) Tör
ténelemszemléletéről még kevesebbet: nem
csak azért, mert „Jókai romantikus, nacio
nalista és liberális történetírása jellegzetes 
XIX. századi jelenség" (I. 328), hanem mert 
az íróról befejezett összefoglaló értékelés még 
nincs, és ez a JKK-sorozatnak sem feladata. 

„Ami poétikus, ami beleillik az általa te
remtett hangulatba, azt átveszi a forrásból." 
(I. 351), és ez arra vall, hogy az író sohasem 
volt történész, mindig író maradt. A magyar 
nemzet történetének szerkezeti aránytalan
sága ezt bizonyítja is. Az író az I. kötetben 
a honfoglalástól Mohácsig 319 oldalon, a II. 
kötetben Mohácstól 1848-ig 488 oldalon tár
gyalja történelmünket, az 1848—49-es ese
ményeket viszont — egy év történelmét — 60 
oldalon. A 60 oldal szenvedélyesen megírt 
mikrokozmoszában benne van a nemzetté 
válás történelmi élménye, ami meg is adja 
Jókai történelemszemléletének kulcsát. 

A magyar nemzet történetének 77 lapnyi 
keletkezés- és forrásjegyzete szilárd adatokat 
szolgáltat az író és a korabeli történészek 
kapcsolatáról, a mű indítékáról és felépülésé
ről, fokról fokra kimutatja Jókai forráskeze
lését. Széles alapú filológiai anyaga az író 
történelemszemléletének szintéziséhez feltét
len segítséget ad. 

Érdekes kérdés, hogy többi között mivel 
magyarázható az „intra Hungáriám iam est 
vita" kimondása, amelyben benne van az író 
állásfoglalása is. (II. 488—491) Jókai az 
utolsó fejezetben a XX. század fordulóját 
veti össze a XIX. század eleji magyar álla
potokkal a kiegyezett magyarság javára. 
,, . . . megváltozott-e az író történelemszemlé
lete . . . " ( ? ) — bár más összefüggésben, de 
feladja a kérdést a jegyzet. (I. 340) Az . . . „il
lúzióiból egyre többet vesztő ember" . . . 
(uo.) mit tehetett mást? A „szükségszerű tör
ténelem" (értsd kiegyezés) felismerésében és 
vállalásában is megmaradt a XIX. század 
emberének. Benne élt korában, de a reform
kor és 48, a „cselekvő" múlt emlékének meg-
kopása nélkül. A történelem későbbi menete 
az ő nemzedékének ennél nagyobb élményt 
nem adhatott. Ez igazolja a szerkesztők he
lyes álláspontját is, akik a két kötetnek 
szövegdokumentációs szerepet szántak. 

A szövegváltozatok vizsgálatában feltét
len Barta János (ItK 1963. 513.) és Rigó 
László (ItK 1964. 5—6. szám) nyomán kell 
járnunk, akik a sorozatszerkesztők figyelmét 
felhívták a nem kívánatos stilisztikai és 
helyesírási beavatkozásokra. Az őket követő 
Szakács Béla (ItK 1968. 2. szám) szintén 
kimutatja az általa vizsgált kötetek nyelvi 
zűrzavarát, és arra az álláspontra jutott, 
hogy „célszerű lett volna a jelen zűrzavart 
egységesíteni... e tarkaság nem nyelvi 
gazdagságot tükröz" (i. m. 247). 

A tarkaság és zűrzavar valóban nem lehet 
nyelvi gazdagság, de a sorozat szövegválto
zatai, variáns-táblázatai alkalmasak az ere
deti hang-, szó-, mondat-, szöveg-, sőt stílus
jelölésre. Minél kimerítőbbek a variáns-táb
lázatok, annál inkább megerősítik a rendezés, 
a Jókai-szótár és az akadémiai helyesírás
történet megírásának szükségét. Ez utóbbin 
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Szemere Gyula dolgozik jelenleg. Amíg ez el 
nem készül, a szerkesztők kénytelenek lesz
nek továbbra is „a mai helyesírásnak meg
felelő alakot" (JKK 32. 368) rendszeresíteni. 
Szó sem róla, az egyszerűsítés a publikációs 
igényt ki is elégíti, de a nyelvtudományt azon
ban nem. 

Mi a régies és népies alakoknak, az el
beszélő múltnak, toldalékolásban a magán
hangzók régies illesztésének, a hangugratás-
nak időhatára Jókai nyelvhasználatában? 
A „korfestő" idegen szavak a nemesi latinos
ság hagyományőrzői vagy tágabb korkap
csolatot jelentenek? Jókai helyesírása iga
zodott-e az akadémiai helyesíráshoz, vagy 
az őt közlő újságok, folyóiratok rontották az 
eredeti szöveget? A nyelvi rendezés és helyes
írástörténet szükségét csak néhány példával 
szemléltethetjük: 

A cicomáz, valószínűleg gyermeknyelvi 
eredetű szó Jókainál 1854: csicsomázták fel; 
1902: cicomázták fel (I. 449). Első előfordulá
sa: 1673: csicsomáztatnak (A magyar nyelv 
történeti—etimológiai szótára. Bp. 1967.) 
A továbbiakban: Et Sz) — A román jöve
vény: furulya Jókainál 1854: furuglyálni; 
1902: fel-furulyálni (I. 456). 1647: Furollyás; 
1750: furuglya (Et Sz). A kronologikus egy
szerűsítésre sincs mód, mert Jókainál 1854: 
germán; 1902: germán (I. 442). Az Et Sz-ban 
1840: germán; 1856: germán. A török jöve
vény: buzogány Jókainál 1854: buzgányai; 
1902: buzogányai (I. 420). Az o nélküli alak 
XVI. századi jelenség: 1548: bozgany,* de 
1550: bozogan (Et Sz). A köznyelvi: bosszant 
Jókainál 1854: boszontá; 1902: boszantá 
(I. 437). Az első hosszú mássalhangzós alak: 
bozzonta (Bécsi K. 113.). Az a-s alak 1862-
ben bukkan fel: boszant (bzF.). Jókainál 1884: 
IV.-ik Béla; 1902: IV. Béla (II. 548). Kéz
iratban: 8-ikán; 1902: 8-án (II. 568), de 1890: 
Az 1797-ki; 1902: Az 1797-iki (II. 563). Jókai 
általában a század végén a régies és népies 
alakokat köznyelvire javította, a helyesírása 
viszont zavart. Felmerül a kérdés: ha Vörös
marty a maga idején összegezte a magyar 
költői nyelvet, Petőfi, Arany népnyelvet vitt 
az irodalomba, akkor a romantikus széppróza 
királya mit tett a nemzeti nyelv egységesülési 
folyamatában? Igazodott vagy alkotott? 
A válasz nem lehet ennek a recenziónak fel
adata. Széles nyelvkutatói apparátus adhatna 
csak választ a JKK befejezése után. Ehhez 
nélkülözhetetlen alapot raktak és raknak le 
a jövőben is a szövegváltozatok összeállításá
ban végzett gyűjtő munkák. 

Nagy tehát a jelentősége az alapul vett 
szöveg betűhív vagy kritikailag helyreállított 
közlésének. 

A tárgyi és nyelvi magyarázatok általában 
kielégítőek, az Irodalom (I. 410—414) és a 
Jegyzetek a függelékhez (II. 705—711) című 
fejezetek pedig teljesebbé teszik a kritikai ki-
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adást. A „Regények" korábbi köteteihez 
mérten szélesebb és alaposabb, sőt sokolda
lúbb a jegyzetanyag, ugyanakkor felhívja 
a figyelmet az akadémiai helyesírástörténet 
hiányának pótlására. 

Tóth János 

Barta Lajos: Arnyak a hídon. Válogatta, a 
szöveget gondozta, a kísérő tanulmányt írta: 
Stenczer Ferenc. Bp. 1970. Szépirodalmi K. 
281 1. 

Barta Lajos életre szóló élménye Ady-
kora, a század első két évtizede. Ez adott 
neki erőt hosszú emigrációjában is, amikor 
a szocialista irodalom műhelyeit teremtette 
meg. 

Igaz, olyan medáliát kapott fiatalkorában, 
amely egy életen át nem veszített nemes ra
gyogásából. Az Élet arca című kötetéről Ady 
Endre írt olyan elismeréssel, amilyet csak 
Móricz Zsigmond vagy Kaffka Margit kaptak 
tőle. „ . . . Barta Lajos . . . nekem olyan 
örömet hozott, mint Móricz Zsigmond óta 
Kaffka Margiton kívül talán senki még" 
— mondta ki Ady a nagy szót Bartáról. 
„Évek óta számon tartottam" — folytatta 
Ady, dicsérő szavait — „Ez a könyv, Az Élet 
arca . . . új poéta könyve. Pompás könyv 
e pompátlanul szomorú időkben . . . Üj len
dületű magyarság a Bartáé, új szemű is, de 
olyan átmagyarázott magyar: rá lehetne 
bízni a legködösebb magyar elő-időkből ki
álmodni világosra a magyar életet. 

S mindebben az a nagyszerű, hogy könnyű, 
igaz, magától értetődő fenomén ,,s hogy Barta 
várt, de egyszerű művész-reprezentáns". 

Barta későbbi útja művészileg sajnos nem 
váltotta be Ady reményeit. 

Ez a jól válogatott kötet (Stenczer Ferenc 
munkája, aminthogy utószava is pontosan, 
helyesen igazítja el a Barta életművében 
tájékozódni akarókat), amely Barta publi
cisztikájából ad keresztmetszetet, azonban 
megérezteti az olvasóval, hogy a századeleji 
nagy nemzedék második—harmadik vonu
latában is milyen tehetségek voltak. 

Az első ciklus, a Kassai évek (1907—1910), 
benne mindjárt két figyelemre méltó írás, 
Bródy darabjáról, A tanítónőről és Móricz 
Hét krajcárjárói. Radikálisok és kommunisták 
(1910—1919) a következő nagy részt össze
foglaló fő cím. Ez Barta Lajos pályájának 
csúcsa. Ady korának közös témái a kor pub
licisztikájában járatosak előtt Barta Lajos 
írásaiban is felbukkannak: a parasztkérdés, 
Áchim, a nagy parasztvezér figurája, sorsa, 
a háború. Itt találjuk Ady-nekrológját, de 
már a proletárdiktatúrával kapcsolatos né
hány írását is. Az átdolgozott Vén bakancsos
ról írva a radikális elkötelezettségű író így 



meditál művészet és társadalom, kor és poli
tika kölcsönhatásán — hogy közben a dráma
író Barta Lajos saját alkotói gondjait is meg
fogalmazza: 

„A népszínmű meghalt, a szociális nép
dráma még nem jöhet, mert a pesti színházak 
pénztára nem bírja el sem Budapest közönyét, 
sem ideges irtózatát a népmélység megrendítő 
tüneményeivel, nehéz szagával és örömeinek 
is csak századok bánatában való fogantságá-
val szemben. És az ilyen érdeklődést nehe
zen lehet tenyészteni, mert igazi élete annak 
van, ami az életből ered. 

Hiszen ez a közöny és irtózás világosan 
mutatja éppen azt, amit politikánk is mutat, 
hogy a nép a maga hatalmas életével kívül 
esik nálunk az életen." 

Emigrációban (1920—1946) — jelzi a válo
gatás következő ciklusának címe Barta életé
nek több mint negyedszázadát, majd iro
dalomtörténeti szempontból is igen fontos, 
érdekes emlékezésekkel zárul az Árnyak a 
radon című kötet, amelyeket utolsó éveiben 
örökített meg az idős szerző. 

Ez a kötet is nemzedéke jelesei között 
jelöli ki Barta Lajos helyét. 

Varga József 

Krúdy Gyula. í878—1968. Emlékkönyv az 
író születésének 90. évfordulójára. Szerkesz
tette, a szemelvényeket válogatta és a bib
liográfiát összeállította: Katona Béla. Nyír
egyháza, 1968. Szabolcs Megyei Lapkiadó 
Vállalat. 184 1. 12. t. 

E könyvecske Szabolcs-Szatmár megye, 
közelebbről Nyíregyháza tiszteletadása nagy 
író-fiának, Krúdy Gyulának emléke előtt. 
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Magyar 
Irodalmi Tanszékének munkatársai voltak e 
kötet létrehívói, közülük is elsősorban Kato
na Béla, a Krúdy-kutatás ismert munkása. 

A kis kötet okán talán nem érdektelen 
néhány szót szólni a Krúdy-problémáról, 
— az író olvasottságáról, helyéről a XX. szá
zadi magyar próza történetében és az iro
dalomoktatásban. 

A két világháború közötti magyar irodalmi 
fejlődés ismerői jól tudják, hogy a polgári 
társadalmi rendnek hány áldozata volt, hány 
félresiklott, zsákutcás vagy éppen kettétört 
írói pálya jelzi a pusztítást akár rejtett kriti
kai vallomásokban, akár — ez a gyakoribb 
— panasztalanul. Ha az irodalmi élet áldoza
tairól beszélünk, rendszerint a fiatalon meg
halt, az elzüllött vagy más okokból elhallga
tott írókra szoktunk gondolni. Pedig vannak 
a polgári társadalomnak másféle áldozatai is. 
Elismert tehetségek, folyóiratok, napilapok 
rovatainak állandó szereplői, az irodalom
történet jelentős fejezeteivé lett alkotók, de 

mégis áldozatok, mert végül magukra ma
radtak, elszigetelődtek az irodalmi élettől 
s az olvasóktól egyaránt. 

Ilyen egyedi jelensége irodalmunknak 
Krúdy Gyula is. Az író látszólag a Kaffka 
Margit—Török Gyula—Lövik Károly sorba 
illeszkedik, ő is a dzsentri sírásói közül való, 
rokonai honorácior nemesek a Nyírségen, 
ő is büszke egykori negyvennyolcas nagyap
jára, ő is — mint a századforduló táján 
sokan — hozzákezd az egyetemi stúdiumok
hoz, de természete s körülményei miatt nem 
végzi be azokat. Mint újságíró A Hét munka
társai között csakúgy jelen van, mint a 
Nyugat élcsapatában. Az első világháborút 
követő forradalmak lelkes híve és krónikása. 
A bukás után emigrál, majd hazatérve bele
kopik a csökkent színvonalú, szabadságában 
korlátozott irodalmi életbe. A népszerű pró
zaírók egyike lesz, díjakkal tüntetik ki, ám 
amikor 55 éves korában súlyos betegen meg
hal — halotti ágyánál gyertya világol, mert 
a kiegyenlítetlen számla miatt lakásából 
kikapcsolták a villanyt. Ezt a szinte sablon
ként is használható írói pályát még a Krúdy-
legenda ismert motívumai is tovább színezik: 
az író csak balkézről, mellékesen ír, életének 
igazi színtere a kocsmaasztal, állomásai a 
szerelemre vágyó szépasszonyok — gáláns 
kalandok, hajnalba húzódó evés—ivások 
hőse ő, Rezeda Kázmér, Szomjas Guszti, 
Alvinczi Eduárd életre álmodója, rejtelmek, 
hangulatok romantikus ködlovagja. Mindeb
ben sok a valóság —, de mindez nem a teljes 
igazság. A legenda formálói s terjesztői nem 
tudnak arról, hogy az író a legszorgalmasabb 
könyvtárlátogatók egyike volt s arra sincs 
magyarázat — életstílusa mellett hogyan 
volt ideje arra, hogy szinte felmérhetetlen, 
a Jókai 110 kötetét meghaladó nagyságú élet
művét létrehozza. Jelentősége, irodalom
történeti helye máig sincs megnyugtatóan 
tisztázva. 

Sajnos, olvasottsága sincs a Mikszáthé 
vagy a Móriczé közelében, a középiskolai 
irodalomoktatás szinte teljesen mellőzi, a fő
iskolai, az egyetemi oktatásban sem szerepel 
magas művészi rangjához illő mértékben. 
Pedig Krúdy, akit a múlt visszaálmodójának 
szoktak tartani, kegyetlenebbül, leleplezőbben 
nézi a dzsentrit, mint Mikszáth vagy Bródy, 
Móricz vagy Kaffka Margit. „Szemtelen és 
becstelen osztály"-nak nevezi őket, akiknek 
a váltóhamisításon kívül „nemzeti teendő
jük a serházban a zsidó szidalmazása . . . 
műveltségük a párbajkódex ismerete", akik 
miatt „ . . . szégyellette őseit a magyar 
ember". Az már művészi probléma, hogy 
mindazt a rosszat, amit fajtájáról, a dzsentri
ről tud — bárminő leleplező legyen is az 
—, lírai önvallomásként írja meg. így jön 
létre a különös Krúdy-hangulat, jelen és 
múlt egybekeverése — a modernnek, olykor 
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szürrealistának tűnő időkezelés — olykor 
a magyar Proust emlegetése is. Ám az írót 
nem érdekli a modern prózai epika techniká
ja, nem is szürrealista ő. Műveiben a magyar 
feudalizmus mozdíthatatlanságát ábrázolja, 
azt a valóságot, hogy itt a társadalmi rend 
az oka az élet irrealitásának, hogy itt csak a 
vegetatív élet valódi, s minden más valószí
nűtlen, ködbevont, mint az álom. Ez magya
rázza az író magányosságát, egyedüliségét 
— gyakran emlegetett „különösségét" —, azt 
a drámai töltésű lírai reagálást és kritikai 
állásfoglalást, amelynek elemeit szülőföldjé
ről, ifjúságából, családi környezetéből, halál
raítélt osztályából hozta magával. Krúdy 
mélyen elítélte, sőt megvetette azt a társa
dalmat, amelyet századunk prózájában oly 
egyedülálló eredetiséggel tudott ábrázolni. 

Reménytelen pesszimizmussal nézte a vi
lágot, a reménytelenség, a félreértés vette kö
rül művét és személyét. 

Természetesen a Krúdy-emlékkonyv nem 
vállalkozhatott arra, hogy új eredmények
kel gazdagítsa az egyébként elég szűkkörű 
Krúdy-kutatást. De a szülőföld ragaszkodá
sát, mának szóló üzenetét elmondta, kife
jezte mégis. A kis könyv két nagyobb feje
zetre tagolódik. Az Emlékezések és Tanul
mányok élén Katona Béla szépen kimunkált, 
a nyírségi, nyíregyházi vonatkozásokat gaz
dagon dokumentáló Krúdy-életrajza áll, a-
melyet — s ez csak fokozza az emlékkönyv 
valóban memoár-jellegét — jól egészít ki 
özv. dr. Votiskyné Krúdy Ilona, a legifjabb 
testvér s az író leánya, Krúdy Zsuzsa emlé
kezése. Barta András a Krúdy-kutatás prob
lematikájából villant fel részleteket Egy 
határtalan életmű határai c. írásában. Az első 
fejezet értékes és az érdeklődők számára igen 
hasznos lezárása az író kötetben megjelent 
műveinek bibliográfiáját tartalmazza. 

Az emlékkönyv második része „Vallomá
sok a szülőföldről" címen különböző Krúdy-
írásokat kínál az olvasónak. Emlékeket idéző 
gyermekkori tájakat, az egykori Kossuth 
főgimnáziumban gyűjtött élményeket, levél
részleteket s ez írások mindegyikének fő
szereplője a Nyírség, „ahol a gyermekkori 
őszök és az ifjúkori tavaszok" elrepültek 
felette, ahol a barna hajú nők termete oly 
karcsú, „mint a honfoglaló magyarok nyíl
vesszeje", s ahol ,,a férfiak között sok a sas
orrú, büszke tekintetű". 

A kis kötetet főként nyírségi vonatkozású 
képanyag zárja le. Reméljük, hogy a Krúdy-
kultusz nemcsak megmarad, de lombosodik 
is majd Nyíregyházán s az országban. Az író 
műve a magyar próza legnagyobb teljesít
ményei közül való. Ápolni, olvasottá tenni 
mindenkinek kötelessége, aki szólhat, írhat 
róla, akinek nem közömbös nemzeti irodal
munk ügye. 

Pálmai Kálmán 

Levendel Jtília—Horgas Béla: A szellem 
és a szerelem. (József Attila világképe.) Bp. 
1970. Gondolat K. 186 1. 

A gazdag és gazdagodó József Attila
irodalomban elég nehéz egy átfogó igénnyel, 
de vitatható eredménnyel megírt tanulmány 
helyét meghatározni. A tudományos elem
zés célja, íeladata az, hogy rendet teremtsen, 
tisztázzon, megmagyarázzon valamit, vagy 
legalább egy lépéssel közelebb vigyen ehhez 
a célhoz. Marxista igényű írásból lehetetlen 
lenne kihagyni a költői világkép elemzését 
— kisebb-nagyobb súllyal ez jelen is van mind
egyikben. Számos kisebb és néhány na
gyobb igényű verselemzésben (Szabolcsi 
Miklós, Nemes Nagy Ágnes Eszmélet-elem
zései pl.), részlet-tanulmányban vagy a egy 
világkép-elemző összegezés önállónak is te
kinthető részeként (Tamás Attila: Költői 
világképek fejlődése Arany Jánostól József 
Attiláig). 

Most a könyv alcíméből az derül ki, hogy 
József Attila világképének átfogó, felmérő, 
teljességre törekvő elemzését kapjuk. A szer
zők a bevezetésben a szerkezet olyan fel
építését ígérik, amely József Attila művéből 
következik. így kapunk egy vezérfonalat, 
eligazítást, ha a mű dzsungeljében eltéved
nénk. Mert könnyű eltévedni benne. Az el
igazítás ellenére is. Mert a vezérfonal úgy 
összekuszálódik, hogy hiába próbáljuk ki
bogozni — e részletek, a visszatérések, ismét
lődések és elkanyarodások miatt olyan világ
képet kapunk, amelyben ha jelen is van 
minden rész, nem áll össze világosan át
tekinthető egésszé: ha részletekben többet is 
tudunk meg, az egész nem lesz tisztázottabb, 
mint azelőtt. Az összefüggések helyett össze
keveredések mutatkoznak. A figyelmet mint
ha szándékosan terelnék erre-arra a szerzők. 
A mű állandóan elkalandozik, az éppen vizs-
gálandótól, másról beszél, és amikor már 
majdnem visszatér, hogy tisztázza, amit el
kezdett — eltér újra, nyitva hagyva egy 
csomó elkezdett gondolatot. 

Milyen szándék bontható ki a kész műből? 
Mindenkor a verset próbálja elhelyezni az 
életmű egészében: egyrészt keletkezési ide
jének párhuzam-kereséseivel, másrészt azo
nos, ismétlődő motívumok rokonságának fel
mutatásával. Mindezt azzal a céllal, hogy fel
fedje az önmagában magános műalkotás 
(a vers) belső lényegét és ezen keresztül össze
függéseit. „Faggatják" a szerzők a verseket, 
nézetük az, hogy az olvasó is alkotja a verset, 
gazdagítja vagy szegényíti. Ez a fogalmazás 
szellemes, de az olvasó „alkotása" mégsem 
azonosítható a költőével, ez már a mű által 
kiváltott lehetséges hatás fokának, a meg
értés mélységének és ezáltal a mű tovább
élésének kérdéséhez tartozik. 

Hogyan „faggatják" szerzőink József 
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Attila költészetét? A bevezetőben vallott 
szerkesztési koncepciótól ha el is tér a meg
valósult mű, hogyan ér el eredményeket a 
részletekben? 

Minden versértelmezésnek van egy erős 
szubjektív oldala, ami leginkább vitára kész
tethet. Ilyen a könyvben például a József 
Attila költészetében oly gyakori csillag-motí
vum magyarázata, általában és egyik konk
rét versében is (Lassan, tűnődve), ahol ellent
mondásra késztet. Ha általában hordoz is 
magában igazságokat ez a motívum-elemzés, 
a konkrét, említett vers képrendszerében 
teljesen félremagyarázott, arról már nem is 
beszélve, hogy érthetetlen, hogyan lehet 
a költő egyik legszebb versszakáról és kép
soráról csakis gondolati—tartalmi aspektus
ban beszélni anélkül, hogy szépségéről egyet
len szó esne! („A semmi ágán ül szívem . . . " 
stb.) Sajnos, ezt a későbbi fejezetekben is el
felejtik a gondolati-pszichikai elemzések 
során — holott ezek a szépségek az össze
függések kimutatásakor még jobban ki
ragyoghatnának. (Ha nem is az a cél, miért 
nem lehet pl. megemlíteni az előbbi mellett, 
hogy a szintén idézett sor — „vérben áznak a 
tiszta vásznak" —, miért egyik legszebb sora 
líránknak, helyette ennek a versnek jelenték
telenebb részeire figyel. 88. 1.) 

Már ebből is sejthető, hogy a szerzők egyes 
pszichikai jelenségek képi tartalmának elem
ző vizsgálatával próbálnak eljutni a szintézis
hez. Feltételezhetően sikeresebb lehetne az 
egészből kiindulva közeledni a részletekhez, 
mint Tamás Attila tette, tisztább, logikusabb, 
áttekinthetőbb kép érdekében. Feltételezni 
így is lehetne a sikeres megoldást, de ezt, 
sajnos, a könyv cáfolni látszik. A részletek
ben elvész az egész. 

A félelemérzés nyomon követése a könyv 
egyik vonala. Tulajdonképpen már nem is 
félelemről van itt szó, hanem szorongásos 
szomorúságról, bánatról, kilátástalan kétség
beesésről. Okát keresik, de annak keresése, 
meglelése és bizonyítása sem egyértelmű és 
meggyőző, annak ellenére, hogy sok részlet
ről sokat beszél a könyv. A lelki aspektusok 
külső magyarázata és versbeli tükröződése 
természetesen kimutatható. De mivel József 
Attilánál talán egyetlen vers sincsen igen 
erős pszichikai áttétel nélkül, könnyű el
tévedni a részletekben ismét — így aztán 
nem alakul ki annak a teljességnek a tiszta 
rendje, amely a költő egész művére annyira 
jellemző, amelynek rendjében még a bomlás 
korszakának, a visszájára fordult világnak 
kifejezése is helyet talál. 

Az értelmi-érzelmi vonalat követve kísér
lik meg a világkép feltárását, de az érte
lem környékén a már szinte felfoghatatlan 
(pszichoanalízis területe) és az érzelem táján 
annak negatívjai: bánat, csalódás, félelem 
bonta-koznak ki. A szerelem is csak remény, 

amely sosem valósult rneg igazán: menedék, 
lehetőség. A kör egyre kisebb, a lehetőség egy
re kevesebb — ez a külső és belső életrajz, az 
epikai és pszichikai párhuzam, aminek tükre 
a versek világa, az én megvalósításának egyet
len lehetősége. Ez helyes, logikus, vitathatat
lan. Viszont ha a költő értelmes (legértelme
sebb) cselekedete a vers — akkor miért jelent 
a versbe absztrahált élet beszűkülést? Lénye
gében a részlet-elemzésekből kiderül, hogy 
a társadalmi lét, az egyéni lét és a költői lét 
lehetőségei zárulnak be, de világos vonal
vezetés és összegezés ezt az igazságot nem 
segíti. 

„Hatalmas aránytalanság választja el 
a világtól" — írják. (50.) Dehát ez kire nem 
vonatkozik? Itt az aránytalanság felismeré
sének és teljes átélésének képességét és ki
fejezését kellene elemezni, hogy a mindenkire 
vonatkozó igazság szubjektív vonatkozású 
bonyolultsága meggyőző legyen. 

A képvilág és a motívumrendszer elemzé
sén belül azért haloványan kirajzolódik az 
értelmi—érzelmi, egyéni—közösségi, láto
más—valóságoldalak követése, kár, hogy ezt 
szüntelen megszakítják az elkalandozások, 
összekuszálások. Mintha saját dolgukat is 
nehezíteni akarnák, gyakoriak a félrehallá
sok, félreértések is (Medáliák, Óda, Klárisok). 

Meg kell jegyeznem, hogy enyhén szólva 
groteszk (bármilyen divatos is a kifejezés) 
„egy szeretkezés modelljéről" beszélni! 
(Óda.) 

A túlhalmozottság, túlelemezettségnek az 
a pozitívuma, hogy mivel legjobban az apró 
részletekben tudnak újat, érdekeset felmu
tatni, így erre bőven adódott lehetőség. 

Sinka Erzsébet 

Tüskés Tibor: A pécsi irodalom kistükre. 
Pécs, 1970. Baranya Megyei Tanács Művelő
désügyi Osztálya. 63 1. 

„Az ablak egy, de az egész élet néz be 
rajta" — írja Németh László az egy téma 
mellett kitartó tudósok „egyoldalúságáról". 
Tüskés Tiborra is illik ez a jellemzés: munkás
ságának tengelyében egy országrész, a Dunán
túl, s azon belül egy város, Pécs helyezkedik 
el, anélkül azonban, hogy ez a „regionális" 
orientáció szűkítené szemléletét, elterelné 
figyelmét az egyetemes problémákról. A pécsi 
irodalom kistükre sem valamiféle lokálpat
rióta filologizmus szülötte, a szerző tudja 
legjobban, hogy „a magyar irodalom nem 
a megyeszékhelyi irodalmak történetének 
összessége". Amikor időrendben áttekinti 
a város irodalmi életének és kulturális kap
csolatainak történetét, a „lehető legtágab
ban" értelmezi témáját, nemcsak a huzamo-

383 



san Pécsett működő írókat—költőket tár
gyalja, hanem — ha művükben nyoma van 
a találkozásnak — az átutazókat is, de sem 
ezeket, sem amazokat nem sajátítja ki, senki
vel kapcsolatban sem jelent be kizárólagos 
igényt. Azt vizsgálja, hogyan hat a város és 
táji környezete a vonzásába kerülő írókra, s 
egyszersmind mennyire meghatározza a vá
rosról való vélekedéseket az a kép, amelyet 
az irodalom ad róla. Kísérlete, hogy feltárja 
a „pécsi irodalom" fogalmának tartalmát, 
rendkívül izgalmas mind elméleti és módszer
tani, mind irodalomtörténeti szempontból, 
s olyan, kevéssé tanulmányozott, de általá
nos érdekű kérdések felvetését implikálja, 
mint a lakóhelyi és táji élmények szerepe a 
művészi világkép alakulásában, a lokális 
közösség egyesítette szellemi csoportok tag
jainak kölcsönhatása stb. Tüskés is látja az 
ilyen és hasonló kérdések általánosításában 
rejlő lehetőséget, hiszen „későbbi, más szem
pontú, horizontális vizsgálódást" említ, amin 
feltételezhetően a különböző szellemi centru
mok különböző arculatának, természetének 
történeti összehasonlítását vagy tipologizálá-
sát érti. Tanulmánya szerint egy ilyen össze
hasonlításban a pécsi irodalom megkülönböz
tető vonásai ezek lehetnének: urbánus és 
társas jelleg („Pécs 'a' város élményét adja 
fiainak. A közösség, a barátság, a társas 
élet, a sokféle impulzusok élményét.. . ") , 
eleven kapcsolat a körülvevő architektúrával 
és tájjal {„kialakítja az érzékenységet és fo
gékonyságot a környezet, a világ szépségére") 
és a szellemi garnitúra viszonylag sűrű cseré
lődése („Pécs fölneveli, de nehezen tudja 
megtartani fiait"). E vázlatos karakterisz
tika persze nem fedhet pontosan minden 
egyes irodalmi jelenséget, de kétségtelen 
erénye, hogy elég tágas, általános formában 
fogalmazza meg a jellemzőnek vélt vonáso
kat, s hogy több tulajdonság kombinációjával 
dolgozik. 

Tüskés tanulmánya nem tudósok, hanem 
az olvasók széles rétegei számára készült, s 
e rendeltetésnek és célzatnak megfelelően 
felhasználja és világos, tömör esszéstílusban 
közvetíti irodalomtörténetírásunk számos 
eredményét. Van azonban e kis kötetnek né
hány olyan nóvuma, amelyekre a szakma
belieknek is érdemes felfigyelniük. Eddig 
kiadatlan dokumentumokat közöl, Babits 
Mihály üdvözlőbeszédét a Janus Pannonius 
Társaság alakuló közgyűlésén (41.), részlete
ket Kodolányi János Pécsre írott leveleiből 
(48.), Weöres Sándor Babitshoz intézett so
rait az Öttorony címmel tervezett folyóirat 
megindítása ügyében (50.); e néhány igen 
tanulságos publikáció arra is figyelmeztet, 
hogy az újabb magyar irodalom sok főszerep
lőjének sem gyűjtöttük még össze hagyaté
kát, pedig az ilyen jellegű tárgyi anyag lehető 
teljességének áttekintése a kutatás több ágá

ban sine qua non-ja az előrejutásnak. Egyéb
ként Tüskés néhol közvetlenül mutat rá fel
dolgozatlan irodalomtörténeti kérdésekre, 
hivatott kutatójukat váró tudományos fel
adatokra. Hogy csak egy-egy példát említ
sünk a régi és a legújabb magyar irodalom 
történészeihez szóló megjegyzéseiből: fel
hívja a nyelvészek, textológosok és irodalmá
rok figyelmét a reformációs hitvitázó iroda
lom méltatlanul mellőzött értékes alkotására, 
Válaszúti György Pécsi disputáiéra (16.) — és 
feldolgozásra érdemesnek tartja az 1952—56 
között Pécsett megjelenő Dunántúl című 
folyóirat történetét, szerepét és hatását az 
ötvenes évek magyar irodalmában (60.). 

Tüskés Tibor esszéjét először a Jelenkor 
közölte folytatásokban; az önálló kis könyvvé 
fűzött különlenyomatot a Baranya megyei 
Tanács Művelődésügyi Osztálya jelentette 
meg viszonylag nagy példányszámban (2000), 
szép kivitelben. A pontos névmutató, az 
ízléses címlap meg a nagyszámú fénykép és 
illusztráció könyvészeti értéket is biztosít a 
kiadványnak. 

Csűrös Miklós 

A magyar irodalom bibliográfiája. 1960. 
Összeállította: Kozocsa Sándor. Bp. 1970. 
Gondolat K. 526 1. 

A kiadó és az összeállító kihívásként hir
dette a Könyvtájékoztatóban (1970/3), hogy 
e kötet „módszerében megegyezik a korábbi 
köteteknél követett gyakorlattal". Meddő 
tehát minden bírálat, melyet korábban iro
dalomtörténeti és könyvtári szakfolyóiratok 
kritikusai írtak, mondtak e nagyon fontos 
bibliográfiai műfaj évi köteteiről. Az évtize
des késést már nem is tesszük szóvá; mint 
hírlik, ezt a kiadó két kötettel óhajtja be
hozni, s ezek öt-öt évet ölelnek majd föl, 
ettől kezdve pedig valamely tudományos 
intézmény lesz a vállalkozás gazdája. 

Kozocsa érdemeit most sem szeretnénk el
vitatni. De hiába, a kisipari módszerek, ki
vált, ha a technológia fejlődésével nem tar
tunk lépést, már nem elegendők az évi termés 
betakarítására. Ha csak azt vesszük figye
lembe, hogy kritikusainak és lektorainak 
nyomására Kozocsa végre földolgozta a szom
széd országok magyar irodalmi termését is, 
el kell ismernünk, ez olyan munkatöbblet, 
melyet aligha kívánhatunk meg egyetlen 
embertől. 

Finomodott a szakrend is, ifj. Kozocsa 
Sándor munkája, de érdemes lenne még továb 
bontani azokat a csoportokat, melyek címük 
szerint eleve több ágúak (pl. Bibliofilia. Könyv
művészet. Könyvgyűjtés) vagy önálló egysége
ket tartalmaznak (mint pl. a viták, melyek 
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most a vitázok nevének betűrendjében sora
koznak, ahelyett, hogy vitánként s ezen belül 
időrendben lennének találhatók). 

S ez egyúttal a legfőbb kifogásom. Nem 
értem, Kozocsa miért nem látja végre már 
be, hogy a tárgyi csoportokon belül a betű
rendnek nincs semmi rendező szerepe, sőt 
összekuszálja az élet természetes rendjét, s 
hogy egyedül logikus az időrendi anyagközlés. 
Mi értelme egy mű ismertetéseit az ezt közlő 
folyóiratok kezdőbetűjének (!) rendjében 
fölsorolni? Vagy: H. Izsó Líviának a Magyar 
Könyvszemlében megjelent folyamatos köz
leményének (Hazai könyvtártudományi iro
dalom . . . negyedében) sorrendjét nem az 
dönti el, hogy 1959 harmadik, majd negyedik 
negyedévéről, azután pedig 1960 első és má
sodik negyedévéről szól, hanem feje tetejére 
állítva az azonos cím első eltérő betűje: az 
1960-ban a h, szemben az 1959 ö-jével! Ilyen 
nevetséges eredményt hoz a mechanikus 
betűrend 1 

Napilapok adataiban közli végre Kozocsa 
a keltezést is (igaz, hogy a fölösleges zárójel
ben, igaz, hogy a hónapokat a nehézkes római 
számmal jelölve); a hetilapokéiban még min
dig nem. Sokszor hagy kétségben egy-egy 
cím értelme felől: Gazdagodott a magyar sajtó 
(mivel?); Egy kalandos kiadó a harmincas 
években (melyik?); Irodalmi per a Horthy-
korszak bírósága előtt (melyik?); A gyulai hír 
(miféle?) stb. Ahol magyarázatot ad, kiegé
szítésként adja, a cím és a lelőhely közé, 
szögletes zárójelbe iktatva, ahelyett, hogy a 
lelőhely után adná, hiszen az annotációnak 
ott a helye. Elég lenne a vidéki lapok kiadási 
helyét a földolgozott lapok jegyzékében kö
zölni, szükségtelen minden előfordulási he
lyen az olyan hosszú helyneveket ismétel
getni, mint Szombathely vagy Hódmezővá
sárhely. (Kivált: Csongrád megyei Hírlap is; 
ezeket is célszerű lenne rövidíteni.) Ügy gon
dolom, sok n-t megtakaríthatnánk, ha a 
„tárgyévet" kihagynánk a címfölvételekből, 
hiszen ez magától értetődő. Az élőfej ne azt 
közölje másfélszáz lapon át, hogy „Általános 
rész", hanem mindig a megfelelő lapon sze
replő tételek főcímét. 

A társszerzők pórul járnak, mert csak 
egyikük került be: Fehér Klára igen, a férje, 
Nemes László nem. Hallatlan pazarlásra 
vezet, hogy Kozocsa most sem hajlandó a 
gyűjteményes műveket (mint a Csokonai
emlékek című kötet vagy Hatvány tanulmány
gyűjteménye) analizálni egyetlen helyen, vi
szont fölveszi akár huszonötször is. Van, 
hogy egy teljes lap (411) ismétli Hatvány 
kötetének adatait! 

Némi haladás mutatkozik a betűjelek 
föloldásában, bár kis utánjárással még többet 
ki lehetett volna deríteni. K. Gy. nem Kapu
vári, hanem Kaposvári Gyula (15); m. 1. = 

Magyar László (22), (R—i) = Reguli Ernő 
(32), K- M. = Kovalovszky Miklós, Sz. A. 
= Szende Aladár (40), L. L. = Lőrincze 
Lajos (42), Sz. Gy. = Szépe György (44), (bf) 
= Bíró Ferenc (66), K. S. = Kovács Sándor 
[Iván] (74), Sz. G. = Szabolcsi Gábor (75), 
F. V. = Faragó Vilmos (97), Gy. M. (helyesen 
M. Gy.) = Maár Gyula (101), (p.) = Péter 
László (179), T. T. = Tüskés Tibor (202), 
m. e. = Mihályfi Ernő (233), (-os) = Dalos 
László (236), F. R. = Falus Róbert (237), 
I. J. = Illés Jenő (249), Tápai Mihály = 
Ilia Mihály (254), K. Gy. = Kékesdi Gyula 
(258), r. f. k. = R. Farkas Klári (282), Sz. D. 
= Szánthó Dénes (284), k. j . = Kelemen 
János (290), M. R. = Miklós Róbert (308), 
(-ács) s= Kovács Sándor Iván (316), -i m-
= Szabolcsi Miklós (316), T. M. = Tamás 
Menyhért (331), T. Ács László = Takács 
László = Akácz László (334), (-Ó) = Dalos 
László (338), (o. b.) = Osváth Béla (347), 
(-y - r) = Lukácsy Sándor (353), (-er) = 
Demeter Imre (365), (ö. L.) = ökrös László 
(371), (B. F.) = Bodgál Ferenc (428), (szg) 
== Szabolcsi Gábor (429) (-s) = Dalos László 
(432), (Z. V.) = Zolnai Vilmos (441), T. T. 
= Térfi Tamás (448), -st- = Cseres Tibor 
(471), -i -s = Szabolcsi Miklós (471), (sz.) 
= Szombathelyi Ervin (479). 

P. L. a 191. lapon nem Pók Lajos, hanem 
(töredelmesen vallom be) e sorok írója. Vi
szont sok helyt (205, 237, 239, 279, 311, 439, 
474) P. L. az újságíró és költő Papp Lajost 
jelenti, amint a 445. lapon helyesen tudja 
Kozocsa. A 371. lapon megintcsak nem Pók 
Lajost, hanem Péter Lászlót rejti a P. L., 
ezzel szemben az (r.) a 308. lapon nem Péter 
László, hanem Szabolcsi Gábor betűjegye. 
(Ennek megfelelően a névmutatóban is át
csoportosítás szükségeltetik.) 

Néhány nevet hibásan ír. Nem Csepe, 
hanem Csépé Imre, nem Fenakel, hanem 
Fenákel Judit, nem Jankó Ákos, hanem Janó 
Ákos, nem Koltai Ferenc, hanem Kolta 
Ferenc, nem Mikán, hanem Chikán Zoltánné. 

Hiányzik a nem ebben a József Attilától 
vett címben: Én nem fogom be pörös számat 
(301). 

Összekeverte Kozocsa a két Tóth Béiát. 
Akinek Ady írt választ, csak ezzel az egy 
tétellel szerepel, a többi mind a ma élő sze
gedi íróra vonatkozik. Talán célszerű lenne 
az azonos nevű írókat (mint most pl. a két 
Kemény Jánost) születési, halálozási évszá
maikkal is megkülönböztetni. A régi írások 
újraközlését (Hatvány, Kazinczy, Ortutay 
gyűjteményes köteteiből) hasznos volna az 
első megjelenés évszámával föltüntetni. 

Péter László 
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Veselinovic-Andjelic, Magdalena: Srpsko-
hrvatska narodna poezija u madjarskoj knji-
zevnosti XIX i XX veka. Novi Sad, 1969. 
312 p. 

A szerzőnő először 1944-ben kísérelte meg, 
hogy e téma egy részletét földolgozza. Doktori 
disszertációja (Veszelinovics Magdolna: A dél
szláv népköltészet felfedezése a német és magyar 
irodalomban Bp. 1944.) természetszerűleg 
nem hozott mindenben megnyugtató ered
ményeket. Ujabb munkájában is a szerb
horvát népköltészet magyar irodalmi be
fogadását vizsgálja a szerzőnő; s mintha 
krónikát írna, Kazinczy 1789-es fordításától 
Nagy László Babérfák (Bp. 1966.) c. kötetéig 
kíséri végig a szerbhorvát népköltészet ma
gyar „életútját". Feltétlenül érdeme, hogy 
megkeresi és megtalálja minden egyes fordí
tott ének eredetijét; vállalt feladatának meg
felelően műfordítás-elemzéssel is kísérletezik; 
s ha nem is egészen önállóan, de részletesen 
szól a „szerbus manier"-ról, a magyar iro
dalmi népiesség sajátos műfajáról. 

A kötet anyaga ott a legértékesebb, ahol 
Önálló levéltári, illetve forráskutatásra épül. 
így Székács József és Vuk Karadzié levele
zésének ismeretlen, elhanyagolt, a magyar 
kutatás által számba nem vett darabjaira 
hívja föl a figyelmet, s ezáltal Székács tájé
kozódását pontosabban határozza meg. Alá
húzza Széli Farkas dolgozatainak jelentősé
gét, s ez azért fontos, mivel Széli tanulmányai 
Arany János folyóiratában, szerkesztői láb
jegyzetekkel jelentek meg. Megvilágítja 
Mafgalics Ede szerepét, bár a magunk részé
ről a kapcsolattörténészt s a kultúraközvetí
tőt inkább hangsúlyoztuk volna, a tanáros 
és költőietlen fordító rovására. Bemutatja 
Radics Györgyöt, aki szintén különb szer
kesztőnek, mint műfordítónak. 

Ugyanakkor nem szól a két világháború 
közti időszakról, nem említi Bajza József ide

vonatkozó kutatásait, nem magyarázza a 
Nyugat költőinek tartózkodását—nem csupán 
a szerb, hanem általában a népköltészettől. 
S arra sem mutat rá, hogy a kisebbségi sorba 
került magyar irodalmak megszólaltatják 
országuk népköltészetét, az erdélyiek a ro
mánt, a csehszlovákiaiak a 'szlovákot és a 
vajdaságiak a szerbhorvátot (Kalangya 1932. 
521-523.). 

Nem a teljességet kérjük számon (bár 
sajnáljuk, hogy nem szól Strausz Adolf és 
Asbóth János úti könyveiről, bennük értékes 
népköltészeti anyag rejlik!), még csak nem is 
az elírásokat rójuk föl (Kazinczy Poétái 
berke nem folyóirat, Arany János nem a 
magyar romantika egyik legnagyobb költője 
stb.). Hiányérzetünk abból adódik, hogy nem 
kapunk választ arra a kérdésre: miért él 
máig is a szerbhorvát népköltészet a magyar 
irodalmi köztudatban, miért lehetett Kazin-
czytól Aranyig, Adytól Bartókon át Nagy 
Lászlóig költők, zeneszerzők ihletője; miért 
válhatott a XIX. századi magyar irodalmi 
népiesség fontos érvévé, bizonyító erejű pél
dájává. 

Magdalena Veselinovic-Andjelic inkább 
regisztrál, föltár, összegez. Könyve így is ér
tékes és nem egy esetben alapvetően fontos 
adalékokat szolgáltat a délszláv—magyar 
kapcsolatok kutatói számára. Függelékben 
Vörösmarty: Csák című, szerbus manierban 
írott balladájának fordítását adja. Érdekes 
olvasnunk a jól sikerült tolmácsolást, mely 
az ihlető szerb hősénekek nyelvén, hangján 
szól. 

A jugoszláviai kapcsolattörténeti kutatá
sokról ad számot ez a hiányaival együtt is 
fontos mű. Biztató jelenség, hogy a délszláv— 
magyar kapcsolatok kutatása ilyen inten
zíven folyik. Várjuk az elméletileg nyilván 
még jobban megalapozott munkákat. 

Fried István 
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