
is a kiváló szöveggondozó teljesítmény egésze 
szempontjából jelentőségük. így az Isten
ítélet című novelláról annyival egészítenénk 
ki Oltványi Ambrus magyarázatát, hogy a 
Tavasz című pápai antológiában megjelent 
novellát szerzője esetleg Petőfinek az anto
lógia szerkesztőivel támadt összezördülése 
miatt hagyta el a Vadon virágaiból. A Marcze 
Záré című írás felvilágosult racionalizmusát 
a jegyzet készítője Tudós Bocsor István 
pápai előadásaiból eredezteti. (553.) Szerin
tünk legalább annyira fakad az Vajda Péter 
tanításainak szelleméből. A bűntárs című 
elbeszélés társadalmi problematikájának, a 
nemek közti egyenlőtlenség kérdésének fel
vetését pedig a francia romantika hatásával 
magyarázza. (642.) Ügy véljük, a hazai 
előzmények sem érdektelenek: a nőneve
lés, nőemancipáció már a húszas évek ma
gyar sajtójának kedvelt témája volt. 
Karács Ferencné Takáts Éva ilyen tárgyú 
cikkei, majd 1828— 29-ben megjelent könyvei 
nagy visszhangot keltettek a hazai közélet
ben. A jegyzetek a Keselyed Péter című novel
lával kapcsolatban idézik Frankenburg Adolf
nak Bárány Boldizsárra vonatkozó vissza
emlékezéseit. (708.) Méltatlanul: ha valakire, 
úgy Bárányra éppen nem dilettáns rigmus-
faragása volt jellemző, hanem remek kritikai 

A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai 
sorozata az első füzet élén olvasható bevezető 
szerint „az irodalomtörténeti érdekű folyóira
tok leírására vállalkozik 1786-tól, az első iro
dalmi periodikum: a Magyar Musa megjele
nésétől 7944-ig." Vagyis: a bibliográfia szer
kesztője, Lakatos Éva a szépirodalmi, iro
dalomtudományi, irodalomtörténeti folyó
iratokon kívül gyűjtőkörébe vonta mindazo
kat az időszaki kiadványokat, amelyeknek a 
számbavétele, ismerete és vizsgálata az iro
dalomtörténeti kutatás érdeklődési körébe 
tartozik. Bibliográfiai leírást ad azokról az 
egykori divatlapokról, élclapokról is, amelyek 
szépirodalmat is közöltek, feldolgozta, illetve 
a sorozat további füzeteiben feldolgozza a 
különböző tudományos szemléket (Akadémiai 
Értesítő, Budapesti Szemle), a rokontudomá
nyok fórumait (Etnográfia, Huszadik Század, 
Szocializmus, Társadalmi Szemle), valamint 
néhány hetilapot, képesmagazint is, amelyek
nek fontos szerepük volt koruk irodalmi életé
ben. Nem mellőzi azokat a politikai lapokat 
sem, amelyek elsősorban a szerkesztő sze
mélye miatt számíthatnak az irodalomtörté
nész figyelmére (Táncsics Mihály Munkások 
Újsága, Aranytrombita). Az első két füzetben 

érzéke. Nagyon is kompetens fő volt ő az 
irodalom dolgaiban. Mindez természetesen 
nem változtat azon, amit Oltványi Ambrus 
avatottan feltár a Poóts Andrások költésze
téről — de tény. S még annyit, hogy a Jókai 
fiatalkori novelláinak hatása a kortársakra 
című fejezet túl vázlatosnak tűnik, nemigen 
megy túl Szinnyei Ferenc sok évtizeddel 
ezelőtt írott monográfiáinak anyagán, holott 
e hatás az ott felsoroltnál jóval szerteágazóbb 
s összetettebb volt, vizsgálata közelebb vinne 
a Fiatal Magyarország eszméinek hatástörté
netéhez. 

Jókai elbeszéléseinek példás gondozásban 
megjelent első kötete két vonatkozásban is 
„alapkönyve" lesz a korszak kutatóinak. 
Mindenekelőtt a szerző miatt: íróvá válásá
nak folyamata itt tűnik elénk legrészleteseb
ben és legplasztikusabban. Ennél is fontosabb 
azonban, hogy e novellák az író baráti köré
nek szellemi égtájaira irányítják a figyelmet. 
Annak a Pilwaxban gyülekező ifjú értelmiségi 
csoportnak újfajta világszemléletére, társa
dalmi tudatára, mely a vele foglalkozó s 
többségében jelentős tanulmányok ellenére is, 
ma még oly sok tekintetben terra incognita. 

Fenyő István 

azoknak a periodikumoknak a leírása talál
ható betűrendben, amelyeknek a címe az ABC 
első öt betűjével kezdődik. 

A Magyar Irodalmi Folyóiratok bibliográ
fiájának a jelentőségét elsősorban az jelzi, 
hogy a különböző periódusokat átfogó vagy 
bizonyos tájegységek hírlapirodalmát feldol
gozó sajtó-bibliográfiák után ez a kiadvány
sorozat lesz az első kísérlet arra, hogy a 
magyar irodalmi— irodalomtudományi— iroda
lomtörténeti időszaki kiadványok teljes jegy
zéke és alapos leírása létrejöjjön a „kezdetek
től", a felvilágosodás korától, 1944-ig bezá
rólag. 

Annak értékelő elemzését bizonyára elvég
zik majd a könyvészeti és könyvtáros szak
lapok, hogy a folyóiratok leírásának a mód
szerében miben és mennyiben ad többet az új 
vállalkozás, mint a korábbi sajtóbibliográfiák 
(mi csak éppen utalunk arra, hogy pontos és 
részletes tájékoztatást talál az olvasó az egyes 
évfolyamokról, arról, hogy évenként hány 
szám jelent meg, a számozások, dátumok, 
paginák pontos rögzítésével, a mellékletek, 
metszetek, térképek, kották teljességre törekvő 
felmérésével) — ezen a helyen elsősorban arra 
szeretnénk rámutatni, hogy a Magyar Iro-

LAKATOS ÉVA: MAGYAR IRODALMI FOLYÓIRATOK A - C , C - E 

Bp. 1972, 1973. Petőfi Irodalmi Múzeum, 159 I. (A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai 
Füzetei, A. sorozat 1., A sorozat 2.) 
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dalmi Folyóiratok bibliográfiájának első két 
füzete alapján nyilvánvaló, hogy a sorozat 
sok éves szívós gyűjtőmunka alapján hatal
mas mennyiségű információ-tömeget bocsát 
a szakember és minden érdeklődő rendelke
zésére, és anyagát könnyen áttekinthető, 
világos struktúra szerint rendezi el. Legfris
sebb lexikális forrásunk, a Magyar Irodalmi 
Lexikon 1963-ban megjelent első kötete A-tól 
E-ig 24 olyan irodalmi folyóiratot mutat be, 
amely 1945 előtt indult, ezzel szemben a Laka
tos Eva szerkesztésében megjelent két füzet 
282 orgánumról ad részletes leírást. 

Az első füzet bevezetője megállapítja, hogy 
„a tudományos kutatásban egyre általánosabbá 
válik az a felismerés, hogy a társadalomtudo
mányok egyik legfontosabb forrásanyagát éppen 
a periodikumok adják". Ezt a tételt az iroda
lomtörténeti kutatásokra vonatkoztatva úgy 
variálhatjuk, hogy ma már nyilvánvaló, hogy 
múltbeli és közelmúltbeli irodalmi folyóira
taink alapos analízise nélkül csak a bizony
talan hipotézisek és fikciók számát szaporít
hatjuk tovább. A múlt század közepéig úgy-
ahogy elboldogulhat az irodalomtörténész oly 
módon, ha számba veszi a vizsgált korszak 
könyvtermését, a regényeket, a versesköte
teket, az almanachokat, ha kutatásának 
a körébe vonja a színházakban bemutatott 
drámai alkotásokat, de a múlt század máso
dik felének vagy még inkább a huszadik szá
zad irodalomtörténetének alapos szintézise 
már nem fejleszthető tovább a folyóiratok, 
irodalmi lapok és a sajtó irodalmi rovatainak 
alapos feldolgozása nélkül. Könnyelmű fik
ció volna feltételezni, hogy ami fontos és 
értékes írás az irodalmi folyóiratokban, heti
lapokban, napilapokban megjelent, az később 
törvényszerűen az írók köteteiben is újra ki
adásra került. Az sem érvényes, hogy minden 
életműnek mindig a legjava jut később köte
tekbe. A véletlen, az utódok ízlése, a politika 
vagy a könyvkiadás szempontjai gyakran 
éppen a kontraszelekciót támogatták. 

Lakatos Éva bibliográfiájának imponáló 
anyaggazdasága éppen azt teszi valószínűvé, 
hogy ha végre — hasznos, de meglehetősen 
elszigetelt kísérletek után — intenzívebbé 
válna az irodalmi folyóiratok tervszerű fel
dolgozása és elemzése, az eddigi irodalomtör
téneti szintézisek számos megállapítása to
vábbi finomításra, árnyalásra vagy revízióra 
szorulna, módosulna az a kép is, amely eddigi 
ismereteink alapján a különböző irodalmi 
csoportosulásokról, mozgalmakról, az iro
dalmi élet különböző periódusainak vál tozó-
alakuló frontjaival kapcsolatban kirajzoló
dott, és bizonyára közben nagy alkotók elfele
dett, értékes alkotásai is felszínre kerülnének. 

Mindennek a feltételezése és hangoztatása 
a recenzens részéről persze nem számít fel
fedezésnek, ahányszor szó esik a folyóirat
történeti kutatások fontosságáról, ezek a 

konklúziók általában megfogalmazást nyer
nek. Lakatos Éva bibliográfiája azonban 
éppen rendkívül gazdag adathalmazával min
den eddiginél világosabban illusztrálja azt a 
tételt, hogy korszerű irodalomtörténeti kuta
tás nem képzelhető el a továbbiakban alapos 
folyóirattörténeti analízisek nélkül. A Magyar 
Irodalmi Folyóiratok szerkesztője ugyanis a 
periodikumok részletes leírása után a szerkesz
tők nevén kívül a folyóiratok túlnyomó több
ségének esetében időrendi tagolásban közli 
a nevezetesebb munkatársak névsorát is. 
így a legfontosabb irodalmi folyóiratokról 
rendkívül szemléletes és a szakember számára 
nagyon is sokat jelentő történeti keresztmet
szeteket ad, amelyek alapján már eleve fon
tos következtetéseket lehet levonni az egyes 
folyóiratok irányára, szemléletére, színvona
lára vonatkozóan. 

A nagyon világosan tagolt és gazdaságos 
tipográfiával elrendezett munkatársi listák 
teszik lehetővé, hogy már az első átlapozás 
alapján kiugorjanak az első két füzet anya
gából a szerkesztő fontos folyóirattörténeti 
felfedezései. Számos olyan ismeretlennek 
mondható orgánumot mutat be, amelyeknél 
az általa jelzett munkatársi gárda arra 
figyelmeztet, hogy a rövidéletű folyóirat 
feltáró elemzése nyomán elfeledett, értékes 
alkotások, kritikai megnyilatkozások juthat
nak majd felszínre. Ilyen például (csak XX. 
századi köréből emelve ki a feltűnő adatokat) 
az 1903-as Előre, amelyben Balázs Béla, 
Csizmadia Sándor, Erdős Renée, Juhász 
Gyula, Milotay István írásai jelentek meg 
az 191 l-es Aurora, amelynek munkatársai 
között Balázs Béla, Bartók, Kosztolányi, 
Lesznai Anna szerepel a Berlini Magyar 
Revue, 1913-ból, amely Juhász Gyula, 
Karinthy, Kosztolányi, Móricz írásait közli 
(ez az orgánum akkor is figyelemre méltó, 
ha a további vizsgálatok során esetleg kiderül, 
hogy másodközlésekről van szó) az 1921-ben 
megjelent Dunántúli Kultúra Cholnoky 
László, Heltai, Lovászy Károly, Nagy Lajos, 
Sík Sándor, Somlyó Zoltán műveivel az 
1922-es Apollo, amely Molnár Antal, Németh 
Antal, Szabó Dezső, Szabó Lőrinc írásait 
publikálta (és amely nem tévesztendő össze 
Gál István és Dénes Béla későbbi, hasonló 
című, jelentős folyóiratával); vagy 1937-ben 
a Budapesti Napló c. folyóirat (!), amelynek 
Ignotus Pál, Kellér Andor, Nagy Endre, Nagy 
Lajos, Sárközi György, Szép Ernő és Ter-
sánszky J. Jenő is munkatársa volt. 

A Magyar Irodalmi Folyóiratok bibliográ
fiájának a felfedezéseken túl is vannak nagyon 
fontos tanulságai. Nemcsak a folyóirat-rit
kaságok esetében érdemes a munkatársi lis
tákra felfigyelni. Sokszor a hosszú életű, nem 
is nagyon magas színvonalú folyóiratok név
soraiból is messzemenő következtetéseket 
lehet levonni. 



Megtanultuk például, hogy a századfor
duló újat kereső irodalmi törekvéseit Kiss 
József lapja, A Hét vonzotta maga köré, és 
hogy ez a hetilap átmenetet jelentett a múlt 
századi „modernség" és a Nyugat valóban 
forradalmi átalakulást hozó mozgalma között. 
Ez a „tétel" bizonyára továbbra is érvényes, 
de nagyon gyér ismereteink alakulnak ki a 
századforduló irodalmi életéről és irodalmá
nak történetéről, ha hasonló intenzitással 
nem tárjuk fel és nem analizáljuk a korszak 
többi és a szerzői gárdák szerint szintén figye
lemreméltó orgánumait. 

Nem vitás, hogy a régen sürgetett analízi
seket egy-egy periódus legjelentősebb folyó
irataival kell kezdeni, de Lakatos Éva bib
liográfiájának az is szembeötlő tanulsága, 
hogy nem mehetünk el figyelem nélkül a 
közepes színvonalú vagy éppen retrográd 
irányzatú folyóiratok mellett sem, mert azok
ban is rendszeresen szerepeltek nagyon jelen
tős írók. Vajda János, Reviczky, Tolnai Lajos, 
Cholnoky László, Nagy Lajos, Móricz, Kosz
tolányi, Karinthy a legkülönbözőbb tenden
ciájú és színvonalú lapokban is publikált. 
Külön figyelmet érdemel az a probléma is, 
hogy miként koncentráltak időnként maguk 
köré kifejezetten retrográd szemléletű orgá
numok, mint például A Cél vagy az Egyedül 
Vagyunk jelentős és haladó írókat is. 

Az eddiginél nagyobb figyelmet érdemel
nek a felekezeti lapok is. A bibliográfia máso
dik füzetében ismertetett Egyenlőség című 
zsidó felekezeti lap például igen jelentős írók
nak adott gyakran fórumot, köztük olyanok-

Székesfehérvár évszázadai. 2. Középkor. Szer
kesztette: Kralovánszky Alán. Székesfehér
vár 1972. Fejér Megyei Múzeumok Igazgató
sága. 231 1. (István király múzeum közle
ményei. A. sorozat 14. sz.) 

1968-ban e hasábokon ismertettük a soro
zat első, 1967-ben megjelent kötetét. Az új 
kötet a város születésének ezeréves ünnep
ségeire jelent meg. Tanulmányai a székes
fehérvári Történész Ülésszakon hangzottak 
el 1968 májusában. A medievisztika kutatóit 
e kötet tematikai változatossága is kielégít
heti, mégis az előadások bizonyos kérdések 
köré csoportosulnak, s így hasonló problé
mákban többfajta állásfoglalással is találkoz
hatunk. Mindegyik Székesfehérvárhoz kap
csolódik, de többségüknek az általános jelen
tősége nagyobb. 

A királyság jelvényeivel két dolgozat fog
lalkozik, Heinrich Kollere (A székesfehérvári 
királyi trónus kérdése) és Kovács Éváé (A 
középkori magyar királyság jelvényeinek kér
dése). Az első igazgatástörténeti, a második 

nak is, akiket sem a felekezeti szálak, sem a 
vallási hagyományok nem kötöttek ehhez a 
laphoz (Cholnoky László, Kozma Andor, Nagy 
Lajos, Zempléni Árpád, Kosztolányi Dezső, 
Török Gyula, Babits Mihály, Krúdy Gyula, 
Móricz Zsigmond, Sértő Kálmán). 

Jelentős pozitívuma a Magyar Irodalmi 
Folyóiratok bibliográfiájának, hogy az ifjú
sági közlönyöket, diáklapokat és a (főként 
múlt századi) divatlapokat szintén alaposan 
kiaknázta. Az utóbbiak irodalomtörténeti 
jelentősége közismert, de az annotációkban 
szereplő névsorok így is meglepőek. Az egy
kori diáklapok gyakran jelentős írók fiatal
kori zsengéinek lelőhelyei vagy szerkesztői 
tevékenységük első próbahelyei, mint például 
az 1917-ben megjelent Diák-toll, amelyet a 
tizennyolc éves Kodolányi János szerkesz
tett; vagy egyéb szempontból tartalmaznak 
fontos dokumentumokat, mint az 1919-es 
Diákkultúra, amely Szabó Dezső és Milotay 
István írásai mellett egy Babitscsal folyta
tott interjút is közread. 

Érdeklődéssel várjuk a Magyar Irodalmi 
Folyóiratok további füzeteit is, a Petőfi Iro
dalmi Múzeum jelentős vállalkozásának foly
tatását, amely már indulásában is többet 
ad annál, ami általában sajtótörténeti bib
liográfiától elvárható. Részletes leírásaival, 
annotációival, terjedelmes névsoraival azt 
jelzi, hogy a füzetsorozat befejeztével már 
adva lesznek a feltételekarra is, hogy a magyar 
irodalmi folyóiratok korszerű és alapos lexi
kona megszülessék. 

Vargha Kálmán 

* 

művelődéstörténeti jellegű: a magyarországi 
szent kereszt ereklye kultuszának egy jelen
tős állomását tekinti át, elsősorban III. Béla 
sírjelvényei alapján. Koller a trónszékkel 
kapcsolatban Fehérvár főváros-jellegét vizs
gálja: megállapítja, hogy a későbbi középkor 
folyamán elsősorban a város gazdasági, anyagi 
ereje volt szűkös ahhoz, hogy fővárossá emel
kedjék. — A városi, illetve megyei etnikum
mal három kutató foglalkozik. Györffy György 
(A székesfehérvári latinok betelepülésének kér
dése) szerint a vallon-francia főpapok hívá
sára költöztek be az iparos-kereskedő város
lakók királyi és püspöki városainkba, a XI. 
századtól kezdve. Kutatja, melyik városrész
ben laktak, melyik templom volt az övék. 

Székely György (A székesfehérvári latinok 
és vallonok a középkori Magyarországon) 
megkülönbözteti a városlakó és a falusi tele
pülteket is, nyelvészeti adatokat fog valla
tóra, és kritikailag elemzi a régi forrásokat, 
egyaránt érvényesítve a magyar és az egye
temes történeti kutatás eredményeit. A be
vándorlást elsősorban gazdasági motívumok-
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