
Mindezek a megállapítások kétségtelenül 
hitelt érdemlőek, hisz gondos nyelvi elemző 
munka eredményeként jöttek létre. Kár, hogy 
a végső összegzés mégsem vonja le az összes 
következtetést, nem meríti ki a téma lehető
ségeit. Az eredményeket összegezni kívánó 
utolsó fejezeteknek már címei is iskolásak, 
sablonosak, nem sokat ígérnek (összefoglalás, 
összehasonlítás, kiértékelés). A nyelvileg is 
helytelen című utolsó fejezet a fentebb felve
tett kérdésekkel kapcsolatban nem ad kielé
gítő választ, noha kétségtelen, hogy értékes 
adalékokat szolgáltat a további kutatás szá
mára. Az összegezés fő érdeme a gondos nyelvi 
elemzés eredményeképp leszűrődő néhány új 
szempont felvetése (főképp a két próza ritmi-
kusságával kapcsolatban). A kérdés végső 
megoldása azonban nem csupán nyelvészeti, 
hanem elsősorban irodalomtörténeti problé
ma. Ahogy a művészi szöveg nyelvi elemzése 
nem választható el a tartalmitól, úgy Kosz
tolányi sem függetleníthette magát teljes mér
tékben a pázmányi próza tartalmi vonatkozá
saitól. Természetesen nem az ellenreformáció 
ügye ébreszthetett benne érdeklődést, hanem 
sokkal inkább az ügy szolgálatának módja 
kelthetett rezonanciát a XX. század stílusmű
vészében. Nem a XVII. század vallási harcai 
kötötték le Kosztolányi figyelmét, hanem sok
kal inkább a céljával és mondanivalójával tel
jes mértékben adekvát stílust teremtő XVII. 
századi író, aki a gyakorlati élet és a művészi 
megfogalmazás szférájában tökéletesen azo
nos tudott maradni, aki stílusának legkisebb 
elemét is megkapó tudatossággal mozgósítot
ta egyetlen irányba: az ellenreformáció elfo
gadtatása és a barokk világkép kiépítése felé. 
A kérdés további kutatásában — úgy vél
jük — ezt a szempontot is figyelembe kell 
venni, s így — a most ismertetett nyelvészeti 
vizsgálódás tanulságait felhasználva — a Páz
mány—Kosztolányi-kérdésről még pontosabb 
kép rajzolódhat ki. Bitskey István 
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A Tankönyvkiadó antológiája — az előszó 
tanúsága szerint is — elsősorban az iskolások
nak készült, nyersanyagnak Petőfi-műsorok 
önálló készítéséhez, vagy egyszerűen csak 
kézikönyvnek a Petőfivel ismerkedni vágyó 
fiatalok kezébe. Már az anyag változatossága 
is különleges helyet biztosít a kötetnek az ün
nepi kiadványok között, mégis nem annyira a 
tartalma, hanem az összeállítás módszere ér
demli meg a figyelmet, s készteti vitára az ol
vasót. 

A szövegeket a 12—18 évesek erősen diffe
renciált érdeklődésének, ismereteinek megfe
lelően kellett válogatni, nehogy a számukra 
megemészthetetlen, új adatokkal zsúfolt szö

veg elvegye a kedvüket a további lapozástól. 
Az általános és középiskolában tanultak zö
me szerepel a kötetben, e köré a főként lírai 
versekből álló mag köré épül a gyűjtemény 
anyaga. Az ifjú olvasók olyan, nekik új írá
sokkal ismerkedhetnek itt, amelyek kiegészí
tik a költőről alkotott ismereteiket, ugyanak
kor a tananyagra épülő válogatással önálló 
feldolgozásra is alkalmasak. Az elv feltétlenül 
helyes, mégis felmerül bennünk némi kétség. 
A Petőfiről szóló írások többsége ugyanis élet
rajzi jellegű, ezek között a verseknek csak 
illusztráló szerepük van, a Petőfitől való szö
vegek olvasásakor elemzések híján a diákol
vasó többnyire magára marad. Tizenévesek
hez szóló részletet a Petőfi-kutatás legújabb 
eredményeit tükröző írásokban is lehet talál
ni, s akkor a kötet inkább a ma s nem a tegnap 
és tegnapelőtt Petőfijéről szólna. 

A kötet írásai tematikus csoportokban ren
deződnek. A témaköröket a szerkesztők na
gyon szerencsésen választották meg: meg
könnyítik az általános iskolás olvasók dolgát, 
akik csak az irodalomolvasás fokán ismerked
nek Petőfivel, ugyanakkor lehetőséget adnak 
a teljes életmű áttekintésére. Az egyes témá
kon belül nem lehet és nem is kell a kronológi
ához ragaszkodni, viszont az írások keletke
zési idejének feltüntetése megkönnyítené a 
tájékozódást. 

A kötetet alapos és nélkülözhetetlen jegy
zetek egészítik ki, célszerűen a lapok alján és 
nem a függelékben. Talán a jegyzetek összeál
lításában a legnehezebb áthidalni az olvasók 
műveltségének szintkülönbségét, mégis az az 
érzésünk, hogy a szerzők ott is mankót aján
lanak, ahol a fiatalok megállnának a saját lá
bukon. Aligha hisszük, hogy volna olyan gye
tek, aki ne tudná, hogy mi a kemence, pázsit, 
eresz, baka, vagy akár azt, hogy Csokonai Vi
téz Mihály magyar költő (másutt csak költő). 
A jegyzetek többsége azonban hasznos tudni
valót tartalmaz, s csak fájlalni tudjuk, hogy a 
képek alatt nem kapunk hasonló tájékozta
tást. A külön képjegyzék nehezebben kezel
hető és gyakran hiányos is: nem minden eset
ben adja meg a szerző nevét és a kép műfaját. 

Tartalmi értékei mellett elismeréssel kell 
szólnunk a könyv formájáról is. A Diákkönyv
tár kötetei hasznosak és olcsók, de csúnyák, 
így az ehhez hasonló kiadványok a szép könyv 
szeretetére is segítik a nevelni fiatalokat. 

Kovács Magda 

Jókai-emlékszám. SF Tájékoztató. A Magyar 
írók Szövetsége Tudományos-Fantasztikus 
Irodalmi Munkabizottságának kiadványa 8. 
Bp. 1972.134 1. 

Jókai fantasztikus álmának, A jövő század 
regényének 100 éves megjelenését ünnepelte 



meg az Írószövetség és a Magyar Irodalomtör
téneti Társaság közös emlékülésen 1972. de
cember 13-án és 14-én; az ülésen elhangzott 
előadások és hozzászólások teljes szövegét az 
írószövetség Tudományos-Fantasztikus Iro
dalmi Munkabizottságának a kiadványa, az 
SF — Science Fiction — Tájékoztató közölte 
8. számában (1973). Ez a Tájékoztató, amely
nek más számaiban is értékes anyagokat talál
hat az olvasó, az anyagi és technikai lehetősé
gek szűkös voltát igen ügyesen használja ki: a 
szövegek ugyan gépírásban sokszorosított s 
így nem a legeszményibb formában (és tipog
ráfiai megoldásaiban is kifogásolható módon) 
teszik próbára az olvasó szemét, de mindezek 
ellenében érdekes illusztrációs anyaggal kár
pótolnak. Ebben a Jókai-emlékszámban is ki
tűnő és tanulságos képeket válogatott össze a 
szerkesztő Kuczka Péter: a Jókainak is forrá
sul szolgáló múlt századi könyvek és újságok 
rajzai s a mai magyar grafikusok Jókai-illuszt
rációi önmagukban is érdekesek, de az elő
adások anyagát is kiegészítik. 

Az előadások nemcsak A jövő század regé
nye kérdéseire szorítkoznak, hanem foglalkoz
nak Jókainak a tudományhoz, a fantaszti
kumhoz, az utópiához való viszonyával, sőt a 
korához, kora politikájához és eszményeihez 
kötődő nézeteivel is, nyelvével is. Zöldhelyi 
Zsuzsa előadása A jövő század regénye politikai 
eszméinek közvetlen forrásaiként a korabeli 
információs anyagot mutatja be a Monarchia 
akkori politikai életéről, a hírlapok — olykor 
torzító, olykor divatnak hódoló — tudósítá
saival; különösen érdekes az orosz anarchisták 
akkori „világhírének" az összevetése Jókai 
felfogásával. Nem kevésbé tanulságos az az 
áttekintés, amelyben a szorgalmasan jegyze
telő, anyagot gyűjtő írónak a kor tudományos 
vívmányait ismertető forrásait — többnyire 
saját könyvtára kincseit — szedi rendbe, s 
hozza kapcsolatba a mű egyes témáival. 

Igen érdekes kérdést fogalmaz meg A jövő 
század regénye nyelvéről szóló eszmefuttatásá
ban Fábián Pál: a mégnem létező dolgok, tech
nikai és társadalmi jelenségek elnevezésé
nek, nyelvi megfogalmazásának a tudomá
nyos-fantasztikus irodalom egészét érintő po
étikai kérdését. Megmarad azonban a kérdés 
stilsztikai vetületének elemzésénél; gondolat
ébresztő konklúziója az, hogy az idegen sza
vak és szóalkotások a technika területéről 
(éleny, göreb, hyalichor) még akkor sem za
varják a késői olvasót, ha valami véletlen 
folytán időközben elavultak — a társadalmi 
jelenségekre utaló korabeli nyelvi formulák 
(kammerdiner, méltsás főrendiház) sokkal in
kább. Ezzel azt is sugallja — bár nem mondja 
ki —, amit az ülésszak más előadói is csak ta
pintatosan érintgettek, hogy ti. Jókai regé
nyének az alapvető esztétikai — tehát értékét 
is megszabó — ellentmondása a regény társa
dalmi utópiájának felemás voltában rejlik. 

Jókai más fantasztikuss elbeszéléseivel is 
foglalkoztak az előadók: Radó György az 
Egészen az északi pólusig... cíművel, Kókai 
György az Ahol a pénz nem isten cíművel. Kó
kai a források felkutatásában és a regény esz
mevilágának megítélésében egyaránt értékes 
adalékokat szolgáltat (Schnabel utópiája, Já
nos Szalvátor főherceg valóságos története; a 
paradicsomi sziget álma Jókainál), s joggal 
ítéli a korábban hűvösen fogadott regényt a 
ma számára érdekesebbnek. A Fekete gyémán
tok utópisztikus betétjével, a Delej országgal 
foglalkozott Nacsády József előadása, Len
gyel Dénes pedig arra tett kísérletet, hogy 
népköltési párhuzamokat tapintson ki A jövő 
század regénye sci-fi-szövetében. Szemző Pi
roska előadása a Verne-életművet és hazai 
pályafutását tekintette át, végül Nagy Miklós 
vázolta fel szemléletesen a poétikai és az iro
dalomtörténeti szempontok együttesében Jó
kai fantasztikumának fő motívumait és ennek 
az életműben való kibontakozását, változá
sait. 

Nemcsak a jól dokumentált, filológiailag is 
hasznos anyagokat tartalmazó előadások ér
demesek arra, hogy az irodalomtudomány a 
Jókai-szakirodalom fontos adalékaiként tart
sa számon őket ezentúl, hanem a szabad rög
tönzéssel előadott gondolatok, a viták is. Ezek 
egy része ugyancsak adott irodalomtörténeti 
szempontokat vagy tényeket, de a legérdeke
sebbek voltak azok, amelyekben — olykor 
indulatosan és szenvedélyesen — írók és kri
tikusok, Szalay Károly, Földes Péter, Kolozs
vári Grandpierre Emil, Kuczka Péter s mások 
is Jókai írói jelentőségét perelték vissza, s til
takoztak — olykor indulatosan — a mai iro
dalmi közvélemény Jókait lenéző magatartá
sa ellen, vallottak — olykor szenvedélyesen — 
nagy mesélőnk költői nagyságáról. Velük 
szemben Oltványi Ambrus figyelmeztetett 
— jogosan — arra, hogy a Jókai-életműhöz 
való viszony, a közönség közti népszerűség és 
a szakemberek közt itt-ott tapasztalható elu
tasítás a közgondolkodás, a történelemszem
lélet illúzióinak kérdése miatt nem lehet egy
szerűen megítélhető. 

Miklós Pál 

Török Gyula: A zöldköves gyűrű. Az utószót 
írta: Diószegi András Bp. 1973. Szépirodalmi 
K. 401 1. (Magyar Elbeszélők) 

Méltóságos és Nemzetes eözházi és bazini 
Eöz Józseg báróról mondja a lánya: „— A 
kedves papám lemondott erről a címről, mert be
látta, hogy nem illik olyan embernek, aki délelőtt 
poros hivatalba jár, délután meg otthon dolgozik. 
Azt hangoztatta mindig, hogy polgárember, de 
persze nem tudta mindenben utánozni a pol
gárokat", és őz József fia álmában így szól: 
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