
ellentmondásaiból nőnek ki, mint ahogy a Külön
béke versei is magyarázhatók a Te meg a világ 
már-már elviselhetetlen feszültségének levezetési 
vágyából és - a személyiség bizonyos fajta gazda
godásából is. Mert a Különbéke gazdagodás is, a 
Lóci-versekkel tudatosítja költőileg Szabó Lőrinc 
azt a tényt, hogy apa. A költőnek a családjához 
való viszonyáról, a családi élet tapasztalatainak és 
tanulságainak mind az alkotásban való tudatosítá
sáról, mind az alkotás folyamatában való szere
péről Kabdebó egyébként, kijelentéseit gazdagon 
dokumentálva, árnyaltan beszél. 

Az előbb idézett és a Te meg a világ jellem
zésére szánt Russel-sorok azonban további szem
besítésre adnak alkalmat. Megértetik, hogy a 
francia költészet elhanyagolt, XVII. századát is 
olyan jól ismerő Szabó Lőrinc miért határolta el 
magát olyan élesen és következetesen a XX. 
századi és főként az 1918 utáni francia köl
tészettől, holott nyilvánvaló, hogy hallott róla és 
legalább felületesen ismerte és ennek az idő
szaknak angol költészetét szerette. A szür
realisták a képzeletet a logika elvetésével akarták 
felszabadítani, számukra, a logika, hagyományos 
módon, a képzelet lehetőségeinek határait jelen
tette, Szabó Lőrincnél viszont éppen a logika vált 
a képzelet felszabadítójává, noha, természetesen, 
a logika fogalmának változásáról nem szabad 
megfeledkezni. És amikor Szabó Lőrinc a lehető
ségek következetes keresésével, ill. tudomásul
vételével már-már a pessoa-i személyiségváltásig 
eljutva próbálja a személyiség határait kitágítani 
(„Mindig egy testbe zárva lenni - mindig csak én 
sohasem más - ahol igazi változás - hogy bír
játok ezt elviselni"), akkor a szürrealisták a 
személyiség feladásával és a személytelen köl
tészet megvalósításával kísérleteznek. 

Kabdebó könyvét a szembesítések könyvének 
is nevezhetném, mert a monográfiában - eről-
tetettség és tudálékosság nélkül - Szabó Lőrincet 
mindig szembesíti legfontosabb kor- és pálya
társaival. Miniatűr kettősportrékat ír, a József 

SŐTÉR ISTVÁN: A SAS ÉS A SERLEG 

Akadémiai arcképek. Bp. 1975. Akadémiai K. 204 

Tudományos gondolkodás, tények és adatok 
feltárása és mesteri csoportosítása egyesül az 
esszéíró hangvételével Sőtér István könyvében, 
amely a Magyar Tudományos Akadémia 150 éves 
történetét foglalja össze. A könyv lapjain a tudós 

Attilával való érdekes, a Radnótival való kissé 
eltúlzott, míg az Illyéssel való sok szempontból 
reveláló. Talán még sohasem derült ki ennyire 
élesen Illyés párizsi tapasztalatainak a jelentősége, 
a francia, illetve német kultúra eszményéhez való 
ragaszkodás megkülönböztető jellege (egy adott 
történelmi pillanatban), amelyre Illyés is utal 
1940-es - Kabdebó idézte - írásában és az indi
vidualizmus problématikussága. Barátság, tisztelet 
és vita címszavakkal lehetne összegezni a több 
évtizedes Szabó Lőrinc—Illyés Gyula kapcsolatot, 
amely sohasem volt statikus, és mindig az adott 
történelmi pillanat döntötte el, hogy melyik 
eleme dominált. Két évtizede jelent meg Illyés 
Gyula nagy tanulmánya Szabó Lőrincről, a Mag
vetőnél kiadott válogatott versek bevezetőjeként. 
Lényegében ez az írás hozta vissza Szabó 
Lőrincet a magyar irodalomba és ezért inkább az 
azonosulásra, mint a távolságtartásra figyeltünk 
olvasása közben. Ez a nagyszerű esszé és Illyés 
Gyula egyéb, Szabó Lőrincre vonatkozó írásai is, 
ma, Kabdebó monográfiája jóvoltából még 
dinamikusabbak, még mozgalmasabbak. Az 
1956-os esszét, főként Szabó Lőrincnek a követ
kező évben bekövetkezett halála miatt, mint az 
utókor értékelését olvastuk, Kabdebó helyre
állította - olvasói tudatában - a valóságos, a kor
társi viszonyt. 

Befejezésül, de nem összegezésként: Kabdebó 
monográfiája kitűnő, igen sok szemponttal 
dolgozó, mindig a konkrét anyaghoz ragaszkodó, 
abból kiinduló és ahhoz visszatérő alkotás. Lehet, 
hogy egyes állításait vagy hangsúlyait a majd 
elkészülő József Attila- vagy Illyés-monográfiák 
módosítani fogják, de sem úttörő érdemét, sem 
önértékét nem csökkentik. E monográfia egy
szerre zárt és nyílt azért, mert a verselemzés 
technikájától a politikai gondolkodás kutatásáig a 
legkülönbözőbb szakterületek kutatóit problé
máik tudatosítására serkenti. 

Ferenczi László 

1. 

és az író nyújt egymásnak kezet. A tudós meg
látja és megrajzolja az általános fejlődés nagy 
vonalait, ezekbe ágyazza bele az Akadémia mint 
intézmény történetét, és szemléletesen 
bizonyítja, hogy „a magyar művelődés össz-
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képében az Akadémia fontos helyet foglal el"; az 
író felidézi az Akadémia nagy alakjainak szellemi, 
emberi portréját, bemutatja, jellemzi és értékeli 
életművüket. 

A Magyar Tudományos Akadémia másfélszáz 
évét rendszerező részletes és terjedelmes kollektív 
kötethez képest (A Magyar Tudományos 
Akadémia másfél évszázada. 1825-1975. 
Főszerkesztő: Pach Zsigmond Pál. Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1975.) Sőtér István könyve 
„emberközelben" marad, nem is annyira az intéz
mény sorsa áll a szerző érdeklődésének elő
terében, mint inkább az emberek, akik az intéz
mény tagjai voltak. így épülnek a könyv fejezetei 
az Akadémia és egyben a magyar szellemi élet és 
a magyar irodalom vezető egyéniségei köré. 
„Széchenyi Akadémiájáról", „Arany János és 
Eötvös József Akadémiájáról", „Eötvös Loránd 
Akadémiájáról" olvasunk, majd a közelmúlt és a 
jelen Akadémiája a történelmi korszakok szerint 
jelenik meg. Gyönyörködünk a hajdan-volt 
nagyok ábrázolásában, akiknek korát és tevé
kenységét a szerző oly mélyen ismeri és akikhez 
annyi szeretettel közeledik, de az utolsó fél
századdal foglalkozó fejezetek annyival 
vonzóbbak még a korábbiaknál is, hogy 
mestereink és kortársaink elevenednek meg 
betűik nyomán, emberi alakok, akikhez nem egy
szer személyes élményeink is tapadnak. E fejeze
tekből, de főként az utolsó 25 év történetéből 
világlik elő, hogy mennyire szervesen fogja egy
ségbe a mai Akadémia szervezete és funkciója a 
hagyományokat és az újat, a tradíciót és a mi 
korunk szükségletét. Ha az Akadémiának mindig 
nagy szerepe volt a hazai tudományos élet 
serkentésében, irányító szerepe ma kétségtelenül 
a legnagyobb, és szervezete azért alakult jelenlegi 
formájára, hogy betölthesse ezt a mai leg
fontosabb feladatát. 

Sőtér István könyvének címe „arcképeket" 
ígér, de ezeken felül a könyv, mint mondtuk, még 
mást, még többet is ad: távlati magasságból fel
vázolja az Akadémia intézménytörténetének 
egész folyamatát, legkiemelkedőbb mozzanatait. 
A folyamat bemutatásának vezető szempontjai 
közül hármat szeretnék kiemelni: 

Az egyik az Akadémia funkciójának korok 
szerinti változása. Alapításakor, amelynek jele
neteit és körülményeit a szerző érzékletesen írja 
le, a Magyar Tudós Társaság célja elsősorban a 
magyar nyelv művelése volt. Falai közé ezért 
kerültek be elsőnek írók, költők, nyelvészek, 
irodalomtudósok és velük együtt néhány termé
szettudós, aki azonban a nyelvművelést szintén 

feladatának tekintette. Az Akadémiának ehhez a 
„klasszikus", a reneszánsz idejéből származó és 
nálunk a XVIII. században megfogalmazott 
koncepciójához Széchenyi István, mint meg
tudjuk, még 1842-ben is ragaszkodott. A „fiatal" 
Akadémia az irodalmi életben ezért vett részt oly 
intenzíven, ezért támogatta a költészetet, dráma
írást, színészetet - azaz a nyelvvel kapcsolatos 
művészeteket, míg a többiek iránt gyakorlatilag 
nem mutatott érdeklődést. Lassanként azonban 
felülkerekedett a „szépirodalmin" az Akadémia 
tudományos koncepciója, ámbár észre kell 
vennünk, hogy Eötvös József és Arany János 
megválasztása az 1858-ban újjáalakult Akadémia 
vezetőivé azt bizonyítja, a változás igencsak lassú 
volt. Gyulai Pál irodalmi „diktatúrájának" 
támogatására használta fel az újjáalakult 
Akadémia tekintélyét, sőt a Berzeviczy-féle 
Akadémia még a két világháború között is pálya
díjakkal jutalmazgatta azóta elfelejtett poéták 
feledésbe merült műveit. Végleg csak a fel
szabadulás után „vette le a kezét" az Akadémia 
az irodalomról. Ekkor lett teljes egészében a 
tudományok akadémiájává, korábbi „szép
irodalmi" funkcióját más intézményeknek adva 
át és ezzel nyitva hagyva maga mellett egy művé
szeti jellegű akadémia létesítésének lehetőségét. 

Az Akadémia tisztán tudományossá válásához 
kapcsolódik Sőtér István intézménytörténeti váz
latának egy másik vezető szempontja. Pár
huzamosan ugyanis azzal a folyamattal, amelynek 
iránya szerint az Akadémia a tudományos munka 
művelésében, pártolásában és irányításában 
találta meg a feladatát, a súlypont magán az 
intézményen belül is eltolódott a „széptudo-
mányokról" a „reáltudományokra". Az alapítást 
követő évtizedekben kevés volt a természettudós 
az akadémiai tagok között, s ezeknek tevékeny
sége sem irányult elsősorban tudományuk önálló 
művelésére, inkább csak a nemzetközi ered
mények átplántálására, elterjesztésére. Lénye
gesen megváltozott a helyzet a szabadságharc 
utáni Akadémiában. Az újjáalakulástól a század 
végéig eltelt négy évtized alatt az Akadémia kor
szerűsödött, eleget tett a civilizáció és az 
iparosodás új szükségleteinek, megerősítette a 
természettudományos vonalát, majd ennek lát
ható jelét adta Eötvös Loránd elnökké válasz
tásával. A XIX. század természettudósai azonban 
jórészt közelebb álltak még a humán tudo
mányokhoz, mint a későbbiek, talán a társa
dalomtudósokkal közös humánus iskolai alap
műveltség vagy a természettudományoknak 
kisebb fokú formalizáltsága hozta magával ezt. 
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Maga Eötvös Loránd szerencsésen képviselte a 
tudományok egységének és egyenlő fontos
ságának elvét, nála, König Gyula vagy Hermán 
Ottó egyéniségében Sőtér István az erkölcsi 
„klasszicizmus" vonásait fedezi fel, a Széchenyi
hagyományok továbbéltetését, az önismeretre 
törekvő nemes és őszinte önbírálatot. Az 
1895-ben alapított Eötvös Kollégium élére 
Eötvös Loránd a humánus szellemű és műveltségű 
természettudóst, Bartoniek Gézát állította, aki új 
természettudós-nemzedékek mellett történészek, 
nyelvészek, orientalisták, klasszikus és modern 
filológusok nemzedékeit nevelte. Talán nem 
túlzás azt állítani, hogy a Kollégiumot Széchenyi 
és Eötvös József munkás, tevékeny, reális erkölcsi 
hagyományai ihlették a széles körű tájékozódásra, 
a szellemi nyitottságra, a tudomány tiszteletére, 
az esetleg népszerűtlen igazságok melletti 
kitartásra. 

A harmadik, különösen figyelemre méltó fel
ismerés Sőtér István intézménytörténeti váz
latában főként a természettudományokra vonat
kozik. A Magyar Tudós Társaság nyelvművelő cél
kitűzése a maga korában nemzeti szükségletnek 
tett eleget, a nyelvészet, az irodalomtörténet, a 
nemzeti filológia, a történetírás a maga 
természete szerint eresztette hazai talajba a 
gyökereit. Meglepőbb azonban az Akadémia 
történetének az a tanulsága, hogy a természet
tudományok is akkor mutattak fel figyelemre 
méltó eredményeket, természettudósaink is 
akkor értek el szakmájukban nemzetközi elis
mertséget, ha a házai feladatokat törekedtek 
megoldani, a hazai szükségletekből indultak ki. 
Vásárhelyi Pál a Dunát és a Tiszát szabályozta, 
Szabó József a hazai föld sajátosságaiból 
kiindulva érte el geológiai felfedezéseit, Eötvös 
Loránd a Balaton, az Alföld megismeréséhez 
járult hozzá ötleteivel; találmányai - így a leg
híresebb, a torziós inga — nemcsak általában a 

Pákozdy, Ladislaus Martín: Der siebenbürgische 
Sabbatismus. Stuttgart-Berlin etc. 1973. 
Kohlhammer, 67p. (Franz Delitzsch Vorlesungen 
1969) 

Közel száz esztendeje, hogy Kohn Sámuel 
németül is közreadta az erdélyi szombatosokról 
készült monográfiáját. (Bp., 1894.) Az azóta 
eltelt hosszú évtizedekben a külföldi tudományos 

föld, hanem a hazai föld természetének meg
ismerését segítették elő. (94.) Az, hogy a nagy
ipar kiépülésével és méginkább az ipari termelés 
szocialista átalakulásával együtt járt és jár a 
szoros kapcsolat a termelés és a természet
tudomány között, nem szorul magyarázatra vagy 
bizonyításra. Ugyanakkor az Akadémia - és 
főként a mai - többnyire nem közvetlenül szólt 
és szól bele a termelésbe, hanem alapkutatásai 
útján kapcsolódik a szükségletekhez. 

A társadalom- és természettudományok 
fentebbi „mozgástörténetéből" kihagytuk az 
egzaktnak nevezhető társadalomtudományokat, a 
statisztikát, a közgazdaságtudományt, amelynek 
néhány képviselőjéről, így Keleti Károlyról, 
Kautz Gyuláról, Erdei Ferencről Sőtér István 
remekbe sikerült portrét készített. Vagy ötven 
„akadémiai arcképet" tartalmaz könyve, 
közöttük olyanok arcképét is, akikről korábbi 
kötetei szólnak. Ezekről úgylehet kevésbé ír 
szívesen, mint a többiekről, főként a természet
tudósokról, akikkel ezúttal elmélyülten foglal
kozott. A lelkiismeretes tanulmányozás, a széles
körűen megalapozott ismeretek felhasználása és 
az írói intuíció együttes eredményeként jött létre 
könyvében az „arcképek" galériája, szám és súly 
szerint arányosan mutatva be a másfél évszázad 
akadémiájának legnagyobbjait Széchenyi István
tól Eötvös Józsefen keresztül Arany Jánosig, 
Eötvös Lorándig, Bartók Béláig és azokig, akik 
nemrégen még az élők sorában jártak. 

Hadd szóljunk végül Sőtér István kiegyen
súlyozottan hömpölygő stílusáról, szemléletes 
írásmódjáról, könyve olvasni ányosságának e 
stiláris biztosítékairól. A szerző írástudásának 
erényei és erősségei, mivel a könyv témája érzel
mileg is közel férkőzik hozzá, szerencsésen érvé
nyesülnek. 

Vajda György Mihály 

közvélemény csupán periférikus közleményekben 
kaphatott tájékoztatást az antitrinitárius ideo
lógiatörténet e sajátos alakulata körül végzett 
hazai vizsgálódásokról. Ezt a hiányt pótolja 
Pákozdy László munkája, amelynek létrejöttében 
jelentős szerepet játszott K.H. Rengstorf, az 
Universität Münster professzora, aki a szerző 
figyelmét erre az európai összefüggéseiben is 
fontos témára irányította. 

* 
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A münsteri egyetemen 1969-ben elhangzott 
előadás 1973-ban kiadott bővített, nyomtatott 
változatában Pákozdy röviden és lényegre törő 
tömörséggel foglalja össze az erdélyi szombatos
ság ideológiai előzményeit, a felekezet történetét 
és irodalmának ránk maradt emlékeiből kibontott 
hitelveit. A legfontosabb szakirodalomra támasz
kodó szerző joggal állapítja meg, hogy a XVI. 
század hetvenes éveitől radikálizálódó erdélyi 
antitrinitárius mozgalom vezetője, Dávid Ferenc 
és munkatársainak teológiai racionalizmusa mint
egy megmunkálta a talajt a szombatosság 
számára. Johannes Sommer, Jacobus Palaeologus 
és mások személyes és irodalmi jelenléte új és 
önálló rendszereket sugároztak az erdélyiek felé. 
A korábbi kutatások szerint egyes gondolat
elemeikből kiindulva jelentkezett 1588 táján 
Eőssi András a szombatosság alapelveivel. 
Pákozdy regisztrálja Kohn lényegében máig 
érvényes megállapításait az Eőssi András nevében 
ránk maradt hittételek vonatkozásában. A 
szombatos elképzelések feltételezték, hogy az 
Újszövetség nem váltotta fel az Ószövetséget, 
mert Jézus messiási küldetése meghiúsult. Az 
általa hirdetett isten és ember közötti új szövet
ség és a Törvény alóli „szabadság" csak az 
apostolok korában üdvözíthetett a hit alapján, az 
ószövetségi rituálék megtartása nélkül. E kor
szakot követően ismét érvénybe léptek az ott 
meghirdetett előírások, a szombat, az ünnepek, 
az ételtilalmak stb. A Törvény szavaival azonos 
értékűnek tekintették a „törvénymagyarázó 
zsidók" tanításait. Jézus halála óta passzívan 
várakozik, hogy az ószövetségi próféciák szavai
nak megfelelően ismét megjelenjék a földön és 
átvegye Dávid trónját, amelyről uralkodni fog a 
jámborokon isten szellemében. E hittételek 
illusztrálására néhány jól megválasztott, németre 
fordított vers és prózarészietet olvashatunk a 
kiadványban. 

A felekezet történetének korszakolását is 
Kohn Sámuel nyomán végzi el a szerző. Elfogadja 
a XVII. század közepéről származó híradást, 
amely tudni vélte, hogy „1588 tájat" kell keresni 
a mozgalom genezisének időpontját. A 
szombatosság első szakaszát Eőssi utódjának, 
Bethlen Gábor kancellárjának, Péchi Simonnak 
1621-ben bekövetkezett letartóztatásával zárja. A 
felekezet történetének második korszakát az 
1638. évi deési komplenációval határolja. Ebben 
a szakaszban készültek volna Péchi legfontosabb 
irodalmi alkotásai, amelyek a rabbinizmushoz 
közelítették a felekezet ideológiáját. Végül a 

harmadik korszakot 1868-cal zárja. Az erdélyi 
szombatosok megmaradt utódjai ekkor tértek át 
hivatalosan a zsidó vallásra. Pákozdy figyelmét 
nem kerülte el, hogy a szombatosok története 
ezzel nem fejeződött be. Sajnos azonban, csak 
néhány mondattal utal a kései utódok XX. 
századi sorsára. 

A szombatosságnak, művelődés- és irodalom
történetünk e sajátos produktumának külföldi 
ismertetése szempontjából igen fontosnak tartjuk 
a könyv Péchi Simon életét és munkásságát 
bemutató részeit. Pákozdy tömör össze
foglalásaiból is kitetszik, hogy a XVII. század 
elejei Erdélyben a kor európai élvonalába sorol
ható filozófus-filológus-teológus működött. 

Pákozdy Lászlónak az erdélyi szombatosságot 
tárgyaló munkája az 1970-es évek legelejéig elért 
kutatási eredmények szintézise. Ez tudomány
történeti értéke a könyvnek. De hála a 
rohamosan fejlődő reneszánsz-kutatásnak, új 
források megismerésével és az azokból levont 
következtetésekkel, régebbről ismert dokumen
tumok átértékelésével differenciálódott, itt-ott 
gyökeresen átformálódott az erdélyi radikális 
antitrinitáriusokról és ezen belül a szombatosok
ról korábban kialakított kép. Ma már egyértelmű, 
hogy a szombatos ideológia nem Eőssi András 
leleménye volt, hanem a pfalzi Matthias Vehe-
Glirius tanításainak magyarítása nyomán bonta
kozott ki. (Armarium I. Bp., 1976. 87-94.) A 
felekezet teológiai alapelveit már az 1580-as évek 
legelején jól ismerték Erdélyben. A szombatosság 
genezisének időhatárát tehát legalább hat-hét, 
esetleg tíz évvel is korábbra helyezhetjük, mint 
Kohn tette. És nemcsak itt kell módosítani a kor
szakhatárokon. A szombatosság történetének első 
szakaszát nyilvánvalóan nem zárhatja le annak a 
Péchi Simonnak a letartóztatása, aki ifjúkorának 
néhány évétől eltekintve sem elméletileg, sem 
gyakorlatilag nem tartozott 1621 előtt Eőssi 
követőinek sorába. Az egykori kancellár csupán 
1624-ben történt kiszabadulása után, a magán
életbe való kényszerű visszavonulásakor kezdett 
érdemben foglalkozni a zsidó teológiai irodalom
mal és valamikor az 1620-as évek második felé
ben alakulhatott ki a rabbinizmust adaptáló 
vallása. (II. OK. 1973. 90.) Ettől számíthatjuk a 
szombatosság ideológiai fejlődésének második 
korszakát. Amit jelenlegi ismereteink szerint nem 
szakított meg az 1638. évi deési komplenáció, 
bármilyen nagy hatással is volt a felekezet életére. 
A tények azt bizonyítják, hogy a hivatalos 
szervek nyomása ellenére » szombatosság tovább 
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terjedt. Az sem kizárt - mivel Péchi egyes fontos 
teológiai munkájának pontos keletkezési dátumát 
nem ismerjük - , hogy éppen az üldöztetések 
adtak újabb lendületet teóriaalkotó tevékeny
ségének. Ezért helyesebbnek látszik a szombatos
ság esemény- és ideológiatörténetének második 
szakaszát Péchi 1643-ban bekövetkezett haláláig 
(ItK 1971. 478.) kibővítenünk. Ez egyben a fele
kezet eszmei fejlődésének végpontja is. A későbbi 
századokban számszerűen fokozatosan csökkent, 
ideológiailag megmerevedett a szombatos szekta. 
Lényeges változást csupán a Kohn által is kiemelt 
harmadik korszakhatár, az 1868-as esztendő 
hozott. Végül az erdélyi szombatos-zsidók 
történetében önálló, feketekeretes fejezetként 
tarthatjuk számon az 1939-1945 közötti üldöz
tetések éveit. (MIOK Évkönyv. 1973/74. Bp., 
1974. 217-229.) 

A fentiekben csupán körvonalaikban fel
villantott újabb eredmények és a folyamatban 
levő további publikációk jelezni kívánják, hogy 
Pákozdy könyve maga is egy tudománytörténeti 
korszakot zár le. Ez remélhetőleg indokolttá 
teszi, hogy a szerző a jövőben is vállalkozzék a 
hazai szombatos-kutatások nemzetközi fóru
mokon való bemutatására. 

Dán Róbert 

Bartoniek Emma: Fejezetek a XVI-XVII. századi 
magyarországi történetírás történetéből. Sajtó alá 
rendezte Ritoók Zsigmondné. Bp. 1975. 586 L 
MTA Irodalomtudományi Intézete és MTA 
Könyvtára. 

A szerző húsz éve halt meg, 1957-ben, s 
impozáns életműve mellett is félben hagyta a leg
nagyobbat, amit tervezett, a magyar történetírás 
történetét. A kezdetektől a XVII. század végéig 
készültek el fejezetei, rendezetlenül, töredékesen, 
részben még kiforratlanul és monográfia helyett 
most már jóvátehetetlenül adattárként, de 
minden továbblépéshez nélkülözhetetlen adat
tárként. Az pedig, hogy ösztönözhet is erre a 
továbblépésre, fölkeltheti a kiegészítés, a frissebb 
szempontú megközelítés igényét, még nagyobb 
jelentőséget ad a kötetnek, hiszen" mindabban, 
ami benne foglaltatik, a legtöbb ponton azóta 
sem történt lényeges előrehaladás, hogy a szerző 
letette a tollat. Klaniczay Tibor az előszóban 
elmondja, hogy a kiadók a középkori történet
írást tárgyaló fejezetek közlését nem tartották 
indokoltnak, hiszen az utóbbi évek, évtizedek e 

téren nemcsak az elvi álláspontokat illetően, 
hanem tény- és adatszerűen is számos új, a szerző 
előtt szükségképpen ismeretlen eredményt 
hoztak. A XVI-XVII. századot illetően azonban 
szó sincs erről: Bartoniek munkáját nyugodt 
lélekkel minősíthetjük ma is úttörőnek, mert ha 
nem is teljesen ismeretlen, de jórészt feltér
képezetlen területre vezet, tárgyalt szerzőinek, 
krónikáinak nagyobb része még csak említésre 
sem került felszabadulás utáni irodalomtörténet
írásunkban. Őszintén szólva, még az is meglepetés 
számba megy, hogy Brodaricstól II. Apaffy 
Mihályig ennyi név sorakozik a listán. Egyik
másik száz esztendeje sem szerepelt a szak
irodalomban, némelyik sohasem, és hogy modern 
kiadása egyetlen egynek sincs, talán mondanunk 
sem kell. Ha semmi más, maga e figyelmeztetés is 
becsessé teszi a művet. 

Nagyobb fejezetei: A magyar történetírás a 
humanizmus, a mohácsi vész és a török meg
szállás hatása alatt; Magyar nyelvű, népszerűsítő, 
polgári magyar és világtörténetírás Erdélyben; 
Népi történetírás - históriás ének; Jogtörténet és 
rövid krónika; Hazai német történetírók; A 
magyar történetírás fellendülése a XVI-XVII. 
század fordulóján; Erdélyi történetírás a XVII. 
században; Az erdélyi magyar történetírás a 
XVII. század második felében; Évkönyvek, 
naplók; A tiszántúli történetírás a XVII. század 
végén; Magyar főúri naplóírók; Thököly és 
udvarának naplóírása; Erdélyi fejedelmek naplói a 
XVII. században. E nagy témákon belül és 
közöttük hosszabb-rövidebb fejezetek a kiemel
kedőbb alkotókról és alkotásokróf. A csopor
tosítás láthatóan inkább praktikus, mint elvi 
szempontokat tükröz, hiszen a mozaikkockák 
teljes képpé komponálására már nem jutott idő. 

Ilyen körülmények között illetlenség volna 
akár a részletek, akár az egész bírálatára merész
kedni. A részleteket illetőleg jelentős hiánynak 
látszik az egyháztörténetírásé (mind katolikus, 
mind protestáns vonatkozásban; Gyöngyösi 
Gergelynek neve sem fordul elő a névmutatóban). 
A legfontosabb elméleti jellegű problémát pedig 
azért kell fölvetnünk, mert ennek tisztázatlan
ságára nemcsak e kötet figyelmeztet. Nevezetesen 
a történetírás fogalmának tisztázatlanságáról van 
szó. A kötet jelentős része olyan dokumen
tumokat, illetve szerzőket ismertet, melyek véle
ményünk szerint nem tartoznak a tárgy körébe. 
Egy mai szempontjainkat visszavetítő minősítés 
teszi látszólag ugyanazon folyamat egy-egy darab
jává Istvánffy művét és Keczer Ambrus naplóját, 
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holott a két írás nemcsak kvalitásban különbözik 
egymástól, hanem - és elsősorban - elvileg. A 
félreértés nyilvánvalóan abból származik, hogy 
ma már lényegében mindkettő azonos elbírálás 
alá esik; egyik sem tekinthető tudományos fel
dolgozásnak, hanem mindkettő forrás, mindkettő 
olyan adatokat szolgáltat, melyeket a mai kutató 
saját tudományos rendszerében elhelyez vala
miképp. Nincs XX. századi történetíró, aki 
Istvánffy történelemszemléletét vallaná saját
jának, aki megelégednék az általa előtérbe 
helyezett szempontok és összefüggések átvéte
lével. Csakhogy Istvánffynak a maga idejében volt 
történelemszemlélete, volt tudományos mód
szere, amivel a felhasználható adatokat meg
állapította, rendezte. Keczer Ambrusnak pedig 
nem volt, illetve ha volt szemlélete és volt mód
szere, az nem a törtérielemé volt. Merőben más 
tehát az a társadalmi funkció, amit a két író és a 
két mű betöltött a maga korában. A naplóírók, 
„történeti érdekű" feljegyzések szerzői - nagyon 
kevés kivétellel - a legkevésbé sem törekedtek 
arra, hogy az általuk elbeszélt eseményt a törté
neti folyamat egészébe állítsák bele, hogy a 
mélyebb összefüggéseket, a történelem okait, 
mozgató erőit, célját kutassák, ami nélkül pedig 
történetírás nincsen. Adatokat rögzítettek -
zömmel önmaguk és környezetük mindennapi 
gyakorlata számára szükséges adatokat —, jóllehet 
talán megbízhatóbban, mint a historiográfia egy
némely terméke. A kutatómunkában mindmáig 
kitűnően használhatók, de nem a címben jelzett 
tárgyhoz tartoznak. Történeti mű és történeti 
forrás nem esik szükségképpen egybe: Oláh 
Miklós Athilája történeti mű, de nem történeti 
forrás (legalábbis arra nem forrás, aminek a 
történetét feldolgozza), míg viszont Thököly 
Imre naplója elsőrangú forrás, de nem történeti 
mű. Ha ezeket közös szálra fűzzük, épp a szál 
haladásának irányát nem fogjuk tudni meg
állapítani, épp a történetírás történetének 
vizsgálatát nehezítjük. A XVII. századig - az 
anyag szűkössége miatt - ez talán még nem is 
olyan nyilvánvaló, de mi lenne a historiográfia 
XX. századi történetéből, ha ezt a metódust 
követve történeti műként értékelnénk minden 
írást, ami eseményt, eseményeket rögzít? 

Ezt inkább mellesleg, és nem Bartoniek bírál-
hatatlanul hatalmas munkájának kései bírálatául. 
Annál kevésbé, mert nem is tudjuk, mit akart 
formálni belőle. (Itt-ott maga is tesz különbséget 
„a történetírás történetét" és „a modern törté-
netkutatásf" érdeklő dokumentumok között.) De 

mégis szóvá kell tennünk, mert az irodalom
történeti kutatás - úgy látszik - általában is e 
parttalan mederben folyik. Míg például A magyar 
történettudomány válogatott bibliográfiája 
1945-1968 e tekintetben nagyon helyes 
distinkciót tesz a művek között, addig A magyar 
irodalomtörténet bibliográfiája 1772-ig meg
különböztetés nélkül sorol egymás mellé minden
kit és épp a „Műfajok" című fejezetben. 

Kulcsár Péter 

Mészáros István: Iskolai jegyzetkönyv a 
XVI-XVII. század fordulójáról. Bp. 1976. 
Akadémiai K. 88 L (Nyelvtudományi érte
kezések 90.) 

A Csáky-családnak az Országos Levéltárban 
őrzött kéziratos kötegeiből került elő egy műve
lődéstörténeti szemszögből is figyelemre méltó 
magyar-latin diákjegyzetkönyv. Legfőbb jelen
tőségét a tanulmány szerzője abban látja, hogy 
mai ismereteink szerint ez a legkorábbi össze
függő magyar szövegrészeket tartalmazó, világi 
tananyagú iskolás diákjegyzet. A mezővárosi 
kisebb protestáns iskolák célszerű tananyagában 
„egy sajátos, tágan értelmezett komplex 
retorika" keretei Jcözött fejlesztették a tanulók 
latin kifejezésbeli készségét szóban és írásban, a 
beszéd, szónoklat, levélfogalmazás gyakorlati fel
adataival. A párhuzamos latin és magyar 
szövegekkel sűrűn teleírt diákjegyzetkönyv az 
egykori Abaúj megyei Sepsiben, „in schola 
Sepsina" készült, az iskola akkori rektorának, 
Vincentius Polac (Polák v. Polyák Vince) irá
nyítása alatt. Mészáros a törzsanyag leírásának 
időpontját is meghatározta: 1601 és 1607 között 
írták le a Meray-testvérek, a mezővárosi refor
mátus iskola grammatikai tagozatának elvégzése 
után. 

A leckeszövegek egyik része a másolt latin
magyar „frázisgyűjtemény"; a másik s terje
delmesebb, fordítási-fogalmazási gyakorlószöveg, 
sajátos módszerű disztichonos gyakorlatokkal 
kiegészítve, alapvető verstani-poétikai ismeretek 
begyakorlására. A Ciceróra (Epistolae ad 
familiäres, pl. Ex litereris amicorum . . . Lib.XIV) 
épült frázisgyűjtemény bepillantást enged a 
magyarra történő átültetés iskolai technikájába, a 
mintaszövegek használatába, a klasszikus 
szövegek aktualizálásába. S amire a szerző külön 
felhívja a figyelmet, a szóról szóra való „tükör-
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fordítások" mellett szép számmal találhatók 
szabadabb, ízesebb magyarítások is. A 
„phrasis"-ok irodalmi felhasználásának érzékel
tetésére Mészáros keresve sem találhatott volna 
szemléltetőbb példát, mint az iskola ekkori 
neveltje, Szepsi Csombor Márton Europica 
varietas-ából vett idézetet. Nem kevésbé fontos a 
diákkönyvecske un. argumentum része, a főként 
levélformában írt fordítási-fogalmazási tananyag. 
A három hagyományos ciceroi-quintilianusi 
genus, prózai műnem (genus demonstrativum, 
genus deliberativum, genus iudicale, a 
„bemutató" v. „tényközlő", a „tanácskozó" v. 
„meggyőző", az „ítélkező" nem) közül az előbbi 
két műnem szerint csoportosul a legtöbb esetben 
csak formális íevélszerkezetben leírt, fiktív és 
misszilis példákkal egyaránt élő jegyzetkönyv. 

A diákjegyzet részletes bemutatása, szöve
gének közlése (49-89, kivéve a fordítási
fogalmazási rész levélmintáinak latin fordításait) 
új kutatási eredményként könyvelhető el. A 
szerző értékes kísérletet tesz a tananyag ismeret
köreinek elhelyezésére a korabeli iskola (Lőcse, 
Sárospatak) tanulmányi anyagában. Ez azért is 
indokolt, mivel a sepsi iskola szoros kapcsolatot 
épített ki a sárospataki kollégiummal. 
Kiemelendő az élőbeszédet követő diákjegyzet
könyv magyar szövege (alapvetően fonetikus jel
legű) helyesírási és nyelvi sajátosságairól szóló 
tömör jellemzés, illetve a kor protestáns (Heltai 
G, Szenei Molnár A.) műveiben uralkodó helyes
írási rendszerrel történő összevetés. Teljes mér
tékben egyetértünk a szerzővel annak hang
súlyozásában, hogy a magyar helyesírás fejlődé
sének kutatásában érdemes figyelembe venni az 
iskolai dokumentumokat is: a spontán írás
gyakorlatot és a leendő írók helyesírását az 
iskolai oktatás éppen úgy alakította, mint a 
tekintélyes szerzők művei. Ebből a szemszögből 
is az első ismert dokumentumnak számít a sepsi 
latin-magyar iskolai jegyzetkönyv. 

Mészáros István új irányú vizsgálódásai tágabb 
összefüggésben abba a fejlődéstörténeti lán
colatba tartoznak, amely a Nyelvtudományi 
Értekezések sorozatában eddig megjelent (44. sz., 
62. sz.) kutatási eredmények révén irodalom
történeti szempontból is egyre fontosabbá és ösz
tönzővé kezd válni. 

Hopp Lajos 

Berzsenyi Dániel versei. Merényi Oszkár tanul
mányaival. Bp. 1976. Szépirodalmi K. 509 1. 

Berzsenyi Dániel születésének kétszázadik 
évfordulója alkalmából több hézagpótló 
kiadvánnyal örvendeztette meg könyvkiadásunk a 
költészet kedvelőit. Az egyik ezek sorában a 
költő verseinek merőben újszerű gyűjteménye. A 
magyar könyvkiadás történetében szinte páratlan 
kötet ez: nemcsak az egyes Berzsenyi-alkotásokat 
közli, hanem a költeményeket követően meg
jelenteti Merényi Oszkár magyarázó-értelmező 
tanulmányait - tömör összefoglalókat, amelyek
kel messzemenően megkönnyíti a mű megértését. 
Életrajzi adatoktól a mitológiai vonatkozások 
magyarázatáig, eszmei értelmezésektől a költé
szeti motívumok összehasonlító feltárásáig a leg
különfélébb tudnivalókat foglalják magukban 
ezek az apró esszék. Az olvasó valóban megkap 
minden lényeges segédeszközt, amelynek révén 
megismerheti és még inkább élvezheti a klasszi
cizmusból a romantikába való átmenet nagyszerű 
költőjének alkotásait. Ezek az apró tanulmányok 
különben a kor egész magyar irodalomtörténetét 
és történetét megmozgatják, rengeteg olyan 
ismeretanyagba avatva be a közönséget, amelyhez 
egyébként lexikonok, kézikönyvek, forrásfeltáró 
munkák sokaságának gondos áttanulmányozása 
által juthatna csak hozzá. Beszámolnak az egyes 
motívumok keletkezéséről, fejlődéséről, a vers
változatok módosulásairól — mintegy 'encik
lopédikus módon szolgáltatják a lényeges tudni
valókat. Az értékelés, a művek ideológiai és 
esztétikai minősítése sem marad el: egy-egy vers 
jellemzése szinte irodalomtörténeti elemzéssé 
kerekedik. Különösen a Mulandóság, A reggel, a 
Horatiushoz. A közelítő tél, a Fohászkodás, az 
Életfilozófia és Az igazi poézis dicsérete című 
versek értelmezését tartom sikerültnek. 

Néhány ponton azonban vitáznom kell 
Merényi Oszkárral. Téved szerintem akkor, 
amikor azt írja, hogy a szentimentalizmus a fel
világosodás „rideg" racionalizmusának ellenében 
keletkezett. Nos, nem ellenében, hanem azzal 
együtt: egyazon hatalmas szellemi irányzatnak 
részeként. Festetics Györgyről, a keszthelyi 
Helikon alapítójáról pozitívabb a véleményem, 
mint Merényinek, s a hozzá írt Festetics! 
boldog... kezdetű versről feltétlenül meg kell 
jegyezni, hogy az az újtípusú, romantikába hajló 
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költői öntudat magasrendű kifejezése. Merényi 
félreérti az Amathus rezignált-pesszimista, a 
költészet ideálvilágába menekülő történet-
filozófiájának jelentését, miként Herder jelen
tőségét is tévesen ítéli meg. Semmiképp sem 
hiszek Berzsenyi „németellenességében" - mint 
azt a szerző állítja - , annál is inkább nem, mert 
irodalomelméleti-esztétikai képzettségének alap
forrásai legnagyobbrészt a német klasszika és 
romantika teoretikusai voltak. A költő ifjúkori 
költői ideálvilágba sóvárgásáról - amelyben 
különben Csokonaival, Kazinczyval és a fiatal 
Kölcseyvel jórészt egyezett — Merényi érdemben 
nemigen szól, s bizony szegényesnek tartom a 
Búcsúzás és-Az ifjúság című kiemelkedő versek 
elemzését is. 

E hibák, hiányosságok azonban elenyészőek a 
gazdag anyaghoz képest, amelyből - az eddig 
említett erények mellett - külön is szeretném fel
hívni a figyelmet az összehasonlító szempontok 
széleskörűségére és árnyaltságára. A sajtó alá 
rendező figyelme nemcsak a világirodalmi pár
huzamok sokaságára terjedt ki, hanem az egyes 
verseket folyvást összeveti az életmű egészével, az 
egyes motívumok felbukkanását újra meg újra 
jelzi, a vershangulatok mélyülését vagy elmosó
dását gondosan bemutatja - ezáltal pedig mozgá
sában, alakulásában és szerves fejlődésében kelti 
életre előttünk Berzsenyi költészetét. Egyszerre 
adja a műélményt és annak racionális, szakszerű 
és egyáltalán nem hivalkodó felfejtését. Amiről 
megemlékezik, az építőeleme, mozaikkockája 
lehet e nagyszerű költői életmű jobb, behatóbb 
megértésének. 

Fenyő István 

Berzsenyi Emlékkönyv. Szerkesztette: Dr. 
Merényi Oszkár. A Somogy megyei és Vas megyei 
Tanács. 1976. 749 1. 

Tartalom, forma és a kivitelezés tekintetében 
is fcülönös vonások jellemzik az emlékkönyv
irodalomban Merényi Oszkár összeállítását. Az 
eddigi gyakorlat szerint a szerkesztő összefogta, a 
meghatározott elképzelések érdekében egybe
hangolta egy alkotó közösség munkáját. Merényi 
viszont minden feladatot maga vállalt és végzett 
el. S célja sem az volt, mint az emlékkönyveké 
általában, hogy pályaképet bizonyos szem
pontból elemző tanulmányokat, írásokat, 
tisztelgő verseket adjon közre. Merényinek szán
déka volt Berzsenyi életének és munkásságának a 
lehető legteljesebb dokumerttálása, valamint egy

fajta kritikai értékelése, továbbá a költő utó
életének, napjainkig ívelő hatásának bemutatása. 

A feladat összetettsége első pillantásra szem
betűnő. Több olyan nézőpont volt,,amire a szer
kesztőnek együtt és külön-külön oda kellett 
figyelni. 1. Az idő problémája. A költő születése 
óta eltelt kétszáz év nagyon gazdag változások
ban, amiknek nyomon követése önmagában is 
több könyv anyagát tenné ki. A súlypontozás, 
bizonyos periódusok kiemelése a legkézen
fekvőbb megoldás lett volna. Amiben természe
tesen a legfontosabb Berzsenyi életének hat 
évtizede, azért is, mert mint egyik késői költő 
utódja írja, „az utókor ünneplése még egy poétát 
sem tett naggyá". S persze a halála utáni, a XIX. 
századi méltatása sem elhanyagolható. 2. Miként 
húzható meg annak a szerzői körnek a határ
vonala, amelyen belüli vélemények felhasználása 
okvetlenül szükséges? A Berzsenyiről szóló 
könyvek gazdagsága mérvadó lehetett volna, de a 
szerkesztő tanulmányokat, sőt verseket is idéz. 
Ez viszont a kiválasztásnak néhol esetlegességet 
adott, sok olyan summázat, értékelés nem került 
a gyűjteménybe, ami pedig gazdagította volna (pl. 
Berzsenyi és Pálóczi Horváth Ádám kapcsolatára 
vonatkozóan Péterffy Ida kutatásai, az életrajz és 
a kor viszonyainak dokumentálására Noszlopy 
Tivadar biográfiája, Kölcsey és Berzsenyi kritikai 
nézetkülönbségéhez egész sor tanulmány meg
állapításai). 3. Berzsenyi lírájának helytörténeti 
összefüggései. Hetye, Sömjén, Nikla nemcsak 
távoli háttér a versek megértéséhez. Olyan eleven 
inspiráló erő volt a földrajzi környezet, amit erő
teljesebben szem előtt kellett volna tartania-a 
szerkesztőnek, amikor a költemények magyaráza
tához támpontokat keresett. 4. Az életmű egy
sége. A költő író és kritikus is volt, ám az 
utóbbiak értékelése meglehetősen elnagyolva 
szerepelt eddig. Ismert, hogy 1817 után tanul
mányoknak szentelte elsősorban napjait, s ennek 
terméke volt a Kritikai észrevételek (1825), vala
mint a Poétái Harmonistica (1832). Az utóbbit 
sokáig „zavaros, nehezen olvasható" munkának 
minősítve, nem foglalkoztak vele. Napjainkban 
válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy tulajdonképpen 
poétikai tudományunk egyik első nagyobb táv
latú műve. 

Ezekre figyelve gazdag és szerteágazó anyagot 
foghatott egybe Merényi. Mindjárt meg kell azon
ban jegyezni, hogy ennek tagolásakor nem 
sikerült egységesen, jól követhető, kifejező és a 
pályaképhez alkalmazkodó részegységeket össze
állítania. Az emlékkönyv terjedelmesebb, 
1776-tól 1836-ig ívelő részében a tagolásnak élet-
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rajzi, földrajzi, eszme- és stílustörténeti meg
határozottsága egyaránt van. A művekkel való 
jelentkezésig a biográfiai adatok iránytmutatók, 
de azután a verseknek és prózai alkotásoknak kell 
nagyobb teret kapniuk. Röviden vegyük sorra az 
egyes fejezeteket az elvek érvényre jutása 
aspektusából. Az idó'periódusok elsó' két egy
ségével egyetérthetünk; az 1776-1795 között 
szerzett életélmények után következett be»a 
váltás, amit a Kibontakozó költészet és fejlődő 
hősi világkép (1795-1799) pontosan kifejez. A 
harmadik és negyedik fejezetcímben ez az ív meg
törik, azokban földrajzi szempont került eló'térbe 
- vitatható módon. Ugyanis, nemcsak a sömjéni 
korszakra jellemző a „termékeny magány", 
hanem az egész pályára. Hangsúlyosan figyel
meztetett erre Kölcsey Ferenc: Berzsenyi olyan 
idó'ben írt, „mikor literatúránk magányos falai 
között elszigetelve j titkosan tenyészett, senkitől 
nem ismerve, díjt és pályalombot nem várhatva, 
egyedül keble mozdulataiból vezérelve kezdette ő 
fakadó érzeményeit dalba önteni. Mezei 
magányában úgy áll vala, mint az Óceán szigetén 
nyíló szép virág . . . " Nikla 1804-től végleges 
lakhelye a költó'nek, s ebből a szerkesztő az 
1808-ig tartó szakaszt kiemelte Lángoló niklai 
évek és elégiái visszhangjuk címmel. Téves 
orientálása ez az olvasóknak. Berzsenyi Niklán -
ezt Merényi is többször aláhúzta - hosszú ideig 
nem érezte jól magát s készülődött vissza Söm-
jénbe. Ebben a faluban és az egész XIX. század 
eleji Somogyban bezárkózásra, elszigetelődésre 
vagy bármi egyébre inkább volt objektív adottság, 
mint „lángolásra". Amit egyébként a fejezetbe 
összeválogatott dokumentumok, versek sem 
igazolnak. A költő 1809-ben írta apjának: „úgy 
vélném, hogy mindenkor nyugodalmasabb helye 
lenne kedves Atyám Uramnak itt; mert ámbár 
Somogyot is megtalálják a politikai zivatarok, de 
korántsem úgy, mint Vas vármegyét. . . " 
Továbbá, a „lángoló" jelzővel Merényi felújította 
a romantikus képzelet által kialakított zseni
fogalmat, miszerint a lángészt az alkotás fel
fokozott állapota különíti el és emeli a többi 
ember fölé. Berzsenyi azonban soha nem 
„lángolt" ilyen értelemben. Éppen az emlék
könyv és a szerkesztő többi munkája bizonyítja, 
hogy amit a költő leírt, azt olyannak élte, vagy 
szerette volna, ha olyanná lesz, természetes volt 
számára, hogy a Dunántúl földjét görög, római 
istenekkel népesítse be; „használni és nem 
csillogni" volt élete felétőlírásainak legfőbb célja. 
Ezt tekintetbe véve érthetünk egyet az antológia 
ötödik fejezetének címével, hogy Berzsenyi A fel

világosodás nagy költője. A tagolással viszont, 
hogy ez 1808-1817 között jellemző, már nem. 
Több okból. Az egyik, az Ész dicsérete, a 
kultúra, művelődés istápolásának igénye, a 
törvény és igazság gondolata - hogy csak 
néhányat említsünk - folyamatként mutatható 
ki Berzsenyi verseiben, az első alkotói korszaktól 
kezdődően. Igaz, hogy az epistolákban érlelődik 
ez igazán nagy költészetté, de az ilyetén tagolás 
mégiscsak zavaró a fejlődési ív követését illetően. 
A második ok, hogy a szerkesztő eléggé 
önkényesen - itt-ott az időrend figyelmen kívül 
hagyásával - csoportosított, helyezett egymás 
mellé verseket. Tény, hogy Berzsenyi többször 
átírta, javította lírai darabjait, s ezért rendkívül 
nehéz az időrend megállapítása (amiben Merényi 
Oszkárnak nagy érdemei vannak), de ott, ahol 
bizonyosan tudni a megírás dátumát vagy a vég
leges változat születését, ragaszkodni kellett volna 
ahhoz (gondolok például a Fohászkodás és az 
Életfilozófia helytelen besorolására). Az is meg-
gondolkoztató, hogy Berzsenyi pályájának utolsó 
- mintegy húsz évnyi szakaszát - miért ilyen cím 
alatt dokumentálja: A költő kényszerű „száműze
tése" és magányos harca az „igazi poézisért' és az 
„igazi kritikáért'"! Ugyanis, a bezárkózás -
horribile dictu, „száműzetés" - legalább annyira 
önkéntes, belső, lelki okokra visszavezethető, 
mint „közvetett" és objektív tényezőkre. Az sem 
felel meg teljesen az igazságnak, hogy Berzsenyi 
magányosan küzdött volna az „igazi poézisért" és 
kritikáért. Szemere Pállal, Kölcseyvel, 
Kazinczyval és másokkal együtt, egyedüllétében 
is szellemi társként. Vitázva és viszontválaszokkal 
lépett előbbre. 

E rövid áttekintés is mutatja, hogy az emlék
könyv nem mentes romantikusan túlzó, a költő 
szerepét, jelentőségét megnagyobbítani kívánó 
szemlélettől. Ez addig, amíg helyes értékeléshez 
ad ösztönzést és támpontokat - nem hiba. Akkor 
válik azzá, amikor párosul a historizmus elvének 
téves értelmezésével. Merényi az Újabb Berzsenyi
tanulmányok című (1971) könyvének utolsó 
írásában csokorba gyűjtötte azokat az érveket, 
amik a költő korszerűsége mellett szólnak. Már 
azokban látható volt, hogy a történetiségen egy
fajta aktualizálást ért, Berzsenyi gondolatainak, 
magatartásának, poétái hitvallásainak és eszközei
nek a napi életbe történő travesztálását. Ez az 
elképzelés az emlékkönyvben is érvényesült. Leg
szembetűnőbben A mezei szorgalom némely 
akadályairul magyarázata során: „Amiről 
Berzsenyi álmodott, szocializmusunk meg
valósította. 1965-ben szülőfalujában, Hetyén 

440 



emlékkiállítást rendeztek. Ezen bemutatták: 
milyenné akarta tenni Berzsenyi a magyar falut és 
milyen ma. A helyi Berzsenyi Dániel Termelő
szövetkezet vezetősége örvendetes meg
döbbenéssel látta - mint a krónikás megjegyezte 
—, hogy a költő már több, mint száz évvel ezelőtt 
azért harcolt, ami ma vált valóra: a szebb jövendő 
magyar falujáért. — Persze olyasmi is megvalósult, 
amiről ő még nem álmodhatott: villany, víz
vezeték. De a rendezett, tiszta utca, a szép iskola, 
a sok jókedvű, csinosan öltözött gyerek, az életre 
felkészítő tanítás, nevelés, s főleg a jólét már meg
örvendeztette volna a népet szerető szívét" 
(566-567. o.). 

Ezek a sorok szerkesztői jegyzetből valók. Az 
emlékkönyvben gyakori magyarázó szövegek 
sajátos, de vitatható elképzelést mutatnak. Neve
zetesen, hogy Merényi egyfajta önkénnyel bánt 
az egybegyűjtött forrás- és dokumentumanyaggal; 
részekre tördelte, egyéni értelmezéseket fűzött 
hozzájuk, meg utólagos kiegészítéseket, amelyek 
nemcsak a historizmussal ellenkeznek, hanem 
érvként sem mindig helytállóak (pl. Kazinczy 
elmarasztaló véleményével szemben XX. századi 
írókat idézni). 

Félreértés ne essék! Kifogásaim nagy jelen
tőségű munkának szólnak, olyan szintézisnek, 
ami a Berzsenyi-kutatás — és Merényi Oszkár 
munkásságának - csúcsa. S éppen ez tette szük
ségessé, hogy a mű nagyságrendjéhez mért 
igényekkel - kritikusabban vizsgáljuk. Formai és 
szemléleti kérdésekre figyelve elsősorban, mert az 
emlékkönyv tartalmi méltatása messze meg
haladná e recenzió kereteit. 

Laczkó András 

Spira György: Petőfi napja. Bp. 1976. Akadémiai 
K. 82 L (Sorsdöntő történelmi napok) 

A negyvennyolcas nemzedék nyomába 
szegődve egyenesen vezet Spira György útja 
Petőfi napjához, 1848. március tizenötödikéhez. 
Az Akadémiai Kiadó új vállalkozását, a „Sors
döntő történelmi napok" sorozat megindítását 
csak dicsérni lehet. S különösen azt a módszert, 
ahogyan az indító kötet, Spira György tanul
mánya a tudomány tényeivel építi körül a meta-
forisztikus sorozatcímet, kitapintva a véletlen, az 
alkalomszerű mögött a törvényt, feltárva az órák
ban sűrűsödő forradalmi robbanás hátterében a 
százados történelmi folyamatot. 

A tanulmányban Petőfi napja délelőtt tíz 
órakor kezdődik és a sötétedéssel fejeződik be, 
azt a. néhány órát öleli fel, amikor a Petőfi 
indította forradalom már nemcsak néhányak 
vágyálma, hanem valóság, amikor a Pilwax és 
Jókai lakásának falain túl a forradalmi tömeg Pest 
utcáin viszi diadalra az ifjak eszméit, s mégis, ez a 
forradalom meg az övék, Petőfié, az utcai áradat 
éjjel kényszerül majd először tárgyalóasztal mellé, 
rideg politikusi érvek közé. S ebből az is követ
kezik, hogy a tanulmány lapjain nem a márciusi 
fiatalok a főszereplők, nem is Petőfi, akinek az 
arcképe a címlapról ránk tekint, bár jelen vannak 
a nagy nap minden pillanatában: az ő láthatatlan 
akaratuk lendíti mozgásba az egyetem, a nyomda, 
a múzeum előtt összeverődött tömeget, s materia
lizálja így a forradalmi eszmét. Március tizen
ötödike ezáltal lesz történelmivé: az ifjak akarata 
és az utca ereje töri át az évtizedek óta hiába 
ostromolt falakat. 

Spira György a nagy nap bemutatásában új 
utat választ. A nyegyvennyolcas forradalom nap
jának eseményei - ha néhány pontatlansággal, 
meggyökeresedett tévedéssel terhelten is — köz
ismertek. Ez a könyv úgy lépi át a történelem 
közhelyeit, hogy színhelyéül a falak mögötti 
világot, az ostromlott múltat választja. A József
laktanya, a budai városháza, a helytartótanács, a 
vármegyeháza Pesten, a pesti városháza és végül 
Landerer nyomdája — ezek a színhelyek villannak 
fel előttünk reggel tízkor, hogy majd a nap 
folyamán fordított sorrendben ismét bejárjuk 
őket, betetőzvén a forradalom diadalát Táncsics 
kiszabadításával. 

A kutató fölényes tényismerete - mint Spira 
György annyi írásában tapasztalhattuk - szépírói 
erényekkel párosul. Jegyzőkönyvek levéltárban 
porosodó lapjairól, elfogult és pontatlan vissza
emlékezésekből hitelesen kelti életre és bírja 
szóra a nagy nap arcukat-nevüket vesztett szerep
lőit: az ügy buzgó és ijedt Kerekes Jánost, a 
polgárőrség szakaszvezetőjét, a pártállásának és 
anyagi helyzetének érdek-pólusai között inga
dozó Holovich Boldizsár városi tanácsnokot, 
Rosenbaum őrnagyot, a nehéz helyzetben levő 
budai térparancsnokot és a többieket. Ott vannak 
az ismert nevűek is, a tankönyvek lapjain szerep
lők, Landerer Lajos például, akinek éppen 
elmosódott tankönyv-vonásai válnak egyénivé 
azzal, hogy a forradalom előestéjén a szokottnál 
nagyobb mennyiségű papírt aztattat be a 
munkásaival, egész nap úszik az árral, s hiába 
vészeli át baj nélkül az utca forradalmát, estére a 
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történelmen akar bosszút állni, és elbocsátja 
egyik nyomdászát. 

Spira György szituáció-teremtő képessége 
azért oly fontos, mert az Akadémiai Kiadó új 
sorozata tudományos apparátus, jegyzetek 
nélkül, az írói felidéző erőre hagyatkozva kelti 
életre a sorsdöntő történelmi napokat. Ebben az 
esetben a jegyzet-apparátus nem is hiányzik: 
Spira György szövege dokumentáció nélkül is 
meggyőző, a kutató pedig megtalálhatja a forrá
sokat a Petőfi és kora c. kötetben» Ott a jegy
zetek bizonyították, hogy egy-egy félmondat 
mögött - mint pl. a városi tanács konzervatív 
volta - eddig feltáratlan adatok sora áll, ebben a 
népszerű kiadványban a forrásokra csak az irat
reprodukciók jegyzéke utal. Gondosan válo
gatott, szép illusztrációk hozzák még közelebb a 
nap hangulatát és a szereplőket, igaz, ezek között 
néhány, közismert arckép helyén szívesebben 
láttunk volna olyan böngészni való képeket, mint 
a francia forradalom következményeit bemutató 
„képtalány", vagy a forradalom allegóriája. 
Hasznos ötlet a szép kiállítású térképmelléklet, 
hasonló a sorozat további köteteiben is bizonyára 
jó szolgálatot tesz majd. 

Kovács Magda 

Nagyváradi színikritikák A Holnap évtizedében. 
Ady Endre, Biró Lajos, Dutka Ákos és Juhász 
Gyula írásai a színházról. Válogatta, a bevezető 
tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította 
Indig Ottó. Bukarest, 1975. Kriterion K. 170 1. 

A Kriterion Csehi Gyula és Mikó Imre szer
kesztette mindig izgalmasan érdekes - mert 
hiánytpótló - TÉKA-sorozatába most Indig Ottó 
válogatott egy kézbevaló kis kötetnyit a század
eleje oly sokat ígérő első évtizedének váradi 
kulturális forrongásából. Ez a merész levegőjű, 
hódító erejű város, Nagyvárad - ahogy Ady 
aposztrofálta nemegyszer a neki magának is 
szárnyat adó várost - történelmi múltja, de még-
inkább rohamtempójú fejlődése okán lett a 
magyar progresszió legjelentősebb vidéki tűz
helye. Itt gyülekeztek a megújuló magyar szellem 
legígéretesebbjei: elég ha Juhász Gyula, Szabó 
Dezső és mindenekelőtt Ady nevét leírjuk -
kisebb csillagok társaságában: Ernőd Tamás, 
Dutka Ákos, Biró Lajos. De innen indult Nagy 
Endre és a messzeségekbe vesző és vezető élet
útján megfordult itt Krúdy Gyula is. 

) 

Indig Ottó jó érzékkel vette észre, hogy ez a 
nagy megújulási szándék a színházat sem kerülte 
el. A színházat, amely nemrég épült fel. A nagy
váradi Szigligeti Színház a század legelején adott 
immár állandó hajlékot Tháliának. Ady Endrének 
a kötetben szereplő első cikke éppen ezt az új 
múzsa-hajlékot köszönti: Szigligeti háza (1900). 

Szerencsésen választotta ki a sajtó alá rendező 
ezt a négy nevet is, akik a legfontosabbat 
mondták A Holnap-korabeli váradi színházról: 
Ady Endre, Juhász Gyula, Biró Lajos, Dutka 
Ákos. 

Az elmúlt évek kutatásai kozták teljes 
egészében felszínre Ady váradi színházi termését 
(bár nagyobbrészük már a Földessy Gyula által 
gondozott Vallomások és tanulmányokban olvas
ható volt). Ebből a gazdag termésből a követ
kezők kerültek be: Szigligeti háza, Katonák, Egy 
érdekes este, A halász szeretője, Gringoire és 
Parasztbecsület, Ocskay brigadéros, Strófák 
Márkusról és egyebekről, Jegyzetek a színháznak, 
Fehér esték, Cyrano de Bergerac, San-Toy 
(nóvum: Indig sokoldalúan érvel Ady szerző
sége mellett), A dada, Újházi Ede. Juhász Gyula 
neve alatt olvashatjuk: Katonák egy színdarab 
ellen, Színpadi forradalmak, A császár katonái, A 
tolvaj, Márkus Emma, A dráma lelke, Sardou, 
Ibsen, Vadkacsa... S itt szakítsuk meg a fel
sorolást, hogy leírhassuk azonnal: ennek az egész 
nagyra hivatott nemzedéknek Ibsen volt a 
legnagyobb intellektuális-irodalmi-színházi él
ménye! Tőle tanulták meg az éltető-hazugság 
leleplezését! Erről a magaslatról nézik olyan 
kritikusan a kor átlagpolgári dráma-termését - s. 
ezzel szemben bontakozik ki írásaikban a kor 
nagy művészi újdonsága, a naturalista-színház 
igazának hirdetése! A kis kötetet nagyon használ
hatóvá teszi Indig Ottó tájékozott bevezetője és a 
sokoldalú jegyzetapparátus. 

Varga József 

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. Bp. 1975. Mag
vető K. 361 1. 

Krúdy életének, irodalmi működésének szám
talan legendája él a köztudatban. E legendáknak 
kétségtelenül van valóságalapjuk (mint ahogy 
annak a nagyszerű portrénak is nyilván megvolt a 
személyes életrajzi háttere, melyet Kellér Andor 
rajzolt róla, szándékosan, esszéisztikus lele
ménnyel eltúlozva az író némelyik különcségét), 
de természetesen a legendák törvényszerűsége 
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szerint meg is hamisítják a valóságot. Épp a teljes 
valóság ismerete szempontjából van óriási jelen
tősége annak a levélgyűjteménynek, melyet az 
író lánya gondozott és tett közzé filológiai 
szempontból jónéhány kívánnivalót hagyva). 
Pontosabban: lett volna óriási jelentősége. Mert a 
kötet sajtó alá rendezője és válogatója, sajnos, 
meglehetősen sokat kozmetikázott Krúdy arc
képén. Szándékát és módszerét természetesen 
motiválja az apa-leány kapcsolat. Könyve címe 
is erre utal, s a levelek nagy részéből valóban az 
világlik ki a legélesebben, legérzékletesebben, 
milyennek látja apját Krúdy Zsuzsa. Hogy milyen 
is lehetett Krúdy Gyula teljes személyisége, 
egyénisége, annak megfejtésére egyelőre még 
várnunk kell. 

Csak utalásul hadd emeljünk ki néhány vál
tozatlanul homályban maradt problémát. A 
szindbádi jelenséghez szinte természetszerűen 
hozzátartozik egyfajta lebegés, melynek kétség
telenül vannak már-már gátlástalan momentumai 
is. Legendák szólnak Krúdy nőügyeiről, s hogy 
ezeknek is van alapjuk, az e levelezés néhány 
dokumentuma alapján nem lehet kétséges. 
Mindez azonban - legalábbis e gyűjtemény 
szerint - csak ifjúkori „botlás" volt, mert házas
sága után egyetlen ilyen jellegű levél sem akad, 
viszont annál több olyan, amelyek azt bizonyít
ják, hogy kétségbeesetten igyekezett „meg
javulni", küzdött káros szenvedélyei ellen, s lát
ványos igyekezettel próbálta legyőzni rosszabbik 
énjét. így volt-e valóban? Az életmű maga 
mintha cáfolná ezt a beállítást. 

Bőségesen szerepelnek a kötetben olyan doku
mentumok, melyek Krúdy kétségbeejtő anyagi 
helyzetére utalnak. Ezeket a leveleket nem lehet 
megrendülés nélkül olvasni, különösképp, ha az 
életút utolsó esztendeit ismerve tudjuk, hogy 
Krúdy valóban szegény és félig-meddig elfeledett 
író módjára tengette életét. A könyv XIV. ciklusa 
valóban hiteles, megrázó dokumentuma egy 
nagyon nagy pálya méltatlan végének. 

(Hadd jegyezzük meg zárójelben: a XX. 
századi írói levelezésnek alighanem sztereotip 
műfaja ez a folytonos kölcsönkérés, nyomasztó 
anyagi gondokra való hivatkozás, a csőd és 
kilakoltatás emlegetése. Nem kétséges, némelyik 
író, mint utolsó éveiben Krúdy vagy Cholnoky, 
embertelen körülmények közé kényszerült egy 
olyan kor présében, mely a szellemet csak 
reklámcélokra fizette. Egyébként azonban volt 
ebben valami „szerepjátszás" is, a művészember 
sajátos gátlástalanságának és cinizmusának meg
nyilatkozása. Ilyen szempontból rendkívül 

érdekes olvasmány a Hatvány-levelezés, melyben 
jóformán csak a Krúdyéhoz hasonló levelek olvas
hatók.) 

Mintha kevés volna az olyan levél, doku
mentum, mely az írói műhely problémák közé 
engedne bepillantást. Pedig ebben a hatalmas élet
műben ez a legizgalmasabb kérdéskör. Persze, 
nem lehetetlen, hogy Krúdy olyan egyéniség volt, 
aki inkább műveire bízta irodalmi elvéit, mint 
leveleire. (Akadnak természetesen ilyen írók is. 
Nem mindenki volt olyan, mint Füst Milán, 
akinek írótársaihoz intézett leveleiből össze 
lehetne állítani második esztétikáját.) Mégis talán 
lehetett volna ilyen írást még előbányászni a 
hagyatékból, mely a jelek szerint új és új kin
cseket rejteget. Még akkor is érdemes lett volna a 
levelek számát növelni, ha néhány „lejegyzést" 
hagyott volna ki helyettük a szerző. E dokumen
tumoknak ugyanis jelenlegi formájukban nincs 
teljes bizonyító erejük, hiszen legtöbbjük alól a 
dátum is hiányzik, az ilyen emlékező szövegek 
esetében pedig keletkezésük időpontja a hiteles
ség szempontjából is döntő. Életrajzi vonatkozás
ban is rendkívül fájó e jelenlegi hiány, hisz 
roppantul érdekes például az a feljegyzés, mely 
Krúdy Zsuzsa édesanyjának egyik emlékét 
rögzíti, s arról ad hírt, hogy Krúdy a túlzott 
alkoholfogyasztás következtében téves eszmékkel 
is vívódott. Ez orvosilag teljesen hihető, de, 
ismételjük, a dokumentum jelenlegi formájában 
csak „hírértékkel" bír. 

Nagyszerű alkalmat kínált e kiadási lehetőség 
Krúdy teljesebb megismerésére. A kötet vára
kozásainkat csak félig-meddig igazolta. Meg
ismertük belőle „apám"-at, de Szindbád még őrzi 
titkát. 

Rónay László 

Kiss Tamás: Árkádiában éltünk.. Bp. 1975. Szép
irodalmi K. 336 1. 

Irodalmunk, de különösen a Nyugat szép 
hagyománya, hogy lapjain művészet és tudo
mány, költő és tudós együtt s gyakran egy 
személyben jelentkezett. A Nyugat poéta 
doctusaihoz kötődőnek érezzük Kiss Tamást, aki 
most, több mint negyven éves költői pálya, hat 
kötet vers után válogatott prózai munkáival 
jelentkezett. A kötetben összegyűjtött tanul
mányokat, esszéket, könyvismertetéseket, 
riportot és memoárokat a szerző nagyrészt az 
utóbbi évtizedben írta, bár találunk köztük 



1937-ből, 1939-ből, 1944-ből és 1954-ből szár
mazó publikációkat is. Mi fogja össze e tartalom
ban, műfajban és terjedelemben oly szerteágazó 
műveket? A szerző úgy vallja, elsősorban a 
szűkebb pátria, a magyar literatúra „végállomásai
nak" kötése; mi úgy véljük, ennél is erősebben az 
irodalom szeretete, áhítatos tisztelete. E sokfelé 
tájékozódó gyűjtemény minden sorát költő írta, 
aki nem akar pusztán hideg ésszel, tudósi tárgyi
lagossággal közeledni az irodalomhoz. Neki egy
formán személyes köze van Csokonaihoz és 
Szabó Pálhoz, Móriczhoz és Weöreshez. írásaiban 
a lírikus azonosul a művekkel, az embert kereső 
ember és csak másodsorban a törvényt kereső 
tudós. E lírai alapállás egyik következménye a 
gyakori pszichológizálás, az életrajzi háttér túl
értékelése. Kiss Tamás szempontjai gyakran 
másodlagosak. Igaz, sokat megtudunk tőle Móricz 
vagy Tóth Árpád debreceni kapcsolatairól, Arany 
préceptörságáról, azonban a filológusi pontos
sággal összegyűjtött és legtöbbször egy-egy város
hoz kötött adalékokat gyakran fontosabbnak 
tekinti a műnél, sőt azokat esetenként éppen a 
műből emeü ki, túlhangsúlyozva így egy-egy 
partikuláris szempontot. A személyes élet meg
szűnik számára az alkotás egyik eredője lenni, és 
helyette annak értelmévé, magyarázatává válik. 

„Árkádiában éltünk" - idézi Kiss Tamás 
Kazinczyt és olyan írókról, költőkről szól, akik 
Kemenesalján, a Sajó völgyében, Debrecen 
homokján, a Berettyó partján, egyszóval a 
magyar literatúra „végállomásain" éltek. 
Néhányuk esetében a tájhoz, a városhoz kötődés 
lényeges, Oláh Gábor, Gulyás Pál költészetét vagy 
Szabó Pál prózáját valóban nem élhetnénk át az 
ihlető közeg ismerete nélkül. Csokonai, Móricz 
vagy Tóth Árpád azonban túlnőttek egy város, 
egy vidék határán, egy egész ország volt az ő 
Árkádiájuk. Életművükben a helyi kötődéseknél 
maradó bármilyen alapos vizsgálat is csak rész-
érvényű eredményeket hozhat. Ezért, hiába tárja 
fel a szerző a kötet legterjedelmesebb - s egyéb
ként adatgazdag - írásában például Móricz kis
újszállási tartózkodásának minden részletét, 
azokból általánosítható következtetéseket 
levonni nem tud. S ugyanígy, csak filológiailag 
értékelhetőnek érezzük nemcsak Móricz, de Tóth 
Árpád esetében is a debreceni vonatkozások 
kiemelt vizsgálatát. 

A lírai alapállás következménye másrészt az 
életrajz és a pályakép pusztán pszichológiai szem
pontú és csak az emberi magatartást vizsgáló meg
közelítése is. így lehet egy-egy tanulmány kizáró
lagos középpontja Tompa szenvedése, Krúdy 
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magánya, s Oláh Gábor ezoterizmusa. Alkotás
lélektani szempontból természetesen izgalmas 
lehet a folyamat, miként manifesztálódik a 
személyiség a műben. Kiss Tamás vizsgálódásának 
iránya azonban a pályaképekben is fordított, a 
személyes élet adalékai most sem a mű jobb meg
értését segítik, ellenkezőleg, a mű szolgál parti
kuláris jelentőségű élettények feltárására. 

A lírai alapállású és elsősorban az alkotó 
személyiségét vizsgáló megközelítések azonban 
nem csökkentik a tanulmányok jelentőségét, 
pusztán egy, a legjobb hagyományainkban is 
gyökerező attitűd zsákutcáira utalnak. Kiss 
Tamás könyvének értékét bizonyítják nemcsak 
írásainak adatgazdagsága, de a kötetben található 
műelemzések is, melyek a gyűjtemény legjobb 
darabjai. A közelítő tél vagy A vén cigány értel
mezésénél már teljes harmóniában egyesül biog
ráfiai, pszichológiai történeti és poétikai meg
közelítés. Ugyanígy, a kötet kiemelkedő írásai 
közé tartozik a memoár és a pályakép elemeit 
szerencsésen, értelemmel és érzelemmel egyesítő 
Weöres-tanulmány is. 

Az utóbbi időben a fedezet nélküli, dogma
tikus élmény-esztétika természetes ellenhatása
ként hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, 
hogy a mű nemcsak „szöveg", de a műélvezet 
tárgya is. Szükséges objektivitásunk néha el
takarja a mű mögött az embert. Kiss Tamás szép 
könyve módszerével e hibánkra is figyelmeztet és 
az irodalom szeretetére tanít. Ezért az Árkádiá
ban éltünk írásait nemcsak a szűkebb szakma, de 
bizonyára a szélesebb olvasóközönség is sok 
örömmel és haszonnal forgatja majd. 

Nagy Sz. Péter 

bók könyvek közt. Kortárs írók vallomásai olvas
mányaikról, összeállította és a bevezetőt írta: 
Batári Gyula. Bp. 1974. Népművelési Propaganda 
Iroda. 251 1. 

ötödik alkalommal fordul egy-egy vállalkozó 
szellemű szerkesztő élő irodalmunk képviselői
hez, hogy körkérdéssel vallassa őket olvas
mányaikról, s az olvasás szerepéről életükben, 
alkotásaikban. A kezdeményező Kiss József még 
folyóirata, a Hét hasábjait használta fel 1893-ban 
a befutott 42 nyilatkozat közzétételére. A műfaj 
folytatója, Gyalui Farkas azonban már Leg
kedvesebb könyveim címmel, önálló kiadvány
ként tette közzé 1902-ben 34 író-kortársa 
válaszát. 



A legismertebb vallomás-gyűjtemény azonban 
Kőhalmi Béla nevéhez fűződik. Az általa szer
kesztett s 1918-ban megjelent Könyvek könyve 
fogalommá vált, hiszen XX. századi irodalmunk 
nagy nemzedékét szólaltatta meg Ady Endrétől 
és Babits Mihálytól kezdve Móricz Zsigmondig és 
Tóth Árpádig. A kiadvány sikere arra indította a 
szerkesztőt, hogy a megkérdezettek számát meg
többszörözve körkérdését a harmincas években is 
megismételje, s a válaszokat - 173 író, művész és 
tudós nyilatkozatát - ÚJ könyvek könyve 
címmel jelentesse meg 1937-ben. 

Ha egy kezdeményezésnek ilyen gazdag, nap
jainkig is ható folytatása támad, törvényszerűen 
vetődik fel a kérdés: mik azok az okok és 
motívumok, amelyek sikerét biztosították? S 
vajon ma is ugyanúgy hatnak-e, mint nyolcvan
hatvan évvel ezelőtt? 

Az első motiváció mindenképpen személyes 
indítású, s azt az eredendően emberi kíváncsi
ságot elégíti ki, amely az olvasóközönség leg
szélesebb rétegeiben él, s amelynek homlok
terében az író magánélete áll. A „mit olvas? " 
„mi a kedvenc könyve? " ezen a szinten még 
egyenrangú azokkal a kérdésekkel: „hogyan él? " 
„mi a jövedelme? " „ki a barátja vagy barát
nője? " — amelyek természetes naivitással törnek 
felszínre minden kor átlagolvasójában. 

A motivációk következő szintje már elmélyül
tebb igényeket elégít ki. Nemcsak egyszerűen az 
fogalmazódik meg benne: mit csinált, mit 
olvasott x vagy y, hanem az is, hogy mit és miért 
olvasott, hogyan jellemzi őt olvasmányainak 
köre; vagy még mélyebbre hatolva: hogyan 
hatottak rá olvasmányai, hogyan alakították jel
lemét s esetleg saját írásművészetét? 

Minthogy azonban a fentebb motivált kér
désekre adott válaszok nem egymástól elszigetel
ten, hanem tudatos koncepció alapján meg
szerkesztett kötetben kerülnek közlésre, összes
ségükben átfogóbb általánosításokra is alkal
masak. Olyasféle kérdéseket is érintenek, 
amelyekkel az irodalomszociológia foglalkozik. A 
válaszok statisztikai vizsgálata, a bennük szereplő 
nevek vagy művek, névmutatózása feltárja 
előttünk a megkérdezett írói kör ízlését, s 
bizonyos mértékig irodalmunk adott szakaszának 
műveltségi szintjét is. S Gyalui Farkas, de 
Kőhalmi Béla is élt ezzel a lehetőséggel, érdekes 
és elgondolkodtató táblázatokban foglalva össze 
köteteik általános, szociológiai vonatkozású 
tanulságait. 

Batári Gyula az elődök útján haladt, ö is alap
vetően a már kialakult kérdéseket tette fel cím
zettjeinek: „kérem szívei nyilatkozatát leg
kedvesebb olvasmányairól \\ (a cezúra tőlem -
B.F.) és arról, mely művek: irodalmiak, esetleg 
képzőművészetiek hatottak (kiemelés ugyancsak 
tőlem - B.F.) Az ön életszemléletére." S a beér
kezett válaszok alapján Batári is készített olvas
mánystatisztikát. 

A recenzens alapvető problémája: vajon ma is 
célravezetőek-e ezek a hagyományos kérdés
feltevések? „Kicsalják"-e azokat a válaszokat, 
amelyekre az olvasó és a kutató kíváncsi; alkal
masak-e azokra az általános következtetésekre, 
amelyek érzékeltetni vannak hivatva korunk írói, 
irodalmi műveltségét? 

A kérdések azért vetődnek fel ilyen élesen, 
mert időközben más típusú vallomáskötetek is 
napvilágot láttak, olyanok, amelyek az eddigiek
nél célratörőbben közelítették meg az írók 
„magánvilágát", alkotómunkásságuk belső köreit. 
Mindenekelőtt az Élet és Irodalom által kezde
ményezett interjú-sorozatra gondolunk, amely a 
Látogatóban c. kötetekben (1968, 1971) is meg
jelent. Ezekben az írásokban a riporter a meg
látogatott író életművének csomópontjaira kér
dezett, s kérdésfeltevései direkt módon segítették 
elő az egyes művek, a mögöttük meghúzódó 
elgondolások és művészi megvalósításuk szub
jektív, izgalmas megvilágítását. Hasonló módon 
kérdezett Tóbiás Áron is az írói vallomások 
(1971) c. kötetének kérdőívein, amelyek ön
vallomásszerű életrajzot kértek a címzettektől. 

Valamennyi vallomás-kötet ismeretében fele
lőséggel állíthatjuk, hogy azok rendkívül haszno
sak, sok olyan adatot tartalmaznak, amelyek sem
milyen más fonásból sem hozzáférhetők. Nem 
hallgathatjuk azonban el, hogy a „hatásfokot" 
illetően az irodalomtörténet számára a Látogató
ban típusú gyűjtemény a gazdagabb. A riportjára 
tudatosan készülő kérdező és az író közti élő 
kontaktus jóval többet produkál, mint az írásos 
megkeresés, amelynek számtalan hátránya van. 
Többek között például az, hogy nem minden 
megkérdezett válaszol, vagy másképpen közelítve: 
nem egyszer azok válaszolnak, akiknek közre
működése nem túlzottan érdekes. Vagy, ha 
válaszolnak is: válaszaik nem egyforma súlyúak és 
terjedelműek. Sokszor, akikre a leginkább kíván
csiak vagyunk, csak néhány sorban reagálnak a 
kérdésre, ugyanakkor másoktól bőbeszédű fel
sorolásokat kapunk. - Az írásban kérdező tehát 



nagymértékben van kiszolgáltatva a véletlennek; 
a már befutott válaszokon nem változtathat, s 
ezért kötete szükségszerűen egyenetlenné válik. 
Ez tapasztainató az írói vallomások, de az írók 
könyvek közt nyilatkozataiban is. 

Az ismertetett kötet legértékesebb írásai, véle
ményünk szerint azok, amelyekben nem puszta 
könyvfelsorolásokat találunk, hanem amelyek 
szubjektíven vallanak az olvasás élményéről. 
Közülük is kiemelkedik Illyés Gyula válasza, 
amelyben ifjúkora olvasmányaira emlékezik. Ha 
valaki illusztrálni kívánná, hogyan hat az iro
dalom az ifjú olvasóra, milyen jellem- és ember
formáló szerepet játszhat annak életében - akkor 
habozás nélkül a kötetnek ahhoz a részéhez 
utasítanánk, amelyben Illyés Arany JoM-jával 
való viharos, szinte katarktikus találkozásáról ír. 

Hasonló érzelmi intenzitással találkozunk 
Sánta Ferenc írásában is. Tolsztoj művészetéről, 
életismeretéről, ember- és jellemteremtő erejéről, 
egyetemes tudásáról és történelemlátásáról -
kevés ilyen megnyilatkozást olvashattunk. Olyan 
fokon természetesen, amelyen az olvasás már 
nem egyszerű befogadás, hanem egyben teremtő 
aktus is: egy önmagát és írásművészetét kereső, 
alakító író műhely valló mása. 

S itt elfog a bőség zavara, mert hasonló 
élményt jelentett Bedé Anna, Kónya Lajos, 
Rákos Sándor, Simon István, Somlyó Zoltán és 
sok más kortársunk válaszának megismerése. 

Bizonyos mértékig külön úton járt Jékely 
Zoltán, aki a kérdéshez nem a művek művészi 
szférája felől közelített: azokat válogatta ki 
kedvenc könyvei közül, amelyeket tematikájuk
nál fogva a legszimpatikusabbaknak tart. Játékos 
pszichológiai tesztezest készített, s kiderítette, 
hogy a kedvenc művek mögött kivétel nélkül 
azonos érzelmi szituációk állnak, amelyek ebben 
a relációban már nem is annyira magukat a 
műveket, hanem befogadójuk személyiségét jel
lemzik. 

Végső soron tehát a kötet minden írása 
jellemez, még azok is, amelyek puszta felsorolás
ból állnak, s amelyek így - a maguk száraz tény
szerűségében is eligazítást, útmutatást adnak a 
biológiai és szellemi életrajzok kutatóinak. 

S bár a maga 71 válaszával az írók könyvek 
közt anyaga távolról sem mondható névsorában 
korabeli irodalmunk keresztmetszetének, olvas
mánystatisztikája mégis kialakít bizonyos össze
hasonlítási alapot, amely - minden esetlegessége 
ellenére — jelzi íróink változó-bővülő olvasottsági
műveltségi szintjét. 

A 87 választ felsorakoztató Könyvek könyvé
nek, leggyakrabban olvasott szerzője Goethe volt 
(54 megemlítésben), s utána Arany, Jókai (49), 
Shakespeare (47), Dickens (38), Tolsztoj (36), 
Petőfi (35), Dosztojevszkij (32), majd a Biblia 
(30) következett. Az írók könyvek közt olvasó
statisztikájának legtöbbször említett szerzője 
viszont Ady Endre (108), s a további „rangsor" a 
következőképpen alakult: Petőfi, Sándor (77), 
Dosztojevszkij (58), József Attila (57), Koszto
lányi Dezső, Móricz Zsigmond (52), Arany János 
(50), Babits Mihály (49), Biblia (47), Jókai, 
Shakespeare (41), Goethe, Illyés Gyula (35), 
Verne (34), illetve Thomas Mann (33). 

E névsorok természetesen nem mondanak el 
mindent. A listavezetők összehasonlítása első 
pillantásra csupán arányeltolódásokat jelez. 
Korunk megnövekedett olvasottságáról a 30 alatti 
megemlítések tartománya tájékoztat, amely már 
nem a „kedvencek" jelenlétét, hanem íróink 
világirodalmi műveltségének gyors kitágulását, de 
egyben igen erős „szórtságát" is dokumentálja. 

Hasznos és értékes munkát végzett a szer
kesztő. Könyvének említett egyenlőtlenségei - a 
műfaj következményei, nem ő a felelős értük. 
Érdekes olvasmányt, gazdag, tartalmas forrás
munkát tett az olvasók s a kutatók asztalára, 
amelynek ott a helye minden segéd- és alap
könyvtárban. 

Botka Ferenc 
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