
történeti kézikönyvünk azonban mégis verses 
naplónak véli. 

Binder Pál gondos kötetszerkesztői munkáját 
hosszas filológiai búvárkodás előzte meg. A 
példás jegyzetapparátus elhelyezése és mennyi
sége azonban kifogásolható. A szövegekben elő
forduló latin kifejezések kigyűjtése és betűrendbe 
szedése fölöslegesnek tűnik; amennyiben fordítá
sukat a szerkesztő lapalji jegyzetekben közölte 
volna, ezzel a folyamatos olvasást könnyíti meg. 
Talán eredeti szövegeknek szoríthatott volna 
helyet, ha bizonyos információkat nem közöl két 
helyen is, az előszóban és a jegyzetekben. Vég
képp érthetetlen előttünk, mi szükség volt a név
mutatóban dokumentált negyven név számára 
külön rovatot nyitni. Elfértek volna a jegyzetek 
között is. Névmutatón egyébként a kötetben elő
forduló nevek lapszámadatainak gyűjteményét 
értjük. 

E néhány apró szépséghiba talán éppen a 
túlzott gondosság következménye. Semmiképp 
sem zavarhatja e színes, elgondolkodtató gazdag
ságú antológia befogadását. 

Ács Pál 

Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. 
Sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a 
magyarázó jegyzeteket írta Szigeti József. Buka
rest, 1977. Kritérion K. 527 1. 

Hovatovább megszoktuk, hogy a bukaresti 
Kritérion Könyvkiadó gondozásában megjelenő 
„fehér művelődéstörténeti sorozat" kötetei 
rendre tudományos izgalmat jelentenek, s nem 
egyszer hozzáférhetetlen művelődéstörténeti 
ritkaságokat tesznek közkinccsé. A sorozatnak 
nincs neve, talán azért, mert sokféle témakörből s 
korszakból állt össze eddigi anyaga, szinte 
egyetlen közös jellemzővel: a válogatások mindig 
az erdélyi magyar művelődéstörténeti kincsből 
merítenek. A régi magyar irodalom kutatói is sok 
hasznos ritkasághoz jutottak már így hozzá, elég 
csak Rettegi György emlékirataira, Borsos Tamás 
portai jelentéseire, vagy Misztótfalusi Kis Miklós 
örökségére utalnunk. Legutóbb Pápai Páriz 
Ferenc írásainak példás gyűjteménye keltett 
osztatlan elismerést. 

Az 1977-ben megjelent Magyar Encyc
lopaedia, Apáczai Csere János grandiózus vállal
kozása első látásra nem ígért különösebb izgal
mat. Maga a szöveg, első magyar nyelvű, rend
szerező tudomány tárunk jól ismert, nem is hozzá

férhetetlen, számos kiadása ismeretes, s szak
irodalma is jelentős. A mostani sajtó alá rendező, 
Szigeti József támaszkodott is ezekre, hiszen az 
általa kiadott szöveg csupán apró javításokban tér 
el a Magyar Klasszikusok sorozatban, 1959-ben 
megjelenttől, és az 1959-6l-es kritikai kiadástól 
(Bán Imre, illetve Lázár György munkái). A 
magyar kiadásokon túl romániai edició is rendel
kezésünkre áll (Apáczai Csere János válogatott 
munkái I-ÍI, Szerkesztette: Szigeti József, Buka
rest, 1965.). Természetesen a Magyar Encyclo
paedia követeli helyét az erdélyi művelődés
történeti sorozatban, hiszen XVIII. századi kul
turális eredményeink egyik legjelentősebbike, s a 
benne kifejezett szellemiség szoros egységet alkot 
Tótfalusi Kis Miklós és Pápai Páriz Ferenc örök
ségével. 

A vaskos kötetben nemcsak Apáczai műve 
kapott helyet; az eredeti szöveget Szigeti József 
terjedelmes tanulmánya (Az élő Apáczai Csere 
János), ugyancsak az ő jegyzetei, valamint név
magyarázatok és Apáczai életrajzi adatai egészítik 
ki. Szigeti József célja nem újszerű kutatási ered-
mének bemutatása, hanem inkább Apáczai figurá
jának emberközelbe hozása, s ily módon - a 
sorozat eredeti szándékának megfelelően — első
sorban közművelődési jelentősége van ennek a 
kötetnek. A jegyzetek nem a szöveg egyes 
pontjaihoz, hanem az egyes fejezetek egészében 
nyújtanak általános eligazítást - Bán Imre 
minden részletre kiterjedő, s igen sokoldalú 
Apáczai-monográfiájának alapján. Megjelölik 
Apáczai pontos forrásait, majd többnyire a be
vezető tanulmány elvi megállapításait konkreti
zálják az adott szövegrészre. 

A bevezető tanulmány, amely tehát részlet
kérdésekkel kevéssé foglalkozik, ezzel szemben 
egy átfogó Apáczai-portrét vázol fel, érdekes 
munkahipotézist vet fel. Már a kötet elején álló 
idézet hirdeti: „Apáczai eszmerendszerét nem a 
Descartes-éhez mértük, hanem a hazai szükség
letekhez. Mert Apáczai nem abban eredeti, hogy 
átvette Descartes eszméit, hanem ahogyan a hazai 
viszonyokra alkalmazta, ahogy rendszerezte." A 
célkitűzés valóban jó, izgalmas, eredeti, hiszen a 
szakirodalom alaposan tisztázta már szerzőnk 
viszonyát forrásaihoz, ezen a téren aligha 
mondhat újat a kutató. Ám Apáczai helye kora 
magyar valóságában még nagyon is kiaknázatlan 
terület. 

A művelődéstörténeti analízishez nyilván
valóan szükséges az Apáczai korának magyar 
valóságát feltáró történeti és kultúrtörténeti szak-
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irodalom recenziója és szembesítése. A tanul
mányban azonban csak annyi szó esik a korabeli 
erdélyi-magyar viszonyokról, amennyi Apáczai 
műveibó'l, elsó'sorban különféle beszédeiből ki
elemezhető'. A tervezetekbői-előszavakból 
kilúgozott társadalomképpel azután Szigeti újra 
magyarázza a műveket — ezzel a módszerrel 
aligha érthetünk teljesen egyet. A célkitűzés 
sarkpontja, hogy ,Apáczait nem Descartes-hoz 
mérjük", ugyancsak felemás módon valósul meg a 
tanulmányban. Szigeti József ugyanis nem tesz 
mást, mint hogy Descartes eszmerendszerét méri 
Apáczaiéhoz, azt vizsgálva, hogy enciklopédis-
tánk mely gondolatai lelhetők fel, vagy hiányoz
nak a nagy francia bölcselőnél. Az összehasonlítás 
eredményeként Apáczai egyenértékű, néhol 
mesterét is meghaladó magaslatokon tűnik fel; s 
arról is keveset olvashatunk, hogy még forrásai is 
csak áttételesen vezethetők vissza francia földre 
(Descartes-hoz és még inkább Ramushoz) az 
angol-németalföldi Amesiuson keresztül, nem 
beszélve fő mintájáról, a barokk-pánszoAsta 
Alsted hatásáról. Sajnálatos, hogy e második 
vonalbeli, ám a magyar művelődéstörténet szem
pontjából fontos nevek hiányoznak a tanulmány
ból, s a filozófiai háttér felvázolása kizárólag 
Descartes és (véleményem szerint nem eléggé 
megindokoltan) Francis Bacon alapján történik. 

Ha mégis örülünk e kötetnek, az azért van, 
mert így az 1975-ben, a Téka sorozatban meg
jelent Magyar logikácskával együtt (amely 
Apáczai fontos beszédeit is tartalmazza - e 
kötetet ugyancsak Szigeti József gondozta) most 
könnyen hozzáférhető, modern kiadásban és 
kritikai szöveggondozással áll rendelkezésünkre 
nagy tudós-pedagógusunk minden jelentősebb 
műve. „ -

Szonyi György Endre 

Bisztray Gyula: Könyvek között egy életen át. 
Bp. 1976. Szépirodalmi K. 593 1. 

Ha majd évtizedek múlva jellemezni kívánják 
a jelen időszak, a 60-as, 70-es évek irodalom
tudományát, bizonyára okok egész sorozatában 
találják magyarázatát annak, hogy monográfiák 
helyett miért tanulmánykötetek formájában 
nyilatkozott meg gyakrabban a kutatói szellem. 
Tény azonban, hogy a legjobb tanulmánykötetek 
a monográfiákhoz közelítenek abban, hogy az 
egyes tanulmányok kiegészítik egymást, össze
függenek egymással, sőt nemegyszer jól ki

tapintható egységes gondolatmenetük van. 
Bisztray Gyula kötetének esetében látszólag nem 
könnyű meghatározni a szerző jellegadó főbb 
törekvéseit. Bár az írások zöme a XIX. század 
második felének magyar irodalmát tárgyalja, a 
kötet egésze meglehetős távolságot ölel fel időben 
Pápai Páriz Ferenctől Halász Gáborig terjedvén. 
Emlékbeszéd és pályakép éppúgy akad köztük, 
mint családi emlékirat vagy filológiai cikk. Ennek 
megfelelően nem is egy, de több rendező elvet, 
történelmi, műfaji csoportot különíthetünk el. 
Szembeötlő például az Erdély múltja, kultúrája 
iránti elkötelezettség (A 350 éves Bethlen
kollégium, Pápai Páriz Ferenc, Nagyapám emlék
irata, Petelei István, Babits fogarasi évei, Fekete 
kolostor). Végig nyomon követhető az irodalom-
szociológiai (A prenumeráció, Népnevelő irodal
munk és a ponyva, Szenteleky Kornél}, valamint 
a filológiai (Arany János megsemmisített levelei
ről, Az Arany János kiadások rostája, Mikszáth 
Kálmán) szempont érvényesülése. A téma ki
munkáltságának fokától függően alapvető kér
dések tisztázására vállalkozik (Sárosi Gyula, 
Petelei István, A pályakezdő Vajda János), vagy 
apró adalékokkal járul hozzá a Mikszáth-, illetve 
Babits-életmű értelmezéséhez. 

Ezek a feladatok már mintegy meghatározzák 
Bisztray írásmódját, magatartását. Művelődés
történeti érdeklődését szociális érzékenység és 
komoly, olykor szinte gyöngéd hagyomány
tisztelet teszi vonzóvá. A nemzeti múlt értékei 
iránti fogékonyság és a hibátlanul működő 
históriai érzék már az első lapokon kivívja az 
olvasó rokonszenvét. Módszeréből következően 
nem a művek esztétikai alkata, formai jellegzetes
ségei foglalkoztatják elsősorban, hanem erkölcsi, 
társadalmi, nemzeti funckionálásuk. Ezért a 
Könyvek között egy életen át cím nem valamiféle 
élettől elzárkózó búvárkodásra utal, hanem arra, 
hogy könyvek közül, könyvek által hogyan 
rekonstruálhatók a múlt és közelmúlt folyamatai, 
könyvek sorsa miképpen vezet el az olvasók, a 
társadalom vizsgálatához, s máig érvényes, tanul
ságok megfogalmazásához. S habár avatott tudósa 
a könyvnek, a könyvészetnek, a kiadás
történetnek, épp a kötet utolsó, személyes 
emlékeket idéző tanulmányai igazolhatják, hogy 
életműve a való élettel, a haladó irodalmi mozgal
makkal állt kapcsolatban (Móricz Zsigmond, 
Halász Gábor és Szerb Antal emlékezete). 

Igaz, a nagy terjedelmű tanulmánykötet egyes 
darabjai több évtized terméséből vannak össze
válogatva, szemléletmód és stílus szempontjából 

749 


