
egy attól idegen rendszert kényszerít rá a vizs
gált tárgyterületre. Mindez az elemzőtől azt kí
vánja, hogy belehelyezkedjen magába a tárgyba, 
ami a kötetben különösen a két mesterről szóló 
írásban, a Horváth János- és a Lukács György
esszékben mutatkozik meg. Ugyanakkor a műfaj 
mérlegelést, a kifejtés helyett a kérdezést, a le
hetőségek felvillantását jelenti. Poszler György 
kötetében emellett mindvégig jelen van az ön
reflexió, az elméletalkotás folyamatának szink
ron nyomonkövetése, továbbá a teoretikus meg
állapítások folytonos szembesítése a tényekkel, 
az irodalom és az irodalomelmélet különböző 
sajátosságaival. Elméletíróként is a történetiségre 
helyezi a hangsúlyt, mint mondja „a logikainak 
és a történetinek az egységében - formailag is 
- a történeti a túlsúlyos mozzanat". 

A magyar tudománytörténet egyik legna
gyobb bibliográfiai vállalkozása az MTA Iroda
lomtudományi Intézetében készülő magyar iro
dalomtörténeti bibliográfia nyolc kötetesre ter 
vezett sorozata, melynek most a harmadik da
rabja látott napvilágot az Akadémiai Kiadó gon
dozásában. Az 1905-1945 közötti korszak sze
mélyi részének A-tól K-ig terjedő első fele való
jában a bibliográfia XX. századi anyagának egy
negyedét tartalmazza: A szerkesztők tervei sze
rint az első, a korszak egészét (1905-1970) át
fogó általános részt, a sorozat tervezett 5. köte
tét, három személyi kötet követi, a most megje
lent 6., a betűrend második felét 1945-ig tartal
mazó 7., valamint az 1945 után indult alkotók 
munkásságát feltáró 8. kötet. A méretek impo
zánsak (a 6. kötet egymaga csaknem 1000 olda
las), de egyúttal az alaposság és teljességre tö
rekvés mellett egy szerkesztői szándéktól függet
len arányeltolódást is érzékeltetnek, irodalom
tudományunk egyoldalúságát sejtetik; az 1905-ig 
tartó korszakok feldolgozásai (ezen belül 1772-
ig egy kötet, 1849-ig ismét egy kötet, melyek 
már megjelentek, 1849-1905 között két terve
zett kötet kívánja bemutatni az e korszakokkal 
foglalkozó irodalomtudomány egészét) ugyan
úgy négy kötetet töltenek meg, mint a XX. szá-

Külön említést érdemel még az a jelenség, 
amit a kötet pedagógiájaként jelölhetnék meg, s 
ami az írások logikájával és műfajával szoros 
kapcsolatban van. Ez pedig a taníthatóság, az 
oktatás számára való hasznosíthatóság szakadat
lan figyelemmel kísérése, illetve figyelembevétele, 
ami semmilyen engedményt nem tesz a tudo
mányosság rovására, viszont érvényesíti az okta
tás szempontját is. Ily módon Poszler György 
legújabb könyvét nemcsak a kutatók, az elmé
leti szakemberek, hanem a bölcsész- és tanárkép
zésben résztvevő oktatók és hallgatók is mun
kaeszközüknek tekinthetik. 

P. Müller Péter 

zadi irodalomé. Ez még akkor is aránytalan, ha 
tudjuk egyrészt, hogy a XX. századi irodalom 
terjedelmében és az elsőrangú alkotók puszta 
számában és termésében messze túltesz vala
mennyi korábbi koron, másrészt a XX. századi 
irodalmat a szépírói megnyilvánulásokon kívüli 
publikációk (politikai esszéisztikus, polemikus 
írások, életrajzi, filológiai és bibliográfiai ada
tok) sokasága, és az ezek iránti, részben irodal
mon kívüli olvasói és értelmezői érdeklődés jel
lemzi. Ismétlem, nem a bibliográfia aránytalan, 
hisz az csak regisztrál - sőt épp a XX. szá
zadról megjelent kötetében erősen válogatva - , 
hanem maga a feltárt tudományos termés az. E 
bibliográfiának épp az az egyik legfőbb érdeme 
és haszna, hogy minden esszéisztikus panasznál 
világosabban megmutatja azokat a hézagokat, 
réseket, sőt üres foltokat, ahol irodalomtudomá
nyunknak még sokat kell tennie, mind a szöveg
kiadások, mind az értelmezések terén. Ezek a 
szövegkiadási és elméleti hiányosságok bőven jel
lemzik a XX. század első felének látszólag min
den korábbi korszaknál alaposabban feltárt ma
gyar irodalmát is. 

A bibliográfia gyűjtőkre a korábban megje
lent két kötethez hasonlóan rendkívül széles 
körű. Az átnézett periodikumok jegyzéke 530 
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címet tartalmaz, a periodikumok és emlék
könyvek rövidítésjegyzékének mintegy 400 címe 
pedig csak részben fedi az előzőt (az emlék
könyvek és néhány periodikum csak ez utóbbi
ban szerepelnek), és így további kiadványok tu
catjai sorolhatók a feldolgozott kiadványok kö
rébe. E címek között jó néhány külföldi is talál
ható, ezért talán nem lett volna felesleges - ha 
már a vidéki kiadványok esetében ez elmaradt, 
mert jórészt valóban lényegtelen adalék - leg
alább a külföldi periodikumok megjelenési 
helyének a feltüntetése. 

A bibliográfiai rész tartalmi és formai tago
lása jól áttekinthető és logikus. A személyi rész
ben a betűrend látszólag egyszerűvé teszi a cso
portosítást, a helyzet azonban - és ezt csak az 
tudja igazán, aki maga is szerkesztett már biblio
gráfiát - korántsem olyan egyszerű. Már annak 
eldöntése is nehéz szerkesztői feladat, melyik 
szerző kerüljön be egyáltalán a bibliográfiába, és 
ez nem csak értékelési szempontok következ
ménye, hanem az értelmezésé is. Meddig terjed 
az irodalom határa, Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Honti János vagy Kerényi Károly beletartoz
zék-e egy irodalmi bibliográfiába? A szerkesz
tők, követve a hagyományt, az irodalmat szé
lesebb értelemben fogták fel, és a társművésze
tek és rokon tudományok legjelesebb képviselői
nek irodalmi munkásságát bevonták a biblio
gráfia gyűjtőkörébe, véleményem szerint is 
helyesen. Másrészt a betűrend kialakítását érté
kelési munka is megelőzte, és csak a bizonyos 
művészi szintet elérő alkotók kerültek be a kö
tetbe. Jóllehet a szempont az érdemi szakiro
dalom és nem az érdemi szépirodalmi mű volt, a 
kettő általában elválaszthatatlan egymástól. Aki 
valami figyelemre méltót alkotott, arról ha nem 
is tanulmány, de legalább egy alaposabb recen
zió készült, és akkor már helyet kaphatott a 
bibliográfiában is. Az elenyésző számú kivétel, 
aki teljesen visszhangtalanul hozott létre értékel
hető művet, minden bibliográfia kockázata, de 
hát a rejtett értékek felfedezése nem a biblio
gráfia, hanem a filológia feladata. Hacsak nem 
fordítjuk meg a válogatás kritériumát, és nem az 
irodalomtudományból, hanem a megjelent mű
vekből indulunk ki. A bibliográfia azonban nem 
tárja fel az első kiadásokat, csak a tudományos 
igényű szövegkiadásokat, amit a recenzens, be
látva a korlátozás kényszerű szükségét, őszintén 
fájlal és hiányol. Az első kiadások, puszta év
szám-jelöléssel a róluk szóló recenziók okán sze
repelnek, és nem a szövegek fejezetében. Véle
ményem szerint azonban az első kötetkiadás leg

alább annyira hozzátartozik egy alkotó munkás
ságához, mint a kisebb szövegközlések regisztrá
lása. Akármennyire is tudjuk, hogy nem iro
dalmi, hanem irodalomtudományi bibliográfiát 
tartunk a kezünkben, meggyőződésem, hogy az 
első kiadás legtöbbször irodalomtudományi ér
tékű. Felmerül az a kérdés is, hogy legalább a 
kiadók megnevezése nem bővíthette volna-e a 
címleírást, mert bár a kiadók nem mindig fon
tosak (egyébként sehol sem szerepelnek a biblio
gráfiában), de néhány esetben, leginkább az első 
kiadásoknál, talán igen. Ez a kifogás azonban 
végső soron csak formai jellegű, hisz végül is az 
első kiadások szerepelnek, csak épp nem a szö
vegek között, hanem az egyes művekről szóló 
szakirodalomban. És ez — bár elvi különbség — 
a használót nem hagyja kielégítetlenül, mert a 
bibliográfia autonóm elvét követve könnyen 
megtalálja az első kiadásokat is - sőt minden 
kiadást, amelyhez ismertetés kapcsolódik, az 
idegen nyelvűeket is. 

Az egyes szerzői fejezetek három részre ta
golódnak: Bibliográfiák, melyek a szerzőre vo
natkozó bibliográfiákat sorolják fel. Szövegek, 
melyeknek három alfejezete a tudományos 
igényű, filológiai apparátussal ellátott vagy élet
műsorozatként kiadott kötetkiadásokat, a ki
sebb szövegközléseket, valamint a levelezéseket 
(önálló kötetben megjelent vagy periodikumok-
ban, gyűjteményekben publikált leveleket) tar
talmazza. Irodalom, mely szükség esetén további 
alfejezetekre bontva, a szerzőre vonatkozó álta
lános kötetes, vagy nem önálló szakirodalmat, 
életrajzi, recepcióesztétikai, kiadástörténeti fel
dolgozásokat, végül az egyes művekre vonatkozó 
tanulmányokat, recenziókat regisztrálja. Ez az 
általános tagolódás az egyes alkotókhoz alkal
mazkodva módosul, és a szerkesztők előszavuk
ban azt is hangsúlyozzák, hogy nem kívánnak 
végleges tartalmi tagolást adni, csupán a kezdeti 
tájékozódás megkönnyítésére bontották fel egy 
bizonyos módon az egyes fejezeteket. Az ér
demi tagolás munkája a bibliográfiát használó 
szaktudósok feladata, akiknek tájékozódását elő
segíti a csoportosítás, de nem teszi feleslegessé a 
kívánt fejezet teljes ismeretét, sőt bibliográfiai 
tovább bővítését sem. A tagolással kapcsolatban 
egyetlen megjegyzés engedtessék meg: Nem ér
zem megnyugtatónak a nyilatkozatok, vallomá
sok helyét az „Irodalom" alfejezetben, hisz ezek 
legalább annyira a szerző szövegei, mint a ki
sebb szövegközlések vagy a levelek. Ady Endre 
fejezetében ott is szerepelnek a kisebb szöveg
közlések alfejezeteként - véleményem szerint 
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logikusan —, ám az összes többi szerzőnél át
kerültek a szakirodalomba. 

Kisebb következetlenségeket találunk az ön
álló, egy szerzőre vonatkozó monografikus iro
dalomtudományi mű elhelyezését illetően is. A 
szerkesztők szándéka szerint ezek nem a szerző
nél, hanem a témának megfelelő fejezetben kap
nak csak helyet (és itt a kifogás a csak-ot érin
ti). Horváth János Petőfije nem szerepel Hor
váth János életművénél, Illyés Gyula Petőfije 
viszont Illyésnél igen. Az az ellenvetés, hogy 
Horváth János műve kizárólag irodalomtudo
mányi, Illyésé viszont legalább részben szépiro
dalmi is, nem helytálló, mert ez esetben alig el
lenőrizhető ingoványos talajra tévedhetnénk (pl. 
Féja Géza irodalomtörténete is átkerülhetne a 
megfelelő korszakba a szerző fejezetéből, ahol 
most szerepel, Komlós Aladár irodalomtörténete 
viszont nincs Komló snál, csak a megfelelő szak
ban található meg). Az ellentmondás még preg
nánsabban kiütközik Illyés Gyula Petőfi- és 
Németh László Berzsenyi-esszéje között. Bár 
utóbbi szerzői fejezete még nem jelent meg, de 
az előszóban épp Németh László művének pél
dájával jelzik a szerkesztők fentebb vázolt szán
dékukat, mely szerint ez az esszé Németh 
László fejezetében nem kapna helyet. További 
példák: Hatvány Lajos egyik Ady-könyve (Ady) 
csak Adynál, a másik (Ady a kortársak közt) 
Adynál és Hatványnál is szerepel, ráadásul a két 
helyen csak részben azonos recenziókkal. Két 
helyen szerepel Dénes Zsófia Élet helyett órák 
című Ady-könyve is, Adynál hét recenzióval, 
Dénes Zsófiánál hárommal, és csak kettő a kö
zös. Véleményem szerint - legalább a legjelen
tősebb szerzők esetében - érdemes lett volna 
mind a szerzőhöz, mind a témaként szereplő 
alkotóhoz felvenni a műveket, megfelelő elv sze
rint csak az egyik helyen felsorolva azok ismer
tetéseit, nemcsak pusztán formai okokból. Hisz 
egy monográfia a monográfiát is író szépíró élet
művének szerves része, abból aligha szakít
ható ki. 

Még egy formai megjegyzés. Elfogadom, bár 
nem tetszik, hogy az egyes fejezetek nem betű
rendben, hanem a megjelenés időrendjében tago
zódnak, de az már végképp nem tetszik és értel
mét sem látom, hogy az egy tételbe összefogott 
recenziók is évszám alapján sorakoznak egymás 
után, egy bekezdésen belül több betűrendet 
kezdve. Mivel itt formai kiemelésre (félkövér) 

nincs mód, a recenziók óhatatlanul összekava
rodnak. De ez apróság, mint ahogy a recenzens 
összes kifogása végső soron apróságokat érint, 
mert a bibliográfia egésze impozáns és pontos. 

A magyar irodalomtörténet bibliográfiájának 
most megjelent kötete szaktudományában 
alapmű, és az irodalomtörténet művelői számára 
nemcsak hasznos, de rendkívül tanulságos is. 
Csupán felületesen végiglapozva is rengeteg iro
dalomtörténeti tanulsággal szolgál. Ki hitte 
volna, hogy Ady legendás versesköteteiről 
sokkal kevesebb korabeli recenzió született (a 
korszaknyitó Üj versekről mindössze 21, a töb
biről még kevesebb), mint sok más kisebb jelen
tőségű műről, például Csathó Kálmán egyes 
alkotásairól, Herczeg Ferencről nem is beszélve, 
akinek korabeli visszhangja első látásra is a leg
bővebbnek látszik (bár ez utóbbi nem meglepe
tés, csak most bibliográfiailag is bizonyítottá 
vált). És milyen szomorú emellett látnunk 
József Attüa mostoha korabeli fogadtatását 
Ami az egyes alkotók feldolgozottságát illeti, 
messze Ady Endre vezet, önálló kötetnyi bib
liográfiájával (több mint 70 oldalon). József 
Attila szakirodalma csaknem 40 oldal, a többi 
nagyok 20-30 oldalnyit kaptak (Babits, 
Herczeg Ferenc, Kosztolányi), és ezek a rideg 
számok önmagukban is elgondolkodtatok. Még a 
névmutató is rejteget tartalmi tanulságot, kiol
vasható belőle, kik voltak - legalábbis mennyi
ségileg - a korszak legtöbbet publikáló, tehát az 
irodalmi életet meghatározó alkotói, recenzen
sei. A legtöbb helyen Schöpflin Aladár szerepel, 
Bóka László, Kárpáti Aurél, Rónay György, 
Thurzó Gábor, Kosztolányi Dezső, Komlós 
Aladár előtt. Persze a névmutató majd csak a 
négy XX. századi kötet megjelenése után lesz 
teljes és hiteles tanulságokkal szolgáló. 

Végül nem pusztán az udvariasság miatt, 
hanem elismerve az elvégzett hatalmas műnk-' 
ezen a helyen is meg kell említenünk a bib1 

rafia létrehozóinak a nevét. A szerkesztő B 
Ferenc és Vargha Kálmán (utóbbi az t 
sorozat szerkesztésének terhét is Vi 
V. Windisch Évával együtt), a szerkesztésben 
részt vett Szerb Antalné, munkatársak B. Hajtó 
Zsófia és Stauder Mária, lektor az azóta el
hunyt Béládi Miklós. Köszönet illeti őket, és a 
bibliográfia valamennyi név szerint meg nem 
említett létrehozóját. 

Lichtmann Tamás 
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KÁNTOR LAJOS: A HIÁNY ÉRTELMEZÉSE 

József Attila Erdélyben. Bukarest 1980. Kriterion 

„Igazán fáj a szívem, hogy Bécset és Párizst, 
bár újságot árulván, megjárhattam, de fajtám 
távolabbi rétjei felé út még nem adatik" - idézi 
Kántor Lajos József Attila 1930 júniusában 
Dsida Jenőnek írt levelét. Amely, tegyük hozzá, 
éppen a „fajtám távoli rétjeire" való költői uta
lásával a Ki a faluba hangján írt vallomás; amint
hogy a költő maga is utal levelében a röpiratra. 

József Attila nem járt „fajtája" Trianon óta 
távolivá lett rétjein, sem a Felvidéken, sem 
pedig Erdélyben. A költő erdélyi hiányának 
értelmezésére vállalkozott Kántor Lajos, a jeles 
kolozsvári irodalomtörténész. Könyvének alcíme 
- József Attila Erdélyben - jobban fedi a tar
talmat; Kántor ugyanis szisztematikusan feldol
gozza József Attila jelenlétét az erdélyi sajtó
ban, 1926-tól - ez első adatának dátuma - a 
tragikus halálát követő nekrológokig. Jóleső 
érzéssel olvasom, hogy már az előszóban hivat
kozik József Attila és a Korunk című tanul
mányomra (MKSz 1977/2. sz.), melyben József 
Attila kapcsolatát vizsgáltam Gaál Gábor marx
ista folyóiratával. E tanulmány és romániai előz
ményei - Láng Gusztáv-Jancsik Pál és Sugár Er
zsébet írásai - Kántor szerint „a Korunk-vonalat 
az erdélyi magyar sajtó egészéből kiszigetelve, a 
romániai magyar irodalom elkülönülő részeként 
láttatják". A romániai magyar sajtóban kísérlet 
történt e „kiszigetelés" felemás megszüntetésére; 
az Erdélyi Helikon, a Pásztortűz, az Ellenzék és 
a Brassói Lapok József Attila-közleményeinek 
Korunk-ellenes támadásként való bemutatására 
is (Pataki Bálint, 1958 és Abafáy Gusztáv, 
1960). Kántor Lajos könyve: kísérlet az ellentét 
feloldására, a marxista Korunk és a polgári sajtó 
József Attila-képének (és -kapcsolatának) pár
huzamos interpretálására. 

József Attila, mint Kántor Lajos bizonyítja, 
Iosif Áron, a „félig székely, félig román" 
szappanfőző fiaként került kapcsolatba az 
erdélyi folyóiratokkal. A Pásztortűz és az Ellen
zék egyaránt „székely származásúként" mutatja 
be a költőt; a közvetítő minden bizonnyal 
Kuncz Aladár volt, akihez a közös barát, 
Németh Andor révén jutottak el írásai. Hasonló 
szerepet tulajdoníthatunk Hatvány Lajosnak, 
Gaál Gábor, a későbbi jeles szerkesztő egyetlen 
József Attiláról szóló írása keletkezésénél 
(Tiszta szívvel - Új Kelet, 1926. nov. 2.)-
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Ki a faluba! - ? állítja s egyszersmind kérdi 
Kántor a költő népies korszakának erdélyi vissz
hangját feltáró fejezet címében. Idézi Szentimrei 
Jenő recenzióját az Erdélyi Helikon 1929. 
októberi számából az Új Magyar Földtől - a 
barthasok röpiratáról - és a Nincsen apám, se 
anyám kötetről. József Attila - Szentimrei 
találó megfigyelése szerint - „Kézenfogva jár a 
természettel; egy vele, mint a földből fakadó 
fűszál. S formáiban valami új népdal születik, 
mely túl az elrontott, városivá mesterkedett 
népdalhangulatokon, őseire, a székely nótákra 
üt vissza." 

Mikó Imre, a Vetéshez és az Új Magyar 
Földhöz hasonló szellemiségű Erdélyi Fiatalok 
egykori szerkesztője szerint „az erdélyi fiatalok 
[. . .] zsebükben Fábián Dániel és József Attila 
röpiratával (Ki a faluba!) indultak útnak". 
Jancsó Béla számára - ki a lap 1930. októberi 
számában ismertette a röpiratot - az azonosulás 
magától értetődő volt. Kántor Lajos idézi 
Haraszti Sándor bírálatát a röpiratról - Magyar 
eszerek - , mely a Sarló és Kalapács József 
Attilát megbélyegző állításának forrása lehetett, 
valamint Balogh Edgár 1937-es írását a második 
Bartha Miklós Társaságról (mindkét írás a 
Korunkban jelent meg), melyben módosítja -
egy magánleveléből ismerős - értékelését a 
„szentimentális vacak"-ról. 

Kántor Lajos könyvének legtöbb nóvumát A 
Helikon vállalása című fejezetében találom. 
Kuncz Aladár, az Erdélyi Helikon főszerkesztője 
1929 decemberében közölte Babits - hosszas 
kérlelésre érkezett - tanulmányát (Európaiság 
és regionalizmus) s ugyanakkor a Fiatal 
magyarok dmű ankétot, József Attila közismert 
nyilatkozatával. A nyilatkozat mellett a költő 
életrajza olvasható, melynek utolsó mondatát -
„Megjelent egy verskötete." - Kántor szerint 
bizonyára a szerkesztő írta, hisz József Attila 
1929-ben már a harmadiknál tartott. E „téve
dést" magam is szóvá tettem a Döntsd a tőkét 
kötetről írván, holott épp e kötet borítóján - és 
más nyilatkozataiban is - csak a Nincsem 
apám-oX vallja magáénak a költő - ideiglenesen 
túllépve korábbi kötetein (a Medvetáncba 
viszont korai verseiből is válogat!). 

Találó viszont az az észrevétele, hogy „a 
jelekből ítélve úgy tűnik, sem Kuncz Aladár 
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József Attilától, sem József Attila Kunra 
Aladártól nem kéri számon Babitsot". A 
„tárgyi kritikai tanulmány" és az Egy költőre 
megjelenése után, 1930 októberében közli 
József Attila két versét, a kötetben később 
Bánat címen olvasható Arról, hogy belőlem, aki 
szarvas voltam, farkas lesz című költeményt [a 
költő Babits-ellenessége idején írt vers címe, 
mintegy a Babitscsal való viaskodás rejtett 
dokumentumaként emlékeztet a korai Babits 
„hosszú" címeire - T. J.] és a teljesen átdol
gozott - proletárverssé formált -isstfc-et.Kuncz 
magatartását magyarázza, hogy bár Babitsra 
esküszik, de a népies hangvételt is vállalja! 

Kuncz Aladár még a halála eló'tti hóna
pokban is - a budapesti klinikáról - megszer
vezi; mindenesetre közli Dsida Jenő óvatos 
kritikáját a Döntsd a tőkét kötetről (1931 
május). Kántor a Babits-mozzanatra utalásként 
idézi a recenzió nyitányát: „Az utolsó évek 
magyar verstermésében alig emlékszem vissza 
könyvre, mely ennyire lekötött volna: érdek
lődő, mondhatnám lelkes tetszésemet és egyszer
smind heves ellenkezésemet ilyen mértékben 
hívta volna k i " Kántor elsőként figyelmeztet, 
hogy a Babits körüli vitában - „abban a bizo
nyos atmoszférában" - Dsida, ha rejtjelezve is, 
József Attila költészete mellett foglalt állást. 
Ezt nyomatékosítja Dsida 1934-ben Bóka 
Lászlóhoz írott levele, melyben Babitsot József 
Attila mögé helyezi és „lábához ülök, mint 
cselédke". 

A Korunk fórumán fejezethez csak néhány 
megjegyzést teszek. „A freudizmusai gyakran 
találkozott József Attila a Korunkban" — írja 
Kántor. Ez nagyon fontos adalék. Nem csupán a 
freudizmussal, de annak a marxizmussal való 
összeegyeztetésének, „betagolásának" kísérletei
vel is találkozhatott - Hegel, Marx, Freud című 
tanulmánytöredéke előzményeivel. Tanulmá
nyomban nem jeleztem, hogy 1932 decemberéig 
a Korunk nem közölt verset. Ekkor, állapítja 
meg Kántor, egyazon számban jelent meg Illyés 
Gyulától a Hősökről beszélek és József Attilától 
az Invokáció. 

Vitám is van a szerzővel, aki többször is 
hivatkozik a már említett József Attila és a 
Korunk című írásomra. E munka alapján ismer
teti Remenyik Zsigmond Li-Fu-szun gazda és 
cselédei - későbbi címén Költő és a valóság 
című regényét, amely 1933 októbere és 1934 
áprilisa között hét folytatásban jelent meg a 
Korunkban. Igazoltam, hogy Remenyik pamflet
szerű kulcsregényt írt József Attiláról. Kántor 

felrója, hogy megállapításaimat nem szembe
sítem „a költő Korunkból való elmaradásának 
tényével, sem Remenyik későbbi lelkiismeret-
furdalásával". 

Ami az utóbbit illeti, nem érzem jogosult
nak: „A nekrológ - írtam - , mely már a 
címével is - Költő és a valóság - Remenyik 
József Attiláról írt regényére utal, tele van 
átokkal és bűntudattal..." Továbbá: nem látok 
ok-okozati összefüggést Remenyik regénye és 
József Attila Korunkból való elmaradásának 
ténye között A regény József Attilát legnyü-
tabban karikírozó fejezete 1934 februárjában 
jelent meg. A Korunk július-augusztusi kettős
száma hat műfordítást közölt József Attilától 
(román költőktől). 1976-ban és ma is döntő 
jelentőségűnek látom a Korunk magyarországi 
terjesztésének betiltását, mely a legtöbb hazai 
munkatárs, köztük József Attila lemaradását 
eredményezte. 

A kötet következő fejezete a Brassói Lapok 
és József Attila kapcsolatát vizsgálja. Az újság 
vasárnapi melléklete 1936. július 5. és 1937. 
szeptember 26. között a költő nyolc versét és 
egy műfordítását közölte, pontosabban újra
közölte. A sort A Dunánál nyitja meg, mely 
Molnár Tibor interjújával egyidőben jelent meg. 
A kitűnő filológust megtéveszti a nyomtatott 
betűhöz való túlságos ragaszkodása, amikor két
ségbe vonja, hogy a Budapest, 1936. július 4-i 
dátummal közölt és július 5-én már a Brassói 
Lapokban olvasható interjúval egyidőben Molnár 
Tibor küldte be József Attila költeményét is -
Aradról Megfeledkezik a korabeli szerkesztői 
gyakorlatról: minél frissebb hírt közölni; ez eset
ben a dátum az interjú és a költemény nyom
dába adásának napját jelöli (Vö. Molnár Tibor: 
Hogyan került ,A Dunánál" a Brassói Lapokba. 
Magyar Nemzet, 1981. aug. 12.) 

Kántor Lajos úgy véli, hogy A Dunánál 
„egyéb kapcsolatot is őriz a Brassói Lapokkal és 
munkatársaival pontosabban Tamási Áronnal". 
A bizonyítást József Attila Tamási Áron 
novelláskötetéről - Hajnali madár - írott, befe
jezetlen tanulmányára való utalással kezdi mely
ben a költő többek között Tamási elbeszélései
nek székely tájnyelvi fordulatait kifogásolta. 
1935 májusában viszont, az Üj Szellemi Front-ot 
bírálva egyedül Tamási törekvéseit kísérte egyet
értéssel ( „ . . . Tamásit csupán a népiesség meg
késett igazsága tartja Zilahyék táborában s a 
székely falu szeretete"). Tamási 1936 tavaszán 
cikksorozatot indított a Brassói Lapokban 
Cselekvő erdélyi ifjúság címmel „amelyben 
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vállalja, szorgalmazza az együttműködést a 
szocialista mozgalommal". Kántor szerint „ha a 
szövegösszehasonlítást az időtényezővel össze
kapcsoljuk, József Attila cikke az »Üj Szellemi 
Front «-ról bizonyítékként fogadható el Tamási 
Áronnak a költőre gyakorolt hatását illetően, 
éppen A Dunánál születését megelőző hónapok
ban". 

Nem tudom teljesen elfogadni Kántor fel
tételezését. József Attila 1935 májusában, bár 
Tamásiról írt a legmelegebben, éppen azt 
kérdezte írótársától, hogy „nem »nép«-e az ipari 
munkásság is? S az ipari munkások szelleme 
beleértődik-e a »népies szellem i fogalmába? " 
Ezt követte Tamási cikksorozata a Brassói 

Mezey László már korábban is hasonlította 
munkáját a régészéhez, aki - tisztában lévén a 
földből előkerülő épületelem funkciójával - a 
töredék helyét az ismert szabályosságok szerint 
rekonstruálható egészben is ki tudja jelölni. 
(Deákság és Európa, 7.) Ugyanezzel a hason
lattal érzékeltette a hosszú évek óta kutatott 
kódextöredékek szerepét „Fragmenta codicum. 
Egy új forrásterület feltárása (1974-1975)" c. 
kutatói beszámolójában (MTA LOK 30, 1978, 
65): egy-egy kötéstáblából kifejtett pergamenlap 
vagy akár darabka a múltunkra vonatkozó adat
szolgáltatás tekintetében olyan eligazító jelen
tőséggel bírhat, mint az építészettörténetben a 
falmaradványok. Sokan emlékszünk még a buda
pesti Egyetemi Könyvtár VIII. századi Beda 
Venerabilis-töredékének felfedezésére és a 
P. Lehmann tói korábban (az Orsz. Széchényi 
Könyvtár Jankovich-állományában) talált töre
dékkel való rokonítására. (Mint a pesti Mátyás
rezidencia feliratos márványtagjainak találkozása 
a Franklin-ház lebombázása után. . . ) Nem 
kevésbé izgalmas a Központi Szeminárium egyik 
régi kolligátumának bekötésére használt perga
men azonosítása sem a donatista Ticoniusnak 
eddig csak utalásokból ismert Apokalypsis-
kommentárjával, 111- egy korai karoling 
Ticonius-kézirat töredékével. (Vö. MKszle 92, 
1976, 15 skk.) 

Érthető, hogy az egymást követő felfedezé
sek Mezey Lászlót a könyvtárainkban elérhető 

Lapokban, majd 1936 júniusában József Attila 
verse a Szép Szóban. Ez a sorrend nem igazolja 
„Tamási Áronnak a költőre gyakorolt hatását", 
inkább közös indítékról, párhuzamról beszél
hetünk. 

Kifogásaim dacára örömmel üdvözlöm 
Kántor Lajos könyvét, amely számos új ada
tával, például a méltatlanul elfeledett Kováts 
József írásainak bemutatásával - és könyve 
szintetizáló szemléletével - gazdagította a József 
Attila-kutatást. A könyvet remek bibliográfia 
zárja József Attilának az erdélyi sajtóban közölt 
műveiről és a róla szóló irodalomról. 

Tasi József 

kódextöredékeknek most már rendszeres feltárá
sára ösztönözték, és tiszteletre méltó az az erő
feszítés, amellyel az illetékeseket a hazai anyag 
lehető teljes feldolgozása tervének megnyerte. 
Nincs itt szükség a vállalkozás jelentőségének 
részletezésére, hiszen a kiragadott példák is 
mutatják, hogy nem kevesebbről, mint elpusz
tult középkori könyvtárainknak, a X. század 
végétől nyomon követhető európai (= latin) 
műveltségünk dokumentumainak mennyiségileg 
részleges, de különben - következéseiben -
teljes érvényű rekonstruálásáról van szó. Ne 
féljünk az összehasonlítástól: ha a Zsigmond
kori Buda szobortemetője joggal kápráztatott el 
bennünket gazdagságával és messzire vezető 
összefüggéseivel, akkor ezek a Mezey László 
jóvoltából életre kelő kódexlapok még korábbi 
és nem kevésbé becses vívmányoknak, 
Európához való tartozásunknak beszédes tanúi 

Kit ne lelkesítene például az Egyetemi 
Könyvtár 9. (a régebbi beszámolóban 76.) sz. 
pergamentáblájának tanúsága? Ezen a rongált 
fólión (Tab. IX., jobban sikerült kivágata a 
Deákság 17. fényképmellékletén) az ún. 
Ps.-Dionysius Areopagita „De coelesti 
hierarchia"-jának 13. fejezetéből olvasható egy 
rész. Nagyszombatban egy ősnyomtatvány-
psalterium kötésére használták fel, amely a 
jezsuita kollégium könyvtári katalógusában már 
mint „in membrana scripta" kötött könyv szere
pel. (A possessor-leírásban az egyeztetés mintha 

FRAGMENTA LATINA CODICUM IN BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS BUDAPESTDVENSIS 

Recensuit Ladislaus Mezey. Bp. 1983. Akadémiai K. 288 1. + 50 fényképmelléklet. (Fragmenta 
Codicum in bibliothecis Hungáriáé I. 1.) 
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elcsúszott volna: „über tradens in membrana 
scripta" - félreérthető, akárcsak pl. a 101. 
lapon az „una tradita"-rubrika egyes számú foly
tatása: „fragmentum 1. m. 9".) Mint annyi más 
kódexünket, ezt is az esztergomi érseki iskola 
könyvtárainak maradványaival együtt menekí
tették nyugatabbra a török elől. Iskolai rendel
tetését bizonyítja a kódexlap beosztása, a 
magyarázatok számára fenntartott széles margó, 
rajta a megfelelő helyen glosszák, azok közt is a 
legérdekesebb, amely (a Deliberatio-ban szintén 
ezt az Areopagita-művet használó) Gellért 
püspök görög tudását is újabb érvvel valószínű
síti: „Quod hie grecus habet apiropTn et 
polyprosopon, et interpres multificum et multi
forme transtulit. Scholion multipedem et 
multorum vultuum significantius indicavit; et 
notandum, quid mu<l>tipedes et multivultus et 
operire quedam significet." Ez annyit jelent, 
hogy a glóssza bejegyzője a hitvalló Maximos 
scholionjára hivatkozva kijavította Scotus 
Eriugena latin fordítását. Ha bizonyítható volna, 
hogy a lapszéli bejegyzés a XI. század közepére 
tehető főszöveg székesegyházi magyarázójától és 
nem annak scriptorától származik, akkor biz
tosabban állíthatnók, hogy „Gellért korának 
pannóniai klerikus kultúrájában . . . talán még a 
görög tudás is valamennyire otthonra talált" 
(Deákság 121). 

Ezt a fontos dokumentumot felfedezője már 
előzőleg ismertette, először az OK-beszámolóban 
(78 sk.), majd a Deákságban (120 skk.). Tekin
tettel a felfedezés jelentőségére, örvendetesnek 
találjuk, hogy a korábbi olvasatok egy-két apró 
pontatlansága (apitopyn, operare) most eltűnt. 
Persze így is maradt néhány következetlenség 
(pl. a leírásban significant, a táblamelléklet fel
oldásában — helyesen — significet, viszont 
ugyanitt operare, velent). Itt említjük a tudós 
szerző természetesen folyó egyházi latinságának 
enyhe vulgarizmusait. Például: Clare videtur 
fragmentum nostrum cum aliqua particula 
codicis membr. . . . simul (= una cum) pro 
tegumine libri usum fuisse (sít venia verbo: 
„scheint gebraucht worden zu sein"). Néha 
önkéntelenül olaszra siklik a stílusa (pl. követ
kezetesen „forse"). Nyilván szórakozottság 
eredménye a 101. lapon elicuit („kiderült" 
értelemben, eluxit helyett) stb. 

Mindezekért bőségesen kárpótolja az olvasót 
maga a XI. század végéről való 85. fragmentum, 
az ún. Collectio Dionysio-Hadrianaban hagyomá
nyozott „karthágói kánonok" töredéke (Tab. 
XXVII). Ennek a 802. évtől birodalmi egyházi 

törvénykönyvként használt gyűjteménynek 
magyarországi (esztergomi) jelenléte és iskolai 
rendeltetése meggyőzően szemlélteti Könyves 
Kálmán királyunknak II. Orbán pápától is tanú
sított kánonjogi tudását (PL 151, 481). 

Könyv- és művelődéstörténeti szempontból 
egyaránt fontos a 23-27. sz. töredékek együttes 
vizsgálata. Zacharias Chrysopolitanus (Zacharie 
de Besancon) Monotesseron c. teológiai kézi
könyvének lapjai minden valószínűség szerint 
szintén az esztergomi érseki iskola anyagából 
sodródtak a biztonságosabb nyugati végekre, 
ahol (Nagyszombatban) kötéstábla lett belőlük. 
Az a bravúros nyomozómunka, ahogyan Mezey 
László (Fodor Adrienne közreműködésével) a 
kódex Magyarországra kerülésének körülményeit 
XII. századi francia (premontrei) kapcsolataink 
egészébe illesztette, majd szétzilálódását 
magyarázta, végül több helyről való összekeres-
gélését és a töredékek kodikológiai rekonstruálá
sát ábrával is szemléltette, több, mint tanul
ságos: tiszteletre méltó teljesítmény. 

Az eddigiekből sejthető gazdag változatossá
got a munkálatok érdemes irányítója a már 
korábban ismertetett elvek szerint csoportosí
totta: Patristica - Universitaria - liturgica sine 
v. cum cantu. A kötetet részletes mellékletek 
(rövidítésjegyzék, bibliográfia, név- és tárgy
mutató, possessorjegyzék, időrendi és írástörté
neti eligazítás, proveniencia és használat szerinti 
összegezés, ünnepjegyzék, szentek névsora, az 
énekek kezdősorai) egészítik ki, - valóban anali
tikus index! - majd a végén ötven, általában jó 
fényképmelléklet sorakozik. 

összegezésül emeljük ki a mű főbb ered
ményeit és tanulságait. Tekintettel az anyag 
feldolgozásának különleges nehézségeire, meg
lepően nagy az I. és II. csoport azonosított 
szerzőinek a száma. Ezen belül is meglepő a 
XII. század előtti (karoling és posztkaroling) 
töredékek tekintélyes részaránya: egyelőre öt 
karoling és húsz X—XI. századi kódexet máris 
nemzeti kultúránk első korszakának emlékei 
közt tarthatunk számon. XI. századi kultúránk
nak különleges dokumentuma pL a IX. századi 
Ps.-Dionysios-töredék. Az örvendetes felfedezé
sek közt említsünk néhány — nem közönséges! 
- „kuriózumot", mint pL a XIII. század elejére 
tehető verses Szent István-antifónákat 
(214. frg.); a 113. sz. töredéken tanulmányoz
ható templom-homlokzati tervrajzot (ne gon
doljunk most a strasbourg-i székesegyház 
épségben megmaradt terv-dokumentációjára!); 
vagy a 297-298. sz. töredékeket, mint a 
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Zsigmond-kori többszólamú udvari zene emlé
keit stb. 

Kívánatos lenne, ha a továbbiak során az 
összetartozó (EKt, Közp. Szem.) állományok 
töredékeinek feldolgozása kellőképpen egybe-
hangoltatnék; a szükségesnek bizonyuló javí
tások és pótlások folyamatosan közöltessenek; a 
dokumentum-értékű vagy pedagógiai szem
pontból különösen tanulságos töredékek fény
képeken is ellenó'rizhetó'k legyenek; az „őrző 
könyvek" (libri tradentes) „együtt hagyomá
nyozott" (unä tradita) anyagát részletesebben 
kellene ismertetni; gondolhatnánk a tanul
ságosnak ígérkező glóssza-anyag külön feltárá

sára és regisztrálására is. Végére hagytuk a 
legfontosabbat: az ilyen úttörő vállalkozás 
használhatósága a leírt és rendszerezett anyag 
pontosságán és az utalások megbízhatóságán áll 
vagy bukik. A kötet használói köszönettel tar
toznak a vállalkozás létrehozójának. - A recenzió 
utolsó mondatát, amelyben Mezey László bará
tunknak kitartást és erőt kívántunk a nemzeti ér
dekű kutatás folytatáshoz, az 1984. ápr. 14-én 
közbejött tragikus vég miatt (vö. ItK. 1984,264) 
a búcsú és hálás emlékezés záró formulájává kell 
módosítanunk: ave atque vale! 

Borzsák István 


