
szerepéről ír, valamint azt, amit Az esztétikum 
sajátosságát megalkotó, az 1' jelzőrendszerről ér
tekező Lukács Györgynek a pszichoanalízissel 
való - akaratlan - párhuzamairól megállapít, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a könyv tárgya 
ugyan a klasszikus freudizmus és a XX. századi 
marxizmus kölcsönviszonyának vizsgálata, de 
— ha utalásszerűén is - meghúzza a freudizmus, 
a freudomarxizmus jelenbeli vagy közelmúltbeli 
folytatásának néhány fő irányvonalát. 

Ha tekintetbe vesszük, hogy a freudizmusról 
nem kiközöátési indulattal, nem lesajnáló fölé-

Egy „kettős kötöttségű" alkotó irodalom-
és zenetudományi munkásságának áttekintését 
nyújtja ez a megkésett gyűjteményes kötet, 
amelynek előzéklapján, a szerző fényképe alatt 
- elgondolkodtató tájékoztatásul - két évszám 
olvasható: 1893-1981. 

A bevezetésül szolgáló Visszatekintés kelte: 
1980. május. És itt - László Zsigmondtól sem 
idegen lírai gesztussal - a recenzens hadd pillant
son föl jegyzeteiből, fölidézve egy találkozást: 
az utolsót. Az MTA Verstani Munkabizottsága 
1981. január 23-án tartotta alakuló ülését a Mé
nesi úton. A 88. évében járó, sokféle testi bajjal 
küszködő László Zsigmond eljött, és mindany-
nyiunkat túlszárnyaló hévvel tervezett, érvelt, 
vitázott. Legközelebb már telefonon mentette ki 
magát, nyáron pedig halálhírét közölték a lapok. 
Kéziratát nélküle formálta könyvvé a kiadó cse
kély 4 esztendő alatt. 

Életútját - mint Visszatekintésében írja -
„versek fasora szegélyezte". 15 éves korában Gá
bor Ignác könyvével,/! magyar ősi ritmussál érin
tette meg először „az elmélet széljárása". Az egye
temen Riedl Frigyes tanította „verset olvasni". 
Ö" irányította figyelmét a „Thaly-ügyre" is, 1913-
ban. Ugyanebben az évben érte egy, egész életét 
meghatározó élmény: Lipcsében - rövid ideig — 
tanítványa lehetett a hangzó vers titkait kutató 
Eduard Sieversnek. 

1915-ben megjelent első, Sievers és Rutz 
hangelemző módszereit ismertető cikke, Nyelv-
melódia és hangminőség címmel. Életművének 
két központi témája bukkan itt fel: a dallam és 
a rím. 

nyeskedéssel, de nem is apologetikusan, nem a 
freudomarxizmus egy újabb szintézisét megalkot
ni kívánva, hanem a tudományos tárgyilagosság 
követelményeit kielégítve szól, akkor végezetül 
ismét az irodalomtörténész és az irodalom iránt 
érdeklődő olvasó figyelmébe ajánlhatjuk ezt a 
(sajnos) nem éppen vonzó külsejű, s lehangoló 
sajtóhibákban bővelkedő, de gondolatüag izgal
mas kötetet. 

Tverdota György 

1917-ben A kuruc balladákkal doktori diplo
mát szerzett. Aztán életének „sivatagi kora" kö
vetkezett, és bár verselméletének körvonalai már 
1930 táján kialakultak, nézeteivel csak 30 év múl
tán, 1947-ben állhatott a nyilvánosság elé. (Elő
adásának szövegét 1951-ben az Új Zenei Szemle 
közölte.) 

László Zsigmond 1961-ben megjelent,Ritmus 
és dallam című könyvével írta be nevét a magyar 
verselmélet történetébe. Második könyve 1972-
ben jelent meg A rím varázsa címmel. Életműve 
e két pilléren támaszkodik. Posztumusz kötete, 
a Költészet és zeneiség ezekhez képest nem tartal
maz elvi újdonságot, hisz szövegének jelentős ré
szét újraközlések alkotják. Kiadása mégis jelentős 
esemény: hozzásegít egy immár lezárult kutatói 
pálya maradandó értékeinek fel- és elismeréséhez. 

A Költészet és zeneiség szerzője lírai alkat 
volt: érzékeny, érzelmes, önérzetes és sérülékeny 
egyéniség. Úgy írt, ahogy élt és gondolkodott. 
Nem tetszelgett az elvont, „magas" tudomány 
művelőjének pózában. Tudta és meg is vallotta, 
hogy megnyilatkozásaiban „nem az elmélet, ha
nem egy egész élet versélménye" vezette. Nem 
akart mást, mint jól „olvasni", minél inkább 
megérteni a verset, „az organikus teljesség szelle
mében, értelmileg, érzelmüeg és érzékileg" (168.). 
A rendszer- és módszerteremtő nagy összegezések 
vagy a több fronton hadakozó vitairatok felől 
nézve munkássága alig több, mint gondosan gyűj
tögetett, aprólékosan megvizsgált, szellemes ma
gyarázatokkal kísért verspéldák mozaikszerűen 
egymáshoz illesztett sokasága. 

LÁSZLÓ ZSIGMOND:KÖLTÉSZET ÉS ZENEISÉG 
Prozódiai tanulmányok. Bp. 1985. Akadémiai K. 295 1. 
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Ez az „alig" persze mégsem lebecsülendő. 
A szakmai hitelt, a maradandóság zálogát épp 
ez a kevésnek látszó elméleti többlet jelenti. Már 
első könyvének bírálói is megállapították, mi pe
dig nyilvánvaló ténynek vehetjük, hogy ez a már-
már fárasztóan személyes, vallomás jellegű életmű 
korábban alig sejtett vagy érzéketlenül mellőzött 
jelenségeket, összefüggéseket tárt fel, megjelölé
sükre új fogalmakat teremtett. 

A Ritmus és dallam első két fejezetét (mint
egy harmadát) tartalmazza az új kötet, jelenték
telen formai változtatásokkal. A felsorakoztatott 
és finom zenei hallással elemzett verspéldák itt 
az úgynevezett „áthidaló dallamemelkedő" jelen
ségkörére vonatkoznak. Ez a László Zsigmond ne
véhez fűződő szakkifejezés ütemhangsúlyos (nála: 
„magyarelvű) és időmértékes versben egyaránt 
azt jelenti, hogy a metrikailag gyenge helyre ke
rült hangsúlyos szókezdet „elsősorban dallam
emelkedőben, nem dinamikai nyomatékban sze
rez magának érvényt: a dallam áthidalja mintegy 
a súlytalan helyet, így juttatja kifejezésre a szó 
értelmi igényét" (34.). 

László Zsigmond érzékeny megfigyeléseit az 
a „naiv" versélmény tette lehetővé, amely sem ki
indulásában, sem végkicsengésében nem kötődik 
mereven a metrikai képletekhez. A versdallam 
léte és helyenkénti önállósulása a befogadó szá
mára tapasztalati tény, amelynek elismerése nem 
függhet egy elvont rendszer logikai kereteitől. 
László Zsigmond dallamcsúcselmélete a verselés 
nyelvi alapjait érinti, éppúgy, mint például Var-
gyas Lajos szólamelve. Ezért ajándékozhatja meg 
a ráismerés elemi örömével a hangzó ritmus ki
fejező árnyalataira fogékony olvasót. 

A szólamelv egyébként -kimondottan is -
mindvégig ott húzódik a könyvbeli elemzések 
hátterében. László Zsigmond tudja, és hallja is, 
hogy „a szólam, vagyis a nagyobb súllyal kiemelt 
elemeknek úgyszólván gravitációs hatása a hozzá
juk kapcsolódó súlytalan vagy súlyukvesztett ele
mekre erőteljesebben érvényesül a versben, mint 
a prózában vagy az élőbeszédben" (53.). Innen 
kiindulva értelmezi a kötött képletek (például 
a Toldi-tizenkettősök) változatait is, amelyek ese
tenkénti megvalósulását a szólam „elindító ener
giája határozza meg". Nem elméleti önkény, ha
nem „a versmondás dinamikájának kérdése" te
hát, hogy alkalmanként hány szótagot „sodor 
egybe az indító lendület" (37.). Ez a felismerés 
— a 3-3-as tagolódású félsoroknak a 4—2-esektől 
való elkülönülése - jelentkezett már a Thaly-féle 

álkuruc verseket leleplező doktori értekezésben 
is (1917). 

Rejtett részletszépségeket föltáró leírást ad 
László Zsigmond a Szeptember végén versdalla
mának alakulásáról, egybevetve Petőfi versét 
Tóth Árpád Tavaszi holdtölte című, azonos met-
rumú költeményével. Személyes vershalláson ala
puló szövegelemzéseiből azután általános érvényű 
verselméleti következtetéseket von le. A lényeg 
mindvégig az egyes hangzástényezők versbeli sze
repének megkülönböztetése, a ,,hangsúly-vezet-
te" szólamok elhatárolása az értelmi-metrikai üt
közéseket áthidaló „daJJamsúly-vezette" szóla
moktól (63.). Figyelemre méltó - bár elméletileg 
nem kellően kifejtett - mozzanat ezzel kapcso
latban a szimultán verselés létének majdnem kate
gorikus tagadása (95-96.). Annyit mindenkép
pen meg kell fontolnunk ebből a sarkított véle
ményből, hogy a mértékkapcsolás során az össze
tevők nem őrzik meg változatlanul hangzásvilá
guk eredeti jellegét. 

László Zsigmond verselméleti munkásságának 
egyik legsajátosabb jellemzője a zenei prozódia 
iránti fokozott érdeklődés. (Ez irányú munkássá
gával nyerte el 1971-ben a zenetudományok kan
didátusa címet.) Már első könyvében is meggyőző 
alapossággal tárta föl a hozzáférhető ógörög dalla
mok lejtésirányának igazodását a szöveg áthi
daló dallamemelkedoihez". Ugyanezt a jelenséget 
figyelte meg Kodály vokális műveiben is, míg Bar
tók operáját inkább a dallamvezetésben megnyil
vánuló dramaturgiai szándék felől vizsgálta. 

A Költészet és zeneiség lapjain a Bartók-elem
zésnek egy teljesebb, a Magyar Zene 1964/4-es 
számában közölt változata szerepel. A szerző itt 
előbb a Kékszakállú bartóki szövegkönyvét ha
sonlítja össze Balázs Béla költeményével, majd 
Bartók „prozódiai magatartását" jellemzi bősége
sen idézett kottapéldák segítségével, előbb a rit
mikai, majd a dallarabeli prozódia, végül pedig a 
drámai jelenetépítés szempontjából. 

A Balázs Béla versformájában adott „nyolcas 
keretet" zeneileg változatos módon átfogalmazó 
ritmikai prozódia úgy jelenik meg László Zsig
mond tanulmányában, mint „a lélekállapot és 
a jellemábrázolás eszköztára" (108.). A daDam-
beli prozódia egyik fő jellegzetessége Bartóknál 
„az intenzív ismétlés", amelyben a visszatérő szö
vegmozzanatok a zenei megformálás révén egyre 
feszültebb „drámai energiával" telítődnek. A ta
nulmány egyik legszebb, legmeggyőzőbb részlete 
a „Milyen sötét a te várad" verssor felbontása sor 
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rán a bartóki dallamvezetésben „eluralkodó ret
tenet" érzékeltetése. 

Szemléletes, bizonyító erejű példák segítségé
vel mutatja be László Zsigmond a francia és a ma
gyar zenei prozódia közötti nyelvi és módszerbeli 
különbséget, Bartók operáját Debussy Pelléas és 
Mélisande-j&val összehasonlítva. Míg a francia 
szerzőre a melódia „kerülése" és így a helyenként 
kitörő merészebb dallamív felfokozott dramatur
giai szerepe jellemző, addig Bartóknál a zenei 
struktúra mindvégig a szövegből kisugárzó drá
maiság szolgálatában áll. 

Rövid, jelzésszerű tanulmány (egy 1972-es 
előadás szövege) foglalkozik a posztumusz kötet
ben Kodály Zoltán énekköltészetével. A Berzse
nyi-dalok kapcsán - az ugyancsak klasszikus 
versmértékű Brahms-dalokkal egybevetve -
„a magyar elv" érvényesülését tárja fel László 
Zsigmond, és ennek során „a súlytalan, gyenge 
metrikai helyzetben fellépő nyelvi hangsúlyok 
érvényüknek megfelelően szívesen és joggal len
dülnek áthidaló dallamcsúcsokba" (133.). 

A viszonylag legtöbb elméleti okfejtést László 
Zsigmondnak azok a „válaszai" tartalmazzák, 
amelyeket egyfelől első könyve bírálóinak (Var-
gyas Lajosnak, Elekfi Lászlónak, Fónagy Ivánnak 
és Kardos Istvánnak), másfelől kandidátusi vitája 
opponenseinek (Péczely Lászlónak és Csomasz 
Tóth Kálmánnak) adott. Igazolódik ezekből az 
írásokból az a felismerés, hogy „a vers lényege, 
funkciójának törvényszerűsége csak a ritmusnak 
a versdallammal, a hanglejtéssel összefonódó 
együtteséből határozható meg kielégítően" (135.). 
Az is nyilvánvalóvá lesz azonban, hogy az érzé
keny vershallás és a hiteles magyarázat önmagá
ban nem elég a felvetett téma tudományos igényű 
feldolgozásához. A bírálatoknak az objektív, kí
sérleti bizonyítékokat és a következetes logikai 
kifejtést hiányoló megállapításaira a szerző nem 
ad érdemi választ. (Puszta feltevés marad például, 
hogy a gyenge metrikai helyzetben föllépő áthi
daló dallamcsúcshoz a vele szomszédos erős 
helyzetben „ütemnyitó energia" társul.) 

A rím varázsa címmel 1972-ben megjelent 
könyvéből az elő- és az utószón kívül két fontos 
fejezetet emelt át a szerző (Lazulás és zeneiség, 
A rímhumortól a rím dramaturgiájáig). Hat köl
tészetből (középlatin, német, angol, francia, olasz, 
magyar) vett példái igazán „varázslatos" erejűek, 
szinte érzéki gyönyörűséget okoznak. Más kérdés, 
hogy ennek a színes tűzijátéknak mennyi a szak
mai értéke, mennyiben járul hozzá a rímelmélet 
vagy a rím történet fejlődéséhez. Az elfogulatlan 

kritikus végül is kénytelen megállapítani, hogy 
ez a tudományos többlet nincs arányban az elemi 
élménnyel. 

A modern vers zeneiségét László Zsigmond 
olyan komplex tulajdonságnak tartja, amelyben 
a metrum kötöttségei még érvényesülnek ugyan, 
ám a metrikai keretek között mind nagyobb mér
tékű a ritmikai-melodikai szabadság (170.). 
A vers azonban (akár rímelését, akár egyéb for
mai elemeit tekintve) „csak akkor engedheti meg 
magának a »lazaság« fényűzését, ha valamit 
nyújt helyette" (182.). 

Az európai rímtörténetben László Zsigmond 
kettős „hullámmozgást" érzékelt. A rím „formai 
kiműveltségének" éppúgy megvannak a csúcsai és 
völgyei, mint „tartalmi súlyának". E két tényezőt 
csak együtt, a vers „organikus egészében" értel
mezhetjük helyesen. 

A mindvégig lebilincselő példatár ott emelke
dik igazán elvi magaslatokba, ahol a rímhatás 
„genezisét", valamint „dramaturgiai funkcióját" 
tárgyalja a szerző. „A rím időben folyik le, akció
ja van, történik . . . Ez a folyamat, ez a történés, 
a várakozástól a teljesülésig, eseüeg a teljesülés
ben felvillanó meglepetésig" egy új, lényegében 
dramaturgiai funkció működését teszi lehetővé 
(211.). A rímszók között „konfliktus" támadhat 
— tartja (Fónagy Iván nyomán) László Zsigmond. 
Találó szövegpéldái közül hadd emeljük itt ki a 
csülagot - ballagott rímpárt Petőfi A négyökrös 
szekér c. versének refrénjéből (212.). 

Sajnos, a kötet mintegy negyedét kitevő to
vábbi írásokról az eddigieknél kedvezőtlenebb vé
leményt kell nyilvánítanunk. Újszerűnek látszó, 
részben kiadatlan, a szerző által „kísérleti" jel
legűnek tekintett munkák ezek, egy-egy költői 
életmű verselésbeli sajátosságairól, főleg rímvilá
gáról (Goethe, Petőfi, Ady, Kosztolányi, Jó
zsef Attila), valamint „a versmondás művészeté
ről", a korábbi, átfogó témájú írások megfelelő 
részleteinek „egybedolgozása" alapján. 

Nos, a „kísérlet" szerintünk nem járt ered
ménnyel, mert a mozaikkockák újrarendezése 
nem nyújt elegendő alapot az irodalomtörténeti 
értékű és jelentőségű következtetésekhez. He
lyenként feltűnően gazdaságtalannak érezzük 
hosszabb idézetek, elemzések, itt-ott teljes lapnyi 
szövegrészek ismétlődését egyazon kötetben (pél
dául a Faust Heléna-jelenetét a 219-220., majd 
a 235-236. lapon). 

A csalhatatlan vershallás azért itt is megtermi 
gyümölcsét: akadnak meggyőző, szép részletek, 
főleg Az Ady-vers című fejezetben. Ilyen például 
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Az ős Kaján bíbor - bor rímpárjának az egész 
költeményt átszövő hangmegfeleléseit bemutató 
szakasz (257.). 

Befejezésül még egy elkedvetlenítő tapasztala
tot kell szóba hoznunk. Azt tudniillik, hogy a kö
tet nagy részét kitevő újraközlések tele vannak 
sajtóhibával, nemegyszer feltűnő szövegromlás
sal! László Zsigmond lelkiismeretes aprólékossá
gát - és az eredeti kiadásokat — ismerve ezt csak 
annak a sajnálatos ténynek tulajdoníthatjuk, 
hogy betegsége és halála miatt a szerzői korrek
túrát már nem végezhette el. 

A szöveggondozás felületessége - sajnos -
a könyv érdemi részét, szakmai hitelét is érinti. 
Hosszú listát közölhetnénk például azokról a he
lyekről, ahol az áthidaló dallamemelkedőt érzé-

Magyaiországi magánkönyvtárak I. 1533-1657. 
Sajtó alá rendezte: Varga András. Munkatársak: 
Katona Tünde, Keveházi Katalin, Magyar Márta, 
Monok István, Saliga Lászlóné. Bp.-Szeged, 
1986. MTA Könyvtára, 259 1. (Adattár XVI-
XVII. századi szellemi mozgalmaink történeté
hez, 13. Szerkeszti: Keserű Bálint.) 

A lelkes és egyre nagyobb teret kérő szegedi 
munkacsoport az Adattár 11. (A magyar könyv
kultúra múltjából: Iványi Béla cikkei és anyag
gyűjtése) és 12. (A Dernschwam-könyvtár) kötete 
után immár további lépéseket tett az Iványi-kötet 
utószavában kijelölt új úton: a hazai olvasmány
történeti források s a könyvforgalom adatai föl
tárásának, kiadásának útján, hogy gazdagítsa 
a magyar művelődéstörténet egy izgalmas korsza
kára vonatkozó ismereteinket 

A sorozat szerkesztője, Keserű Bálint előszava 
még egyszer fölidézi az említett utószóban mon
dottakat: néhány szegedi diák, tanár és fiatal 
könyvtáros — több kitűnő szakember segítségé
vel — nagy fáradsággal és ügyszeretettel össze
gyűjtött egy jelentós anyagot, amely könyvel ol
vasottságát vagy birtoklását tanúsítja a XVI— 
XVin. századi Magyarországon. Igaz ugyan, hogy 
nagy magánkönyvtárról mindössze csak háromról 
maradt ránk feldolgozásra érdemes dokumentáció 
a XVI—XVII. századból: a Fuggerek ügynökének, 
Johann Derschwammnak utóbb Bécsbe került, 
a humanista Zsámboki Jánosnak mindig is Bécs
ben őrzött, és a hadvezér-költő Zrínyi Miklósnak 
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keltető kövér szedés elmaradt, vagy kurzívvá 
alakult. (Az eredeti kiadásokban elvétve is alig 
akad ilyesmi.) Máshol a dallamgörbék ábrája 
csúszott félre, értelmét és szerepét veszítve (pél
dául 30-31., 45.). A versidézetek néhol nyelvi 
zűrzavarba fulladnak, különösen a József Attila
fejezetben (276-, 278., 279.). Nyilván szerkesz
tésbeli figyelmetlenség egyes énekszövegek két
szeri közlése, a 73. lapon ráadásul szótagolva. 
Hibás versképlet is akad (például Adynál, 254— 
255.). Vajon nem lenne-e kívánatos és természe
tes, hogy az Akadémiai Kiadó ne engedjen meg 
magának ilyen „lazulást", még időközben el
hunyt szerző könyvében sem? 

Kecskés András 

zágrábi könyvtáráról; nyomtatásban megjelent 
katalógust pedig még a XVIII. század első negye
déből se sikerült eddig találni. Azonban: e két év
századnyi időből (1530-1730) igen sok leltár, 
katalógus vagy más, könyvjegyzéknek minősülő 
dokumentum gyűlt össze. Ennek az anyagnak 
annotált bibliográfiája a szegedi Könyvtártörté
neti füzetek c. sorozat eddig megjelent négy füze
tében látott napvilágot, s jelen kötetükben is ezt 
használták segédletként a szerzők. 

E kötet 69 magyarországi könyvjegyzék szö
vegközlésére vállalkozik; említésre érdemes, hogy 
ebből a 69-ből 27 most jelenik meg első ízben. 
Nem tartalmazza a kötet a nyugat-magyarországi 
(kőszegi, soproni, ruszti, fraknói stb.) és erdélyi 
magán-, illetve kisebb intézményi könyvtárak 
anyagát: ezek közlése további kötetek feladata 
lesz. Ugyancsak hiányoznak e kötetből az Iványi-
féle adatgyűjtemény közreadásával már hozzáfér
hetővé vált jegyzékek. Az 1657 utáni magyaror
szági könyvjegyzékek kiadása pedig már megjele
nésre készen áll. 

A közzétevők könyvjegyzéknek vettek ma> 
den olyan följegyzést, amely legalább 5 különbö
ző tételt említ, s e tételeknek könyv volta kide
rül. Az egyes jegyzékeken szereplő kéziratokat is 
közlik, mert nélkülük a könyvtár képe csonka 
maradna. A kiadás alapjául a jegyzék eredetije, 
illetve valamilyen másolata szolgált, A már nyom
tatásban megjelent könyvlisták olvasatát, igényes
ségüknek megfelelően, nem fogadták el kritika 
nélkül. Természetesen az elpusztult vagy a kiadók 



számára hozzáférhetetlen iratoknak másolatban 
vagy publikációban megó'rzött szövegét változat
lanul hagyták. 

Minden egyes szövegközlés két részre tagozó
dik. Az első egységben maga a könyvjegyzék ka
pott helyet, a lehetőséghez mérten betűhív köz
lésben. Csak a ma már nem használatos jeleket ír
ták át, és azokat, amelyeknek reprodukciója 
technikailag nehézséget okozott volna. A névala
kok írása, a kis és nagy betűk használata a kézira
tok eljárásmódját követi. Az általánosan ismert 
rövidítéseket, sziglákat jelölés nélkül oldották fel, 
egyéb rövidítéseket zárójelben feloldva közöltek. 

A szövegközlés második egységében a jegyzet
anyagban a tulajdonosra vonatkozó életrajzi és 
bibliográfiai adatokat gyűjtötték egybe. Végül pe
dig az illető könyvgyűjtemény sorsával kapcsola
tos adatok mellett közlik a részleges könyvtár-
rekonstrukció publikált eredményeit is, főként 
az egykori tulajdonos bejegyzései alapján. így 
akadnak gyűjtemények, amelyeknek sorsa többé-
kevésbé nyomon követhető: Kolozsvári Jánosé, 
Telegdi Miklósé, Kutassy Jánosé, Monoszlóy 
Andrásé, Himmelreich Györgyé. 

Mármost ami a bemutatott könyvlistákat 
illeti, többféle szempont szerint vizsgálhatók, és 
többféle gazdag és hasznos következtetés vonható 
le belőlük. A könyvállomány nagysága szerint: 
tíznél kevesebb könyvet tartalmaz 17 könyvlista, 
azaz az összes egynegyed része. Itt azonban meg 
kell jegyeznünk, hogy éppen ebben a kategóriá
ban sokszor nem teljes a felsorolás: tartozás fejé
ben lefoglalt könyvek vagy egy-egy vásárlási jegy
zék esetében csak éppen töredéke lehet az egész 
gyűjteménynek. Pázmány Péter csak 6 könyvvel 
szerepel (amelyeket egy vásárolt anyagból meg
tartott magának), holott tudjuk, hogy nagy 
könyvtárát a pozsonyi jezsuita kollégiumra hagy
ta. Ezzel szemben a „legkiadósabb" listák: Jo
hann Gallen kassai könyvkereskedő hagyatéki lel
tára 603 tételt tartalmaz (1583), Himmelreich 
György pannonhalmi kormányzóapát saját kezű 
jegyzéke 435-öt (1628), Miskolczi Csulyak Ist
ván, az ismert író, református esperes szintén sa
ját kezűleg összeállított jegyzéke 381-et (1601-
1607), Kecskés János pozsonyi kanonoké 373-at 
(1639), Johann Haunold Selmecbányái iskola
mesteré 345-öt (1595), Révay Ferenc Turóc me
gyei főispáné 313-at (1651). E gyűjtemények ér
tékét csak növeli, hogy nem egy gyűjtő szinte 
mindenét a könyvekre fordította. Himmelreich 
György pannonhalmi apát temetése például 
- mint más forrásból tudjuk - sokáig elhúzó

dott, mert nem maradt annyi pénze, hogy illen
dően eltemessék, végül Ferdinánd király rendelte 
el temetését. 

Fontos következtetések vonhatók le a föld
rajzi származási adatok vizsgálatából is. Zemplén 
megye és Németújvár 2-2, Buda, Pest, Sárvár, 
Pannonhalma, Czéke, Szántó és Sárospatak l - l 
jegyzékkel szerepel. Ezek mellett feltűnik a fel
vidéki jegyzékek túlsúlya: nem kevesebb, mint 
47 jegyzék származik innen, azaz 70%! 12 kassai, 
9 pozsonyi, 5 nagyszombati, 4 bártfai és 3 Sel
mecbányái a jelesebb. 

Még szemléletesebb lesz a vizsgálódás, ha 
a tulajdonosok társadalmi hovatartozását vizs
gáljuk. A kötetben 17 polgár, 14 lelkész, 14 fő
pap, 8 főúr, 10 világi értelmiségi és 4 köznemes 
gyűjteménye kapott helyet A polgárok között 
7 kassai, néhány nagyszombati, bártfai és Selmec
bányái található. A katolikus főpapi könyvszere
tetet Telegdi Miklós pécsi püspök, Forgách Ferenc 
esztergomi érsek, Kecskés János pozsonyi kano
nok, Kutassy János esztergomi érsek, illetve 
Himmreich György pannonhalmi kormányzóapát 
mutatja többek között. A szerzetesek közül talá
lunk Domonkos rendit: Józsa tolnai prédikátort 
és jezsuitát: Pestvármegyei Andrást A főurak kö
zül Zay Ferenc főkapitány, Batthyány Ádám fo-
asztalnokmester, a költő Zrínyi harcostársa, Ré
vay Ferenc turóci főispán, Forgách Zsigmond ná
dor bibliotékája érdemel figyelmet. Monoszlóy 
András, Czobor Mihály, Bocatius János, valamint 
a már említett Miskolczi Csulyak István, Telegdi 
Miklós, Zay Ferenc gyűjteménye pedig a tulajdo
nos irodalomtörténeti szerepe miatt válik érde
kessé. 

Könyvtártörténeti megfigyeléseket is tehe
tünk. Bár a jegyzékek természetüknél fogva leg
nagyobbrészt nem tekinthetők rendszeres kataló
gusnak, hiszen rendkívül vegyes célokat szolgál
nak: végrendelet, hagyatéki leltár; vagy éppen vá
sárolt, letétbe helyezett, olvasásra kölcsön adott, 
tartozás fejében lefoglalt, esetleg ajándékozott 
könyvekről van szó, azonban némelyeknél nyo
mát találjuk bizonyos rendszerezésnek, főleg a 
terjedelmesebbek körében. Leggyakoribb a méret 
szerinti osztályozás: in octavo, in quarto, in folio; 
néha elhelyezésük szerint: „egy nagy szekrény
ben" stb. Feltűnik azonban a téma szerinti osztá
lyozás is: „libri sacri" Zay Ferencnél, „Ecclesias-
tici — Prophani" Himmelreichnél; ez utóbbinál 
azonban megmarad a méret szerinti is. Kecskés 
János könyvjegyzékében meg már szinte tudatos 
katalogizálással, illetve osztályozással találko-
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zunk. A jegyzék fejrovatai: Auctor, Matéria, 
Ouantitas, Locus, Tempus, Typographus, azaz: 
szerző, tartalom (cím), méret, a kiadás helye, 
ideje, a nyomdász. Osztályozási szempontjai: 
szentírás, vitairodalom, skolasztikus teológusok, 
széntirás-magyarázok, szónokok és katekhéták, 
kánonjogászok, lelkiírók, egyházi és világi törté
netírók, filozófusok, matematikusok, szónokok, 
latin és görög költők, orvosok, grammatikusok. 

E néhány szempont felvillantása is mutatja, 
hogy könyvtár- és művelődéstörténetünk szem-
poncából mfly jelentős e vállalkozás, amely az 
eddig közre nem adott, illetve különböző közle
ményekben időben is szétszórtan megjelent 
könyvjegyzékeket egybegyűjtve adja az olvasó és 
kutató kezébe. Pedig még nem is szóltunk az 
egyik legfontosabbról: a tartalmi szempontú vizs
gálatról. A hiányosan, „szakszerűtlenül" írt ka
talógusok alapján ez elég nehéz is volna; azonban 
a szerkesztők ígérik, hogy a könyvek végleges, 
a lehetőségig pontos meghatározását, azonosítá
sát egy külön készülő és külön publikálandó 
kumulatív indexkötetben hozzák majd a sorozat 
többi kötetének elkészültével. 

A kötetet záró Utószó után a szükséges muta
tók következnek: Rövidítések jegyzéke; Mai lelő
helyek mutatója, Lelőhelyek mutatója (kár, hogy 
e kettő közül csak az előbbit határozzák meg tel
jes világossággal), és a legfontosabb: Hely- és sze
mélynévmutató. Ez utóbbiról szólva: alapjául 
- a magyar tulajdonnevek kivételével - a latinos 
névalakot tették, mert a könyvjegyzékekben 
többnyire ez szerepel; de mindig utalnak a hasz
nálatos névre is, kivéve a világháborúk utáni ha
tárváltozások következtében kialakult új elneve
zéseket (a felvidéki neveket vagy például Breslau 
nevét). A mutatók egy-két sajtóhibának minő
sülő esettől (Londinium) vagy egyszerű feledé
kenységtől (Miskolczi Csulyak István kimaradt) 
eltekintve gondosak. A szerkesztés „ördöge" 
azonban itt is jelenti magát: a 11. sz. jegyzékben 
a rejtélyes Ezeké helynevet Lukcsics Pál művé
ből vehették át; azonban ez már nála is elírás 
(illetve félreolvasás) lehet, mert Nagy Iván szerint 
a szóban forgó Melith család a Zemplén megyei 
Czéke (Czeke) birtokosa volt. 

Végül az idegenajkú olvasók szamára német 
nyelvű Zusammenfassung zárja a hasznos kötetet 

Szabó Flóris 

L. Kozma Borbála-Ladányi Sándor: A Duna 
melléki Református Egyházkerület Ráday-gyűj-
teményének (Budapest) kéziratkatalógusa. 1850 
előtti kéziratok. Bp. 1982. 340 1. (Magyarországi 
egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai. Catalogi 
manuscriptorum, quae in bibüothecis ecclesias-
ticis Hungáriáé asservantur. Szerk. Szelestei Nagy 
László. 3.) 

Egy gyűjtemény megnyitása a szakközönség 
előtt nem pusztán jogi kérdés, hiszen agyakorlat
ban csak úgy lehetséges, ha az ott őrzött doku
mentumok valamilyen szintű feldolgozása meg
történt; a nyomtatott katalógus aztán tekinthető 
akár meghívónak is. Egy katalógus megjelenése 
egyházi gyűjteményeink valamelyikéről szakmai 
oldalról sokszorosan indokolt: hiányuk nem egy 
esetben a kutatásban való előrelépést akadályoz
ta, s akadályozza több gyűjteményt tekintve 
mais. 

A Ráday-gyűjtemény kéziratainak leírásában 
a katalógus összeállítói a sorozatszerkesztő által 
javasolt, s a már megjelent két kötetben is (a Ti
szántúli Református Egyházkerület Nagykönyv
tárának (Debrecen) és a Pannonhalmi Főszékes
egyházi könyvtár kéziratai) követett módszert 
alkalmazták. Ezzel kapcsolatos észrevételeink te
hát az egész sorozatot éppúgy illetik, mint ezt 
a harmadik kötetet 

A leírási szempontokat a gyakorlatiasság jel
lemzi: ezekre a katalógusokra szükség van; azok 
készítik, akik ott dolgoznak; lehetőség szerint 
gyorsan kiadják. Ezért: a külön felkészültséget 
igénylő kéziratokat (középkori kódexeket) ki
hagyják; nem lehet szó annotált, analitikus inven-
táriumról; a nagyobb utánajárást igénylő biblio
gráfiai leírás (ki, mikor, hol foglalkozott a kéz
irattal, mert erről, amennyire én tudom, nincsen 
naprakész nyilvántartás sem egyházi, sem világi 
gyűjteményeinkben) elmarad; kihagyják azokat 
a kéziratokat is, amelyek másolatok 1850 előtti 
manuscriptumokról; a tárgymutató a sorozat vé
gén fog megjelenni. Úgy tűnik, hogy ezek az álta
lános elvek helyesnek bizonyultak, s az elhagyott 
információk hiánya okozta veszteség megtérül 
a viszonylag gyors megjelenéssel. Nem szabad 
azonban lemondani arról, amely külön feladat 
lenne, hogy a bibliográfiai leírások is kapjanak 
egy összevont kötetet (ennek elkészítésével pár
huzamosan az iratok mellé is csatolandó lenne 
egy-egy lap ezekkel az információkkal, csakúgy, 
mint a gyűjteményenként elkészítendő cédula-
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catalógus is ugyanezekkel az adatokkal). Az 
azonban már e sorozatban is igen fontos lett vol
na, ha legalább a létező katalógusokkai való 
konkordanciát feltüntetik (például az énekes
könyvek esetében). Ugyanígy szükséges azoknak 
a kéziratoknak az iratszintű leírása és kötetbe 
rendezése, amelyek későbbi másolatok ugyan, de 
igen gyakran elveszett eredetit pótolnak. Ez hang
súlyosan fontos a jelenlegi határainkon kívüli 
gyűjteményekben őrzött dokumentumok másola
taival, különösen pedig az erdéiyi gyűjtemények
ben készítettekkel kapcsolatban. 

Néhány gondolat a sorozat harmadik köteté
ről: az előszó pozitívuma a tömörség, a könyvtár 
történetének szinte íexikonszócikk-szerű össze
foglalása, a kézirat- és levéltári anyag elkülöníthe-
tetlenségének jelzése, ületve a levéltár egy részé
nek a katalógusba való emelésének indoklása. 
Talán a forrásszegénység az oka annak, hogy 
a Ráday-gyűj temény manuscriptumainak kataló
gusát a könyvtár, s nem a kéziratgyűj temény tör
ténete vezeti be. A Rádayak könyvszeretete, 
könyvbeszerzése, művelődéstörténeti szerepe az, 
ami megismerhető belőle, s nem az, hogy például 
mi a tanulsága a kéziratok possessor bejegyzései
nek, van-e, s mennyi adat arra, hogy az egyes na
gyobb beszerzési akciók során milyen kéziratok 
kerültek a gyűjteménybe és mikor. 

Bizonyára a tömörségre való törekvés okozta 
azt, hogy stilisztikailag nem egy jól sikerült beve
zetőt olvashatunk; csak néhány példát említenék 
ezzel kapcsolatban: a könyvtár történetét tár
gyaló szövegben a jelen és múlt idő váltogatása 
nem indokolt. (Például: ,,a protestáns egyetem 
eszméje . . . éledt újjá. Új lendületet.. . Pestre ke
rülésével kap" (10.); Ráday Gedeon múlt időben 
peregrinált, s ez az elbeszélés grammatikai ideje 
is, de „könyvtára... korán tekintélyt szerez 
neki" (11.); „könyvtárának... híre eljutott 
Erdélybe is. Innen. . . könyveket kap" (12.). 
Továbblépve: morbid képzettársításra alkalmat 
adó az olyan mondat, amelyben „Ráday Ge
deon . . . ma még kellő mélységben fel nem tárt 
alakja" művelődéstörténetünknek.) 

Utolsó példaként arra, hogy nem egy, utólag 
is gondosan átolvasott előszó vezeti be a kötetet, 
három sort idézek: Ráday Pál fiát Poroszországba 
küldte tanulni ,,a Habsburg-ellenes politika egyik 
reprezentánsának keze alá. Pozsonyi (Bél Mátyás 
keze alatt), berlini (Jablonski irányítása mellett) 
és Odera-Frankfurt-i (Gyöngyössi hatása alatt) 
tanulása. . ." 

Mindezek természetesen apró hibák, s nem 
érintik a lényeget: aki kézbe veszi a kötetet, s el
olvassa az előszót, akkor elegendő eligazítást kap 
a gyűjtemény használatához; a stílus kérdése itt 
kétségtelenül másodlagos. Ugyancsak másodlagos, 
ám igen fontos dolog, hogy az ilyen tömör, jól 
tájékoztató előszó miért nem kerül utószóként 
idegen nyelven is a kötetbe. Ez a sorozat eddig 
megjelent köteteire is vonatkozik, s talán nem 
lenne „stílustörés", ha a később megjelenőkben 
már a magyarul nem tudók is megtudnának vala
mit gyűjteményeinkről. Ez az összefoglaló anya
gilag biztosan megterhelné a sorozat közreadóját, 
Nemzeti Könyvtárunkat. Ha azonban kiszámíta
nánk azt, hogy hány betűhely nyerhető a kötet
ben a jelzetek standard elemeinek (például K - 0 ; 
K - I . ; IV. C/l.; IV. C/2-4., amit elég oldalan
ként egyszer kiemelni), vagy a mutatóban a „le
vélíró, címzett, poss." zárójeleinek elhagyásával, 
akkor lehet, hogy egy Zusammenfassung kitelne 
belőle; nem beszélve arról, hogy ha a névmutató 
elé leírjuk: „Azokat a személyeket, akiket a kéz
irat csak érint, kiemelés és megjegyzés nélkül 
hagyjuk", akkor miért kerül a sok „(érintett)" 
megjegyzés a mutatóba? (Csak zárójelben emlí
tem: a kézirat feltehetően nem érinti „azokat a 
személyeket", legfeljebb a kéziratban említik 
a nevüket) 

Ebben az ismertetésben, mondhatni, termé
szetszerűleg a katalógusnak szinte csak a hibáit 
emeltem ki. Hangsúlyozom azonban, hogy ezek 
a hibák nem mérvadóak, s tévedne, aki ezekből 
kiindulva venné kézbe a Ráday Pál (1677-1733) 
alapította, s Ráday Gedeon (1713-1792) által 
gyarapított gyűjtemény kéziratkatalógusát, amely 
könyv-, kézirat- és levéltárat Török Pál (1808-
1863) vett meg a Pesti Teológiai Akadémia szá
mára. A katalógusban a péceli Ráday-gyűj temény 
egyes darabjainak leírásán kívül megtalálható 
Szemére Pál (1785-1861) levél- és kéziratgyűj
teményének jegyzéke, s a két említett Ráday 
levelezésének inventáriuma is. 

Bízom abban, hogy e fontos kézikönyvet kö
vetni fogják a most már kézirattári egységenként 
(s nem lelcttári sorrendben való leírásban) elkészí
tendő analitikus katalógusok is. 

Monok István 
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Korvinus Mátyás. Egy Vitéz, Nemzeti, Szomorú
val elegyes víg Játék. ( . . . ) Vertesz Friderik 
Augustus Kelementől ( . . . ) Magyarul ki-dolgoz-
tatott Bárány Péter által. 1790. Az Országos 
Széchényi Könyvtárban őrzött kézirat szövegét 
közzé teszi és tanulmánnyal ellátja Gyárfás 
Ágnes. Miskolc, 1986.193 1. 

Az 1960-as évek közepén a miskolci városi 
könyvtár egy irodalomtörténeti füzetsorozatot 
indított azzal a céllal, hogy Miskolc és Borsod 
megye irodalomtörténészei városi és megyei érde
kű tanulmányaikat ott megjelentessék. A tízegy
néhány kötettel napvilágot látott sorozat kiadása 
a recenzens előtt ismeretlen okok miatt megakadt, 
pedig Bárány Péter Korvinus című „Vitéz, Nem
zeti, Szomorúval elegyes víg" játékának Gyárfás 
Ágnes szöveggondozásában ebben a sorozatban 
kellett volna megjelennie. Ehelyett a sajtó alá ren
dező, mint felelős kiadó is, maga vállalkozott 
a kiadói, szerkesztői munkálatok elvégzésére, 
s megjelentetett egy füzetet Bárány Péter 1790-
ben készült, kiadatlan drámájának szövegével és 
egy, az íróról, valamint a drámáról értekező záró-
tanulmánnyal. Az említett sorozat félbemaradása 
azért fájdalmas, mert az ilyen és hasonló körül
mények között megjelent értékes kiadványok 
igen gyakran elvesznek a könyvtárak süllyesztői
ben, a sorozatot azonban általában számon tart
ják. Pedig a Korvinus Mátyás érdemes arra, hogy 
az irodalomtörténész tudomást szerezzen róla. 
Bárány már az Előszóban feltűnő kijelentést 
tesz: „Mátyás király mái napig is gyűlöletes 
despota hírrel forog ugyan fenn; de a jelenlevő 
játékban lerajzolt történet országlásának végső 
esztendőire esik, amikor gondolni lehet, hogy 
ő mint valami tagadhatatlan nagy jelességű férfiú, 
hátrahagyott pályafutására visszatekintvén elkö
vetett hibáit által látta, meg bánta, s kitelhető-
képpen megjobbítani akarta ugyan, bárha ezáltal 
a már mélyen ejtett sebeket egészen bé nem gyó
gyíthatta is." A drámaíró kijelentése természete
sen zavarba ejti az olvasót, de épp emiatt arra is 
kényszerül, hogy a darabot végig is olvassa. 

A kötetet a drámaszöveg nyitja, s Gyárfás Ág
nes tanulmánya zárja a vonatkozó jegyzetekkel, 
a három nyelvű (francia, német, angol) rezümével 
s a képmelléklettel. A szövegkiadás követi az ere
deti kéziratot, nem igazodik azonban a vonatko
zó textológiai előírásokhoz. Mivel írói autográfiát 
adott ki Gyárfás Ágnes, természetes, hogy azt tel
jesen eredeti helyesírásban kellett volna megjelen

tetnie. A címből például elhagyta a Bárány által 
kitett pontokat, az igekötőt egybeírta az igével, 
elhagyta a határozott névelőknél és a ragozatlan 
birtokos jelzőknél használatos aposztrófokat. 
A II. szakasz 2. jelenetének utolsó részében Kor
vinus és Abdul vitájában több textológiai hibát 
vét a kiadó. A', többi nemzeteknek gyalázattja he
lyett egyértelműen rosszul A többi nemzet gyalá-
zatjáiól ír. A helyesírást Gyárfás modernizálni 
akarta, kívánatos lett volna azonban az, hogy 
a szövegkiadás elveit magában tisztázza, s erről 
olvasóit is tájékoztassa. Az egyszerűbb hivatkozás 
kedvéért talán érdemes lett volna sorszámoznia 
a szöveget úgy, ahogyan azt Kardos Tibor és Dö
mötör Tekla a Régi magyar drámai emlékekben 
teszi. 

A zárótanulmány megbízhatóan tájékoztat 
Bárány életéről, munkáiról, s kétségtelen, e könyv 
és tanulmány után ma már sokszorosan többet 
tudunk a drámaíróról, mint ezelőtt. Az olvasó 
természetesen igényelné azt, hogy a drámaíró 
privigyei, kanizsai, piarista életszakaszának drá
marepertoárjáról is tájékoztasson. Köztudott, 
hogy a jezsuiták után a piarista iskolákban hono
sodott meg leginkább az iskolai színjátszás. Bá
rány a tragédia magyarításához, egyáltalán a ma
gyar nemzeti dráma segítéséhez az első indíttatást 
egészen bizonyosan a piaristáktól nyerte. Dugo
nics András, Pállya István, Simái Kristóf piarista 
szerző volt, s ők adták a magyar nyelvű színját
szás számára az első darabokat. Gyárfás tanulmá
nyából az is kiderül, hogy Báránynak Bolla Már
tonnal is volt kapcsolata, aki pedig a kevésbé is
mert piarista drámaszerzők Közé sorolható. A Má
tyás-téma az egész magyar iskoladráma-történet
ben rendkívül kedvelt, a jezsuiták és a piaristák 
is többször színre vitték, maga Werthes is nyerhe
tett tőlük ötletet. 

Az olvasó — bár erről Gyárfás Ágnes részlete
sen ír - nem látja tökéletesen a Werthes- és a 
Bárány-dráma közötti különbséget. Bár az idé
zett, Bécsben napvilágot látott lexikon (37. sz. 
jegyzet) nem ismeri a pesti esztétikaprofesszor 
Mátyás-drámáját, mégis elképzelhető, hogy a Ma
gyarországon írt műről itthon volt valamiféle hír
adás. A kérdésre azonban tökéletes választ csak 
akkor kaphatnánk, ha az ismeretlen Werthes-drá-
mát a Bárányéval összehasonlíthatnánk. A záró-
tanulmány befejező része a függelék, amelyben 
a drámában előforduló jellegzetes szavak, szóké
pék, mondatszerkezetek, mondatkapcsolatok 
címszó többet tulajdonít Báránynak, mint ami 
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valóban sajátja. Az alakos hízelkedés, az alkalma
tosság, a bátorságosan, a bocs,- a csafar, eltekél, 
kinszerit, kintelenség, okvetetlen, szugoly szavak, 
kifejezések nem Báránytól származnak, hanem 
a kor sajátos stíluselemei, a mindennapi társalgás 
szavai. Eró'ltetettnek érzem a „borsodi tájnyelv
vel" azonos kifejezések keresését. A Gagyon szü
letett férfit életében kétségtelenül nagyon sok 
tájnyelvi hatás érte, s az sem bizonyos, hogy a je
lenlegi tájnyelvi hibák Bárány idejében a köznapi 
beszédben használatosak lettek volna. 

A kiadvány rendkívül becsületes szándékkal 
jelent meg, s egy alig ismert miskolci íróegyéniség 
sorsát tárja fel. Gyárfás Ágnes kötete a tudomá
nyos igényeken túl, közműveló'dési igényeket is 
kíván szolgálni. Kár, hogy az értékes mű, Bárány 
drámája és Gyárfás tanulmánya ilyen szegényes 
köntösben jelenhetett meg. 

Kilián István 

Hungaro-Polonica. Tanulmányok a lengyel-ma
gyar történelmi és irodalmi kapcsolatok köréből. 
Emlékkönyv Wadaw Felczak 70. születésnapjára. 
Szerkesztette: Kiss Gy. Csaba és Kovács István. 
Az MTA-Soros Alapítvány támogatásával kiadja 
az MTA Irodalomtudományi Intézete. Bp. 1986. 
2451. 

Kedves hagyomány a tudományok művelői 
körében, hogy egy-egy kiemelkedő tudós jubileu
mára emlékkönyvet állítanak össze a jubiláns tisz
telői. Az MTA-Soros Alapítvány támogatásával 
készült kötet lengyel tudós, a történész Wactaw 
Felczak előtt tiszteleg. A magyar humanísztika 
több ágának képviselői mellett szépírók is szere
pelnek a 24 írást tartalmazó kötetben, amelyet 
Kiss Gy. Csaba és Kovács István gyűjtött egybe 
a krakkói Jagelló Egyetem professzorának 70. 
születésnapjára. 

A gesztus a magyar történelem kutatójának, 
a magyar—lengyel kapcsolatok tevékeny alakító
jának szól. Felczak - amint Kovács István inter
jújából megtudhatjuk - lelkes tanárok inspiráció
ja hatására kezdett el a magyar történelemmel 
foglalkozni. A poznaríi egyetem elvégzése után 
ösztöndíjasként került a budapesti Eötvös-kollé
giumba. Elsősorban a magyar szabadságharc idő
szaka és Kossuth személye izgatta. Doktori disz-
szertációt akart készíteni, ám közbeszólt a törté
nelem. A második világháború kitörése miatt 

Felczak diákként már nem térhetett vissza Buda
pestre. Magyarnyelv-tudásának azonban nagy 
keletje volt: őt bízták meg az emigráns lengyel 
kormány és a varsói földalatti mozgalom közötti 
közvetítő szerepével. Amíg a politikai körülmé
nyek lehetővé tették, e minőségében dolgozott 
Budapesten. A háború befejeztével azután vissza
térhetett szakmájához, a történettudományhoz. 
Tudósi életművét jelzi a hazájában eddig két ki
adást megért Magyarország története c. kézi
könyv és számos egyéb, a magyar történelemmel 
foglalkozó tanulmány, köztük az 1848-as magyar 
nemzetiségi politikával foglalkozó, valamint 
az 1868-as magyar-horvát kiegyezésről szóló 
munka. 

Az emlékkönyv több annál, amit alcíme ígér, 
mivel nemcsak, és nem is elsősorban kapcsolattör
téneti tanulmányok olvashatók benne. A szerzők 
többsége tágabb, közép-európai, európai kontex
tusba ágyazza mondandóját. 

A tanulmányok négy évszázadot fognak át. 
Az első fejezet írásai a XVI-XVIH. századi kap
csolatokkal foglalkoznak. A két középső fejezet
ben Közép-Európa újkori történelmének köz
ponti témájáról, a nemzeti és nemzetiségi mozgal
makról van szó. Ide tartozik a nemzettudat prob
lémája is. Az utolsó két fejezet az irodalomtörté
nészeké és esszéistáké: az irodalmainkat összefű
ző rokonságról írnak XIX. és XX. századi jelensé
gek kapcsán. 

A cikkek a kötet jellegéből adódóan eltérő té
májúak, szemléletűek, s színvonaluk sem egyfor
ma. Vegyes kötetről van tehát szó, ezért sem a re
cenzió adta terjedelem, sem a recenzens kompe
tenciája nem teszi lehetővé, hogy minden egyes 
írásról szó essék. Arra vállalkozhat csupán, hogy 
megpróbálja megragadni a tematikai és módszer
beli sokféleség mögött megbúvó egységet, amely 
az írásokat - minden különbözőségük ellenére 
is - összefogja. Ez az egység, úgy gondolom, vala
miféle közép-európaiságban,, a közép-európai 
sorsközösség tudatában és a belőle fakadó követ
kezményekben rejlik. Az összetartozásnak ez 
a tudata először a múlt század közepének poli
tikusaiban alakult ki. Magyarok, románok, szlá
vok egymásrautaltságának gondolata a nemzeti 
törekvésekkel párhuzamosan, az önálló, független 
nemzeti létért folytatott harc jegyében vált meg
határozó elemmé a térség olyan kiemelkedő poli
tikusainak elképzeléseiben, mint amilyen Teleki 
László, Klapka György, Kossuth Lajos, a lengyel 
emigráns Adam:Czartoryski, a román Bálcescu és 
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Kogalniceanu volt. A nemzeti mozgalmakat tár
gyaló fejezet legérdekesebb tanulmányai azok, 
amelyek az ő törekvéseikről szólnak: Borsi-Kál
mán Béla és Heiszler Vilmos írásai. De közéjük 
tartozik Kiss Gy. Csaba Felczak történészi szem
léletét elemző írása is. Felczak munkái is azt a 
szemléletet tükrözik, amely a legjobb múlt száza
di lengyel politikai hagyomány sajátja volt, 
s amely magyarbarátságot és szláv testvériséget 
nem szembeállított, hanem összekapcsolt egy
mással. Hogy a különféle föderációs elképzelések 
meddőek maradtak, abban nagy szerepe volt 
a nagyhatalmak politikai súlyának és taktikázásá
nak. Amikor reális esély lett volna a kis népek 
együttműködésére, az „Oszd meg, és uralkodj" 
elve alapján egymásnak ugrasztották a különböző 
népeket, nemzetiségeket. Erre persze azért volt 
módjuk, mert a hagyományosan soknemzetiségű 
térségnek a nemzeti kérdés mellett a nemzetiségi 
probléma is évszázados neuralgikus pontja volt, és 
az ma is. Magyarok és nemzetiségek kapcsolatát 
a múlt századi mozgalmak idején gyakran az jelle
mezte, hogy kényszerpályán mozogtak, nem tud
tak szabadulni a saját koncepcióiktól. így a ma
gyarok görcsösen ragaszkodtak az ország területi 
integritásához, az államnemzet koncepciójához, 
a nemzetiségek viszont nem tudtak lemondani 
a területi autonómia követeléséről, és nem tudtak 
azonosulni az államnemzet népek fölötti képződ
ményének gondolatával, amely az 1868-as nemze
tiségi törvény alapjául szolgált. A nemzetiségi kér
dés egyetlen progresszív hagyománya Für Lajos 
tanulmánya szerint az 1849-es törvény, amely 
azonban megkésettsége miatt nem tölthette be 
hivatását. Deák Ernő a nemzetiségi identitás tör
ténetét és mai lehetőségeit vizsgálja európai kon
textusban. A nemzetiségi identitás zavarának for
rását 1868-ban, a nemzetiségek számára elfogad
hatatlan államnemzet-elképzelésben látja. Cikké
nek kulcsszava a tolerancia, a nemzetiségi lét rea
litásának elfogadása. Azt a meggyőződését hang
súlyozza a szerző, hogy a nemzetiségi közösség 
megtartó erejére ma sokkal inkább szükség van, 
mint bármikor. Ezért tesz hitet a nemzetiségek
nek széles körű autonómiát nyújtó, a nemzeti 
sokféleségen alapuló integrációs politika mellett. 
Szegedy-Maszák Mihály a közép-európai népek 
nemzettudatzavaraival foglalkozik írásában. E za
varok okát a romantikus nemzetjellem-fogalom 
továbbélésével magyarázza. Eszmetörténeti tanul
mányában a fogalom történetét vázolja fel. 
A nemzetjellem fogalmának kialakulását a fel
világosodás belső válságához köti, a fogalom 

XX. századi továbbélését pedig a közép-európai 
fejlődés megkésettségével magyarázza. Cikkének 
az a konklúziója, hogy e romantikus örökség ked
vezőtlen hatását a fogalom tartalmának korszerű 
újrafogalmazásával lehetne kiküszöbölni. 

A közép-európai fejlődés megkésettsége, 
a nemzetté válás folyamatának elnyújtottsáp és 
csökevényes volta a térség irodalmaira is rányom
ta bélyegét. A független nemzetek, az önálló 
nemzeti lét hiánya miatt a nemzeti eszme a XIX. 
századi irodalmak központi témája volt Közép-
Európában. A nemzeti szabadság eszméje von
zásában a romantika korában világirodalmi 
szintű költészet jött létre. A függetlenségi törek
vések kudarca (a lengyel 1830-as és a magyar 
1848-as) a romantika eszményeivel való szembe
nézésre késztette a lengyel Krasiriskit és Madá
chot. Horváth Károly a Pokoli színjáték és 
Az ember tragédiája hasonló és eltérő vonásait 
elemzi, s nyugat-európai emberiségköltemények
kel helyezi egy sorba a két drámai költeményt. 
Bojtár Endre a közép- és kelet-európai irodalmak 
általános sajátosságáról, a megkésettség tényéből 
adódó stíluskeveredésről szól a „klasszikus" 
nemzeti líra típusát leíró tanulmányában. E XIX. 
századi költészettípus a romantika és a realizmus 
házasságából született, s a romantikus szabadság
eszmét hirdette meg közérthető formában, 
emiatt igen alkalmas volt a korszak lírájának rep
rezentánsára. A XX. századi lengyel nemzettudat 
változásait elemzi Gombrowicz és Mrozek törté
netszemléletét vizsgálva Berkes Tamás. Azt mu
tatja be, hogy a hatvanas évek groteszk irodalma 
megtagadta, ugyanakkor parodisztikusan folytat
ta is a nemesi és romantikus hagyományokat. 
Pálfalvi Lajos is a nemesi hagyományok XX. szá
zadi sorsával foglalkozik: a magyarhoz hasonló 
lengyel anekdotikus hagyomány szerepét vizsgálja 
Gombrowicz írói stratégiájának kialakulásában. 
Az irodalmaink közötti rokon vonások tudatáról 
vallanak Csoóri Sándor, Göncz Árpád és Nagy 
Gáspár esszéi, valamint Bíró Zoltán tanulmánya. 

A kötet írásainak koherenciáját a közép-euró
pai sorsközösség tudatából, a történelmi-irodalmi 
fejlődés hasonlóságából adódó közép-európai mi
nőség keresése biztosítja. A szerkesztőknek azon 
szándéka, hogy a kötettel Közép-Európa telje
sebb hazai megértéséhez járuljanak hozzá, meg
valósult. 

Balogh Magdolna 
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„Számadás". Kosztolányi Dezső születésének 
100. évfordulójára. Szerkeszti: Fráter Zoltán. 
Bp. 1985. Az ELTE BTK kiadása, 203 1. 

A budapesti bölcsészkar XX. századi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszékén immár hagyomány, 
hogy kerek évfordulók alkalmával egy-egy kis 
tanulmánykötet kiadásával tisztelegnek a modern 
magyar irodalom nagyjai előtt. Csak a legutóbbi 
évek példáit említve: ilyen gyűjtemény készült 
Adyról, Móriczról, József Attiláról, Illyés Gyulá
ról, Babits Mihályról. 

Ezúttal Kosztolányi Dezső születésének cente
náriuma szolgáltatott alkalmat a „számadásra", 
hogy kölcsönözzük Kosztolányi utolsó verses
kötetének címét, amely egyben e mostani kötet 
címadója is. 

Az 1985. március 28-án lezajlott ülésszakon 
az egyetem fiatal oktatói tartottak előadásokat; 
ezeket tartalmazza a kiadvány első fele. Előszavá
ban a kötet szerkesztője. Fráter Zoltán egyetlen 
motívumnak, a fénynek - mint ,,a haláltudattal 
szembesítő vüáglátás poétikai megfelelőjének" -
szerepét kíséri végig Kosztolányi egész életmű
vében. 

A történész Gerő András Egy viselkedésforma 
ellentmondásai a századelőn címmel sokoldalúan 
és szemléletesen vázolja fel azt a társadalmi mi
liőt, amely a századforduló Szabadkáját jellemez
te. Részletesen elemzi a kisvárosi úri középosz
tály magatartását, amelynek útja a maga ambiva
lens kényszerpályáival az akkor 15-16 esztendős 
Kosztolányi Dezsőre alapélményként hatott. Eb
ben a világban, ahol „a formák átsegítenek az élet 
nehézségein, anélkül, hogy szembe kellene nézni 
azok valódi mibenlétével", a tartalmi értékek 
kongó hiányát felszínes, üres formák fedik el. 
A költő tudatos menekülését a közéletiségből, 
s egyidejű vonzódását a bevett társadalmi szabá
lyoktól eltérő jelenségek iránt azzal magyarázza 
Gerő, hogy ezektől még mindig több tartalmat, 
igazságot remélt Kosztolányi, mintamit „az olyan 
jól fésült felszín" nyújtani tudott. 

Margócsy István A szegény kisgyermek pana
szait helyezte új megvilágításba előadásában. 
Kosztolányi lelkialkatának vizsgálata helyett tisz
tán irodalmi szempontokat próbált érvényesíteni 
a ciklus elemzésében. Ennek eredményeképp 
- az irodalomtörténet eddigi felfogásával szem
ben - megállapította egyrészt azt, hogy „Kosz
tolányi nem szerepet alakít, de nem is úgymond 
őszintén emlékezik, hanem. . . Babitshoz ha

sonlóan tárgyias lírát művel", másrészt, hogy 
Kosztolányi számára a gyermekkor nem az egyén
fejlődés egyik stádiuma, hanem egy olyan világ
állapot, amelyben megláthatta és megfogalmaz
hatta „teljességre törő világképét". 

Eisemann György Poesis perennis című, nagy
ívű, szép esszéjében olyan érzékeny és finom 
megkülönböztetéseket tesz bizonyos költői alap
állástípusok között, hogy csak kényszerűen durva 
egyszerűsítések árán foglalhatjuk össze leglénye
gesebbnek ítélt gondolatait. Eisemann szerint 
Kosztolányi korai költészete „liturgikus" termé
szetű, a szónak abban az értelmében, amelyben 
Paul Claudel beszél egy olyan költészetről, „mely 
nem találja ki témáit, hanem örökké ismétli a ter
mészet szolgáltatta témákat, ahogyan ezt litur
giánk teszi, amely nem fáraszt el, mint ahogyan 
nem fáraszt el az évszakok változásának szemlé
lete*'. Ez a lét iránti teljes bizalom azonban eltű
nik Kosztolányi kései korszakában, hogy átadja 
helyét egyfajta hősies autonómiának, az Én vég
telenné növesztésének, amely a poézist immár 
nem „liturgikussá", hanem .Jcarneválivá" teszi; 
és „míg a liturgia a szabadságot a kötődésben is
meri fel, a karnevál az eloldásban". Eisemann 
Kosztolányi költészetének egyedülálló vonását 
látja ennek a két szférának a folytonos találkozá
sában, a két végpont közötti állandó vibrálásban. 

Áron László egy Zalai Béláról szóló nagyobb 
tanulmány részletét teszi közzé a kötetben,4z én 
és a halál Zalai Béla korai Írásaiban címmel. 
(Az előadás létjogosultságát az ülésszakon a fiata
lon elhunyt filozófus és Kosztolányi szoros barát
sága indokolta.) 

Kosztolányi személyiségfölfogásának egy ér
dekes aspektusát villantja föl Zirkuli Péter rövid 
írása a „dandyzmusról". 

Bencze Lóránt a nyelvészeti szövegstilisztikai 
elemzés módszerével teszi tüzetes elemzés tárgyá
vá Kosztolányi egyik, egyébként nem túl jelentős, 
kis írását (A remekmű mértéke. A forikus elemek 
néhány kérdése Kosztolányi „Utcapad" című 
tollrajza alapján). , 

Az Édes Anna doktor figurája, Moviszter 
Miklós személyiségének alapelemeit a mindent 
átható részvétben és szeretetben leli meg Boros 
Gábor. 

Bárdos László dolgozata szerint Kosztolányi 
utolsó időszakának versei közül a nagybeteg 
költő végletes létállapotát nem annyira a meg
szerkesztett, hosszú költemények, hanem néhány 
rövid lélegzetű vers ,Jíisszerkezete" mutatja iga
zánjellegzetesen. 
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Kosztolányi versírói módszerét, e technikának 
a magyar költészet hagyományába való illeszke
dését és a Kosztolányi utáni lírára gyakorolt hatá
sát vizsgálja Ferencz Győző vázlatszerű műhely
tanulmánya. 

Esterházy Péter a költő művészi-etikai tisztes
ségét idézte meg. Esterházy előadását hallgatva, 
olvasva érezhetjük, hogy Kosztolányi (és nem 
csupán irodalmi szempontból!) valóban elevenen 
ható érték, sőt hagyomány ma is. (Az írás egyéb
ként azóta a Vigília 1985/6. számában is meg
jelent.) 

A kötet második felében kaptak helyet azok 
a dolgozatok, amelyeket a két kategóriában 
(az irodalomban és a nyelvészetben) kiírt hallga
tói pályázatra beérkezett munkák közül díjra 
találtak érdemesnek a bírálók. 

A három irodalmi dolgozatot többé-kevésbé 
egyaránt jellemzi az a — mondhatni — „udvariat
lan" gesztus, hogy szerzőik nem igyekeznek be
vonni az olvasót saját gondolkodásmódjukba, 
nem avatnak be minket alapelveikbe, rendszerük
be, így értékítéleteik sokszor ellenőrizhetetlenül 
ködösek, homályosak maradnak. Az első és má
sodik díjat nyert két munka (ifj. Bakács Tibor-
Dömötör Lajos:Pacsirta; Horcher Ferenc: Csoda 
és bizonyosság. Kosztolányi Dezső A szegény kis
gyermek panaszai című ciklusának elemzése) 
azért érdemel figyelmet, mert a többi hallgatónak 
a kötetben szereplő, s esetenként kissé pedánsnak 
tűnő írásával szemben e kettő az, ami mögött iga
zi élmény sejthető. Mindkét dolgozat igényes, 
nagyszabású, sőt nagyratörő elemzés, és mindket
tő elsősorban részmegfigyelésekben gazdag. 

A másik kategória díjnyertes dolgozataira saj
nálatos módon az jellemző, hogy a hallgatók szin
te elvesznek az idegen nyelvészeti szakkifejezé
sekben; gondos statisztikákkal, táblázatokkal föl
szerelkezve bocsátkoznak nehezen követhető sti
lisztikai elemzésekbe, az ezekből levont tanulsá
gokat tekintve viszont meglehetősen soványnak 
tűnnek dolgozataik. Kevésbé érvényes mindez 
az első díjas Karvalics László munkájára, amely 
következetesen végigvitt gondolatmenetével, vilá
gos szerkezetével örvendezteti meg az olvasót. 

E 300 példányban kiadott kötet jelentősen 
nem változtatja meg a költőről alkotott képün
ket, de számos új adalékot szolgáltat Kosztolányi 
Dezső társadalmi-szellemi környezetének ponto
sabb föltérképezéséhez. 

Ruttkay Helga 

Tüskés Tibor: Triptichon. Bp. 1986. Szépirodal
mi Könyvkiadó, 537 1. 

Három ciklusba rendezte új tanulmányköteté
nek írásait Tüskés Tibor: irodalmi, művészeti és 
hagyományőrző, -ébresztő bírálatok jegyzetek és 
riportok követik egymást, nemcsak a tárgyalt 
szerzők és emlékek világát idézve, hanem a saját 
érdeklődéséről és ízlésvilágáról is elárulva egyet-
mást. 

Tüskés Tibor egyike a mai magyar irodalom 
legaktívabb kritikusainak. Bár világa korántsem 
szűkre zárt, elsősorban az a hagyomány áll közel 
hozzá, amelyet az úgynevezett pannon líra és táj 
jelképez, ennek nemcsak értő kritikusa, bemuta
tója, hanem elkötelezett szervezője is. Stílusát is 
e hagyomány ösztönzésére alakította ki, a Nyugat 
harmadik nemzedékének esszészemléletét ötvözte 
tárgyszerűbb, higgadtabb előadásmóddal, s ezt 
majdnem minden művében áthatja a megértő, 
együttérző, beleélő magatartás, még bírálói meg
jegyzéseinek élét is csökkenti megértése, segítő 
szándéka. Alkatától idegen a kemény kritika, 
a műfajt magát a tájékoztatás és az alkotáspszi
chológiai tényezők feltárása eszközének tekinti, 
szolgálatnak, amellyel az irodalom ügyét éppúgy 
segítheti, mint új olvasók toborzását. 

A dunántúliság azonban nem jelent szűkkeb-
lűséget. Inkább csak annyit állapíthatunk meg ve
le kapcsolatban, hogy közelebb állnak kritikusi 
alkatához azok a műalkotások, amelyek maguk is 
kiegyenlítő szemléletűek, ha Nietzsche különb
ségtevésével élnénk, mutatis mutandis, azt 
mondhatnánk: Tüskés Tibor az apollói alkatú 
művészeteket érzi ideáljainak, a dionüszoszi, 
mélyre hatoló, az élet súlyos ellentmondásait fel
kavaró drámaisággal ábrázoló műveket kiválóan 
ismeri ugyan, de kevesebb beleérzéssel elemzi. 
Mindezt természetesen nem módszerének bírála
tául mondjuk, egyszerűen olyan alkati kérdésről 
van szó, amely minden kritikus irodalmi érdeklő
dését és ízlését bizonyos mértékig meghatározza. 
Ugyanakkor nagyon tudatos bíráló: nemzedékről 
nemzedékre követi nyomon azt az irodalmi kife
jezésformát, amelyben a harmónia az uralkodó, 
s tiszteletre méltó hűséggel teszi teljessé a dunán
túlinak mondható irodalom legnagyobbjainak 
arcképét. Űj és új műveikről ismét számot ad, 
s ezekből az elemzésekből aztán olykor megbíz
ható, kiválóan tájékoztató könyv születik (mint 
ez Csorba Győző esetében történt), máskor kis 
fáradsággal bizonyára a meglevő írásokból össze 
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tudná állítani a kismonográfiát. (Takáts Gyuláról 
nagyon sokat írt, minden műfajának legjellem
zőbb vonásait átvilágította, s tanulmányt éppúgy 
szentelt működésének, mint bírálatot vagy éppen 
verselemzést.) Azt mondhatjuk, ez az elkötelezett 
kritikusi és szemléleti hűség sok vonatkozásban 
példaadó, hiszen Tüskés Tibor soha nem szolgált 
rossz ügyeket, s egy irodalmi mozgalom és cso
portosulás csak akkor törheti át az érdektelensé
get és a közönyt, ha megfelelő kritikus segíti hon
foglalását. Egyetlen veszélye van ennek a hűség
nek és kitartásnak: a bíráló oly közel kerül a vizs
gált anyaghoz, oly alaposan ismeri annak minden 
vonatkozási pontját, hogy mindig ezek kötik le 
figyelmét, s az esetleges egyenetlenségek bemuta
tására ritkán viszi rá a lelke. Ezt a v e s z e r \ e t 
Tüskés Tibor rendszerint úgy kerüli meg, uOgy 
elegyíti a bírálat és az esszé szempontjait, s ele
gánsan, könnyedén siklik el az apróbb-nagyobb 
„mélyedések" fölött. Erénye viszont ilyen jelle
gű írásainak, hogy mindig rá tudja irányítani a fi
gyelmet a kötet uralkodó jellemvonására, esetle
ges újszerűségére, szokatlanságára, s így az olvasó 
rögtön megérti, miben jelent újat a költői pályán. 
Szándékosan hivatkozunk költői pályákra: érzé
sünk szerint Tüskés Tiborhoz lényegesen köze
lebb állnak a versek, ezeket nagyobb affinitással, 
gazdagabb szempontrendszer érvényesítésével 
elemzi, mint a prózai műalkotásokat. (Az szinte 
természetes, hogy érzékletes, finom vonásokkal 
mutatja be egy-egy esszéírói pálya alakulását, itt 
találja meg talán leginkább helyét és szerepét al
katának beleérző vonása.) 

Az utóbbi időben mind élesebb megkülönböz
tetést szokás tenni a „tudomány" és az „ismeret
terjesztés" között, anélkül, hogy megfelelő krité
riumok állnának rendelkezésünkre annak eldönté
sében, melyik alkotás melyik kívánalmat elégíti ki 
inkább. A „tudomány" képviselői némi gyanak
vással tekintenek a népszerű írókra, az utóbbiak 
pedig azzal vádolják az előbbi típus képviselőit, 
hogy tárgyalt témájukat elidegenítik az olvasótól. 
Anélkül, hogy ebben a rejtve, leplezve folyó vitá
ban állást foglalnánk, Tüskés Tibor új kötetével 
kapcsolatban érdemesnek véljük elmondani, hogy 
szinte mindig kiterjeszti megértő és együttérző 
szempontjait az olvasóra is, ezáltal műveinek 
nagy többsége alkalmas arra, hogy barátokat sze
rezzen az értékes irodalom számára. Olyan kor
szakban, amikor a könyv és az olvasás ügye kissé 
bizonytalanná vált, ezt érdemének mondhatjuk. 
Csak örülhetünk, ha a karakterisztikus jegyek ki

ragadása révén az olvasó is ráérez egy pálya új
donságaira, s felfigyel, melyek a műalkotásnak 
azok az értékteremtő szempontjai, meglevő valós 
értékei, amik érdemessé teszik arra, hogy a kri
tikus foglalkozzék vele, s olvasásra ajánlja. Min
denképpen hasznára válik az irodalomnak, ha 
Tüskés Tibor olvasókat toboroz Illyés Gyulának, 
Illés Endrének, Weöres Sándornak, Takáts Gyu
lának, Csorba Győzőnek, Kalász Mártonnak és 
a többieknek. 

A Hang, szó, szín ciklust nagyobb tanulmány 
vezeti be, amely Bartók és a népi írók kapcsolatát 
tárgyalja. Rendkívül alapos forráskutatásra tá
maszkodva fejti ki témáját, s mutatja be Bartók 
életművének azokat a vonásait, eszmei jellemzőit, 
amelyek a népi írók szemléletére és alkotásmódjá
ra hatottak. A címmel kapcsolatban azért hozzá
tesszük, hogy nem a legszerencsésebb a nagy 
zeneköltő életművét egyetlen irodalmi irányzat
hoz kötni: talán humoros felvetni, milyen kapcso
lat mutatható ki Bartók és az „urbánus" írók kö
zött, de egészen biztos, hogy van és volt ilyen 
kapcsolat. Az egyetemesség fogalmát ilyen elhatá
rozó életművek esetében mindenképp érdemes 
érvényesíteni. (Az interdiszciplináris írások közül 
igen jól sikerült az a tanulmánya, amelyben Ko
dály és Illyés párhuzamosságait elemzi.) 

Tüskés Tibor mesterfokon gyakorolja az iro
dalmi riport műfaját, ilyen jellegű írásaiból is talá
lunk egy csokorra valót (A hely szelleme címmel) 
új kötetében. Sajnos az irodalmi emlékhelyekre, 
a folytonosságot is kifejező emlékek megőrzésére 
mind kevesebb anyagi ereje marad az arra illeté
keseknek, s bizony félő, hogy némelyik tárgyi 
emléket, amelyet most annyi szeretettel, oly gaz
dag ismeretanyaggal körülbástyázva ír le Tüskés 
Tibor, az utókor csak az ő leírásaiból ismerheti 
majd. De - reméljük - inkább azért fontosak 
ezek az írások, mert felelősségünkre figyelmeztet
nek, arra, hogy elkötelezetten, bölcsen kell gaz
dálkodnunk az emlékekben és az emlékhelyekben 
rejlő lehetőségekkel is. S"a felelősség eszménye 
olyan végkicsengése a kötetnek, amely szinte 
minden írását áthatja, s szerzőjük magatartásának 
is értékes, uralkodó vonása. 

Rónay László 
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Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és könyv
kereskedelem, 1945-1957. Bp. 1985. Gondolat, 
4281. 

„Szándékom nem volt egyéb - úja Varga 
Sándor könyvének bevezetőjében - , mint választ 
keresni a kérdésre: mi történt a magyar könyv
szakmában a felszabadulást követő első tizenhá
rom évben, magyarán: csupán eseménytörténet 
írására vállaik óztam . . . Mégis bízom abban, ha 
sikerül hűséges képet adni arról, ami a magyar 
könyvszakmában ezekben az években történt, 
ennek az irodalom-, a művelődés-, sőt a politika
történészek is vehetik némi hasznát . . ." 

A bevezetőben jelzett célkitűzés jól jellemzi 
a könyv erényeit és hiányosságait: valóban az ese
mények gondos figyelemmel kísérése és regisztrá
lása a könyv fő érdeme, s az elvi-tartalmi ténye
zők kevéssé való vizsgálata, elemzése a fő hiá
nyosság 

Varga Sándor hosszú évek óta foglalkozik 
a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem tör
ténetével, s e kötet kutatásainak, eddigi munkás
ságának első jelentős összefoglalása. E kötetben 
egy szinte teljesen ismeretlen területet tárt fel, 
az 1945 utáni korszak ellentmondásokkal, politi
kai küzdelmekkel, kulturális útkeresésekkel telí
tett időszakának könyvtörténetét. Tanulmányá
hoz - azaz inkább: eseménytörténeti összefogla
lásához - a különféle bibliográfiákon, újság- és 
folyóiratcikkeken kívül igen sok iratanyagot hasz
nált fel, ezek felsorolását, lelőhelyeit a kötet vé
gén találhatjuk. Megjegyezhető, hogy talán hasz
nosabb, pontosabb lett volna a kitűnő és fontos 
forrásanyagot a szöveg között vagy lapalji jegy
zetként szerepeltetni; jelenleg a szöveg olvasása
kor kevéssé derülnek ki az adatok forrásai. 

A kötet szerkezete - helyesen - az ország 
történetének alakulását követi. Tehát bemutatja 
a könyvkiadás megkezdését a felszabadult ország
ban, az első könyvek megjelenését, az új könyv
kiadók megalakulását, a könyvkereskedelem meg
indulását, az első könyvnapok történetét, a 
könyvkereskedő- és könyvbarát-egyesületek tevé
kenységét. A kötet első fejezetét az államosítás 
bekövetkeztével zárja. 

A további fejezetek az 1950-1957 közötti 
időszak könyvkiadását és könyvkereskedelmét 
tárgyalják, ezen belül érintik az egyes könyvki
adók megalakulását és tevékenységét, a különféle 
jellegű könyvek megjelenését és terjedését, 
s mindenkor figyelemmel van a könyvkiadást és 
könyvterjesztést irányító szervek (így elsősorban 

a pártvezetés, a Népművelési Minisztérium, vala
mint az. 1954-ben megalakult Kiadói Főigazgató
ság) tevékenységére. 

Az egyes problémakörök, fejezetek tárgyalásá
nál a szerző mindenkor igyekszik kiindulni a ko
rabeli politikai és társadalmi viszonyok adottsá
gaiból; sajnos nem eléggé elvien, nem eléggé 
mélyrehatóan, nem eléggé elemzőén tárgyalja 
a viszonyoknak a könyvkiadásra és könyvterjesz
tésre gyakorolt hatását. (Mentségére szolgáljon 
a szerzőnek, hogy — mint a kötet előszavában is 
írja - ezt kevéssé tartotta feladatának, illetve 
e téren korlátozottságai voltak.) Ugyancsak kér
déses, helyes volt-e az alapvetően tudományos 
igényeket szolgáló kiadványt sok helyütt elbeszé
lő, irodaimiaskodó szövegrészekkel felhígítani, 
bár a sok adatot felsoroló kötetet - az előszóban 
is jelzett átlagolvasói igényeket is kielégíteni 
szándékozva - ez talán könnyebben teszi olvas
hatóvá. 

A kötet legérdekesebb és legértékesebb részei 
valóban a könyvszakma eseménytörténetéhez 
kapcsolódnak. így például ilyenek az egyeskönyv
kiadók megalakulását és működését bemutató 
szövegrészek, a könyvkiadás és a könyvterjesztés 
személyi problémáinak leírásai, igen érdekes pél
dául az emlékezetes 1950. évi selejtlisták történe
te, vagy a különféle vezető szervek könyvkultúrá
val foglalkozó álláspontjainak, jelentéseinek, ülé
seinek ismertetése. Az e tárgykörökben publikált 
adatok és események túlnyomó többsége - fő
képp ilyen részletesen - ez ideig ismeretlen volt. 

Az irodalomtörténész is sok szempontot és 
adatot találhat e kötetben. A korabeli irodalom
politika sok, eddig kevéssé ismert jelensége és in
tézkedése ismerhető meg innen, sok adatot kap
hatunk a külföldi és a magyar írók műveinek ter
jedéséről, illetve műveiknek kiiktatásáról, indexre 
helyezéséről. Kár, hogy itt is elsősorban a jelensé
gek regisztrálására, s nem az okok kutatására, 
a jelenségek elemzésére vállalkozott a szerző. 

Van néhány probléma a kötethez fűzött ki
egészítő apparátussal is. A szövegek pontos forrá
sainak kevéssé nyomon követhető, már említett 
problémáján kívül rendkívül nehezen használha
tók a részletes tartalomjegyzékek - ezeket a kö
teten belül, az egyes fejezetek előtt helyezték el 
(sokkal jobb lett volna a kötet végén közölni 
őket) - , s jó lett volna egy intézménymutató 
(az egyes kiadókról, nagyobb könyvkereskedések
ről stb.) is. Itt említhető meg, hogy a szerepelte
tett névmutató sem teljes, vitatható válogatáson 
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alapszik. A függeléket ki lehetne egészíteni még 
néhány alapvető dokumentummal (most csak 
az I. magyar kiadói konferencia határozatai szere
pelnek itt). Jól illeszkedik viszont a kötethez 
a közölt időrendi mutató s egy névmutató, amely 
a lexikonokban nem szereplő személyekről töb
bé-kevésbé részletes életrajzokat is ad. (Ez utóbbi 
különösen értékes, miután további kutatásokhoz 
és kiadványokhoz is információkat tartalmaz.) 

Mivel a kötet - az előszó szerint - az érdeklő

dő olvasóknak is szolgál, igen hasznos lett volna 
némi képanyagot fűzni a kötethez, a legérdeke
sebb dokumentumok, az ekkor szereplő szemé
lyek fotóival. 

A kötet érdekes, újszerű, s folytatása is kívá
natos lenne (az 1957 utáni korszakkal). Egy bő
vített, időben is továbbhaladó kiadványnál az itt 
felvetett észrevételeket és javaslatokat talán hasz
nosítani lehetne. 

Szilágyi János 
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