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Budapest, 1956. Magvető K. 343 1. 

Keresztury Dezső és a Magvető Könyv
kiadó közös vállalkozása új műfajjal gazda
gította irodalomtörténeti jellegű könyvkiadá
sunkat. Voltak ugyan eddig is képes irodalom
történeteink (mint a Beöthy—Badics-féle 2 
kötetes milléniumi díszkiadás és Pintér Jenő 

/képes irodalomtörténete „a művelt közön
ség számára", 1928-ból). Ezekben azonban 
egyfelől csak szövegillusztrálásra szolgált a 
kép, másfelől ma már szövegükben és rész
ben képanyagukban is teljesen elavultak, — 
arról nem is szólva, hogy csak könyvtárak
ban hozzáférhetők. Ugyanez vonatkozik a 
Dézsi-féle irodalomtörténeti fali táblákra, 
amelyeket egy-két évtizeddel ezelőtt még 
jól használni lehetett az iskolai irodalom
tanításban, ma azonban már szemléletükben, 
anyagukban szintén kikoptak a használha
tóságból. Az utóbbi években a Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat kísérletezett új 
szemléletű írói faliképek összeállításával. A 
sorozat azonban megszakadt, az alkalom
szerűen, írói évfordulókra kiadott, vékony 
papírra nyomott plakátszerű képek pedig 
egy-kettőre tönkrementek a használatban. 

Keresztury műve már a címében is jelzi, 
hogy itt a képanyag áll a középpontban. 
Nem a kép van alárendelve, illusztrációként 
a szövegnek, hanem a szövegből van éppen 
csak annyi, amennyi a képek megértéséhez 
és az irodalmi életbe való beillesztésükhöz 
okvetlenül szükséges. A szerző előszava éppen 
azt az elvet védelmezi, hogy a kép haszno
san egészítheti ki a nyelvvel szóló művészet
ről : az irodalomról szerzett tudásunkat, 
mind az irodalom egyszerű olvasója, mind az 
irodalommal szakszerűen foglalkozó tudós és 
tanár számára. A képeskönyvet lapozgatva 
nagyon is igazat kell adnunk a szerzőnek : a 
kötet lapjairól az irodalmat szövegeiben 
ismerő olvasó előtt történeti képsorozatban, 
pergőfilmként elevenedik meg, válik szem
léletessé irodalmunk múltja, az ősköltészet 
dallamban és domborműben ránk maradt 
nyomaitól egészen a József Attila-ereklyékig. 
(A kötet ugyanis csak a lezárt írói életművek 
anyagát öleli fel, ezzel is kidomborítva a 
történeti jelleget.) Persze, a képeskönyv 
élvezése bizonyos színvonalú irodalom-isme
retet igényel az olvasótól. Ezért mindenek
előtt a szaktudósok és a tanárok vehetik 
jó hasznát, de minden tanult olvasó, az iro
dalom iránt érdeklődő nagyközönség is élve
zettel, tanulságosan lapozgathatja, felidézve 
belőle az iskolában tanult irodalmi ismerete
ket vagy a közműveltségben szereplő iro
dalmi anyagot —, vagy egyszerűen csak 
ráismerve olvasmányainak szerzőire. Keresz
tury ellenállt a mindenáron való népszerűs-

124 

ködés csábításának : szigorúan megőrizte a 
tudományos igényt —, anélkül azonban, 
hogy a mű száraz, pedáns vagy nehézkes 
lenne. 

A könyvet a legnagyobb örömmel bizo
nyára minden rendű és rangú irodalomtaná
rok fogadták. Néhány évvel ezelőtt még 
hatalmas nyaláb könyvvel vonultunk be egy-
egy irodalmi órára a gimnázium osztályaiba : 
részben különféle szövegkönyveket cipeltünk 
be egy-egy, az órán felolvasott idézet ked
véért, részben képszerű szemléltető anyagot 
vittünk be, amelyet sokszor órákig tartó 
munkával keresgéltünk össze szétszórt kiad
ványokból. Ma ezt a tanári munkát meg
könnyítik a különféle középiskolai és egye
temi szöveggyűjtemények, amelyek az iro
dalomtanításban hasznosítható irodalmi szö
vegekből kínálnak tanár és tanuló kezébe 
bő válogatást. 1956 óta pedig az irodalom
történeti képanyaggal is megajándékozott 
Keresztury pompás képeskönyve. 

A képek nyomán plasztikussá válnak, 
megelevenednek a holt adaíok, az elvont 
nevek, a puszta címek. Egy-egy név, cím, 
adat a vizualitás erejével is belevésődik a 
tudatba, az emlékezetbe. Főként a korok 
irodalmi élete testesül kézzelfoghatóvá, amely 
kép nélkül puszta adatok leltáraként lebeg 
a tanulók, olvasók tudatában. S anélkül, 
hogy misztikusan fetisizálnánk arcvonás és 
lélek, külső megjelenés és egyéniség össze
függéseit, mily hasznos nemegyszer az író
költő arcvonásainak ismerete a mű és az 
írói egyéniség jobb megértéséhez! Hossza
san szemléljük Balassi Bálint ismeretlen 
festőtől származó szép esztergomi arcképét 
a képeskönyv színes műmellékletén, — s 
látjuk, megértjük belőle kemény vitézség és 
szerelmi szenvedély, erély és gyöngédség, 
jókedv és sorsbánat kettősségét a nagy 
lírikusban. A Widemantól származó metsze
ten Zrínyi Miklós arca kemény férfiasságot, 
elszánt határozottságot sugároz, de a két 
nagy szem között és a harcias magyar bajusz 
alatt ott borong a Sors bona, nihil aliud 
mélabúja. Kazinczy és Batsányi egyaránt 
szinte „túlszép" arcmása — az azonos mű
vészkéz ellenére — alátámasztja a kettejük 
között feszülő elvi ellentétet. A Barabás
festette férfi Vörösmarty tiszta, becsületes 
szeme, Orlai Petrich Soma festményén Petőfi 
idealizáltságában is kifejező arca, az öregedő 
Babits aszkéta-vonású fényképe, Szabó 
Dezső bika-nyaka a hatalmas babos nyak
kendő fölött, Kosztolányi felvont szemöldöke 
a kajla kalap alatt vagy József Attila aláza
tosan az írógép fölé hajló fjnom alkatú feje 
oly szuggesztíven szolgáltatják ki az írói-
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költői egyéniség jellemző vonásait, belső 
titkait! Ilyenkor értjük meg, hogy a kép 
kísérőzene az írói műhöz : kölcsönösen ki
egészítik egymás megértését. 

Egyszóval kitűnő ötlet, valóban hiányt 
betöltő, hasznos vállalkozás volt a képes
könyv összeállításának terve. A kivitel azon
ban ugyancsak próbára teszi azt, aki a szer
kesztésére vállalkozik. Egy. ilyen képeskönyv 
sikerült összeállításához fölényes irodalom
történeti tudásra, rengeteg anyag-gyűjtő 
fáradozásra, gondos és biztos kezű, lelki
ismeretes válogató-képességre és kitűnő esz
tétikai érzékre van szükség. 

A szerkesztés kényes kérdései : a válo
gatás minősége, az elrendezés, valamint a 
kép, az írói-költői szöveg és a magyarázat 
aránya. 

Elvi kérdés : milyen természetű kép
anyag szerepeljen benne?. — Keresztury 
— helyesen — egyformán felhasználta az 
írásművek külső képét (ez talán kissé sok 
JS a könyvben), jellemző belső részleteit és 
illusztrációit, a kortörténeti dokumentumo
kat, az írók-költők arcképét és írását (név

aláírást inkább csak a régi irodalomban), 
valamint életének színtereit. Különösen gaz
dag és sokoldalú a kortörténeti anyag : a 
politika és irodalom, a társadalmi és irodalmi 
élet összefüggéseit érzékeltető, valamint az 
új műfajok (pl. bibliográfia, könyvreklám 
stb.) kialakulására és fejlődésére vonatkozó 
képanyag. Ez a szerkesztő alapszemléletéből 
következik, amely szerint a kor történeti 
és társadalmi körülményei irányítják az iro
dalom belső mozgását. Viszont az irodalom 
is hat a korra, alakítja, segíti a fejlődést. 
Ahogy a XVI. századra vonatkozóan mondja 
a bevezető : „Az irodalom ekkor lesz a 
magyar élet része, tükre, útmutatója" (41.1.). 
Csak a képzőművészeti kísérőanyag kevesebb 
Keresztury válogatásában a régi képes iro
dalomtörténetekhez képest. Ez azonban egy
részt . mérhetetlenül földuzzasztotta volna a 
könyvet, másrészt az irodalommal szervesen 
kapcsolódó képanyagból is jól kiviláglik a 
korok ízlése. Általában erősen megrostálta 
Keresztury a régi képes irodalomtörténetek
ben megjelent hagyományos képanyagot. 
Ugyanakkor azonban gazdagon ki is egészí
tette azt, nemcsak az újabb, hanem a régibb 
irodalom területén is. Azt is csak helyeselni 
lehet, hogy nemcsak a nagy írókra szűkítette 
le a bemutatás igényét, hanem olyan kisebb 
jelentőségű, a kor irodalmi életében mégis 
szerepet játszó írókról (vagy műveikről) is 
közöl képet, mint pl. Bezerédi Amália (a 
gyermekirodalom egyik úttörője), Sárosy 
Gyula vagy Csengery Antal. Politikai és 
történeti irodalmunk, a nyelvtudomány, a 
zene és a színészet jeles alakjait is reprezen
tálják képek, pl. Martinovicsot, Szalay 
Lászlót, Horváth Mihályt, Regulyt, Gom-

boczot, Jászai Marit, Paulay Edét stb. 
Magyarország Lipszky Jánostól rajzolt első 
pontos térképének mása éppúgy benne van, 
mint Bajza Ellenőr című „politikai zseb
könyve" vagy Bartók—Kodály népzenei le
jegyzései. 

Persze, a szenvedélyes irodalom-rajon
gónak semennyi kép, illusztráció sem lenne 
elég. A túlzásnak azonban eleve gátat vetett 
a terjedelem realitása, és igazán tiszteletben 
lehet tartani a szerkesztőnek azt a kérését 
(az előszóban), hogy „ne azt vegyük számba, 
ami kényszerűen kimaradt a kötetből, ha
nem ami benne van". Kezdjük most fel
sorolni, hogy szívesen láttuk volna a könyv
ben a Kőnigsbergi Töredék szalagjait is, Janus 
Pannonius állítólagos képmását, a Soproni 
virágének eredeti képét stb., stb.? Ha most 
mégis rámutatunk néhány hiányérzetünkre, 
ezt nem kifogásképpen, hanem a lehetősé
gek és egy esetleges újabb kiadás szempont
jából tesszük. Csak egyetlen nagy költővel 
bánik a könyv érthetetlenül mostohán : 
Adyval. Nemcsak hogy színes képe nincs a 
többi nagy költő (Balassi, Vörösmarty, Petőfi, 
Arany, Móricz, József Attila) sorában, ha
nem arcképként is csupán egy kicsike lino
leum metszet, Rippl-Rónai József meglehe
tősen zavaros kis tollrajza és halotti maszk
jának az Esztendő című folyóirat 1919. janu
ári címlapján reprodukált kis képe szerepel, 
s kötet- és kézirat-reprodukciói is szétszórtan 
tünedeznek fel a kötet lapjain. Eötvös József
ről sincsen kép a könyvben — ugyanakkor, 
amikor pl. Bajza egész lapos (egyébként 
nagyon szép) arcképet kap, és Jósika, Fáy 
arcképe is szerepel. A derék Szigligeti is 
csak egyszer kap említést a Rákóczi-drámá
val kapcsolatban, míg pl. Csíky Gergely 
egész lapos képen mosolyog. Zilahy Károly 
is hiányzik az önkényuralom korából. Az 
irodalmi élet megnyilvánulásai közül talán 
csak a híres magyar műfordítás-irodalom 
halványult el a képeskönyvben, és haszno
san egészíthette volna ki a képanyagot a 
költők-írók születési helyét feltüntető olyas
fajta térkép is, amilyen Pintér Jenő képes 
irodalomtörténetében található. 

Még van egy sajátos hiányossága a könyv
nek, ez azonban nyilván a szerkesztés elvi 
kérdése volt : az ellenforradalmi korszak 
irodalmi életét nehéz a ma élő írók múltbeli 
működésének minden megemlítése nélkül 
érzékeltetni, hiszen egyrészt a forradalmi 
proletárirodalom, másrészt a polgári írók
költők fiatalabb nemzedéke, s végül a népi 
írók mozgalma szervesen hozzátartozott en
nek a korszaknak az irodalmi folyamatához. 
A „hiányok" nagy része azonban jelenték
telenné törpül a képeskönyv gazdag anyagá
hoz képest, amely mintegy 700 képet ölel 
fel, és igazán számba veszi irodalmi múltunk 
minden valamirevaló értékét. 
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Hasznosabb lenne megvizsgálni, hogy 
esetleg mi a fölösleges a könyvben, hiszen 
az ilyen anyag nyilván értékesebb képek 
elől veszi el a helyet. Nem hiszem, hogy 
valaki találna ilyen fölösleges terhet a könyv
ben, de ha találna is : a szerkesztő válogató 
jogával nehéz lenne vitába szállni. Lehetetlen 
lenne mindegyik képpel kapcsolatban föl
vetni a kérdést, hogy miért éppen az került 
be a könyvbe, s miért nem egy másik. Ha 
a képeskönyv úgy, ahogy van, meggyőző 
és szép : meg kell bízni a rendelkezésre álló 
képanyagot fölényesen ismerő szerkesztő ítélő
képességében. Azt is csak helyeselni lehet, 
hogy Keresztury az újabb korokban sem 
tért át teljesen fényképek közlésére. Ha egy-
egy írónkról-költőnkről művészi toll- vagy 
ceruzarajzot, karikatúrát mutathat be (pl. 
Jókairól, Mikszáthról, Ambrusról, Juhász 
Gyuláról, Tóth Árpádról, Karinthyról), in
kább ezt részesíti előnyben a fényképpel 
szemben. 

A kép, az írói-költői szöveg és a magya
rázat arányát illetően : a mű adott keretei 
között Keresztury a legcélszerűbb és leg
stílusosabb megoldást választotta : minden 
lapra nemcsak egészen rövid (többnyire egy
mondatos) témajelző magyarázatot illeszt- a 
képek alá, hanem néhány soros, kitűnően 
kiválasztott, nagyon jellemző verses vagy 
prózai idézetet is a képanyaggal kapcsolatos 
irodalmi szövegből vagy a kor irodalmának 
rokon helyeiről. Ez a módszer a képanyag 
uralkodó*volta mellett is megőrzi a kiadvány 
irodalmi veretét — és sokkal jobb, szebb 
megoldás, mintha csak száraz magyarázat 
(akár hosszabb magyarázat is) kísérné a 
képanyagot. Ebben az „újításban" Keresz
tury képeskönyve, azt lehet mondani, egészen 
eredeti, még a hasonló jellegű legtetszető
sebb külföldi kiadványokhoz képest is (ami
lyen pl. Gero von Wilpert : Deutsche Lite
ratur in Bildern. Mit 861 Abbildungen. A. 
Kröner Verlag, Stuttgart). így a képeskönyv 
irodalmi idézetgyűjteménynek sem utolsó! Az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc han
gulatának jellemzésére mily szép pl. az ózdi 
Vasgyár munkásainak jelentkezése honvéd
nek : ,,Mi csak munkások vagyunk. Ám ha 
vagyont nem is áldozhatunk, felajánljuk a 
hazának erős, edzett karjainkat és a szabad
ságért lángoló vérünket, elhatározván, hogy 
valamennyien beállunk honvédnek." (Az 
Ózdi Vasgyár munkásainak leveléből, 1848. 
május 27. 207. 1.) 

Az eredetileg latin (vagy más) nyelvű 
idézeteket legkiválóbb tudományos és mű
fordítóink tolmácsolják, vagy már ismert 
művekből merítve, vagy külön részletként, 
a képeskönyv számára fordítva. Esztétikai 
és helykímélési szempontból egyaránt szük
ségszerű, hogy a képek alá csak a legszük
ségesebb tájékoztatás kerüljön. A többi adat 

— a filológiai és könyvészeti tájékoztatás — 
hátul van meg a „Jegyzetes tartalommuta
tóban". A színes, egész lapos reprodukciók 
jegyzéke külön, leghátul található, de ada
taik megvannak a fölemelhető színes nyo
mású lap alatt is. Sajnos, a fényképszerűén, 
fakszimilében közölt címlapok és a nem min
dig jól olvasható könyvszövegek (vagy ezek 
fordítása) külön sehol sincsenek meg a könyv
ben, ezek közlése azonban technikailag szinte 
lehetetlen lett volna, vagy legalábbis na
gyon megdrágította volna a könyvet. (A 
Beöthy—Badics-féle díszkiadás a kép fölé 
ragasztott hártyapapíron közli a szövege
ket.) 

. A képek sorrendjében a szerkesztő első
sorban az időrendet, az irodalomtörténeti 
folyamat szempontját tekinti irányadónak. 
Ezért nem mindig tartja mereven együtt 
egy-egy író anyagát, de ez a megoldás csak 
ritkán zilálja szét az írók életművének át
tekintését (pl. Adynál). Érdekes, hogy Ka
tona Józsefet a Bánk bánnal a reformkorszak
ba helyezi, Fáy és Kisfaludy Károly közé — 
bizonyára annak az irodalomtörténeti meg
gondolásnak a jegyében, hogy Katona már 
a reformkorszak nagy problémáit veti fel 
drámájában. Irodalmi múltunk korszakolá
sában különben a ma általánosan elfogadott 
keretekhez alkalmazkodik. 

A főbb irodalmi korszakok elején — vagy 
tíz helyen — fél-háromnegyed lapos tömör, 
újszerűen megfogalmazott bevezetés pendíti 
meg a korszak irodalmának főbb eseményeit, 
motívumait, eredményeit. Ezekben nem ár
tott volna pontosabb időjelzést adni az egyes 
korszakokról, az irodalomtörténetben kevésbé 
járatos, nem szakember olvasók kedvéért. 
A fejezet-bevezetők, az idézetek és a kép-
alji magyarázatok mozaikjából egy folyama
tos miniatűr irodalomtörténet bontakozik ki, 
amely korántsem csak írói-költői neveket 
sorol fel, hanem találó jellemzéseket és meg
állapításokat is magában foglal. Aki tudja, 
milyen nehéz kötetekbe kívánkozó lényeget 
gombostűfejben megfogalmazni, az értékelni 
tudja Keresztury Dezső lényeglátó, egy-két 
mondatos magyarázatait. Pl. Babitsot így 
jellemzi : ,,az új magyar költészet legnagyobb 
művészi kísérletezője" (264.1.). Krúdyrol ezt 
írja : „A XX. század legszínesebb prózaírói 
közt tartja számon a közvélemény Krúdy 
Gyulát (1878—1933). A szivárványos, álmo
dozó, elmosódott hangulat azonban művészi 
leple csupán a művében megragadott és 
megörökített mély emberi tartalomnak."' 
(299. 1.) Érdekesen köti össze Kosztolányi 
és Karinthy irodalomtörténeti pályáját : 
„Kosztolányi és Karinthy játékos, néha túl-
könnyűnek látszó művészete pályájuk má
sodik felében kristályos tisztaságúvá érik. 
A lélektani realizmus mesterei, s a magyar 
nyelvnek is öntudatos, a szakma kérdései-
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ben elmélyülő ápolói'' (303. 1.) stb. Ezek 
a röpke megjegyzések láthatóan inkább csak 

i az írók alkotás-lélektani vonásaira vagy 
ábrázolási módjára világítanak rá, nem pedig 
a társadalmi küzdelmekben elfoglalt helyükre, 
holott ennek megmutatását a marxista iro
dalomszemlélet megkívánná. Magának a kép
anyagnak az összeválogatása és az idézetek 
azonban, mint már említettem, éreztetik, 
hogy az irodalom minden korban a társa
dalmi fejlődésből nőtt ki. 

A kép és szöveg elrendezése egy-egy 
lapon — s ez már esztétikai és nyomdai 
kérdés is — nem fölöslegesen moderneskedő, 
kerüli a montázsszerűséget, de ízléses, vilá
gos, kiegyensúlyozott. A reprodukciók ki
fogástalanok (bár Petőfi híres daguerro-
tipje, Arany 1867-es fényképe, Babits, Móra, 
Radnóti arcképe nyilván tisztább, árnyaltabb 
lenne fényes papíron). Néhány fényképrepro
dukció homályos, túlsötét vagy elmosódó 
nyomása (pl. Kaffka Margit arcképe) bizo
nyára az eredeti fénykép hibája. A kötet 
elég nagy tükörű ahhoz, hogy ne kelljen 
leporellóval megoldani egyes képek közlé
sét, mint ahogy az eddigi képes irodalom
történetekben szokás volt. A kötetvégi ada
tok mindig közlik a kép arányát az eredeti 
nagysághoz képest. Egyébként a legkisebb 
fejezet-záródísznek is irodalmi vonatkozása, 
tehát történeti értéke van. Mily elgondolkoz
tató például a 175. lap kis záródísze, amely 
Petőfi 1847-es kiadásának címlapját díszí
tette, és már akkor egy nyíllal átszúrt koszo
rús lantot ábrázol! A kötet egész kiállítása 
becsületére válik könyvkiadásunknak, nyom
daiparunknak. Gyönyörű a Képes Krónika 
egyik színes lapját fekete alapon reprodukáló 
borítólap, szép a Tinódi-féle, irodalmunk jel
legét jól jelképező kardos-lantos címert áb
rázoló vászonkötés, szemet gyönyörködtető 
a tíz egész-lapos színes műmelléklet. Csak 
azon gondolkodik el a pedáns olvasó, iiogy 
mai reprezentatív kiadványaink egy része 
miért nem követi az akadémiai helyesírás 
szabályait a mondatokat összekötő és előtt 
kötelező vessző következetes használatában. 
(Nem-követi a részvevő, a pamflet vagy a 
reneszánsz szó írásában sem.) 

Néhány apró pontatlanságra és sajtó
hibára a következő kiadás javára hívjuk fel 
a figyelmet. „Az irodalom alá szorított virág
ének" (32. 1.) : pontatlan kifejezés, mert a 
virágének akkor is az irodalomhoz tartozik, 
ha élőszóban él, vagy kéziratban terjed. 
A 39. lapon Rákóczi történeti művének év
száma 1793-ról 1739-re javítandó, de a ma

gyarázó szöveg így is félreértésre adhat alkal
mat, mert Rákóczi már 1735-ben meghalt. 
Az 59. lap tartalom-mutatói adataiban (331. 
1.) hibás Dávid . Ferenc könyvének címe. 
(Helyesen: Rövid útmutatás.) A Tartalom
mutatóban a 205. lappal kapcsolatban el
maradt az idézet megjelölése. A 207. lap 
összeállítása következetlen : a magyarázat 
nem tér ki valamennyi képre, mert nemcsak 
újságreprodukciók szerepelnek ott, hanem 
Petőfi Respublica c. versének kézirata is, 
és a képek számozása is hiányzik. 

A képeskönyvben egyébként a filológus 
számára is akad érdekesség. Meglepetéssel 
látjuk például, hogy Batsányi A francia
országi változásokra c. híres versében a 
„gyászos koporsóba döntő vas-igátok Nya
katokról eddig le nem rázhatátok" sorokban 
a sokat vitatott rázhatátok szó, amely Bat
sányi kritikai kiadásában egy t-s régies múlt 
alakban szerepel, a kassai Magyar Múzeum 
1789-es évfolyamában (tehát a vers első köz
lésekor) rázhattátok alakban tűnik fel. (Ke-
resztury, Batsányi kritikai kiadásának gon
dozója megjegyzi a kötet végén, hogy a 
kéziratban a javítás előtt valószínűleg ugyan
ez az alak állt.) Vörösmarty kéziratának 
fakszimiléje viszont azt bizonyítja, hogy az 
Országháza c. vers eredeti címe Országház 
volt. (Erről a Gyulai-féle Vörösmarty ki
adásban semmi említés sincsen.) 

A kiadás óta eltelt három esztendő irodalmi 
közvéleménye nagyon hasznos, kitűnően 
megoldott, szép könyvként tartja számon 
A magyar irodalom képeskönyvét. Kétségte
lenül nagy nyeresége irodalomtudományunk
nak és minden fokú iskolai irodalomtanítá
sunknak egyaránt. Ehhez képest igazán nem 
kíván lekicsinylés lenni, ha azt mondjuk, 
hogy a megkezdett úton — s éppen Keresz-
tury Dezső szakavatott hozzáértésével — 
most már ki lehetne alakítani egy olyan 
eszményi és korszerű irodalomtörténetet, 
amelyben az irodalomtörténeti szöveg és az 
illusztráló képanyag teljes egyensúlyban van. 
Nemrég láttam egy ilyen remeklő kiadványt 
(Jacques Nathan : Encyclopédie de la Litté
rature Française. Éd. Fernand Nathan, 
1952.), amely fényes fehér papíron, kép és 
szöveg szerves összeillesztésével, rajzok, színes 
táblák, arcképek, városképek illusztráló erejé
vel adja a francia irodalom tömör kereszt
metszetét. Jó lenne, ha a képeskönyv, sikere 
kedvet adna szerkesztőnek és kiadónak egy
aránt egy ilyesfajta képes magyar irodalom
történet megvalósítására! 

Makay Gusztáv 
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Bornemisza Péter : Válogatott írások. 1553— 
1584. összeállította és a jegyzeteket írta 
Nemeskürty István. Bp. 1955. Magvető 
K. 327 1. (Magyar Könyvtár) 

Az elmúlt két évtizedben, Schulek Tibor 
monográfiájának megjelenése óta, egyre fo
kozódó érdeklődés fordul Bornemisza Péter 
felé. Schulek, az ember életútját felvázolva, 
a teológus és prédikátor Bornemissza élet
művét vette vizsgálat alá. Ezért mono
gráfiája és a benne közölt bőséges szemelvény
gyűjtemény természet szerint kiváltotta az 
igényt, hogy az író, a literátor Bornemisza 
is érdeme szerint bemutatásra kerüljön. Erre 
a feladatra vállalkozott Nemeskürty, aki 
először igyekezett az írót summázni és ez 
kétségtelenül alapvető érdeme a kötetnek. 
Nemeskürty az Utószóban a maga kutatásai
nak eredményeivel is, minden részletében 
helytálló arcképét rajzolja meg Bornemiszá
nak az embernek és írónak. Kitűnően tájé
koztatja a kötet olvasóját Bornemisza jelen
tőségéről ; megmutatja a humanizmus esz
méin nevelkedett írót, a kor társadalmi prob
lémáit vizsgáló és bíráló prédikátort, a XVI. 
századi magyar próza mesterét. Az antológia 
előbb verseiből ad részleteket, teljes szö
vegében közli az Elektrát, ezután a Postaiak
ból, majd az Ördögi kísértetekből ad válo
gatást, végül Bornemisza magáról írott val
lomásaiból idéz. A Postaiakból és az ördögi 
kísértetekből vett szemelvények töltik ki a 
kötet nagyobb részét. Ezeket végigolvasva 
nem alakult ki bennünk az a kép, amit az 
Utószó adott. Nemeskürty bizonyos egy
oldalúsággal és nem Bornemisza hatalmas 
művéből következően válogatta és csopor
tosította szemelvényeit. Nem érezzük az 
időrendjük egymásutánjából is kiragadott és 
összezavart szemelvényekben Bornemisza fej
lődését. Az összefüggéseikből kiemelt tör
ténetek, gondolatfoszlányok és töredékek 
nem mutatják meg az írói szándékot, élet
müvének teljes gazdagságát. Az a Bor
nemisza, akit Ő ad, nem egészen az, aki volt, 
hanem az, akit Nemeskürty a szemelvények
ben újra alkotott. Bornemisza breviáriumot 
kaptunk, holott az igényünk a teljes Bor
nemiszát megmutató válogatás lett volna. 

Jenéi Ferenc 

Heltai Gáspár válogatott munkái. Szerkesz
tette és bevezetővel ellátta Székely Erzsé
bet. Bukarest, 1958. 392 1. 6 t. (Haladó 
hagyományaink.) 

A Román Népköztársaságban megjelenő 
„Haladó Hagyományaink" e kötete annak az 
írónak műveiből ad válogatást, akinek egész 
élete, írói és könyvnyomtató működése szo
rosan hozzákapcsolódott Kolozsvár történeté

hez; annak és egyben Erdély irodalmának 
is, valóban legértékesebb haladó hagyomá
nyai közé tartozik. Heltai Gáspár irodalmi * 
munkássága méltán kapott e sorozatban 
helyet. Az egész életműve arányaihoz 
és jelentőségéhez helyesen alkalmazkodó 
válogatás gerincét a Fabulák teljes szövege 
alkotja. Ezt előzi meg egy nagyobb részlet 
a Dialógus harmadik részéből, a halálról 
írott ének, a Közbeszéd és az Uj Szövetség 
fordítás bevezetése. A Fabulákat részletek 
követik a Hálóból. Végül a Krónikából vett 
bővebb válogatás zárja be a kötetet. 

Heltai munkássága e gyűjteményből ér
tékeit megmutatóan, jelentőségéhez méltóan 
rajzolódik az olvasó elé. Nem a szakember 
számára készült, de éppen ezért tartjuk 
Székely Erzsébet válogató munkáját értékes
nek, mert régi irodalmunk e kiváló értékét 
vonzóan hozta a ma emberéhez közel. 

Kifogásunk csupán abban van, hogy 
megelégedett a szövegközlésnél az újabb 
kiadások által adott szövegek megismétlésé
vel, még ott is, ahol neki az eredeti szövegek 
kezeügyében voltak. 

A válogatást Székely Erzsébetnek Heltai 
Gáspárról írott tanulmánya vezeti be. Nép
szerű kiadványról lévén szó, helyesen arra 
törekedett, hogy a Heltai irodalom eddigi 
eredményeit egybefoglalja. Ezt eredménye
sen meg is oldotta, Heltairól rajzolt arcképe 
sokoldalú, minden részletében helytálló 
munka. Ugyancsak Székely Erzsébet gon
dosságát dicsérik a szöveget magyarázó jegy
zetek is. 

Jenéi Ferenc 

Heltai Gáspár: Válogatott írások. 1552— 
1575. összeállította Nemeskürty István. 
Bp. 1957. Magvető K. 275 1. (Magyar 
Könyvtár.) 

Az erdélyi „Haladó Hagyományok" 
Heltai Gáspár kötetével egy időben a Mag
vető könyvkiadó Magyar Könyvtára is adott 
egy Heltai válogatást az olvasók kezébe. 
Szerkesztője Nemeskürty István, a kimon
dottan vallási jellegű Heltai művek mellő
zésével, a Dialógus, a Mesék, a. Háló és a 
Krónika szövegéből ad részleteket. Közli a 
Halálról írt éneket és a Közbeszédet is. A 
válogatás szempontjait Nemeskürty így je
lölte meg : „A legjellemzőbb, a XVI. századi 
életet leginkább bemutató részeket vettük 
fel a gyűjteménybe. Különös gonddal válo
gattuk ki azokat a fejezeteket, melyekben 
Heltai társadalombírálata szólal meg" (259. 
I.). E cél elérése érdekében elégséges és he
lyesen megválasztott részleteket közöl, ame
lyek jól jellemzik és mutatják be a társa
dalombíráló mellett az írót, a régi magyar 
próza mesterét is. Sajnálatos, hogy szöveg-
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közlése nem mindig pontos ; mikor mai 
helyesírással átírja Heltai szövegét, pontat
lanul adja vissza annak nyelvjárási saját
ságait. — A Magyar Könyvtár nemes cél
kitűzése egyebek között az is, hogy régi iro
dalmunk értékeit a szélesebb olvasóközön
séggel és a tanulóifjúsággal megismertesse. 
Olyan írókat, szövegeket ad az olvasó ke
zébe, melyeknek megismeréséhez és élvezésé
hez segítőre van szüksége. E célt szolgálják 
a kötetek utószavai és jegyzetei. Nemeskürty 
Utószava nem felel meg mindenben e célnak. 
Hiánya, hogy az elég színesen felvázolt kor
rajzból nem ismerjük meg határozottabb kör
vonalakkal Heltait az embert. Azt, aki benne 
él korának szellemi mozgalmaiban, mindig 
kapcsolatban van a kor élenjáró haladó 
szellemeivel, de mégis csak fontolva, egy-egy 
lépéssel lemaradva halad velünk. Hiányzik 
Heltainak a haladó és értékeket alkotó szel
lemi embernek és az óvatos polgárnak ellen
tétes színekből megrajzolt arcképe, amelyek
ből megérthetnők az ember és mű ellent
mondásait. — A másik kifogásunk, túlzás
nak tartjuk, mikor Heltai val kapcsolatban 
modern regényíró fantáziát, regénnyé alakí
tást, regényíró fogásokat említ. Ha Heltai 
előadása, stílusa ízes, csípős humorral anek-
detázó is, ezeket nem lehet a regényíróéval 
Iwpcsolatba hozni. 

Jenéi Ferenc 

Eckhardt Sándor: Új fejezetek Balassi 
Bálint viharos életéből. Bp. 1957. Akadémiai 
K. 104 1. (Irodalomtörténeti Füzetek. 16.). 

Kevés olyan alakja van régi irodalmunk
nak, akiről már a korábbi kutatások alapján 
is annyit tudnánk, mint Balassi Bálintról. 
Bírjuk jóformán teljes költői életművét és 
életrajza is viszonylag oly gazdag dokumen
tációkban áll előttünk, hogy az ember már 
nem is hinné, mi mindent lehet még egy
általán róla, életéről és családja körülményei
ről megtudni. A gyanútlan olvasó termé
szetesnek tartja, hogy a legnagyobb magyar 
reneszánsz költő életéről köteteket írjanak 
az irodalom-kutatók, csak éppen azt nem 
tudja, hogy mi is a magyarázata ennek a 
termékeny életrajz-publikációnak. Balassi 
életét ugyanis azért ismerjük viszonylag 
jobban, mint akár nem egy, korban hozzánk 
közelebb álló írótársáét is, mert nagy költő 
volt, — művei életrajzához vajmi kevés fo
gódzót nyújtanak — de sokkal inkább talán 
azért, mert nyugtalan, kalandos élete, külön
böző pereskedései gyakran foglalkoztatták 
a hatóságokat, amelyeknek jegyzőkönyvei
ben, aktáiban a búvár kutató lépten-nyomon 
találkozik nevével, ügyeivel, leveleivel. Kü
lönösen érvényes ez a felvidéki bányavárosok 
irataira. 

9 Irodalomtörténeti Közlemények 

A bányavárosokkal a hibbei vám miatt 
már korábban meggyűlt a baja a családnak, 
a viszony azonban csak Bálint életében mér
gesedett el igazán. Az a harag és ellenszenv, 
amely a felségárulással vádolt Balassi Jánost 
börtönbe segítette, a fiú ellen engesztelhetet
len gyűlöletté fajult. Mindezek hátterében a 
főnemesség és a városi polgárság osztály
harca állott. A politikai és gazdasági ellen
tétek azonban már csak közvetett indítékai 
az ellenségeskedésnek, amikor a felkorbá
csolt indulatok kicsinyes, pletykaízű esete
ket dagasztanak országos üggyé. Egy állí
tólagos sértő kijelentés a selmeci magisztrá
tus ellen, vagy egy nem éppen korrekt sze
relmi kaland a hodricsi özveggyel már elég
séges ahhoz, hogy a polgárok rablót kiáltsa
nak, s a hetyke trubadúrt üldözve a vám
szedő vetélytárson üssenek egyet. Igaz 
persze az is, hogy a fiatal főúr gátlástalan, 
renitenskedő életstílusát, szenvedélyes vérbő 
egyéniségét a fegyelemhez szokott polgárok 
nehezen tudták elviselni és éppen ezért min
dent megmozgattak annak érdekében, hogy 
ezt a szörnyű, elvetemült és leggonoszabb embert, 
akinek már puszta nevére összeborzadunk — 
mint írják — nem csupán látására az udvarnál 
bevádolják és lehetetlenné tegyék. 

Eckhardt Sándor kis könyvének lapjain 
élénk színekkel elevenedik meg előttünk a 
költő zaklatott életének ez a különösen 
izgalmas periódusa. Szerző a nyugat-szlo
vákiai és morvaországi levéltárakban foly
tatott búvárkodásainak eredményeként — 
amelyben Klaniczay Tibor ko?ábbi kuta
tásait is érvényesíti — gazdag dokumen
tációval illusztrálva vázolja elénk azt a 
szinte már-már késhegyig menő hajszát, 
amit a szövetségbe tömörült bányavárosok 
Selmec és Zólyom vezetésével a környeze
tükbe szorult fiatal oligarcha, illetve ő előtte 
már atyja ellen is folytattak. Mert tulaj
donképpen erről van itt szó. 

A kötet címe és az egyes fejezetek ar
gumentumai (Selmechévízi eset, Országúti 
kaland, A hajniki pap lánya) talán keveset 
sejtetnek ebből a feszültségből, ám ha bele
olvasunk a sorokba, azonnal érezzük, hogy a 
felszínen folyó komédiát lényegében az osz
tályharc erői mozgatják. Az író, bár szemmel-
láthatólag a derűs epizódok hegyezgetésére 
törekszik, ugyanakkor jó érzékkel a maguk 
helyén mindig utal ezeknek a mélyebb moz
gatóknak a jelenlétére és indító szerepére is. 

A tanulmánynak-, mert terjedelménél fogva 
inkább ennek nevezhető — nincs biográfikus 
vagy valamilyen más fejlődésrajzot követő 
szerkezete, tartalmát és anyagának elrende
zését az újonnan feltárt dokumentumok ter
mészete és terjedelme határozza meg, azon
ban az utolsó fejezetet kivéve, az egyes 
mozzanatok így is egy egységes keretbe 
illeszkednek. A Balassi-család és a városi 
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polgárság egyre elkeseredettebb párharca az, 
ami összefonja a fejezeteket, a tragikus ki
menetelű zólyomi incidens részleteitől kezdve 
a felek formális kibéküléséig. Ebből a háttér
ből mintegy színpadi jelenetszerűen emel
kednek ki az egyes epizódok, „amelyek új 
és meglepő fény és árnyjátékban állítják 
elénk" a költőt. 

ő , aki költészetében annyira gyöngéd 
és líraian emelkedett tudott lenni, az életben 
éppen ellenkezőleg, férfias szilajságának énjé
ben nyilatkozik meg előttünk. Érzelmes szívű 
trubadúr, aki imádottja előtt akár porba 
alázza magát, de kitől nem áll távol az 
sem, hogy szerelmi indulatainak erőszakkal 
vegyen elégtételt. Ismeri a törvényt, de ha 
önérzetében sértik, vagy vélt igazának útjába 
gáncsot vetnek, a durva tettlegességtől sem 
riad vissza. Lírikus egyénisége két végletet 
hordoz magában és e kettősségben rejlik 
nyugtalan életének minden tragédiája. 

Eckhardt munkája a költő fiatalkori éle
tére vonatkozó becses adalékaival nemcsak 
hiányt pótol az eddigi Balassi-kutatásban, 
de a költő emberi arculatának teljesebb meg
értéséhez is közelebb visz bennünket. Jelen
tősége igazán majd az új Balassi-monográfia 
szintézisében lesz lemérhető. 

Bóta László 

Filozófiai tanulmányok. Bukarest, 1957. 
Tudományos Könyvkiadó. 395 1. 

A kötet a Kolozsvári Bolyai Tudomány
egyetem dialektikus materializmus tanszéké
nek gondozásában jelent meg. Két magyar 
irodalomtörténeti vonatkozású tanulmány 
található benne. Saszet Géza Apáczai haladó 
társadalmi törekvéseivel és nézeteivel fog
lalkozik és azokat az összefüggéseket igyek
szik megragadni, amelyek rávilágítanak mű
vének fő indítékaira. A kötet jellegét tekintve, 
a szerző jobban ügyelhetett volna írásának 
szerkezetére, és a kissé terjengős gazdasági
társadalmi hátterű magyarázatok helyett 
inkább a téma filozófiai vonatkozásait érint
hette volna bővebben. Javára szól viszont, 
hogy fő megállapításai helyesek, következ
tetéseiben mértéktartó. 

A szerző megállapítása szerint Apáczai 
a polgári fejlődés, mégpedig a hazai ellent
mondásos és a nyugati fejlett polgári ten
denciák tükrében ostorozza Erdély elmara
dottságát s a polgári eszmék adnak alapot 
az erdélyi társadalmi viszonyok kritikájá
hoz. Világnézetének forrását a puritanizmus
ban jelöli meg, hozzátéve, hogy társadalmi 
nézetei általánosabb ismeretelméleti alapra 
támaszkodnak : Descartes-ra, Althusius-ra, 
Amesius-ra. A magyar puritánus mozgalom 
jellemzésekor írja, hogy nálunk bizonyos sa
játos vonatkozásokat mutat tipikus angol 

jelentkezési formájához viszonyítva, a kü
lönbség alapja a két ország gazdasági és 
társadalmi fejlődésében mutatkozó eltérés. 
De amikor arra hivatkozik, hogy a purita
nizmus Anglián kívül csak Magyarországon 
váltott ki nagyobb hatású mozgalmat, el
felejt utalni arra, hogy a fejedelmi területek 
református egyházának államegyházi szer
vezete a leginkább nálunk hasonlított az 
angol állapotokhoz. Saszet Géza érdeme, 
hogy az Apáczai életmű magasabb szintű 
értékelése felé dolgozatával az utat egyen
gette. Gondosabb nyomdai munkával el
kerülhetők lettek volna a szépséghibák, mint 
pl. Apáczai születési éve 1626 (1625 helyett), 
Athusius, Amnesius (Althusius, Amesius 
helyett). 

A másik tanulmány a rodostói janzeniz-
musról szól. Tordai Zádor írása azért is 
figyelemre méltó, mert Zolnai Béla korábbi 
ez irányú munkásságán és Tolnai Gábor újabb, 
Rákóczival kapcsolatos megfigyelésein kívül 
e kérdéssel alig, önálló dolgozatDan egyáltalán 
nem foglalkoztak. Tanulmányíró erdélyi kol
légáink egyik erénye, hogy a feldolgozandó 
téma kapcsán nem mulasztanak el utalni a pol
gári irodalomtörténetírás bírálatára. A körül
tekintő mérlegelés helyett azonban olykor 
sommás, de nem egészen helytálló értékelés
sel találkozunk. Ilyen nyilatkozat találhaté 
pl. a szerzőnek az M. Tótfalusi Kis Miklóshoz 
írt bevezetőjében, s a mostani, higgadtabb 
hangú tanulmányában is. Abban egyet
érthetünk vele, hogy a szellemtörténeti iskola 
a magyar janzenizmus kérdését nem tudta 
tudományos pontossággal felvetni, és funk
cióját tekintve elfogadhatóan tisztázni. De 
Tordai csak egyetlen pozitívumát ismeri el, 
azt a ténymegállapítását, hogy janzenista 
befolyás érvényesült a Rákóczi emigráció 
életében s az ezt tükröző írásokban. Rákóczi
nak az írónak a felfedezéséhez, valamint 
az ezzel Összefüggő forráskutatásnak és a 
janzenizmus szerepének tisztázásához a szel
lemtörténet, különösen Zolnai Béla munkás
sága jelentette az első lépéseket. A mérleg 
a hiányosságok és tévedések mellett az ered
ményeket is számontartja, amint azt Tolnai 
Gábor kezdeményező dolgozata teszi. (I. OK-
V, 234.). 

Tolnai a janzenizmus szerepének jellem
zésekor elismeri annak ellentmondásos po
zitív színezetét Rákóczi eszmevilágában. 
Tordai viszont azt igyekszik kimutatni, 
hogy a janzenizmus elemei Rákóczinál, akár
csak Mikesnél negatív jellegűek, és legértéke
sebb alkotásaik a janzenizmussal való ellen
tétet tükrözik, s műveik haladó tendenciái 
a janzenizmus feletti győzelmet jelentik. 
Tordai részletvizsgálatai nem mindenben 
meggyőzőek, annyi erejük mégis van, hogy 
vitássá tegyék Zolnai és részben Tolnai 
véleményét is. Kiindulása lényegében helye-
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selhető, mondván, hogy a janzenizmus 
franciaországi szerepének pozitív vagy ne
gatív megítélése nem követeli meg és nem is 
teszi jogossá a rodostói janzenizmus azonos 
értékelését ; a vita eldöntéséhez azonban 
elmélyültebb elemzésre van szükség. 

Hopp Lajos 

Benyovszky Móric Emlékiratai. Ázsián át 
Madagaszkárig. Angolból fordította Jókai 
Mór. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket 
írta Fazekas László. Bp. 1956. Magvető 
K. 316 1. (Magyar Könyvtár.) 

Nálunk, itthon a felvilágosodás eszméi 
éppen hogy bontogatták szárnyaikat, csupán 
szellemi kapcsolatokat próbáltak teremteni 
a. világgal, külfölddel, amikor ez a magyar 
gróf már járta is a világot, ismerkedett vele. 
Gvadányi Nótáriusa csak Budáig utazott, 
s mily nagy szenzációt keltett. Sok magyar 
még birtoka határán sem járt túl, Benyov
szky meg Kamcsatkáról ad leírást és Mada
gaszkárt térképezi fel ! 

Irodalmi műről is lévén szó, a magyar 
emlékiratirodalom, egyik jelentős és a mű
fajon belül igen sajátos alkotását láthatjuk. 
A már közismert magyar emlékiratok, általá
ban politikai természetű írások. Ezekhez 
képest egészen más jellegű Benyovszky 
Emlékirata. Megtalálható ebben egymás 
mellett a földrajzi, táji, állati és növényi 
leírás, fajok és népek ismertetése, gazdaság, 
társadalom, vallási rítusok, szokások és 
mindennapi élet, csaták, izgalmas szökések 
és békés építőmunka tervezései, állam
szervezeti elgondolások. Hosszú, sok tíz
ezer kilométeres szárazföldi és tengeri utak, 
világméretekben mérhető tájegységek, me
lyeknek képei személyes benyomásokon ke-

t resztül maradtak ránk ; események hosszú 
sora, melyeknek hőse mindenkor az író maga, 
Benyovszky Móric. 

Benyovszky emlékirata, nem utolsósor
ban, azért is jelentős, mivel ezen keresztül 
bepillanthatunk a kor nagy gyarmatosító 
vállalkozásaiba, érdekek szembenállásába és 
hajszájába, fényt vetnek leigázandó benn
szülött népek elkeseredett küzdelmére, Be
nyovszky halálára, ki végtére is, az érdekek 
küzdelmében francia ágyúgolyótól találva 
esett el. Mint túlnyomórészt hitelesnek te
kinthető dokumentum, egyet-mást hátra
hagyott nekünk ezekről a törekvésekről és 
harcokról. Űj kiadásával dicséretes munkát 
végzett a kiadó ; egy értékes történeti és 
irodalomtörténeti emjéket tett a mai olvasó 
számára hozzáférhetővé. Ha egyszer lehető
ség nyílik rá : érdemes lenne kiadni az 
Emlékiratok teljes anyagát is. 

A kiadásról szólva : minden eligazítást 
megkapunk Benyovszky életére vonatkozóan 

és a mű létrejöttének körülményeiről (az an
gol kiadó 1789. előszava, a térképmelléklet 
stb.). Feltétlenül hiánynak érzem azonban, 
hogy az utószó (legalább egy-két bekezdés 
erejéig) nem irányítja a figyelmet az Emlék
irat irodalmi jellegére és ennek kapcsán nem 
jelöli ki helyét az emlékiratirodalomban. 
Annál is inkább hiány ez, mivel — mint 
mondottuk — az Emlékiratok komoly érté
kei a magyar irodalomnak. Több, mint csupán 
érdekfeszítő és szórakoztató olvasmány. Nem 
árt, ha az olvasó világosan látja irodalmi és 
irodalomtörténeti jelentőségét is. 

Kovács Győző 

Zrínyi Miklós összes művei. 1—2. köt. Sajtó 
alá rendezte és az utószót írta Klaniczay 
Tibor. Bp. 1958. Szépirodalmi K. 754: 
624 1. 

A Szépirodalmi Kiadó Magyar Parnasz-
szus sorozata Balassi Bálint után most 
Zrínyi Miklós műveit adta a régi magyar 
irodalom értékei közül az olvasók kezébe. 
A Zrínyi költői, prózai munkáit, valamint 
addig ismert leveleinek teljes gyűjteményét 
tartalmazó kiadás száz év múltán, Kazinczy 
Gábor és Toldy Ferenc 1853. évi kiadása óta 
az első, ahol, most már a levelekkel is meg
tetézve, Zrínyi összes műveit együtt kapja az 
olvasó. A költó'i és prózai műveket tar
talmazó első kötet Klaniczay Tibor, a leve
leket egybefoglaló második kötet Csapodi 
Csaba és Klaniczay Tibor közös munkája. 
Az első kötetben Klaniczay a verses műveket 
Négyessy László alapvető kiadása nyomán, 
a prózai írásokat pedig az ún. Bónis-féle 
kézirat nyomán közli. Utószavában meg
okolja eljárását : a Zrínyi művek krono
lógiai sorrendjének megállapításában, a szö
veg közlésében és à szövegjavításokban. Az 
Utószó tömören egybefoglalja mindazokat 
a tudnivalókat is, amelyek az egyes művekre 
vonatkoznak. — A kiadás nagy újsága a 
második kötet levélgyűjteménye, amely a 
szétszórt közléseken kívül egybefogja Markó 
Árpád és Iványi Béla gyűjteményeit, de 
azokat is megszerzi 46, köztük 32 kiadatlan 
Zrínyi levéllel. Összesen 320 levelet közöl
nek, úgyhogy a már közölteknél ellenőrizték 
és javították az esetleges hibákat és a jegy
zetekben felsorolták az egyes levelekre vo
natkozó tudnivalókat és az idegen nyelvűek-
nél, a szövegrészben közölt magyar fordítás 
után itt adták az eredeti szöveget. A szak
ember számára ez a levélgyűjtemény jelenti 
a kiadás legnagyobb értékét, nagyszerű alap
vetését az elkövetkezendő kritikai kiadás
nak. 

Jenéi Ferenc 
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Domby Márton : Csokonai élete és a kortársak 
emlékezései Csokonairól. Sajtó alá rendezte 
és a jegyzeteket írta Vargha Balázs. Bp. 
1955. Magvető. 147 1. (Magyar Könyvtár.) 

Domby Márton egyike volt azoknak, akik 
elsőül ismerték fel Csokonai költői nagy
ságát ; költészetének megértéséhez emberi 
magatartását szolgáltatja háttér gyanánt. 
Ezért nem is abban áll munkájának értéke 
és nagy érdeme, hogy mennyiben voltak 
eredetiek esztétikai nézetei és mennyit vett 
át külföldiektől, hogy egyáltalán'beszélhetünk 
e esztétikai rendszerről, vagy az erre törekvő 
igényről, hanem abban, hogy megeleveníti 
Csokonai személyét. S hogyan eleveníti meg ! 
Példamutató az a magát alárendelés, aho
gyan Csokonait csodálja. Nem lehet el
hallgatni azt sem, hogy e csodálatból ered
nek túlzásai is. Bemutatja azt, hol kell 
keresnünk Csokonai életében és pályájában 
a zökkenőket és megvilágítja Csokonai maga
tartásának okait, melyekben összefonódik 
az egyén és a társadalom kapcsolata, egy
másra hatása. 

Ennek a csaknem másfél évszázados 
irodalomtörténeti tanulmánynak az újra ki
adása nemcsak a kutatók munkáját könnyíti 
meg, de tanulságos és élvezetes olvasmány 
a Csokonai iránt érdeklődő közönség számára 
is. Vargha Balázs gondos jegyzetapparátusa 
és utószava méltó ehhez az irodalomtörténeti 
dokumentációhoz. Önmagában véve is mu
tatja, hogy alapos ismerője a Csokonai
irodalomnak, a kornak. Állandó utalásai 
jóval túlmutatnak a közölt anyagon, ki
terjeszkednek a Csokonai-művekre, meg
teremtik a közvetlen kapcsolatot Domby 
munkája és a költő művei között. Az pedig 
igen helyes, hogy megvédi Domby művének 
értékét Hatvány Lajos egykori értékelése 
(Nyugat, 1911. 371.) ellenében. Az utószó. 
feladatát helyesen értelmezve polemizál és 
értékel, anélkül, hogy elfogult lenne Domby-
val szemben. 

Kovács Győző 

Gyón! Géza : Csak egy éjszakára... Válo
gatott versek. Válogatta, jegyzetekkel el
látta és az előszót írta Szálai Sándor. 
Bp. 1959. Szépirodalmi K. 237 1. , 

A költő születésének 75. évfordulójára 
jelent meg Szálai Sándor gondozásában 
Gyóni Géza válogatott verseinek gyűjte
ménye. A kiadáshoz írt utószó szerint azzal 
a céllal, hogy „e kiadvánnyal is segítsük 
Gyóni korán megszakadt életművének át
tekintését és elhelyezését a magyar irodalom 
folytonosságában." (207 1.). Ezzel teljesen 
egyetértünk, hiszen Gyóni élete legtisz-
tultabb pillanataiban nemes emberi célokért 
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küzdött, és messze túljutva a polgári pacif iz
mus keretein eljutott az elnyomottakkal 
való testvéri azonosulás gondolatáig. 

Szálai találóan választotta meg a kötet 
címét, amikor a költő legjelentősebb, Lon-
donoan I. díjat nyert nagyszerű háború
ellenes versének címét adta a válogatásnak. 
Összeállításában, jegyzeteiben szemmellát-
hatóan gondos inunkat végzett. Jó érzékkel 
válogatta ki Gyóni életművéből a mara
dandót. De azért sajnáljuk, hogy egy-két 
jelentősebb darab mégis kimaradt Delőle 
(pl. Egy fehér kutyához stb.). A fénykép
mellékletekkel szűkmarkúan bánt. Gyóni 
arcképén kívül néhány ismertebb is bele
kerülhetett volna a kötetbe (szülőháza, 
bátyjával a fogságban, temetése). 

A kissé egyenetlen felépítésű bevezető 
tanulmányban Szálai körvonalazza Gyóni 
Géza pályáját, igyekszik megragadni jelentős 
lírikussá válásának fontosaob mozzanatait. 
Kár, hogy elvont . fejtegetéseit adatszerű 
életrajzi vonatkozások zavarják mindvégig. 
Világosabb gondolatmenet kedvéért a kettőt 
érdemes lett volna különválasztani. Szálai — 
jóllehet hangsúlyozza, hogy a háború, a 
hadifogság éveiben válik Gyóni jelentős 
költővé — mégis erről beszél a legkevesebbet.-
Helyeseljük, hogy bevezetőjében nyomaté
kosan utal a legértékesebb versekre, de 
ugyanakkor feleslegesnek érezzük ezek bő 
idézését (Csak egy éjszakára), hiszen az 
olvasó úgyis megtalálja a kötetben. 

Szálai tanulmánya nyelvileg gördülékeny 
esszé-stílus hatását kelti. A „mélyenszántó 
sikolyt" (9. 1.) azonban nem értjük. Azt 
sem fogadhatjuk el szó szerint, hogy Gyóni 
derekát halála után vasabronccsal „körül
csavarták". Nyilván ő maga sem ezt akarta 
mondani, mégis ez értődik belőle. Végül 
két, kiegészítő, ill. helyreigazító megjegyzést. 
Szálai nem mondja meg, hogy ki az általa 
emlegetett Nil. Legalább jegyzetben érde
mes lett volna néven nevezni a gyermeket : 
Dapsy Gizi. Abban pedig téved, hogy „Tíz
ezres tömeg kísérte utolsó útján" Gyóni 
Gézát (21. 1.). A temetésről készült fénykép 
nem ezt bizonyítja. A táborparancsnokság 
nem engedélyezte a népesebb temetést, így 
csak szűkebb baráti köre kísérhette utolsó 
útjára. 

Véleményünk szerint az említett hiányos
ságok ellenére Szálainak sikerült olyan válo
gatást adni az olvasók kezébe, amelyből meg
ismerhetik az imperialista háború ellen, a 
békéért küzdő, tiszta emberi érzésekért lel
kesülő Gyóni Gézát. Meggyőződésünk, hogy 
válogatása és problémafelvető tanulmánya 
az első számottevő lépést jelenti Gyóni 
költészetének " átfogó, kritikai felmérésé
hez. 

Pusztai Gyula 



Madácsy László : Móra Ferenc ismeretlen 
levelei Madarassy Lászlóhoz. Szeged, 19D7. 
Móra Ferenc Múzeum. 18 1. (Kny. a Mú
zeum évkönyvéből.) 

A szegedi múzeum 1954-ben létesült iro
dalmi osztálya néhány év alatt igen jelentős 
kéziratanyag birtokosa lett. A múzeumoa 
került dokumentumokat időről-idOre Ma
dácsy László, az irodalmi osztály vezetője 
teszi közzé. A múzeum Móra-leveleiből elő
ször a Tiszatáj 1954: 211—229. lapjain 
közölt Móra Istvánhoz (7 db), Magyar Káz
mérhoz (4), Cs. Sebestyén Károiyhoz (5), 
Győrffy Istvánhoz (9), Rácz Antalhoz (2), 
Bőjthe Ételhez (6), Domokos Lászlóhoz (1), 
Feleky Gézához (1), Purjesz Lajosnéhoz (1), 
Kalisch Simonnéhoz (1) írott leveleket, a 
szegedi Pedagógiai Főiskola 1957-es év
könyvében (69—80. 1.) Pósa Lajos Mórához 
írott 16 levelét tette közzé, s mostani köz
leményében a kaposvári múzeumból Takáts 
Gyula múzeumigazgató nagylelkűsége foly
tán a szegedi múzeumnak átadott 21 db 
Madarassy Lászlóhoz írott levelet publikál. 
Madácsy levélközléseinek általános mód
szere, hogy rövid bevezetőben summázza a 
levelezés jelentőségét, idézi a levelek fon-
tosabb részeit, majd szinte tipográfiai át
menet nélkül, nem egységes időrendben, ha
nem a címzettek szerint újrakezdődő krono
lógia szerint adja a leveleket. A bevezetők 
ügyesen, jól fogják össze a közlendők lé
nyegét, helyesen világítják meg szerepüket 
Móra életében, oeuvre-jében. A Madarassy-
hoz írott levelek előtti bevezető szöveg egy 
részének ugyan nincs szerves összefüggése 
az itt közölt levélanyaggal, de Móra álta
lános portréjához mégis hasznos adaléko
kat ád. 

Kár, hogy a leveleket kísérő jegyzetanyag 
igen sovány. (Az egyszerűség okából a 
leveleket folyószámmal láttam el ; célszerű 
lett volna így is közölni őket.) Magyarázat 
lenne szükséges pl. a következőkhöz : Ver-
szősi úr (3. sz. levél), szoborleleplezés (a 
szegedi Kossuth-szoborról van szó ; 4. sz.) ; 
Orbán Pista (5. sz.) ; az „elnökleted alatt 
álló egyesület" (5. sz.) ; milyen jeleit adta 
a szülőváros az életnek? miben állt Móra 
Madarassyék rendelkezésére 1904 pünkösd
jén? (7. sz.) ; mi a hajjintó fa? ki volt Szász 
barátunk (Szász Gyula igazgató-tanító, a 
néprajzi tár őre) ; Bátky melyik könyvéről 
van szó (Útmutató) ; Spolarich Lajosról is 
már itt szó esik, de a magyarázat csak a 
12. sz. levélnél szerepel (8. sz.) ; régészeti 
ügyben Torontálban — pontosabban : Csó
kán — járt (9. sz.) ; Madarassynak melyik 
könyvét említi Móra a 10. sz. levélben? 
(Nyilván a „Nomád pásztorkodás a kecske
méti pusztaságon" címűt) ; kik „alakultak 
meg" a 13. sz. levél szerint ? (A Néprajzi 

Társaság szegedi csoportja) ; mikor volt 
Móra Kálmány-emlékbeszéde? (14. sz.) ; 
melyik könyv nem kerül könyvárusi forgalom
ba? (15. sz.); mikor halt meg Móra édesanyja? 
mikor jelent meg Móra róla szóló cikke? (16. 
sz.); a „Néprajzi vonatkozások a szegedvidéki 
népvándorláskori és korai magyar leletekben" 
c. Móra-tanulmány megjelent az Ethn. 
1932 : 54. kk. lapokon (19—21. sz.). A 17. sz. 
levelet (1931. IV. 4.) egyébként maga Ma
darassy László közölte a Magyar Hírlap 
1935. dec. 25-i számában és különnyomat
ban is ; a jegyzetnek nemcsak ezt a tényt 
kellett volna föltüntetnie, de a levél ma
gyarázataként közölnie Madarassy cikkének 
részleteit, melyekből kiviláglott volna, mire 
is válasz Mórának ez a levele. Sok a sajtó
hiba is ; az egyszerű betűcseréket figyelmen 
kívül hagyva, csak az értelemzavarókat szóvá 
téve sorolunk föl néhányat : én, helyesen 
és (4. sz. első sor) : Kossuth-öoV, helyesen : 
Kossuth-/dz (4. sz.) ; ezt, helyesen azt (5. 
sz. 3. bek. 6. sor) ; Bát/iy, helyesen : Bát&y 
(8. sz.) ; nálatok tanúm meg ; helyesen : 
tartanám meg (14. sz.) ; rdmlik, helyesen: 
remiik ; fcisgyűlésen, helyesen : fccfcgyíílésen; 
„mikor én ismertem, akkor jogot érzett", 
helyesen : „akkor már jogot érzett" ; ün
nepeket és utána ; helyesen : utánufe (17. 
sz.) — Ezeket Madarassy közlése szerint 
javítottam, meglehet, hogy az a pontatlan, 
de akkor meg a jegyzetnek ezt kellett volna 
szóvá tennie l). 

Szép számú Móra-levél kiadatlan még. 
Mórának ezekben is kiválóan érvényesülő 
stílusa, mondanivalójuk életrajzi és önvallo-
másos értéke, az életműnek sokszor kulcsát 
jelentő adatanyaga egyaránt megokolttá 
teszi a mostanáig hozzáférhető (kiadott és 
még kiadatlan) levelek gyűjteményes, kötet-
béli publikációját. Meggyőződésem szerint 
az egyik legérdekesebb legújabbkori írói 
levelezés látna ezzel napvilágot! 

Péter László 

Űr György : Juhász Gyula ifjúsága. Szeged, 
1958. Szerző. 63 1. 

Az ízléses kiállítású füzet különlenyomat 
a szegedi napilap, a Délmagyarország 1958. 
ápr. 4-től máj. 9-ig terjedő számaiból. Szer
zője, az egykori szegedi újságíró,,főként 1919 
és 29 között ismerte a költőt, ebben az idő
ben dolgozott vele együtt szegedi redakciók-
ban, szívott vele egy levegőt színházban, 
kávéházban, baráti társaságban. Megírta a 
költő regényes életrajzát, s ennek első része, 
a gyermekkorról szóló látott most napvilágot. 
Forrása főként a kortársak elbeszélése volt : 
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kifaggatta az 1953-ban elhunyt édesanyát, 
Özv. Juhász Illésnét, levelezett a költő roko
naival, iskolatársaival, barátaival, s földol
gozta a részben tőlük kapott, részben köz
ismert dokumentumokat, a költő verses és 
prózai megnyilatkozásait is. A népszerűsítő 
jellegű, nem irodalomtörténeti szándékú írás
nak tudományos értéke mégis éppen abban 
van, hogy a költőnek arról az időszakáról 
tudósít összefoglalóan és időrendben, amely
ről a legkevesebb írott forrásunk van. így 
hangulatos képet fest a szülők egymásra
találásának idejéről, a korabeli Szegedről (s 
ebből tudtuk meg először, hogy Kalló Matild 
második felesége volt Juhász Illésnek), az 
Ipar utcáról, mely a gyermekkor sajátos 
környezetét jelentette a fiatal Juhász Gyula 
szamára. Jól érzékelteti a költővé válás 
folyamatát is, a diákkor kísérletező idejét. 
Kevesebb önállóság van — egyébként a 
dolog természete szerint, a kortársi vallo
mások híján — a novíciusi év rajzában ; 
itt majdnem kizárólag Juhász ismert vallo
másaira támaszkodik. Mégis jó, hogy le
nyomtatja a családi hagyomány szerinti 
levélbeli vallomást : „Még lehetek jó világi, 
de nem jó szerzetes." 

Néhány tárgyi tévedésére a költő öccse, 
Juhász Endre már rámutatott (Délmagyar
ország, 1958. aug. ^3). Szerinte túl komor 
az Ipar utcai ház Ür György festette képe, 
s több életrajzi 'tényt (Rózsika húga halálát, 
Juhász Illés betegségét, a Klima Ilihez fűződő 
kapcsolatot) a valóságosnál korábbra helyez. 
Egy kortárstól tudom, hogy pl. Brunmüller 
kövezőnek nem kilenc, csak négy gyereke 
kért kenyeret anyjuktól (13. 1.). Az újság
írós könnyedség okozta elírások kétség
telenül levonnak a füzetke értékéből, de ezek 
ellenére megjelenését a Juhász-irodalom gaz
dagodásának kell tartanunk. 

Péter László 

Balázs Béla: Az én utam. Versek. Válo
gatta és az előszót írta Komlós Aladár. Bp. 
1958. Szépirodalmi K. 254 1. 

Nehéz dolog kijelölni Balázs Béla helyét 
irodalmunk, költészetünk fejlődésében, hi
szen voltaképpen két külön költőt kellene 
elhelyeznünk századunk irodalomtörténeté
ben ; egyiket, az 1919 előttit, a Holnappal 
indulót, azon belül is sajátos színt jelentőt, 
a szimbolistát és misztikust, s az ettől merő
ben különböző, teljesen új emberi és költői 
útra tért emigránst, a szocialista költőt. 
S mind a kettő jelentős a maga nemében. 
Az első szakasz — ahogy a Kísértetfárásban 
maga Balázs Béla összehasonlítja költészetét 
a régivel — „gőgös pompájú", „bársonyos 
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bánatú", „dús színű", „szenvedések ék
köveivel tündöklő" verseket termett, a mo
dern, befelé forduló titkokat közelítő, szub-
jektivista líra gazdagítója volt. A másik : 
a mozgalom katonájának, sebeit nem muto
gató, belül vérző, kívül megkeményített 
arcvonásokkal csatázó harcosának versbe
formált mondandóit mutatja. A költő maga 
is érezte : önmagában csonka mind a kettő. 
A „taláros jnenetben" vonuló régi versek
ben sok a keresettség, mesterkéltség, a 
közösség, a magyarság problémáitól való 
elszakadtság, öncélúság, olykor idegenség. 
A harcos költészetben —. erre Komlós joggal 
mutat rá, ugyancsak a költő vallomása alap
ján — egy korábbi merevség helytelen hatá
saként kicsit elsikkadt a belső ember. De az 
Odisszeusz vagy a Kísértetjárás fölismerése 
már félig orvoslás is: az ekkori versek — 
a Tábortűz mellett és főként a Megint itthon 
néhány szép darabja — végre egybeolvasztja 
a korai Balázs Bélát a késeivel, a lélek 
mélyeit járót a közösség, a magyarság 
harcosával. Legszebb versei az emigráns haza
szeretet megrendítő vallomásai: a bodzavirág 
szaga is a szülőföldet idézi föl benne, „szegedi 
jegenyék zúgása", a Tisza vizének íze van 
érzékeiben, s a 40-es évek verseiben egyre 
többet emlegeti a bujdosásában otthont adó 
Szovjetunió mellett az elsőt, a szülőföl
det. A szocialista hazafiság egyik legki
válóbb, legszimpatikusabb költője Balázs 
Béla. 

A bevezető lényegében helyes képet ad 
Balázs Béla költői oeuvre-jéről, kár azon
ban, hogy kicsivel nem tényszerűbb, nem 
közöl több életrajzi adatot, kitér életművé
nek más vonatkozásai (drámái, meséi, film
esztétikai működése stb.) ismertetése elől, 
noha megszoktuk, s ez jó szokás is, hogy a 
hasonló jellegű kiadványok előtt, bármi 
tömören, de az egész életművet ismertető, 
összefoglaló képet kapunk a költőről, íróról. 
Talán a vers-citátumokból kevesebb is elég 
lett volna (idézet helyett csak cím), s így 
jutott volna hely is. Föltétlenül szükséges 
lett volna a kötet végén egy betűrendes 
címmutató és egy jegyzet vagy utószó, 
amely a kötet válogatásának szempontjait 
tartalmazta volna. így semmi fölvilágosítást 
nem kap az olvasó arról, hogyan viszonylik 
ez a kiadás az 1945-ben hasonló címmel meg
jelent „összegyűjtött versek"-hez, melyet 
még maga a költő válogatott össze és ren
dezett el. így nem világos előttünk az sem, 
hogy egyes versek abból miért maradtak ki 
(Egy szép zsidólány arcképe, Három piros 
rózsa, Hiszek a hitben, Hová, hová magyar 
honvéd?, Hazádnak rendületlenül stb.), vagy 
néhol a sorrend miért cserélődött föl? 

Péter László 



Szentiványi, Robertas: Catalogus conclnnus 
librorum manuscriptorum Bibliothecae Bath-
thyányanae. Ed. 4. Szeged (Hungária), 1958. 
Bibliotheca Universitatis Szegediensis et Unió 
UniversitariaadlnvestigandamVeteremLitte-
raturam Hungaricam. 366, V p. (Ad instar 
manuscripti). 

A gyulafehérvári Batthyány Könyvtár 
kéziratos anyagát legutoljára 1899-ben Varjú 
Elemér gondosan összeállított katalógusa 
vette számba. Az általa készített jegyzék 
jobb volt ugyan minden előzőnél (Cseres
nyés : Conscriptio, Beké : Index), mégsem 
nyújtott teljes képet a gyűjtemény gazdag
ságáról, mert csak a fontosabbnak ítélt 
fasciculusokról adott részletes leírást. 

Mintegy fél évszázaddal Varjú jegyzéké
nek megjelenése után, 1947-ben, Szentiványi 
Róbert munkálkodása terelte ismét a figyel
met a Batthyány Könyvtárra. A rákövet
kező tíz évben még két kiadást megért 
— különben vékony — füzetkék, pusztán 
kiadásuk tényével is beszédesen bizonyították 
Szentiványi törekvéseinek jogosultságát és 
fontosságát, annak ellenére, hogy munkája 
akkor még egyáltalán nem tette feleslegessé 
a részleteiben messzemenően gazdagabb Varjú 
Elemér-féle összeállítást. 

A Szentiványi szerkesztette Catalogus 
nem adott pl. precíz leírást a koíligátumokról 
(találunk megjegyzés nélküli Opuscuta varia 
címszót is), mellőzte a könyvtári jelzet fel
tüntetését. Következetlennek bizonyult a 
fontosabb bejegyzések' és szövegrészek közzé
tételében is, de még inkább a vonatkozó 
irodalomra utalásban. 
, A jelenlegi 4. kiadás mindezeket a 
hibákat és hiányosságokat kiküszöbölte, 
olyannyira, hogy a lehetőségek adta 
kereteken belül feltétlenül eleget tesz a 
teljesség igényének. Szentiványi tehát 
jelentősen megkönnyítette a tájékozódást 
a nagyszámú közép- és újkori kéziratos 
anyagban. 

A Batthyány Könyvtár nemzetközi hír-
•nevét a régóta, többé-kevésbé ismert törzs
anyag, köztük a Nibelung-ének ,,F-kódex"-e, 
a Qesta Romanorum Katona Lajostól fel
fedezett szövege alapozta ugyan meg, de 
valójában csak most nyílik mód az anyag 
teljes áttekintésére. Fontos ez ott, ahol nem 
kevesebb, mint 12 nép irodalmának emlékei 
sorakoznak egymás mellett a polcokon, antik, 
közép- és újlatin szerzők vegyesen az anya
nyelvű irodalmat képviselő írókkal együtt. 
Vegetius, Hadamar von Laber, Aeneas Syl
vius, Erasmus, Reuchlin, Molière, Metas-
tasio, Voltaire, Marmontel találomra kiraga
dott nevei is jól mutatják ezt. A rendkívül 
változatos, és világirodalmi szempontból sem 
érdektelen összetételű névsort az egyházi 
irodalom legismertebbjei egészítik ki : Augu

stinus, Tertullianus, Aquinói Tamás, Bona
ventura, Servet, Socinus Faustus stb. Érde
kes, hogy anabaptista iratok is helyt kap
tak a lutheránus és kálvinista művekkel 
kevert, de lényegében katholikus szellemű 
gyűjteményben. A magyarok közül ugyan
csak sok a jeles név : Szálkai Balázs, Beth
len Farkas, Kemény János, Cserei Mihály, 
Hermányi Dienes József, Illei János és még 
sokan mások. 

De nemcsak egyes nevek keltik fel a 
figyelmet. Itt van pl. a XV. századi szepes
ségi könyvtárak nagy része is, amelyek 
a Leges ecclesiasticae tanúsága szerint 1775— 
1784 között kerültek Batthyány Ignác tulaj
donába. A kutatások már régen tisztázták 
azt a kérdést, hogy az ezekben sűrűn fel
bukkanó „ecclesie sancti Jacobi", a „Ho
spitale Leporosorum", vagy a „Sancta Élisa-
betha extra muros" stb. bejegyzéssel ellátott 
könyvek voltaképpen a „24 regalium"-nak 
„m Lewza" levő kéziratos és nyomtatott 
könyvanyagához, pontosabban szólva a Con-
fraterniías XXIV Plebanorum Scepusiensium 
lőcsei könyvtárához tartoztak. A társulati 
közös könyvgyűjtemény Gyulafehérvárott 
található töredékéből is megállapítható, hogy 
mily nagy volt a homiletikusok (Chriso-
stomus stb.), filozófusok (Anselmus stb.) és 
aszketikusok (Ludolphus de Saxonia stb.) 
iránti érdeklődés. 

Ugyancsak a Batthyány Könyvtárba 
került a confraternitas legjelentősebb tagjá
nak, Henckel Jánosnak gyűjteménye is. 
Henckel, az általa vásároltakon kívül, bele
olvasztotta ebbe az Erasmustól kapott köny
veket, valamint azokat is, amelyeket részint 
Leudeschid György szepesi kanonoktól^ ré
szint Thurzó Zsigmond váradi püspöktől 
örökölt. 

Külön figyelmet érdemelnek a társasági 
tagok irodalmi munkálkodásának emlékei, 
így pl. Senftleben Zsigmond Vocabularius 
Latino—Germanicusa, vagy Rozsnyai Jám
bor János Concordantia Veteris ac Növi Testa-
menti c. másolata. Meg kell mindjárt jegyez
nünk, hogy Szentiványi alighanem téved, 
amikor Trausch Schriftsteller Lexikonàra. hi
vatkozva, Rozsnyai Jámbort a Brassó megyei 
Rozsnyóról (Rosenau) származtatja (379. sz.), 
mert Henckel 1504-ből származó, Januensis 
Legendáé sanctorumäban írott bejegyzésében 
„Rosnobanya"-ról beszél, amelyet kétség
kívül a Gömör megyei Rozsnyóval (Rosenau) 
kell azonosítanunk. 

Szintén Gyulafehérvárt van a confrater
nitas thomista filozófusának, Kézsmárki 
János professzornak Summa ja is. Tőle való
ban őriznek Budapesten egy kódexet, de 
nem a Széchényi Könyvtárban, mint ahogy 
Szentiványi mondja (667.. sz.), hanem az 
Egyetemi Könyvtárban „Cod. Lat. 75." jel
zéssel. 
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Ami a Catalogus összeállításának szem
pontjait és módszereit illeti, ezekkel teljesen 
egyetérthetünk. Szentiványi címfelvételei pre
cízek és az általa minden esetben megadott 
irodalomból nem hiányzik egyetlen fontos 
forráskiadvány, vagy szakmunka sem. Mun
kája során a már eddig ismert adatokat 
megbízhatóbbakká tette, vágy kiegészítette, 
sőt, ahol irodalomtörténetileg indokoltnak 
látszott, teljes versszövegeket is közölt (vö. : 
1377-es Missale Strigoniense). 

Szentiványi alaposságára jellemző, hogy 
sikerült megállapítania több anonim mű 
szerzőjét, feloldania ismeretlen monogram-
mokat. Különös gonddal írta le a kolligátu-
mokat (e téren most már sokkal megbízha
tóbb elődeinél), ezekből többet épp ő fede
zett fel. A Varjú Elemértől elveszettnek hitt 
kéziratokat kettő kivételével (Beké Indexé

ben 339. és 401. sz.) mind felkutatta, egy
szóval nemcsak tüzetes felmérést végzett, 
de esetenként új művekkel és szerzőkkel is 
szaporította a Batthyány Könyvtár kéziratai
nak számát. Méghozzá olyanokkal, amelyek 
bizonyára fel fogják kelteni a lengyel, osztrák 
stb. tudományos körök figyelmét is. 

Az elmondottak eléggé bizonyítják, hogy 
Szentiványi Róbert munkáját nemzetközi 
érdekűnek kell tartanunk. Ez indokolja meg 
azt is, miért írta könyvét latinul. A szak
emberek ezt nyilván természetesnek veszik, 
a külföldiek számára 12 nyelv helyett külön
ben is ez a legjobb közvetítő megoldás. 
A Catalogust egyébként részletes mutatók 
és érdekes fakszimilék teszik teljessé. 

V. Kovács Sándor 
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