
emléket, annak jelentőségét nem becsülik 
túl,, érdemének megfelelően méltatják: „A 
szövegemlék 44, a glosszák 11 szavának 
összesen tehát 55, a XV. század elején és nem 
egy esetben először éppen szövegemlékünkben 
jelentkező magyar szónak a feltárása mégis 
csak nyelvtörténetünk valamelyes gyarapo
dását jelenti." 

Mind Farczády könyvészeti, illetve a 
kódexet és a szövegemléket ismertető fejte
getései, valamint Szabó T. Attila nyelvészeti 
tanulmánya pontos, alapos munka. Ehhez 
járul a nyelvemlék fakszimiléje. S így egé
szében egy kiváló kis könyvet kapunk az 
újonnan felfedezett magyar nyelvemlékről. 
A könyv szép kiállítása a bukaresti akadé
miai kiadót dicséri. 

Gerézdi Rábán 

Verancsics Faustus Dictionarlurnának magyar 
szókészlete betűrendben, a latin értelmezé
sekkel. Készítette B. Simond Renée. Bp. 
1959. Akadémiai K. 78 1. 

A kiadás beleilleszkedik abba a tervszerű 
kutatómunkába, amely a közelmúltban meg
jelent publikációk alapján (Deme László: 
A XVI. sz. végi nyelvi norma ; Papp László: 
A XVI. sz. végi nyelvjárások; uő: Nyelv
járás és nyelvi norma X VI. századi deákjaink 
gyakorlatában) a XVI. sz. végi magyar nyelv 
— előbb vagy utóbb — megírandó monog
rafikus áttekintését hivatott előkészíteni. 
B. Simond Renée munkája tehát nemcsak 
egy több nyelvű szójegyzék magyar—latin 
anyagát nyújtó kritikai kiadásként értékes, 
de ebben az összefüggésben időszerű és hasz
nos is. 

Verancsics Faustus ma is mint afféle egy-
könyvú nyelvtudós él a köztudatban, kit 
eleve csakis igy lehet emlegetni, holott ez a 
tevékenysége közéleti (politikusi, irodalmi-
és művelődéstörténeti jellegű) működésének 
csupán egyik oldala. Az újabb kutatások 
(1935) óta tudjuk ugyanis, hogy — való
színűleg Draskovich György példájára és 
sugallatára — Verancsics, ha szerény mér
tékben is, de részt vállalt a magyarországi 
rekatholizáció irodalmi előkészítéséből. Egy
részt Algerus Leodiensis 1584-es prágai kiadá
sának előszavában, másrészt 1595-os, végül 
a két 1606-os emlékiratában implicite benne 
foglaltatott már számos olyan elv, mely 
később Pázmány programjának fontos része
ként bukkant fel. 

Mindezeket természetesen neiri azért emlí
tettük, mintha Verancsics életrajzát, pálya
futásának — ha mégoly vázlatos — ismer
tetését, vagy esetleg bármiféle Verancsics-
bibliográfiát, számon kérnénk B. Simond 
Renée következetesen nyelvészeti szempontú 
bevezetőjétől és apparátusától. Inkább csak 
tanulságul kívántuk megállapítani, hogy 
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Verancsics Faustus igazi, teljes arcképének 
megrajzolása egyes tudományágak helyett 
ma már .a nyelvtörténeti kutatók és az iro
dalomtörténészek közös feladata kell, hogy 
legyen, s ehhez a Dictionarium kiadása két
ségkívül egy lépést jelent előre. 

V. Kovács Sándor 
• 

Szigligeti Ede: Színművek. Válogatta, sajtó 
alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket 
írta: Z. Szálai Sándor. Bp. 1960. Szépirodalmi 
K, 511 1. 

A Szépirodalmi Kiadó régóta vajúdó ter
vét valósítja meg, amikor megjelenteti Szig
ligeti Ede színműveinek válogatott kötetét. 
Szigligeti kétségtelenül a magyar dráma és 
színháztörténet egyik legjelentősebb alakja. 
A Nemzeti Színház története elképzelhetetlen 
nélküle. Mint színész, titkár, majd mint ren
dező és dramaturg dolgozik, s ő az első polgári 
életet élő igazgatója a színháznak, aki nem 
származása és társadalmi összeköttetései 
révén, hanem tehetsége, szorgalma és mun
kája árán jutott erre a magas állásra. 

Szinte példa nélkül álló írói termékenysé
gével biztos anyagi alapot nyújtó eredeti 
műsorrendet teremtett, s népszínműveivel a 
színpadon győzelemre vitte a népi nemzeti 
irányt. Reformkori történelmi drámáiban a 
nemzeti öntudatot ébreszti, fiatalkori nép
színműveiben a jobbágykérdés megoldását 
sürgeti, 48-ban Rákóczi példájával lelkesít, 
a bukás pillanatában a Liliomfi kedves törté
netével akarja a könnyeket letörölni. A Bach-
rendszer idején sem fordul el 1848-tól, a leg
sikerültebb darabjaiban a szabadság és a 
demokrácia eszméit idézi. A kiegyezés után 
igaz, már távolabb él a társadalmi harcoktól, 
de a nagy társadalmi erők mozgására akkor 
is felfigyeltek. Ő ábrázolja először irodal
munkban a munkás és a tőkés ellentétét. 

A felszabadulás után több színházunk 
tűzte műsorra Pesten és vidéken Szigligeti 
egy-egy színművét, sőt a Liliomfiból nagy
sikerű filmet készítettek. De könyvkiadásunk 
mostohán bánt vele. Csaknem 15 évnek kellett 
eltelnie, míg Szigligeti drámái újra megjelen
tek. S könyvkiadásunk szeszélye úgy hozta, 
hogy most másfél év alatt a Szökött katonát 
a Magvető is (Három reformkori dráma, 
Magyar Könyvtár sorozat. Bp. Magvető 
Könyvkiadó, 1959.) és a Szépirodalmi is 
megjelentette mostani, Szigligeti Ede: Szín
művek c. kötetében. 

A Szépirodalmi Kiadó Szigligeti kötete 
ízléses, szép kiadásban, jó papíron jelent meg. 
A kötet válogatása (Z. Szálai Sándor munkája) 
gondos, valóban Szigligeti legjellemzőbb hat 
színműve került bele. Arról esetleg lehetne 
vitatkozni, hogy a teljesebb pályakép kedvé
ért talán meg lehetett volna találni a módját, 
hogy legjobb történelmi drámája, a Gr üti, 
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és a szabadságharc emlékét idéző Halottak 
emiéke című társadalmi drámája belekerüljön 
a kötetbe. A színpadi hatás és az irodalmi 
érték, a költői gond egy darabjában sem 
érezhető annyira, mint a Grittiben. Nemcsak 
szerepeket írt benne, hanem igazi, sokoldalúan 
megrajzolz, élő jellemeket. A Gritti színvona
lát nem tudta többé Szigligeti elérni a törté
nelmi drámáiban, csak a / / . Rákóczi Ferenc 
fogságával közelíti meg, de az is elsősorban 
nem dramaturgiai értékeinek, hanem annak 
köszönhette sikerét, hogy a közönség saját 
gondolatait és érzéseit hallotta viszhangozni 
a színpadról. 

A Halottak emléke a magyar társadalmi 
dráma ragyogó lehetőségeit hordozza magá
ban, sejteti, mivé fejlődhetett volna Szigligeti 
szerencsésebb társadalmi történelmi körül
mények között. 

Ha már a válogatásba nem kerülhetett 
be, Z. Szálai Sándor egyébként igényes utó
szavában feltétlenül részletesebben szólhatott 
volna a Gritti-ről, A Halottak emlékét pedig 
mégsem említi. Pedig ez kulcs-darab, Szigligeti 
67-es világnézetének hű tükörképe. Megmu
tatja ragaszkodását 48-hoz, de már látszik 
a kiábrándultság is, amely a haza sorsán 
változtatni úgy sem lehet tanulságot leszűrő 
drámájához, a Straenseehez vezet. Általában 
röviden intézi el Z. Szálai Szigligeti szabad
ságharc utáni korszakát, olyan fontos művek
ről, mint A fény árnyai, vagy A sztrájk, 
említést sem tesz. 

A kötet értékét jelentősen emeli a gazdag 
és gondos jegyzet-szótár s színesebbé, élőbbé 
teszi a képanyag is. Különösen jó ötletnek 
bizonyult a felszabadulás utáni felújításokról 
készült fényképfelvételek közlése. 

Osváth Béla 

Ady Endre: A fekete lobogó. 2. módosított 
kiadás. A kötetet összeállította és a bevezető 
tanulmányt írta: Földessy Gyula és Király 
István. Bp. 1960. Kossuth K. 272 1. 

A századforduló és a századelő erős nem
zetközi és hazai antiklerikális harcainak doku
mentuma ez az Ady-cikkgyűjtemény. Ady 
a magyar polgári radikalizmus legprogresszí
vebb szárnyán (a hibákban kevésbé, pozití
vumaiban inkább osztozva) már fiatalon 
következetes harcot folytatott a magyar 
klérus, a magyar feudalizmus szellemi tá
masza ellen. 

Ezekben a cikkekben egyszerre jelentkezik 
Ady kétségbeesése a magyar haladás elmara
dottsága fölött, istenhitének vívódása, a 
magyar társadalmi haladás osztálybázisának 
keresése, a nemzetiségi kérdés megoldatlan
ságának problémája. Ady érezte, hogy fél
feudális elmaradottságunk egyik oka az egy
ház, amely minden rosszat összefog és terror
ral üli meg az agyakat. Bizalommal, de nem 

kétségek nélkül indul el a vörös lobogó felé, 
mely méltó és győző ellenfele a fekete lobogó
nak. 

Bátran és vádlón írja meg: Magyarorszá
gon klerikális-feudális uralom van, ez az 
ország a „butaság országa", ahol a zsidó
üldözés címén harcot folytatnak minden 
szabadgondolkodó ellen, ahol a parasztok 
egyházellenessége vallási türelmetlenséghez, 
sőt feudalizmus elleni lázadáshoz vezet. 

Ezekben az írásokban sokkal egyértel
műbben foglal állást az istenhit kérdésében, 
mint verseiben. A vallást történeti produk
tumnak tekinti, mely véges. Még a deizmusra 
is haraggal gondol, gyűlöl minden felekezetisé-
get, mely útját állja a „szegény emberlény
nek". A protestantizmus nemzeti, történeti 
értékét látja, de ezt az értéket már csak a 
múltra nézve tudja megbecsülni. Iróniával 
ír Prohászka modern katolicizmusáról és 
lelki bénaságnak tartja Adcrlphe Rétté „meg
térését". (A. R. többször „megtért"; 1911-ben 
Juhász Gyula is cikket írt az egyik „megtéré
séről".) Minden szellemi és testi nyomorúság
nak okát a vallásban és az egyházban jelöli 
meg és „ezt nem lehet rejtegetni az elefánt
csonttoronyban". 

Igen érdekes, hogy néhány cikkben a 
sokkal később íródott versek motívumai 
jelennek meg: Pl. „Ide új hit, új erő, új 
munka kell !" . . . (István király. Nagyváradi 
Napló, 1902. aug. 20. Vö. Fölszállott a páva. 
1907.); „A világ nagy rostája ki fog lassan-
lassan hullajtani b e n n ü n k e t . . . . " (Ideális 
őrültek. Nagyváradi Napló, 1903. jan. 15. 
Vö. Az idők rostájában. 1913.);- „Góg és 
Magóg népét érckapukkal zárták el, de Góg 
és Magóg népe legalább döngethette ezt az 
érckaput. A mi népünk ezt sem teheti." 
(Bilek. Nagyváradi Napló, 1903. júl. 28. 
Vö. Góg és Magóg. 1907.) A Góg és Magóg 
motívum előkerülése Ady írásaiban tehát 
sokkal régibb, mint a vers megjelenése. 
(Erről nem szól: Földessy: Ady minden titkai. 
25—26. Sinor Dénes: It. 1957. 78—79. Schei
ber Sándor: It. 1957. 372. sem.) 

A jegyzetek néha túlmutatnak a kérdéses 
cikk problematikáján. Ilyen pl. a 135. sz. 
jegyzet, ahol a duk-duk motívum első meg
jelenését kommentálja (1908. márc), értékeli 
az 1908. novemberi duk-duk-cikket is, az 
eddigi vélemények közül a legelfogadhatóbb 
módon. A szerkesztők nem időrendben, hanem 
problémakörök szerint közlik a cikkeket, 
azzal a megokolással, hogy „az olvasó minél 
áttekinthetőbb képet kapjon Ady Endre 
egyházi reakció-ellenes harcáról." Vélemé
nyünk szerint az időrendi közlés jobban 
szolgálta volna ezt a célkitűzést. A probléma
körökön belül sincs időrend, így azután 
zavaró például âz olyan eset, hogy a 113. 
cikkben azt írja Ady: „Nyolc-kilenc hónappal 
ezelőtt proponáltam itt e lapban: állítsunk 
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