
lenne szó), ezért az ilyen munkákat magyarul 
— esetleg idegen nyelvű rezümével — kellene 
közölni. A magyar irodalomtörténetet — szű
kebb értelemben véve — két tanulmány kép
viseli a kötetben, bár vonatkozásai miatt ide 
vehetünk még kettőt (Tibor Kardos: Die 
Bedeutung der in Patak verbrachten Jahre 
fiir^ die humanistische Pedagogik Comenius' 
és Éva Róna: Sir Philipp Sidney and Hungary) 
Kardos Tibor tanulmánya korábban magya
rul is megjelent (Ped. Szle, 1958.); az utóbbi 
pedig az 1573-ban Magyarországon járt neves 
angol költő magyar kapcsolataival, illetőleg 
a magyar hősdalokra vonatkozó megállapí
tásaival foglalkozik. 

Mezei Márta tanulmánya (Ein vergessenes 
Bessenyei-Buch: Leben und Taten des János 
Hunyadi) Bessenyei Györgynek egy olyan 
művére hívja fel a figyelmet, amelyre az 
irodalomtörténet, érdemének megfelelően 
még nem figyelt fel. A Hunyadi János élet
rajz 1778^ban Bécsben jelent meg, de új 
kiadására, bár Vajthó László ezt is tervbe 
vette sorozatában, mind ez ideig nem került 
sor. Az is igaz, hogy irodalomtörténetírásunk 
még nem foglalkozott Bessenyei e művével 
részletesen, bár Gálos Bessenyei életrajzában 
már bizonyos mértékig rámutatott jelentősé
gére; arra t. i. , amit Mezei Márta is a leg
jelentősebbnek tart benne: felvilágosult szel
lemére és előadásmódjának értékeire. Mégis 
mindenképpen indokolt volt Bessenyei e 
munkájával alaposabban foglalkozni, mert 
kétségtelen, hogy ha nem is a legjobb, de 
mindenesetre a jelentékenyebb munkái közé 
tartozik. 

Az évkönyv másik magyar irodalomtör
téneti tanulmányában Nagy Miklós Jókai 
Aranyember című regényével foglalkozik 
(Der Goldmensch. Versuch einer Analyse des 

Romans von Mór Jókai). Magyarul is meg
jelent: It 1959.) Jókainak — talán a 
legnépszerűbb regényéről — az utóbbi évek
ben többen is írtak (Sőtér István: Jókai 
útja. Csillag 1955; Lengyel Dénes: Utószó 
a regény 1954. évi kiadásához), Nagy Miklós 
tanulmánya mégis új szempontokat is vet fel 
és olyan megállapításokat tartalmaz, amelyek 
nem csak az Aranyember-re, hanem általában « 
Jókaira vonatkoznak. Nagyon érdekesek pél
dául azok a fejtegetések, amelyekben Jókai 
és a valóság viszonyáról van szó. Ezek során 
vitába száll Mikszáth véleményével és számos 
művével bizonyítja, hogy Jókai személyes élmé
nyeinek a nyomai sokszor kimutathatók más 
regényeiben is, nem csak az Aranyember-ben, 
mint ahogyan ezt Mikszáth állította. Kétség
telen, hogy az Aranyember azért ' válhatott 
Jókai egyik legsikerültebb regényévé, mert 
egyaránt kapcsolódik Jókai élményvilágához 
és a kor viszonyaihoz. A szerző részletesen 
foglalkozik a kor társadalmi és politikai 
állapotaival is, amelyek a regény születését 

lehetővé tették, valamint Jókainak azzal a 
művészi formakeresésével, amelynek során 
e művében közelítette meg legjobban a kri
tikai realizmus emberábrázolását. 

Az évkönyv a magyar irodalomtörténet
hez kapcsolódó tanulmányokon kívül még 
számos írást tartalmaz, amelyek részben 
magyar nyelvészeti, részben pedig a nem 
magyar irodalmi tanszékek munkásságáról 
adnak számot. 

Kókay György 

Nagy Dezsff: Cegléd bibliográfiája. Bp. 1960. 
Múzeumok Központi Propaganda Irodája. 
173 1. (Ceglédi Füzetek 9.) 

Nagy Dezső összeállítása 38 fejezetben 
1915 címleírást tartalmaz. Az igen magas 
fejezetszám a tájékozódást megkönnyíti 
ugyan, de bizonyos fokig el is aprózza az 
egyes tárgyköröket. (Pl. képzőművészet, zene, 
színház, műkedvelők-dalárda nyugodtan 
összevonható lett volna egy fejezet alá stb.) 

A minket közelebbről érdeklő Irodalom-
irodalomtörténet fejezet 72 címet ölel fel. 
A feltárt anyag különösen azért értékes, 
mert a mintegy 250 évfolyamot is elérő helyi 
hírlapanyag alapján készült. Jellemzésül csak 
néhány érdekesebb adatot ragadunk ki: 
Szegedi Kis Istvánról, aki egy ideig ceglédi 
pap volt, külön cikk számol be. 

A Ceglédi Függetlenség 1934-es évfolyamá
ban Petőfi haláláról számol be „Petőfi tanít
ványa". 

Cegléden töltötte élete utolsó éveit Áldor 
Imre. A helyi sajtóban ketten is (Kardos 
Albert és Oppel József) megírták életrajzát. 

Itt élt gyermekkorában Toldy Ferenc, ide 
adták magyar szóra. Ceglédi életéről, lakásá
ról, későbbi munkáiról több írás is tájékoztat. 

Szabolcska Mihály 1897-től több verset 
küldött a Cegléd c. lapnak. Rákosi Viktornak 
pedig 1899-ben és 1901-ben jelent meg no
vellája a helyi lapban. 

Kárpáti Aurél verseiből a Czegléd c. heti
lap 1904-es évfolyama őriz néhányat. Mun
kásságát a továbbiak során is figyelemmel 
kísérik. Az én örökségem c. kötetből 1909-ben 
mutatnak be néhány verset. 

Ugyancsak a Ceglédi Függetlenség 1934-es 
évfolyamában Cecei aláírással, Ady emlékek 
címen jelent meg cikk. 

A fentiek csak kisebb részét jelentik a 
bibliográfiában foglalt anyagnak. Elszórtan 
több íróról található még egy-egy érdekes 
irodalmi adat. (Arany, Jókai, Táncsics, 
Széchenyi, Gárdonyi, Reményik, Áprily, 
Juhász, Háy, Ibsen, Tolsztoj.) 

Kár, hogy az irodalomtörténészek számára 
is hasznos bibliográfiát egyáltalán nem, vagy 
csak hosszas utánjárással lehet megszerezni. 

Kőhegyi Mihály 
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