
lönös tekintettel az-re.Ez az argumentum 
azonban meglehetősen ingatag alapokon 
nyugszik, és könnyen eleshetik, ha a mainál 
jobban fogjuk ismerni XVI. századi magyar 
nyelvű kéziratos emlékeink hangjelölését. 
Általában azt mondhatjuk, hogy Farkas 
Gyula érvei nem valószínűtlenek ugyan, de 
mai ismereteink inkább contra, mint pro 
bizonyítanak vele kapcsolatban. Varjas Béla 
ejlenvetésein (Kísérő tanulmány Sylvester 
Üj Testamentumának kiadásához, Bp. 1960. 
19—20. Bibliotheca Hungarica Antiqua, I.) 
túlmenően azt is meg kell mondanunk, hogy 
nem evidens a kódex útjának megrajzolása 
sem. Ha Nádasdy közvetítő szerepét nem fel
tételezzük, akkor is találunk magyarázatot 
arra, hogyan jutott a Müncheni-kódex 
Bécsbe, későbbi tulajdonosához, mert Wid-
manstetter 1553. április—május hónapokban 
maga is járt Erdélyben, Georg Utjesenovic 
meggyilkolása miatti kihallgatások idején. 
A hipotézis láncolatból néhány teljesen meg
alapozatlan és felesleges feltevés el is marad
hatott volna. PL: Nádasdy ki akarta adatni 
(?) a Müncheni-kódexet, de Sylvester régi 
szöveg helyett inkább új munkát akart közzé
tenni (?) (S. 9.); vagy annak a kérdésnek 
„megoldása", hogy Nádasdy eladta-e vagy el-

. ajándékozta-e a.-tulajdonában levő ( !) kó
dexet, — hisz a megoldásig nem vitt problé
ma még mindig az, hogv birtokolta-e egyálta
lán? (Vö. S. 12.) 

Végső összegezésül annyit mondhatunk, 
hogy Farkas Gyula álláspontja Nádasdy 
szerepét illetően, a művelődéstörténeti össze
függések fényében, még akkor is elgondol
koztató, ha nagy mértékben kérdéses. 

V. Kovács Sándor 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. Drá
mai költemény. Az utószót írta: Szauder 
József. Bp. 1960. Magyar Helikon. 243 1. 

Nemrégen új díszkiadásban jelent meg 
Vörösmarty klasszikus munkája Szauder 
József magvas kísérőtanulmányával, amely 
tükrözi romantika- s vele együtt Vörösmarty-
felfogásunk módosulását az 1955-ös realizmus
vita óta. Ekkor Baróti Dezső és Juhász Géza 
a Csongort még egyértelműen realista alkotás
ként értékelték, de Tóth Dezső azóta meg
jelent Vörösmarty-monográfiája már nem 
azonosította magát az ilyen szimplifikáló íté
lettel, s ezzel az álláspontjával egy lépést tett 
a helyes megoldás felé. Mindamellett a magyar 
romantika problémái mindmáig nyitott kér
dést jelentenek irodalomtörténetírasunknak. 

Szauder az eddigi kutatások eredményei
vel összhangban kijelöli a Csongor és Tünde 
helyét a Zalán futásától a János vitéz felé 
vezető úton, majd utal az 1825—31 között 
írott művekre, amelyekben már benne van 

a Csongor képkincsének és meseszimbolikájá
nak magva. Szemléletes példákon keresztül 
dokumentálja Vörösmarty hőseinek elvágyó
dó jellemét, s érdekes stílusösszehasonlítást 
végez A bujdosók c. drámával. A továbbiak
ban újszerűen foglalkozik a drámai költe
mény népi világát megtestesítő alakokkal. 
Ennek kapcsán meggyőzően mutat rá az 
ábrázolás életképszerű vonásaira, egyszer
smind intve attól, hogy ezek jelentőségét túl
hangsúlyozva a Csongor és Tündében az egy
ségesen realista ábrázolás korai darabját 
lássuk. 

A kiadvány jellegéből adódóan Szauder 
tanulmánya természetesen egészen más célo
kat kívánmegvalósítani, mint hogy irodalom
történeti problémákat oldjon meg, mégis úgy 
érezzük, hogy számos részletkérdésben be
hatóbb kutatásra ösztönöz. 

Heverdle László 

Kovács Endre: A lengyel kérdés a reformkori 
Magyarországon. Bp. 1959. Akadémiai K. 
4291. ' 

A magyar történetírásban már sokszor fel
vetett, de kellőképpen még meg nem oldott 
problémát ez a mű a lehető legnagyobb teljes
ségre törekedve igyekszik bemutatni. A kér
dés történeti fejlődését kitűnően bemutató 
fejezetek ismertetése itt nem lehet feladatunk, 
figyelmünket a könyv negyedik, utolsó feje
zete kelti fel, mely „Irodalmi életünk és a 
lengyelek" címen az egész korszak irodalmi 
elemzését adja. Bemutatja a lengyel költé
szet egykorú magyar visszhangját,'majd fel
sorolni igyekszik azokat a magyar műveket, 
amelyek lengyel témájúak. Nyilvánvaló, hogy 
a történésznek ezzel a fejezettel nem volt 
más célja, mint hogy alátámassza, kézzelfog
hatóbbá tegye egész könyvének mondani
valóját. Az irodalom ebből a szempontból 
mindössze puszta illusztrációs anyag, s ezért 
e könyvben nincs is olyan nagy szerepe, mint 
amilyet joggal elvárhatnánk tőle. Költőink
nek, esszéistáinknak, irodalomtörténészeink
nek és a lengyel kultúrának a viszonyát 
Kovács sokkal vázlatosabban dolgozta "fel, 
mint a társadalmi, politikai, a gazdasági 
vagy éppen hadtörténeti kérdéseket. 

Ha el is ösmerjük, hogy Kovács Endrének, 
a történésznek e művében elsősorban társada
lom- és politikai történeti problémákat kellett 
megoldania, azért mégis meg kell jegyeznünk, 
hogy az irodalom háttérbe szorítása nem se
gíti elő a teljes kép kialakítását. Hiszen a 
reformkor költészete mind nálunk, mind a 
lengyeleknél szerves tartozéka annak a nem
zeti harcnak, amely Kovács könyvének a 
középpontjában áll. Ha a kor társadalmi és 
politikai fejlődésrajza rokonvonásokat állapít 
meg a két nemzet élete között, akkor e rokon
vonásoknak a költészetben is tükröződniök 
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kellett. Kár, hogy Kovács nem szentel ennek 
elég figyelmet, nem aknázza ki eléggé sem a 
mikrofilológia eddigi kutatási eredményeit, 
sem pedig a magyar irodalomtörténészeknek 
a közelmúltban közzétett Mickiewicz- vagy 
Sïowacki-elemzéseit. Az író politkus, illetőleg 
népnevelő magatartása, a műfajok rokonsá
ga, az a tény, hogy a lengyeleknél is, nálunk is 
az epikus költemény divatozik még akkor is, 
amikor másutt a verses elbeszéléseket már a 
regény váltotta fel: — olyan kérdések, ame
lyeknek behatóbb elemzése a történeti képet 
is élesebbé tudta volna tenni, és erősebben 
tudta volna hangsúlyozni Keletközép-Európa 
népeinek rokonságát. 

Minderről máshol részletesebben fogunk 
szólni. Itt inkább csak azt hangsúlyozzuk, 
hogy Kovács Endre szép, gazdag monográfiá
ja fontos, úttörő lépés afelé a társadalompo
litikai és kultúrtörténeti szintézis felé, ame
lyet Keletközép-Európa népeinek múltjával 
kapcsolatban a magyar tudománynak — 
szomszédainkkal karöltve — a közeljövőben 
kell elvégeznie. Sziklay László 

Ferenczy Géza: Arany János, nyelvünk 
búvára és müvelője. Bp. 1958. Akadémiai 
K- 47 1. (Nyelvőr Füzetek 6.) 

Ferenczy Géza azt — az egyébként soha 
kétségbe nem vont — véleményt igazolja, 
hogy Arany stílusművészetének titka egy
részt a spontán törekvés a választékos írói 
kifejezésre, másrészt a magyar nyelv tudatos 
használata. Munkája során nemcsak az 
Aranytól származó, nyelvészettel kapcsolatos 
adatok számbavételekor törekedett teljesség
re, de általában is igyekezett mindazokat a 
tanulmányokat és szétszórt megjegyzéseket 
összegyűjteni, amelyek Arany János nyelvé
szeti ténykedésével függnek össze. 

A füzet szerkezetileg két részre oszlik. Az 
első, bevezetésnek szánt rész Arany és a kora
beli magyar nyelv kapcsolatának problémáit 
tárgyalja, — kissé széteső módon, hat al
címre bontva a fejezetet (A költő és szívügye: 
a magyar nyelv; Arany és a korabeli magyar 
nyelv állapota; Arany és a korabeli magyar 
nyelvtudomány; A nyelv és a költő; Arany 
és a Nyelvőr; A népi és a régi nyelv.). A má
sodik részben a hagyományos nyelvtani fel
osztást követve (Hangtan, szótan, mondat
tan) rendszerezi anyaggyűjtését. 

Müvére általában az jellemző, hogy kevés 
benne az eredeti gondolat. Ahol csak teheti, 
idéz: Aranytól, kortársaitól (Szarvas Gábor, 
Budenz József stb.), ill. a kérdés szakíróitól 
(Simonyi, Riedl, Gombocz stb.). 

Ferenczy Géza munkájában jó nyers
anyagot találhat mindenki, aki Arany János
nak nemcsak nyelvtudósi munkásságával, de 
— irodalomtörténeti igénnyel — stílusával 
kíván foglalkozni. Tinn Mária 

Mikszáth Kálmán 1847-1910. A bevezető 
tanulmányt írta és a dokumentumanyagot 
összeállította: Bisztray Gyula. Bp. 1961. 
Magyar Helikon. 199 1. (Petőfi Irodalmi 
Múzeum Kiadványai 5.) 

Űj irodalomtörténeti műfaj honosodott 
meg nálunk az elmúlt évtizedben: a fényké
pekkel, korabeli dokumentumokkal szerkesz
tett pályakép. A képes albumoknak az a soro
zata, amelynek ötödik köteteként a Mikszáth-
könyv jelent meg, nem a szaktudomány szá
mára készült. Az írói pálya képszerűén ábrá
zolható emlékeiből ad gondos válogatással 
készített gyűjteményt az olvasóknak. S ezen 
a helyen nem a publikált dokumentumanyag 
miatt tarthat számot érdeklődésünkre, ha
nem mint az író életútiát újszerű eszközökkel 
bemutató sajátos műfaj-változat. 

Bevezető tanulmányában Bisztray Gyula 
úgy ismerteti Mikszáth élettörténetét, írói 
működésének főbb adatait, hogy megvilágítja 
az élmények és témák, motívumok összefüg
géseit, tudományos igénnyel s ugyanakkor 
világos, népszerű formában tájékoztat írás
művészetének legfontosabb kérdéseiről. Közli 
a kötet Király Istvánnak Mikszáthról tartott 
emlékbeszédét is. Az író egyéniségét, művészi 
útja ellentmondásait elemezve a marxista 
irodalomtudomány Mikszáth-portréját raj
zolja meg Király; rámutat az életműnek a fel
szín alatt húzódó rejtett szándékaira, s az író 
kritikai realizmusának főbizonyítékát abban 
jelöli meg, hogy Mikszáth meg tudta terem
teni a korabeli félfeudális magyar világ 
típusait. 

A könyv képanyaga Mikszáth életének 
külső eseményeiről ad számot. A látás érzéki 
közelségébe hozza s megeleveníti az egész 
írói pályát. Látjuk a szülőföld és az ifjúkor 
emlékeit, az indulás bíztató reményeinek 
szétfoszlását, majd az egymást követő arc
képeken a pályakezdet súlyos évein túljutott, 
immár beérkezett, ünnepelt írót. Képeket 
hozzátartozóiról, lakásairól, műveinek külön
féle kiadásait, azok régi illusztrációit stb. Aki 
e képeket ismeri, annak az életrajz tényei nem 
puszta adatok többé: vizuális emléke is van az 
íróról, környezetéről és a korról, az időben 
már távoli életformáról. Nemcsak az iskolai 
irodalomtanítás számára fontos ez — amely 
bőséges szemléltető anyagot kap az író élő 
alakjának felidézéséhez —, kedves ajándék 
Mikszáth olvasóinak is. Aki egy nagy író 
vonzáskörébe kerül, nemcsak a művet csodál
ja, hanem az alkotót is, és minden emlék 
fontos számára, ami fennmaradt róla. Benső
séges kapcsolatba kerül általuk az íróval: 
úgy érzi, közelebb jut életének, művészi alka
tának nagy műveket kiváltó titkaihoz. 

Egy ilyen album szerkesztése, a rendelke
zésre álló anyag kiválogatása, áttekinthető, 
aránvos szerkezetének kialakítása nemcsak az 
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