
még kialakításra váró autentikus Radnóti-
portréhoz. 

De bármennyire értékesnek tartjuk az 
előttünk levő tanulmány egy sereg megálla
pítását, mégis azt hisszük, hogy a még el nem 
készült, legfeljebb egy-egy vonásban felvázolt 
hiteles Radnóti-portré inkább egy láncait 

csörgető, lázadó Prométheuszhoz, mint ahhoz 
az önmagát szigetre száműző, az élet és a 
szabadság helyett a halálra szavazó „egy
fajta Don Quijote"-hoz hasonlít majd, akit a 
kitűnő újvidéki kritikus látott meg belőle. 

Bárót i Dezsft 

HEREPEI JÁNOS CIKKEI 

Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. (Herepei János cikkei). Szerk.: 
Keserű Bálint. Bp. 1965. MTA Kutatási Ellátó Szolgálat Sokszorosító Üzeme. 6271. (Adattár 
XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. 1.) 

Elég ha én szánt ok-vetek 
Oltogatok nyesegetek; 
Másra bízom az aratást. 
Másra hagyom a szüretet. 

(Katona Lajos) 

A marxista irodalomtudomány — kiala
kulásának első szakaszában — legsürgetőbb 
feladatának az értékek átértékelését tekin
tette az addig feltárt adatok és tények meg
rostálása, helyes összefüggésükbe állítása 
alapján. Egyre sürgetőbbé vált azonban az 
igény arra, hogy ne csupán az új szempontok 
a máris kiváló eredményeket produkáló új 
módszer, hanem az eladdig ismeretlen adatok 
feltárása, a legkényesebb filológiai igényeket 
kielégítő szövegkiadványok is segítsék a to
vábbi kutatómunkát. Az Akadémia újjáala
kulása után, nagy körültekintéssel kimunkált 
szabályzat alapján, megindult kiváló költő
ink, íróink műveinek kritikai kiadása, és ezen 
a téren — ha vannak is vitatható pontok — 
szép eredményeket könyvelhetünk el: van 
Balassi-, Rimay-, Mikes- stb. kiadásunk, 
Régi Magyar Költők Tára XVII. %z.,Biblio-
theca Hungarica Antiqua, Régi Magyar Dalla
mok Tára, Irodalomtörténeti Források, Új 
Magyar Múzeum, Magyar Századok stb. 
sorozatunk, az olyan jellegű adatok publiká
lására azonban, melyek egyik sorozat jegy
zetanyagában sem dolgozhatók bele, szinte 
nincs mód és lehetőség, mert az ItK terjedel
mesebb adatközlésekre helyhiány miatt rend
szeresen nem vállalkozhat. 

Nem mindig volt ilyen mostoha a helyzet. 
A korábbi kutató nemzedékeknek rendelke
zésükre állt a ma is nagy haszonnal forgat
ható Magyar Történelmi Tár (1855-1934), 
mely kizárólagosan ismeretlen forrásadatok 
publikálásával foglalkozott, s hozzá tehet
jük még, hogy a többi periodikus kiadvány is 
nagyobb teret szentelt annak idején adatköz
lésre. Ha a fentebb említett kiadványaink 
jegyzetanyagától eltekintünk, elmondhat
juk: irodalomtörténetírásunk nagyjából-egé
széből azzal az anyaggal gazdálkodott 
mind a mai napig, amit a múlt századi 

és századunk első három-négy évtizedének 
pozitivista kutatása felszínre hozott. Termé
szetesen ez nem csupán az irodalomtörténet
írás jellemzője, hanem — ha szakonként vál
takozó mértekben is — úgyszólván a társa
dalomtudományok közös jegye. 

Az utóbbi években tanúi lehetünk annak, 
hogy mindegyik tudományszak megoldási 
lehetőségeket keres. A történészek újra indít
ják, helyesebben folytatják a Magyar 
Országgyűlési Emlékek c. sorozatot (Vo. 
Száz 1965. 1036-1037.), a néprajzosok 
Történeti-néprajzi Füzetek címmel sorozat
ban, sokszorosított formában levéltári for
rásanyagot tesznek közzé, melynek első két 
kötete: Kultúrtörténeti szemelvények a Nádas-
diak 1540—1550-es számadásaiból. I —II. 
Bp. 1959. azt bizonyítja, hogy elképzelésük 
hasznos és életképes. Saját portánkon, az 
irodalomtörténeti kutatás területén maradva, 
szintén örvendetes kezdeményezésről számol
hatunk be. 

XVII. századi irodalom- és művelődés
történetünk kérdései iránt az 50-es évek köze
pe táján — részben az RMKT. új sorozatának 
munkálatai nyomán, részben pedig a számos 
európai országban fellendült manierizmus-
és barokk-kutatások hatására — igen meg
élénkült az érdeklődés, s ha a máig eltelt 
mintegy tíz éves periódusra visszatekintünk; 
azt kell mondanunk, hogy a régi magyar kuta
tások egyik fő területévé vált. Monográfiák, 
tanulmányok és kisebb-nagyobb cikkek egész 
sora bizonyítja ezt. 

Ebben a kutatási légkörben fokozott fi
gyelem illeti meg az „Adattár XVII. századi 
szellemi mozgalmaink történetéhez" c. adat
publikáció-sorozatot, melynek első kötete: 
Herepei János Polgári irodalmi és kulturális 
törekvések a század első felében c. igen gazdag 
anyagú cikkgyűjteménye. E kötet és egyben 
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az egész sorozatterv megszületése a szegedi 
József Attila Tudományegyetem Irodalom
történeti Intézete és az MTA Irodalomtörté
neti Intézete együttműködésének köszön
hető. A szegedi egyetem munkatársai — első
sorban Keserű Bálint — figyeltek fel Herepei 
János, Szegeden élő nyugalmazott múzeum
igazgató, az erdélyi és kelet-magyarországi 
irodalom- és műveltségtörténet egyik leg
kiválóbb ismerőjének széleskörű: néprajzi, 
művészettörténeti, éremtani, helytörténeti, 
irodalom-, iskola- és könyvtörténeti 'stb. 
vonatkozású adatgyűjtésére. Ebből a sok
rétű anyagból a kötetet szerkesztő Keserű 
Bálint kiválogatta a XVII. század első felé
nek irodalom-, iskola- és könyvtörténetére 
vonatkozó cikkeket, kronológiai és logikai 
szempontok alapján fejezetekbe osztotta. így 
jött létre ez az impozáns kötet, mely a kor
szak kutatóinak valóságos kincsesbánya. 

Az Apácai fellépése (1650) előtti irodalmár 
és tudósnemzedék tekintélyes részének élete, 
munkássága, küzdelmeinek céljai és eredmé
nyei rajzolódnak ki töredékes mozaik-ábrá-
zolásszerűen előttünk és ez így is van rendjén, 
hiszen nem irodalomtörténeti összefoglalást, 
hanem a kidolgozás, megformálás módjában 
is különböző adatközlő cikkek gyűjteményét 
lapozgatjuk. 

A kötet anyaga két természetes egységre 
oszlik, s a kettő között az 1630. év a választó 
(vagy tán helyesebben összekötő) pont, mert 
az első korszakot lezárja Bethlen Gábor halá
la (1629), a másodikat pedig megnyitja I. 
Rákóczi György trónralépte (1631). Erdély 
fejedelmeinek sorában Bethlen Gábor volt az 
első, aki nagyarányú koncepció alapján töre
kedett e kis ország anyagi és szellemi feleme
lésére, s szándékát — viszonylag hosszú, 
tizenhatéves uralkodása alatt — nagyrészt 
meg is valósította. Űj értelmiségi réteget 
nevelt és számos kulturális intézményt hozott 
létre. E kötet IV. fejezete a Bethlen Gábor te
vékenységével kapcsolatos adatokat foglalja 
össze. Űj megvilágításba kerülnek a fejede
lem kiválasztottjai: Gelei Katona István 
erdélyi püspök, Böjti Veres Gáspár — Bethlen 
történetírója —, Szilvási K. Márton, a XVII. 
századi váradi kollégium és a gyulafehérvári 
academicum collegium előtörténete stb. 

A Bethlen-korszak legnagyobb formá
tumú tudós-író-költő-tudományszervező egyé
nisége kétség kívül Szenei Molnár Albert. 
Herepei Jánosnak igen kedves kutatási 
területe a Szenei-téma. Az I —III. fejezet 
mintegy összefoglalja eddigi Szenei Molnár
ral kapcsolatos adatfeltáró munkásságát. 
Nincs előtte jelentéktelen mozzanat. Szere
tettel ír utazási emlékeiről, az 1624. évi sáros
pataki látogatásáról, mértékes magyar versé
ről; figyelmet szentel utolsó állomáshelyének, 
halála'idejének stb. Foglalkoztatják Szenei 
Molnár Albert kortársai: Dési P. István, 

Milotai Nyilas István, Szőló'si Bedé János, 
Keserűi Dajka János, Balai Péter stb. Párt-
fogoltjainak nagy száma Heidelberg és Mar
burg egyetemén: Thuri Szántó János, Prágai 
András, Csepei Sidó Ferenc, Bihari Pap Bene
dek, hogy csak néhányat említsünk — beszé
desen bizonyítja, hogy Szenei Molnár Albert, 
a Bethlen-korszak művelődéstörténetének 
egyik kulcsfigurája. 

A következő cikkcsoport (V. fejezet), a 
Hollandia és Anglia egyetemein tanult első 
nemzedék néhány képviselőjének (Csanaki 
Máté, Bánfihunyadi János, Keresztúri Bíró 
Pál, Dengelegt Péter stb.) életrajzához, mun
kásságához nyújt becses adalékokat. A VI—IX. 
fejezet anyaga XVII. századi szellemi moz
galmaink egyik legjelentősebb^ áramlatának, 
a magyar puritanizmusnak kibontakozásá
hoz (Egy adat Szilvás-U/falvi Anderkó 
Imre életéből, „Az Debrecenj Lukaczi pap", 
Alvinczi Péter külső országokból történt vissza
térése és erdélyi útjai, Maróti Lukács, Váradi 
Sámuel stb.), első képviselőinek életéhez 
(Medgyesi Pál, Bisterfeld stb.) pazar bőkezű
séggel nyújt olyan adatokat, amelyek szinte 
ösztönzik az olvasót a további vizsgálódások
ra es az összefüggések nyomozására. E kor
szelet feltérképezéséhez igen nagy segítséget 
nyújtanak Herepei Jánosnak Tolnai Dali 
János-személyével és munkásságával, vala
mint harcostársainak és ellenfeleinek vi
selt dolgaival kapcsolatos kutatási ered
ményei: Tolnai Dali János hazatérésének ide
je, néhány adat erdélyi útjairól, egy könyv 
Tolnai Dali János könyvtárából, Keserű, 
Dajka Pál, Kúti János, Porcsalmi János, 
Sellyei Pál, Uzoni Janók Boldizsár stb. 

Az utolsó, ,,I.Rákóczi György és művelő
dési törekvései" c. fejezet újra figyelmeztet 
bennünket arra, hogy az erdélyi művelődés
politika letéteményese a mindenkori feje
delem személye. Ennek a megállapításnak 
érvényét nem korlátozza, legfeljebb színezi 
a gazdag főurak és polgárok mecénási tevé
kenysége. Ők is saját erőből taníttatnak fia
talokat külföldön, könyvek megjelenéséhez ad
nak jelentékeny anyagi támogatást, mindez 
azonban csak egy jól szervezett országban, 
fejedelmi példamutatás nyomán képzelhető el 
ily nagyarányúan, ahogyan Bethlen Gábor 
és I. Rákóczi György korában tapasztaljuk. 
A Rákóczi-család művészet- és tudománypár
tolása nem korlátozódik az öreg fejedelem 
uralkodásának idejére (1631 — 1648), hiszen 
már 1610 táján kezdtek érdemeket szerezni 
ezen a téren. Prágai András Fejedelmek ser
kentő órája c. művének megjelenéséhez még 
fejedelemmé választása előtt adott segítséget, 
s halála után fia, II. Rákóczi György és felesé
ge Lorántffy Zsuzsanna folytatták ezt a mun
kát, és így a Rákóczi-család műveltségterem
tő hatása 1660 tájáig éreztette hatását. A fény
kor azonban öreg Rákóczi György uralkodá-
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sának idejére esik. Ekkorra beértek a 
Bethlen Gábor által elvetett magok. Az erdé
lyi művelődés e korabeli képét teljes pon
tossággal nem tudjuk még megrajzolni, az 
eredményeket, a teljesítmény nagyságát szá
mos helyen inkább érezzük, mint tudjuk, 
hiszen a korszak nagymennyiségű forrásanya
ga csak részben van feltárva; s hogy sok min
dent már eddig is biztosan, bizonyítva tudunk 
abban nem csekély szerepe van Herepei János 
fárad hatatlan kutatómunkájának. 

Az utolsó fejezet anyagából különösen 
értékes A gyulafehérvári fejedelmi nyomda c. 
dolgozata, valamint a Magyarországi iskolák
ban tanult külföldi if jakról szóló, mely azt 
igazolja; a 40-es évek Erdélyének szellemi éle
te bizonyos vonzóerőt gyakorolt külföld felé 
is, ami 1620 táján még elképzelhetetlen lett 
volna. Hasonlóképpen a többi is (A kolozs
vári farkas-utcai iskola felavatásának ünnepe, 
Adatok a krónikaíró Szalárdi Jánosról, Rima
szombati István, Váradi P. János, Adatok a 
külső országokban tanuló fefedelmi alumnusok 
számontartásáról stb.) értékes hozzájárulás a 
korszak alaposabb megismeréséhez. 

E vázlatos ismertetés során minden részlet
re nem térhettünk ki. Célunk az volt, hogy ér
zékeltessük a kötet gazdagságát, felhívjuk a 
figyelmet nem egy ponton egyedülálló érté
keire, hiszen túlnyomórészt olyan adatok 
publikálásáról van szó, melyek sehol másutt 
meg nem találhatók, mert az eredeti források 
vagy megsemmisültek, vagy lappanganak, 
vagy más okból hozzáférhetetlenek. A már 
korábban nyomtatásban megjelentek között 
is több olyan van, mely eredeti közléshelyén 
szinte el van temetve és itt újra kiadva, még 
a beavatottak közül is sokaknak az újdonság 
erejével hat. Különösen örvendetes, hogy 
Herepei János adatait a szakirodalom leg
újabb megállapításaival kiegészítve tette 
közzé. A kötet áttanulmányozása után úgy 
érezzük, hogy adatpublikációs gondjaink 
részbeni megoldására jobbat nem javasolha
tunk, mint ennek a sorozatnak a folytatását, 
mégpedig a második kötet esetében —tekint
ve, hogy az Herepei cikkeinek második kötete 
lesz — ugyanolyan módszerrel és felfogással, 

ahogy ez az előttünk fekvő könyv esetében is 
történt. 

A szerkesztői munka Keserű Bálintot di
cséri, aki tiszteletreméltó szerénységgel végig 
a háttérben maradt. Az egyes fejezetek élére 
általa írt bevezető sorok megformálásánál el
kerülte azt a veszélyt, hogy saját mondani
valóját — pedig mennyi gondolata van a 
szőnyegen forgó kérdésekkel kapcsolatban — 
előtérbe helyezze. Hálásak vagyunk neki a 
gondos névmutatóért, mely a kötet használ
hatóságát nagymértékben fokozta, a „sajtó
hibák" kigyomlálásáért, melyet oly alapos
sággal végzett, hogy mutatóban alig maradt 
néhány a vaskos kötetben, valamint Saliga 
Lászlónénak a technikai kivitelezésért. A so
rozat megindítása nagy nyereség és alkalom 
arra, hogy első (és hamarosan megjelenő máso
dik) kötetében egy sokoldalú, rokonszenves 
tudós egyéniséget, Herepei Jánost egy
begyűjtött műveinek tükrében még jobban 
megismerhessünk. 

Herepei János egész életében gyűjtötte és 
gyűjti az adatokat. Minden apróság érdekli, 
ami történeti multunk értelmezéséhez segít
séget nyújthat. Nem válogat, mert ki tudná 
nála jobban, hogy a leglényegtelenebbnek 
tűnő adalék is izgalmas és fontos lehet, ha 
megtaláljuk helyét a nagy összefüggésekben. 
Ő mégsem kutatta a nagy törvényszerűsége
ket, pedig az úgynevezett elvi kérdések, a fel
dolgozás problémái iránt sem érzéketlen; de 
gyűjtött, gyűjtött fáradhatatlanul. Neki 
köszönhetjük a Házsongárdi temető sírfel
iratainak corpusát és tiszteletet parancsoló 
mennyiségű cikket a tárasdalomtudományok 
szinte minden területén. A fiatalabb kutató
nemzedék tőle megtanulhatja a levéltári 
forráskutatás módszertanát, hogy nem irodal
mi kútfőket (pl. a kolozsvári sáfárpolgárok 
számadáskönyvei) hogyan lehet kamatoztatni 
az irodalomtörténetírás számára, és nem utol
sósorban történeti múltunk tiszteletét. Mun
kásságának igazi jellemzője a „magvetés", ő 
sokkal inkább, mint Katona Lajos, másra 
hagyta az aratást, másra a szüretet, mégis ki
törölhetetlenül írta be nevét a magyar iroda
lomtudomány történetébe. 

Tarnóc Márton 

MIÉRT SZÉP? 

Századunk magyar lírája verselemzésekben. Összeállította: Albert Zsuzsa és Vargha Kálmán. 
Az előszót írta: Benedek Marcell. Bp. 1966. Gondolat K. 427 1. 

Ki vagy mi tetszik, esetleg nem tetszik, 
kinek mi a szép és mi a rút, — rendkívül szub
jektív dolog. A tudomány — főleg az eszté
tika és a pedagógia — nem elégedhetik meg 
az izlésfejlődés spontán kialakulásával s nem 
nézheti tétlenül ennek a kérdésnek bizony
talan helyzetét: Ezredéves szívós munka 

folyik annak érdekében, hogy a művészinek, 
a szépnek valamennyire is megmagyarázható, 
megfogalmazható objektív szabályait össze
állítsák az esztétika kódexében és a remek
művek konkrét elemzésével kíséreljék 
megmagyarázni kiválóságukat, szépségü
ket. 
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