
rajta múlt, hogy e tekintély megőrzésének 
személyi feltételei — közvetlen utódlással 
és folytatással — nincsenek biztosítva. 
Mégis gondolatai, eredményei, útmutatásai 
a magyar középkorkutatás egésze számára 
határoznak meg irányt és normát. Ebben 
az értelemben az összegyűjtött tanulmányok 
e kötete, a magyar medievisztika egyik fon
tos enchiridionja lesz hosszú időre. Ugyan
csak e vonatkozásban mint összegezést és 
— közvetve — programadást egy kis görög 
nyelven megjelent cikket kell megemlíteni 
(Ta kyria problémata tés oungrikés byzantino-
logías, 51—58). 

Az összegyűjtött tanulmányok szép pre
zentálásáért a kötet lelkes és tudós gondozó
ját, Harmattá Jánost és az Akadémiai 
Kiadót külön köszönet illeti. 

Mezey László 

Studii de istorie sub redactia S. Fuchs. 
Bucure§ti, 1968. Editura Academiei Republ-
icii Socialiste Románia. 170 1. (Baza de 
cercetári §ciintifice Tírgu-Mure§. Centrul de 
istorie, filologie sj istoria artei) 

A Román Tudományos Akadémia — ko
lozsvári fiókintézetén kívül - Marosvásár
helyt 1956-ban kutatóközpontot létesített, 
mely többek közt történelmi, filológiai és 
művészettörténeti kérdések tanulmányozásá
val kíván hozzájárulni Erdély múltjának 
komplex feltárásához, örömmel fedezzük 
fel az előszóban, melynek szerzője C. Daico-
vici, az európai hírű román történész és 
régész, Gh. Sincai és Al. Papiu-Ilarian neve 
mellett a két Bolyaiét, Aranka Györgyét, 
az orientalista Antalffy Endréjét, aki N. 
Iorga munkatársa is volt, s elsősorban 
magvas utalást arra, hogy már Bolyai Farkas 
valóságos erdélyi Göttingeht, a tudomány 
fellegvárát akarta megteremteni Maros
vásárhelyt, a Teleki-téka városában; a mai 
kezdeményezésnek tehát volt mire támasz
kodnia. 

A jelen kiadvány elsősorban történészeket 
érdekel; ismernie kell azonban az irodalom
történésznek is mindenekelőtt azt a tanul
mányt, melyet Borsos Tamásról, a mi leg
újabb irodalomtörténetünkből is kifelejtett 
erdélyi államférfiról és emlékiratíróról (1566 — 
1634) Kocziány L. tett közzé (Torna Borsos, 
istoriogra} si diplomat. 35—63). A szerző 
széles alapon fölvázolt keretbe ágyazza a 
fáradhatatlan Borsos Tamás sokoldalú tevé
kenységét: Borsos, aki 1566-ban született 
Marosvásárhelyt, s 1594—1613 közt a város 
főbírája és tanácsosa volt, mindent igyeke
zett megtenni, hogy szülőhelyét a többi jelen
tősebb erdélyi város színvonalára emelje. 
Az ő működése idején lett Marosvásárhely 

fallal körülvett „civitas" oly nemesekkel és 
polgárokkal, akiknek privilégiumait Borsos 
még Bethlen Gáborral szemben is sikerrel 
védelmezte. Ezt tekintette élete legnagyobb 
érdemének végrendeletében is, melyből a 
szerző méltán idéz egy rövid részletet (41, vö. 
Erdélyi Múzeum, 1899. 316-20). Kár viszont, 
hogy Borsos konstantinápolyi missziójáról 
írott két naplójából (vö. Erdélyország Tör
téneti Tára. II. 1845. 15-43, 233-250. és 
Erdélyi Történelmi Adatok. II. 1856. [a cikk
ben tévesen: 1854.] 8—284.) alig néhány 
részlete kerül idézésre; nyilvánvaló pedig, 
hogy Erdély egykori éles eszű portai követé
nek egyéniségét legjobban efféle idézetek hoz
hatták volna igazán emberközelbe. S az sem 
volna felesleges, ha puszta bibliográfiai 
utalásokon kívül részletesebb elemzésre 
kerül például Sir Thomas Roe konstanti
nápolyi angol követ véleménye Borsosról 
(49): elvégre nem éppen sok az olyan magyar 
diplomata és memorialista, akiről már ebben 
a korban külföldi szerzők is ennyi megbe
csüléssel nyilatkoztak. Mindezen megjegy
zések persze inkább csak sajnálkozásunk 
jelének tekinthetők e nagyon érdekes tanul
mány szűkre szabott volta miatt; egyébként 
bizonyosak lehetünk abban, hogy Kocziány 
még számos értékes tanulmánnyal fogja 
gyarapítani az erdélyi történetírást, s remél
hetőleg az irodalomtörténetnek ís értékes 
segítséget fog nyújtani. 

Valeriu Ni$u Timotei Cipariunak, a balázs
falvi román tudósok második nemzedékéhez 
tartozó jeles filológusnak bibliofil tevékeny
ségét vizsgálja s főleg arab vonatkozású 
érdeklődését (Activitatea de bibliofil a lui T. 
Cipariu, 65 — 93). Említésre kerül, hogy Cipa-
riu a balázsfalvi könyvtárnak mintegy 1000 
példányát egy nagyenyedi könyvkereskedő
től, Lőcsei-Spielenberg Lajostól vásárolta 
(68); további kérdés lenne, vajon a maros
vásárhelyi, nagyenyedi, nagyszebeni és más 
erdélyi könyvtárak mennyiben irányították 
és sarkallták Cipariu gyűjtőszenvedélyét, s 
mennyit köszönhet ő a monarchia területén 
már akkor jelentkező tudományos orienta
lisztikának. 

A magyar és a romániai tudomány közt 
értékes hídverésnek számít, jórészt magyar 
forrásanyagával, Bözödi György tanulmánya 
a székelyeknek az 1562-i felkelést megelőző 
társadalmi-gazdasági mozgalmairól (Prob
leme privind miscárile social-economice ale 
secuilor Inainte de räscoala din 1562, 7-34.) . 

Nem kevésbé fontosak az újkori történeti 
tanulmányok, melyek közül ezúttal kettőre 
szeretnők felhívni a figyelmet. A kötet szer
kesztője, S. Fusch a XIX. század végi maros
vásárhelyi ipar fejlődéséről és az ottani 
munkásmozgalomról értekezik (Din istoria 
dezvoltárii industriei si a muncitorimii din 
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Tirgu -Mures la sfirsitul secolului al XlX-lea, 
95 — 119), szintén a magyar és román forrá
sok gondos egyeztetése alapján, többek 
közt a Maros-Torda című újság cikkeinek 
figyelembevételével Turzai Mária az erdélyi 
legális baloldali sajtónak s a Román Kom
munista Pártnak a fasizmus elleni harcáról 
számol be 1934 és 1936 közt (Presa legalá din 
Transilvania condusá de P. C. R. ín anii 
lupíei ímportiva pericolului fascist, 1934 — 
1936, 121 — 150). A tanulmány kitér számos 
magyar nyelvű erdélyi sajtótermékre is, így 
a Marosvásárhelyt megjelenő Székelyföldi 
Néplapra és Űj Szóra, a kolozsvári Jövőre és 
Székelyföldi Népakaratra, a zilahi Igazságra 
stb., de nem emlékezik meg részletesen sem 
a Brassói Lapokról (vö. azonban: 136), sem 
pedig a kolozsvári Ellenzék közismerten 
antifasiszta cikkeiről (az utóbbiak főleg 
Spectatornak, vagyis Krenner Miklósnak, e 
sorok írója egykori aradi történelemtanárá
nak tollából származtak). Az áttekintés így 
is értékes; persze ismét több idézetre, a kor 
szuggesztívebb felidézésére lenne szükség. 
Mintha az egész kötetnek nem egy tanul
mánya azért szorult volna kissé Prokrusztész-
ágyba, mert a választott témák túl nagyok 
voltak a szűkre szabott terjedelemhez képest. 
Nem volna-e érdemes kisebb, de fontos témák 
behatóbb tárgyalásával is próbálkozni? 

Gáldi László 

Dugonics András bibliográfia. Összeállí
totta: Gyuris György. Szeged, 1969. Somogyi 
Könyvtár. 90 1. (A Somogyi Könyvtár Ki
adványai, 8.) 

Dugonics András halálának 150. évfor
dulójára a szegedi Somogyi Könyvtár kiad
ványainak sorozatában bibliográfiát jelen
tetett meg az író műveiről és a rávonatkozó 
irodalomról. Az összeállítás, amely Gyuris 
György munkája, jelentőségében túlmutat a 
jubileumi megemlékezések aktualitásán, 
hiszen a Dugonics-életműről és a vele kap
csolatos eddigi kutatásokról, irodalomról 
ad olyan összefoglaló képet, amilyennel saj
nos csak igen kevés írónkról rendelkezünk. 
Dugonics esetében e bibliográfiai összegezés
nek azért is van különös jelentősége, mert 
— miként a könyvészeti feldolgozásból is 
kitűnik — a XVIII. századvég e maga korá
ban mindenképpen nagyhatású írója az 
utóbbi évtizedekben meglehetősen mostoha
gyermeke volt a kutatásnak. Pedig az a 

'néhány újabb "kutatási eredmény, amely a 
nagyszámú ünnepi megemlékezés között 
mégiscsak ott szerénykedik a bibliográfia 
utolsó lapjain, arra is figyelmeztet, hogy 
Dugoniccsal kapcsolatban konkrét kutatá

sokon alapuló, differenciáltabb értékelésre 
kell törekednünk. Elsősorban nyelvi, stilisz
tikai, etnográfiai, de valószínű, hogy még 
irodalomszociológiai és tudománytörténeti 
szempontból is bizonyára sok mondanivalója 
lesz a vele kapcsolatos kutatásoknak. 

De e bibliográfia — miként minden ha
sonló összeállítás - bizonyára jó eszköz 
lesz ahhoz is, hogy az íróval foglalkozni 
szándékozókat tájékoztassa az íróval kap
csolatos eddigi felfedezésekről és publikációk
ról, s megkímélje őket azoktól a kudarcok
tól, amelyeket a már ismert eredményeknek 
az újból való „felfedezése" szokott előidézni. 
Ilyenek — miként a példás hivatkozásokból 
is kiderül — a Dugonics-irodalomban sem 
ismeretlenek. 

Maga az összeállítás alapos, pontos munka 
eredménye és megközelíti a teljességet. 
Abszolút időrendben sorolja fel az adatokat; 
a kronológiát még éveken belül is igyekszik 
megtartani, noha ennek kétségtelenül van
nak nehézségei. A pontos dátummal rendel
kező napilap-cikkek szoros időrendbe állítása 
nem okozhatott gondot, de a megjelenési 
dátumaikat általában nem jelző — és gyak
ran jelentős késéssel megjelenő — folyóira
tok tanulmányait már csak némi önkénnyel 
lehetett időrendi sorrendbe kényszeríteni. 
Vitatkozni lehetne még arról is, hogy a művek
nek a keletkezési idejük szerinti csoportosí
tása helyett nem lett volna-e indokoltabb 
a kiadások évei szerinti csoportosítás ebben 
az összeállításban, ahol a kéziratos munkák 
nem szerepelnek, csakis a kiadottak. De ez a 
megoldás is védhető, és ami a fontos: a mű 
így is áttekinthető, jól használható segéd
eszköz a Dugonics-kutatók és az íróval fog
lalkozók minden rétege számára. 

Kókay György 

Ady Endre: Költészet és forradalom. Szerk.: 
Varga József. Bp. 1969. Kossuth K. 

Régtől tudjuk már, hogy Ady Endre 
prózája, kivált publicisztikája, nem járulé
kos fontosságú komponense a lírikus élet
művének. Ady tanulmányai, cikkei, kritikái 
nem abban az értelemben érdekesek, ahogyan 
a nagy költők, drámaírók, vagy akár filozó
fusok és szaktudósok személyes vonatkozású 
feljegyzéseit használjuk néha adalékul az 
életrajz kiteljesítéséhez, a műben való elmé
lyedéshez. Önmagukban véve fontosak ezek 
az írások, nem csupán azért, mert egy más 
területen monumentális jelentőségű alkotó 
állásfoglalásait tartalmazzák: ha Ady lírája 
netalán elveszett volna, akkor is. a korszak 
felülmúlhatatlan publicistájaként foglalna 
helyet az irodalomtörténetben. S ezzel ki
mondtuk, hogy az Ady-publicisztika külön-
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