
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-

403 


