
Mindezek a megállapítások kétségtelenül 
hitelt érdemlőek, hisz gondos nyelvi elemző 
munka eredményeként jöttek létre. Kár, hogy 
a végső összegzés mégsem vonja le az összes 
következtetést, nem meríti ki a téma lehető
ségeit. Az eredményeket összegezni kívánó 
utolsó fejezeteknek már címei is iskolásak, 
sablonosak, nem sokat ígérnek (összefoglalás, 
összehasonlítás, kiértékelés). A nyelvileg is 
helytelen című utolsó fejezet a fentebb felve
tett kérdésekkel kapcsolatban nem ad kielé
gítő választ, noha kétségtelen, hogy értékes 
adalékokat szolgáltat a további kutatás szá
mára. Az összegezés fő érdeme a gondos nyelvi 
elemzés eredményeképp leszűrődő néhány új 
szempont felvetése (főképp a két próza ritmi-
kusságával kapcsolatban). A kérdés végső 
megoldása azonban nem csupán nyelvészeti, 
hanem elsősorban irodalomtörténeti problé
ma. Ahogy a művészi szöveg nyelvi elemzése 
nem választható el a tartalmitól, úgy Kosz
tolányi sem függetleníthette magát teljes mér
tékben a pázmányi próza tartalmi vonatkozá
saitól. Természetesen nem az ellenreformáció 
ügye ébreszthetett benne érdeklődést, hanem 
sokkal inkább az ügy szolgálatának módja 
kelthetett rezonanciát a XX. század stílusmű
vészében. Nem a XVII. század vallási harcai 
kötötték le Kosztolányi figyelmét, hanem sok
kal inkább a céljával és mondanivalójával tel
jes mértékben adekvát stílust teremtő XVII. 
századi író, aki a gyakorlati élet és a művészi 
megfogalmazás szférájában tökéletesen azo
nos tudott maradni, aki stílusának legkisebb 
elemét is megkapó tudatossággal mozgósítot
ta egyetlen irányba: az ellenreformáció elfo
gadtatása és a barokk világkép kiépítése felé. 
A kérdés további kutatásában — úgy vél
jük — ezt a szempontot is figyelembe kell 
venni, s így — a most ismertetett nyelvészeti 
vizsgálódás tanulságait felhasználva — a Páz
mány—Kosztolányi-kérdésről még pontosabb 
kép rajzolódhat ki. Bitskey István 
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A Tankönyvkiadó antológiája — az előszó 
tanúsága szerint is — elsősorban az iskolások
nak készült, nyersanyagnak Petőfi-műsorok 
önálló készítéséhez, vagy egyszerűen csak 
kézikönyvnek a Petőfivel ismerkedni vágyó 
fiatalok kezébe. Már az anyag változatossága 
is különleges helyet biztosít a kötetnek az ün
nepi kiadványok között, mégis nem annyira a 
tartalma, hanem az összeállítás módszere ér
demli meg a figyelmet, s készteti vitára az ol
vasót. 

A szövegeket a 12—18 évesek erősen diffe
renciált érdeklődésének, ismereteinek megfe
lelően kellett válogatni, nehogy a számukra 
megemészthetetlen, új adatokkal zsúfolt szö

veg elvegye a kedvüket a további lapozástól. 
Az általános és középiskolában tanultak zö
me szerepel a kötetben, e köré a főként lírai 
versekből álló mag köré épül a gyűjtemény 
anyaga. Az ifjú olvasók olyan, nekik új írá
sokkal ismerkedhetnek itt, amelyek kiegészí
tik a költőről alkotott ismereteiket, ugyanak
kor a tananyagra épülő válogatással önálló 
feldolgozásra is alkalmasak. Az elv feltétlenül 
helyes, mégis felmerül bennünk némi kétség. 
A Petőfiről szóló írások többsége ugyanis élet
rajzi jellegű, ezek között a verseknek csak 
illusztráló szerepük van, a Petőfitől való szö
vegek olvasásakor elemzések híján a diákol
vasó többnyire magára marad. Tizenévesek
hez szóló részletet a Petőfi-kutatás legújabb 
eredményeit tükröző írásokban is lehet talál
ni, s akkor a kötet inkább a ma s nem a tegnap 
és tegnapelőtt Petőfijéről szólna. 

A kötet írásai tematikus csoportokban ren
deződnek. A témaköröket a szerkesztők na
gyon szerencsésen választották meg: meg
könnyítik az általános iskolás olvasók dolgát, 
akik csak az irodalomolvasás fokán ismerked
nek Petőfivel, ugyanakkor lehetőséget adnak 
a teljes életmű áttekintésére. Az egyes témá
kon belül nem lehet és nem is kell a kronológi
ához ragaszkodni, viszont az írások keletke
zési idejének feltüntetése megkönnyítené a 
tájékozódást. 

A kötetet alapos és nélkülözhetetlen jegy
zetek egészítik ki, célszerűen a lapok alján és 
nem a függelékben. Talán a jegyzetek összeál
lításában a legnehezebb áthidalni az olvasók 
műveltségének szintkülönbségét, mégis az az 
érzésünk, hogy a szerzők ott is mankót aján
lanak, ahol a fiatalok megállnának a saját lá
bukon. Aligha hisszük, hogy volna olyan gye
tek, aki ne tudná, hogy mi a kemence, pázsit, 
eresz, baka, vagy akár azt, hogy Csokonai Vi
téz Mihály magyar költő (másutt csak költő). 
A jegyzetek többsége azonban hasznos tudni
valót tartalmaz, s csak fájlalni tudjuk, hogy a 
képek alatt nem kapunk hasonló tájékozta
tást. A külön képjegyzék nehezebben kezel
hető és gyakran hiányos is: nem minden eset
ben adja meg a szerző nevét és a kép műfaját. 

Tartalmi értékei mellett elismeréssel kell 
szólnunk a könyv formájáról is. A Diákkönyv
tár kötetei hasznosak és olcsók, de csúnyák, 
így az ehhez hasonló kiadványok a szép könyv 
szeretetére is segítik a nevelni fiatalokat. 
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Jókai fantasztikus álmának, A jövő század 
regényének 100 éves megjelenését ünnepelte 


