
ismeretét, a pozitív tények megbízható 
feltárását, logikus rendszerezését, Össze
függéseik vizsgálatát és az ezekből adódó 
következtetések levonását, a tanulságok 
összegzését. 

A kötet utolsó tanulmányában egyete
mes és nemzeti kultúra összefüggéseit, 
befogadás és megőrzés együttesét vizsgál
va Bitskey a külföldi és hazai értékek 
integrálódásáról beszél. Ennek során álla
pítja meg, hogy „szilárd anyanyelvi mű
veltség nélkül a mégoly alaposan megis
mert külföldi szellemi javak sem artikulá
lódhatnak árnyaltan és részletgazdagon, s a 
másság aligha lesz becsülhető annak szá
mára, aki önmaga azonosságát illetően 
zavart képzeteket táplál" (254). Önmagunk 
azonosságával pedig soha nem lehetünk 
tisztában hagyományaink ismerete nélkül. 

Nagy örömmel és komoly elvárásokkal 
kezdtem Mezei Márta könyvének olvasá
sához. Örömöm oka mindenekelőtt az volt, 
hogy az utóbbi időben - és ezért minden
képp köszönet illeti a debreceni kiadót és 
szerkesztőket is - egyre gyakrabban jelen
nek meg a 18. század végének magyar 
irodalmával foglalkozó szakkönyvek, 
monográfiák. Úgy tűnik, hogy Bíró Ferenc 
összegző és az újraértelmezést is fontos
nak tartó korszakmonográfiája lendületet 
adott az e század irodalmával való foglal
kozáshoz. A jó monográfia ugyanis min
denekelőtt nem tényeket, eredményeket 
szentesít, épp ellenkezőleg: nyitva hagy 
kérdéseket, új kutatási irányokra hívja fel a 

Ahogy a szerző a kötet más helyén fogal
maz: „A modern (vagy éppen posztmo
dern) kor sem nélkülözheti a múlt ismere
tét anélkül, hogy szellemi öncsonkítást ne 
hajtson végre, a történeti látásmód elemi 
feltétele a régi korszakokban való tájéko
zottság, a művelődéstörténet által nyújtott 
tapasztalatok feldolgozása" (15). 

Mindehhez Bitskey István jelen köny
vével is nagymértékben hozzájárul a maga 
tradicionális és konzervatív módján, még
pedig e fogalmak legnemesebb értelmé
ben. Tradicionális, mert vállalja, folytatja 
és újabb eredményekkel gazdagítja a saját 
maga által megnevezett irodalomtörténeti 
hagyományokat, és konzervatív, mert 
múltunk szellemi értékeinek feltárásával 
lehetővé teszi azok megőrzését. 

Bartók István 

figyelmet, mindamellett, hogy természete
sen összegez is. 

Személy szerint külön is örülhettem, 
hisz Mezei Márta könyvének megjelenése 
idején Révai egy elfelejtett verselméleti 
írásával és Költeményes Gyűjtemény-
tervével foglalkoztam. Joggal számíthat
tam tehát - a szerző korábbi müveinek 
ismeretében - teljesen új kutatási eredmé
nyekre, és azokból levezetett elméletekre. 
Ehhez képest vagy ezzel szemben: mást 
kaptam. 

Mezei Márta könyve a szövegkiadók 
személye szerint két nagyobb fejezetre 
oszlik: az első rész Révai, Dugonics, Ba
tsányi kiadói vállalkozásaival, míg a má-

MEZEI MÁRTA: A KIADÓ MANDÁTUMA 
(KIADÓI NÉZETEK ÉS ELJÁRÁSOK RÉVAITÓL KAZINCZYIG) 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998, 192 1. (Csokonai Universitas Könyvtár: 
Bibliotheca Studiorum Litterarium, 15). 
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sodik Kazinczyéival foglalkozik. A két 
fejezetnek gyakorlatilag azonos a tagolása: 
az „ügy" taglalása, a javítások, a kötet
rend, az apparátus bemutatása. 

Rendkívül fontos témával foglalkozik a 
könyv. A korabeli kiadói munkának máig 
ható tétje van: szépirodalmi szövegeket 
választanak el más szövegektől, ezáltal 
nyilvánvalóan kísérletet téve azok megha
tározására is. Mezei így fogalmazza meg 
ezt könyve elején: „Az idézett programok
ban s még inkább a javítások, a szerkesz
tés, a tanulmányok elemző munkálataiban 
az irodalmi bánásmód, ítélet formálódik, a 
kiadói munka evvel is az irodalom önálló
sulási folyamatába kapcsolódik, annak 
részévé, kimunkálójává válik" (13). Külö
nösen igaz ez az első szövegkiadókra 
(mindenekelőtt Révaira), akiknek magyar 
elődeiről nemigen beszélhetünk. Valóban 
eddig kevéssé kutatott terület ez, és csak 
sajnálni tudom, hogy a szerző tartózkodott 
a valóban új, elméleti alapú kérdések fel
tételétől, és csak a felvilágosodás kora 
irodalmának, mondhatni, általános jelleg
zetességeiből kiindulva vizsgálta kivá
lasztott területét. Ezt sugallja a címben 
szereplő mandátum kifejezés is. 

E kifejezés értelmezése határozza meg 
az egyes példákkal való foglalkozást. 
A rövid Bevezetésben olvashatunk először 
a mandátum meghatározásáról: a kiadók 
„sokoldalú mandátumot vállalnak. Maga
tartásukban öntudat munkál, egy nagyobb 
ügy elkötelezett szolgálatának öntudata, 
kiadványaikkal programjuk szerint a kor 
nyelvi, ízlésbeli, irodalmi, erkölcsi [ki
emelés: H. B.] képének alakítását akarják 
segíteni, s törekvéseiket e magasabbrendű 
célnak rendelik alá." 

Felmerül a kérdés, vajon mi alapján 
választja el Kazinczytól a többi kiadót, 

hiszen akár azok között is fel lehetne mu
tatni - mandátumuk szerint - jelentős 
különbségeket; sőt, azt hiszem, éppen 
közöttük lehet felmutatni, hiszen Kazinczy 
tárgyalt kiadói tevékenysége jórészt olyan 
korszakra esik - ti. a 19. század első évti
zedeire -, amikorra a legfontosabb kérdé
sek már tisztázódtak, körvonalazódott egy 
szépirodalmi kánon. Ez - hangsúlyozom -
főleg Révai esetében, korában még nincs 
így. Kissé csodálkozom, hogy ugyanaz a 
mandátum-érte\m&zés az összes kiadóra 
érvényes: „Hangsúlyozott jelenközpontú
ság, időszerű problémák, aktuális ügyek 
jelennek meg az elvek és célok konkrét 
kijelölésében" (11); „Akiadói mandátum 
hasonló intenzitással vállalt feladata a 
felvilágosodás kulturális programjának 
tágabban értelmezett szolgálata." Nehezen 
tudom értelmezni az olyan kijelentést is, 
amely szerint „Kazinczy kiadóelődei ösz-
szetett, társadalmi jelentőségű programjai
kat nagyszabású sorozatokban, illetve egy-
egy alkotó teljes életművével akarták rep
rezentálni" (99). Véleményem szerint nem 
azzal kellene foglalkoznia az irodalomtör
ténetnek, hogy egy bizonyos eseménynek 
milyen társadalmi jelentősége van, főleg 
akkor nem, ha nem tudjuk, hogy ez a je
lentőség mihez képest és mennyire jelen
tős. Elég csak a - kiadók és irodalomtörté
nészek által - állandóan hangoztatott, 
megcélzott női olvasórétegre gondolni: 
nem tudjuk, létezett-e egyáltalán ilyen, s 
ha létezett is, magyarul olvasott-e? Pl. 
Révai valóban nagyszabású sorozatot ter
vez, de tisztában van azzal is, hogy nem a 
programja miatt veszik majd kiadványait: 
ezért gondosan ügyel a könyvek küllemé
re. De még így is csődbe megy. 

Kazinczy szerepének különválasztását a 
szerző Kazinczy tudatos kultúrateremtő 
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szándékával: magyarul a tudatos váloga
tással magyarázza, míg elődei - miben 
elődei: ez lenne a fontos kérdés - mintha 
mindent ki szerettek volna adni. Egyedül 
Révai esetében valóban van utalás ilyen 
tervre, de erről ő is hamar lemond, és a 
számára ismert szépirodalmi anyagot máig 
ható érvénnyel rostálni kezdi, és az egyes 
írók müveit is bátran átalakítja. 

Véleményem szerint Mezei Márta szá
mára a mandátum értelmezése a felvilágo
sodás kulturális nevelő, felvilágosító sze
repének vállalásában ragadható meg legin
kább. De az, hogy valaki mihez képest lesz 
kevésbé vagy inkább radikális, már nehe
zebben értelmezhető. A szövegekben tett 
javítások, módosítások felsorolása, regiszt
rálása - mellesleg szerintem a könyv leg
értékesebb fejezetei - még nem elegendő a 
mandátumok összehasonlításához. Ugyan
is, főleg Kazinczy számára, az irodalom a 
szövegeken túl található fel, mint erre a 
szerző is kitér: egy bizonyos általános 
érvényességű ideálban. 

A kötetrend műfaj szerinti felosztásáról 
olvashatjuk a következőket: Révai Faludi-
kiadásában „A műfaji alapú rendszer így 
jellemzi, sőt minősíti az alkotót, költésze
tének karakteres vonását mutatja be, s 
kiválóságát a műfaj magas szintű megfor
málásában. Ez az osztályozás a befogadók 
szempontjából is fontos. A poétika norma
tív tudomány e korban, mint ilyen, ismert 
tananyag, szerves része a műveltségnek, s 
így, mintegy ellenőrizhetően fogadtatják 
el, igazolják Faludi alkotásainak kiválósá
gát" (61). Ez nagyon fontos megállapítás, 
de ezt a gondolatot tovább folytatva merül 
fel a kérdés: kik is lehettek azok a befoga
dók? Miért kell Révainak mégis műfaj el
méleti fejtegetést csatolnia első Faludi-
kötetéhez? Véleményem szerint pont arról 

van szó, hogy Révai a normatív poétikákat 
nem ismerő befogadói csoportot célozza 
meg - nekik írja elméleti értekezéseit is -, 
és ilyen szempontból a vállalkozás bukása 
már valóban utalhat valamire. Hiszen még 
azzal az irodalomszociológiai ténnyel sem 
vagyunk tisztában, vajon létezik-e a kia
dók szerinti magyar szépirodalmat olvasó 
réteg. 

Kimondottan filológiai kérdésekre sze
retnék még kitérni. Nem tartom szeren
csésnek, hogy a szerző ritka esetben jár 
utána forrásainak, leggyakrabban meg
elégszik múlt századi kiadásokkal, rosz-
szabb esetben összefoglalásokkal. Mivel 
azt ismerem legjobban, ezért Révai esetére 
szeretnék utalni. Ha megnézzük, Mezei 
Márta Révaival kapcsolatban leggyakrab
ban idézett müve Csaplár Benedek múlt 
századi monográfiája, illetve a Figyelőben 
megjelent tanulmányai. Csaplár Benedek 
elképesztő mennyiségű anyagot idéz -
gyakran magának a forrásnak megnevezé
se nélkül. Idézetei, „forrásközlései" általá
ban önkényesen (?) hiányosak, rosszak. 
Ennek klasszikus példája Révai verselmé
leti munkájának „átirata", ami úgy, ahogy 
van, használhatatlan, mégis a szakma, már 
egyáltalán ha idézte, ehhez nyúlt vissza. 
De utalhatnék akár Révai rendkívül fontos, 
a Költeményes Gyűjteményt reklámozó kis 
nyomtatványaira, előfizetői felhívásaira, 
melyek alapos feldolgozása, átolvasása 
kiadói törekvéseivel kapcsolatban sok 
meglepetést tartalmaz, és amelyeket, mint 
a jegyzetekből kiderül, Mezei Márta csak 
Csaplár interpretációjából ismer. 

Megemlíthetem Révai egyik legfonto
sabb, 1785-ben Benkő Józsefhez írt leve
lét, amelyre Csaplár is csak utal, így Mezei 
Márta sem ismeri teljes tartalmát. Holott a 
levél azóta kétszer teljes terjedelmében 
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megjelent, egyszer a múlt században, egy
szer pedig tíz éve, Benkő József levelezés
kötetében. Ez a levél Révai kiadói törek
véseinek legfontosabb dokumentuma, 
amelyből mellesleg azt a „gátlástalan in
dulatot" is megismerhetjük, amellyel céljai 
elérése tört („Nagy Marhák, a' kik ellenem 
vágynak!"). Ha csak ezt a levelet ismerte 
volna a szerző, elkerülhető lett volna a 
következő állítása: „A régi és az újabb 
írások értékegyenlőségéből érthető egyes 
kiadások vegyes tartalma: a választott 
szerzők műveihez magától értetődő termé
szetességgel sorolnak jelenkori munkákat, 
saját alkotásaikat, fordításaikat. Révai első 
Faludi-kiadásához csatolja Batteux-Ram-
ler alapján készült poétikai értekezését a 
pásztorköltészetről [kiemelés: H. B.]..." 
(10-11). A „magától értetődő természetes
ség" mögött tudatos szándék áll, ezt a 
Csaplár által hiányosan közölt, idézett 
felhívásokban bőven ki is fejti. Az 50. 
oldalon már ezt olvassuk: „[Révai] Szintén 
a felvilágosítás, az oktatás jegyében csa
tolja a [Faludi-] kötethez a maga Batteux-
Ramler nyomán készült poétikai értekezé
sét is a pásztorköltészetről." De meg kell 
jegyezni, hogy ez nem a vállalt mandátu
mából következik, hanem a felismert el
méleti szükségszerűségből. Mindenesetre 
az nem derül ki, hogy Révai szándéka 
szerint minden kiadandó könyvhöz csatolt 
volna tanulmányt, és ezek egy része el is 
készült. 

A fentebbiekből is következik, amiről a 
könyv hallgat: a Költeményes Gyűjtemény 
- ahol a jelző nem versekre, hanem 
fíkcionalitásra utal - terve az 1782-es 

felhívásig vezethető vissza; nem tudunk 
meg semmi újat - a nevelő, a felvilágosító 
szándék nem elég - a tervezet elméleti 
hátteréről sem, de ugyanúgy keveset tu
dunk meg a kiadandó anyag tudatos szű
kítéséről bizonyos szerzők bizonyos mű
veire. Amennyiben ez megtörtént volna, a 
szerző elkerülhette volna a következő 
általánosító kijelentésnek a csak Kazinczy-
ra vonatkoztatását is: „A [Kazinczy által 
kiválasztott] szerzők már kiválasztásukban 
jelzik értéküket: korszerű példát, törekvé
seket, ízlést képviseltek, ez legfőbb érde
mük, a kiadás ténye mintegy szentesíti 
ezt" (150). Ugyanezt akár Révai esetében 
is elmondhatjuk. 

Mezei Márta könyvének legfőbb érde
me, hogy egy mindmáig alig említett, 
kutatott irodalomtörténeti eseményre fel
hívja a figyelmet. Kimondva-kimondat-
lanul tetten érhető könyvének alaptétele: a 
mai értelemben vett szépirodalom kiala
kulásának alapvető feltétele az intézmé
nyesült irodalom, amely - elnézést az 
egyszerűsítésért - nem képzelhető el min
denki számára hozzáférhető irodalmi szö
vegek nélkül. Ezen szövegek meghatáro
zása - nóta bene: kiadása, bizonyos le
származás megállapítása - csak elméleti 
megalapozottság (mandátum) alapján 
lehetséges. Nagyon fontos ezért a könyv, 
és csak sajnálni tudom, hogy a felvilágo
sodás korának irodalmát kiválóan ismerő 
szerző nem dolgozta fel alaposabban a 
témát, és kutatási eredménye csupán a már 
ismert szakirodalom összegzéséből áll. 

Hegedűs Béla 
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