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bolond ítéletek légyen azoknak, kik 
azt kiáltják, hogy nem szükséges . . . 
magyar nyelven írni, mert hogy az 
görög vagy deák nyelv az magyará-
zatra alkalmasabb légyen.» 

A régi nyomtatványok áráról, kelen-
dőségéről, példányszámáról és ki-
adásuk egyéb körülményeiről is sok 
tanulsággal gazdagítja ismereteinket 
e szép mű. Többek közt megtudjuk, 
hogy Malus Pál Epitaphic című, ma 
már elveszettnek tekinthető munkája 
90 példányban való kinyomtatásáért 
1601-ben két tallért fizetett Klöss 
Jakab bártfai nyomdásznak. Ez adat-
Dói s néhány továbbiból kitünik, 
hogy a komolyabb irányú munkákból 
aligha nyomtattak egy-két száznál 
többet. Ebből egyszersmind az is meg-
érthető, hogy egy-egy kedveltebb ol-
vasmány, mint pl. a Balassától ma-
gyarra fordított Bock-féle «Beteg lel-
keknek való füves kertecske», arány-
lag rövid idő alatt (1572—1584) négy 
kiadást is ért. 

A XVI. századi könyvkiadás terén 
a pálma — Gulyás szerint — a Heltai-
féle nyomdát illeti, amely gyakran 
hozott tetemes áldozatot egy-egy új-
donság érdekében. Csimor János jogi 
kézikönyvét például a nevezett nyom-
dasz nemcsak saját költségén nyo-
matta ki, hanem díjazás fejében száz 
példányt is adott a szerzőnek. A köny-
vek drágasága akkor is panasz tárgya 
volt. Ezzel függ össze az egyik jeles 
könyvnyomtató, Misztótfalusi Miklós 
keserű kifakadása : «ez a nemzet sem-
minek limitált árához nem szokva, 
nem állhatja, hogy mégis el ne ku-
nyoráljon benne.» 

A hasonló érdekességű adatokban 
gazdag mű végén a sok becses kép-
mellékleten kívül egy táblázatos ki-
mutatás nyujt tájékozást a felölelt 
kor magyarországi összes, ismert sajtó-
termékeiről. Eszerint a XVI. század-
ban megjelent 334 kötet magyar mű 
31.782 levélnyi terjedelemben. Ezzel 
szemben a többi (latin, görög, horvát, 

német, oláh stb. nyelvű) nyomtatvá-
nyok együttes kötetszáma és levélter-
jedelme kisebb a magyarénál. Lát-
ható tehát, hogy kultúrfölény tekin-
tetében akkor is a magyarság vezetett 
a Kárpátok medencéjében. 

Az értékes tartalmú és rendkívül 
díszes kiadvány közzétételével a M. 
N. Múzeum Barátainak Egyesülete a 
magyar tudományosságnak valóban 
igen jó szolgálatot tett. B. Gy. 

Aranyliliom. Dénes Gizella regénye. 
(Singer és Wolfner.) 

Divat lett a történelmi regény? 
Dénes Gizellában már a második író-
nőnk kísérletezik vele mostanában, 
márpedig a nők a divat hullámait oly 
érzékenységgel fogják fel, mintha erre 
berendezett antennák lennének. Igaz 
ugyan, hogy egy-két fecske nem csinál 
nyarat, de általánab is megfigyelhető, 
hogy a közönség érdeklődése a ma 
sivár valóságából szívesen fordul a 
színes mesék, a mult romantikája felé, 
és a magyar regény, amely az utolsó 
két évtizedben már az európai iroda-
lom fejlődési vonalában állt, ennek 
következtében is, mintha megrekedt 
volna. Vagy talán, mert nincs új 
Jókaija, aki a romantika rozsdás rek-
vizitumait fantáziájával újra ara-
nyozná? . . . 

Dénes Gizella regénye Nagy Lajos-
ról szól. Nagykoncepciójú író kezében 
a nyughatatlan Anjou-király valóban 
hatalmas regény hőse lehetne, Dénes 
Gizella azonban csak elsuhanó profil-
ját lebbenti elénk. Nagy Lajos törté-
nelmi alakja ebben a regényben csak 
árnyék. Tépelődő, önmagát emésztő 
figura, aki tizenhat éven át folyton 
csak azon búsul, hogy miért nem szü-
letik Kotromanic Erzsébettel való 
házasságából utód? Ez a regény té-
mája. Ha pszihoanalitikai alapon 
tudta volna Anjou Lajos lelkének raj-
zát megcsinálni, talán jobb eredmény-
hez jutott volna. De csak futólagos, 
novellisztikus rajzokat kapunk az 
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egyes fejezetekben s ezek sem külső 
történéseket, sem belső cselekményt 
nem örökítenek meg, úgy, hogy olva-
sás közben állandóan fokozzák hiány-
érzetünket. 

A regénynek egyetlen jellegzetes 
része sincs, amelyből a «nagy» jelzőt 
nyert király dicsőséges tulajdonságai, 
egész emberi alakja, az olvasó elé 
elevenedne. A szerző sok jóakarattal 
és bizonyos, el nem vitatható írói 
készséggel elmond ugyan mindent, 
amit a történelemből már tudunk, de 
eleven történelmi életet nem tud re-
gényébe vinni, a kort nem tudja való-
ságként érzékeltetni. 

A regény többi alakja is jórészt 
ugyanabban a hibában szenved, mint 
a királyé. Amit mondanak, az csak 
a pillanatnyi helyzetre jellemző, de 
nem önmagukra is. Bátran föl lehetne 
cserélni akárhány párbeszédet s amit 
X mondott, azt Y szájába adni: a 
szerző maga se venné észre a cserét. 

Ezzel tulajdonképpen el is mondot-
tuk véleményünket a regénykísérlet 
sikertelenségéről és talán nem téve-
dünk, ha azt állítjuk hogy Dénes 
Gizella tollára inkább olyan témák 
valók, mint amilyet «Fehér torony» c. 
regényében dolgozott fel. 

De szóvá kell még tennünk valamit, 
mert ezt a regényt, mielőtt könyv-
alakban jelent volna meg, egyik napi-
lapunk is közölte. Igy tehát megjele-
nése előtt két (sőt talán több) lektor 
is olvasta. A regény mégis tele van 
kellemetlen hibákkal és a kényesebb 
olvasó az írásjelek hanyag fölrakásá-
tól, a jelzők helytelen alkalmazásán 

és a jó magyarság elleni hibákon át, 
a bosszantó «leiterjakabokig» a téve-
dések egész skáláját végigélvezheti. 

Tucatjával idézhetnék ilyeneket: 
«néhány tavaszi fűszál surrant Anjou 
Lajos kezéhez»; «egy gólya hosszúra 
emelt lábakkal kotorászott a parton»; 
«Mi lenne a sok kóbor férfiemberek-
ből». De ezeken még átsiklik úgy, 
ahogy az olvasó. Hanem a lovasok 
úgy ülnek a nyeregben, hogy «térdü-
ket lovuk ruganyos, barna szügyébe 
nyomták.» Sajtóhibának vélném, ha 
kétszer is nem fordulna elő. 

Azután azt olvashatjuk, hogy a 
hegedős megzendíti «citeráját». Ez a 
citera néhány sorral később hegedűvé 
változik, hogy pár sorral lejebb új-
fent citera legyen belőle. Jóllehet 
abban a korban sem az egyiket, sem 
a másikat nem ismerték. 

«A lovag szokása az volt, hogy jó 
kedvében tüsszögni szeretett» mondja az 
egyik lengyelről. Pedig hát a tüsszö-
gés reflex, nem függhet sem akaratunk-
tól, sem szokásunktól. 

Becsei György, mint Miklós püspök 
hadnagya száll le lováról az egyik 
oldalon, hogy a következőn kapitány-
ként szerepeljen. Mikor lett kapitány? 
Vagy mindegy volt ez a két rangjel-
zés? Vagy rangjelzés volt-e ez egy-
általán? 

Számtalan efféle kérdésünk támad 
olvasás közben és egyikre sem kapunk 
feleletet a regényben. Dénes Gizella 
a lektor uraknak köszönheti, hogy 
a nyilvánosság előtt kell szóvá ten-
nünk egyrészüket. 

Majthényi György. 


