
Azóta jó néhányan kiléptek e szemlélet 
varázsköréből; megindult ezen az úton 
Rónay is. Könyve, még A regény és az élet 
című kötetéhez képest is nagy megtett útról 
tanúskodik e tekintetben. Hogy azonban 
továbbra is megtartotta érzékenységét nem
zedékük egykori alapélménye, életélménye 
iránt, arra is bizonyság lehet mostani 
könyve. Ez az élmény a teljes földolgozott 
anyagra rávetült, s az elemzendő tárgy az 
önkifejezés eszköze is lett. Tanulmánya mély
ségének, szépségének s egyoldalúságának ala
nyi magyrázatát alighanem egyaránt valahol 
itt lelhetjük meg. Azét is, hogy a Horváth 
János által már jelzett, de általa eltévelye
désnek fölfogott fejlődési folyamatot nemcsak 
eddig nem tapasztalt mélységben és érzé-

NYUGAT REPERTÓRIUM 

Összeállította: Galambos Ferenc. Függelék: 
Szerda (1906) [összeállította: Pók Lajos], 
Galambos Ferenc]. Bp. 1959. Akadémiai K. 

Nem véletlen, hogy az Irodalomtörténeti 
Bibliográfiák sorozata, amely tervek szerint 
a magyar könyvészet több évtizedes mu
lasztásait lesz hivatva pótolni, éppen a 
Nyugat repertóriummal indul. A 20. századi 
magyar irodalom egyik legjelentősebb moz
galmát fogta össze a Nyugat, legnagyobb 
íróink ennek a folyóiratnak a hasábjain 
adták közre több mint három évtizeden át 
legsúlyosabb műveiket. 

A bibliográfia szerkesztői nagyon helye
sen függelékként hozzácsatolták a repertó
riumhoz néhány a Nyugattal szoros rokon
ságban levő folyóirat könyvészeti adattárát 

) is. Helyet kaptak a kötetben — Pók Lajos 
feldolgozásában — a Nyugatot megelőző és 
törekvéseikben már az 1908-ban induló, 
nagyjövőjű folyóirat útját egyengető orgá
numok, a Magyar Géniusz, a Figyelő és a 
Szerda, valamint a Nyugat méltó folytatása 
az 1941 és 1944 között megjelent Magyar 
Csillag bibliográfiái is — ez utóbbi Galam
bos Ferenc munkájának eredményeként. 
Csaknem teljes fél évszázad magyar irodal
mának legerőteljesebb sodrú áramlása válik 
így követhetővé a repertórium adatai nyo
mán, az 1902-ben új irányba forduló Magyar 
Géniusztól az 1944-ben, a német megszállás 
következtében kényszerből elhallgató Magyar 
Csillagig. 

Ha egy író életművéből, egy irodalom
történeti periódus terméséből, vagy egy folyó
irat anyagából bibliográfia készül el, az 
mindig fellendítőén hat az irodalomtörté
neti kutatómunkára. Az 1952-ben megje
lent Móricz-bibliográfia nyomán megsza
porodtak a Móricz Zsigmond műveit elemző 
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kenységgel tudta feltárni, hanem, hogy e 
folyamat történeti szükségszerűségét is meg 
tudta érteni és értetni, s hogy sugallni 
tudta: Adyval egy más tartalmú, de a 
XIX. századközépi klasszicizmussal egyen
értékű újabb „klaszszikus" irodalom jött 
létre. De itt annak okát is, hogy ezt az 
általa elemzett részfolyamatot az egész 
helyébe állította, ahogy mondani szokás, 
abszolutizálta, kiszorítva ezzel más, egyen
rangú vagy még fontosabb vele ölelkező 
folyamatokat. Közvetlen tárgyi okát pedig 
ennek a jelenségnek alighanem a szellemtör
téneti szemlélethez és módszerekhez való 
meglehetős kötöttségben kell keresnünk. 

Németh G. Béta 

Magyar Géniusz (1902—3), Figyelő (1905), 
Magyar Csillag (1941—44) [összeállította: 

571 1. (Irodalomtörténeti Bibliográfiák, 1.) 

cikkek és tanulmányok, mert a bibliográfia 
adataiból világosan kirajzolódtak a szakértő 
számára a Móricz-kutatás elvégzendő fel
adatai. A bibliográfiai feldolgozások meg
könnyítik egy-egy szakterület korábbi tudo
mányos eredményeinek állandó nyilvántar
tását és közvetve elősegítik az esetleg már 
évtizedek óta megfogalmazott és ma is helyt
álló elemzések, megállapítások felhasználá
sát. Megóvják a kutatót attól, hogy Kolum
busz után újra felfedezze Amerikát. 

A most megjelent Nyugat repertórium is 
egyrészt megkönnyíti a kutatók munkáját, 
de ugyanakkor reálisabbá, anyagszerűbbé 
és egyben ellenőrizhetőbbé is teszi azokat 
az értékelési és kritikai kísérleteket, ame
lyek a Nyugat szerepének, irodalomtörténeti 
helyének tisztázása végett készülnek majd. 

Aki a múltban például a Nyugat íróinak 
hagyományszemléletét akarta feldolgozni, 
annak még a munka érdemleges részének 
megkezdése előtt több mint 60 vaskos folyó
iratkötetet kellett átnéznie, most percek 
alatt tájékozódhat a repertórium alapján. 
Aki arra kíváncsi, hogy a folyóirat hasábjain 
a különböző cikkekből és tanulmányokból 
milyen kép alakult ki Shakespeare-ről, vagy 
Kölcseyről, vagy kiket népszerűsített a 
Nyugat a svéd vagy a cseh írók közül, szin
tén azonnal választ kaphat a most meg
jelent kötet adatai alapján. Négy és fél év
tized irodalmi élete kerül hozzánk közelebb 
és válik áttekinthetőbbé a repertórium segít
ségével. 

A repertórium nemcsak ösztönzést ad a 
Nyugat irodalomtörténeti helyét, szerepét, 
hatását értékelő tanulmányok és elemzések 



elkészítéséhez, de ennek a felmérésnek bizo
nyos kiindulópontjait is már eleve magában 
foglalja. Az első imperesszió, amelyet a reper
tórium átlapozása közben kapunk, egyben a 
Nyugat legnagyobb dicsérete is, hogy nem 
fogja el az embert az irodalmi pantheon 
hangulata. Minden kutató és a folyóirattára
kat böngésző olvasó ismeri azt az érzést, 
amely az évtizedekkel ezelőtt megjelent folyó
iratok köteteinek forgatása közben szinte 
mindig utoléri a lapozgatót: halott szerzők, 
sosem hallott nevek, avult illusztrációk, 
semmitmondó címek. Persze a Nyugat szá
mos írását is kikezdte már az idő, a hasáb
jain egykor sokat szereplő munkatársak neve 
közül egyeseket már elfeledett az irodalmi 
köztudat, de mégsem vált a Nyugat két 
évtizeddel .megszűnte után sem irodalmi 
temetővé. Örökké élő Ady-versek címeit vil
lantja felénk a repertórium és a Nyugat 
hasábjain első ízben megjelent regények 
között olyan címekre bukkanunk, mint a 
Légy jó mindhalálig, az Édes Anna, Az Isten 
háta mögött, A margarétás dal, a Forr a bor, 
A gólyakalifa, a Sárarany, a Hangyaboly, 
A fáklya, a Pacsirta, — hogy csak a legna
gyobbakat említsük. És a Nyugatban meg
jelent novellák közül hány remekmű ott 
található az utolsó 15 évben megjelent isko
láskönyvek és válogatott elbeszéléskötetek 
lapjain is! De ha az első imperessziók után 
vizsgálódásunkat már némileg egzaktabb 
módszerekkel folytatjuk, akkor a Nyugat 
páratlan gazdagsága mellett bizonyos nega
tívumok is megfigyelhetők. Érdekes ered
ményre vezet, ha összeállítjuk azoknak a 
költőknek a jegyzékét, akiknek a legtöbb 
verse jelent meg a Nyugatban. Ady vezet, 
több mint ötszáz verssel, a második Gellért 
Oszkár, majd Illyés, Babits, Erdélyi József 
következik. A több mint félezer Ady-vers 
már mint puszta statisztikai adat is sokat 
mond Ady és a Nyugat kapcsolatáról, külö
nösen ha azt is számításba vesszük, hogy a 
Nyugat még csak a tizenkettedik évfolyamá
nál tartott Ady halálakor. Ugyanakkor köz
tudomású, hogy József Attilának mindössze 
tizenegynéhány verse jelent meg a Nyugat
ban. Juhász Gyula is aránylag ritkán, har
mincnyolc verssel szerepel. Feltűnő, hogy 
Dsida Jenőnek egyetlen verse sem jelent 
meg a Nyugatban. Persze az irodaíomtör-
téneti vizsgálódások során nem szabad a 
statisztikai arányok jelentőségét túlértékel
nünk. Az például, hogy egy költő hányszor 
jelenik meg, jelentős mértékben függ attól is 
hogy milyen termékeny alkotó egyéniség. 
De nem hiábavaló az ilyenféle statisztikai 
kísérlet sem, mert egy folyóirat jellegét erő
sen meghatározza, hogy kik szerepelnek hasáb
jain a leggyakrabban. Ha a repertórium alap
ján az elbeszélések, novellák íróinak jegy
zékét is összeállítjuk, az szintén a Nyugat 

erejét, gazdagságát bizonyítja és azt igazolja, 
hogy a korszak legnagyobb prózaírói itt bon
takozhattak ki legteljesebben. Szinte szim
bolikus jelentőségű, hogy a költők sorát Ady, 
a novellistákét pedig Móricz vezeti, aki 
több mint félszáz elbeszélését adta közre a 
Nyugatban. A második Laczkó Géza, a 
harmadik Tersánszky J. Jenő, a negyedik 
Nagy Lajos, az ötödik Gelléri Andor Endre 
a novellisták közül. 

Máig megoldatlan kérdés a Nyugat és a 
régebbi magyar irodalmi múlt kapcsolata. 
Pedig az egyik legérdekesebb tisztázásra 
váró probléma, hogy a haladásért küzdő, a 
közvetlen elődökkel sokszor szembeforduló 
mozgalom hol vélte megtalálni őseit és gyö
kereit a hazai irodalom múltjában. Ez a 
kérdés természetesen csak alapos elemzések 
módján közelíthető meg, de már a repertó
rium is jelzi a Nyugat múlt felé forduló ten
denciáinak irányait. Arannyal, Madách
csal, Petőfivel foglalkoznak leggyakrabban 
a folyóirat hasábjain. Gyulai, Vörösmarty, 
Katona és Vajda János is azokhoz az írók
hoz tartozik, akiknek neve szintén gyakran 
előfordul a Nyugatban. A18. századinál régibb 
magyar irodalom alakjai közül csak Balas
sihoz, Pázmányhoz és — Móricz nyomán — 
Bornemiszához mennek vissza, a népköl
tészet köréből elenyészően csekély a Nyugat
beli anyag. 

Nagyon érdekes eredményekre vezet a 
Nyugat világirodalmi orientációinak vizsgá
lata. Eddig is nyilvánvaló volt, de a reper
tórium adatszerűen is bizonyítja, hogy a 
Nyugat elsősorban a francia irodalom köz
vetítésére vállalkozott. Számos összefoglaló 
tanulmány jelent meg a francia irodalom 
köréből és a repertórium 221 francia nyelvű 
írót tart számon, akinek műveivel a Nyugat
ban foglalkoztak. Ezek közt egyébként sok 
nem jelentős színpadi szerző is akad, akik
ről csak darabjaik pesti előadása alkalmából 
írtak. A francia nyelvű irók közül Anatole 
France, Maeterlinck, Henry Bernstein, Jules 
Romains, Baudelaire es André Gide művei
vel foglalkoztak leggyakrabban. Második 
helyen a német nyelvű irodalom következik: 
133 német nyelvű szerzőről írtak a Nyugat
ban. Feltűnő az erős Goethe-kultusz, a kor
társak közül még a leggyakrabban elemezett 
és ismertetett Thomas Mann, Hauptmann 
és Stefan Zweig sem versenyzhet a Nyugat
ban klasszikus elődjével. Az angol irodalom 
fejeztében egy híján száz szerzőt jegyzett fel 
a repertórium. Itt is klasszikus író vezet: 
Shakespeare, a második Shaw, aztán H. G. 
Wells következik, majd Aldous Huxley. 
Az amerikai irodalomból 60. szerzőt jelez a 
bibliográfia, O'Neill, Lewis Sinclair, E. A. 
Poe, és Hemingway a legtöbbet szereplő 
név. Az orosz (és szovjet) irodalomból ösz-
szesen 40 írót mutattak be olvasóiknak a 
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Nyugat kritikusai. Dosztojevszkijjel foglal
koztak a leggyakrabban, majd Lev Tolsztoj, 
Gorkij és Csehov következik a cikkek száma 
szerint. Az eddigieken kívül még az olasz 
irodalmat ismertették behatóbban, mégpe
dig elsősorban Dantét, a kortársak közül 
pedig D'Annunziót, Papinit és Pirandellót. 
Az északiak közül a norvég Ibsen, Knut 
Hamsun, Sigrid 'Undset, a svéd Strindberg 
és a dán Pontopiddan váltott ki nagyobb 
érdeklődést a Nyugat munkatársai körében. 
Meglepően csekély a finn irodalom Nyugat
beli visszhangja: négy recenzió foglalkozik 
mindössze a finn irodalommal, a Nobel
díjas Sillampää is csak egyetlen könyvis
mertetést kapott. Nagyon gyér érdeklődés 
mutatkozott a Nyugatban a közvetlen köze
lünkben élő népek irodalmával szemben. 
A szomszéd irodalmakból mindössze a cseh 
Capek és Hasek, valamint a délszláv Cankar 
művei keltettek nagyobb visszhangot a fo
lyóiratban. Figyelemre méltóbb viszont a 
lengyel irodalom közvetítése: többek közt 
Sienkiewicz, Reymont és Prus műveit mu
tatták be a Nyugat lapjain. 

További elemzést kíván még az a prob
léma is, hogy a Nyugatra, érvényes-e és mi
lyen mértékben az a tapasztalat, hogy a 
magyar irodalomban némi fáziskülönbséggel, 
egy-két nemzedéknyi késéssel jelentkeznek 
a külföldön már népszerűbb áramlatok hul
lámai. A kérdés vizsgálata ebben az esetben 
sem szorítkozhat pusztán nevek és évszámok 
összevetésére, az átvételek, hatások miként
jének alapos elemzése adhat csak választ erre 
a problémára is, de nem érdektelen kísérlet
képpen megnézni néhány íróval kapcsolat
ban, hogy mikor tűnt fel a neve először 
önálló tanulmány vagy ismertetés élén a 
Nyugatban. Aránylag korán foglalkoznak a 
franciák közül Cocteauval (1925), Aragon-
nal (1935), Proustról 1923-ban, Gideről 
1926-ban, Mauriacról 1927-ben, Claudelről 
1930-ban, Apollinaireről csak 1940-ben jele
nik meg először cikk. A németek közül Ber-
iolt Brechtet már 1927-ben felfedezi a 
Nvugat, az angolokat aránylag később : 
Joycet 1930-ban, Powyst, Eliotot 1931-ben, 
Mansfieldet nyolc évvel halála után, 1931-
ben. Az amerikaiak közül O'Neillről 1924-
ben, Wilderről 1929-ben, Dreiserről, He
mingwayről 1930-ban, Faulknerről 1931-
ben, Steinbeckről 1939-ben jelenik meg az 
első ismertetés a folyóiratban. 

Fontos és érdekes irodalomtörténeti kér
dés, hogy a fiatal szovjet irodalom alkotásai
nak visszhangja milyen mértékben érvé
nyesült Nyugatban. Gorkij sajátos helyze
tével, már a század elején megszerzett nagy 
irodalmi tekintélyével és időleges külföldi 
emigrációjával magyarázható, hogy művei
vel benne élt a húszas-harmincas években is 
a magyar irodalmi köztudatban. A Nyugat

ban nyolc cikk foglalkozik Gorkijjal, többek 
közt Nagy Lajos, Schöpflin,. Kassák írásai. 
Az Artamonovok magyar fordítása először a 
Nyugatban jelent meg 1926-ban. Arról tanús
kodik a repertórium, hogy Gorkijon kívül 
a szovjet írók közül elsősorban Erenburg 
műveire figyeltek föl a Nyugat munkatársai. 
Többek közt Bálint György, Nagy Lajos és 
Kassák ismertette Erenburg munkásságát. 
Katajevvel három cikk foglalkozik. Egy 
Solohovról szóló ismertetés is megjelent a 
Nyugatban, Kassáktól. Szejfullinát Illyés, 
Ilf és Petrov Tizenkét székét Lesznai Anna 
mutatta be a Nyugat olvasóinak. Egy-egy 

, könyvismertetés Blok, Gladkov, Pilnják, 
Szergejev-Censzkij és Taraszov-Rodianov 
múveire is felhívja a Nyugat-oívasók figyel
mét. 

Eddig is köztudomású volt, hogy a 
Nyugat művészi forradalma nem szorítko
zott csupán az irodalom területére, de a 
repertórium adattára alapján pontosan nyo
mon követhető az a több évtizedes harc, 
amelyet a Nyugat munkatársai: írók, képző
művészek, művészettörténészek, zenekritiku
sok egymással szövetségben annak érdeké
ben folytattak, hogy az irodalmi törekvéseik
kel rokon képzőművészeti és zenei irányzatok 
szintén diadalra jussanak. A sokszáz képző
művészeti tanulmány, vitacikk és tárlati 
beszámoló mellett a Nyugat gazdag — bár 
technikai kivitelben nem mindig tökéletes. 
— képzőművészeti mellékleteivel is támo
gatta a szövetséges irányzatok érvényesülését. 
Többek közt Aba Nóvák Vilmos, Berény. 
Róbert, Csorba Géza, Czóbel Béla, Fényes 
Adolf, Ferenczy Béni, Iványi-Grünwald Béla, 
Kernstock Károly, Kmetty János, Med-
gyessy Ferenc, Rippl-Rónai József, Rudnay 
Gyula, Szőnyi István, Vaszary János képző
művészeti alkotásai jelentek meg a Nyugat 
hasábjain. 

A modern zenei törekvések, Bartók és 
Kodály irányzatának érvényesülését már 
kezdet kezdetétől támogatta Nyugat. Csáth 
Géza 1908-ban a folyóirat indulása évében 
tanulmányt ír Bartókról, 1910-ben Kodály
ról. Majd Jász Dezső, Molnár Antal, Tóth 
Aladár, Szabolcsi Bence, Keszi Imre lesznek 
Bartók és Kodály művészetének magyará
zói és harcos propagátorai a Nyugatban. 
De a két mester írásművekkel is szerepel a 
folyóirat hasábjain. Bartóknak Liszt Ferenc
ről, Kodályról és a törökországi népdalgyűj
téséről jelent meg tanulmánya a Nyugatban. 
Balázs Béla drámai játéka A fából faragott 
királyfi, amely Bartók zenéjével később az 
egész világot meghódította, a Nyugat lapjain 
jelent meg eredetileg. Kodály Debussy-
tanulmánya és több hangversenykritikája 
szintén itt látott napvilágot. 

A Nyugat repertórium minden bizony
nyal olyan értelemben is ösztönzőleg fog 
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hatni az irodalomtörténeti kutatómunkára, 
hogy elfeledett írók műveire is felhívja a 
figyelmet. A Nyugat egyes periódusaiban 
igen sűrűn szereplő írók között több ma 
már ismeretlen vagy alig ismert név van. 
Az irodalomtörténeti kutatásnak szinte be
csületbeli kötelessége felkutatni, hogy e. 
nevek mögött avult művek, vagy igazság
talanul elfeledett alkotások lappanganak-e? 

* 

A repertórium összeállítói a Nyugat 
harmincnégy évfolyamának hatalmas cím
anyagát úgy próbálták elrendezni, hogy 
minél több alfejezetre osztva a címeket, 
megkönnyítsék az olvasó tájékozódását. 
Első helyen az irodalmi anyag címeit köz
lik. Ezenbelül elsősorban a szépirodalmi jel
legű közleményeket dolgozzák fel a külön
böző nyelvek szerint, a nyelveken belül mű
fajokra osztva, végül a szerzők betűrendje 
szerint sorakoztatva a címeket. Majd az 
úgynevezett „rávonátkozó" irodalom anyaga 
következik, „irodalomtörténet" főcímmel, va
gyis a tanulmányok, kritikák, könyvismer
tetések hatalmas tömege. A legterjedelme
sebb címanyagot, a magyart, még további 
aljegyzetekre bontották. Az irodalom után 
következnek az egyéb témakörök, a külön
böző alfejezetek szerint szétosztva (általá
nos jellegű írások, majd a vallás, filozófia, 
társadalomtudomány, nyelvészet, természet
tudomány, művészet, földrajz, történelem, 
életrajz körébe vágó írások). 

Ez a felosztási keret elvben helyeselhető 
is lenne, pusztán az helytelen, hogy minden 
irodalmi ismertetés, tanulmány, könyvkri
tika az „irodalomtörténet" főcím alá kerül, 
holott az ide osztott címek túlnyomó több
ségükben nem voltak megjelenésük idején 
irodalomtörténeti jellegű közlemények, ha
nem élő kortársakkal, sokszor éppen kezdő 
írók műveivel foglalkozó aktuális kritikák. 
Másrészt a külföldi irodalmak felosztásánál 
a „francia irodalom története" alcím helyett 
helyesebb lett volna a „francia nyelvű irodal
mak története" alcím, tekintve, hogy ebbe 
a fejezetbe kerül a belga Maeterlinck és 
Verhaeren továbbá a svájci származású 
Ramuz is. 

Súlyosabb baj azonban, hogy a Nyugat 
repertórium szerkesztői alapjában helyesel
hető anyagfelosztási kereteiket nem tudták 
jól alkalmazni. A Nyugat cikkeinek kellő 
tartalmi vizsgálata hiányában a címek nagy 
tömege nem a megfelelő keretbe került. 
A témakörök fokozott mértékű determinán
sával, a fejezetcímek szaporításával nem 
könnyítették meg a szerkesztőkarepertórium 
használatát. Ellenkezőleg, ahol az anyagot 
fokozott mértékben determinálták — a ma
gyar irodalomra vonatkozó közlemények ese

tében — ott a vitatható vagy éppen vitatha
tatlanul helytelen besorolások következtében 
éppen megnehezítették a tájékozódást. Köny-
nyebben boldogul az olvasó a külföldi iro
dalmaknál, ahol kevesebb a felosztás, a 
rovatcím, ahol a szerkesztők részéről keve
sebb lehetőség volt a műfaji félreértésekre. 
Oldalakon át sorolhatnánk a repertórium 
vitatható vagy helytelen műfaji kategorizá
lásait, de csak néhány kirívó esetet teszünk 
szóvá. Az „Irodalompolitika. Irodalmi élet 
általában" alcím alá került Komlós Aladár 
könyvismertetése Horváth János: A magyar 
irodalmi népiesség története Faluditól Pető
fiig c. könyvéről (132), a Horváth Jánosra 
vonatkozó irodalomnál viszont nem szerepel 
a cikk. Ugyanebbe a rovatba került Török 
Sophie Költészet és valóság c. tanulmánya 
(132), amely arról szól, Hogy a valóság, a 
közvetlen környezet elemei miként kerül
tek be Babits költészetébe. Móricz Az élő 
vértanú c. Görgeyről, a hadvezér történelmi 
szerepéről szóló tanulmányát (85), valamint 
egy Úri muri c. írását (86), amely részint 
irodalmi elmélkedés, másrészt szociográfiai 
tanulmány, a „Novellák, rajzok" közé sorozza 
be a repertórium. Móricz A sasfiók c. írása 
sem novella (85), hanem tanulmány. Szin
tén a novellák közt fedezi fel az olvasó 
Ambrus Zoltán öt folytatásban megjelent 
ifjúsági regényét, a Mozi Bandi kalandjait 
(74). A repertórium a kisregényeket különös 
módon nem a velük rokon műfajba a regények
hez sorolja, hanem a novellákhoz. Ady pró
zája aztán néha valóban nehéz próbára 
teszi azt, aki műfaji kategóriák szerint pró
bálja meghatározni egy-egy sajátos Ady-írás 
hovatartozását. Az még csak vitatható, 
hogy Ady híres Magyar Pimodán\a valóban 
az „Irodalompolitika. Irodalmi élet általá
ban" alcím alá való-e, de az érthetetlen, 
hogy Ady Levelek Madame Preteritéhöz c. 
írása, amelyet 1913-ban kezdett el és 1914-
ben, majd 1915-ben folytatott, amely a 
szimbolikus önvallomás, a belső napló és a 
tanulmány sajátos ötvözete (a Magyar Pimo-
dán is valami ilyesmi!), miért került a novel
lák közé? Számos félreértésből arra lehet 
következtetni, hogy a repertórium össze
állítói gyakran pusztán a cikkek címeiből 
indultak ki az anyag tematikai rendezése 
során. Ez mindig kockázatos kényelmesség, 
különösen felyan korszak irodalma esetében, 
ahol az esszé az egyik uralkodó műfaj és a 
tanulmányok címei többnyire nem definitív 
jellegűek. A cím vezette félre az összeállí
tókat, amikor Móricz Dante vizei fölött c. 
írását a Dante-irodalomban tartják számon 
(310) és nem jelzik Babitsnál, holott a kis 
cikk nem Dantéról, hanem a műfordító 
Babitsról szól. Az Ipolyi Arnold Magyar 
M ithológiájáról szóló könyvismertetés is 
inkább a néprajz vagy művelődéstörténet 
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körébe illett volna, mint a „Vallás" címszó 
alá. Halász Gábor Vázlat a szecesszióról c. 
tanulmánya is elsősorban az irodalomban 
mutatkozó szecessziós jelenségeket elemzi, 
de a repertórium, nyilván címe miatt a 
„Képző- és iparművészet''"rovatába sorolja 
(364). Németh László ízlésproblémák a kri
tikában c. tanulmányát is hiába keressük 
a Halász Gáborra vonatkozó tanulmányok 
közt, mert a címben nem szerepel Halász 
Gábor neve, jóllehet az egész írás vele fog
lalkozik. Az sem indokolt, hogy Ambrus 
Zoltán jelentése a drámabíráló bizottság 
munkájáról miért került „A kritika elmélete" 
c. alcím alá (117); vagy még különösebb, 
hogy az apró híreket, irodalmi anekdotákat, 
forgácsokat tartalmazó rovat, az Árkádia 
adatait miért sorolták az „Irodalomelmélet. 
Általános és összehasonlító irodalomtörténet" 
c. fejezet címei közé? 

* 
A tartalmi, félreértésekből származó szer

kesztési hibák után felsoroljuk a repertórium 
egyéb hibáit és pontatlanságait, hibatípusok 
szerint rendezve észrevételeinket, a címek 
és nevek esetében zárójelbe tett dőltbetűs 
szedéssel jelezve helyreigazításainkat. Persze 
egy recenzió keretében nem vállalkozhatunk 
arra, hogy a repertórium valamennyi hibáját 
helyreigazítsuk. 

1. Szerzők nevének hibás írásmódja. Villa 
Carther (Willa Gather) 256; Kállay (Kállai) 
Ernő 360, 368; Sárközy (Sárközi) György 
243; Szalatnay (Szalatnai) Rezső, névmu
tató; Telek (Teleki) Sándorné, 461. 

2. A müvek címeiben előforduló hibák 
Babits Mihály: Kötészet (Költészet) és való
ság, 75; Móricz Zsigmond: Bérlet (Bérelt) 
szakasz, 86; Nagy Lajos-, Egy kisfiút elte
metnek (etetnek) 87; Goethe: Über alle 
(allen) Gipfeln, 110 (kétszer előforduló hiba); 
Ábrányi Emil: Por (Pour) les couronnes, 
127; Babits Mihály: II foglio (figliő) di 
Virgilio Timár, 141; Karinthy Frigyes: 
Utazás Feremidóba (Faremidóba) 185; Kál-
noky László: Nagy téli táj (Nagy téli éj) 471; 
Végh György: Auguste Corbeille csodálatos 
(csudálatos) kalandjai,. 494; Végh György: 
Holdas éjszakák (Havas éjszakák,), 494. 

3. Elmaradt a jelzett cikk lelőhelye. A Dor-
mándi Lászlóról szóló irodalomban (158) a 
B. M.: 1914—1930. cikk lelőhelye: Nyugat, 
1932, I. 727. 

4. Elmaradt a szerző neve. Maday Gyula: 
A költői nyelv és Csokonai c. könyvéről írt 
ismertetés szerzőjét nem jelzi a reportórium 
(203), holott Ady Endre írta a cikket. 

5. Besorolási hibák. Roger Martin du 
Gardt helytelenül sorolták az M-betű helyett 
a G-betűhöz. Másrészt Walter de La Mare 
angol író neve helytelenül került a franciák 
közé. 

6. A szerzők nevének és a cikkek címének 
hibás összekapcsolásai. Egyes művek címei 
nem saját szerzőjükhöz kerültek, illetve a 
szerzők neveit néhol felcseréli, vagy hibásan 
jelzi a repertórium. A Csavargó remény és a 
Tél c. versek (69) költője nem Vészi József, 
hanem Vészi Endre. A változás élménye c. 
cikk szerzője nem Szomory Dezső, hanem 
Szvatkó Pál. A Szakszafon c. könyv szerzője 
nem Kellér Dezső (118), hanem Kellér Andor 
és nem Németh László ismertette a Nyugat
ban (188), hanem Nagy Lajos. A repertórium 
a Ludas Matyi költőjéhez kapcsolja egy 20. 
századi Fazekas Mihály művéről szóló kri
tikát is, (162). Harsányi Kálmán leghíresebb 
könyvét, a Kristálynézők c. regényt Harsányi 
Lajos könyvei közt tartja számon a repertó
rium (173). Az Új Romeo és Júlia Kolozsváron 
c. cikket nem Szabó Dezső írta, (267), ha
nem Szentimrei Jenő. Rozványi Vilmos nem 
Barta Lászlóról, hanem Barta Sándorról írt 
kritikát (147). Vidor Miklós Fölszáll a köd 
c. verseskötetét nem Gönczy Sándor (494) 
ismertette a Magyar Csillagban, hanem 
Gönczy Gábor. A Vox clamantis in deserto 
c. tanulmánynak nem Máté István, hanem 
Máté Iván a szerzője (503). 

Sok hiba található a repertórium név
mutatójában is. Elsősorban az azonos nevű 
szerzők szétválasztását mulasztja el gyak
ran a névmutató. Összevon különböző Balogh 
József nevű szerzőket, nem különbözteti 
meg egymástól a novellista és a színész 
HegedüsGyulát,a festő és a költő Nagy Imrét, 
a novellista és a kritikus Nagy Pétert, a 
festő és a verselő Révész Imrét, a. népszínmű
író és az esztétikus Szigeti Józsefet. Az egyik 
Fülep Lajos-cikket (169) a névmutató Fülöp 
István nevénél jelez; a Kiss Menyhértet 
említő cikk utalója pedig Kiss Józsefnél 
található a névmutatóban (279). Nemcsak 
a névmutató, de a repertórium bibliográfiai" 
része is összekeveri Lengyel Józsefet, a Ma 
egykori munkatársát, az 1919 után emigráció
ban élő írót, egy másik hasonló szerzővel, 
aki színdarabot és novellát írt. (199.) 

Nem éppen hibája, de hibás következte
tésekre vezető hiánya a névmutatónak, hogy 
számos esetben nem kapcsolja össze utaló
val a szerző nevét és írói álnevét. Nem jelzi, 
hogy Rupprecht Tibor azonos Marconnay 
Tiborral, hogy Kosztolányi Dezsőné azonos 
Görög Ilonával, hogy Divald Kornél azonos 
Tarczai Györggyel, nem azonosítja Kozma 
Ferencet Bárd Miklóssal. Nem arról van szó, 
mintha az írói álnév-lexikon igényét támasz
tanánk a repertórium névmutatójával szem
ben, de ha egy író a repertórium anyagán 
belül mindkét névvel szerepel, nem mellőz
hető a nevek összefüggésének jelzése, mert 
így utaló nélkül, úgy tűnhet, mintha a fenti 
esetekben két személyről, két szerzőről 
lenne szó. Hasonlóképpen utaló nélkül 
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hagyta a névmutató azokat az eseteket is, 
ahol egy-egy író neve különböző változatok
ban szerepi (Hollós Korvin Lajos — Hollós 
Lajos; Szerb Antal — Szerb Antal Kristóf; 
Dániel Anna — Dániel Anikó; Bükky Mi-
hályné, Harsányi Gréte—Harsányi Gréte). 
Ezekben az esetekben is olyan látszatot kelt 
a bibliográfia, mintha nem egy, hanem két 
— hasonló nevű — szerzőről lenne szó. 

Ezzel szemben ki kell emelnünk, hogy a 
függelékben, a három Nyugaf-előző folyó
irat bibliográfiájában, Pók Lajos munkájá
nak eredményeként számos írói álnév helyes 
feloldását kapja az olvasó, pedig ezekben a 
régebbi folyóiratokban már nehezebb feladat 
volt a névváltozatok egyeztetése. 

Vargha Kálmán 

A SÁROSPATAKI COMENIUS-ÜLÉSSZAK 

A Pedagógiai Szemle Comenius-emlékszáma az Orbis Pictus megjelenésének 300. évfor
dulója alkalmából. 1658—1958. Összeállította: Balogh László. Pedagógiai Szemle, VII. 
[1958] évf. 10. sz. 903—1025, [3] 1. 11. 

Sárospatakon, Comenius magyarországi 
működésének színhelyén, reprezentatív ün
nepi ülésszak keretében idézték fel a nagy 
cseh tudós emlékét. Az elhangzott előadások
ban figyelemre méltó kísérletek történtek 
arra, hogy a korabeli pataki viszonyok kris
tálytisztán rendszerezett, magvas összefogla
lásán (Ujszászy Kálmán: Comenius és Sáros
patak), valamint a pedagógus alakjának meg
rajzolásán (Kardos Tibor: A sárospataki 
évek jelentősége Comenius humanista peda
gógiájában; Geréb György: Comenius Orbis 
pictusa) kívül felvázolják Comenius jelentő
ségét és hatását a magyar művelődés-tör
ténet, közelebbről pedig a hazai irodalom 
szemszögéből is. Noha az előbbi témákhoz 
kapcsolódó előadások kivétel nélkül értékes 
megfigyeléseket, sőt új eredményeket is 
tartalmaztak, az ülésszak gazdag anyagából 
ezúttal mégsem ezekkel, hanem inkább az 
irodalomtörténetet közelebbről érintő refe
rátumokkal kívánunk röviden foglalkozni. 

Bán Imre, abból a meggondolásból ki
indulva, hogy előadása (Comenius és a ma
gyar szellemi élet) lehetőségek adta szűk 
keretek miatt menthetetlenül aránytalan 
lesz, lemondva a látszólagos „teljességről" 
helyes érzékkel inkább kevesebbet markolt, 
és csak néhány kérdés problematikájába 
mélyedt el. így legalább, bizonyos pontokon, 
előbbre vitte a kutatást. Meggyőző oknyo-
mozással derítette fel pl. a Comenius és 
Medgyesi Pál közti — látszólag nehezen 
magyarázható — disszonáns viszony igazi 
hátterét. Kimutatta, hogy Comenius Inde-
pendentia, aetarnarum conjusiorum origo 
(1650) c. művének Medgyesitől „idézett", 
és élesen elítélt mondata („praestitisse, 
ecclesiam quovis modo regi, quam per 
presbyterium"), melyhez a későbbi szak
irodalom messzemenő, de téves következ
tetéseket fűzött, elő sem fordul a szövegben, 
így nyilván arról lehet csak szó, hogy Med
gyesi látatlanból mondott ítéletet a könyv
ről. Sőt, Comenius okfejtéséből éppenséggel 

az derül ki, hogy nem zárja ki annak lehető
ségét, hogy a regimen presbyteriale is lehet 
helyes. 

Természetesen Bán Imre előadása nem
csak ezt a kérdést oldotta meg, de a forrásokra 
visszamenve helyreigazított olyan közkeletű 
tévedést is, mintha Comeniusnak lett volna 
egy Ad fraires presbyterianos c. munkája, 
holott valójában az Independentia egy fejezet
címének Medgyesitől származó pontatlan idé
zését egyszerűen félreértették. Az előadó a 
továbbiakban megemlékezett még Apáczai, 
Zrínyi és Bethlen Miklós életének és műkö
désének Comenius személyiségéhez, vagy 
hatásához kapcsolódó, illetve kapcsolható 
mozzanatairól. Végeredményben Bán Imre 
egész fejtegetése kétségbevonhatatlanul iga
zolta: hogy Comeniusnak a magyar szellemi 
életre gyakorolt, maradandónak bizonyult 
hatását felmérni a szóban forgó értekezés 
alaposságával, de annál jóval részletesebben: 
sokáig nem halasztható feladat. 

Több problémát magában foglaló áttekin
tés helyett Comeniusnak legjelentősebb, Sá
rospatakon írott, magyar vonatkozású köny
vét, a öentis jelicitast elemezte Makkai 
László. Kitűnő tanulmánya nem hagy két
séget afelől, hogy ez a mű, sajnos mind
eddig kellően nem kiaknázott, nélkülözhe
tetlen forrás a XVII. század történeti és 
irodalmi viszonyainak megismeréséhez. 

Makkai mélyreható vizsgálatai két fő 
szempont köré csoportosultak: 1. Milyen 
hely illeti meg a Gentis felicitast Comenius 
életmüvében; 2. Miféle összefüggések mutat
hatók ki a benne foglalt eszmék, valamint 
a hazai történelmi helyzet, s az erre vonat
kozó politikai irodalom között? Makkai az 
első kérdésfeltevésre válaszolva felhívja a 
figyelmet az újabban felfedezett Consultaíio 
catholicara, mely voltaképp a Sermo secretus-
ban kifejtett elvek egyetemleges reformter
vezetté szélesítése. Ez annyit jelent, hogy a 
Gentis félicitas ilyenformán csak mint Come
nius politikai koncepciójának járuléka, csak 
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mint egy kérdéscsoport viszonylagos teljes
ségű kidolgozása fogható fel. (Az egész rend
szerezés a Consultatioban öltött testet.) Hogy 
részletkérdés jellege ellenére mégis miért oly 
nagy az értéke szemünkben, azt mi sem 
magyarázhatja meg jobban, mint a fejtegetés 
kelet-európai, sőt szűkebb értelemben ma
gyarországi vonatkozásai. 

De ez a kérdés már átvezet Makkai 
másik fő problémakörébe, nevezetesen oda, 
hogy a Gentis félicitas gondolatmenete, sőt 
nem egyszer szövegezése is, milyen hazai 
párhuzamok megvonására ad lehetőséget. 
Nagy súllyal esnek itt latba Apáczai Csere 
János különféle javaslatai, de a központi 
probléma mégis a Comenius és Zrínyi Miklós 
közötti kapcsolat mibenléte. A válaszadás 
milyenségének fontosságát könnyű belátni, 
s ez a magyarázata annak, miért foglalkozott 
vele Bán Imre is — előbb ismertetett tanul
mányában — legalább oly részletességgel, 
mint Makkai ebben az előadásában. 

Sajnos, perdöntő adat mindeddig nem 
került elő, de Klaniczay Tibor kutatásai 
óta (Zrínyi'Miklós. Bp. 1954.) a korszakkal 
foglalkozó valamennyi szakember egyetért 
abban, hogy: 1. Comenius és Zrínyi között 
joggal gondolhatunk legalábbis közvetett 
kapcsolatra; 2. és hogy az összekötő személye 
ebben az esetben II. Rákóczi György dip
lomatája, Klobusiczky András volt. 

Persze, ha Kolbusiczky valóban betöl
tötte is ezt a közvetítő szerepet, ez a tény 
önmagában még nem magyarázná meg a 
katholicizmus szigorú dogmáin nevelkedett 
dunántúli főúr és a puritánus morva püspök 
politikai koncepciójának, a helyenként meg
fogalmazásukban is felbukkanó párhuzamos
ságokat. Ennél jóval döntőbb az a magyará
zat (a közvetítés lehetőségének fenntartásá
val), hogy egymás művei helyett az általuk 
bírált magyarországi helyzet lehetett inkább 
kettejük közös forrása, ebből, az egymáséra 
sokban hasonló helyzetértékelésből vontak 
le aztán gyakran egybevágó következteté
seket. 

Ennek igazolásául, de inkább csak a 
szemléltetés kedvéért, hadd idézzük a talán 
leggyakrabban felhozott példát. A Klobu-
siczkynek tulajdonított Siralmas panaszban 
ezt olvashatjuk: „Tehetségében és mivoltá
ban most is nagyobb és több Magyarország, 
hogysem amennyit felőle vélnek a németek." 
Comenius Gentis felicitasáhan ez áll: „Ha ti, 
hunjaim, tudtok élni tehetségtekkel, bölcses
ség dolgában Európa egy népénél sem lesztek 
hátrább." Zrínyi a Török Áfiumban hasonló
képp nyilatkozik, lakonikus rövidséggel: 
„Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók." 

Teljesen egyetérthetünk hát az egybe
vetések : konklúziójával: „A megegyezések 
csak azt bizonyítják, hogy mindketten ugyan
azt látták és látták meg, s ugyanúgy viszo

nyultak a látottakhoz." (971. 1.) Mint az 
elmondottakból látható, Makkai László ta
nulmánya, noha arra nem vállalkozhatott, 
hogy kimerítő részletességgel elemezze a 
Gentis felicitasi, komoly nyeresége a Come-
nius-irodalomnak. 

Az irodalomtörténészek feladata immár, 
hogy Makkai tanulmányának eredményeit 
gyümölcsöztetve irodalmi szempontból ele
mezzék és méltassák a Gentis felicitasi. 
.Hasonlóképp fontos lenne Bán Imre, Kla
niczay Tibor és Makkai László példaképpen 
felhozott egybevetései után végre tüzetes 
összehasonlítás alá vetni Zrínyi politikai 
koncepcióját Comenius elgondolásaival, de 
most már az elvi összefüggések felderítésén 
túlmenően a szövegmegfelelésekre való tekin
tettel is. Az efféle vizsgálódások eredményei 
ugyanis számottevő mértékben hozzájárul
hatnak a Comenius — II. Rákóczi György 
— Zrínyi Miklós kapcsolatsor további tisz
tázódásához, valamint Klobusiczky András 
közvetítő szerepének történelmileg igazol
ható jelentőségére. 

Nemcsak a Comenius-kutatás, de az iro
dalomtörténet számára is hasznos munkát 
végzett Komor Ilona a Sclwla ludas ismerteté
sével. Előadásából à 7. iskoladráma (Res in 
regimine familiae et urbis repraesentans) mél
tatásának kidolgozottsága kelt figyelmet. 
Komor e helyütt szakít a korábbi 6 darabnál 
— kissé egyformán — alkalmazott, tartal
mat elmondó módszerétől, és meggyőzően 
fejtegeti a Comenius-utópia keletkezésének 
társadalmi-történeti okait, pozitív és negatív 
vonásait, kellő kritikával állapítja meg való
színű forrásait és fő forrását (J. V. Andreáé), 
majd végül nagy biztonsággal jelöli ki helyét 
a XVII. század nemzetközi utópia-irodal
mában. Bizonyításai általában logikusak és 
elfogadhatók, néha azonban következtetései 
nem elég megalapozottak. Pl.: „[Comenius] 
Későbbi munkáiban gyakran találkozunk 
Campanella nevével, többek között a Fiziká
ban (1631), a Didactica Magnában (1632), 
s leveleiben. Ezek alapján nem kétséges, 
hogy a későbbi évek folyamán természetesen 
utópiáját is olvasta." (986. 1.) 

Egyébként előadása valóban meggyőz 
arról, hogy a Schola ludus nemcsak pedagó
giatörténeti, gazdaságtörténeti és ipartörté
neti mű, de egyszersmind iskoladráma is, 
„szépirodalom, tehát az irodalomtörténetnek 
kell vele foglalkoznia". Véleményünk szerint 
Komor Ilona dolgozata igen alkalmas arra, 
hogy impulzust adjon egy ilyen feladat 
elvégzésére. 

Röviden foglalkoznunk kell még Bakos 
József számos javaslatot tartalmazó előadá
sával (A magyar Comenius-kutatás néhány 
időszerű, kérdése). Az általa felsorolt teendők
kel, de talán többel is, valóban adós a 
magyar koméniológia. Az előszámlált fel-
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adatok tömkelegének áttekinthetőségéhez 
azonban, hogy közeli példával éljünk,, Uj-
szászy Kálmán-féle rendszerezésre lett volna 
szükség. 

Bakos nem választja el a hazai feladatokat 
pl. a külföldi vonatkozásoktól, a szöveg
kiadásokat a szakirodalomtól, à szemelvénye
ket a chrestomathiától, az eredeti műveket 
a fordításoktól, a Comenius-tolmácsolásokat 
a külföldi monográfiák magyarra fordításától 
stb. stb. Ez a túlzsúfoltság természetesen 
azt is lehetetlenné teszi, hogy Bakos József 
látható különbséget tehessen lényeges és 
kevésbé lényeges feladatok között. Elgon
dolásokban és ötletekben tagadhatatlanul 
gazdag előadásának mindjárt legelején pl. 
felemlíti, hogy hazai koméniológusaink meg
tisztelő feladata lenne a magyar Comenius-
kiállítások történetének megírása, holott, ő 
maga is jól tudhatja, hogy sorrendben nem 
itt kell kezdenünk a munkát. 

Bakos előadásán kívül, a tennivalók 
számbavételének kérdéséhez csatlakozik még 
J. Brambora csehszlovák tudományos kutató 
második felszólalása is, aki nemcsak több, 
nemzetközi együttműködéssel kidolgozható 
témát terjesztett az ülésszak hallgatósága 
elé, de megszívlelendő kritikát is mondott 
arról a felemás helyzetről, hogy míg a komé-
niológusok egy része ismeretlen művek fel
kutatásán fáradozik — nem is eredmény 
nélkül—, addig másoknak Comenius nevéhez 
kapcsolt „munkákról" kell bebizonyítaniuk, 
hogy a szóban forgó adat téves forrásértel
mezésen, illetve ellenőrzés nélkül átvett ko-

Gáldi László munkáját, az 1957-es kiadási 
évszám ellenére, már hat éve ismeri a nyelv
tudomány, minthogy 1954-ben doktori érte
kezésként szerepelt. Ez a távlat egyrészt 
megkönnyíti a recenzió munkáját, másrészt 
lehetőséget nyújt annak pontosabb felméré
sére: milyen segítséget jelent a munka a 
nyelvtudományon kívül eső tudományterü
letek számára. A nyelvtudományi értékelést 
— jómagunknál hasonlíthatatlanul illetéke
sebben — elvégezték az opponensek: a 
magyar nyelvtudomány legjelesebb képvise
lői, valamint a hozzászólók, meg Kelemen 
József és Szépe György recenziói a Nyelvtud. 
Közlemények, illetőleg a Magyar Nyelvőr 
1958. évfolyamában. Kijelölték a munkának 
a magyar nyelvtudományban elfoglalt he
lyét, kiemelték hézagpótló jellegét, tárgyi 
és módszertani jelességeit, a szerző káprázatos 

i rabbi adatközléseken nyugszik, vagyis: soha
sem létezett. . 

i Az emlékszám összeállításáról csak annyit, 
hogy Balogh László ezzel igen hasznos szol-

t gálatot tett a magyar Comenius-kutatások 
további serkentése érdekében. Munkájának 
értékét csak növelhette volna néhány — 

t első pillanatban talán észre sem vehető — 
t szeplő eltüntetése. PL: J. Brambora második 
1 felszólalásának magyar fordítású szövege 
í mellett (961—963. 1.) épp úgy ott lehetne 
f a latin—német vegyes eredeti, mint az elsőnél 
5 (924—927. 1.), de ha már nincs, akkor az 

„in nomine Comenii"-t sem kellett volna 
1 latinul hagyni. 

Érdemes lett volna egységesíteni a „ko-
méniológiát" (962. és passim) a „comeniolo-

• gia"-val (993—1000.1.). Továbbá az UNESCO 
í Comenius-olvasókönyvének alcímét is („Pa-
i ges choisies") „Válogatott szemelvények" 

magyarra kellett volna fordítani. Aztán a 
latin Simplicissimust sincs okunk Simplizis-

! simusm németesítenünk. 
i Befejezésül hadd idézzük J. Brambora 
, szavait, aki egy felszólalásában ezt mondta: 
i „es fehlt noch vieles für die allgemeine 

Durchsetzung der Forderung, dass man 
Komensky nicht einsteitig (als Pädagogen, 
als Philosophen, als Schriftsteller, als Geist
lichen, als Staatsmann usw.), sondern in 
Vollständigkeit all dieser Gesichtspunkte ein-

; schätzen muss." Véleményünk szerint a 
Pedagógiai Szemle ünnepi Comenius-száma 
jelentős lépést tett előre ebbe az irányba. 

V. Kovács Sándor 

anyagismeretét és anyagfeltáró érdemeit, szó
val mindazt, ami Gáldi László munkáját 
a felszabadulás utáni magyar nyelvtudomány 
egyik legjelentősebb eredményévé avatja. 
Az azóta eltelt idő ezt a konklúziót minden
ben megerősítette. 

Még figyelemre méltóbbnak bizonyul Gáldi 
László vállalkozása, ha a szótárírást, a szó
tárt a nyelvtudomány határain túllépve, 
más tudomány vagy tudományok perspek
tívájából tekintjük. A szótár a szókészlet 
vagy egyes rétegei rögzítésének, rendszere
zésének, értékelésének s így szelektálásának 
műhelye, már pedig a szókészlet a nyelv 
legérzékenyebb része, legjobban dokumen
tálja a nyelv és gondolkodás szoros kapcsola
tát, ennélfogva tanulságosan tükrözi egy-egy 
kor társadalmi tudatát. A szótárírónak, szó-
gyűjtögetőnek, szótártervezőnek a szókész-

GÁLDI LÁSZLÓ: A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM A FELVILÁGOSODÁS KORÁBAN ÉS 
A REFORMKORBAN 
Függelékül Pais Dezső, Bárczi Géza és Mészöly Gedeon hozzászólása. Bp. 1957. Akadémiai 
K. XV, 586 1. 
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léthez való viszonyulása meg a társadalmi 
valósághoz való viszonyulás egyik igen jel
lemző és árulkodó formája. A szótáríró soha
sem semleges: munkája állandó emberi, 
tudományos, politikai állásfoglalás. (Meny
nyire jellemző például, hogy a progresszív 
indulású Márton József később szótáraiba 
nem veszi fel német forrásának Freiheit (s)-
előtagú szavait: 177/55). Amikor tehát Gáldi 
László monumentális munkájában részletei
ben, egészében és összefüggéseiben vizsgálat 
alá veszi a felvilágosodás és reformkor 
magyar szótárirodalmát, akarva-akaratlan a 
kor társadalomtörténetének egyik fejezetét 
írja meg, miközben elkerülhetetlenül meg
rajzolja a szótárírók egyéni, emberi, tudo
mányos és politikai arcképét is. Ezzel már 
arra is utalunk, hogy Gáldi László könyve 
igen fontos, sokszor nélkülözhetetlen segéd
könyv mindazok számára, akik a felvilá
gosodás és reformkor irodalmával, történel
mével, filozófiájával, sőt orvos- és természet
tudományával foglalkoznak (bár ez utóbbi 
vonatkozásban:— sajnálatos módon— Gáldi 
elhárítja magától a teljes vagy akárcsak 
szélesebb körű felmérés igényét: 113). 

Vonzó feladat lenne szótár, szótáríró és 
társadalom közti kapcsolatnak a szóban forgó 
korban való részletes elemzése, ám ehhez 
részletesen értékelnünk kellene azokat a — 
sokszor látszólag pusztán lexikográfiái — 
tanulságokat, melyeket Gáldi egy-egy szó
tári mű, szógyűjtemény, tervezet, illetőleg 
ezek szerzőinek kapcsán levon. Erre itt még 
csak gondolni se lehet, hiszen — ha csak a 
kiemelkedő eseteket nézzük is — mintegy 
35 személynek mintegy 60 művéről kellene 
szót ejtenünk. Ez a sor Baróti Szabó Paraszti 
majorságához (1779.) fűzött szójegyzékkel 
kezdődik s hatvan évet ölelve fel, ismert, 
eddig ismeretlen vagy figyelembe nem vett 
munkákon át haladva, a Magyar Tudós 
Társaság Magyar—Német Zsebszótárával 
(1838.) végződikv (A kezdő korszakhatár 
talán kissé mere. , hiszen Adáminak 1760-i 
kis szótáráról maga Gáldi mondja a 252. 
lapon, hogy „az egész nyelvújításon nyomot 
hagyott", de korábbi többek között Faludi 
jegyzőkönyve és stílusszótára is, bár csak 
1787-ben adták ki.) E hatvan év szótár
irodalmát Gáldi így tagolja főbb szakaszokra: 
I. A XVIII. század utosó negyedének szótár
írási- törekvései; II. Márton József szótárai; 
III. A XIX. század első negyedének egyéb 
szótárai; IV. Nagy „gyökerésző" szótáraink; 
V. A Magyar Tudós Társaság szótárai. — 
Ennek a felosztásnak van alapja, és vannak 
módszertani előnyei, de éppen Gáldi elemzései, 
jellemzései alapján szinte kényszerítő erővel 
jelentkezik egy más korszakolás lehetősége, 
olyan korszakolásé, mely meglepő —- bár 
persze természetes — módon egybeesik más 
társadalomtudományoknak e korra vonat

kozó korszakolásával. így például Gáldi is 
világosan érzi, hogy „1800 k ö r ü l cezúra 
van" (535), ismételten utal az 1795 előtti 
és az 1800 utáni törekvések, felfogások 
különbségeire, művéből szépen kiolvashatók 
az 1794 előtti korszakra oly jellemző lendü
let, a nemzeti méretű tervek (Bessenyei 
ragyogó lexikon-terve, az Erdélyi Nyelv-
mívelő Társaság, Fabchich József, a fiatal 
Verseghy és Gyarmathi stb.), a kor ellentmon
dásos;, de előre mutató színes gazdagsága, 
Apáczai Csere örökségével való azonosulás, 
a tájnyelvnek demokratikus funkciójú szem
lélete, a nyelvnek a (tudományos) haladás 
eszközeként való felfogása, európai látókör, 
Pest-központúság stb. Arra is sokszor — 
és persze helyesen — utal Gáldi, hogy az 
ekkor kapott impulzusok milyen fontos hajtó
erőt jelentenek a következő korszakokban, 
— ennek ellenére a cezúrát világosan ma
gyarázó 1795. év helyett a kerek 1800. 
mellett köt ki. Pedig akár szimbólumnak 
is lehet tekinteni Takáts Rafael — Gáldi 
egyik legnagyobb félfedezettje — nyomdá
jának a nemzet- és tudományellenes reakció 
által ez évben történő megsemmisítését. 

A II—III. korszak is igen tanulságos. 
Gáldi itt is nagyszerűen meglátja és hatá
sosan festi a korszak szótárírását meghatá
rozó egyes politikai, társadalmi körülménye
ket és ezek következményeit: a szervezet
lenséget, elszigeteltséget, a visszhang nélkül 
maradt terveket, az évtizedeken át sziszi
fuszi erőfeszítéssel végzett, hatalmas igényű, 
de egyre inkább befelé forduló, egyre inkább 
öncélú munkálatokat (Simái, Gyarmathi, 
Kresznerics, Kassai), a megmerevedő állás
pontokat, a purizmus megerősödését, a sze
mélyeskedő pamfletekhez vezető marako
dást, az előző korok örökségétől való el
szakadást stb. 1825—30-ig azonban egységes
nek látja a kort, noha azt is mondja: „A 
szétziláltság és tespedés fátylai csak 18 17 
f e l é kezdenek szakadozni" (198). Valóban: 
itt van egy újabb forduló, 1817 körül (nem
csak a szótárirodalomban!): a Marczibányi-
jutalom bizottságának szótári pályatétele, 
Teleki József nagyszótár-terve, Verseghy 
Felelete az újból felbukkanó „mesterség-" és 
„műszótárak" már jelzik a nemzeti élet 
emelkedő hullámát. Ezt azonban az 1831. 
év előtt megint egy 5—6 éves csend követi. 

Ezeket a meggondolásokat a Gáldi László 
által feltárt anyag s a hozzáfűzött meg
állapítások sugallják. Nagy kár, hogy ezek 
a megállapítások olykor csak futó megjegy
zésként vagy lapalji jegyzetként húzódnak 
meg az impozáns, sőt olykor fojtogatóan 
nagy arányú nyelvi dokumentáció mögött. 
Az olvasónak magának kell kibányásznia 
mintegy 500 lapnyi, nem is mindig köny-
nyű szövegből és 1225 (!), 6-7 nyelven — 
lefordítatlanul — adott lapalji jegyzetből. 
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Semmiképpen sem akarjuk ezzel csökkenteni 
Bárczi Gézának azt a megállapítását, hogy 
„az újabbkori szótárak egymáshoz való 
viszonyát, forrásaikat, a különféle szótár
típusok kialakulását, a szótárkészítési elvek 
fejlődését nagyobb összefüggésben senki nem 
tanulmányozta" (515), csupán nagyobb hang
súllyal kívánnánk mi is olyan fejezeteket, 
melyek „valahogy teljesebben állították vol
na bele a magyar szótárirodalmat a magyar 
társadalom és a magyar művelődés tényezői 
közé" (521). Bárczi Géza és mások (Pais 
Dezső, Tolnai Gábor, Tamás Lajos, I. Tóth 
Zoltán) ilyen jellegű megjegyzéseit a szerző 
a disszertáció végső kidolgozása során igye
kezett figyelembe venni, többek között egy 
4 lapos „Összefoglalásában kísérli meg, hogy 
tágabb perspektívába állítsa be a lexikográ
fiái szempontból oly értékes eredményeit. 
Ez az összefoglalás azonban túlságosan szűk 
ker.et ennek akárcsak felvázolására is. . 

Nem nyílik alkalom többek közölt a 
történetiség, a fejlődési elv kiemeltebb ér
vényesítésére. Nem a puszta kronológiára 
gondolok itt, ' hanem az a z o n o s szótár
történeti tényeknek, a szótárkészítési elvek
nek, elméleteknek, meg egy-egy szótárírónak 
korhoz kötött, történeti értékelésére. Nyil
vánvaló ugyanis, hogy az itt legalapvetőbb 
kérdéseknek — nemzeti nyelv, historizmus, 
népnyelv-tájnyelv, írói nyelv, nagyszótár, 
tudományos és műszaki nyelv, neologizmus, 
purizmus, nem utolsó sorban szótár és 
közönség, szótár és irodalom kapcsolata — 
korszakonként más és más a nemzeti életben, 
irodalomban, művelődésben betöltött szerepe, 
funkciója. Hogy néhány példát mondjunk: 
a tájnyelvi érdeklődés lehet az egyik kor
szakban a kőz- vagy tudományos, műszaki, 
irodalmi nyelv bővítése, egy demokratikus 
nyelvi magatartás tükrözése, de más kor
szakban lehet provincializmus, lokálpatrio
tizmus, a nemzeti nyelv igényének beszű
külése. Nyelvünk teljes szókészletének fel
mérése itt hazafias tett, amott talán naiv 
magyarkodás; a vallási terminológia kerülése, 
elhárítása egyszer a felvilágosultság kifejező
dése (Földi, Vérségi), máskor (Kassainál) 
bigottizmus. Igaz, hogy a „Tiszti szótárak" 
orthológiája a XIX. század első évtizedében 
„a magyar rendek konzervatív hajlandóságá
nak közvetlen tükröződése" (227), de egy 
más történelmi pillanatban lehet a nemzeti 
ellenállás egy formája. A nyelvkészlet tör
ténelmi szemlélete fakadhat a történelmi 
előzményekkel való kapcsolat tudományos 
szándékából, de lehet a romlott jelen és 
dicső múlt szembeállításának eredménye, a 
jelen elől való kitérés vagy konzervatív 
orthológia eredménye is. így lehetne végig
venni az .említett kérdéseket, mindig a tár
sadalmi fejlődés reális igényeihez mért sze
repében. Hiszen még egyes szótáríróknak 

Gáldi László által oly dicséretesen kiemelt 
vonzódása az írói nyelv iránt sem mindig 
föltétlen progresszív jelenség: lehet az élő, 
gyakorlati nyelv arisztokratikus elutasítása, 
befelé fordulás, az esztétikai szempontok 
túlzott érvényesítése egy lényegében nem 
esztétikai produktum— a nyelv— esetében, 
ahogy persze lehet (Teleki József kifejezésével 
élve) a „klasszisos írók" nyelvében a n o r m a 
keresése is. 

E szempontok erősebb hangsúlyozásával 
bizonyára módosulna a könyv néhány merev
nek tetsző megállapítása, például Barcza-
falvi Szabónak olyan jellemzése, hogy „zemp
léni gentry (i)-ivadék, már urbánus (!) és 
doktriner módon racionalista"; módosulna 
talán egy-egy szótáríró kronológiai helye is 
(Takáts Rafael például inkább 1800 előtti 
típus). Másképpen festene az a, Gáldi által 
„megrendítő látványnak" nevezett tény, 
hogy— horribile dictu— írók is kapcsolatba 
kerültek a gyakorlati szőtárírással, szógyűj
téssel a „szürke és vaskalapos professzorok" 
helyett (502), hiszen az írói közreműködésnek 
— vagy éppen irányításnak — más kihang-
zása van az egységes nemzeti nyelv meg
teremtése, az író nyelv gazdagítása, csiszolása 
s megint más a nyelv kodifikációja során. 
Bizonyára módosulna Gáldinák már az oppo
nensek által is megemlített ama elfogultsága, 
hogy hajlamos elítélni azt a nyelvi alkotást, 
amelyet a gyakorlat, az irodalmi köznyelv 
nem fogadott el, noha történetileg ugyan
olyan indíték és nyelvi felfogás szülöttei, 
mint szerencsésebb társaik: a Bugát alkotta 
állkapocs tehát nem „haladás" az állkapcához 
képest (442). 

Talán mondanom sem kell, hogy most 
nem Gáldi László könyvének „hibáit" soro
lom fel, sem pedig valami általánosságban 
mozgó, vulgarizáló ideologizálást kérek tőle 
számon. Nem, csak éppen — és nem is 
nyelvtudományi szemszögből nézve — saj
nálom, hogy a szerző általában a (sokszor 
tán lerövidíthető) terjedelmes dokumentáció, 
illetőleg a monografikus igény javára döntött 
a szélesebb perspektívájú, más, rokon tudo
mányok számára is útmutató (könyvében 
csírájában benne levő), elvi megállapítások 
rovására. Ám végső eredményben még ezek 
a rövidre fogott megállapítások is olyan 
jelentősek, hogy Gáldi László könyvét fi
gyelmen kívül hagyva senki nem nyúlhat 
— végzetes tévedések veszélye nélkül — a 
felvilágosodás és reformkor nyelvi, többek 
között írói nyelvi kérdéseihez. És ezzel kap
csolatban befejezésül: a legteljesebb mérték
ben egyetértünk Gáldi László azon állás
pontjával, hogy az egész magyar tudomány
nak halaszthatatlan kötelessége a felvilágo
sodás és reformkor nyelvi eredményeit (sőt 
kísérleteit is) magában foglaló Akadémiai 
Nagyszótár megteremtése. Esetleg — ezt 
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már csak én mondom — időnyerés céljából 
egyelőre elég lenne 1849-ig jhaladni az anyag
ban, hiszen nyelvünk újabbkori történetének 
legdöntőbb változásai addigra már lezajlot

tak, eredményei a köznyelvben és irodalmi 
nyelvben kodifikálódtak. 

m Martinkó András 

MAGYAR MÚZSA ( 

Költészeti antológia. 1—2. köt. Válogatta és szerkesz tette Fodor József és Jankovich Ferenc. 
Bp. 1959. Táncsics K. 435;' 568 1. (Táncsics Könyvtár, 16.) 

Nem irodalomtörténészek— két Kossuth-
díjas költőnk munkája „az olvasó munkás
ság, a dolgozó nép kezébe szánt" új költői, 
antológia, mely az Ómagyar Mária-siralomtól 
a felszabadulás előtt elhunyt költők műveiig 
mutatja be új olvasóközönségünknek „a 
magyar verset a maga élő és mindig jelenlévő 
folytonosságában". A ma költői: Fodor Jó
zsef és Jankovich Ferenc tárja az olvasó elé 
hét évszázad költői örökségének kincseit, 
hogy megmutassa „a nép, a nemzet szíve-
dobogását a legrégibb időktől napjainkig" — 
úgy, ahogyan azt tollforgató őseik megszólal
tatták, megőrizték számunkra. 

Fontos, és szükséges kiadvány a Magyar 
Múzsa. A világirodalom klasszikus művei 
milliók olvasmánya lett — nem felejtkez
hetünk hát meg saját múltunk irodalmának 
megismertetéséről sem. 1954-ben a Szépiro
dalmi Kiadó jelentetett meg hasonló tárgy
körű antológiát. Négy kötetben, marxista 
irodalomtudományunk legújabb eredményeit 
felhasználó jegyzetapparátussal sok olvasó 
számára tette hozzáférhetővé múltunk költői 
értékeit. Mégis szükség volt erre az új antoló
giára. Nem csak azért, mivel a Hét évszázad 
már elfogyott. Ez az új kiadvány jobban 
vonzza a nemrég olvasóvá vált, egyszerű 
olvasókat. Terjedelme, ára (mely még egy 
negyede sincs az előbbinek) elősegítette, hogy 
a könyv valóban el is juthatott azokhoz, akik 
számára készült: az olvasó munkássághoz, a 
dolgozó néphez. 

A kiadvány műveltségterjesztő feladata 
teszi fel a kérdést: valósághű képet adnak-e 
a. költőkről, egy-egy korról a kiválasztott 
versek s Jankovich jegyzetei? 

A kitűzött célt: érzékeltetni egy-egy író 
költészetének jellegét, sokszínűségét — álta
lában sikerült elérni. Néhány kimaradt verset 
azonban mégis szóvá kell tennünk. Igen 
hiányzik Bornemisza Siralmas énnéköm c. 
költeménye. Ez jobban jellemezte volna a 
költőt s a XVI. századi Magyarország való
ságát, mint a költő által lejegyzett bájoló 
imádság. Inkább kimaradhattak volna a latin 
himnuszok, ha már vigyázni kellett a terje
delemre. Kár, hogy hiányzik Batsányi A látó 
s Vajda Credo c. verse, — a bevezető 
költészetünk haladó jellegének kidomborítá-
sát is célul tűzi ki. 

A könyv szerkesztési elvéből eredő prob
léma a felszabadulás előtti költészetünkből 
való válogatás korlátozottsága. Csak azok a 
költők szólalnak itt meg, kik 1945 előtt 
meghaltak. (Az élő költők művei — az ígéret 
szerint — új kötetben jelennek majd meg.) 
De az ebből fakadó eredmény ellentmond 
a szerkesztők szavainak: „valóban az élő 
költészet csorgásán tapogattunk végig: & 
igyekeztünk előhozni minden . . . színt *. . 
ami szervesen beletartozik e nagy folyamat 
egészébe". Míg a korábbi korok költészete 
a maguk valósághű árnyalataiban mutat
koznak meg —• saját korunk költészetének 
bemutatása egyoldalúvá, leszűkítette válik. 

Két vers közlésénél a közlés módja ki
fogásolható. Az egyik az Ómagyar Mária
siralom. Nem csak a sorcserében mutatkozó' 
szöveghibára gondolunk: az „Én érzem ez 
bútort" sort nem követi, hanem •— hibásan, 
•— megelőzi a „mit néha igére" sor. A másik 
probléma az új, Jankóvich-féle szövegolvasás. 
Iskoláskönyvek, antológiák már régóta a 
Pais Dezső-félét közlik; ez vált ismertebbé,. 
ez érthetőbb, ez van közelebb mai nyel
vünkhöz. Igaz, hogy e helyeken általában 
közlik a vers eredeti szövegét is — alkalmat 
adva az olvasónak az eredetivel való össze
hasonlításra. Ennek hiánya miatt közli a 
könyv a verset „Jankovich Ferenc olvasása 
szerint"? E változtatás helyessége vitat
ható. — A virágénekek között találjuk a 
könyvben a Pesti gyerekek énekét. Ez félre
vezető; noha a virágénekekhez fűzött jegyzet 
világosan kifejti azok lényegét — e vers 
itteni közlése megzavarhatja a járatlanabb 
olvasót. 

Kell és jó, hogy van jegyzet; a tájé
kozatlan olvasónak útikalauzra van szüksége» 
hogy megértse a kort, melyben rímekbe 
formálódott a gondolat, s hogy egy pillantást 
vessen az alkotóra, ki formába öntötte őket. 
A jegyzetek segítségével adódna alkalom oly 
ismeretek megszerzésére, melyeket a múlt s 
a ma diákjai számára az iskola nyújt. 

A jegyzeteken érződik leginkább, hogy 
költők s nem'szakemberek állították össze 
a gyűjteményt. Mind a jó, mind a rossz 
oldala megmutatkozik ennek. Jó, hogy a 
költő hozzáértő szeretete, lírai melegsége 
tárja az olvasó elé a műveket. Azonban ha 

514 


