
félmúltat. Állandóan előfordulnak verseiben 
#az ilyen összevonások is: „vonásid", „leküzd-

ni", „léptid", „szárnyit", „avatlan", 
„törhetlen", vagy még erősebbek: „üldnek", 
„elzüllt" stb. Feltűnik a régies hiányjeles rag
elhagyás is: „sarokba"', „nevébe"', „fülébe"' 
— aminek semmi értelme nincs, de a hagyo
mányos költői gyakorlat állandóan élt vele. 
Vannak késői verseiben is ilyen patetikus-
biedermeier kifejezések, mint: „éjmagány", 
„lángbor", „délszak", „délövi" stb. • 

A bonyolult századvégnek nem egy ilyen 
érdekes kettős arculatú alakja él a magyar 
irodalomban. A kritikus Péterfy Jenő szinte 
ugyanilyen kettősséget mutat, mint Kiss Jó
zsef — ha egy kicsit más előjellel is. Kiss 
József diadalra segítette juttatni az újat,' 
saját műveiben viszont végig ragaszkodott a 
régihez. Péterfy belekényszerítette magát a 
konzervatív irodalmi szerepbe, holott szelle
me már más volt, új, előremutató. 

Érdekes a találkozásuk is. Péterfy, a kon
zervatív Budapesti Szemle munkatársa és 
Gyulai bizalmasa, sohasem írt A Hét-be. 
Tragikus halálakor azonban a legszebb nekro
lógot éppen Kiss József lapjában írja róla 
Ambrus Zoltán. 

Harsányt Zoltán 

Radnóti Miklós: Eclogák. Az utószót írta: 
Trencsényi-Waldapfel Imre. Bp. 1961. Magyar 
Helikon. 107 1. 

A bukolikus hang, az idill problémája, 
mondhatnánk, a központi kérdés Radnóti 
Miklós költészetében. A halálfélelem és az 
idill klasszikus egységét valósította meg, írta 
róla SŐtér István; Ortutay Gyula pedig az 
idill politikai jelentőségét ragadta meg, — 
az ember harmonikus világának szembeállí
tását a fasizmus embertelenségével. Trencsé
nyi-Waldapfel Imre esszéjében Sőtér és Ortu
tay eredményeiből indult ki, és filológiailag 
mindig meggyőző elemzésében sokszínű, új 
szempontokban gazdag Radnóti-képet állít 
elénk. Tanulmányának lényegét az alábbiak
ban lehetne összefoglalni. 

A halálraítélt költő az idill felmutatásával 
lázad a fasizmus ellen. Az idill Radnóti kérlel
hetetlen harmóniaigényét fejezi ki úgy, hogy a 
költő egyidejűleg tudatosan farkasszemet 
néz korának barbárságával. Az idill, különö
sen az Eclogák esetében, békéért esdeklő 
költészet, az egész humanista kultúra felso
rakozik a fasizmus ellen, a bibliai próféták, 
az antik költők, és a kortársak is, Garcia 
Lorca és József Attila. Az idill azonbafí nem
csak a költő .programja, hanem egyéni sorsa 
szempontjából is döntő jelentőségű, amint ez 
Trencsényi-Waldapfel érdekes, szemléletes, 
— de. kissé mesterkélt, különösen, amikor 

Vergiliusra is vonatkoztatja — Proust-pár-
huzama megvilágítja. „Az eltűnt idő boldo
gító emlékei" erősítik a költőt, lehetővé teszik 
szilárd, magasrendű etikai magatartásának 
kialakítását és megtartását. Azt az erőfeszí
tést támogatják sikerrel, amelynek eredmé
nyeként a költő mindig távlatokban tudott 
gondolkodni, tragédiájának súlya alatt nem 
roppant össze, nem lett ámokfutó. Az Eclogák, 
az Erőltetett menet költői játékosságának is. 
az a szerepe* hogy megóvja a költőt a belső 
összeroppanástól. 

A költő vallomása és tudós pontossága, 
költészet és filológiai szerencsés találkozása 
Trencsényi-Waldapfel esszéje. Egy-egy kife
jezés egészen elvétve talán nem a legponto
sabb, felsorolni ezeket azonban felesleges 
lenne. 

Ferenczi László 

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 
1959.Szerkesztő bizottság: Bélley Pál, Hajdú 
Helga, Keresztúry Dezső, Lázár Péter. Felelős 
szerkesztő: Dezsényi Béla. Bp. 1961. Kossuth 
ny. 410 1. 

Az Évkönyv elsősorban könyvtártudo
mányi tárgyú dolgozatokat közöl, azonban a 
tanulmányok jelentős része irodalomtörténeti 
szempontból is értékes adatokat szolgáltat, 
figyelemre méltó problémákat vet fel. A 
könyvtár életét és a könyvtári munka mód
szertani kérdéseit tárgyaló tanulmányokkal 
bővebben nem foglalkozunk. A bibliográfia és 
a sajtótörténet területén Fazekas József (Pót
lások Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának 
I—///. kötetéhez), Térbe Lajos (Ä Szovjet
unió európai részében megjelent magyar lapok 
1917—1921), és Markovits Györgyi (A Nem
zeti Könyvtár remotái nyomán) dolgozatait 
említjük meg. 

A könyv-és könyvtártörténeti jellegű mun
kák szerzői közül Soltész Zoltánné (Hans 
Sebald Beham metszeteinek útmutatása egy 
XVI. századi csonka perikópás könyv meg
határozásánál ) egy — illusztráció tanúsága 
szerint valószínűleg a Hoffhalter nyomdában 
készült — 1569 táján megjelent egyházi 
könyv ismertetése során mutat rá Hans Se
bald Beham művészetének magyarországi ha
tására, Csapodiné Gárdonyi Klára (Mátyás 
király könyvtárának scriptorai) a Corvina fel
kutatható kódexmásolóinak nevét és műkö
dését ismerteti, Hernády Ferenc (Klimó 
György könyvtárának két felirata) a tudomány
pártoló XVIII. századbeli pécsi püspök által 
létesített első magyar közhasználatú könyv
tár nyilvánossá tételének időpontját próbálja 
meghatározni, és a könyvtár szabályzatának 
történetéhez szolgáltat adatokat, Borsa Ge
deon két, Peraudi (a tanulmány címében 
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sajtóhiba miatt Perandi) nevéhez fűződő 
búcsúlevél históriai és művelődéstörténeti 
hátterét tárja fel. A könyvtártörténeten túl
mutató jelentőségű Berlász Jenő tanulmánya 
(Istvánffy Miklós könyvtáráról). Istvánffyt 
elsősorban historikusként tartjuk számon, 
bár költészete is ismert (vö. Holik Flóris: 
Istvánffy Miklós mint költő, ItK — 1922; 
Nicolaus Istvánffy: Carmina. Edd. Josephus 
Holub et Ladislaus Juhász, Lipsiae, 1935), 
Berlász kísérlete a nagy humanista könyvtá
rának rekonstruálására ezért nem csupán 
könyvtár- és művelődéstörténeti, hanem his
toriográfiai és irodalomtörténeti szempont
ból is figyelemre méltó kísérlet. 

Busa Margit Kazinczy Ferenc munkáinak 
kiadástörténetét dolgozta fel. Munkája — 
amennyire ezt anyaga megengedte — műfa
jonként és időrendben haladva tárgyalja a 
Kazinczy-életmű egészének, ill. egyes darab
jainak kiadásait. Kókay György (Javaslatok a 
könyvolvasás népszerűsítésére 1789j90-ből) az 
ez ideig csak műfordítóként nyilvántartott 
Kovács Ferenc pápai mérnöknek a Péczeli-
félé Mindenes Gyűjteményben megjelent cik
keit elemzi. E cikkekben — az elsők közt 

' hazánkban — Kovács a jobbágyság, a „me
zei emberek" művelődését, i1l. ennek lehetővé
tételét sürgeti, felismerve, hogy hazánkban a 
nemzet kiművelését ,,a legalsó lépcsőfokon", 
a nép körében kell elkezdeni. 

Kostyál István tanulmánya (Kármán Jó
zseflevelegróf Festetics Györgyhöz) végre meg
nyugtató módon tisztázza, hogy ki volt az az 
„ismeretlen hazafi", aki az Uránia kiadását 
anyagilag támogatta. Festetics György, a tit
kos támogató (miként Kármán és Pajor Gás
pár is) szabadkőműves volt, ami egyben a 
szabadkőművesek társaságának az Uránia 
megjelenése körül vitt szerepét is megvilá
gítja. Kármán Festeticshez írt levele (amelyet 
ugyan Pajorral közösen írt alá, azonban Kár
mán egyedül fogalmazott) az eddig ismert 
leveleket kiegészítve immár vitathatatlanul 
bizonyítja, hogy az Uránia szerkesztője Kár
mán József volt. 

Dezsenyi Bélának Kossuth emigrációbeii 
publicisztikai munkásságáról írt tanulmánya 
elsősorban történeti szempontokat vesz fi
gyelembe, de a sajtóban folytatott harc bemu
tatása, a különböző nemzetiségű és pártállású 
lapokban közölt cikkek genezisének feltárása 
az irodalomtörténetírást is érdekli. A cikkek 
vizsgálata során Dezsenyi Béla elemzi a 
Kossuth-publicisztikában gyakori levélfor
mát is. Szerinte Kossuthnak a levél nem bi
zalmas közlés, de nem is egyszerű irodalmi 
mű, hanem politikai tett, amely hatásra szá
mít, és hatását a szerző éppen olyan pontosan 
ismeri, mint egy vezércikkét. 

E rövid könyvismertetés — sajnos — nem 
vállalkozhatott az Évkönyv anyagának vagy 
akár egyes cikkeinek alapos elemzésére, any-

nyit azonban így is megállapíthatunk, hogy a 
gazdag, sokoldalú tanulmánygyűjtemény mél
tóképpen dokumentálja a könyvtár falai 
közt folyó tudományos munkát. 

Bertényi Iván 

Communicationes ex Bibliotheca Históriáé 
Medicae Hungarica. Redigit: A. Palla. 1—22. 
köt.Bp. 1955—1961. Medicina 

Jó néhány éve már, hogy a magyar orvos
történet önálló tudományos orgánummal ren
delkezik az Országos Orvostörténeti Könyv
tár jóvoltából. A könyvtár sűrűn megjelenő 
Közleményei az irodalomtörténész érdeklő
désére is számot tarthatnak, elsősorban ter
mészetesen a régi magyar irodalom kutatói
nak figyelmére. Hiszen az értelmiség kevésbé 
differenciált volta következtében régen nem 
egy író, filológus volt egy személyben orvos 
is, vagy pedig orvosok vállalkoztak irodalom
történeti szempontból is nevezetes könyvek 
megírására. A Közlemények hasábjain így 
érthetően találkozunk Dudith, Pápai Páriz, 
Weszprémi nevével (kár, hogy Zsámboki 
Jánosra vonatkozóan eddig egyetlen cikk 
sem jelent meg), s új ismereteket, adatokat 
meríthetünk a róluk szóló tanulmányokból 
írói munkásságukra vonatkozóan is. 

A Közlemények első húsz kötetének nagy
számú dolgozata közül bennünket jó néhány 
közelről érdekelhet. Berndorfer Alfréd, német 
nyelvű közleményében Dudith András orvost 
leveleivel foglalkozik (Die medizinische Briefe 
des ungarischen Humanisten Andreas Dudith, 
2, 46—71.) s közli is azok szövegét, illetve 
az orvosi vonatkozású részeiket. Kótay Pál 
Pápai Páriz Ferenc orvosdoktori értekezése 
(4, 62—83.) címmel a nagy magyar orvos és 
író 1674-ben, Baselben megjelent értekezését 
ismerteti. A marosvásárhelyi Teleki-könyv-
tárhól előkerült eddig ismeretlen példány alap
ján tájékoztat a kis kötet tartalmáról, mely 
irodalom- és művelődéstörténeti szempontból 
is több fontos vonatkozással bír: Pápai Páriz 
művében Apáczaira is emlékezik, s értekezé
sét számos vers, köztük magyar nyelvűek és 
egy román nyelvű vers is kíséri. Igen érdekes 
adatokat közöl Borsa Gedeon Frankovith 
Gergely című dolgozatában (3, 133—140.). A 
legrégibb magyar nyelvű orvosi nyomtatvány-
szerzőjének kalandos életéről itt kapunk első 
ízben összefoglaló képet. Hatvani István 
életének jobb ismeretéhez Magyary-Kossa 
Gyula posztumusz írása járul hozzá (Adatok 
Hatvani István életéhez. 19, 5—12.) a híres 
debreceni professzor családi feljegyzéseinek 
közreadásával, kár, hogy a kézirat lelőhelye 
nincs megadva. Módis László közleménye 
pedig Weszprémi egyik kevéssé ismert kézira-
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