
hány elviselhetőbb óra időleges győzelmeiből 
erőt merít. Az író magatartása, stílusa is 
ezekben az utolsó levelekben lényegül át 
valóságos heroizmussá: humorát, szelle
mességét legnehezebb óráiban is megőrzi, 
saját sorsát latolgató öniróniája itt válik 
— a szó legkézzelfoghatóbb értelmében — 
halált megvető bátorsággá. 

Madácsy László kötetvégi jegyzetei hasz
nosak, de igen szűkszavúak, sok esetben 
meg éppen hiányosak is. Számos levél több 
célzása, megjegyzése magyarázat nélkül ma
jád. Az első válogatott gyűjtemény után 
várjuk Móra levelezésének teljesebb és ala
posabb jegyzetanyaggal ellátott kiadását. 

Vargha Kálmán 

Benda Kálmán—Irinyi Károly: A négyszáz 
éves debreceri nyomda (1561—1961). Bp, 1961. 
Akadémiai K- 432, 48 1. (A-Magyar Könyv, 2.) 

A nyomdatörténet egyik legfontosabb 
ága a művelődés történetének. Eredményei 
számos tudományszak -(technikatörténet, 
ipartörténet, történettudomány, irodalom és 
művészettörténet stb.) problémáinak meg
oldásához nyújtanak segítséget. Kétségtelen 
fontossága ellenére a marxista kutatás eléggé 
elhanyagolta. Csak most, a felszabadulás 
után tizenhat évvel jelent meg az első mar
xista igényű nyomdatörténeti monográfia, 
A négyszáz éves debreceni nyomda története. 

E vaskos és szép kiállítású kötet célki
tűzéséről a szerzők — Benda Kálmán és 
Irinyi Károly — az előszóban így nyilat
koznak: „Mi a kiadványokban testet öltő 
gazdasági-társadalmi fejlődést s a hozzá 
szorosan kapcsolódó művelődési törekvése
ket igyekeztünk vizsgálataink középpontjába 
állítani. Ugyanakkor arra törekedtünk, hogy 
a nyomda technikai működését, a nyomdá
ban dolgozók helyzetét és munkaviszonyait 
is megismertessük. A debreceni nyomda tör
ténete a négy évszázad során három nagy 
gazdasági-társadalmi rendszeren ível át, s 
ennek a feudalizmusból a kapitalizmusba, 
majd napjainkban a szocializmusba vezető 
fejlődésnek megrajzolása nehéz, de szép fela
data a historikusnak." 

Itt kifejtett elveikhez a szerzők követke
zetesen ragaszkodtak. Végigkísérik a nyomda 
történetét megalakulásától 1961-ig. Korról 
korra haladva, értesülünk a nyomda fel
szereléséről, kiadványai számáról, nyelvi és 
tárgyi megoszlásáról, azok világnézeti arcu
latáról stb., megismerjük a nyomda dolgo
zóinak bérharcait, a könyvsajtó részvételét 
az egyes korszakok haladó szellemi mozgal
maiban, jelenlegi helyzetét és jövőjét. 

Négy részből áll a könyv: az első rész 
tartalmazza a nyomda történetét, a második 
gazdag jegyzetanyagot nyújt, a harmadik 
(függelék) — művelődéstörténeti szempont
ból igen értékes dokumentumgyűjtemény — 
közli a nyomda vezetőinek névsorát, a bevé
telről és kiadásokról szóló feljegyzéseket és 
az 1561-tŐl 1849-ig megjelent kiadványo
kat, a negyedik rész néhány nyomtatvány 
és dokumentum fényképmásolatát adja. A 
könyv ízléses és igényes kiállítású. 

A mű célkitűzése, módszere és eredményei 
egyaránt tanúsítják: a szerzők történetírók 
és ebben az esetben csupán alkalmilag nyom
datörténészek. Ez még önmagában nem hiba. 
Hiszen amit feladatuknak tekintettek, azt 
el is végezték. Felmerül azonban néhány 
kérdés: Érvényesülnek-e a könyvben sajátos 
nyomdatörténeti szempontok? Mint nyomda
történet (műfaji szempontból) kielégítő-e? 
Megtalálható-e benne minden, amit egy kor
szerű nyomdatörténetben kereshetünk? Mi a 
viszonya a korábbi ilyen jellegű munkákhoz? 

Mivel a nyomdatörténetnek más tudo
mányágak is hasznát veszik, a bírálat őket 
illető részét átengedjük az egyes területek 
szakembereinek. Itt csupán az irodalom
történet sajátos szempontjait alapul véve, 
teszünk néhány megjegyzést. így vizsgáló
dásunk érdemben nem terjedhet ki a mű 
egészére, mert bizonyos idő után a nyomda
történet nem érdekes az irodalomtörténész 
számára, mivel a mához közeledve, egyre 
inkább a technika-, ipar- és gazdaságtörténet 
szempontjai jutnak előtérbe. Használható 
anyagot mi addig kapunk, amíg a könyv 
szellemi és technikai előállítása között a 
szakadék el nem mélyül, végleges nem lesz. 
A reformáció korában — de még utána is jó 
ideig — író, könyvnyomtató, nyomdatulaj
donos, betűmetsző stb. gyakran egy személy. 
Ez a komplex együvé tartozás hozza magá
val, hogy régi irodalmunk kutatói számára a 
nyomdatörténet eredményei nélkülözhetet
lenek, mert nélkülük számos kérdés egy
szerűen megoldhatatlan. A XVIII. század 
közepe táján ez az egység bomlani kezd, 
napjainkban pedig a könyv írása és technikai 
előállítása két külön világ. Ezek alapján, 
úgy gondoljuk, nem lesz önkényes eljárás, 
ha kritikai megjegyzéseinket a mű első, 
Benda Kálmán által írt részére korlátozzuk. 

A nyomda 1849-ig terjedő történetét 
Benda Kálmán három alkorszakra bontva 
tárgyalja: 1561-től 1711-ig; 1711-től 1804-ig; 
és 1804—1849-ig. Sok érdekeset és használ
hatót kapunk, mégis úgy érezzük, hiba volt 
teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy „A 
régebbi nyomdatörténetek mindenekefőtt a 
könyvek nyomdászati és művészeti mélta
tásában látták feladatukat." Természetesen 
nem azt kifogásoljuk, ami a kötetben benne 
van, hanem azokat hiányoljuk, amik ki-
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maradtak belőle. Csak örülhetünk annak, 
hogy a debreceni nyomda története az ország 
gazdasági-társadalmi, politikai és szellemi 
történetének szerves részeként kerül tár
gyalásra. Szívesen olvassuk Benda Kálmán 
korábbi műveiből is jól ismert gördülékeny, 
szép értekező prózáját, mindez azonban 
— véleményünk szerint — nem ellensúlyozza 
a munka hiányosságait. 

A régebbi kutatás (Szentkuthy Pál: 
Régi hazai nyomdák mintakönyvei stb.) 
érintette, az utóbbi évek ilyen jellegű tanul
mányai (Varjas Béla: A sarvár-újszigeti 
nyomda betűtípusai és Sylvester Új Testa
mentuma fakszimile kiadásához írt utószó) 
azt bizonyítják, hogy korszerű nyomdatör
ténetet írni a betűtípusok rendszeres vizsgá
lata nélkül, nem lehet. A feladatok sürgetőek 
és aligha lehet őket kikerülni. Természetesen 
a nehézségek is nvilvánvalóak. Régi nyomdá
ink mintakönyvekkel nem igen rendelkeztek, 
ha voltak is ilyenek — elvesztek. A kutatást 
csak az alapoknál kezdve lehetne eredmé
nyessé tenni. Átvizsgálni minden debreceni 
nyomtatványt és a teljes anyag összeállítása 
után világosan állna előttünk a kérdés. Ezt a 
munkát nem végezte el Csűrös Ferenc mo
nográfiája sem, és teljesen figyelmen kívül 
hagyta a jelen kötet is. Pedig csak ennek alap
ján láthatnánk teljes világossággal a ma
gyarországi nyomdák egymáshoz- és kül
földi könyvsajtókhoz való viszonyát, komoly 
segítséget jelentene ez az impresszum nél
küli nyomtatványok meghatározásánál stb. 
Különösen nyomdászatunk első két századá
nak problematikáját illetően lenne ez fontos. 
. A másik komoly hiányossága a könyvnek, 
hogy nem foglalkozik a debreceni nyomda 
kiadványai illusztrációjának kérdésével. Ezt 
az előszóban kifejtett elvek és célkitűzések 
ki is rekesztik a vizsgálódás köréből — véle
ményünk szerint helytelenül. 

Soltész Zoltánné tanulmányai és könyve 
bizonyítják: számos probléma megoldását 
segíti elő, ha egy nyomda illusztrációs anyaga 
rendszeres feldolgozást nyer. Nagyon hasz
nos lett volna, ha a függelékben katalógus
szerűen adták volna a szerzők a debreceni 
nyomdatermékek illusztrációinak fénykép
másolatait, a fő szövegben pedig szakszerűen 
tárgyalták volna az egész kérdést Mindezt 
a feladatot azonban csak hosszabb idő alatt, 
az egyes területek szakembereinek bevonásá
val lehetett volna elvégezni. 

A könyv megírásának gondolatát Székely 
János, A 400 éves debreceni nyomda 1561— 
1961 c , 1958-ban megjelent dolgozata adta. 
Három év alatt — el kell ismernünk — töb
bet és jobbat nyújtani aligha lehet. Ez azon
ban a helyzeten mit sem változtat. 

összefoglalva: A debreceni nyomda ör-
ténete tetszetős, szép kiállítású emlékkönyv. 
Alapvető hiányossága, hogy a betűtípusok 

és illusztrációk kérdésével nem foglalkozik. 
Amit ad: helyes, fontos és szépen van meg
írva, de tizenhat év után első nyomdatörté
neti monográfiától többet vártunk. 

Tarnóc Márton 

Acta históriáé litte rírtftn Hurgaricarifm. 
Tom. I. (19ö0—1961). Szeged, 1961. Szegedi 
ny. 67 1. (Acta Universitatis Szegediensis) 

Azzal, hogy a szegedi Bölcsészettudo
mányi Kar oktatóinak magyar irodalomtör
téneti tárgyú dolgozatai Külön füzetben 
jelentek meg, teljesen befejeződött az Acta 
Universitatis Szegediensis filológiai szekció
jának differenciálódása. A legújabb szám hét 
publikációt tartalmaz: filológiai cikkeket és 
tanulmányokat. (A függelék bölcsészdoktori 
értekezésekről, a Kilényi-féle Juhász Gyula
gyűjteményről ad rövid ismertetést, Grezsa 
Ferencnek az 1959. évi tudományos diák
köri dolgozatokról írott recenzióját, és az 
intézetben készült szakdolgozatok bibliográ
fiáját tartalmazza.) 

Régi magyar irodalommal egy dolgozat 
foglalkozik: Kovács Sándor Iván Rimay 
János és Érsek András c. munkája, amely 
egy Bembo episztolagyűjtemény kéziratos 
bejegyzései alapján Rimay olaszos érdeklődé
sére mutat rá, valamint felhívja a figyelmet 
a költő 1592-beli sátoraljaújhelyi tartóz
kodására. 

A felvilágosodás és reformkor irodalmá
hoz három cikk kapcsolódik. A Bíró Ferencé 
— Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak 
tulajdonított versei — a majdani kritikai ki
adás számára közöl érdekes adatokat: A hajó
kázó Ámor egy szövegváltozatát és tizenkét 
Csokonainak tulajdonított, eddig teljesen 
ismeretlen „quodlibef'-verset, amelyek kö
zül néhány — művészi színvonalát tekintve— 
feltétlenül a Csokonaié. — Kordé Imre 
A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus 
elemek az Etelkában c. közleménye gazdag 
anyaggal támasztja alá a Dugonics-irodalom
nak azt a régebbi megállapítását, amely 
szerint az Etelka nyelvezete a szegedi nép
nyelvből táplálkozik. Kár, hogy a dolgozat 
alig több egy szövegben feloldott értelmező-
-tájszótárnál és igen sok benne a sajtóhiba 
(pl. a 18. lapon idézett két Arany János
sorban nem kevesebb, mint három). — Nagy 
Géza Vörösmarty ^8-as szerepléséhez szolgál 
„ismeretlen" adalékkal (Adalék Vörösmarty 
48-as szerepléséhez): közli a költő 18̂ .8 
novemberében bácsalmási választókerülete 
lakóinak írott levelét, amelyet Arnold Antal 
már publikált a Bácska, Zombor c. újság 

-1879. évi 28. számában. Nagy Gézának ez a 
cikke — a sajtóhibák kijavításával — meg
jelent az Irodalomtörténet 1961. évi 4. szá
mában is. Igazán nagy luxus egy vidéki lap-
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