
Gerskovics könyvének címe és témája: a 
modern magyar színház. A szerző — szovjet 
irodalomtörténész, a magyar irodalom kiváló 
ismerője és tolmácsolója — nem először for
dul e tárgyhoz; egyes korábbi tanulmányai
nak mintegy szintetizáló befejezéseként szü
letett meg a könyv, hogy a szovjet olvasó elé 
tárja a magyar színművészet útját. A téma 
szélességben és mélységben kimeríthetetlen, 
a vállalkozás eredménye szükségszerűen a 
szelekció próbája is. Gerskovics a képet egy
felől szűkíti -— a közelmúlt drámai színházá
ról szólva elsősorban # Nemzeti Színházzal 
foglalkozik —, de ugyanakkor körképpé szé
lesíti, melyen társadalmi és művészeti fejlő
désünk általánosabb vonalai is kirajzolódnak. 

A mű szerkezetét is ez a kettős jeheg 
/ alakítja. A magyar színház karaktere törté

neti fejlődéséből bontakozik ki. A bevezető 
színjátszásunk és drámairodalmunk rövid át
tekintését tartalmazza, a Magyar Elektrától 
és Balassi Menyhárttól napjainkig. Figyelme 
főként a progresszív mozzanatokon állapo
dik meg, Bessenyei, Kazinczy, Csokonai, 
Katona, Vörösmarty, Petőfi, Csiky, Szig
ligeti, Madách állnak érdeklődése centrumá
ban, valamint a XIX. század nagy magyar 
színészei, játékstílusuk és a XX. század ele
jén formálódó, ellentmondásosságában is ér
dekes polgári dráma (főleg Molnár Ferenc). 
Vitába száll olyan mai nyugati polgári 
elképzelésekkel, melyek a magyar — s általá
ban a kelet-európai — népek művészetében 
nem látnak mást és többet nyugati jelenségek 
függvényénél, visszfényénél. 

A második rész — „Színház és népi de
mokrácia" — megint visszakanyarodik a tör
téneti ismertetéshez. Bizonyos ismétlődések, 
kereszteződések itt elkerülhetetlenek, s úgy 
tűnik, szerencsésebb lett volna az első részt 
a másodikkal összekapcsolni. A XIX. század 
második felétől indul, a hangsúly a XX. szá
zadra esik. Behatóan vizsgálja a Tanácsköz
társaság színházpol^tikáját is, általános hatá
sát művészekre és művészetre, végül a fel
szabadulás utáni ideológiai-kulturális fejlő
dés problémáit. Kár, hogy a szocialista kul
túra kezdeményeit kutatva nem szól a fel
szabadulás -előtti munkásmozgalomban je
lentős munkás-színjátszásról és előadóművé
szetről. 

Napjainkban sok vita folyik a magyar 
színészet útkereső távlatairól, egyes színhá
zak sajátos stílusának kialakításáról. Gers
kovics ezekre nem tér ki, hiszen szemléje 
1962-vel zárul; vizsgálódása történeti jel
legű; célja, hogy a magyar drámának és 
színjátszásnak a polgári színháztól a szocia
lista színház felé haladó útjára mutasson, az 
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út főbb állomásaira; arra a hatalmas válto
zásra, mely színi kultúránkban 1945, de kü
lönösen 1948 után végbement. Ezt a válto
zást a továbbiakban az ideológiai-kulturális 
fejlődésrajzon túl a műsorpolitika alakulásá
ban keresi, drámák és előadások elemzésében, 
egyes kiváló színészi alakítások rajzában (pl. 
Bessenyei Othellójában és Major Jágójában), 
sőt a díszletekben is. A harmadik fejezet — 
„Klasszika és modernség" — mindezt a 
klasszikus előadások történetének tükrében 
nézi, Shakespeare, Moliére, Katona, Madách, 
Csehov, Gorkij darabjaiban, a negyedik pedig 
— „Az új hős útjain" —- az új magyar dráma 
néhány jelentős alkotásában (Tűzkeresztség, 
Uborkája, Szeptember, Pesti emberek, Kormos 
ég stb.), kitérve néhány felszabadulás utáni 
történelmi színműre is (A harag napja, 
Ozorai példa, Galilei). 

A fejlődőben levő magyar szocialista szín
ház legjelentékenyebb eredményei Gersko
vics szerint elsősorban a szocialista és általá
ban a haladó szemléletű darabok fokozatos 
uralomra jutása a színházak műsorában, a 
dekadens burzsoá művek visszaszorítása, a 
harc a realista emberábrázolásért, az öncélú 
pszichologizálás, a naturalizmus és a sema
tizmus ellen, küzdelem és küszködés újfajta 
típusok és újfajta hősök megelevenítéséért, 
s a korábbi magyar polgári színjátszás gya
korlatával ellentétben a színész és a színészi 
kollektíva megnövekedett jelentősége. A 
klasszikus darabok előadásában elsősorban 
a rendezés és a színészi teljesítmény érdekli, 
a mai magyar drámáknál természetszerűleg 
a mű analízise kerül előtérbe. 

A szövegben előforduló néhány hiba 
nyelvi félreértés következménye. A „tünde" 
szó a magyar nyelvben nem vágyat jelent 
(97.), hanem „csak rövid időre feltűnő s 
máris elenyésző", „általában gyorsan el
múló", vagy „tündéri" jelenséget (I. A Ma
gyar Nyelv Értelmező Szótárát, Bp. 1962. 
VI. köt. 856.). Tamási Áron könyvének 
cime Bölcső és bagoly, nem „Bölcs és bagoly" 
(58.). Ha valakire azt mondják, hogy „fel
kapaszkodott az uborkafára", akkor az illető 
nem az elérhetetlen után törekszik (159.), 
hanem „alacsony sorból, alacsony beosztás
ból különösebb érdem vagy képesség nélkül 
magas polcra, rangra, jó anyagi helyzetbe 
jutott, s ott. rátarti módon viselkedik" (A 
Magyar Nyelv Értelmező Szótára VII. köt. 
Bp. 1962. 7.). 

A szép kiállítású könyvet a szovjet Tudo
mányos Akadémia jelentette meg gazdag 
(részben színes) illusztratív anyaggal. A füg
gelék ismerteti a magyar drámai színházak 
műsorát 1945 és 1960 között,.a könyv fel-

АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ ГЕРШКОВИЧ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ ТЕАТР 

Москва, 1963. Издательство Академии Наук СССР. 234 р. 4 т. 



építésének megfelelően klasszikus, mai ma
gyar és szovjet darabok szerint, külön a 
Déryné és a debreceni Csokonai Színház mű
sorát, és bibliográfiát közöl a magyar szín
házzal foglalkozó fontosabb kritikai művek
ről és egyes cikkekről. 

Érdekes könyvet adott a szerző a szovjet 
olvasó kezébe ; a magyar színház helyzetét 

Codex Albensis. Ein Antiphonar aus dem 12. 
Jahrhunders von Z. Falvy — L. Mezey. Bp. 
— Graz, 1963. Akadémiai K- — Akademische 
Druck-und Verlaganstalt. 175, [5] 1. + 160, 
[1] lev. (Monumenta Hungáriáé Musica, 1.) 

Régóta nem volt példa olyan nagy jelen
tőségű medievalista felfedezésre a magyar 
irodalomban, mint Falvy Zoltáné, aki kere
ken egy évtizede mutatta be a „Gráci Anti-
fonárium"-ot. Kiderült, hogy többről volt szó, 
mint egy új, magyar vonatkozású kódexről, 
vagy csak pusztán zenetörténeti emlékről: 
az antifonáriummal rendkívül értékes mű
velődéstörténeti forrás került az érdeklődés 
homlokterébe. Eltekintve most a kódex 
neumákkal kísért szövegeinek zenetörténeti, 
valamint pedagógiatörténeti tanulságaitól, 
ezúttal kizárólag azokra az irodalomtörténeti 
vonatkozásaira térünk ki, amelyeknek meg
állapítása nagy mértékben Mezev László (Egy 
ismeretten középkori drámai emlékünk és euró
pai rokonai. FK 1955. 59—63.), részben pedig 
Falvy Zoltán (A Gráci Antifonárium. [Ma
gyar zenetörténeti emlék a XIII. századból.] 
Zenetudományi Tanulmányok IV. 1955. — 
Latin nyelvű költészetünk korai emlékei a 
Qráci Antifonáriumban. FK 1959. 399—409.) 
eddigi eredményein alapulnak. 

A kódex, amelynek mintapéldánya, 1100 
előtt, délnémet területről eredeztethető anti
fonárium lehetett, a XII. század elején került 
Magyarországon lemásolásra, magyar szen
tek (István, Gellért) ünnepeire való énekek
kel kibővítve. Az énekanyag egésze arra mu
tat, hogy a kódex nem az „esztergomi ritus" 
szellemében készült, ami — bizonyos Móra, 
fehérvári pap sajátkezű bejegyzésén kívül — 
ilyenformán szerkesztési tendenciájával is iga
zolni látszik az antifonárium valószínű, szű
kebben értelmezett provenienciáját: Alba 
Regia-t (ezért: Codex Albensis). A kódex 
legfeljebb a XII. század végéig lehetett a 
fehérvári káptalan tulajdonaként a királyi 
bazilikában, az 1200-as évektől már szinte 
semmi biztos adat nincs további sorsáról. 

A Codex Albensis irodalomtörténeti vo
natkozásban középkori emlékeink gazdag 
lelőhelyének bizonyult. Ami a verseket illeti, 
István király koronázási palástjának leoni-
nusai után időben az itt olvasható Benedic 

szeretettel és reálisan nézi; tudja, hogy 
„hosszú évekig a mai magyar színház tehet
séges művészeinek feladata marad, hogy 
olyan művészetet hozzanak létre, mely a 
szocialista átalakulás korának szintjén áll." 
(270.) 

H. Lukács Borbála 

regem cunctorum kezdetű responsorium kö
vetkezik (114v). A kódex énekeinek több 
századon át tartó utóéletére vetnek érdekes 
fényt az Ave beaté Stephane (114r) és a Sanc-
tissimus rex stephanus (114v) antifónák. Eze
ket ugyanis nemcsak a XIII. századi István 
officium szerzője használja fel, de még a XV. 
szazadban sem merülnek feledésbe (Temes
vári Pelbárt ismeri őket), sőt a XVI. század
ban magyar fordításban is felbukkannak az 
Érdy-kódexhen („Idwez leegy boldog zent 
Isthwan kyral". Nytár V. 236.) és a Keszt
helyi kódexben („zenth ystwan kyraly ma
gyaroknak apastala". Nytár XIII. 323.) 
egyaránt. 

A versek szempontjából szintén említést 
érdemel az a körülmény, hogy a Codex Al
bensis már 1100 körül tartalmazta Fulbert 
Chartres-i püspök disztichonokban írt respon-
sorumainak kontrafaktumait (Integer ardo-
rem . . . [117v], 0 decus virginitatis . . . 
[112v] stb.). 

A középkori latin költészet mellett in 
nucleo a dráma műfaja is képviselve van a 
kódexben egy húsvéti liturgikus játékkal 
(83v). Bár ez a jelenet a „quem queritis"-
típus európai rokonságába tartozik, mégsem 
egészen jelleg-nélküli tucatdarab, mert bi
zonyos értelemben a liturgiától való „függet
lenség" jelei fedezhetők fel rajta. A Codex 
Albensis „quem queritis in sepulchro"-ja a 
magyar drámai emlékek sorának elején áll, 
a Tractus stellae (1090 ?) szomszédságában, 
másodikként. Végül pedig e kódexben talál
ható a középkori magyarországi magánlevél 
egyik korai példája is: Móra pap lapalji 
levélfogalmazványa a XII. század első év
tizedéből (58v). 

Ennyi fontos újdonság meggyőzően iga
zolja, hogy az elsősorban zenetörténeti ér
dekűnek tartott kódex mennyire mellőzhe
tetlen forrás az irodalomtörténészek számára 
is, és hogy kiadása — épp ezért — szükséges 
és helyes volt. A kötet ökonomikusán csak a 
legszükségesebbeket tartalmazza: gazda
gon dokumentált, magvas előszót Mezey 
László (Text- und Schriftgeschichte. 11—54.) 
és Falvy Zoltán (Notation und Weisen. 55— 
104.) tollából (ennek irodalomtörténeti szem
pontból kiemelkedően szép fejezete a Codex 
európai távlatba állított, elmélyült tartalmi 
elemzése [Die Antiphonar im Gebrauch. 
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35—54.]), végül tartalmazza műszakilag 
kiváló színes reprodukcióban, a tulajdon
képpeni kódexet teljes egészében. 

V. Kovács Sándor 

Zniev a okolie. Zostavil: Milos atilla. 
Banská Bystrica, 1963. Stredoslovenské 
vydavatel'stvo. 240 str. 

Znióváraljáról és környékéről szól ez a 
magyar irodalomtörténeti szempontból is fi
gyelmet érdemlő szlovák tanulmánykötet, a 
helytörténész Milos atillának — a kötet szer
kesztőjének — és egy hattagú kollektívá
nak munkája. A gyűjtemény leghosszabb ta
nulmánya, Znióváralja történetének ismer
tetése, Mikulás Misik műve. Stilla az iskola
üggyel és művelődéstörténettel foglalkozik. 
Stefan Mikula a városkának és vidékének 
gazdasági fejlődésével. Ez a három tanul
mány a kötetnek több mint kétharmadát be
tölti. Utána még négy kisebb tanulmányt 
olvashatunk Znióváralja munkásmozgalmi 
vonatkozásairól (Vladimír Kempny), a szlo
vák nemzeti felkelés kibontakozásáról ezen 
a vidéken és a környék felszabadulásáról 
(Vladislav Kuzel), a sport és turisztika sze
repéről (Fedor Duchon), végül a znióváraljai 
táj földrajzáról és természetrajzáról (Ján 
Bojmír). A Besztercebányán megjelent kötet 
igen szép kiállítású, papírja finom, nyomása 
ügyes és áttekinthető. Csupán a korrektúrák 
olvasásakor kellett volna a szerzőknek és a 
nyomdászoknak jobban figyelniök; bántóan 
sok a sajtóhiba. 

A magyar irodalomtörténészeket elsősor
ban Misik és Stilla' tanulmányai érdekelhe
tik. Miáík —- aki magyarul is jól tud, és gyak
ran hivatkozik magyar forrásokra — végig
tekint a városkának több mint nyolcszáz 
esztendős politikai, társadalmi, kulturális és 
művészeti fejlődésén. Olvashatunk IV. Béla 
királynak nagy szerepéről Znió várának meg
erősítésében és a premontrei prépostság ala
pításában, olvashatunk arról az érdekes 
XIV. századi okiratról, ahol a városka a 
magyar „Warallya" néven szerepel (ez a név 
aztán a XV., XVI. és XVII. században is 
használatos: a „Znióváralja" forma a 
XVIII. században válik általánossá, míg a 
szlovák nyelv hol a magyar formát hasz
nálta, hol a Klástor pod Zniovom vagy 
MesteCko klástora alakot. A mai név : 
Klástor pod Znievom, csak 1918-ban vált 
szokásossá). 

Misik tanulmánya napjainkig dolgozza 
fel anyagát. Legérdekesebbek azok a feje
zetek, ahol Znióváralja mozgalmas XV., 
XVI. és XVII. századi történetéről esik szó. 
A premontreiek helyét a XVI. század máso

dik felében a jezsuiták foglalják el, s a XVII. 
század elején — mint tudjuk —• Pázmány 
Péter viseli a „túróci prépost" címét. Misik 
erről is megemlékezik, s arról is, hogy a XVII. 
századi nagyszombati egyetem ismert pro
fesszorának, Szentiványi Mártonnak is vol
tak kapcsolatai Znióváraljával, az itteni 
papírmalmokkal, amelyek a nagyszombati 
nyomdát látták el. 

Kár, hogy a szlovák helytörténész nem 
ismeri Szabadi Béla és Jenéi Ferenc újabb 
kutatásait, pedig ezek a kutatások nagyon 
valószínűvé teszik, hogy Nyéki Vörös Má
tyás, első jelentős barokk költőnk, a znió
váraljai jezsuita kollégiumban végezte ta
nulmányait (vö. RMKT, XVII. század, 2., 
401). Nem veszi figyelembe Balassi Bálint 
és Znióváralja kapcsolatait sem, holott az 
1595. évi Darholcz-féle gyűjteményben (Epí-
taphia generosorum et magnificorum Domi-
norum Valentini et Francisci Balassi. Vö. 
Dézsi Lajos Balassi-kiadását, II. k. 625—654) 
a „studiosi poeseos Collegii Thurociensis 
Societatis Jesu" Balassi Bálintot és Feren
cet sirató latin költeményei is szerepelnek. 

Olvashatunk viszont Misik áttekintésé
ben I. Rákóczi György hadvezérének, Kemény 
Jánosnak túróci harcairól a császári tábor
nokok, Pucheim és Götz (Keménynél: 
Puchám és Gécz) ellen. Hadd idézzük itt 
Kemény szövegét is : „Klastrom nevű káp
talanhely, felette pedig Sznió nevű vár nagy 
kőszikla tetején, ebben sok élést és egyéb 
gazdagságot is lenni valami hírből értvén, 
csak az zsákmányosok meghágák s vevék" 
(Kemény J. önéletírása és válogatott leve
lei. Bp. 1959. 267). 

Stilla vázlata a szlovák iskolaügy és 
művelődéstörténet szempontjából érdekes 
elsősorban. Sajnos, a XIX. századi magyar 
nacionalista hatóságokra nem sok dicsőséget 
hozott znióváraljai ténykedésük, így az ot
tani szlovák gimnázium megszüntetése 1874-
ben. A régebbi korokban azonban itt is 
pozitív magyar-szlovák kapcsolatokról érte
sültünk, így arról, hogy Szőlősi Benedek, aki
nek nevéhez fűződik mind a magyar, mind a 
szlovák Cantus Catkolici összeállítása, Znió-
váralján töltötte élete utolsó szakaszát, s itt 
is van eltemetve. S még a XIX—XX. század 
fordulóján is egy znióváraljai származású 
szobrászművész, Juraj Toíek, részt vett a 
budapesti Országház épületének díszítésében. 

Nincs helyünk arra, hogy részletesen is
mertessük az igen érdekes könyv egész anya
gát, azonban legalább röviden fel szeretnők 
rá hívni kutatóinknak, főként a régi magyar 
irodalom kutatóinak figyelmét. 1600 körül 
Znióváralja jelentős szerepet játszott az 
akkori Magyarország irodalmában és műve
lődésében. Aki ezzel a korral foglalkozik, sok 
hasznos adatot talál a szlovák helytörténé
szek kötetében, s alaposabban megismerheti 
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azt a történelmi és társadalmi keretet, amely
ben a magyar irodalmi barokk kezdetei ki
bontakoztak. 

Angyal Endre 

Kulcsár Péter: Bonfini-forrástanulmányok. 
I. közlemény. Szeged, 1963. Szegedi Tudo
mányegyetem. 51 1. 1 t. (Acta Universitatis 
Szegediensis. Acta Historica, tom. XII.) 

Bonfini magyar történetének (Rerum Un-
garicarum Decades) forrásaival a legalapo
sabban Helmár Ágost foglalkozott — csak
nem száz évvel ezelőtt. (H. Á.: Bonfininak 
mint történetírónak jellemzése és műve kútfői
nek kimutatása. Bp. 1876.) Azóta csupán 
annak megállapítása történt meg, hogy Hel
már szorgalmas és jó szándékú munkája sok
szor téves, pontatlan értesüléseket tartalmaz. 
Nem tekinthetjük csupán filológiai részkér
désnek a forrástanulmányokat, egyrészt mi
vel történetíróról van szó, kinek hitelességét 
történelemkutatásunk érdekében is tisztáz
nunk kell, másrészt pedig reneszánsz szép
íróról, akinek alkotói műhelyébe az irodalom
tudomány is szeretne bepillantani. A Monu-
menta Hungáriáé sorozatban 1959-ben jelent 
meg Bonfini műve magyarul •— szemelvé
ny esen; a bevezető tanulmányban Kardos 
Tibor csak futólag említi meg a forráskérdést, 
rámutatva a probléma megoldatlanságára és 
sürgős megoldandóságára (uo. 60.). Helmár 
legnagyobb hibája valóban az, hogy nem kü
lönítette el az elsődleges és másodlagos for
rásokat, márpedig enélkül minden forrás
tanulmány hitele kétségessé válik. 

Ebből á helyzetből kiindulva nagyon is 
jelentősnek látjuk Kulcsár Péter vállalko
zását, aki decasonként próbálja kinyomozni 
Bonfini forrásait, a mikrofilológiát tudato
san a humanizmus- és történetkutatás egyik 
építőkockájának tekintve. Most megjelent 
közleménye az I. decas forrásait tárgyalja, 
és máris sikerült kijavítania sok pontatlan
ságot, bővítenie az eddigi ismereteket. A 
kutatások során sorra veszi az I. decasszal 
kapcsolatban felmerült neveket, hat fejeze
tének Jordanesről, Blondusról, Vincentius 
Bellovancensisről, Thuróczyról, Ransano-
ról és Calanusról ad címet, Szövegösszevetés
sel, táblázatokkal megállapítja, hogy Helmár 
eredményei és a közvélemény ellenére Bon
fini nem Jordanes munkáját használta, hanem 
Aeneas Silvius „história Gothorum"-\ät, mely 
az előbbi alapján készült. E megállapítással 
egy helyen nem tud mit kezdeni, mikor a 
tulajdonnevek írásában Bonfini inkább Jor-
danest, mint Aeneas Sylviust látszik követni 
(JG. 23., ASG. 11., B. II: 176). Bármennyire 

is igaz, hogy elírással és félreolvasással szá
molnunk kell, ez csak Aeneas Sylviust menti 
Jordanes szövegezésével kapcsolatban, de 
egymagában nem magyarázza meg Bonfini 
korrekcióját. De Kulcsár maga is későbben 
a 2. könyv 20—30 mondatából álló szakaszát 
kivételnek látja, amennyiben ez a Getica 
önálló használatát mutatja (Kulcsár 12. 1. 
12. jzet). A problémába való elmélyedés 
nélkül, csupán ötletként kockáztatjuk meg: 
nem lehetséges, hogy ha nem is folyamatosan 
a mű irása során, de átmenetileg, esetleg 
utólag Bonfini a Geticát is forgatta? 

Annál is inkább, mert a Blondus Flavius-
hoz való viszony kettős: a világtörténeti 
események nagy részét Bonfini közvetlenül 
Blondustól vette, és híven követte is szöve
gét; ahol a világtörténeti események mel
lékesek, ott csak rövidített használatot mu
tat ki Kulcsár, sőt egy helyen itt is Aeneas 
Sylvius kivonatát fedezi fel mint elsődleges 
forrást. Kulcsár megoldása szerint a legen
dás helyek — egy kivétellel — Vincentius 
Bellovancensis Speculum históriaié -jéből va
lók. A magyar „annalesek"-ben (az eddigi 
eredményekkel megegyezve, s épp ezért kissé 
szűkszavúan, csupán egy példát kiragadva) 
Kulcsár is Thuróczyt látja, de e fejezetében 
is hoz újat: Bonfini alakító és átvevő mód
szerét elemzi. Megcáfolja az István-legendák 
forrásjellegét, és a biográfiai-történeti ada
tok segítségével kimutatja, hogy a kortárs 
Ransano Epitomé\a. hatott Bonfini földrajzi 
leírásaira. Itt történik utalás Bonfini művé
nek keletkezési kronológiájára is. A közle
mény végén Kulcsár megcáfolja Calanus 
forrás-szerepét. 

Már az I. decas forrásainak tárgyalásában 
egyenként tesz Kulcsár észrevételeket Bon-

• fini egyéni feldolgozó módszerére, amely nem 
egyöntetű aszerint, hogy kit mennyire tar
tott az író fontosnak, Ül. kinek a stílusa 
mennyiben felel meg ízlésének. Az általános 
tanulságot nyilván csak valamennyi decas 
vizsgálata hozza meg. Várjuk Kulcsár mun
kájának mielőbbi folytatását. 

Kurcz Ágnes 

Ruzsiczky Éva: Irodalmi nyelvi szókincsünk 
a nyelviíjítás korában Kazinczy tájszóhasz
nálata alapján. Bp. 1963. Akadémiai K- 450 1. 

A modern nyelvtudomány alakulásában 
elhatározó jelentőségű Saussure felismerése: 
hogy a nyelv jelrendszer, relációs egység, ele
meinek értéke egymáshoz és az egészhez 
való viszonyukból adódik. Ez a felismerés 
új feladatok elé állította a nyelvészeket tu
dományáguk majd minden területén, de kü
lönösen termékenynek bizonyult a stüiszti-
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kában. Hisz épp a nyelvi elemek jelentésen 
túli imponderábiliáinak világában különö
sen nagy szerep jut a vonatkozások össze
tartó erejének. Ha a hangoknak, szavaknak, 
szerkezeteknek már jelentésfunkciója is az 
egész rendszer összefüggésében rajzolódik ki 
világosan, még inkább hangulatuk, környe
zet- és lélekidéző hatalmuk. Az „új stilisz
tika" tudománnyá tisztuló diszciplínája 
szinte létezését is ennek a felismerésnek kö
szönheti. 

Saussure — tudvalevőleg — annyira 
hangsúlyozta a nyelv rendszerjellegét, oly 
nélkülözhetetlennek tartotta a nyelvészeti 
vizsgálatok egészre néző távlatát, hogy ta
gadta a történeti nyelvtudomány lehetőségét. 
Ezen a ponton azonban túllépett rajta az 
utókor. Kiderült, nem lehetetlen fölvázolni 
egy elmúlt kor nyelvtudatának relációs ösz-
szefüggéseit. A rendelkezésünkre álló forrá
sok adataiból nemcsak egy-egy nyelvi jel 
múltját tudjuk föltárni — mintegy hossz
metszetben —, hanem több-kevesebb ered
ménnyel megkísérelhetjük egy elmúlt kor 
egész nyelvállapotának fölidézését,, kijelöl
hetjük az egyes elemek helyét ebben a múlt 
nyelvi szinkróniában, sőt kitapinthatjuk a 
nyelvi rendszer egészének átalakulási folya
matait is. A maga területén ezt vallja föl
adatának a történeti stíluskutatás. Ilyesféle 
célkitűzéssel indul Ruzsiczky Éva monográ
fiája is. 

Igaz, a főcímben megjelölt tudományos 
problémát az alcím messzemenően és meg
nyugtatóan korlátozza. Azért a borító (ame
lyen csak a főcím szerepel) nem egészen ok 
nélkül ejti tévedésbe a gyanútlan könyvvá
sárlót. Ruzsiczky Éva monográfiája részlet
problémát dolgoz fel forrásokra támaszkodó, 
gondos munkával, de jó intuícióval az egész-
megközelítésére törekszik, eredményeit a ké
sőbbi kutatások előmunkálataiként adja elő. 

Az egész probléma szempontjából már 
témaválasztása is szerencsésnek mondható. 
A nyelvújítás kora irodalmi nyelvünk terü
leti egységesülésének és függőleges differen
ciálódásának ideje. Ezt a folyamatot épp a 
tájszók használata egyetlen • sugárkévével is 
nagyon jól megvilágítja. S ha a kor írói közt 
választani kell, okkal esik Kazinczyra a 
kutató tekintet, mert neki látóköre, hatása, 
tudása, született érzéke és tudatos igényes
sége különleges helyet biztosít a magyar iro
dalmi nyelv és stílus fejlődésének alakí
tásában. 

A szerző először Kazinczy stilisztikai el
veit mutatja be bő és meggyőző idézetanyag-
gal, többnyire a széphalmi mester saját fo
galmazásában. Azután tájszóhasználatának 
elemzésére tér. Műveiből vesz sorra jó néhá
nyat, elemzi a bennük megvalósuló stilisz
tikai célkitűzéseket, s kijegyzi a szövegük
ben élőforduló táj szavakat. Majd betűrendes 

szójegyzékbe csoportosítja a zsákmányt, s a 
szótárák adatainak tükrében értékeli, osztá
lyozza azt. Végül összefoglalja a nagy anyag
ból adódó elvi következtetéseket. 

A dolgozat végső eredményei csaknem 
teljesen a cím és az alcím fogalmi kategóriái
nak lerombolásához, de legalábbis óvatos 
átértékeléséhez vezetnek. Bebizonyosul, hogy 
az irodalmi nyelvnek Kazinczy korában még 
nem volt meg mai normatív értéke, s így a 
tájszók „modern értelemben vett stílus
eszközül való felhasználására" sem volt le
hetőség. Megbízható függőleges nyelvi tago
lódás hiányában a tájszó jellemző értéke 

.hiányzott, vagy igen csekély volt. Kazinczy 
többnyire azért használt tájszót, hogy magát 
az irodalmi nyelvet gazdagabbá tegye, nem 
azért, hogy egy „szinten aluli" szóval jelle
met vagy környezetet idézzen. De Ruzsiczky 
Éva azt is megfigyeli, hogy mikor mégis, mo
dern céllal ad tájszót szereplőinek ajkára, 
akkor sincs a modern íróval teljesen azonos 
helyzetben. Ilyenkor „nemegyszer eléggé ön
kényesen, ötletszerűen jár el, az egyes sza
vaknak nem annyira reálisan létező hangu
latát használja ki, inkább maga tulajdonít 
neki egyéni ízlése szerint stilisztikai értéket" 
(419). A modern író él a nyelvvel, a nyelv 
kínálta stilisztikai lehetőségekkel, ha újít is,, 
a meglevőt formálja tovább, Kazinczy és 
kortársai azonban az (irodalmi) nyelvterem
tés korában alkottak — nemcsak műveket, 
hanem egy addig még nem volt nyelvi for
mát is, amelyhez viszonyítva minden meg
levő nyelvi tény csak nyersanyagnak szá
míthatott. 

Ezek a következtetések nem meglepőek. 
A szerző nem is törekedett arra, hogy új
szerű felfedezésekkel ejtse ámulatba olva
sóit. Adatainak tömegével azonban ponto
sabban megvilágít egy eddig is sejtett nyelvi 
helyzetet, folyamatot. Fejtegetései mindig 
meggyőzők, inkább szerénységét mondhat
juk túlzottnak, felelőtlen merészséget sosem 
vethetünk a szemére. Eredményeinek meg
bízhatóságát talán az is igazolhatja, hogy a 
kortárs Katona szókincsének hasonló ter
mészetű földolgozása e sorok íróját a szerző
től függetlenül szinte szóról szóra megegyező 
konklúziókra vezette. 

A dolgozatot mindvégig példás céltuda
tosság jellemzi. Néha túlságosan is előtérbe 
nyomulnak, láthatók maradnak a szerkesz
tés szempontjai: a táncosra kell gondolnunk, 
aki lépegetés közben egyre mondja magában 
a táncmester megszokott vezényszavait. A 
szerző kérdésfölvetése, módszere csaknem 
mindenben megnyugtató. Talán nem ártott 
volna, ha asaussure-i elv mellett nagyobb 
gondot fordít a modern stilisztika másik nagy 
alapgondolatára, hogy a stílus ott kezdődik, 
ahol választás van, s módszeresen vizsgálja 
nemcsak a kiszemelt tájszavakat, hanem azt 
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is, milyen szinonimáikat használta Kazinczy 
— lehetőleg magában az elemzett műben s 
nem később, vagyis tudatos választás ered
ményeként kerültek-e a szövegbe. Szívesen 
láttuk volna a modern statisztikai módszer 
szélesebb körű alkalmazását is. Ennek nyo
mán állapíthatnánk meg, hogy mennyiségi
leg milyen szerepet játszanak az elemzett 
szavak Kazinczy életművében. Semmiképp 
sem mondható modernnek a 76. jegyzetben 
kifejtett módszertani elv, amely kizárja a 
vizsgálódás köréből a táj'szókat nem tartal
mazó költeményeket. Talán az is hasznos 
lett volna, ha^a szerző módszeresén felhívja 
a figyelmet arra, mikor adott Kazinczy új, 
átvitt értelmet a fölhasznált tájszavaknak, 
illetőleg a szótárak adatainak felsorolásakor 
mindig utal rá, szerepelt-e Kazinczy előtt 
az elemzett szó a Kazinczynál felbukkanó 
átvitt, absztrakt értelemben (pl. : kifiítyent 
az eszemből — 127. • fül 'lelkesül' jelentés
ben Kisfaludynál — 240. stb.) 

A roppant adattömeg mozgatásában ért
hetően előadódnak apróbb hibák. Néhol nem 
érezzük eléggé meggyőzőnek egy-egy szó 
jelentésének meghatározását. A Lessing-for
dításban patvar Henker-t s nem 'pörpatvar'-t 
jelent. A fercseg nyilván hangutánzó és nem
csak hangfestő ige. A „tűzben tábbogó" je
lenthet 'tűzben úszó'-t. A pulya a dísz jel-
zőjeként nyilván 'silány' jelentésű, a bokor 
az idézett helyek többségében nem 'pár', ha
nem 'néhány' jelentésben szerepel. A sudár 
talán nemcsak 'magas, vékony fá'-t, hanem 
sarjat, fiatal tőhajtást is jelenthet. 

Talán teljesebbé is- lehetne tenni Ru-
zsiczky szóanyagát. A maga-idézte monda
tokból kívánkozik például szavai közé a meg
gebedni ige (127). A 408. lap a repkény-t té
vesen nem a Gessner-fordításból, hanem a 
Bácsmegyeyből idézi. 

Itt-ott kiegészíthetnénk a szerző szótá
rakból összeállított adattükrét is. A kolcs 
szó hasonló alakú származékaival nemcsak 
keleti szerzőknél fordul elő, hanem Katoná
nál is (Monostori Veronka). Ugyanott meg
találtuk a kölönc, kötyönc változatát személyre 
alkalmazva. Itt azonban nem a szerző, ha
nem a rendelkezésére álló szótárak szerkesz
tőinek mulasztásaira derül fény. 

Egészében véve örömmel és elismeréssel 
köszöntjük Ruzsiczky Éva művét. Az út
törők dicsősége illeti meg : eredményei to
vábbi hasonló kutatások számára biztos mér
céül szolgálhatnak, módszere (pl. a NSz. 
adatainak fölhasználásában) szintén köve
tésre méltó. 

A nyelvújítás irodalmi nyelvet és stílust 
teremtő tapogatózásaiból azonban — sze
rintünk — nem Kazinczyn keresztül vezet 
tovább az út. A széphalmi mester egyedül 
volt, és minden tekintélye ellenére egyedül 
maradt. A reformkor nyelvi világát Pest 

assan kiforró, kevésbé tudatos, de élő és 
tömegekre ható nyelvi és stílusbeli ízlése ala
kítja ki. 

Jeleníts István 

Teleki Blanka és köre. Karács Teréz, Teleki 
Blanka, Lővei Klára. Válogatta, sajtó alá 
rendezte és a jegyzeteket írta: Sáfrán 
Györgyi. Bp. 1963. Szépirodalmi K- 668 1. 
(Magyar Századok) 

Sáfrán Györgyi nagy odaadással össze
állított kötete afféle trilógia, amely a reform
kor és a Bach-korszak három kiváló nőalak
jának válogatott írásait mutatja be: Karács 
Terézét, Teleki Blankáét és Lővei Kláráét. A 
magyar nőnevelés ügye kapcsolta össze őket 
első renden : gr. Teleki Blanka meg Karács 
Teréz 1846-ban egyszerre nyitottak leány
nevelő intézetet, s míg a grófnő Pesten az 
arisztokráciát törekedett megmagyarosítáni 
kezdeményezésével, Karácsnak, a térkép
rajzoló leányának iskolájába a miskolci pol
gárok és közrendű nemesek küldöttek el gyer
mekeiket. Jól ismerték egymást, egymás né
zeteiből és akarásából is erőt merítettek, ám 
együtt sohasem dolgoztak. A grófnő legfőbb 
segítője, majd elválhatatlan barátnője, fog
ságának osztályosa Lővei Klára lett, a fiatal 
mármarosi nemeslány, akit a reménytelen 
szegénységből s a szűkös távlattalanságból 
emelt ki ez a választás. Klára soha nem fa
kuló eszménye eztán már Teleki Blanka, de 
nem hal ki szívéből Karács Teréz emléke sem, 
aki elsőnek ismertette meg későbbi hivatá
sával. 

Kapcsolataik, céljaik egysége ellenére is 
mennyire különböző embeijek! Teleki Blan
kát nemcsak korai halála, derékba tört tervei 
teszik tragikus személyiséggé, lelkiereje, szen-
vedélyessége, a mindennapok világától való 
távolsága mind az Antigonék és a Racine-i 
heroinák testvérévé emelik. Neki kellett a 
legnagyobb harcot megvívnia környezetével 
s a belénevelt elvekkel, aztán gyenge egész
ségével, hogy önmagára találjon, majd ki
tartson céljai mellett; nem csoda, ha az ő 
élete a legdrámaibb. Karács Teréz pályája 
kisebb és szürkébb küzdelmek sorozata, ám 
az aszkézis, a dacos maga-útján-járás belőle 
sem hiányzik. Szeret emlékezni, azonban a 
régmúlt nem szépül meg előtte érzelmes 
ködbe burkolva: Fáy András nem éppen 
rokonszenves magánéletéről (nevelt leányát 
már 15 esztendős korában anyává teszi, de 
feleségül vételétől hosszú időn át vonakodik) 
éppúgy megemlékezik, mint maradi társa
dalmi nézeteiről, s a hajdani színészsors nem
csak nemzetszolgálat és kultúrateremtés, ha-
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nem intrikák láncolata is az ő tolla nyomán. 
Hármójukból kétségtelenül Lővei Klára a 
legkevésbé tehetséges és eredeti, amint ez 
iskolás színibírálataiból jól kitűnik. Mégis 
hosszú élete alatt annyit tapasztalt, százada 
annyi nevezetes emberével ismerkedett meg, 
hogy az ő írásaitól sem tagadhatunk meg 
minden érdekességet. 

Érdekes megfigyelni: a voltaképpeni 
pedagógia, mint szaktudomány egyiküket 
sem foglalkoztatta. Teleki Blanka számára a 
nevelés túlnyomórészt politikum, de a másik 
kettő is inkább hazafias ügynek, a nőeman-
cipáció eszközének, s kivált egyéni hivatás
nak érzi. Nem is igen akad pedagógiai cik
kük, módszereiket és ösztönös eljárásaikat 
sehoísem rögzítik és rendszerezik. Mindig is 
van valami, ami legalább úgy vagy még job
ban érdekli Őket, mint a nevelés. Karács 
Teréz írónő szeretett volna lenni (zsengéi e 
tekintetben nem sokat ígérnek), később is 
inkább a magyar literatúrára és játékszínre 
vonatkozó emlékeit jegyezgeti, nem az iskola
ügyet érintőket. Lővei Klárát még erősebben 
vonzotta a színház, nem hiába szerepelt sokat 
fiatal éveiben műkedvelő előadásokon. Teleki 
Blanka a képzőművészetek iránt fogékony, 
rajzol, fest, a müncheni és drezdai galériákat 
bújja. Mintázni is megtanul Ferenczy István
tól, az Újépületben készített szobrász-önarc
képe nem mindennapi tehetségről árulkodik. 

Sáfrán Györgyi sokoldalú filológiai mun
kát végzett a kötet összeállításával. Nem elé
gedett meg a budapesti nagykönyvtárak 
kézirattárainak, az Országos és • Hadtörté
nelmi Levéltáraknak gazdag anyagával, ha
nem Debrecenben, Nagybányán meg Kolozs
váron is felkutatta a lappangó dokumentu
mokat, régi folyóiratokból Szinnyei közlésein 
túl sok új tárcát bányászott ki. Nem rajta, 
csakis a szerzőkön múlott, hogy az írások egy 
része mégis szürke, keveset mondó. Az azon
ban már az ő hibája, hogy nem állította ma
gasabbra a mércét: Lővei Klára számos 
öregkori újságcikke és levele semmivel sem 
emelkedik a századvég kisebb vidéki hír
lapjainak színvonala fölé, nem érdemli meg 
a mai közzétételt. Megkell mondani, hogy — 
ha sokkal ritkábban is —, de olykor Karács 
Teréz olvasásakor szintúgy támad hasonló 
érzésünk. Általánosságban mégis érezhető a 
szintkülönbség kettőjük között:' Karács Te
réz tud megkülönböztetni, jellemezni, bírálni, 
míg Lővei írásaiban a különnemű értékek, 
feltűnő fokozati különbségek mind össze
mosódnak. Ő a jelentéktelen Teleki Miksa 
grófról ugyanoly lelkesedéssel emlékezik meg, 
mint ifjúkora bálványairól, Kossuthról és 
Vasváriról, s a szorgalmas Kraszewski van 
akkora költő szemében, mint Ibsen. Szem-
ponttalansága csak Teleki Blanka fogságáról 
szóló memoárjában nem fáraszt: itt — a 
tárgy fontossága, nem komplex volta miatt — 

még a legapróbb megfigyelései is nélkülöz
hetetlennek tűnnek. Általában a Teleki 
Blankával kapcsolatos írások és dokumentu
mok a gyűjtemény legértékesebb darabjai, 
Karács Teréz Aranyra vonatkozó levelezése 
s a régebbi írókról (Virág, Katona, Fáy, 
Döbrentey stb.) szóló csevegései mellett. 

A kötet apparátusa a megszokottnál sok
rétűbb, nemcsak az idegen szavakra, személy
nevekre, hanem pl. az egykori Pest-Buda 
helyrajzára is kiterjed. Szembeötlő erényei 
mellett csupán múló folt néhány kellemetlen 
sajtó- és egyéb hiba. Pl. Kállay Benjamin 
halálozási éve nem 1861, gr. Kreith Béla 
semmikép sem állíthatta össze 1855-ben 
48-49-es ereklyemúzeumát, Prém József szü
letési dátuma ellentétben áll az utána közölt, 
életrajzi vázlattal. 

Nagy Miklós 

Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. 
Ligeti Lajos és Pais Dezső közreműködésével 
szerkesztette: Benkő Loránd. Bp. 1964. 
Akadémiai K- 384 1. (Nyelvtudományi Érte
kezések. 40.) 

Olvasva ezt az impozáns, gazdag kötetet, 
mely Bárczi Qéza születésének 70. évfordu
lója alkalmából írt 62 cikket tartalmaz, az 
irodalomtudomány művelőit — tiszteletki-
fejezésben csatlakozó s a kötet egészét ille
tően elismerő érzések mellett — az a kíván
csiság is sarkallja: vajon a nyelvtudomány 
művelőinek e nagy seregszemléjében, a nyelv
tudósok érdeklődési körének e szinte teljes 
spektrumában milyen helyet foglal el a nyelv
tudománynak és irodalomtudománynak oly 
sokszor deklarált szükségszerű együttműkö
dése, hogyan mutatkozik a kooperáció iránti 
igény, milyen mértékben fejlődik a kölcsönös 
érdeklődés és tájékozódás. Nos, a kép részben 
vigasztaló és biztató, részben kissé lehangoló. 
Ez utóbbi főleg a számszerűséget illeti: a 62 
cikk közül mindössze 5 olyan van, mely 
kisebb-nagyobb mértékben az irodalomtudo
mány számára is közvetlen érdekkel bír. 
Vigasztaló és biztató viszont, hogy ez az öt 
cikk akár példája is lehet annak, hogyan 
értendő az a segítség, melyet a nyelvtudo
mány, illetőleg a nyelvészeti stilisztika tud 
nyújtani az irodalmi jelenségek jobb, mélyebb,, 
teljesebb megértéséhez. (Ezúttal — restellke-
désből is — ne szóljunk az irodalomtudomány 
adósságáról a nyelvtudomány irányában.) 

Az öt cikk között — s nemcsak (a kötet 
követte) ábécé-rend szerint — az' első hely 
Bencédy József tanulmányát illeti (Radnóti 
Miklós: Hetedik ecloga). A szerző biztos 
kézzel-szemmel igazodik el az irodalomtör-
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téneti vonatkozások közt is, s megragadó 
beleéléssel alkalmazza a műelemzés komplex 
módszerét. Telibe találó politikai, műfajel
méleti, prozódiai és stilisztikai utalásai nyo
mán kézzelfogható szépségében bontakozik 
ki a Radnóti-remekmű, sőt egy kissé a többi 
ecloga meg Radnóti egész költői'világképe is. 
Elsősorban a műben végigfutó kétszólamú-
ságot, az egységte olvadó ellentéteket bontja 
fel szépen Bencédy: ellentétet az ecloga műfaj 
és mondanivaló, fegyelmezett versforma és 
lelki vergődés, egy összetört világ zűrzavara 
és a vágy harmóniája, álom és valóság, meleg 
benső emberség és kínzó külső embertelenség, 
a mindkét értelemben vett teljes szimbólu
mok és mertelen tények között. Aztán azt 
festi: a kétszólamúság milyen megrendítő 
módon meztelenedik le egyszólamúságra, 
miképp csap fel a metaforátlan, stilisztikátlan, 
eszköztelen igazság és szépség szava. Mindezt 
úgy, hogy felsorakoznak előttünk azok a sti
lisztikai, nyelvi eljárások, melyek által s 
melyekben a versnek ez a belső élete, mozgása 
megvalósul és megragadhatóvá lesz. E vonat
kozásban — akár az ismertebb irodalomtör
téneti tények rovására is —• Bencédy József 
még bővebb kézzel is meríthetett volna, a 
még részletesebb nyelvi, stilisztikai elemzé
sért csak hálás lett volna az olvasó — s az iro
dalomtudomány. 

Gáldi László „Bús" szavunk jelentésköre 
Petőfinél c. tanulmányában a látszólag pusztán 
lexikográfiái kérdést széles körű tájékozott
sága révén általánosabb érdekkel tudja meg
tölteni, életrajzi utalásokkal, irodalmi-nyelvi 
kapcsolatok felmutatásával Petőfi-kérdéssé, 
sőt általában irodalomtörténeti kérdéssé 
tudja tágítani. A bőséges isme-etanyag azon
ban sokszor esetleges kapcsolatokra, rokoní-
tásokra, a témától elvezető asszociációkra is 
csábítja a szerzőt. —J. Soltész Katalin: Petőfi 
szimbólumai. A kérdés stilisztikai, esztétikai, 
irodalomtörténeti érdekéhez nem férhet két
ség. A szerzőnek sok megállapításával egyet is 
lehet érteni, elsősorban Petőfi szimbólumainak 
konvencionális, közösségi értékű jellegét ille
tően. Meggyőzően emeli ki és csoportosítja 
Petőfi jellegzetes „szimbólumait", figyelemre 
méltó kísérlete főleg az, hogy — a szokásos 
főnevek mellett — a szimbolikus értelmű igé
ket, mellékneveket, határozókat is tekintetbe 
veszi. A kérdés teljesen megnyugtató megol
dásának azonban gátat vet J. Soltész Katalin 
elmosódó, laza szimbólum-értelmezése. E 
szerint minden szimbólumnak számít, ami
ben „elvont fogalom helvett konkrét tárgyat 
nevez meg a költő" (330); ezáltal azonban 
egybemosódik szimbólum, jelkép, kép, meta
fora. Nagy alkalmat mulasztott el a szerző, 
amikor nem tett kísérletet éppen e fogalmak 
elhatárolására, ezzel fontos segítséget nyúj
tott volna az irodalomelméletnek és stiliszti
kának. Petőfi — mint úgyszólván köznyelvi 

állapot — valóban nagyszerű kiindulópont 
lehet egy ilyen vizsgálódáshoz. 

Szathmári István cikke (Szenczi Molnár 
Albert és irodalmi nyelvünk) hasznos adalék a 
régi irodalom művelői és a —• nyelvészeti 
értelemben vett — irodalmi nyelv kutatói 
számára. E cikkében a szerző elsősorban a 
Károli-bibliának 1608-i, Szenczi Molnártól 
javított kiadásán méri le az író szcepét az 
irodalmi nyelv kialakításában. Helyesírási, 
hang-, alak- és mondattani meg stilisztikai 
módosítások révén mutatja ki, hogy Szenczi 
Molnár általában az egyszerűsítés, egységesí
tés előremutató útját követte, s hogy „élet
művével irodalmi nyelvünk kialakulását nagy
mértékben munkálta".. 

Tompa József a Bánk bán egyetlen — meg
szólításként, címként szceplő — szaván 
(„Nagy-Ür — ej . . . ! ") mutatja be, hogy 
milyen fontos, lényeges adalékkal járulhat 
hozzá a nyelvészeti aprómunka is az irodalmi 
szöveg pontos megértéséhez, egy-egy elneve
zés mögött meghúzódó nyelvi, történelmi, sőt 
társadalmi szenlélet felderítéséhez. A szerző 
zárósorait pedig csak helye?elni lehet: az író 
„nyelvi stílusát is akkor ízlelgethetjük leg
jobban, ha az akkori nyelvfejlődéshez viszo
nyítjuk". 

Mártinké András 

József Attila: Versek Bevezette: Méliusz József, 
Bukarest, 1963. Irodalmi Könyvkiadó. XXIX. 
67 1. 

Elismerésre méltó a bukaresti Irodalmi 
Könyvkiadó kiadása. Szép, ízléses, gonddal 
készített, szinte a teljesség igényét kielégítő-
József Attila kötettel örvendeztette meg ma
gyar nyelven olvasó közönségét. 

A kiadás sajtó alá rendezői eltértek az 
egyes verskötetekben közölt sorrendtől, a 
versek keletkezési idejét tartották irányadó
nak. E törekvésükben az Akadémiai Kiadó 
1952-es és a Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955-
ös kiadására támaszkodtak. A kötet csak
nem pontosan ez utóbbival egyező. Az éven
ként csoportosított teljes versek után közlik 
a töredékeket keletkezési idejük megjelölése 
nélkül. A töredékek után — híven a fenti 
kiadásokhoz — a rögtönzések, tréfák és 
személyes érdekű apróságok következnek 
zárójelben közölt keletkezési időponttal. A 
versek sorát az 1922 tavaszáig írt zsengék 
zárják. 

A hazai kiadásokban szereplő verseken 
kívül két verssel gazdagabb a kötet (Kilo
méterekkel című 1926-ból és Mancinak (és 
Miskának) című rögtönzés). Kihagytak vi
szont kilenc olyan verset, melyek az irány
adónak tekintett kötetekben szerepelnek. 
Minden bizonnyal jól megfontolt politikai 
okok miatt tették. Azon ugyan lehetne vitat-
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kőzni, hogy mennyire indokoltak ezek az 
okok és nem állnak-e ellentmondásban a 

. teljességre való törekvéssel. Mindenesetre az 
tény, hogy a kihagyott versek csaknem mind
egyike 1927 előtt íródott (Bús magyar 
éneke 1922., Magyarok I—IL, A világ meg
okolt utálata 1923., Magyarok 1924., Magyar-

f ország messzire van 1925., a szonett játékok
ból A másodfokú függvények egyenletei és a 
zsengékből a Pogányos hitvallás magyarul és 
Az őrült hajótörött), így kihagyásuk az érett 
költő karakterét nem változtatta meg. Ben
nünk sem ez a József Attila él. Annál meg-
hökkentőbb viszont a Világosítsd föl című 
1936-ban írt versének a kihagyása. Ezzel az 
inkriminációval értetlenül állunk szemben. 

A kötet elé Méliusz József írt tartalmas, 
a költői nagyság előtt tisztelgő, igazi értékeit 
megmutató bevezető tanulmányt. Költői fel
lépésétől nyomon követi rögös életútját, 
középpontba állítva művészi fejlődését. Igaz 
képet rajzol a fasizmus szorításában vergődő 
harcos, szocialista humanista költőről és 
emberről, becsületes, meg nem alkuvó kom
munista magatartásáról. A tanulmány s a 
kötet külső kiállítása méltó József Attila em
lékéhez. 

Fabulya László 

A József Attila Tudományegyetem dolgo
zóinak szakirodalmi munkássága. 1955—1961. 
Bibliográfia. Összeállította: Lisztes László. 
Szeged, 1964. Szegedi ny. 268 1. (Acta Bib-
liothecaria, Tom. III.) 

A szegedi egyetem oktatóinak munkás
ságát felölelő bibliográfia hasznos kezdemé
nyezés volt indulásakor és jó szolgálatot 
tesz jelenleg is, hiszen a száznál több folyó
iratban (közöttük több külföldiben) publikáló 
tanári kar tudományos tevékenységét aligha 
lehetne másképpen figyelemmel kísérni. E 
folyóirat hasábjain — magától értetődően — 
csak a hozzánk közelebb álló tanszékek 
munkájáról eshetik szó. 

A bibliográfia hét év (1955—1961) ter
mését gyűjti egybe s ezzel a beosztással, 
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amely teljesen esetleges, aligha érthetünk 
egyet. A kezdő dátum adott volt, hiszen az 
előző évről készült már hasonló jellegű 
összeállítás (A Szegedi Tudományegyetem 
dolgozóinak 1954. évi szakirodalmi munkás
sága. Bibliográfia, összeáll.: Bezerédi Ist
vánná. Szeged 1955.). Erre azonban nem 
ártott volna utalni a Tájékoztatóban, hiszen 
ennek ismerete nélkül a kezdés éve érthetet
len számunkra. A lezáró dátumot azonban 
már szabadon választhatták meg az Össze
állítók s úgy érezzük helyesebb lett volna 
azt 1959-nél megvonni. Ennek két előnye 
lett volna: 1. A bibliográfia előbb jelenhetett 
volna meg s a benne található cikkek már 
belekerültek volna a tudományos vérkerin
gésbe. 2. Kerek ötesztendős lezáródásával 
módot nyújtana a következő öt év munkás
ságával való összevetésre. Gyakorlati hasz
nálhatósága is — sorozatról lévén szó — 
könnyebb lenne. 

A bibliográfia tagolásáról, címfelvétele
zéséről, beosztásáról és mutatóiról csak az. 
elismerés hangján szólhatunk. Növeli értékét, 
hogy a jelentősebb hírlapi cikkeket is fel
öleli. Az anyag szakok szerinti csoportosítása 
lehetővé teszi az egyes tanszékeken folyó 
kutatómunka értékelését s ez az, ami ben
nünket közelebbről érdekel. 

Az irodalomtudományra szám szerint 550 
cikk, ismertetés; hozzászólás esik, ami önma
gában igen tekintélyes szám. Ha azonban 
közelebb lépünk az egyes címleírásokhoz, 
némileg módosul ez a kedvező összbenyomás. 
A publikációk egészére a filológiai apró
munka, az adatközlések, könyvismertetések 
túlsúlya jellemző. Jól tudjuk természetesen, 
hogy a tanulmányok nem születnek máról-
holnapra, de hét év alatt feltétlenül többnek 
kellett volna elkészülnie. Hangsúlyozni sze
retnénk, hogy az elmondottak csak általános
ságban jellemzőek, egyes szerzők munkássága 
jóval az átlag fölé emelkedik. 

Mindent összevetve: egy felsőfokú okta
tási intézmény tudományos kutatómunkát 
is végző pedagógusaitól számszerint kevesebb, 
de mondanivalójában magvasabb publikáció
kat várunk. 

Kőhegyi Mihály 


