
Gombáné Lábos Olga készítette. A Kecske
méti Alexis-kutatásban úttörő érdemeket 
szerzett, munkatársaival közösen. Kecske
méti Alexis János nehezen végigkövethető 
életútjának eddigi legalaposabb feltérképe
zése, tanulmányainak s az őt ért hatásoknak 
összegezése ez a tanulmány. Alap, amely 
Kecskeméti világ- és történelemszemlélete, 
politikai felfogása, társadalmi törekvései 
mellett bemutatja az író-prédikátort is, 

Lakatos Éva: Irodalmi folyóiratok. F—H. Bp. 
Petőfi Irodalmi Múzeum, 261—419.1. (A Pe
tőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei, 
A. sorozat 4—5.) 

A magyar folyóiratokat bemutató értékes 
sorozat* legújabb (kettős) füzete a lapcímek 
betűrendjében 258 folyóirat illetve hetilap 
bibliográfiai elemzését tartalmazza. 

A betűrend véletlene folytán ebben a fü
zetben is több jelentős, valamint számos tel
jesen elfeledett, ismeretlennek mondható, de 
a bibliográfiai bemutatás alapján további 
elemzésre érdemesnek ígérkező irodalmi la
punk feldolgozására került sor. A legfonto
sabb címszó vitathatatlanul A Hét, Kiss 
József 1890-ben indult és 1924-ben megszűnt 
hetilapja, amelyről minden kézikönyvünk és 
tankönyvünk megállapítja, hogy már a 
Nyugat nagy fordulatát készítette elő, de 
mindeddig egyetlen monografikus tanulmány 
sem készült róla. A bibliográfia szerkesztője 
17 lapnyi terjedelemben ad analízist a lapról, 
évfolyamok szerint rendezve a munkatársak 
névsorát. Ha végre egyszer majd megindul 
a Nyugat történetének tudományos feldol
gozása s több évtizedes és máig ható rend
kívüli szerepének irodalomtörténeti elem
zése, nem végezhető el ez a munka A Hét 
feltárása nélkül. Az első lépés a most meg
jelent bibliográfiai feldolgozás, amelynek kü
lön érdekessége, hogy az 1893-as évfolyam
mal kapcsolatban jelzi azoknak az íróknak és 
tudósoknak a névsorát, akik legkedvesebb 
olvasmányaikról nyilatkoztak a lapnak (Áb
rányi Emil, Acsády Ignác, Ágai Adolf, Bár
sony István, Bodnár Zsigmond, Jókai Mór, 
Justh Zsigmond, Kozma Andor, Rákosi Vik
tor, Pulszky Ferenc, Veigelsberg Leó stb.). 

A jelentőségéhez méltó terjedelemben, 
9 lapon mutatja be a bibliográfia a Fővárosi 
Lapokat is, amely 1864-ben Tóth Kálmán 
szerkesztésében indult, négy évtizeden át 
jelent meg és máig az egyetlen irodalmi napi
lapunk volt. Már ezért is alaposabb irodalom
történeti elemzést kívánna a most megjelent 
bibliográfia alapján. 

* A sorozat korábbi füzeteinek ismertetéseit 1. ItK 

műveltségével, munkáinak forrásaival együtt. 
Kár, hogy a stíluselemzés túlságosan szerény 
keretek között ment végbe, és szélesebb körű 
vizsgálat szükségeltetik még Kecskeméti 
Alexis János prédikációinak helyét — előz
ményeit, követőit — kijelölni a magyar egy
házi szónoklat-irodalomban. 

Jankovics Józse 

* 
Hasonlóképpen a konkrétabb feldolgozás 

igényére hívja fel a figyelmet a bibliográfia 
néhány XX. századi címszava is. Senki sem 
írta meg például az 1921-ben indult és 1923-
ban betiltott Független Szemle történetét, 
amely Czakó Ambró szerkesztésében jelent 
meg. Az ellenforradalmi korszak korai és 
legagresszívabb szakaszában a humanista 
eszmék megőrzésére és átmentésére vállalko
zott és a magyar progresszió legkülönbözőbb 
irányzatainak, csoportjainak képviselőit gyűj
tötte maga köré: írókat, költőket, tudósokat, 
publicistákat, nyelvészeket, filológusokat (Ba
lassa József, Benedek Marcell, Déry Tibor, 
Franyó Zoltán, Fülep Lajos, Hatvány Lajos, 
Jászi Oszkár, Király György, Móricz Zsig
mond, Supka Géza, Tóth Árpád, Turóczi-
Trostler József, Vámbéry Rusztem, Zoványi 
Jenő, Zsolt Béla stb.). 

De nem a Független Szemle az egyetlen, 
további feltárásra-elemzésre csábító „fel
fedezése" Lakatos Éva bibliográfiájának! 
Inkább csak az egyik a sok közül. Ki ismeri 
például akár a sajtótörténészek közül is az 
1919 szeptemberében, tehát az ellenforradal
mi rendszer kialakulása idején indult Gondolat 
című antidemokratikus folyóiratot, amelybe 
többek közt Bodor Aladár, Eerdélyi József, 
Hegedűs Gyula, Herczeg Ferenc, Lendvai 
István, Márkus László, Mihelics Vid, Milotay 
István, Szabó Dezső írásai jelentek meg, 
majd 1921-től nyíltan jobboldali, antiszemita 
lappá vált? Munkatársai támadták a Nyu
gatot, Ignotust, Lukács Györgyöt, Babitsot. 
Az 1917—18-ban magyar—német nyelvű 
szöveggel Front címen megjelent „tábori 
hetilap" bibliográfiai „keresztmetszete" is 
többet ígér a kutató számára, mint sajtó
történeti kuriózumot: 54 száma jelent 
meg és (ha feltehetően másodközlésben is) 
jó irodalmat közvetített a frontkatonák szá
mára. Ady, Ambrus Zoltán, Babits, Kaffka 
Margit, Kosztolányi, Krúdy, Molnár Ferenc, 
Szép Ernő, Szini Gyula, Tömörkény és má
sok írásait közölték a lapban, egyik szerkesz
tője pedig Franyó Zoltán volt. Egyetlen ta
nulmány sem elemezte mind ez ideig a Havi 
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Szemle c. folyóiratot sem, amely szintén ne
héz időkben, a második világháború utolsó 
két évében jelent meg Aradon — és a bibliográ
fiában olvasható névsor szerint nemcsak 
színvonalas és erős munkatársi gárdát szer
vezett maga köré, hanem az erdélyi irodalom 
keretein túl az egész magyar literatúra rep
rezentánsára törekedett. Asztalos István, 
Fekete Lajos, Illyés Gyula, Jankovich Ferenc, 
Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Kodolányi János, 
Márai Sándor, Mécs László, Méliusz József, 
Nagy István, Sinka István, Szabó Lőrinc, 
Szemlér Ferenc, Tamási Áron, Tompa László, 
Török Sophie, Wass Albert szerepelt hasáb
jain. 

A korábbi füzetek ismertetése során is 
jeleztük már, hogy az egykori vidéki folyó
iratok, valamint a legkülönbözőbb szaklapok 
munkatársi névsora is arra figyelmeztet, hogy 
ezeknek a lapoknak a feldolgozása is sok meg
lepetést ígérhet. Számos írónk pályájának 
„előélete" kötődik vidéki orgánumokhoz. 
Az, hogy a Fogaras és Vidéke a fiatal Babits 
írásait közli, nem meglepetés, azt, hogy a 
nyíregyházi lapokban Krúdy-zsengékre lehet 
bukkanni, eddig is tudtuk, de ki gondolná, 
hogy egy Haladás c. „vasúti szak- és szép
irodalmi hetilap" 1904-es évfolyamában 
Kaffka Margit és Krúdy Gyula írásait lehet 
felfedezni, hogy a pancsovai Határőr Ambrus 
Zoltán, Bródy Sándor, Cholnoky László, 
Jókai Mór, Kóbor Tamás, Krúdy Gyula, 
Révész Béla, Somlyó Zoltán munkáinak is a 
lelőhelye, vagy azt, hogy a Háztartás c. lapba, 
amely ,,a magyar háziasszonyok közlönye" 
volt, Heltai, Karinthy, Kosztolányi, Szép 
Ernő és Móricz munkái is megtalálhatók? 

Mindezek csak kiragadott példák, ame
lyekkel elsősorban azt szeretnénk tudatosí
tani, hogy irodalmi múltunknak az a része, 
amely idők folyamán könyvekben is meg
jelent, csak egy töredéke a teljes termésnek — 
és akár egy-egy életmű feltárása vagy kritikai 
kiadása, akár egy korszak monografikus fel
dolgozása nem nélkülözheti a tengernyi„el-
süllyedt" anyag számbavételét. Ehhez a 
munkához viszont máris nagy segítséget ad
nak a Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai 
füzetei. 

Vargha Kálmán 

Stanislaw Salmonowicz: Torunskie Gimnaz-
jum Akademickie a Ziemie Korony Weglers-
kiejw XVI- XVIII wieku. Odbitka z Ksiegi 
Pamiatkowej 400-lecia Toruúskiego Gimnaz-
jum Akademickiego, tom I (XVI—XVIII w.). 
Torun. 1972. 167-205. 1. 

„Híres Scholáia vagyon, mely az Szepesi 
és Erdély fiaknak mint egy Academiáia és 
eleb szerző patronáia" — írtaTorunról Szepsi 
Csombor Márton, s ezt igazolja a város gim

náziumának kéziratban levő anyakönyve is. 
St. Salmonowicz az 1601-től 1817-ig vezetett 
anyakönyv alapján értékeli a toruúi gimná
zium és a magyarországi protestantizmus 
érintkezéseit, s egyben közli a toruni schola 
magyarországi diákjainak névsorát is. Az 
1607-ben bejegyzett Martinus Wagnerus 
Bartphonus Hungarus s az 1766-ban érkezett 
Sámuel Lány Leuschovia—Hungarus között 
összesen 363 magyarországi diák fordult meg 
a város gimnáziumában, bár a lista valószínű
leg nem egészen teljes. Bártfa.és Lőcse mel
lett a többi szepességi város (Késmárk, Eper
jes) adta a diákok jelentős részét, mintegy 
70 személyt, valamint Nagyszeben, ahonnan 
a 151 Transylvanus illetőleg Saxo-Transyl-
vanus legtöbbje kikerült. Mint látható, az 
általában három-négy fős csoportokban ér
kező magyarországi alumnusok nagy része 
elsősorban a luteránus centrumokból kereste 
fel a népszerű toruni gimnáziumot, s többsé
gük valószínűleg a papi, prédikátori réteghez 
tartozott. Másfél évszázad alatt mindössze 
18 magyarországi nemes jutott el a protestan
tizmus jelentékeny északi művelődési köz
pontjába. 

Rendkívül érdekes statisztikát közöl Sal
monowicz a magyarországi peregrinusok idő
beli eloszlásáról is. A legtöbben a XVII. szá
zad első felében érkeztek — 1660-nal bezá
róan 215-en —, s különösen 1615 után nő 
meg az érdeklődés, amely az 1639—1648-as 
években tetőzik. A szerző joggal magyarázza 
ezt a város falai között honos vallási toleran
ciával, amelyre már Csombor is felfigyelt. 
Erre mutat az anyakönyv 1616. szeptember 
15-i bejegyzése is: Simeon Harthannus 
Streifurteniis Transylvanus ab Emerico Re
gio Petzelio, rectore scholae Comarinae Dn. 
D. Georgio Pauli commendatus in Oecono-
miam petiit. A Pareus irenikus tanai által 
megérintett Pécseli Király Imre, úgy látszik, 
szintén kapcsolatban volt a toleranciájáról 
híres toruúi gimnáziummal. A humanizmus 
tradícióit a század derekáig elevenen őrző 
gimnáziumban többen (Andreas Dasius, 
Andreas Fenigius) tanulmányaik befejezté
vel is ott maradtak és tanárokként tevékeny
kedtek. Különösen jelentős ebben az idő
szakban Valentinus Fabriciusnak a próza
stílusról írott disszertációja. 

Míg a XVIII. században csak elszórtan 
bukkan fel Toruriban egy-egy magyarországi 
diák, addig a XVII. század utolsó évtizedei
ben ismét sokan keresik fel. Salmonowicz 
szerint ez a magyarországi protestánsok ül
dözésével van összefüggésben. Valószínűleg 
ezzel magyarázható az is, hogy a XVII — 
XVIII. század fordulóján sokan — olyanok 
is, akik nem Torunban tanultak — itt foly
tatták pályájukat, jelentősen hozzájárulva 
a gimnázium ebben az időszakban tapasztalt 
reneszánszához. Volt időszak, amikor az iskola 
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