
többedik másolat, mégpedig - jóllehet erre 
Csonka még csak nem is céloz - ismeretlen 
kéztől származó másolat arról a korábbi másolat
ról, melyet heydendorfi Conrad Mihály 
(medgyesi jegyző, tanácsos, szebeni alispán, t 
1821) saját kezűleg készített 8 kötetes történeti 
forrásgyűjteménye számára. Ez a gyűjtemény -
és benne a minket érdeklő szöveg - ma a 
medgyesi evangélikus püspökség könyvtárának 
„Collectanea opera Mich. Conrad de Heyden-
dorff, notarii Mediensis" stb. című köteteiben 
van meg. Schesaeus sorai itt nyilván közelebb 
vannak az eredetihez, mint Keménynél. Conrad, 
úgy látszik, komolyabban foglalkozott a 
schesaeusi művel, mert egy harmadik példány is 
az ő nevéhez fűződik. A marosvásárhelyi Teleki
könyvtár 179. számú kézirata ugyancsak „ex 
manuscriptis Michaelis Heydendorff" készült 
1805 augusztusában. Ha a címének hihetünk, 
minden általunk ismerttől eltérő szerkezetet őriz: 
„Ruina Pannonica heroicorum übri novem"; 
tehát kilenc könyvet tartalmaz, annyit, amennyi 
sem az I-IV., IX-XL, sem az V-VIII, XII. 
könyvet befogadó variánsokba nem fér bele. 
Lehet, persze, hogy rossz ez a cím, de amíg valaki 
bele nem néz a kötetbe, nem zárkózhatom el a 
föltevésektől. A kritikai kiadásnak legalább a 
figyelmet föl kellett volna hívnia e kézirat létére. 

Van még egy kézirat, amely talán fontossággal 
bír. Hegedűs, amikor a Kendi Anna históriájának 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI 

A Vörösmarty-kritikai kiadás e két kötettel 
elérkezett a Vörösmarty-kutatás legkevésbé föl
derített területeihez. Ha valahol szükség van a 
biográfiai, a textológiai, a társadalomtörténeti, a 
sajtótörténeti, az. intézménytörténeti és természe
tesen az irodalomtörténeti kutatások együttes 
alkalmazására, Vörösmarty prózai (műveinek? 
ténykedésének? műhelyének?) kutatásakor 
nagyon is szükség van. Hiszen, nemcsak arról van 
szó, amit Babits Mihály oly meggyőzően hangoz
tatott Vörösmartyról szólva, ti. „Vörösmartynak, 
az embernek, különben is egyik jellemző vonása 
valami lázas (...) és makacs ragaszkodás ahhoz, 
hogy beváltson minden várakozást s nemcsak 

magyar fordítását közreadta, nem sokat árult el a 
hozzá eljutott kéziratról, de azt megmondta, 
hogy a szebeni Honterus4cönyvtárban került elő, 
előbb Marcus Tartler (nem Tarteler, ahogy 
Csonka írja, t 1757), aztán Johannes Rauss ( t 
1774) tulajdonában volt. Nos tehát van Szeben-
ben, az Állami Levéltárban, Ms. Varia II. 5. szám 
alatt egy sorozat, melyben vannak bizonyos 
Schesaeus-szövegek. Haner püspök (fl777) 
gyűjteménye ez: „Sylloge historico-politica sive 
scriptorum históriám Hungáriáé et Transilvaniae 
civilem tractantium collectio", Haner saját kezé
vel. Ennek II. 1. kötetében olvasható a Ruinae 
Pannonicae libri quatuor, mely ugyan (címe után 
ítélve) valószínűleg a wittenbergi nyomtatványról 
készült, de míg valaki föl nem lapozza e kötetet, 
meg nem mondhatnám, nincs-e benne Kendi 
Anna históriája. Rauss halála után éppenséggel 
belekerülhetett Haner gyűjteményébe. 

Azt már csak a teljesség kedvéért említem, 
hogy ugyancsak Szebenben, a Brukenthal-
múzeum Verschiedene ms. P. 7. Mt. 1*11. számú 
kötetében van egy kis német kivonat, 1824-ből, 
Ludwig Roth kezével: Auszüge und Anmer
kungen aus Ruinae Pannonicae von St. L.'Roth. 
A szöveg helyreállításához nyilván nem járul 
hozzá, de tovább erősíti a gyanút, hogy szerzőnk 
nyomának Szebenben kellene utánajárni. 

Kulcsár Péter 

másokkal, hanem elsősorban önmagával szem
ben" (Irodalmi problémák, Bp. 1917. 98-99.). 
Az akadémiai iratok a kötelességtudás, a pontos
ság, a tömörítés művészét állítják elénk, aki nem 
ismert különbséget kis és nagy feladat között. 
Aki ereje szerint mindig ott küzd a „leg-
nemesbekért", ahová sorsa helyezte. A publicisz
tikai írások is a tevékeny, a várakozásokat 
beváltó, ügyesen érvelő, de az érvelést olykor 
ódái pátosszal átitató költőről vallanak. Mint 
ahogy egy-egy akadémiai kivonatban az epigram-
matikust érezzük, s a beszélyek és regék sem 
kitérői a nagyívű költői pályának, hanem - eddig 
ugyan kevésbé méltatottan - szerves részei, ki-

Szerk.: Horváth Károly és Tóth Dezső. 13. Beszélyek és regék - Ezeregyéjszaka 1. füzet. Sajtó ala 
rendezte Solt Andor. Bp. 1974. Akadémiai K. 374 + 8 1. - 16. Publicisztikai írások. Sajtó alá 
rendezte Solt Andor és Fehér Géza. Akadémiai és Kisfaludy Társasági Iratok. Sajtó alá rendezte 
Gergely Pál. Bp. 1977. Akadémiai K. 805 + 8 1. 
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egészítői. Mégsem elégedhetünk meg, az aka
démiai iratokat méltatva sem, azzal, hogy a 
babitsi szép mondást pusztán elfogadjuk, s bele
nyugodjunk a tetszetős közhelybe: az akadémiai 
tevékenység elvonta Vörösmartyt az értékesebb 
költői munkától. Mert nem vonta el. Vörösmarty 
lényegében mindent megírt, amit akart (illetve 
amit nagyon akart), töredékei többnyire „szán
dékosan" maradtak töredékben, ama romantikus 
költő magatartása következtében, aki még a töre
dékben is külön, a látszólagosan befejezettel 
egyenértékű alkotást látott. A beszélyek és regék 
pedig nem a magyar próza mellékösvényére vezet
nek, hanem olykor megsejtései egy, az európai 
irodalomban hatalmas sodrású folyamatnak. A 
Csiga Márton viszontagságai „Doppelgänger"-
motívuma E. Th. A. Hoffmannal is rokonítható, 
de éppen a groteszk előadásmód révén Gogollal 
is, a Szél úrfi poétikus meséje pedig csak Ander
sen meséjével, A kis hableánnyal vethető egybe. 
A magyar prózának olyan lehetőségeit csillantja 
meg Vörösmarty, sajnos, csak megcsillantja, 
amelyek később sem alakultak ki. 

Igaz, Vörösmartynál érezhetők a kezdeti 
lépések nehézségei, A.' füredi szívhalászat társa
dalmi vonatkozásai és a romantikus történet, az 
Orlay antifeudalizmusa és Kisfaludy Károly: 
Tihamérjét idéző „vadromantikája" nem tud egy
ségbe, harmóniába simulni. A kezdemények 
azonban több figyelemre méltóak, mint amely
ben eddig irodalomtörténetünk részesítette. 
Turóczi-Trostler (ahogy maga nevezte tanul
mányait) képzettörténeti írásai óta jószerivel csak 
önmagukban, legfeljebb néhány reformkori meg
felelőjükkel együtt vizsgálták ezeket a (jobb híján 
így nevezzük) novellákat. A kritikai kiadás sem 
tehetett mást, mint adta a leghelyesebbnek vélt 
szöveget, „megjegyzetelte", megkereste a konkor
danciákat, s az irodalomból szemelvényeket 
közölt. Néhány újabb tárgyi magyarázat dicséri a 
kutató Solt Andor buzgalmát, de szélesebb és 
mélyebb vizsgálatokra nem vállalkozhatott. 
Holott az előbb csak utalásszerűén említett világ
irodalmi konkordanciák jelzik, hogy bőven akad 
még tennivaló. Solt Andor éppen ezen a területen 
mozog kissé bizonytalanul. A' holdvilágos éj c. 
beszélyt például kapcsolatba hozza a német 
romantika éjkultuszával („die mondbeglänzte 
Zaubernacht"), pusztán a cím alapján. Feltételezi 
E. Th. A. Hoffmann és L. Tieck „példáját" (245. 
lap). Holott ebben az esetben erről szó sincs. 
„Rege és valóság átcsapása" válóban sajátossága e 
novellának, de az egész inkább mesei, inkább 
groteszk jellegű, s még a címben is érezhető némi 

parodisztikus íz. Egyébként Novalis és Vörös
marty tematikai rokonságú motívumait Fehér 
Géza is csak erőltetve, bizonyos külső hasonló
ságok alapján vélte kimutatni (Vö. Ragyognak 
tettei c. tanulmánykötetben megjelent posztu
musz Csongor és Tünde-tanulmányát). A tót deák 
éhsége viszont rendkívül hasonlít a Csongor és 
Tünde Balgájáéhoz; ahogy a diákok meséjüket 
bevezetik, az az Ezeregyéjszaka egyes meséinek 
bevezető mondataival vethető egybe. A keleti 
regeköltészetre utal egyébként a „persa" király 
leányainak motívuma, amelyhez hasonlót a Tudo
mányos Gyűjteményben találhatott volna a sajtó 
alá rendező, ha Vörösmartynak orientális érdek
lődését a költő által szerkesztett lapban is 
nyomozza. S itt vitatkoznánk tovább Solt 
Andorral: bizonyos, hogy az Ezeregyéjszaka I. 
füzetének fordítására a pénzkereset lehetősége 
vitte rá Vörösmartyt, de talán nemcsak az. Éppen 
az előbb említett (és nemcsak Vörösmartyra, 
hanem a vele tipológiailag rokon Mickiewiczre és 
PreSerenre is jellemző) orientális érdeklődésnek is 
volt némi szerepe az Ezeregyéjszaka fordításának 
vállalásában. Visszatérve az álom-valóság-problé
mához, úgy véljük, hogy tekintetbe kell vennünk 
Vörösmartynak és a magyar költészetnek a német 
romantikáétól (ti. a novalisitól) eltérő helyzetét. 
Míg Novalis lényegében a Goethe-korban alkot, s 
múltkeresése oly értelmű menekülés a jelenből, 
amely a múltban ellen-utópiát láttat, a jelen 
despotizmusával szemben egy ideális középkort, 
addig Vörösmartyék múlt-kultuszában másféle 
összetevők játsszák a döntő szerepet, pl. igazolás 
és erőmerítés a jelen harcaihoz, a herderi nemzeti 
családélet ábrándja, amely nem azonos Novalis: 
„A kereszténység vagy Europa" emberiségi család
ábrándjával stb. Másrészt Vörösmarty és általá
ban a keletközép-európai romantikusok meg
rendülése, alkotói és személyi válsága, „újító 
lelkesültsége" tágabb költői tartományokat hódít 
meg, mint a német romantikáé. Éppen késett-
ségénél fogva, barokk, fél-népi hagyományokat 
magába ölelve, magához hasonítva, merészebben 
kísérletező, a felvilágosodástól földúsítottan is, 
izgalmasabban újszerű: önmagát is kigúnyolva 
(vö. Vörösmarty epigrammájt, Mickiewicz Pan 
Tadeuszát stb.) szabadabb lebegésű, ugyanakkor 
összefogottabb, tömör előadásmódjával ener
gikusabb, mint német „rokona". E. Th. A. Hoff-
mann valóban szóba jöhet, nem „példákat" 
keresve, hanem tipológiai rokonságot. De a fél
népi barokk hagyományhoz, a meséhez, a 
ponyvatörténetekhez, az anekdotákhoz és a 
kalendáriumi történetekhez tapadással és nem 
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utolsósorban költó'nk valóságélményeinek 
átpoétizálásával teljesen önálló és eredeti vari
ánsát adja az európai romantika eme ágának. Jel
lemző' példa (amely kimaradt az egyébként tartal
mas jegyzetanyagból), hogy A' kecskebó'r c. 
novellának volt egy lényegesen késó'bbi ponyva
kiadása is, a „Jó könyvek a magyar nép számára" 
című sorozat 59. darabjaként „A kecskebó'r vagy 
a megcsúfolt kincskeresők" címmel, „Vörös
marty Mihály után", azaz némileg átdolgozva 
jelent meg a történet, Méhner Vilmos kiadásában, 
1898-ban. Ez arra int, hogy újra vizsgáljuk a 
Vörösmarty-mesék lélekrokonságát. Ugyanez 
vonatkozik a társadalmibb töltésű novellákra is. 
A' füredi szívhalászat társadalmi érdekló'dése A' 
fátyol' titkai megfelelő jeleneteihez hasonlítható, 
az Orlay titokzatossága Jósika Miklós regény
jeleneteivel vethető' egybe, A' kecskebőr nyelvi 
humora Petőfit előlegezi (Vörösmartynál: „össze-
voná beszéde' vitorláit", ezt akár Petőfi is írhatta 
volna A helység kalapácsában). A beszélytöredék-
ben ilyen mondatra bukkanunk: „mint ama hitet
len Jónás a' czethal gyomrában" (Jegyzeteletlen 
marad, miként a tormába esett féreghez sem 
kerül oda Ráday Gedeon meséjének említése). 
Viszont teljesen meggyőző, korrekt az Ezeregy-
éjszakához fűződő filológiai munka. Az itt alkal
mazott szövegösszevetéshez hasonló lehetne 
talán megkísérelni a második füzet esetében is. 
Még talán Vörösmarty (vagy Zádor? ) szerzősége 
is kiderülhetne. A Beszélyek és regék sajtó alá ren
dezőit elismerés illeti, szerencsés ötlet volt az Ezer
egyéjszaka és a novellák egy kötetben közlése. 

Viszont szerencsétlen ötletnek bizonyult a 
politikai publicisztika és az akadémiai iratok egy 
kötetbe zsúfolása. Mellette csupán az szól, hogy 
mindkét fajta tevékenység azonos eszmerendszer 
eredménye. Vörösmarty híven szolgálta a köz
nemesi vezetéssel történő polgári átalakulást, lel
kesen vett részt annak mozgalmaiban, osztozott 
erényeiben és ellentmondásosságában. Csakhogy 
egészen más jellegű a politikai publicisztika, mint 
az akadémiai hivatalos munkálkodás. A politikai 
publicisztika nem igazi műfaja Vörösmartynak, 
lendületes fogalmazása, kör mondatainak sodró 
ereje pl. a Széchenyi-Kossuth vitához fűzött 
tanulmányában szétfeszíti a kereteket, s e kör
mondatok nem Kölcsey klasszikus mintáit kö
vetik, inkább Kossuth szenvedélyessége, sőt a 
versbéli tirádák mellé párosíthatok. Az 1848. má
jus 20. után keletkezett négy cikk keletkezé
séről a Pesti Hírlap május 20-i szerkesztői jegy
zete árulkodik, mely Vörösmartyt a lap „ren
des munkatársa"4cént tünteti föl. A kritikai 

kiadás e kötete is lelkiismeretes szöveggondozói 
munkáról tesz tanúbizonyságot. A cikkek, mint 
ismeretes, nem eredeti formájukban jelentek meg, 
közülük néhányat a szerkesztői önkény cson
kított meg, a szerkesztők politikai állásfoglalá
sának megfelelően. A kötetnek ez a része mozza
natokat villant föl Vörösmarty 1848-as életéből. 
A teljesebb kép kialakítása már csak azért sem 
sikerülhetett, mivel a sorozatszerkesztők nem 
ellenőriztették egy történésszel a kötetet. Nem 
azt rójuk föl, hogy Urbán Aladár: Kiegészítések 
Vörösmarty életrajzához (It. 1975. 946-960.) 
című dolgozatát nem vették figyelembe, erre az 
„időbeli átfutás" miatt nem volt módjuk. De 
Urbán Aladárnak, Spira Györgynek és másoknak 
az 1848-as forradalom eseményeit a kutatások 
mai állásának megfelelően tárgyaló dolgozatait 
jobban hasznosíthatták volna. Ez feltétlenül meg
növelte volna a kötet anyagát. Különösen akkor, 
ha Vörösmarty 48/49-es hivatalos munkálkodását 
is sikerült volna teljesebben megrajzolni, azoknak 
az Urbán Aladár által megtalált, az OL-ban őrzött 
iratoknak a segítségével, amelyek ha nem is adnak 
lényegesen újat, de módosítják a Vörösmartyról 
tudottakat. Feltehetőleg a 48/49-es hivatalos 
iratok között még jónéhányszor felbukkan 
Vörösmarty neve. Ezek beillesztése a Vörös-
marty-életműbe nyüván egy pótkötet feladata lesz. 

S amennyire - mint az eddig írtakból talán 
kiderült - korainak véltük Vörösmarty politikai 
publicisztikájának és 48/49-es hivatalos tény
kedésének (e kettőt egybetartozónak tudjuk) 
kritikai kiadását, olyannyira hiányosnak tartjuk 
az akadémiai és egyéb iratok kötetrészt. A sajtó 
alá rendező lényegében csak a MTAK kézirattárá
ban is föllelhető, többnyire egy helyen található 
anyagot tette közzé. S elfeledkezni látszott arról, 
hogy Vörösmarty (s általában a triász) akadémiai 
ténykedésének fontos és érdekes sajtóvisszhangja 
volt, egyes iratok csak akkor érthetők meg és 
értékelhetők helyesen, ha a körülöttük támadt 
sajtópolémiát is közöljük. Különösen fontos ez 
abban az esetben, ha a sajtóközlemény alatt ott 
szerepel Vörösmarty neve. Egyetlen példával 
élünk, hogy érthetővé tegyük, mire gondolunk. 

A 132. sz. irat: „Választmányi tudósítás az 
1839. évi pálya-szomorújátékokról." A sajtó alá 
rendező közli a tudósítást, a 757. lapon pedig a 
szokásos rövid jegyzetet. Holott a tudósítás és a 
pályázat körül viharosnak nevezhető sajtó
polémia játszódik le. A Társalkodó 1939. 340 
lapjáról idézünk: „Felszólítás. A' Pesther 
Tageblatt szerkesztőségének tetszett 249. számá
ban a' m. tudós társaságról szóló gúnyolódó 
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czikkelyében ezt írni: „A' 100 arany drámai juta
lomra eddig két szomorújáték van kijelelve: az 
egyik Kuthy Lajosé, a' másik Tóth Lőrinczé, csak 
arra nézve nincsenek még, mint hallik, a' dráma
bírálók eltökélve, mellyiknek ítélték oda a' kettő 
közül a' jutalmat, minthogy a' mellékdíj akár 
mellyikre nézve is csekély és aránytalan volna." 
Alúlírt helybenlévő bírálók jelentik, hogy e' 
tárgyban mind eddig együtt még nem is tanács
koztak, véleményeiket a' pályamunkákról ki nem 
nyilatkoztatták, annál kevésbé foglalatoskodtak 
a' szerzők, nevei' találgatásával' s kihirdetéséver 
s hogy így ez egész hírnek nincs alapja; mivel 
azonban ez a' dráma-bíráló választmány' tagjaira 
nézve gyanúsító is, felszólíttatik ezennel a' 
Pesther Tageblatt' szerkesztője, nyilatkoztassa ki, 
mellyik drámabírótól vette ezen hírét? Pest, oct. 
19. 1839. Schedius Lajos mk., Vörösmarty 
Mihály mk., Fáy András mk., Bajza József mk." 

Nem közöljük itt a vita teljes lefolyását, mind
össze néhány szempontra hívjuk föl a figyelmet. 
Ez a Társalkodóban és másutt (azaz a triász lapjá
ban) megjelent irat nem azokat tünteti föl a 
bírálóbizottság tagjainak, akiket a 132. sz. irat. 
Fáy András helyett ott Czuczor Gergely szerepel. 
Továbbá: Tóth Lőrinc és Kuthy Lajos valóban 
pályáztak, az első díjat Tóth Lőrinc „Hunyadi 
László"-ja kapta (ezt Gergely is föltünteti), 
Kuthy „Első Károly és kora" című darabja dicsé
retet nyert, a színmű írójának nevét Gergely nem 
tünteti föl, holott a darab 1840-ben nyomtatás
ban is megjelent. Tehát a Pesther Tageblatt 
pletykájából annyi igaz, hogy Tóth L. és Kuthy 
egyaránt pályáztak. Ki szivárogtatta ki ezt a hírt? 
A bírálók valóban nem tudták, hogy kik a 
pályázók? E 132. számú irat tehát túlmutat a 
pályázat egyszeri eseményén, hátterének meg
világítása (s ha valami, akkor ez lett volna kritikai 
kiadás feladata) tágabb és messzibb érvényű 
következtetések levonására késztethette volna a 
korszak kutatóit. Feltehetőleg külön kötetben 
jelennek meg a sajtóban megjelent, Vörösmarty 
által aláírt vagy ellenjegyzett iratok. így azonban 
összetartozó adatok, tények, iratok szakadnak el 
egymástól, a kutatónak vissza- és hátrautalások
ból, nehézkesen kell összeszednie az adatokat. E 
bírálatok, iratok és egyáltalában, Vörösmarty 
„hivatali" ténykedése - megfelelő időbeli el
osztásban - megértek volna egy második kötetet 
is, az alaposabb dokumentáció hiánya így rend
kívül szembetűnő. S hogy az általunk kiválasztott 
eset jellegzetessége a kötet e részének, arra még 
néhány utalás a Társalkodónak következő esz
tendei 1840-es évfolyamából. 

„A m. tudom, akadémiai választások' ügyé
ben" (1840. 2 6 - 2 7 . lap) című, Bajza, Schedel, 
Vörösmarty aláírású cikk a 92. sz. közleményre 
utal, a 90. és 92. számú iratra az „Akadémiai 
választások, jutalmak" című cikk (Uo. 1840. 
30-32. lap), amely az ultraliberalismusi váddal 
foglalkozik. Hiányérzetünket talán sikerült érzé
keltetnünk, önmagukban is érdekesek ezek az 
iratok, így, a sajtóvisszhanggal együtt azonban 
sokkal inkább kortörténeti dokumentumok, sok
kal inkább szolgáltatnak adalékokat Vörösmarty 
életrajzához. 

Sajnos, e kötet jegyzetelése sem nevezhető 
mintaszerűnek. Ismét az akadémiai iratok néhány 
különös jegyzetét tennénk szóvá. A 6. sz. irat a 
magyar nyelv szláv jövevényszavainak problé
máját is említi. Máshonnan tudjuk, hogy a Horvát 
István-Kollár vitának is ez volt az egyik sarka
latos pontja, de itt nem erről van szó, hanem 
LeSka és Dankovsk^ idevágó munkásságáról. 
Erről Vörösmarty a Tudományos Gyűjteményből 
és más újságokból tudhatott, mind LeSka könyvé
nek, mind Dankovsk^énak jelentős magyar vissz
hangja volt. (Vö. tőlem: Szláv jövevényszavaink 
kutatásának kérdéséhez. MNy 1974. 245-249.). 
E kérdés még Arany Jánost is gúnyos epigram-
mákra ihlette. A 31. sz irathoz készült jegyzet 
Petrichevich Horváth Lajosról beszél, a 43 . sz. 
iratban viszont Petrityevityi Horváth Lázár áll, az 
irathoz készült jegyzet P. Horváth Lázárrói, majd 
alább Petrichevich Horváth Lázárról tud, a név
mutatóban külön szerepel Petrichevich Horváth 
Lajos, utána pedig Petrichevich Horvát Lázár. Ki 
ismerné föl e sokféle névalakban a Honderű 
majdani, Petőfi Sándor által nem éppen magasz
talt szerkesztőjét? Jegyzet, természetesen, erről 
sehol. A 140. számú irat jegyzete közli, hogy a 
pályázatra beérkezett Zsidó fiút Jókai szerzetté, 
Petőfi írta le. De a Csák végnapjai alkotója sem 
kisebb egyéniség. Nem a hiányzó jegyzetből 
tudjuk, hogy Madách Imre. Miért e következet
lenség? 

A 26. számú iratban Vörösmarty ezt állítja: 
„Verseghy a' hibákat rendszerbe húzta,' s velők 
iskoláinkat elárasztván, a' zavarból, a' mennyire 
csak tőle telhetett még nagyobb zavart csinált." 
A 2. számú irat jegyzete (632. lap) szerint: „A 
főképp múltunkért rajongó Révai Miklóssal szem
ben Verseghy és Vörösmarty inkább az élő nyelv
szokásra esküdött." Vörösmarty - ezt talán 
dokumentálnunk sem kell - révaiánus volt, 
egyébként is, Verseghy és Révai grammatikai és 
nyelvszépítési-bővítési vitája nem szűkíthető le 
olyan módon, mint azt Gergely teszi. 
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A kötet e része pedig kincsesbányája lehet 
majd a Vörösmarty-filológiának. A népiesség felé 
tájékozódó költó't ismerjük meg akkor, mikor a 
tájszavakról nyilvánít véleményt (114. számú irat, 
46. számú irat). Figyelemre tarthat számot Kant 
és Fichte bölcseletének bravúrosan rövid össze
foglalása (95. számú irat, 262. lap), s ez adalék 
lehet Vörösmarty „filozófiátlanságának" problé
májához. Itt emh'tjük meg etimológia-ellenes 
álláspontját (7. számú irat, 142. lap) „A' leg-
vigyázóbb Etymologia is jobbára csak tapo
gatás . . . " valamint (42. számú irat), amelyben 
nyomon követhető' mélységes kiábrándulása a 
horvátistváni és az ó't követő, magyarkodó teó
riákból. (Vö. különösen a 42. sz. irat.) Igen 
érdekes az Akadémiához benyújtott dráma
fordítások bírálata, behatóbb nyelvi-dramaturgiai 
elemzést igényelne pl. a Hoblik Márton által 
készített és Vörösmarty által javított Götz von 
Berlichingen-tolmácsolás (32. sz. irat). 

A politikai publicisztika jegyzetanyaga, el
rendezése - írásunk bevezetőjében jeleztük az 
alapproblémát! - lényegében kevesebb gondot ad 
a recenzensnek. Bár itt is elmaradnak a szövegen 
közvetlenül túlmutató konkordanciák. A 
„Szabadság, egyenlőség, testvériség" című cikk
ben előkerül Martinovics neve, mint a szabadság 
üldözöttjéé. Hogy ez ebben az összefüggésben 
nemcsak Vörösmarty leleménye, azt Petőfi versé
vel, Jókai prózájával bizonyítanánk (A világhírű 
Martinovics összeesküvési pör részletei. Élet
képek 1848. ápr. 2. ápr. 9.). 

Ugyanennek a cikknek 195-201. sora pontos 
leírása a nemzetiségi kérdés lehető következ
ményeinek. „E kérdés megoldása isten kezében 
van" - zárja Vörösmarty szkeptikusan e passzust. 
A 361. sortól kezdve néven nevezi a divide et 
impera birodalomkormányzó elvét: „Leg
borzasztóbb kitörése ez azon öldöklő rend
szernek, mellyel a' birodalom' népei egymás iránt 
folytonos gyűlöletben 's rémségben tartattak." 
„Az absolutismus' hagyományai" című cikk 
pedig epigrammatikus tömörséggel, axióma-
szerűén fogalmazza meg: „A' népek gyűlölete és 
viszálya a' zsarnokok ereje". E kérdést azért 
emeltük ki, mivel erről kevés szó esett. A szlovák 
és a magyar történészeknek a közeli múltban 
lezajlott vitája 1848/49 értékeléséről tanúsítja, 
müyen messze vannak még egymástól az állás
pontok. A magyar kormányok nemzetiségi poli
tikája nem mindig volt szerencsésnek és mél
tányosnak mondható, s ugyanezt írhatjuk e 
nemzetiségi politika magyar sajtójáról is. Arra 
azonban az eddiginél jobban fel kell figyelnünk, 

8 Irodalomtörténeti Közlemények 

hogy a nagy tekintélyű Vörösmarty „éjszak rémes 
árnyai" veszélyének hangoztatása mellett milyen 
fontosnak tartotta a hagyományos császári poli
tika elítélését, a népek egymás ellen uszításának 
megbélyegzését. Amikor Petőfi a szlovákok által 
sérelmezett „Élet vagy halál" című versében arra 
figyelmezteti a megtévesztett nemzetiségeket: 
„Reánk uszít a hűtelen király" (e figyelmez
tetésének súlyosságára már Illyés Gyula felhívta a 
figyelmet), akkor ebben nem állt egyedül. íme, 
Vörösmarty is ennyiszer, ilyen hangsúlyosan fog
lalkozott e kérdéssel. Nem tartjuk egészen szeren
csésnek azt a megoldást, hogy a kötet 576. lapján 
a nemzetiségi kérdést jószerivel csak Horváth 
Mihály történeti becsű, de anyagában és szem
léletében már korszerűtlen munkája nyomán 
tárgyalják, s a modern feldolgozásokat többé-
kevésbé mellőzni látszanak. A horvát mozgalom 
(mely jellegében talán a legközelebb áll a magyar
hoz) nem szűkíthető le Gaj és hívei mozgolódá
sára, Jellasics nemzeties jelszavai jó darabig még a 
horvát baloldalt is megtévesztették.,A liptószent-
miklósi szlovák gyűlés és a horvátok mozgalmai 
közé pedig hiba egyenlőségjelet tenni. Az újabb 
történeti szakirodalom (a magyar is!) bőven szólt 
erről, megkülönböztetve a különféle vezetésű 
nemzeti törekvéseket. 

S még egy probléma. ,,A' kelet' népe 
1841-ben" című cikkben Vörösmarty utal a 
„pánszlávokra". Nem bizonyítható, hogy olvasta 
volna Ján Kollárnak a szlávok irodalmi köl
csönösségről írott, Pesten, németül is megjelent 
röpiratát. Feltehetőleg ismerte viszont Kollár 
szonett-eposzát, A szlávság leányát, Rumy Károly 
György ismertette egy magyarországi német lap
ban, s Vörösmarty ma már elveszett ellencikkel 
akart válaszolni. Viszont a magyar újságok teli 
voltak a főleg német forrásból származó pánszláv 
ügyek tárgyalásával. S amikor a reformkorban 
kialakult és a legpregnánsabban Wesselényi 
Miklós által megfogalmazott félelmet regiszt
ráljuk, amelyet a közvélemény a szlávok eset
leges orosz fennhatóság alatt történő egyesülése 
miatt érzett, akkor e német forrásokat kell fel
tárnunk, s azokra a Herder jóslatától megriadt és 
a gyors magyarosodást ellenszerül kínáló köz
vetítőkre kell gondolnunk, akik Kollárnak és a 
cseh lapoknak, valamint a délszláv forrásoknak 
anyagát a maguk tendenciózus magyarázatával a 
magyar lapok számára eljuttatták. Nem az a 
lényeg, hogy igazuk volt-e a reformkori és a 
későbbi rettegőknek. Az a lényeg, hogy remegtek 
és féltek a veszélytől, szinte a bőrükön érezték. 
Ennek eredőit kell feltárnunk, e szempontból kell 
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átböngésznünk a reformkori sajtót, a hatalmas 
röpiratirodalmat és nem utolsósorban azokat a 
német lapokat és politikai tárgyú írásokat. 

amelyek lényegesen alakították a reformkori 
magyar közgondolkodást is. 

Fried István 

Magyari István: Az országokban való sok rom
lásoknak okairól. Sajtó alá rendezte Katona 
Tamás. Az utószót Makkai László írta. Bp. 
1979. Magyar Helikon. 223 1. (Bibliotheca Histo-
rica) 

Magyari röpiratához eddig igen nehéz volt hoz
zájutni: vagy Ferenczi Zoltán 1911-ben a Régi 
Magyar Könyvtárban megjelent, nehezen hozzá
férhető kiadását, vagy az eredeti kiadást kellett 
keresni. Most Katona Tamás és Makkai László 
kötetével régen hiányzó könyv került az olvasók 
kezébe. 

„Magyari István irodalmunk ünnepelt alakjai 
közé tartozik. Helyét Beöthy Zsolt jelölte ki, de 
úgy, hogy a felfedezők pátoszával s a történelmi 
kontraszthatás kedvéért egyúttal túlméretezte az 
alakját: Magyari a protestáns-kor legjelen
tékenyebb prózaírója, megoldja Pázmány magyar 
nyelvét, előkészíti Zrínyit, leghatásosabban 
juttatja kifejezésre a protestáns-katolikus ellentét 
gondolatát." - írja Turóczi-Trostler József 
1930-ben megjelent Magyari-tanulmányának 
elején. Lényegében azóta sem jutottunk túl 
Beöthy értelmezésén, bár az idő és kritikusabb 
irodalomszemléletünk letörülte azóta Magyari 
alakjáról a szuperlativuszokat. Zimány József 
monográfiája és Ferencszi Zoltán kiadásának elő
szava felkutatta Magyari életrajzának forrásait, s 
felvázolta a mű utóéletét. Turóczi-Trostler 
idézett tanulmányában kimutatta a röpirat 
forrásait, de 1955 óta nem jelent meg Magyariról 
szóló tanulmány, s az addig közönség elé került 
írásokban is csak elvétve találunk újabb tudo
mányos eredményeket. Magyari művét mégis 
folytonosan idézzük, hivatkozunk rá, irodalmunk 
fontos láncszemének tartjuk - csak éppen nem 
tartottuk eddig fontosnak az- eddigi tudományos 
eredmények kritikai felülvizsgálását és tovább
fejlesztését. 

Makkai László tanulmánya végre olyan terü
letre tekint be Magyari műve kapcsán, amely 
eddig nem volt az irodalomtörténeti kutatás látó
körében. Röviden tekinti csak át a két, már 
régebben feltárt kérdéscsoportot: A Magyari éle
tére vonatkozó adatokat és a mű forrásait, 
viszont új megközelítési pontokat talál - és 
azokat bővebben ki is fejti - a legfontosabb 

kérdéscsoporthoz, Magyari műve eszmeiségéhez 
és korában betöltött szerepéhez. Feltárja a 
Magyari és patrónusa, Nádasdy Ferenc közti kap
csolatot, tisztázza, hogy mennyiben és hol lehet 
Nádasdy rendi programjának és politikai el
gondolásainak kifejtését keresni a röpiratban, s 
ezzel a Magyari-mű utóéletére vonatkozó vizsgála
toknak is fontos támpontot ad. Új szemszögből 
vizsgálja meg Magyarít, mint protestáns írót is a 
protestáns-katolikus ellentét tekintetében, s itt 
felfedezi, hogy Magyari nem kényszerrel, a 
kegyúri jog érvényesítésével akarta volna a kato
likusokat megtéríteni, hanem csendes zsinattal. 
Makkainak itt lényegében igaza van. ha nem is 
abban a kijelentésében, hogy „ez koránál előbbre 
járó gondolat", hiszen a korabeli külföldi és 
magyar vallási türelmet hirdető humanisták már 
vagy fél évszázada hirdetik ezt az álláspontot. 
Sokkal érdekesebb azonban az a vizsgálódás, 
amellyel Magyari politikai programjában a 
lutheránus főnemesség ujsztoikus-manierista 
elveit fedezi fel. Nagyon érdekes és meggyőző 
Makkainak az a fejtegetése, amellyel bemutatja 
Magyari röpiratának szerepét a korabeli rendi 
ellenállás programjának elterjesztésében. 

A mű kiadása (Katona Tamás munkája) általá
ban helyes elvek alapján jár el. Az átírás során 
nem akarta megőrizni a kor ingatag helyesírási 
szokásait, ellenben igyekezett a Magyari ejtési 
sajátságait tükröző alakokat megtartani. Ezt álta
lában sikerrel végezte el, de némi követ
kezetlenség azért található így is az átírásban: 
például az „engedgye, adgyunk" stb. alakok hasz
nálata csakis helyesírási kérdés, hiszen ma sem 
ejtjük másként az „engedje, adjunk" alakokat. 
Ezen a kérdésen belül is következetlenül hasz
nálja viszont a „gyógyíthattya - siratja" ala
kokat. Helyesen megtartotta Magyari í-zését és 
ly-használatát, de nem indokolja semmi, hogy az 
„egyszersmind" szó írásánál megtartotta az ere
deti kiadás „egycersmind" alakját. Más jellegű 
problémákat is felvet az az elve, hogy helyes 
volt-e kihagyni a kiadásból Magyari tárgyszavas 
mutatóját - ennek közlése, megváltoztatott 
oldalszámokkal, hasznos lett volna a mai olvasó 
számára is. Ugyancsak érdemes lett volna kiegé
szíteni Magyari felhasznált forrásainak a szöveg
ben és a margójegyzetekben található rövidített 
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címét is egy külön forrásjegyzékben, a bibliai 
helyek rövidítéseivel együtt, amelyet ugyan közöl 
a kiadvány, de nem jól használható helyen és 
formában. 

A kiadás értékét növelik a sárvári vár mennye
zetfreskóinál készült reprodukciók, melyek a 
„fekete bég", Nádasdy Ferenc csatáit ábrázolják. 
Rózsa György tanulmánya példamutató össze
fogottsággal ismerteti a képek tárgyát, történetét 
és képzőművészeti fontosságukat. Igen érdekes és 
további kutatásokra buzdít az az összefüggés, 
amelyet a freskók festetése és a Szigeti vesze
delem megírása között talál. 

Uray Piroska 

Horkay László: A magyar nyelvű filozófia törté
nete a XVII. század közepétől a XIX. század 
végéig. Bevezetés a magyar filozófiai gondolkodás 
történetébe. Kézirat.-Bp. 1977. 198 1. (Theológiai 
Tanulmányok. Uj folyam - 7.) 

Beszélhetünk-e egyáltalán nemzeti filozófiáról 
- teszi fel a kérdést bevezetésképpen Horkay 
László - , hiszen a filozófia a legalapvetőbb és 
legegyetemesebb fogalmakat, a legátfogóbb kér
déseket tárgyalja. A görög, német, angol és más 
filozófiák léte igenlő választ sugall, s így magyar 
filozófia is joggal feltételezhető. A szerző ebből 
kiindulva azt kívánja bemutatni, hogyan alakult 
ki a magyar nyelvű és európai színvonalú filozó
fiai gondolkodás. Két szempontnak, az anya
nyelvűségnek és az európai színvonalnak mint 
mércének együttes alkalmazása irányítja tehát 
vizsgálódását. Szembe kellett természetesen 
néznie azzal a gyakran hangoztatott megállapítás
sal is, hogy a magyar bölcselet kevés önálló művet 
produkált, s alkotásai jórész idegen, elsősorban 
német filozófiai eszmék közvetítését szogálták. 
Horkay László azt tartja, hogy a magyar filozófia 
a 19. század közepéig - pontosabban Erdélyi 
János fellépéséig - inkább csak nyelvében volt 
magyar, s főleg külföldi irányzatok átvételének 
tekinthető. Erdélyiben „érett önállóságra a 
magyar filozófiai szellem", majd Böhm Károly 
munkásságában „fejlődött egyenrangúvá más 
nemzetek hasonló törekvéseivel". 

A tanulmány célja e folyamat fő állomásainak 
bemutatása a magyar nyelvű filozófia történe
tének keretében. Ez a célkitűzés szabja meg a mű 
szerkezetét és arányait: az olvasó nem elsőd
legesen történeti szempontú filozófiatörténetet 
kap kézbe, hanem a filozófiai gondolkodás ala
kulásának három, részletesebben bemutatott 

csomópontjának ismertetését rövidebb, a krono
lógiai folytonosságot érzékeltető' átvezető' feje
zetekbe beleillesztve. 

A címben jelzett kezdó' idó'pont Apáczai Csere 
János 1653-ban megjelent Magyar Encyclopaediá-
jának programadó jelentó'ségére utal. E mű elő-
szavában kap eló'ször hangot a tudományok anya
nyelvű közvetítésének az igénye. Az elsó' magyar 
nyelvű filozófiai munkák megjelenéséig, az 
1770-es évekig azonban még több mint egy év
századnak kellett eltelnie. E két, mintegy be
vezetésül szolgáló rövid fejezet után kerül sor a 
magyar kantiánusok tevékenységéről és sorsáról 
szóló elsó' főfejezetre. Az szerző véleménye 
szerint ugyan csak az 1830-as évek végén, Erdélyi 
Jánossal, illetve a hegeliánusok vitáival indult meg 
a magyar nyelvű filozofálás, de ez már fél év
századdal korábban, az 1790-es években meg
történhetett volna, ha Mándi Márton István és 
más pápai, debreceni és erdélyi kantiánusok 
kezdeményezéseit az egyházi vezetés csírájukban 
el nem fojtja. Legfőbb érdemüknek azt tekinti 
Horkay, hogy korán befogadták és helyesen értel
mezték Kant tanításait, s megpróbálták anya
nyelven közvetíteni a tanulóifjúságnak. A 19. 
század első harmadának filozófiáját bemutató 
„Aszályos évek", és egy az Akadémia szerepét és 
jelentőségét a filozófia szemszögéből tárgyaló, 
ugyancsak rövid fejezet vezet át a második súly
ponti részhez, amely három fejezetre tagolva a 
Hegel körüli vitákkal és Erdélyi Jánosnak, a leg
nagyobb magyar hegeliánusnak a jelentőségével 
foglalkozik. Erdélyiben látja Horkay azt a múlt 
század közepi magyar filozófus egyéniséget, aki 
az idegen hatások ellenére önálló tudott maradni, 
mert mindent saját egyéniségének szűrőjén át 
értett meg és fejezett ki. Minthogy a Hegel körüli 
három évtizedes polémiák ismertetése a mű egyik 
fő célja, a reformkor egyezményes füozófiájáról, 
amelynek képviselői eló'ször törekedtek tuda
tosan nemzeti bölcselet létrehozására, nem önálló 
irányzatként, s nem is egy helyen esik szó, hanem 
a tanulmány logikájának megfelelően Hetényiről 
az Akadémiáról szóló fejezetben, Szontágh 
nézeteiről pedig a viták kapcsán, mint Erdélyi 
ellenfeléről olvashatunk. Horkay László azonban 
nem elsősorban történeti jelentőségüket, hanem 
teljesítményüket ítéli meg, amelyet - Erdélyi 
Jánossal egyetértve - dilettantisztikusnak mond. 
A következő két rövidebb átmeneti fejezet az új 
materializmus jelentkezését, továbbá Alexander 
Bernát munkásságát, illetve a Magyar Philosophiai 
Szemle jelentőségét tárgyalja. A harmadik, utolsó 
főfejezet címe: „Böhm Károly önálló magyar 



filozófiai rendszere". A befejezés „A forma-
lisztikus filozófia felülkerekedése: Pauler Ákos 
munkássága" címmel tulajdonképpen már rész
ben túllépi a tanulmány címében kijelölt idő
határt, mivel az 1920-as években írt műveket is 
számba veszi. 

A magyar filozófia múltjának kutatója talán 
más diszciplínák történetének művelőihez képest 
is igen sok megoldatlan kérdéssel, fehér folttal 
találkozik munkája során. Ez az oka annak, hogy 
Horkay László is más módszert volt kénytelen 
alkalmazni pl. a kantiánusokról szóló fejezet 
kidolgozásánál, mint dolgozata többi részének 
megírásánál. A kép teljeseibe tételéhez kéziratos 
forrásokat is feldolgozott, részletkérdéseket 
tisztázott, új megállapításokkal és hipotézisekkel 
gyarapította a bölcselet történetét. (Ezek az ered
mények az „Irodalom és felvilágosodás" című, 
Szauder József és Tarnai Andor szerkesztésében 
megjelent tanulmánykötetben, 1974-ben nap
világot láttak.) 

Horkay László kötete posztumusz műként 
látott napvilágot. Megfogalmazása, szövegezése 
éppen ezért nem tekinthető egészen kicsiszolt
nak, véglegesnek, filológiai apparátusa sem teljes, 
és nem mindig következetes. Témaválasztása, cél
kitűzése eltér a magyar filozófia régebbi kor
szakainak történetével foglalkozó, nem nagy
számú összefoglaló munkáétól; ez, és a benne 
foglalt eredmények is indokolják kéziratként való 
megjelentetését. 

F. Csanak Dóra 

Spielmann József: A közjó szolgálatában (Tudo
mány- és művelődéstörténeti tanulmányok) 
Bukarest 1977. Kriterion K. 349 1. 

Az egyes szaktudományok történetével foglal
kozó művekre általában úgy tekintünk, mint 
amik csupán egy szűk kör - az adott tudo
mányág múlt felé is hajló, annak gyökereit is 
kutató szakembereinek - érdeklődésére tart
hatnak számot. E hibás szemléletet többszörösen 
cáfolja Spielmann József, Romániában élő 
magyar professzor tanulmánykötete. A 16-18. 
századi erdélyi magyar orvostudomány és orvosi 
irodalom fejlődésének állomásait mindig az adott 
társadalmi és művelődési viszonyokkal szorosan 
összekapcsolva, európai összefüggéseiket is fel
tárva vizsgálja. Az orvosi művek elemzése kapcsán 
tehát e korszak művelődésének egészéről kapunk 
képet, erre utal - joggal - a kötet alcíme is. 
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A felvilágosodás diadalra jutása előtt a tudo
mány és a szépirodalom kategóriái még nem vál
tak élesen szét, az egységes literatúra részei 
voltak. A magyar nyelvűség pedig különös erővel 
hatott az egységesülő köznyelv, a nemzeti jellegű 
irodalmiság, műveltség terjesztése irányában. így 
Melius, Apácai, Pápai-Páriz klasszikus huma
nizmus szellemében fogant művei szerves részét 
képezik irodalomtörténetünknek is. 

A kötet négy tanulmányt tartalmaz. Bár ez 
írások többsége már megjelent különböző folyó
iratokban (Korunk stb.) mégis, kötetbe gyűjtve, 
átdolgozva új, egységes hatást keltenek. Nem 
különálló tanulmányoknak, hanem egy átfogó 
tudományos munka elkülönülő, egymással azon
ban szorosan összefüggő fejezeteinek tűnnek. A 
kötetet bevezető értékes előszó is ez össze
függésekre, a tárgyalt témák folyamat-jellegére 
mutat rá. 

Az Ars Medica című, terjedelmes, 16. századi 
magyar orvosi kézirat keletkezési körülményei
nek, európai forrásainak feltárásával, nyelvének 
filológiai, ismeretanyagának tudománytörténeti 
elemzésével foglalkozik a könyv legizgalmasabb 
fejezete. (Szövegkiadás: Varjas Béla: XVI. századi 
magyar orvosi könyv, Kolozsvár, 1943.) A tanul
mány összefoglaló jellegű, ismerteti az egyes 
kutatók: Alföldy Rezső, Varjas Béla, Szabó T. 
Attila, Farczády Elek, Jakó Zsigmond, Lázár 
Szini Karola, Spielmann József stb. eredményeit, 
egymásnak olykor ellentmondó, egymást cáfoló 
vagy kiegészítő megállapításait e híres kéziratról, 
amelynek jelenleg három másolati példányát 
ismerjük. Az Ars Medica feltárásával módosult 
eddig kialakult tudománytörténeti képünk. Nem 
a XVII. század végén, Pápai-Páriz: tax Cor-
porisá-val, hanem egy századdal előbb született 
meg tehát az első olyan orvosi kézikönyv, amely
ben a szerző szakmai tudása, európai műveltsége 
és tájékozódása ötvöződött a segíteni akaró 
humanista szándékkal; magas szinten és közért
hető magyar nyelven tolmácsolva nélkülöz
hetetlen ismereteket. Úgy véljük, az Ars Medica 
újabb bizonyítéka annak a művelődéstörténetben 
már többször felmerülő ténynek, hogy kulturális 
életünk a 16. század végén erőteljesen neki
lendült, az európai fejlődéstől való korszakos le
maradásunk csupán a XVll. század folyamán 
következett be. Művelődésünk e fellendülő-meg-
torpanó, szakaszos fejlődést mutató képe árnyal
tabbá teheti történelemszemléletünket is. 

tyA kartéziánus szemlélet sodrában" című 
tanulmány impozáns körképet nyújt a XVII. 
századi erdélyi művelődésről és orvostudomány-
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ról. Meggyőző erővel bizonyítja a kor európai 
szellemi áramlatai, különösen a kartéziánus 
eszmék hatását az erdélyi magyar szakirodalom
ban; felmutatva e hatás konkrét megnyilvánulási 
formáit is, Enyedi Sámuel, Apácai Csere János, 
Pápai Páriz Ferenc műveinek ily szempontú elem
zésével. Számos új adattal gazdagítja a szerző 
eddigi ismereteinket, különösen jelentős Enyedi 

. Sámuel eddig figyelemre nem méltatott, kéziratos 
„Philosophia naturalis"-áriak értő elemzése. 

Alapvetően az előbbi, gyümölcsöző módszert 
alkalmazza Spielmann József a 18. századi jelen
ségek vizsgálatánál is, a felvilágosodás és az orvos
tudomány szerves kapcsolatát kutatva A nyelv-
mívelő társaság orvosai c. tanulmányában. Ez írás 
legérdekesebb része az a néhány alfejezet, amely
ben kimutatja a kialakult új természet
tudományos szemlélet jelentkezését immár nem 
csak az elméleti, hanem az alkalmazott tudo
mányágakban is, mint például az ásvány
vízelemzés, gyógynövénykutatás, botanika stb. 

Sorrendben a kötet harmadik tanulmányá
ban Ioan Piuariu-Molnár, 18. századi kiemelke
dő román orvosegyéniség pályaképét rajzolja meg 
a szerző. Piuariu-Molnár életének különböző 
állomásai kapcsán megismerjük egy szakág, a 
szemészet helyzetét és fejlődését a 18. századi 
Erdélyben, valamint az orvosképzéssel kap
csolatos intézmények — egyetem, illetve 
akadémia felállítása stb. - létrejöttét, működ
tetésük problémáit is. 

összegezve a fentieket, Spielmann professzor 
könyve mind témája és megközelítési módja, 
mind szemlélete okán joggal sorolható a magyar 
művelődéstörténeti irodalom legjelesebb munkái 
közé. Kitűnő stílusa a mű élvezhetőségét, hatal
mas ismeretanyaga, tárgyilagos elemzései és a 
kötetet záró, 30 oldal terjedelmű, értékes biblio
gráfia a mű használhatóságát növelik. 

Szlatky Mária 

Takács Béla: A sárospataki nyomda története. 
Bp. 1978. Magyar Helikon 197 1. 

1958-ban a Rákóczi Múzeum helytörténeti 
kiadványainak sorozatában jelent meg Takács 
Béla tanulmánya a sárospataki fejedelmi nyomdá
ról. (Comenius sárospataki nyomdája. A sáros
pataki nyomda története I. 1650-1671.) A nagy 
irodalmat összegző alapos munka méltán keltette 
fel a szakemberek érdeklődését, s várták a szerző

től a folytatást, a pataki nyomdászat egész törté
netét feldolgozó monográfiát, őrömmel vesszük 
tehát most kézbe a várt kötetet, amely a fejedelmi 
nyomda alapításától egészen a felszabadulást 
követő államosításig kíséri végig a pataki nyom
dák tevékenységét. 

A pataki tipográfia sorsa mindvégig szorosan 
összefonódott a nagyhírű kollégium történetével. 
Létrejöttét is annak köszönheti, hogy I. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem a magyar művelődés 
fejlesztését szem előtt tartva nem kevés áldozatot 
hozott, hogy a pataki iskolát, a gyulafehérvári 
kollégium színvonalára emelje. Hozzátartozott 
ehhez természetesen az iskola igényeit kielégítő 
nyomda felállítása is. 1635-ben Tolnai Pap István 
kollégiumi professzor a nyomda ügyében így ír a 
fejedelemnek: „ . . . könyörgünk Nagyságodnak 
. . . , hogy legyen oly reá vigyázása Nagyságodnak, 
hogy rövid idő alatt készüljön el. Soha meg nem 
mondhatjuk, minemű nagy szükségünk vagyon 
reá." I. Rákóczi György idejében azonban csak 
előkészületek folytak a nyomda berendezésére, a 
terv csak a fejedelem halála után valósult meg. 
Helyesen mutat rá Takács Béla, hogy ezt nagy
mértékben elősegítette a magyar puritánusok 
megerősödő mozgalma, amely bázisát Várad 
mellett Sárospatakon építette ki. Lorántffy 
Zsuzsanna fejedelemasszony és fia Rákóczi 
Zsigmond - akiket sikerült megnyerni a purita
nizmus ügyének - a kollégium átszervezésére, új 
módszerek kidolgozására Comeniust kérte fel és 
hívta a főiskola élére. Az akkor már európai hírű 
tudós Sárospatakra jövetelének feltételei között a 
nyomda felállítása is szerepelt. Comenius hozta 
magával 1650-ben valószínűleg Lesznóból a 
nyomdászt is, Renius Györgyöt. Takács közli a 
nyomdász megélhetését biztosító díjlevelet, és 
érdekes összehasonlítást tesz: Renius fizetése 
nagyjából megegyezett egy várbeli másod
kapitány járandóságával. Az első kiadvány 
1651-ben hagyta el a nyomdát Primitiae laborum 
scholasticorum címmel, amely Comenius három 
iskolai beszédét tartalmazza. Az első években 
szinte kizárólag Comenius tankönyvei és peda
gógiai vonatkozású művei jelentek meg a 
nyomdában (Vestibulum, Janua, Atrium stb.). 
1657-ig állt Renius György a nyomda élén, majd 
halála után Rozsnyai János vette át a műhely 
vezetését. Neki kellett a nyomdát 1671-ben 
Debrecenbe menekítenie, amikor II. Rákóczi 
György özvegye Báthori Zsófia teret engedve az 
ellenreformációnak, jezsuitákat hívott Sáros
patakra, és száműzte a kollégiumot. A mindössze 
21 évig működő első sárospataki nyomdának 
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jelenleg 120 kiadványát ismerjük, amelynek java
része tankönyv, disszertáció, hiszen a nyomda 
elsősorban az oktatást kívánta szolgálni. Erasmus 
De ratione Studii c. művét - Comenius írt hozzá 
előszót - ingyen osztották szét az iskola növen
dékei közöt. Említést érdemel a leghaladóbb ter
mészetfilozófusokat (Bodinus, Regius, Koper
nikusz) idéző Pósaházi János fizikakönyve a 
Philosophia naturalis. A tankönyvek mellett 
azonban megtaláljuk a magyar puritánusok vezér
alakjainak, Medgyesi Pálnak, Tolnai Daü János
nak, Czeglédi Istvánnak munkáit is. 

Az első pataki nyomda pusztulása után a 
város több, mint 130 évig hiányolta a művelődés 
e nélkülözhetetlen eszközét. Bár a főiskola zavar
talan működését 1714-től királyi rendelet biz
tosította, s a kollégium lassan visszanyerte régi 
fényét, több tárgyat kéziratos könyvből kellett 
oktatni. Végül 1807-ben egy pataki bölcsésztanár 
vállalkozó szellemű fia, Szentes József nyomdai 
privilégiumot kért, s felállította nyomdáját a 
városban. Szentes érdekes, ellentmondásos egyé
niség: a nyugalmazott huszártiszt jó ízléssel meg
áldott műkedvelő tipográfus, aki a várható üzleti 
haszon mellett a kollégium olcsó tankönyvekkel 
való ellátását is szem előtt akarta tartani. A 
nyomda története azonban alapításától kezdve 
szüntelen harc a gazdasági kényszerűséggel. 
Szentes nagy összegű hitelt kapott a kollégium
tól, amely a szellemi fellendülést követően termé
szetesen a nyomda megszerzésére is törekedett. A 
nyomda lényegében már 1810-től a főiskola 
irányítása alatt állt, végül hosszú pereskedés árán 
1817-ben sikerült a műhelyt a privilégiummal 
együtt megkapnia. A főiskola nyomdatulajdonos
ként nem hanyagolhatta el a műhely jövedelme
zőségét, az alapvető cél mégis olcsó tankönyvek 
nyomtatása, az általános műveltség terjesztése 
volt. A század közepére a sárospataki nyomda 
Észak-Magyarország legjelentősebb tankönyv
kiadójává vált. A nyomda egyéb termékei érzé
keny műszerként mutatják a kor politikai és 
szellemi életének változásait. A kiadó érdeklődé
sének széles skáláját olyan kiadványok reprezen
tálják mint Kazinczy Ferenc Tövisek és virágok, 
A nagyság és szépség diadalma című művei, a 
Dessewffyvel közösen írt Véleményekl a teljes 
Biblia, a Kölcsey által lelkesen üdvözölt Par
thenon, Homérosz /Kaszának első teljes magyar 
fordítása Vályi nagy Ferenctől, a Nemzeti Kalen-
dáriom, az 1848-as törvénycikkek, Erdélyi János 
munkái, — hogy csak néhányat említsünk. 

A két, méreteit tekintve is szerény nyomda 
működése együttvéve alig több, mint 150 esz
tendő. Az a szerep azonban, amelyet a sáros
pataki kollégium szellemiségének közvetítőjeként 
a magyar művelődésben betöltött, nem mond
ható jelentéktelennek. Története mindvégig 
érdekes olvasmányt nyújt. 

A közérthető és élvezetes stílusban megírt 
munka három nagy fejezetre tagolódik. Az első, 
amely a fejedelmi nyomdával foglalkozik nem 
egyszerűen a szerző korábbi tanulmányának át
dolgozott változata. Takács ezt a részt új ada
tokkal egészíti ki, és figyelembe véve a legújabb 
kutatási eredményeket nemegyszer korrigálja 
korábbi álláspontját. A második pataki nyomda 
történetében nagyon logikusan külön tárgyalja a 
Szentes-féle korszakot (1807-1817), majd azt a 
periódust, amikor a nyomda terjes egészében a 
főiskola irányítása alá került. Külön ki kell 
emelnünk azt az alapos módszerességet, ahogyan 
Takács a nyomda történetére vonatkozó, eddig 
nagyrészt kiadatlan levéltári anyagot feltárja. A 
két nyomda leltárainak részletes ismertetésével 
pontos képet kapunk a műhely felszereltségéről, 
a számadások, jegyzőkönyvek, szerződések 
idézésével pedig a nyomda gazdasági helyzetébe 
nyerünk bepillantást. A függelékben megtaláljuk 
a fejedelmi nyomda kiadványainak kronologikus 
rend szerint összeállított jegyzékét, amely nem
csak a Szabó Károly által leírt tételeket tartal
mazza, hanem magába foglalja a legújabb kutatá
sok, felfedezések eredményeit is. Szépséghiba 
csupán, hogy a kiadványjegyzékben a latin címek 
magyarra fordításába becsúszott néhány pontat
lanság is. Pósaházi János filozófiai munkája az 
Ars catholica vulgo metaphysica, amelynek nem 
„Katolikus mesterkedés" a fordítása, hanem 
Egyetemes tudomány, azaz metafizika. Pósaházi 
maga írja, hogy azért adja a metafizikának az „ars 
catholica" elnevezést, mert az nem egy tudo
mányággal, hanem az egyetemes létezővel foglal
kozik. Az Oratio inauguralis de recta eruditionis 
comparandae ratione helyes fordítása pedig Szék
foglaló beszéd a műveltség megszerzésének helyes 
módjáról 

Végül szólnunk kell a kiadvány különlegesen 
szép kiállításáról. A könyv gondolatmenetét 
színesen és hasznosan szemlélteti a jó ízléssel 
válogatott gazdag képanyag. 

Velenczei Katalin 



Benkő Samu: A helyzettudat változásai. Bukarest 
1977. KriterionK. 447 1. 

Benkő Samu XVII-XIX. századot átfogó 
műveló'déstörténeti tanulmányai a gondolkodó 
ember mindenkori, nagyrészt ma is aktuális fel
adatait és lehetó'ségeit tárgyalják, jóllehet a szerzó' 
- mint azt a címadó és bevezető' tanulmányban 
szinte már a történelmi esszé kereteit feszegető 
művészi szépséggel körvonalazza - „csak" az 
értelmiség társadalmi és politikai valósághoz való 
viszonyának, cselekvési és ható lehetőségeinek 
vizsgálatát ígérte. ígéreténél azonban sokkal 
többet adott. Nem egy esetben éppen arra 
mutatott rá, hogyan válik valakiből, egy arisz
tokratából vagy egy főúrból például, társadalmi, 
politikai kérdésekkel foglalkozó, erkölcsi, vallási 
problémákkal vívódó, gondolatait lejegyző író, 
„érelmiségi" - hasonlóan Apor Péterhez, vagy 
Rákóczi Ferenchez (Apor Péter Metamorphosisa, 
IL Rákóczi Ferenc, az író). írók, papok, prédi
kátorok, történetírók, filozófusok stb. sorsából, 
példájából tudjuk meg, miért volt olyan vonzó 
Erdélyben az értelmiségi pálya, olyan jellemző az 
értelmiségi attitűd és olyan fejlett a szellemi élet. 
Fejlett szellemi életnél persze helyesebb ki
tüntetett szellemi életről beszélni, hiszen sajnos 
- mint arra Benkő Samu nem egyszer rámutat -
az erdélyi gondolkodók az 1848-49-es forra
dalmak rövid időszakát kivéve, általában fázis
késésben voltak a nyugati tudományhoz, művé
szethez képest. Mégis, sokkalta több teher 
nehezedett itt a gondolkodó ember vállaira, mint 
a fejlettebb nyugat-európai társadalmakban. 
Sokminden, amit ott a társadalmi fejlődés, a 
polgárosodás automatikusan megoldott, itt -
még inkább mint Magyarországon - megoldandó 
feladatként merült fel, ráadásul úgy, hogy leg
alapvetőbb feltételek is hiányoztak az új ered
mények átvételéhez. Ezeken a nehézségeken 
pedig az értelmiségiek vagy a saját osztály
helyzetük kereteit szűknek érző, értelmiségivé 
formálódó nemesi és plebejus származású gondol
kodók próbáltak segíteni, természetesen a maguk 
helyén, a maguk lehetőségeihez mérten. Az 
iskola, a nyelv, az irodalom, a történetírás és a 
filozófia a küzdelmek elsődleges terepei, s csak 
ritkán kínált a történelem olyan gyakorlati 
politikai fellépési lehetőségeket, mint 
1848-49-ben. 

A művelődés területén végzett tevékenység
nek végig motiváló oka volt Apáczainak az a 
túlzott keserűséggel megfogalmazott véleménye, 
hogy a fejlettebb nemzeteknek „örökké csak a 

jóízű nevetésre adunk alkalmat", de: „Nevet
hetnek rajtunk, és igazuk van". Ugyanakkor a 
felzárkózás értelmiségi hívei, illetve azok, akik 
szinkronba is kerültek a kor legfejlettebb szellemi 
áramlataival, az esetek többségében nem kapták 
meg koruktól és hazájuktól az őket megillető 
elismerést. Gondolhatunk itt a már régen a művé
szet tárgyává vált Bolyaiakra (Göttinga, Gauss és 
Erdély); a fichtei filozófia első magyar értőjére, 
Sipos Pálra, akinek jórészt kéziratban vagy csak 
barátai másolatában maradtak fenn művei (Sipos 
Pál és a magyar filozófiai esszé születése); a pol
gári átalakulást zilahi, kolozsvári stb. prédikációi
ban hirdető, a Gubernium által bíróság elé állítani 
kívánt Beké Sámuelre (Beké Sámuel élete és halá
la) - a kötetben szereplő gondolkodók közül. Az 
olyan sors, mint a bánsági Ormós Zsigmondné, 
aki - bár ő is ült börtönben - életét végül is 
sikeresnek tekinthette, Erdélyben ritka volt 
(Ormós Zsigmond ifjúsága és irodalmi munkássá
gának kezdetei). 

A társadalmi fejlődés elmaradottságának prob
lémáján túl az erdélyi gondolkodók szembesültek 
Erdély másik fátumával, a neinzetiségi megosz
tottsággal és egyenlőtlenséggel. A dolog természe
téből következően ez a probléma igazán erőtel
jesen 1848-ban és később vetődik fel, párhuza
mosan a nemzetiségi téren korántsem mindig 
demokratikus magyar nemzeti öntudat megszüle
tésével, illetve a román nemzetiségi követelések 
megjelenésével, fölerősödésével. 

Az erdélyi román értelmiség - írja Benkő 
Samu - 1848-ban „már kora tavasszal fölkészült, 
hogy megfogalmazza a társadalmi haladás és 
nemzeti fölszabadulás programját". Míg azonban 
a társadalmi átalakulás terén a kormányzat egy 
táborban találja és egyformán üldözi a román, a 
székely és a magyar radikális ifjúságot, a nemze
tiségi problémák terén a különböző nem
zetiségek eszmeközössége nem jött létre. Ezért is 
kivételes nagyság Bälcescu, aki úgy harcolt a 
román nép egységéért, hogy a magyar és román 
nép sorsközösségét is hangsúlyozta. Kevés köve
tője akadt a későbbiekben. (1848-49 erdélyi ese
ményeit a kötet három tanulmánya tárgyalja.) A 
nemzetiségi kérdéssel még egy tanulmányban fog
lalkozik a szerző. Kemény Zsigmondnak a nem
zetiségi kérdésről írt 1860-61-es írásaiban mutat 
rá időtálló gondolatokra arról, hogy az uralkodó 
nemzet nem élhet vissza kiváltságos helyzetével, 
és arról, hogy a nemzetiségi jogokért való fellépés 
és az államellenes felforgató tevékenység sokszor 
összemosott szférája két különböző dolog. (Kor
igény és erkölcsi parancs.). Hogy milyen kevesen 

115 



láttak itt tisztán, arra jó példa, hogy a polgári 
demokrácia eszméit hirdető' Pesty Frigyes is csak 
a politikai nemzet kategóriájában tudott gondol
kodni (Temesvár tudós fia: Pesty Frigyes). 

Ez a kitűnó' kötet egymástól függetlenül 
megírt tanulmányokat köt csokorba, azok mégis 
szervesen illeszkednek egymáshoz. A helyzet
tudat változásai című tanulmányban ezt olvassuk: 
„A helytálló értelmiség nem silány vigaszt testált 
az utókorra, hanem az ember nembeli lehető
ségeinek tiszta fogalmakba kristályosodó tapasz
talatait." Ez a bár kissé patetikusan hangzó meg
állapítás Benkó' Samu tudományos munkásságának 
- de legalábbis ennek a kötetnek - regulativ elve. 
A mai értelmiségi a századokat átfogó gondol
kodói sorsokban, helytállásokban saját kérdéseire 
is keresi a választ, és saját tetteihez is keresheti a 
múltbeli pozitív előképeket, ezúttal Apáczai 
Csere Jánostól Kemény Zsigmondig. 

PoórJános 

Hevesy Iván: Az új művészetért. Bp. 1978. 
Gondolat K. 452 1. -Mácza János: A mai Európa 
művészete. Bp. 1978. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Népművelési és Propagandairoda közös kia
dása. 168 1. (Irodalmi Múzeum) 

Azzal, hogy az utóbbi években iroda
lomtudományunk szakított az „egyszemélyes 
avantgárdé" felfogásával, tulajdonképpen le is 
zárult e kutatási folyamat egy jelentős korszaka. 
A mind hitelesebben kirajzolódó Kassák-portré 
mellé lassan odakerülnek a magyar aktivizmus 
méltatlanul elfeledett alakjai, az új szemléleti és 
esztétikai irányzatot körvonalazó Ma egész moz
galma. Elfogadott nézetté vált: a különbözőségek 
hangsúlyozása helyett a folyamatosság és a köl
csönösség pozíciójából érthetők meg az egyes -
korszerű művészetért küzdő - írói elképzelések, 
a húszas évek hazai újító törekvései éppúgy, mint 
ahogy e félbemaradt irányzat felismeréseiben 
gyökerezik a neo avantgárdé számtalan próbál
kozása is. S nem kevésbé elhanyagolható az a 
szellemi-művészi kisugárzás sem, mely a korabeli 
Nyugat irodalmát is megérintette, egész sor jelen
tős írónk pályáját közvetlenül vagy közvetve be
folyásolta. 

Fehér foltok természetesen még a leírás és 
értelmezés szintjén is akadnak. Ezek közé sorol
hatjuk a Ma bécsi korszakát, a. Magyar Írás vonzá
sában formálódó későavantgarde törekvéseket 
vagy azoknak a teoretikus elméknek a felmuta

tását, akik a mozgalom egyes szakaszaiban a 
művészeti törekvéseknek irányt adtak, későbbi 
munkásságukat pedig ez a találkozás alapvetően 
meghatározta. A könyvkiadás terén ez utóbbi 
adósságból törleszt Hevesy Iván válogatott írá
sokat tartalmazó kötete és Mácza János újabb, 
magyarul először megjelenő összegző tanul
mánya. 

Persze, hogy az „egyszemélyes" avantgárdé" 
véleménye sem nélkülözött minden alapot, azt a 
feldolgozásnak egy magasabb szintjén is lát
hatjuk. A magyar mozgalomnak Kassák Lajos 
volt a kiemelkedő művésze és szervezője, az ő 
naprakész programjai határozták meg a MŰ alaku
lásának egyes fázisait. Azt is látnunk kell azon
ban, hogy nem csak szépírói törekvései mellett 
találunk jelentős költői eredményeket - legalább 
ennyire figyelemre méltóak a környezetében fo
gant, az avantgarde-ot segítő-értelmező teore
tikus kedv megnyilvánulásai is. Az aktivizmus 
hazai szakaszában épp Hevesy és Mácza nevét 
említhetjük, a bécsi korszakból pedig a leginkább 
elfeledett Kállai Ernőét. És akkor még nem szól
tunk azokról, akik a mozgalomhoz már alig kap
csolódva, de annak útba lendítő ihletével váltak -
többségükben Nyugatra szakadva — a modern 
művészetek rangos szervezőivé. 

A korszak modern elméleti munkáira tekintve 
két fő jellegzetességet figyelhetünk meg. Az egyik 
mindenképp az a nyitottság, a műfajokból való 
kilépés igénye, a programadás szándéka, mely a 
formabontó szépírói törekvések egészéből is 
sugárzik. A tanulmányíró vagy recenzens elsősor
ban tendenciákra figyel, s a kollektív művé
szeteszmény összefüggéseiben vizsgálja az egyes 
produktumokat. Ezen a ponton óhatatlanul érvé
nyesül az avantgárdé sajátos sematizmusa, az 
esztétikai igényesség ellenében erősödik fel az 
ideológiai megfontolások szándéka. A másik — a 
szépírói kísérleteknél is bonyolultabb - kérdés
kör a korszerű művészet elméleti törekvéseinek 
avantgarde-hoz való viszonyában rejlik. Az ugyan
is aligha lehet kétséges, hogy a teoretikusan 
vizsgálódó a művészi megújulásnak általánosabb 
lehetőségeivel is számol, s ily módon az auten
tikus értelmezés mellett a sokasodó izmusok 
kritikai meghaladására tesz kísérletet. Részben 
mozgalmon kívüli tényező tehát. Az említett 
pontokon közös Hevesy és Mácza pályájának 
problémaköre, s üyen értelemben kapcsolható 
szervesen az avantgárdé áramlataihoz. 

Hevesy Iván pályájának - miként az Az új 
művészetért című válogatásból is némiképp ki
derül - három markánsan elkülönülő korszaka 
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van. Az első, 1919 végéig tartó periódusban 
Hevesy szorosan az aktivista mozgalom törek
véseihez kapcsolódik, írásai a kassáki művé
szeteszmény alapos és tárgyszerű értelmezését 
mutatják. Még kevés eredetiséggel, de szuverén 
módon támogatja a formabontó elképzeléseket. 
A képzőművészeti folyamatokra figyelve nála is a 
plakát - az „energikus kiáltás, az utca lelkébe 
öklöző agitáló akarat" a forradalmasodó idő, a 
kollektív művészet egyetlen monumentáüs mű
faja, ugyanakkor jó érzékkel veszi észre az 
izmusokig vezető út ellentmondásait, rész
eredményeit is (Túl az impresszionizmuson). A 
szerzői érzékenységet és autentikusságot mégsem 
a képzőművészeti írások jelzik ekkor elsősorban, 
hanem a futurista-expresszionista poétika jegyé
ben fogant lírakötetekről írott reflexiói. A kor
szaknak nem csak értő, de egyetlen jelentős 
avantgárdé kritikusa ő, eképpen a belső korrekció 
nélkülözhetetlen hatóereje. Kár, hogy az össze
állításból épp irodalmi kritikái maradtak ki. 

A második, a nagy kiteljesedés időszaka a 
húszas éveké. Csak látszólagos paradoxon, hogy 
ez az idő az ellentmondások elmélyülésének, az 
avantgarde-hoz való viszony módosulásának kor
szaka is. A háttérben ismert történelmi fordula
tok állnak, az izmusok progresszivitásának meg
kérdőjelezése, s a hazai későavantgarde sajátos 
tünetei. Hevesy a kettészakadt avantgárdé szin
tézisén fáradozik, mikor a forma forradalmát -
Barta Sándor bécsi szerkesztői gyakorlatához 
hasonlóan - a teória szintjén a „tettekre lendítő 
aktivitás" újabb hitével igyekszik ötvözni, s a 
megváltozott körülmények között az „Etika, 
Művészet és Állam . . . szétbonthatatlan szent
háromságát" hirdeti (Egyetlen út). A törekvésből 
önkéntelenül következik az izmusok szemléle
tének - belső körökben nagy visszhangot kiváltó 
- kritikája (A művészet agóniája, Katakombáktól 
a dadáig, A művészet reinkarnációja) és a tovább
lépés manifesztálásának igénye (Új művészetet!). 
Kétségtelen, e művek már erős torzulásokat is 
jeleznek, s a későavantgarde pozícióból hamisan 
rendeződnek át a szerzőben az izmusok értékei. 
A húszas évek hazai gyökértelenségében a kol
lektív művészeteszmények egy új miszticizmusa 
képződik meg, mely mögött spengleri reminisz
cenciák és az ideológiai irányvesztés tünetei lap
panganak. Ami mégis maradandó, az a korszerű 
szemlélet áramköre, mely az irodalmi és képző
művészeti írásokban egyként jelen van - s irá
nyítja Hevesy figyelmét a születő nagy művészeti 
ág, a film felé. Ebben a szintéziskereső, modern 
kifejezési formákat kutató periódusban alapozó

dik meg - külön vizsgálódást igénylő - filmeszté
tikai és fotoelméleti munkássága. 

Más jellegű, egy sajátos szituációhoz köthető 
mű Mácza János könyve, A mai Európa mű
vészete. Benne a szerző az avantgárdé 1924-ig 
tartó áttekintésére vállalkozik, s a tanulságok 
alapján vázolja fel a modern művészet járható 
útjait. Mácza pályája fő vonásaiban hasonlít a 
Hevesyéhez. A Tanácsköztársaság győzelméig ő is 
a Ma feltétlen híve, aki a kollektív művé
szeteszmény jegyében elsősorban az expresszio
nista színház elméleti megalapozásán fáradozik, a 
színpad szintetizáló lehetőségeit kutatja. Szintén 
ellentmondásos, de elméleti érdeklődését el
mélyítő periódus húszas évekbeli munkássága -
lényeges különbség viszont ekkor a két teoretikus 
között, hogy Hevesy a későavantgarde eszmei 
sugallataival, Mácza pedig erős proletkultos 
szemlélettel igyekszik a korszerű művészetek for
mai-tartalmi egyensúlyát megteremteni. Ennek a 
kísérletnek egyik jeles dokumentuma az említett, 
Szovjetunióban írt tanulmány. S ha Hevesy a 
filmben, ő az építészetben találta meg az avant
gárdé művészetek legátfogóbb szintézisét -
figyelme a harmincas évektől fokozatosan az 
architektúra és az ipari formatervezés felé fordul. 

Helyesen állapítja meg alapos előszavában 
Botka Ferenc, hogy A mai Európa művészetének 
igazi jelentőségét akkor érzékelhetjük, „ha Mácza 
teljesítményét a marxista esztétika egykori álla
potához, és nem mai eredményeihez viszo
nyítjuk". Ebből a történelmi összevetésből nem 
csak az derül ki, hogy a könyv az avantgárdé 
értelmezésének első érdemleges marxista kísér
lete, hanem az is, hogy írója „egyike volt a leg
elsőknek, aki tudományos szinten s az esztétika 
szférájában fogalmazta meg a szocialista művé
szetnek azt a korszerű igényét, amely alkotó
módszerében felhasználja az avantgárdé-mozgal
mak tanulságait". Ez az erény természetesen kö
vetkezett a kettészakadt magyar avantgárdé bécsi 
állapotából, melynek Mácza is részese volt. A 
Kassák-Komját ellentétek művészi össze-
békítésére már Barta Sándor is tett kísérleteket, s 
Mácza koncepciójának hátterében ez a szituáció a 
látszólagosnál alighanem jelentősebb szerepet ját
szik. Mint ahogy a konstruktivizmus „meg
emelésének" hátterében is a húszas évek vezető 
orosz izmusának impulzusait gyaníthatjuk. 

Botka előszava gondosan számba veszi Mácza 
könyvének fogyatékosságait is. Ezek közül alap
vető a modern törekvések proletkultos értel
mezése, az egyes irányzatoknak a kispolgárság és 
a nagytőke harcával való direkt azonosítása. 
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Kevésbé érezhetjük elhibázottnak a magyar 
mozgalom részletesebb tárgyalásával jelentkező -
különben bevallott - aránytévesztést, hisz az 
anyagban való imponáló jártasság és a honi 
aktivizmus színképe ezt némiképp hitelesítik. 
Annál indokolatlanabb viszont a felszínesen tár
gyalt cseh mozgalom és a zenitizmus túlzott 
középpontba állítása, mely témakörökbe már 
avantgarde-on kívüli tendenciák is keverednek. A 
konstruktivizmus túlértékelésében ugyanakkor 
egy kirekesztő mozzanat is észrevehető. Jóllehet, 
a mű megírásakor a szürrealizmus még épp hogy 
manifesztálódik, de benne már csak nevet kapnak 
egy régóta érlelődő irányzat határozott jegyei. 
Mácza az építés bűvöletében, a dadaizmus és 
konstruktivizmus oppoziciójában azonban érin
tetlenül hagyja, meg sem említi ezt a tartós pre-
szürrealista állapotot. 

Elképzelhető, hogy az avantgárdé-kutatások 
színvonalának emelkedésével mind gyakrabban 
kell majd Hevesy és. Mácza korabeli műveinek 
megítélésekor a történetiség elvét hang
súlyoznunk. Mindkettőjük munkásságában sok a 
szinkronból eredő elfogultság, a természetes 
korlátozottság. Ugyanakkor módszereiknek, kor
szerűségre hajló fogékonyságuknak máig érvényes 
sugallataik vannak, melyek - noha ez a korábbi 
kutatások helyzetéről is vall - majd fél év
századon át az avantgárdé hazai irodalmának él
vonalába tartoztak. 

Aczél Géza 

Kántor Lajos: Kép, világkép. Bukarest, 1977. 
KriterionK. 143 1. 

A kolozsvári Korunk című folyóirat alapításá
nak 1976-ban ünnepelt ötvenedik évfordulója 
felélénkítette az érdeklődést a Dienes László, 
majd Gaál Gábor szerkesztésében megjelent 
marxista irodalmi, művészeti és világnézeti szemle 
történetének első: 1926 és 1940 közé eső 
szakasza iránt. Romániában a folyóirat szerkesz
tősége által kiadott emlékkönyv, Balogh Edgár 
történeti tanulmánya (Itt és most. Tanulmány a 
régi Korunkról), idehaza Tordai Zádor és Tóth 
Sándor válogatása (Szerkesztette Gaál Gábor), 
valamint a Petőfi Irodalmi Múzeumban rendezett 
emlékülés anyaga (50 éves a Korunk) világította 
meg a nagy hatású kolozsvári műhely törekvéseit. 
Sorra derült fény a Korunk történetének periodi
zációjára, szerkesztési elveire, ideológiai, irodalmi 
és szociográfiai tevékenységére, valamint arra a 

szerepre, amelyet a korabeli magyar, illetve 
középkelet-európai baloldali folyóiratirodalom 
szerkezetében betöltött. Arról azonban, hogy 
Dienes László és Gaál Gábor szerkesztői munkája 
módszeresen törekedett a modern, szocialista 
szellemű képzőművészeti kultúra gondozására, 
eddig kevés szó esett. Kántor Lajos könyve: a 
Kép, világkép ezért úttörő vállalkozásnak tekint
hető. 

A könyv szerzője maga is a kolozsvári folyó
irat szerkesztőségében dolgozik, redakciós 
munkája mellett ő szervezi a „Korunk Galéria" 
kiállításait, azokat a havonta váltakozó tárla
tokat, amelyek a romániai magyar festészet, 
szobrászat és grafika jeles egyéniségeit mutatják 
be a szerkesztőség helyiségeiben. Talán ez a szer
vező tevékenység (amelynek szerves része a mű-
kritika) keltette fel érdeklődését a régi Korunk 
képzőművészeti munkája iránt. A kolozsvári 
szemle ugyan nem volt „művészeti folyóirat" 
általános érdeklődésének megfelelően azonban 
rendszeresen foglalkozott a képzőművészet el
méletével, a modern törekvések ismertetésével és 
természetesen műkritikával, amelynek során 
jelentékeny magyar, román és külföldi művészek 
(pl. Mattis-Teutsch János, Bortnyik Sándor, 
Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Nagy István, 
Derkovits Gyula, Dési Huber István, Barcsay 
Jenő, Papp Aurél, Leon Alex, Constantin 
Bráncusi, Pablo Picasso, Walter Gropius, Diego 
Rivera stb.) munkáit (tevékenységét, kiállításait) 
ismertette. És minthogy a közönség ízlésének 
alakítását tűzte ki célul maga elé, elsősorban a 
„láttatás" feladatát vállalta, a képzőművészeti 
kultúra terjesztését tekintette feladatának. Ahogy 
Moholy-Nagy László írta 1932-ben Éppen a 
Korunk hasábjain: „mindenekelőtt arról van szó, 
hogy az öntudat alatt rejlő erőket az optikai szerv 
— a szem — révén mozgásba hozzuk". 

A kolozsvári folyóirat éppen ezért az „új 
művészet" befogadója és terjesztője volt. Kántor 
Lajos meggyőző módon bizonyítja, hogy a 
Korunk a konstruktivizmus irányzatát vállalta, s 
ennyiben a megszűnt Ma örökébe lépett. A Ma 
utolsó száma 1925. június 15-én jelent meg Bécs
ben, s Kassák, miután visszatért Budapestre, csak 
1926 decemberében indította meg új lapját, a 
Dokumentumot. Ebben a másfél esztendős 
„interregnumban" a konstruktivista művészeti 
ideálokat a Korunk képviselte. Nemcsak abban, 
hogy sorra fogadta be a Ma korábbi vezető 
munkatársait és művészeti teoretikusait: magát 
Kassák Lajost, majd Hevesy Ivánt, Kállai Ernőt, 
Moholy-Nagyot, Erg Ágostont és (a műkritikával 
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is foglalkozó) Nádass Józsefet, hanem abban is, 
hogy a folyóirat programcikkét író Dienes László 
maga is a konstruktivizmus vonzásában jelölte 
meg a Korunk célkitűzéseit, s a kolozsvári lapban 
kapott nyilvánosságot Kassák konstruktivista kor
szakának egyik legfontosabb elméleti dokumen
tuma: az Éljünk a mi időnkben című „mani
fesztum" is. Kántor igen gazdag anyaggal illuszt
rálja a Korunk elsó', 1926-1930-ra tehető' kor
szakának konstruktivista jellegét, fejtegetései és 
dokumentumai azt tanúsítiák, hogy a magyar 
avantgárdé milyen lendületes tevékenységet tu
dott kifejteni még a húszas évek második felében 
is. A Kép, világkép ezért nemcsak a kolozsvári 
marxista folyóirat kutatásában hozott új ered
ményeket, hanem a magyar avantgárdé mozgal
mak történetének feltárásában is. 

A konstruktivista szakasz után egy rövidebb 
(1931-1935) „proletkultos" időszak követ
kezett, amelynek során a Korunk szerkesztésében 
is teret nyert a szektariánus-dogmatikus művé
szetpolitika. Ebben a korszakban éles támadások 
folytak Kassák és általában az avantgárdé hagyo
mányok ellen, de nem talált utat a Korunk az 
gazdagabban kibontakozó új erdélyi magyar 
művészethez sem. Ezt követve a harmincas évek 
második felének „népfrontos" irányultsága 
szabta meg a folyóirat új, most már demokra
tikusabb és igényesebb művészeti tájékozódását. 
Ennek a szakasznak volt vezető művészeti teo
retikusa és kritikusa Dési-Huber István, akinek 
elméleti munkássága éppen a Korunkban bonta
kozott ki. 

Kántor Lajos igen alapos képet adott a folyó
irat művészeti nézeteinek fejlődéséről, különö
sen arról a szerepről, amelyet a Korunk az „új 
művészet" elméleti és kritikai gondozásában vál
lalt. Hasznosak azok a fejtegetései is, amelyek 
a kialakított történeti képben elhelyezik a 
Korunk mellett egyrészt Szántó György konst
ruktivista Periszkóp című rövid életű folyóiratát, 
másrészt a Kós Károly-féle Erdélyi Helikont, 
amely maga is sokat tett a nemzetiségi képző
művészeti kultúra érdekében. A Korunk ma már 
élő és gazdag tradíciót jelent, úgy tetszik, ennek a 
tradíciónak fontos mozzanata lehet az a művé
szetelméleti munka is, amelynek végzésére a 
kolozsvári folyóirat vállalkozott. 

Pomogáts Béla 

Haiman György: A könyv műhelyében Bp. 1979. 
Szépirodalmi K. 293 1. 

Haiman György a kötet előszavában jelzi, 
hogy az itt egybegyűjtött tanulmányok - az 
utóbbi 10-15 év termékei - többféle célt 
szolgálnak egyszerre. A nyomdászattörténeti 
dolgozatok (Tótfalusi Kis Miklós nyomában, 
Tisztelet az úttörőknek) a hagyományok ápolá
sával, ébrentartásával azt is hangsúlyozzák, hogy 
a mai nyomdászat milyen vonatkozásban újul
hat meg e visszatekintésből, a nagy elődök 
példájából: amikor a könyvnyomtató (többnyire 
maga is literátus ember lévén) a lényegből, a 
nyomtatandó könyv jellegéből kiindulva kereste a 
„nyelvi forma formáját, a tipográfiai formát", 
harcolt érte a rendelkezésre álló eszközökkel és 
technikai színvonallal, de a „győzelem", a kivitel 
szépsége a tipográfus szubjektív adottságain, 
tehetségén, a „szegény legény devotióján" 
múlott. A Funkció, technika és tipográfiai forma 
c. előadásában (1975) Haiman professzor éppen 
arra figyelmeztet, hogy ma milyen veszélyt jelent 
a közízlés formálásában a fordított hozzáállás: az 
öncélú technikai megoldások, a rutin, a „forma 
mitikus adottságainak" túltengése és túl
értékelése. Ha a kötet tanulmányainak etikai 
vonatkozásait keressük - melyre az előszóban 
hivatkozik is a szerző - , e két pólus elhatárolása 
fejezi ki állásfoglalását. 

A kötet a Tótfalusi Kis Miklós nyomdászat
történeti jelentőségét és betűmetszői, tipográfusi 
hagyatékát elemző széles körű filológiai kutatá
sokhoz kapcsolódó dolgozatokkal kezdődik. E 
témával foglalkozó legkorábbi cikkének (Tót
falusi Kis Miklós amszterdami betűmintalapja és a 
hollandi antikva, 1.964) következtetései azóta 
már szerencsére jól beépültek a Tótfalusi-filológia 
eredményei közé: Harry Carter és Budai György 
1954-ben közölt tanulmánya fényt derített a 
Janson-antikva rejtélyére (The origin of the 
Janson types: with a note on Nicolas Kis. 
Linotype Matrix, 1954. March). Haiman György 
ehhez a fölfedezéshez hozzákapcsolja a „hollandi 
antikvára" vonatkozó adatokat, melyeket a Kner 
Imre-Szentkuty Pál-féle levelezésből és egyéb 
levéltári kutatásai során gyűjtött össze, melyek 
így együtt a nyomdászat s a betűmetszés törté
nete iránt érdeklődő olvasó számára tanulsággal 
szolgálnak. A következő két cikk a Tótfalusi-



hagyatéknak (betűöntödei fölszerelés, nyomdai 
eszközök s a róluk készült leltárak) a legapróbb 
részletekre kiterjedő' ismertetésével, valamint a 
Tótfalusi-mátrixok „kallódásához" fűződő 
tévedések, pontatlan adatok helyesbítésével fog
lalkozik, egyúttal arra is fényt derítve, milyen 
céllal jött létre Telegdi Pap Sámuel betűmintá
ja, mely a szerző megállapítása szerint „eladási 
minta", s az „Országos Széchényi Könyvtárban 
levő példánya unikum s több darab soha nem is 
készült belőle". A soron következő tanulmány: 
„Tótfalusi Kis Miklós nyugat-európai mestereinek 
és üzletfeleinek kérdéseihez" témája alalpján az 
első cikk folytatása lehetne, mely egyúttal egy 
érdekes kortörténeti tanulmány lehetőségeit is 
magában rejti, bár nem könnyű áttekinteni és 
nyomon követni az adatok bonyolult szöve
vényét. Egészen más jellegű kérdéseket vet föl a 
Tótfalusi Kis Miklós halotti kártáfa és az alkalmi 
nyomtatványok c. írása (1976). Részletesen 
ismerteti a halotti kárta „műfaját" s egyúttal arra 
is figyelmeztet, hogy az ilyen alkalmi nyomtat
ványok gyakran hasznos forrásai lehetnek a 
művelődéstörténeti kutatásoknak. A szerzőnek 
nem célja a „kárta-hagyomány gyökereinek fel
kutatása", Herepei Jánosra hivatkozva ő is 
figyelemfölkeltőnek szánta cikkét. 

A „Tisztelet az úttörőknek" c. rész három 
tanulmányból áll: Bod Péter és a magyar nyom-

.- dászat (1975), Landerer és Heckenast urak metsz-
vényei (1976) és Németh János nyomdászat
története (1818) (1977). Mindegyik dolgozat el
sősorban leíró-ismertető jellegű, s a tárgy meg
követelte filológiai alaposság mögül a laikus 
olvasó számára is érdekes kép bontakozik ki a 
XVIII-XIX. századi művelődési viszonyokról -
természetesen itt is nyomdászattörténeti szem
szögből nézve. 

A magyar tipográfiai reform c. fejezet három 
tanulmányát a Kner-műhelynek és Kner Imrének 
szentelte a szerző. Az előző tanulmányok szigorú 
tárgyiassága itt föloldódik: egyrészt a személyes, 
családi kötődés, másrészt az a szomorú analógia 
teszi ezt, mely Kner Imre törekvéseit és Tótfalusi 
Kis Miklós kudarcait összekapcsolja. Az Egy 
könyvajándékozás története szinte groteszk 
módon ismétli meg Kis Miklós cselekedetét: ha 
már nem veszik a könyvet, hát ajándékozzuk a 
közkönyvtáraknak (25-30 000 példányról van 
szó!), de az ajándék gyanús, majd elvész a sokféle 
szövetség és szervezet közbenjárása során. Úgy 
látszik, Bethlen Miklós kifakadása Tótfalusi 
sorsát illetően Kner Imre esetében is érvényes: 
„Jaj, Isten! Isten! Micsoda rettenetes hall

gatás . . . " (Bethlen Miklós önéletírása, Bp. 
1955.11.66.) 

A negyedik rész - Az olvasót szolgáljuk -
a címben jelzett szolgálat mibenlétét mondja el s 
a könyvnyomtatók elkötelezettségéről, felelős
ségéről ír. A modern tipográfiai technika problé
máiról szólva pedig a már jelzett etikai kérdés
föltevéshez jut el a szerző: amennyire korunk 
lehetőségei engedik, meg kell óvni a könyv
nyomtatást a sorvasztó szélsőségektől: az 
exkluzív díszkiadványok és az esztétikai érték 
nélkül szűkölködő tömegkönyvek közti szaka
déktól, az öncélú és költséges szedési és tördelési 
szokásoktól, a „forma kényelmes felületességgel 
alkalmazható" szabályaitól. Tótfalusi és Kner 
Imre öröksége elég gazdag ahhoz, hogy meríteni 
lehessen belőle. 

Dukkon Ágnes 

Dér Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék 1977. 
Fórum K. 2021. 

A varázsló kertje - Csáth Géza nyomán -
akár ezzel a fantáziacímmel is bemutathatnánk 
Dér Zoltán munkáját, amely a filológiai adatok 
sokaságából valóban varázslatos módon építi fel 
előttünk az író életművét, utóéletét. 

Maradjunk azonban a tényéknél, a mennyiségi 
meghatározásoknál. A kiadvány összeállítója 
közel másfélszáz napilapot, folyóiratot s egyéb 
forrásművet lapozott át anyaggyűjtése során. A 
megszerkesztett mű tételeinek száma 1518. Az 
első közlés keltezése 1901, az utolsóé 1976. 

A kötet szerkezete hármas tagolású: az első 
rész Csáth Géza műveit, a második a róla szóló 
irodalmat, a harmadik a mutatókat sorakoz
tatja fel. 

A leggazdagabb az első fejezet: a filológiai 
teljesség igényével regisztrálja az író valamennyi 
kötetét, színműveinek bemutatását, lapokban 
közölt írásait, műveinek idegen nyelvű fordításait 
és leveleit. A hagyományos leírás itt általában 
meg szokott állni. Dér Zoltán azonban tovább 
megy, feljegyzi a Csáth-művek rádiós és televíziós 
feldolgozásait, sőt a fiatal író pályaműveit, zene
műveit és előadóművészetére vonatkozó ada
tokat is. 

Hasonló alapossággal és mélységben tárja fel a 
bibliográfia második része az íróra vonatkozó 
irodalmat. A teljességre törés jegyében: az össze
foglaló munkák, az életrajzi források és könyvé
szeti adatok s az általános értékelések, tanul-
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mányok és portrék mellett Dér gondosan össze
gyűjtötte az emlékezéseket és az író emlékének 
szentelt emlékesteket, előadásokat, sőt a hozzá 
vagy róla írt irodalmi műveket is. 

A bibliográfia mutatói a rövidítésjegyzékkel 
nyitnak, majd alfabetikus rendben sorakoznak 
egymás után az író művei, illetve a róla szóló és 
munkásságával kapcsolatos írások. A kötetet név
mutató zárja. 

Dér Zoltán több mint egy évtizede foglalkozik 
Csáth Géza munkásságával. 1969-ben jelent meg 
az Árny zarándoka című kismonográfiája, mely 
az életmű egészéről adott áttekintést. Szerzője 
azonban nem elégedett meg e pályakép-vázlattal. 
Szenvedéllyel vetette bele magát a mikrofilológiai 
aprómunkába: az elfeledett vagy ismeretlen 
Csáth-írások felkutatásába. Új gyűjtéseit forrás
értékű kiadványokban tette sorra közzé: 
1975-ben az írások az élet jó és rossz dolgairól, 
1977-ben az Ismeretlen házban című válogatások
ban. Legújabban pedig, 1978-ban Csáth Géza -
Havas Emil — Műnk Artúr A repülő család című 
közösen írt regényének újrakiadásával lepte meg a 
kuriózumok kedvelőit. 

Aprólékos és precíz bibliográfiai előfeltárás 
nélkül nem is lehetett volna ilyen méretű gyűjte
mények összeállítása. Hiszen az írások az élet jó 
és rossz dolgairól napilapok és folyóiratok évfo
lyamaiban szerteszórt kritikákat, cikkeket és kar
colatokat tartalmaznak, a két kötetből álló Isme
retlen házban pedig az egész életművet prezen
tálja - minden eddiginél teljesebb válogatásban. 

Mi hát a fontosabb a szövegkiadások, avagy a 
melléjük társuló bibliográfia, amely ebben a 
viszonylatban csupán „melléktermék"? A felüle
tesen ítélők - valóban annak tarthatják. Ha azon
ban elmélyedünk a bibliográfia tartalmában, 
amely még mindig tele van újraközöletlen írá
sokkal, és minden eddiginél teljesebben foglalja 
össze az íróra vonatkozó irodalmat, akkor 
világosabbá válik, hogy ez az összeállítás a 
további kutatások nélkülözhetetlen forrása. A 
már említett ismeretlen publikációkkal és a fel
dolgozott anyag kronológiai összképével további 
indítékokat adhat, - s nem is csak a Csáth-
rajongóknak, hanem a korszak általános kutatói 
számára. 

Befejezésül: az összeállító szakmai tisztességé
ről. Mint említettük: több mint 1500 forrást, illet
ve címet, periodikumot cédulázott végig - s ez ön
magáért beszél. Mint akinek azonban menet köz
ben is volt alkalma megfigyelni a gyűjtőmunka 

folyamatát még egy további adalékkal is ki
egészíthetjük a fentieket. Dér Zoltán indításul a 
Csáth-hagyaték lapkivágat gyűteményét kapta 
kézhez. A kivágatok jelentős részénél azonban 
nem volt feltüntetve: melyik lapból, melyik évből 
valók. S a bibliográfia összeállítója e kivágatok 
hátlapján meghúzódó hírekből, hirdetésekből, s 
a betűtípusokból következtette ki, - egy 
nyomozónak is becsületére váló fantáziával és 
kitartással - a közlemények hiányzó filológiai 
adatait. 

Irodalomtudományunk meglehetősen szegény 
a személyi bibliográfiákban. Mindössze Móricz 
Zsigmond irodalmi munkásságáról (Kozocsa 
Sándor jelentette meg 1952-ben), az Ady Endre és 
József Attila kiadásokról s életművükre vonat
kozó közleményekről (1975-ben állította össze 
előbbit Vitályos László, utóbbit Reguli Ernő) 
jelent meg ilyen természetű összeállítás. Dér 
Zoltán Csáth-bibliográfiája állja az össze
hasonlítást. Sőt, ha a téma feltárásnak mélységét 
nézzük, jelenleg ezt a munkát tekinthetjük a leg
teljesebbnek ebben a műfajban. 

Fogyatékosságai - hogy erről is essék szó - a 
teljességnek erre a szándékára vezethetők vissza. 
Mint jeleztük ugyanis, a munka Csáth Géza 
szövegeinek valamennyi közlését regisztrálja. Ha 
egy művet többször is közöltek, — a kronológiai 
elv következetes végigvitele folytán: minden köz
lés külön-külön is szerepel az idő-koordinátáknak 
megfelelő helyen. Amit hibának: pontosabban 
túlszerkesztettségnek látunk, az az: hogy az 
összeállító e közléseknél mindenütt megismétli a 
mű valamennyi (korábban is és későbben is a 
közzétett) publikációját. (Holott megelégedhetett 
volna ilyen esetekben egyszerű utalásokkal.) 

Hiányérzetünk csupán a mutatók esetében 
támad, ahol mind az író művei és mind a munkás
ságára vonatkozó irodalom a címek egységes 
ábécé rendjében követi egymást. Ez különösen a 
művek esetében zavaró, mert így novellák, 
cikkek, zenei kritikák és orvosi szakközlemények 
kerülnek mechanikusan egymás mellé. Érzésünk 
szerint a mutató jobban tudna eligazítani, ha az 
összeállító a műveket itt műfajonként is csopor
tosította volna. 

Dicséret a Fórum kiadónak, amely vállalta e 
lassan és nehezen szedhető, s üzletileg távolról 
sem kifizetődő munka megjelentetését. 

Botka Ferenc 
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