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Kardos László
(1898-1987)

Egy híján kilencven esztendőt élt meg Kardos László Kossuth-díjas akadémikus, nyugalmazott
tanszékvezető egyetemi tanár, a Nagyvilág szerkesztő bizottságának volt elnöke, irodalomtörténész,
kritikus, műfordító, kivételes képességű, iskolát teremtő nevelő. Nem szerette a rangokat, címeket,
nem is hordta őket sem látható jelekben, sem magatartásában. Hosszú, küzdelmes élete az irodalom,
az írás, a műveltségszerzés és -közvetítés, a szellemi építés szolgálatában telt el.
Pályája szülővárosában, Debrecenben vette kezdetét. Itt gimnáziumi tanárként 1922 és 1944között
munkálkodott. Egyik alapítója, majd titkára is volt az irodalmi és társadalmi progresszió ügyét egyaránt
felvállaló Ady Társaságnak, amely egyúttal ajtót is nyitott számára a máig páratlan szellemi, művészi
értékeket hordozó és sugárzó Nyugathoz. Babits Mihály választotta őt a lap munkatársául, de már - ki
váló tehetségén kívül - az a tény is e folyóirat szellemiségéhez kötötte, hogy első magyar irodalom
történeti tárgyú munkáját, bölcsészdoktori értekezését a nagyhírű gyomai Kner-nyomda előállításában,
1922-ben A huszonegyéves Ady Endre címen írta meg. Babitsot mesterének tartotta, igazán közel azon
ban az ugyancsak debreceni gyökerű Tóth Árpádot tudta magához, Csokonai kései utódját a tökéletes
poétaságban és a korai halált rejtő betegségben. Tóth Árpádról az ő tollából jelent meg 1955-ben a máig
egyetlen irodalomtörténeti monográfia, a Nyugat szelleméhez méltó felfogásban és stílusban, csak annyit
adózva az akkor uralkodó irodalompolitikának, amennyi a szakmai tisztesség sérelme nélkül elengedhe
tetlen volt. Ezt követően évtizedeket töltött a költő művei kritikai kiadásának gondozásával. De írt
értő könyvet Karinthy Frigyesről is, s a legelsők között szólt elismeréssel, még 1931-ben, József Attila
és Radnóti Miklós köteteiről. Szabó Lőrinchez fűződő barátsága nem akadályozta meg őt abban, hogy
fel ne ismerje e kivételes tehetségű költő művészi és politikai eltévelyedését a negyvenes évek legelején.
Kardos László mint esszéíró s mint kritikus is jelentős örökséget hagyott az irodalomtörténet mais jö
vendő művelőire.Szelleme múltat s jelent egybeölelve az utóbbi megfigyelése felé terelte. Még kisebb terje
delműkritikái is az esszé stiláris eleganciájával íródtak. Bródy Sándortól Móriczon át Németh Lászlóig Kodolányiig, Rónay Györgyig, Bóka Lászlóig, Sőtér I stvánig, Szabó Magdáig, Simon Istvánig ívelt érdeklődé
se, s e nevekkel természetesen csak töredékét említettük azoknak, akiknek műveiről volt mondanivalója.
Ez a tiszta ember és fényes elme - leírni is szégyen - megjárta a munkaszolgálat poklát. A felszaba
dulás után minden erejét a magyar művelődés megújulásának szolgálatába állította. 1950-től huszonkét
éven át az Eötvös-egyetem világirodalmi tanszékét vezette, létrehozva híres műfordítói szemináriumát,
amelynek egykori tagjai között nem egy jelentős költőt, műfordítót tarthatunk számon. Kezdemé
nyezte a Nagyvilág című, igen olvasottá vált folyóirat létrehozását, amelynek főszerkesztője, majd
később szerkesztő bizottságának vezetője volt.
Műfordítói tevékenysége műfordítástörténetünk jelentős fejezete. Elég, ha e tevékenységi köréből
az általa is kedvelt Othello-fordítást, a héber költészet antológiáját, Heine-fordításait, Rimbaud-átültetéseit említjük. Sokat tett a szovjet költészet hazai bemutatása érdekében. Tyihonov versei mellett
ő szólaltatta meg magyarul Tvardovszkij immár klasszikus poémáját, a Vaszilij Tyorkint. Itt említem
meg A világirodalom fogalma és problematikája című, 1968-ban elhangzott akadémiai előadását, ame
lyet ő maga, részben pályája összegezéseként, egyik alapvető munkájának tartott.
Kardos László az igazi és ritka európai magyarok egyike volt. Csöndesen, ám nagy hatással dolgo
zott. Minden sorát, tanulmányait, bírálatait az ember s az emberi mű tisztelete hatotta át. Életműve
ezért maradandó.
Pálmai Kálmán
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PándiPál
(1926-1987)
Pándi Pál fájdalmasan korán lezárult munkásságának középpontjában az irodalom állt: volt kritiku
sa, teoretikusa, történésze, politikusa, oktatója és — szerkesztőként — szervezője. Mégis, az utóbbi évek
során egyre apadó számú hívei és egyre növekvő számú vitapartnerei, sőt, ellenfelei körében egyaránt
elterjedt az a vélemény, hogy pályáját elsősorban nem az irodalom világa felől lehet - és kell - majd
értelmezni. S ebben (akárhonnan is nézzük) sok igazság van: Pándi Pál az 1960 körüli évektől kezdődő
időszákban a megújuló, majd stabilizálódó, végül egyre több feszültséggel terhes magyar kulturális élet
egészének volt egyik jelentős, meghatározó és karakteres személyisége. Bizonyosnak látszik, hogy
e kulturális élet teljes történetét éppen úgy nem lehet megírni az ő tevékenységének komoly számba
vétele nélkül, ahogy róla érdemben szólni ugyancsak e komplikált és ma még jórészt ismeretlen törté
net hátterének figyelembevételével lehet Ennek ellenére megkockáztatjuk azt az állítást, hogy a tétel
nek a fordítottja is megállja a helyét: Pándi Pál személyiségét és életművét csak az irodalom felől lehet
megközelíteni. Irodalmár volt egész habitusában, s hogy mennyire az, azt - furcsa módon - főleg köz
életi tevékenysége alapján sejthetjük. Sokan tudják úgy (és sokan főleg ezt tudják), hogy tele volt
személyes elfogultsággal. De azok számára, akik szakmánk közéletében járva igyekeztek elfogulatlanul
nézni ezeket az elfogultságokat, végül is kiderült, hogy általában és eredetileg nem volt közük szemé
lyes indulatokhoz, bizonyos alapelvekből logikusan és természetesen következő reakciókról volt szó.
Ama alapelvek kialakítását és a hozzájuk való viszonyt ellenben sokkal inkább egy ifjú irodalmárnak
a mentalitása és sokkal kevésbé egy agg politikusnak a beállítottsága határozta meg. Nem mintha - s ez
a politikába csöppent filoszokkal végül is megeshet - befolyásolható lett volna, éppen ellenkezőleg,
szilárd, sőt hajlíthatatlan volt. Számára a megálmodott és elgondolt, de az idők által mindinkább ost
rom alá vett eszményekhez való hűség olyan fontos volt, hogy elhomályosította annak a magatartás
nak az értékét, amely képes érzékenyen reagálni a változó viszonyokra. A jelek szerint ő inkább von
zódott - a klasszikus tragédiák hőseire emlékeztetve - az én-folytonossághoz, még akkor is, ha ezzel
az elszigeteltséget kockáztatta.
De Pándi Pál elsősorban természetesen mégis a szó hagyományos értelmében volt irodalmár, hiszen
érdeklődésének és tevékenységének fő területe az irodalom történetének tanulmányozása volt. Attól
kezdve, hogy a negyvenes évek végén kilépett az Eötvös kollégium kapuján, ezen a terepen folyamatosan
dolgozott, s csaknem négy évtizedes pályafutása során alapvető, értékes és tanulságos művek egész sorát
hozta létre. Most, amikor az immár végleg lezárult tudósi életmű tovább már nem gyarapodó köteteire
nézünk, első pillantásra az a benyomásunk támad, hogy a hirtelen halál egy megtervezett életutat szakí
tott meg. Ezt a munkásságot ugyanis szisztematikus - vagy annak tetsző - nézőpontváltások jellemzik:
egy egé sz korszak egy szempontból való vizsgálatával éppen úgy találkozunk itt, mint egyetlen műnek sok
szempontú elemzésével, hosszú fejlődési szakaszt betetőző, nagy költői életmű éppen úgy foglalkoztatta,
mint az önmagukban nézve nem különösebben jelentős, de a jövő szempontjából termékeny kezdemé
nyezések. Akik azonban járatosak az irodalomtudomány dolgaiban, sejtik, hogy ilyenfaj ta tervezés aligha
lehetséges. Valószínűbb magyarázatnak látszik, hogy ebben a változatosságban - amely elsősorban
módszertani változatosság - egy, az életmű színvonalán explicitté soha nem tett, mondhatni elfojtott
metodológiai érdeklődés fejeződik ki. Ha valaki tüzetesen megvizsgálná a Pándi Pál tanulmányai mö
gött húzódó előföltevések főbb elemeit, bizonyosan sikerülne kiderítenie, hogy irodalomtörténetírói
munkásságában - tudatosan vagy ösztönösen, de - jelen van a modern irodalomtudomány törekvé
seivel azonos jó néhány megfontolás. Mégis, ha tanulmányai változatosságába bele is játszottak elméleti
problémák, a főbb állomások között megfigyelhető eltéréseket minden valószínűség szerint elsősorban
a történeti kutatások belső logikája hozta létre. Az állítás paradoxnak tűnhet, de végül is könnyen
bizonyítható: a kulturális közélet teendői és izgalmai között élő férfi tudósi működésének irányát aligalig befolyásolták ezek az oly mélyen átélt gondok; tudományos érdeklődésének alakulását elsősorban
magának a tudománynak belső fejlődéséből lehet magyarázni, kutatói kíváncsiságát a már elvégzett
munkák után vagy éppen a feladatok végzése során felmerült problémák orientálták, s csak ritka eset
ben az aktualitások. Első nagy teljesítménye a befejezetlenül maradt Pe/o/i-monográfia volt (Bp.
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1961.), s nem szükséges különösebb erőfeszítés ahhoz, hogy belássuk: a következő nagy vállalkozás
(Kísértetjárás Magyarországon I—II. Bp. 1972) voltaképpen a Petó'fi4cutatások során tapasztalt, éppen
a költő eszmei életrajza szempontjából alapvető probléma megoldásához teremti meg a feltételeket,
amikor feltárja a reformkori eszmetörténet egyik fontos s jószerivel teljesen homályban hagyott fejeze
tét, a szocialista eszmék hazai megjelenésének történetét. Az itt elért eredmények nyomán viszont
a korábbinál sokkal élesebben mutatkoztak meg a magyar reformkor alapkérdései, s ezek a genezis,
azaz az 1810-es évek jelentőségére világítanak rá. Ennek a valóban sorsdöntő évtizednek a tanulmányo
zása során Pándi Pál figyelme a kor reprezentatív műfajánál, a színműirodalomnál és legjelentősebb
alkotásánál, a Bánk bánnál állapodott meg. Katona József tragédiájában a jelek szerint ő nem egysze
rűen egy remekművet látott, hanem az újabbkori magyar tudattörténet kulcsművét is. A róla szóló
impozáns - terjedelmileg is tekintélyes - tanulmánysorozata (Bánk bán kommentárok I—II. Bp.
1980.), burkolt-nyílt vita a művet egyaránt, noha nem egyformán problematikusnak látó Illyés Gyulá
val és Lukács Györggyel, ámbár itt aligha csak esztétikai természetű polémiáról van szó. De talán nem
is csak a magyar történelem eltérő értelmezéséről. E tragédia főszereplője egyike a magyar irodalom
tépelődésre leginkább hajlamos és legmagányosabb hőseinek, s a szenvedélyes érdeklődésben, amellyel
Pándi Pál élete utolsó évtizedében a Bánk bán titkait fürkészte (vizsgálódásait tovább folytatta a kom
mentárok megjelenése után is), talán több és más is volt, mint a tudósnak a tényeket mindhalálig
faggató kíváncsisága.

Bíró Ferenc

(1912-1987)
Sziklay László
Sziklay László szellemi pályájának alighanem két meghatározó, útnak indító élménye volt: a kassai
szülői ház és a budapesti Eötvés Kollégium a harmincas évek elején. Otthonról, édesapjától, az író
fordító Sziklay Ferenctől kapta természetes Örökségként a szlovák kultúra ismeretét és becsülését,
e kultúra tanulmányozásának és terjesztésének feladatát. Hogy milyen sikerrel sáfárkodott ezzel az
örökséggel? Ilyen irányú kutatásainak összefoglalása, A szlovák irodalom története (1962) mind a mai
napig kézikönyvnek számít szlovák kutatók számára is. A vaskos kötet nemcsak a külső szemlélő
objektivitásával nyűgözi le az olvasót, hanem példát mutat arra is, hogy hogyan kell egyetlen irodalom
történetét egy régió kultúrájába belehelyezve látni.
A harmincas években induló nemzedék képviselői - Sziklay mellett Dobossy László, Gáldi László,
Hadrovics László a legkiválóbbja — a magyarság Trianon utáni új helyzetét voltak kénytelenek újra
gondolni. Belátták - néha úgy tűnik, a legyőzöttek bölcsességével - , hogy bajainkra megoldást csak
valamiféle „dunatáji harmónia", a Közép- és Kelet-Európában élő népek összefogása hozhat. Ennek
az összefogásnak a múltbeli példáit kutatta és népszerűsítette élete végéig Sziklay László, olyan jelen
tős művek állomásain át, mint A kelet-európai összehasonlító irodalomtörténetírás néhány elvi kérdése
(1962), vagy mint két tanulmánykötete (Szomszédainkról, 1974; Együttélés és többnyelvűség az iro
dalomban, 1986). Ezért foglalkozott élete utolsó éveiben Pest-Buda kulturális életével, amely ennek
a többnyelvű együttélésnek egyik legjobb példája (monográfiájának rövidebb változatát szerencsére
még tető alá is tudta hozni).
Sziklay László a szlovák irodalom kutatásától jutott el a közép- és kelet-európai népek együttélésének nagyívű felvázolásáig. (Ö maga ezért is mindig inkább kultúrtörténésznek, mintsem irodal
márnak tartotta magát.) A megbízhatóságon, a fölényes tárgyismereten, a hallatlan műveltségen túl
volt valami, ami munkásságának talán legjellemzőbb sajátja: a türelem. Jól tudta, liogy ezen a nacio
nalista gyűlölködéstől, hazug előítéletektől szabdalt tájon csak ez a már-már naivitásnak tűnő türelem

384

vezethet eredményre... ha egyáltalán valami is vezethet Ez csendül ki Illyés Gyulával folytatott emlé
kezetes levélváltásából. A költő keserű kifakadására így válaszolt: „Bartók, Ady és a többiek paran
csoló öröksége másképp valósul meg, mint ahogy ők — más viszonyok között és akkor másfajta embertelenség ellen harcolva - hitték. Harcos humanisták voltak, a magam kisebb lehetőségeivel én is az
vagyok. Aki másra gyűlölködik, az lehet harcos, de nem humanista. A harcos humanizmus ismeri
a türelmet is, ha kell; nem hazudik, nem színlel, de várni tud. Éppen a közösségi intolerancia felszámo
lása érdekében."
A türelmes, szelíd tudós Sziklay László így marad meg tudományunkban, emlékezetünkben.
Bojtár Endre

V. Kovács Sándor
(1931-1986)
A budapesti egyetem Magyar Irodalomtörténeti Tanszékcsoportja, Régi Magyar Irodalomtörténeti
Tanszéke és az Akadémia Irodalomtudományi Intézete, egykori és újabb munkahelyei, szakmai mun
kája során szerzett barátai és tanítványai megrendülten búcsúznak V. Kovács Sándortól, a tudóstól,
a sikeres és eredményes tanártól. A veszteség, amely váratlan halálával valamennyiünket sújtott, még
alig felmérhető. Annyi biztos csupán, hogy e szelíd, nyugodt kedélyű társunkkal nem beszélgethetünk
többé délutáni, fárasztó munkáink után a világ dolgairól, a szaktudomány legújabb eseményeiről és
eredményeiről; eltűnt körünkből az a hűséges, egyenes barát, aki a kollokviumok és a vizsgák terjedel
mes bibliográfiáit bámulatos szakismeretével órák alatt állította össze, és aki nevet szerzett magának
kötelességtudásával, tekintélyt az emberi esendőségek bölcs belátásával, a tehetségek biztos felisme
résével.
Már pályája első szakaszában, az Irodalomtudományi Intézetben eltöltött évei alatt elérte, hogy
a magyarországi latin nyelvű humanista irodalom egyik jeles kutatójának ismerjék el munkatársai.
Alapos felkészültségének és lelkiismeretességének tulajdonítható, hogy az egyetemen, a tanszéken
fogalommá váltak szemináriumai és előadásai. Mohó érdeklődéssel vette birtokába a magyar középkor
irodalmát is, de ha ítélete szerint megfelelő fontosságú anyagot talált, a XVIII. századig elment kutatá
saiban. E széles érdeklődési kör, a magyar irodalom külföldi kapcsolatainak alapos ismerete, a tanári kö
telességek és a közönség egyre inkább megnyilvánuló múlt iránti érdeklődése arra inspirálták, hogy
egyre több szöveget adjon ki, és tanulmányok sorát írja a szélesebb olvasótábornak. Művek sora vált
munkássága által általánosan megismerhetővé, magyarul is hozzáférhetővé.. Mátyás király leveleiből
készült válogatása hetekkel halála előtt jelent meg nyomtatásban, három-négy további kötet kiadására
szerződésben kötelezte magát, és szerénysége miatt ma már nincsen megmondhatója, mit tervezett
még ez az alapos, anyagtisztelő filológus.
A fegyelmezett gondolkodást eláruló tudományos munkásság, az oktatás társadalmi fontosságának
tudata, önnön hivatásának felismerése az, amivel beírta nevét a szakma, az Irodalomtudományi Intézet
és az egyetem Bölcsészeti Karának történetébe, és ami megbecsülést szerzett neki pályatársai körében;
ez az a monumentum aere perennius, ami'iievét akkor is megőrzi majd, ha sírját a mezőberényi temető
ben belepi majd a fű, csak remélni lehet, hogy barátai és tanítványai között évről évre akad majd vala
ki, aki egy-egy szál virággal adózik emlékének.
Tornai Andor

385

•

•

.

•

"

•

'

.

'

•

•

-

'

'

•

"

'

'

•

•

'

. -

'

.

.

.

•

.:
, .

•

•

'

" •

IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK
1987-1988. XCI-XCII. évfolyam 3. szám
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Komlovszki Tibor
felelős szerkesztő

Mezei Márta: Kazinczy világnézeti problémái
237
Csetri Lajos: Kölcsey Csokonai-bírálata és Döbrentei
271
Kerényi Ferenc: A nemzeti színházi eszme és gyakorlat néhány
történeti kérdéséró'l
285

Bíró Ferenc
Műelemzés

Dávidházi Péter
Horváth Iván

Kiss József: Gyulai Pál: Hadnagy uram

296

Kiss Ferenc

Terjeszti a Magyar Posta
Vita

Kulcsár Péter
Szabó G. Zoltán
Tamás Attila

Kó'szeghy Péter: Horváth Iván: Balassi költészete
poétikai megközelítésben

történeti
310

Tarnai Andor
Adattár

Tverdota György
Veres András

Jung Károly:
elestéről

Újonnan

felfedezett

horvát hősének Szigetvár
339

Stauder Mária
technikai szerkesztő

Szemle
A Föld megőszült (Gyapay László)
Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarorszá
gon, 1867 -1875. (Szabó G. Zoltán)
A vándorszínészettó'l a Nemzeti Színházig [Fried István)
Erős Ferenc: Pszichoanalízis, freudizmus, freudomarxizmus
(Tverdota György)
László Zsigmond: Költészet és zeneiség (Kecskés András)

S/.I.RKI.SZ'IÖSLG

Budapest
Mínusi út I 1 - I 3.
1118

Előfizethető bármely h í r l a p k é z b e s í t ő postahivatalnál, a Posta hírlapüzle
teiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási I r o d á n á l ( H E L I R ) 1900, Buda
pest XIII., L e h e l u. 10/a., k ö z v e t l e n ü l vagy p o s t a u t a l v á n y o n , valamint át
utalással a H E L I R 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizethető és
p é l d á n y o n k é n t megvásárolható az Akadémiai
Kiadónál
(1363 B u d a p e s t ,
A l k o t m á n y u t c a 2 1 . , tel.: 111-010) és az A k a d é m i a i Kiadó Stúdium (1368
B u d a p e s t , Váci utca 22., t e l . : 185-881) és Magiszter (1052 B u d a p e s t , Vá
rosház utca 1., tel.: 382-440) könyvesboltjaiban.
Előfizetési díj egy é v r e : 150 Ft

356

Egy s z á m ára: 25 Ft
Külföldön terjeszti a K U L T Ú R A K ü l k e r e s k e d e l m i Vállalat,

361
363

H - 1 3 8 9 B u d a p e s t , Pf. 149.

364
367

Magyarországi magánkönyvtárak I., 1533-1657. - L. Kozma
Borbála- Ladányi Sándor: A Duna melléki Református Egyház
kerület Ráday-gyűjtcménycnek (Budapest) kéziratkatalógusa Korvinus Mátyás - Hungaro-Polonica - „Számadás" - Tüskés
Tibor: Triptichon
Varga Sándor: A magyar könyvkiadás és
könyvkereskedelem, 1945-1957. (Szabó Flóris, Monok István,
Kilián István, Balogh Magdolna, Ruttkay Helga, Rónay László,
Szilágyi János)
370
Krónika

Kardos Lászlói (1898
iPándi Pál) (1926

1987) (/'álrnai Kálmán)

) 9 8 7 j (liíró brr cm •)

IS/iklay I.ás/ló | (1912

1987) (liojtár Endre)

pV Kovács Sándor ] (1911

198(0 ('tárnái A tidor)

381
382
383
384
A kiadásért felelős a/. Akadémia kiadó és Nvouulavállalat l'öigazgalója
Műszaki szerkesztő: Sándor István
A kéziial a nyomdába érkezett: l<>88. március 3. Terjedelem: I2.l>5 A/5 ív
I I OTT Kisszövet kezei GRAITTYIUÍM Rointozisábau

Ára: 25 Ft
Előfizetés egy évre: 150 Ft

ISSN 0021-1486

SOMMAIRE
M. Mezei: Les problemes de la vision du monde de Kazinczy
L. Csetri: Döbrentei et la critique de Kölcsey sur Csokonai
F. Kerényi: A propos de quelques problemes historiques de la théorie et de la pratique du
théátre national

237
271
285

Irodalomtörténeti Közlemények

Analyse
/ . Kiss: Pál Gyulai: Hadnagy uram

296

310

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1987-1988
IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA

339

A TARTALOMBÓL

Discussion
P. KŐszeghy: Iván Horváth: La poésie de Balassi dans un approche historio-poétique
Documents
K. Jung: Chanson de geste croate, récemment retrouvée, sur la chute de Szigetvár
Revue
La Térre est blanchie (L. Gyapayj

356

T. M. Révész: La prépondérance de la liberté de presse en Hongrie 1867-1875. (Z. Szabó G.)
Depuis le théátre ambulant au Théátre National (I, Fried)
F. Erős: Psychanalyse, freudisme, freudomarxisme (Gy. Tverdota)
Zs. László: Poésie et musicalité (A. Kecskés)

361
363
364
367

Mezei Márta; Kazinczy világnézeti problémái
Csetri Lajos: Kölcsey Csokonai-bírálata és Döbrentei
Kerényi Ferenc: A nemzeti színházi eszme és gyakorlat néhány
történeti kérdéséről

Kiss József: Gyulai Pál: Hadnagy
Chronique

uram

*
KŐszeghy Péter: Horváth Iván: Balassi költészete
poétikai
megközelítésben

történeti

*
Jung Károly:

Újonnan felfedezett horvát hősének Szigetvár elestéről

Szemle

Kardos László
Pándi Pál

; 1 8 9 8 - 1 9 8 7 ) (Pálmai

( 1 9 2 6 - 1 9 8 7 ) (Bíró

Kálmán)

Ferenc)

Sziklay László] ( 1 9 1 2 - 1 9 8 7 ) (Bojtár

Endre)

\V. Kovács Sándor] ( 1 9 3 1 - 1 9 8 6 ) (Tarnai

Andor)

A K A D É M I A I K I A D Ó , BUDAPEST

