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Szigorúan vett tudományos szempontból is igen figyelemreméltó 
viszont a dolgozat második része, ahol a költő arról számol be, mit 
érez ihletettségének pillanataiban, hogyan írja verseit. Igaz, itt sem 
a tudomány művelőjeként, hanem a tudományos vizsgálat tárgya-
ként: az alkotáselméleti kutatások számára becses dokumentumok 
lehetnek vallomásai. Nem közvetlen formában, hanem az ilyenkor 
szükséges ellenőrzéssel, az önismeret és a tények megfelelő ütközteté-
sével — hiszen Weöres e művében úgy látta egykor, „predesztinált 
alusi költő vagyok", s aztán az „urbánus" líra klasszikusa lett belőle; 

a kutató számára viszont az ilyen ütközések is rendkívül tanulságo-
sak lehetnek. 

A disszertáció reprint kiadását — a méltán neves Pannónia Köny-
vek sorozatban — a Baranya Megyei Könyvtár bocsátotta közre. A z 
utószó anonim szerzője úgy véli, Weöres e gondolatai rég „megérde-
melték volna, hogy a tanulmány egyetemi szinten, esetleg a közép-
iskolai fakultáció megfelelő fokán tankönyvül, de legalábbis köte-
lező olvasmányként szerepeljen". A fentiek fényében azt hiszem szük-
ségtelen bővebben fejtegetnem, miért látom úgy, hogy Weöres e 
fiatalkori írása sok mindennek jó lehet, de tankönyvnek, tudományos 
hitelű dolgozatnak semmiképp. Remekmű így is, puszta olvasmány-
ként, de nehogy kötelező olvasmányt csináljon belőle valaki; ezzel 
ugyanúgy ártana Weöresnek, mint a tudománynak. A reprint kiadás 
vállalkozása így is minden elismerést megérdemel, nem kell valódi 
szellemétől, értékétől idegen tollakkal felékesíten (Baranya Megyei 
Könyvtár, Pécs, 1986). 

S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN 

SZABÓ T. ATTILA: TALLÓZÁS 
A MÚLTBAN 

V Á L O G A T O T T T A N U L M Á N Y O K , C I K K E K VI. 

Amikor Szabó T. Attilának e gyűjtelékes kötete Bukarestben el-
hagyta a sajtót, a szerző életének 80. mérföldkövéhez volt érkezőben. 
Mert 1906. január 12-én született Segesvár mellett, Fehéregyházán. 
Gyermekéveit és ifjúkorát azonban már Désen töltötte, ahova édes-
anyja mint tanítónő édesapjuk halála után öt gyermekével költözött 
vissza. Ez az észak-erdélyi városka volt családjuk fészke. Édesanyjuk, 
Bartók Ida, mint visszaemlékezéseiben Szabó T. Atti la többször is 
kiemeli, nagy gonddal nevelte öt gyermekét. Mindig ügyelt arra, 
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hogy családjának tagjai anyanyelvüket olyan mintaszerűen és tisztán 
beszéljék, mint ő maga. 

A z az év, amelyben Szabó T. Attila született, több szempontból 
is nevezetes a magyar művelődés történetében. Hetekkel azután, 
hogy megpillantotta a napvilágot, jelent meg Ady Endre döntő ha-
tású verskötete, az Új versek. S ugyanebben az évben doktorált a 
pesti egyetemen Kodály Zoltán a magyar népdal strófaszerkezetét 
elemző, szintén korszakalkotó értekezésével. D e más téren is új idők 
szeleit lehetett érezni. Jött azonban az első világháború, s nyomában 
népünk szétszóratása. Szabó T. Attila családja helyén maradt. Ő 
maga gimnáziumi tanulmányainak befejezése után a kolozsvári refor-
mátus teológia hallgatója lett, s mint teológus Angliában is tanult, 
megalapozva kitűnő angol nyelvismeretét. Hallgatta a kolozsvári 
egyetem bölcsészettudományi karának előadásait is. Tanári okleve-
let szerzett a magyar és angol nyelvből, valamint történelemből. 
Főiskolás korában nagy szeretettel foglalkozott a filozófia történeté-
vel is, a két bibliai nyelv közül pedig főként a göröggel. így tett szert 
olyan széles körű tájékozottságra, amellyel csak kevesen dicsekedhet-
tek akkoriban. Mint Pais Dezső, századunk első évtizedeiben, nyel-
vészeti munkálkodását megalapozó tevékenységét több mint hatvan 
esztendővel ezelőtt, ő is levéltári kutatásokkal kezdte. Mestere ebben 
Kelemen Lajos volt, az Erdélyi Múzeum főlevéltárosa, akiről e köte-
tében is megható visszaemlékezést tett közzé . Ekkor ismerte föl Kele-
men Lajos személyes hatása nyomán az erdélyi történeti helynév-
anyag fontosságát. Lassanként megérlelődött lelkében a levéltári kuta-
tómunka során az erdélyi magyar oklevélszótár terve, amelynek való-
ra váltása érdekében már 1933-tól kezdve tett közzé kisebb-nagyobb 
tanulmányokat. S amikor a kolozsvári egyetem magyar nyelvészeti 
tanszékének professzora lett, hozzáfogott élete nagy művének, az 
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tornak a megalkotásához, amelyen nyu-
galomba vonulása után is lankadatlanul dolgozott, s buzgalma halálá-
ig töretlen maradt. A magyar nyelvtudomány e nagy alkotásából eddig 
négy kötet jelent meg, kereken mintegy 5000 lapon. De még hat to-
vábbi kötet anyaga vár kiadásra, s ezek akár 8000 lapnyi terjedelműek 
is lehetnek. így legalább 13 000 lapnyira tehetjük az egész munka 
várható terjedelmét. Hogy az eddig megjelent köteteket milyen nagy 
elismerés fogadta, arról most ismertetendő munkájában is olvasha-
tunk. A szerző egy erdélyi újságíró hozzá intézett kérdéseire vála-
szolva örömmel mondta el, hogy milyen gyönyörűség volt számára és 
munkatársai számára e hatalmas mű megalkotása és sajtó alá rende-
zése: „Azt hiszem, tudva-tudatlanul az a gazdag szótár ámuldoztat el 
mindannyiunkat, amely az évek során megjelenő újabb kötetek for-
gatásakor egyre növekvő, egyre hatalmasabb, sodróbb erejű folyam-
ként hömpölyög előttünk . . ." De megelégedéssel szólhatott ugyan-
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ekkor Szabó T. Attila arról is, hogy Erdélyben, sőt egész Romá-
niában éppúgy nagy elismeréssel fogadták az eddig megjelent kötete-
ket, mint Magyarországon, sőt Európa más országaiban, s az Egye-
sült Államokban is. Bízvást állíthatjuk, hogy e szótörténeti tár az 
egyetemes magyar nyelvtudomány egyik legnagyobb teljesítménye, s 
hogy szerzője kétségkívül a legnagyobb, legtevékenyebb és legered-
ményesebb magyar nyelvész mindazok közül, akik századunkban 
születtek. De mint eddig megjelent tanulmányköteteiből is kitűnik, 
Szabó T. Attila mindezeken felül az irodalomtudománynak, a nép-
rajznak és a történettudománynak is kimagasló művelője. Ezért túl-
zás nélkül mondhatjuk, hogy századunk magyar nyelvtudományának 
éppen olyan erdélyi polihisztora ő, mint amilyen polihisztora volt a 
magyar tudománynak a múlt században a szintén erdélyi Brassai 
Sámuel. 

Szabó T. Attila válogatott tanulmányainak és cikkeinek első kö-
tete, mely anyanyelvünk életével foglalkozik, Bukarestben még 1970-
ben jelent meg. De már a következő évben ugyanitt elhagyta a sajtót 
a szó és az ember viszonyát tárgyaló második, majd pedig 1972-ben 
a nyelv és a múlt kapcsolatát megvilágító harmadik kötet. Nyolc év 
múlva, 1980-ban került ki a sajtó alól a nép és a nyelv, a következő 
évben pedig a nyelv és az irodalom közti szoros szálakat mesteri 
módon bogozó negyedik, illetve ötödik kötet. Mindezeket tetőzi be 
a most ismertetendő hatodik kötet, mely a múltban tallózva szintén 
elkápráztat bennünket rendkívüli gazdagságával és tartalmasságával. 

A kötetben olvasható közlemények első csoportja arról ad számot, 
hogy szerzőjük milyen nagy lelkesedéssel vállalkozott mindig a tudo-
mány eredményeinek népszerűsítésére is. Kereken tíz ilyen cikk ke-
rült itt együvé, s ezek közül a négy első tárgyalja a nyelvművelés lehe-
tőségeit és határait, az idegen szavak elburjánzása elleni küzdelem 
fontosságát, Kosztolányinak e téren folytatott korszakalkotó tevé-
kenységét. Szabó T. Attila az idegen szavak fölösleges használatának 
legfőbb okát abban látja, hogy „idegen nyelvekre sandítunk s azokon 
gondolkozunk, amikor magyarul beszélünk és írunk". Kosztolányi-
nak egy 1933-ban a Nyugatban megjelent nevezetes állásfoglalásához 
kapcsolódva mutat rá arra, hogy ha magyarul beszélünk, felednünk 
kell az idegen nyelveket, s akkor semmi sem hiányzik, mert gondol-
kodásunk pontos, kifejezésünk pedig szabatos lesz. 

Két közlemény is foglalkozik az úgynevezett magas és mély, népi 
műveltség viszonyával. Ma is helytállónak érezzük ezek végkövet-
keztetését, amely szerint a népiségből, vagyis a népi műveltségből 
érvényesülnie kellene mai műveltségünkben is „mindannak, ami 
jelenlegi anyagi életformáinkkal, szellemi, lelki vonatkozásban pedig 
humanista világszemléletünkkel nem áll ellentétben". Ezért lelkese-
dik a szerző az Erdélyben kiadott daloskönyvekért, amelyek széles 
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körben forogtak közkézen a harmincas évek végén, Bartók és Kodály 
népdalgyűjtéseinek kincseit közvetítve. S ma is helytálló annak a 
közleménynek az útmutatása, amely azt emeli ki, hogy a tudomá-
nyosságnak Erdélyben is „szigorúan igazságkeresönek és a közösség 
céljaira nézőnek kell lennie". Ezért kell fölkarolni a magyarság jelen-
tős részét tevő falusi lakosság helyzetének néprajzi, népegészségügyi, 
gazdaságtani es közgazdaságtani szempontból való vizsgálatát. 

A hely és a név közti szoros kapcsolatok elemzésével foglalkoznak 
a második csoport közleményei, amelyek legnagyobb része helynév-
magyarázat. Elvi jelentőségű ezek közül az a hosszabb tanulmány 
amely a magyar helynévkincsnek azzal az ősi jellegzetességével fog-
lalkozik, hogy benne nagyon sok az olyan helynév, amely egy-egy 
személynévvel azonos. Ilyenek az olyan ősi magyar törzsnevekből 
iett helynevek, mint Csanád, Gyarmat, Gyula, Torda, Üllő, vagy a 
kereszténység felvétele után keletkezettek közül Szentgál, Szentjános, 
Adorján, Ábrahám stb. Ezek mintaszerű elemzését és csoportosítását 
tartalmazza e fontos értekezés, mely az egyes típusokat rendkívül 
gazdag példaanyaggal szemlélteti. 

Az irodalomtudomány művelőit főleg a következő csoportban 
olvasható közlemények érdekelhetik. Ezek közül különösen fontos 
az első kettő, amelyek erdélyi könyv- és kézirattárak rejtegette 
ismeretlen adatokat tesznek közzé. A z Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek hasábjain jelent meg először a szerzőnek az a fontos szöveg-
közlése 1933-ban, amely a magyar népköltészet és a magyar irodalmi 
népiesség történetéhez szolgáltat becses adalékokat. Az Erdélyi Mú-
zeum Kézirattárában akadt a szerző az itt közzétett énekekre, ame-
lyek mintegy átmenetet alkotnak a parasztdal és a népies dal között. 
Fontos az a másik közlemény is, amely az ugyanott őrzött Vadad' 
Hegedűs-kódex irodalomtörténeti értékére hívja fel a figyelmet, 
kiadva Kőröspataki B. János 1658-ban írt históriás énekét, mely az 
az évi erdélyi tatárjárás okozta szörnyű pusztulást örökíti meg, gyak-
ran megkapó bensőséggel. A kódexnek itt közölt másik éneke Kolozs-
vár ekkori szabadulásáért ad hálát, de kevésbé művészi színvonalon. 
Szabó T. Attila hangsúlyozza, hogy az említett kódex irodalomtör-
téneti jelentőségén túl még azért is érdekes, mert a belőle közölt éne-
kek Erdély történetének fontos forrásai. 

Mint tudjuk, emlékirataink szerzői között kezdettől fogva az erdé-
lyiek voltak a legjelentősebbek. Kiadatlan emlékezések tömegét rejtik 
ma is az erdélyi levéltárak. Szabó T. Attila remek szótörténeti tárában 
ezekből is bőségesen idéz. Hogy milyen régóta foglalkozik az erdélyi 
emlékiratok föltárásával, kitűnik abból az itt közölt, igen becses 
adalékából is, amely a magyar szabadságharc egyik erdélyi résztve-
vőjének, az 1857-ben tüdőbajban elhunyt udvarhelyi székely Pálffy 
Jánosnak három, addig ismeretlen levelét tartalmazza. E levelek közül 
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az elsőt Pálffy 1846-ban báró Wesselényi Miklóshoz, a másik kettőt 
pedig 1857-ben gróf Mikó Imréhez írta. Ezeket Szabó T. Attila elő-
ször a Nyugat hasábjain 1939-ben tette közzé, kiemelve, hogy a 
Mikó Imréhez intézett levél nemcsak a benne kifejtett gondolatokért 
és a stílus különleges szépségéért érdemel figyelmet, hanem azért 
is, mert Pálffy „benne mintegy jellemzi saját magát, politikai elveit és 
gondolatvilágát is". Szabó T. Attila érdeme Pálffy kéziratban maradt 
emlékezéseinek felfedezése és 1939-ben történt kiadása. Igaz ugyan, 
hogy e kéziratról őelőtte már mások is tudtak, de fontosságukat elő-
ször Szabó T. Attila ismerte fel, s Pálffyról is ő írt először méltó meg-
emlékezést. Pálffy kezdettől fogva sejtette a szabadságharc bukását, s 
ezért hajlott a békés megegyezésre. Kemény Zsigmondhoz hasonlóan 
mélységesen átélte a világosi tragédiát. Jól látta, hogy e nagy küzde-
lem elbukását belső torzsalkodások is siettették. Ezért olyan döbbe-
netesek Batthyányról, Kossuthról vagy GörgeyrőJ szóló jellemzései. 
S napjainkban is érdemes megszívlelnünk Mikó Imréhez írt levelének 
azt a megállapítását, hogy nem azok az igazán nagy emberek, akik a 
béke és nyugalom idején tudnak munkálkodni a nemzet jólétén, 
hanem „kik egy sorstól lesújtott s dermedező nemzetbe lehelve te-
remtő s elevenítő lelköket, magok köröl bírják csoportoztatni a job-
bakot . . . " 

Lelkesedve adott számot a szerző Arany János kézirali hagyatéka 
és a „Kapcsos könyv" hasonmás kiadása körül folytatott hazai ered-
ményes munkálatokról. De hogy népnyelvi és néprajzi érdeklődése is 
szüntelenül eleven maradt, arról tanúskodnak a boszorkányhit XVIII. 
század végi dési, valamint a kecskeméti nyelv két erdélyi emlékét 
idéző közleményei, valamint egy 1599. évi kolozsvári harmincadjegy-
zék alapos vizsgálata nyomán közzétett szó- és művelődéstörténeti 
adalékai. 

A negyedik csoport közleményei a szerző olvasmányairól adnak 
számot. Mindenre kiterjedő, s gyakran kritikai észrevételeket is tar-
talmazó ismertetések és beszámolók ezek erdélyi és magyarországi 
nyelvészeti és irodalomtörténeti kiadványokról, havasi mesemondók-
ról, a háromszéki magyar népköltészeti gyűjteményről, egy írói falu-
rajzról, a kalotaszegi magyar népi öltözetről, a magyar népmese-
típusokról, az erdélyi népi élet reneszánsz és barokk emlékeiről, 
Kelemen Lajos 1977-ben Bukarestben közzétett, igen jelentős mű-
vészettörténeti tanulmányairól. így szerzett olvasói élményeiről Szabó 
T. Attila éppen olyan élvezetesen és tanulságosan ad számot, mint 
a következő csoportban olvasható nyelv- és tudománytörténeti tanul-
mányaiban a magyar szókészlet román eredetű kölcsönelemeinek 
kutatásáról, vagy az erdélyi magyar nyelv- és nyelvjárástörténeti 
vizsgálatok szempontjairól és feladatairól. Az utóbbiakra vonatkozó 
elképzeléseit az a dolgozata tartalmazza, amelyet a Mályusz Elemér 
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80. születésnapjának megünneplésére tervezett emlékkönyv számára 
írt. Végül pedig a hatodik csoportban közzétett megemlékezések 
következnek. Ezek mindegyike szintén egy-egy gyöngyszem, a jel-
lemzőtehetség, az elemzőkészség és a művészi fogalmazás remeke. 
Különösen megkapó Csűry Bálint halálakor írt nekrológja, s az 
1971-ben 80. születésnapját megért Tulokdy Jánost, a nagy erdélyi 
természettudóst és nevelőt köszöntő megemlékezése, végül pedig 
Kelemen Lajos szellemét idéző, fentebb már említett, igen meleg 
hangú méltatása. 

Külön ki kell emelnünk a kötet nagy gonddal összeállított függe-
lékét, a rendkívül hasznos jegyzeteket és könyvészeti kiegészítéseket 
és mutatókat, amelyek a könyv felhasználását nagymértékben segítik 
és könnyítik. 

E rendkívül becses gyűjtelékes kötet szintén arról tanúskodik, hogy 
szerzője, bár a sors elszakította tőlünk, szellemileg folyton-folyvást itt 
is élt, szívünkbe és lelkünkbe zárva. Akadémiánk méltán választotta 
tiszteletbeli tagjává. (Kriterion, Bukarest, 1985.) 

BALÁZS JÁNOS 

KENYERES ÁGNES: EGY KÖNYVTÁR 
HÉTKÖZNAPJAI 

Oly könyvtár mindennapjairól ír Kenyeres Ágnes, melynek — 
több mint háromszáz éves múltja során — kevés vasárnapja, még 
kevesebb hétköznapja volt. A budapesti Egyetemi Könyvtár életében 
i gaz ünnepnapok akkor voltak, amikor a jezsuita rend feloszlatásakor 
az állami egyetem intézménye lett (1773), amikor Budára, majd Pestre 
költözött (1777, 1784), amikor Toldy Ferenc lett az igazgatója (1843), 
amikor beköltözött új (mai) épületébe (1876), amikor pár ezer kötet 
elvesztésével megúszta a főváros ostromát, és elsőként nyitotta meg 
kapuit az olvasók előtt (1945). A „hétköznapok", a közben-közben 
eltelő évtizedek a mindennapos kemény munka, a nyomasztó anyagi 
gondok, az épületért, a létért vívott küzdelem hétköznapjai voltak. 

Ezeket a nem könnyű napokat, azok szereplőit mutatja be a szerző, 
amikor az Egyetemi Könyvtár történetét — meleg, bensőséges aspek-
tusból — ismerteti, szól a műhely sohasem könnyű munkájáról, 
beszél a múlt és a jelen könyvtárosainak emberi-szakmai arculatáról, 
s nyújt ezek során tudomány- és irodalomtörténeti kitekintést a 
könyvtár művelődéspolitikai szerepéről. 


