
kellett. Kár, hogy Kovács nem szentel ennek 
elég figyelmet, nem aknázza ki eléggé sem a 
mikrofilológia eddigi kutatási eredményeit, 
sem pedig a magyar irodalomtörténészeknek 
a közelmúltban közzétett Mickiewicz- vagy 
Sïowacki-elemzéseit. Az író politkus, illetőleg 
népnevelő magatartása, a műfajok rokonsá
ga, az a tény, hogy a lengyeleknél is, nálunk is 
az epikus költemény divatozik még akkor is, 
amikor másutt a verses elbeszéléseket már a 
regény váltotta fel: — olyan kérdések, ame
lyeknek behatóbb elemzése a történeti képet 
is élesebbé tudta volna tenni, és erősebben 
tudta volna hangsúlyozni Keletközép-Európa 
népeinek rokonságát. 

Minderről máshol részletesebben fogunk 
szólni. Itt inkább csak azt hangsúlyozzuk, 
hogy Kovács Endre szép, gazdag monográfiá
ja fontos, úttörő lépés afelé a társadalompo
litikai és kultúrtörténeti szintézis felé, ame
lyet Keletközép-Európa népeinek múltjával 
kapcsolatban a magyar tudománynak — 
szomszédainkkal karöltve — a közeljövőben 
kell elvégeznie. Sziklay László 

Ferenczy Géza: Arany János, nyelvünk 
búvára és müvelője. Bp. 1958. Akadémiai 
K- 47 1. (Nyelvőr Füzetek 6.) 

Ferenczy Géza azt — az egyébként soha 
kétségbe nem vont — véleményt igazolja, 
hogy Arany stílusművészetének titka egy
részt a spontán törekvés a választékos írói 
kifejezésre, másrészt a magyar nyelv tudatos 
használata. Munkája során nemcsak az 
Aranytól származó, nyelvészettel kapcsolatos 
adatok számbavételekor törekedett teljesség
re, de általában is igyekezett mindazokat a 
tanulmányokat és szétszórt megjegyzéseket 
összegyűjteni, amelyek Arany János nyelvé
szeti ténykedésével függnek össze. 

A füzet szerkezetileg két részre oszlik. Az 
első, bevezetésnek szánt rész Arany és a kora
beli magyar nyelv kapcsolatának problémáit 
tárgyalja, — kissé széteső módon, hat al
címre bontva a fejezetet (A költő és szívügye: 
a magyar nyelv; Arany és a korabeli magyar 
nyelv állapota; Arany és a korabeli magyar 
nyelvtudomány; A nyelv és a költő; Arany 
és a Nyelvőr; A népi és a régi nyelv.). A má
sodik részben a hagyományos nyelvtani fel
osztást követve (Hangtan, szótan, mondat
tan) rendszerezi anyaggyűjtését. 

Müvére általában az jellemző, hogy kevés 
benne az eredeti gondolat. Ahol csak teheti, 
idéz: Aranytól, kortársaitól (Szarvas Gábor, 
Budenz József stb.), ill. a kérdés szakíróitól 
(Simonyi, Riedl, Gombocz stb.). 

Ferenczy Géza munkájában jó nyers
anyagot találhat mindenki, aki Arany János
nak nemcsak nyelvtudósi munkásságával, de 
— irodalomtörténeti igénnyel — stílusával 
kíván foglalkozni. Tinn Mária 

Mikszáth Kálmán 1847-1910. A bevezető 
tanulmányt írta és a dokumentumanyagot 
összeállította: Bisztray Gyula. Bp. 1961. 
Magyar Helikon. 199 1. (Petőfi Irodalmi 
Múzeum Kiadványai 5.) 

Űj irodalomtörténeti műfaj honosodott 
meg nálunk az elmúlt évtizedben: a fényké
pekkel, korabeli dokumentumokkal szerkesz
tett pályakép. A képes albumoknak az a soro
zata, amelynek ötödik köteteként a Mikszáth-
könyv jelent meg, nem a szaktudomány szá
mára készült. Az írói pálya képszerűén ábrá
zolható emlékeiből ad gondos válogatással 
készített gyűjteményt az olvasóknak. S ezen 
a helyen nem a publikált dokumentumanyag 
miatt tarthat számot érdeklődésünkre, ha
nem mint az író életútiát újszerű eszközökkel 
bemutató sajátos műfaj-változat. 

Bevezető tanulmányában Bisztray Gyula 
úgy ismerteti Mikszáth élettörténetét, írói 
működésének főbb adatait, hogy megvilágítja 
az élmények és témák, motívumok összefüg
géseit, tudományos igénnyel s ugyanakkor 
világos, népszerű formában tájékoztat írás
művészetének legfontosabb kérdéseiről. Közli 
a kötet Király Istvánnak Mikszáthról tartott 
emlékbeszédét is. Az író egyéniségét, művészi 
útja ellentmondásait elemezve a marxista 
irodalomtudomány Mikszáth-portréját raj
zolja meg Király; rámutat az életműnek a fel
szín alatt húzódó rejtett szándékaira, s az író 
kritikai realizmusának főbizonyítékát abban 
jelöli meg, hogy Mikszáth meg tudta terem
teni a korabeli félfeudális magyar világ 
típusait. 

A könyv képanyaga Mikszáth életének 
külső eseményeiről ad számot. A látás érzéki 
közelségébe hozza s megeleveníti az egész 
írói pályát. Látjuk a szülőföld és az ifjúkor 
emlékeit, az indulás bíztató reményeinek 
szétfoszlását, majd az egymást követő arc
képeken a pályakezdet súlyos évein túljutott, 
immár beérkezett, ünnepelt írót. Képeket 
hozzátartozóiról, lakásairól, műveinek külön
féle kiadásait, azok régi illusztrációit stb. Aki 
e képeket ismeri, annak az életrajz tényei nem 
puszta adatok többé: vizuális emléke is van az 
íróról, környezetéről és a korról, az időben 
már távoli életformáról. Nemcsak az iskolai 
irodalomtanítás számára fontos ez — amely 
bőséges szemléltető anyagot kap az író élő 
alakjának felidézéséhez —, kedves ajándék 
Mikszáth olvasóinak is. Aki egy nagy író 
vonzáskörébe kerül, nemcsak a művet csodál
ja, hanem az alkotót is, és minden emlék 
fontos számára, ami fennmaradt róla. Benső
séges kapcsolatba kerül általuk az íróval: 
úgy érzi, közelebb jut életének, művészi alka
tának nagy műveket kiváltó titkaihoz. 

Egy ilyen album szerkesztése, a rendelke
zésre álló anyag kiválogatása, áttekinthető, 
aránvos szerkezetének kialakítása nemcsak az 
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életmű minden részletére kiterjedő fölényes 
ismeretet kíván, hanem ötletességet s a hatás
keltésben mértéktartó ízlést is. A képanyag 
csoportosítása az életrajzhoz igazodik, s váz-
latossága ellenére gazdag és igen érdekes 
dokumentumokat közöl Mikszáthról. A szer
kesztő a hasonló képeskönyvek hagyomá
nyossá vált módszerét alkalmazza: a képpel 
szembeni oldalon részletet közöl az író vala
melyik művéből. Az idézet jóval több egy
szerű magyarázatnál; az író önmaga életéről 
mondott szavainak a képekkel együtt han
gulatteremtő ereje van. Az idézetek azt is 
biztosítják, hogy bármilyen képet látunk, az 
író mindig jelen van, figyelmünk központjá
ban mindig ő marad. 

A képanyag kiválogatása és elrendezése 
kitűnő, a hozzájuk csatolt idézetek találóak, 
a képekkel együtt szuggesztív hatásuk van. 
De vajon egy ilyen albumban nem kellene-e 
többet elmondani az író életéről, mint ami a 
bevezető tanulmányba belefér? Az életrajz 
és a pálya legfontosabb adatait helyesebb 
lenne a képekkel kapcsolatban s nem a be
vezetésben elmondani. S itt helyet kaphatná
nak az író életmódjáról, szokásairól, kortár
saihoz való kapcsolatairól fennmaradt jellem
ző apróságok is, amelyeket a monográfiák, 
tanulmányok kénytelenek mellőzni. A ma
gyarázó szövegek forrását a szerkesztő min
denütt megjelölte, kár hogy a képekre vonat
kozóan ez elmaradt. A képek forrásáról, ke
letkezési évéről feltétlenül kellene néhány 
szavas tájékoztatás, vagy közvetlenül a kép 
alatt, vagy kötetvégi jegyzetekben. Nem 
tartjuk helytelennek, hogy bár a kötet több
ségében egykorú képet vagy képanyagot 
tartalmaz, néhány helyen beiktat későbbi 
fényképet is. Ez az eljárás természetesen 
csak abban az esetben nem bontja meg a mfí 
történetiségének egységét, ha a fényképek 
ábrázolta épületek vagy tájak nagyrészt 
ugyanolyanok maradtak, amilyennek az író 
látta őket. 

A gondos és ízléses kiállítású kötet a 
magyar könyvművészet fejlesztésében eddig 
is sok szép eredményt elért Magyar Helikont 
dicséri. 

Kiss Albert 

Móricz Zsigmond hagyatékából. Sajtó alá 
rendezte, a bevezetést és a jegyzeteket írta 
Réz Pál. Bp. 1960. Akadémiai K. 486 1. (Üj 
Magyar Múzeum 4.) 

Móricz Zsigmond ma már jelentős részében 
kötetekben is összegyűjtött írásainál alig 
ismerünk gazdagabb életművet a magyar iro
dalomban. A róla szóló művek, elsősorban 
Móricz Virág: „Apám regénye" és Móricz 

levelei alapján azonban tudomásunk van 
arról, hogy az ismertek mellett elkészült, de 
meg nem jelent írások, töredékek, vázlatok 
egész sora rejtőzik irodalmi hagyatékában. 
A Szépirodalmi Kiadó sorozatának kötetei
ben már felbukkant néhány ilyen kiadatlan 
írás a cikkek, riportok, színművek között, 
olyanok, melyek Móricz kéziratai között, vagy 
színházak irattárában lappangtak. Az Üj 
Magyar Múzeum legutóbbi kötete egész kötet
nyi kiadatlan Móricz-írást hoz nyilvánosság
ra, mint az előszó jelzi, az ismeretlen hagya
ték legérdekesebb részét. 

A kötet nem tartalmaz rendkívüli reme
keket, de minden darabja érdekes dokumen
tum, az író egyéniségéről, életútjáról, érdek
lődéséről vall. "Művei születéséről, az írói él
mény gyökereiről, az alkotás folyamatáról, a 
végleges forma kialakulásáról mindegyik el
árul valamit. Fő értéke, hogy gazdagítja és 
árnyaltabbá teszi a Móricz fo művei alapján 
már kialakult képet. 

Ilyenmódon elsősorban a „céhbeliek"; 
irodalomtörténészek, Móricz-kutatók, iroda
lommal foglalkozók érdeklődésére számíthat 
a kötet, de mindazok haszonnal és érdeklő
déssel forgatják majd, akik Móricz Zsigmon
dot írásaiból és a róla szóló irodalomból már 
ismerik, s tudják mihez kapcsolni az eddig 
ismeretlen írásokat. A tájékozódást nagyon 
megkönnyíti a jó jegyzetanyag is. 

A kötetben közölt írások két nagy cso
portra oszlanak. Az első rész három nagyobb 
terjedelmű színdarabot tartalmaz. Az első 
szenzációszámba megy: az elveszettként 
számontartott „Csibe" c. vígjáték, Móricz 
proletárélményének egyik szülötte. A hagya
tékból több variáns is előkerült, amelyekből 
kevés híján a teljes vígjáték rekonstruálható 
volt. Tartalmilag a darab közeli rokonságot 
mutat több Csibe-novellával. Móricz Virág: 
„Apám regénye" c. könyvéből ismerjük létre 
jöttének körülményeit, és Móricz feljegyzései
nek azt a részét, melyben leírja, hogyan utasí
totta vissza a Belvárosi Színház igazgatója 
mint előadhatatlannak ítélt darabot, s milyen 
jelentősége volt az író számára e művé
nek. 

A két másik színdarab nem eredeti Móricz-
mű ugyan, mégis joggal szerepel az író alkotá
sai között. Móricz maga is egyenértékű jelen
tőségűnek tartotta saját szépirodalmi mun
kásságával az avatag nyelvük miatt nehezen 
olvasható régebbi, értékes írói alkotások át
írását. Szigeti József: „A vén bakkancsos és 
fia a huszár" c. népszínművének átdolgozásá
val a „Sári bíró" egyik műfaji elődjét akarta 
felfrissíteni. Ez a munka egyben kései éveiben 
gyakrabban előforduló „magyarról magyar
ra" fordításainak (Kemény Zsigmond, Tolnai 
Lajos) előfutára az 1910-es évek közepéről. 

„Doktor, de nem tehet róla""című, 1935-
ben készült Molière-fordítása nyelvi értékein 
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