
KRÓNIKA 

A Petőfi Irodalmi Múzeum két kiállítása 

Az országos múzeumi hónap keretében rendezte meg az 1963/1964-i kiállítási évad első 
két kiállítását a Petőfi Irodalmi Múzeum. A Batsányi-emlékkiállítás —• habár néhány hónapos 
késéssel — a költő születésének kétszázadík évfordulójához kapcsolódott. A kiállítás a múzeum 
két kisebb termében nyert elhelyezést, ám rendezője: Baráti Dezső e szűk keretek között is 
módot talált arra, hogy a néző elé tárja Batsányi életének és írói pályafutásának valamennyi 
lényeges mozzanatát. A szemléltetés különféle, más alkalmakkor is jól bevált eszközeinek 
(festmények, fali tablók, eredeti könyvek, kéziratok és használati tárgyak) szerencsés össz
hangja jellemezte a kiállítást, amelynek első terme a költő útjának 1795-ig tartó, felfelé ívelő 
szakaszát idézte fel, míg a másodikban a bécsi, párizsi és linzi évek dokumentumai kaptak 
helyet. 

Azok a tablók, amelyeken az 1790-es évek nagy politikai verseinek kéziratairól készült 
fényképmásolatok a francia forradalom eseményeit ábrázoló egykorú metszetek szomszédságá
ba kerültek, igen meggyőző módon hívták fel a figyelmet a költő eszmei radikalizálódásának 
indítékaira. Csupán az hatott némileg disszonánsán, hogy egyikük a „Bartsaihoz" c. vers 
komor, vívódó hangulatú sorait éppen a forradalmi erők sikereit szemléltető képekkel páro
sította. Fényt vetett a kiállítás Batsányi irodalomszervezői tevékenységére (így pl. láttuk a 
kassai Magyar Museum Batsányi sajátkezű javításaival és széljegyzeteivel ellátott példányait), 
s bemutatta a közötte és nevesebb kortársai között kialakult irodalmi és politikai természetű 
kapcsolatokat. A Batsányit élete második felében a dunántúli írók táborához fűző baráti 
Viszonyt érzékeltetendő, szerepelt a kiállításon Kisfaludy Sándor arcképe is, és ez minden
képpen indokolt. A „Himfy" költőjének írókészlete viszont itt már nem, hanem csak egy Kis
faludy Sándor-emlékkiállítás keretében igényelhetett volna helyet magának. 

Eredeti Batsányi-kézirat mindössze egy (a "Busongás" c. versé) került kiállításra — s 
ha figyelembe vesszük, hogy kézirattáraink még rövid időre sem szívesen válnak meg féltett 
kincseiktől, úgy ezt érthetőnek kell találnunk. Sajnáljuk azonban, hogy nem jutott tér vala
melyik több változatban fennmaradt Batsányi-vers különböző fogalmazványainak legalább 
fakszimilében való bemutatására — ennek révén ugyanis a kiállítás nézői a költő alkotómű
helyébe, az egyszer már elkészült szöveget folyton továbbcsiszolgató, új és új megoldásokat 
kereső munkamódszerébe nyerhettek volna bepillantást. 

Ikonográfiái vonatkozásban a kiállítás a teljesség igényével lépett fel, felsorakoztatva 
Batsányinak és feleségének valamennyi ismert egykorú képmását. (Egy képet a kassai múzeum 
adott kölcsön erre az alkalomra.) A Batsányiról életében készült három arckép (Kininger, Nie
dermann és Füger művei) közül Füger olajfestménye a legsikerültebb. Baumberg Gabriella 
arcvonásait ugyancsak három portré őrizte meg számunkra. Megtekinthettük Batsányi és 
Baumberg Gabriella összes, életük folyamán napvilágot látott könyveinek példányait is. (Fö
lösleges ismétlésként hatott ezért az egyik Baumberg-verskötet címlapjának fényképmásolata.) 
A Batsányi utóéletét érzékeltető tablók anyagát — müveinek későbbi kiadásai, a róla szóló 
tanulmányok, monográfiák és szépirodalmi munkák, a verseitől ihletett képzőművészeti al
kotások és a tapolcai Batsányi-emlékszoba fényképe mellett —• ,,A franciaországi változások
ra" szövegére komponált Kodály-kórus kézirata is gazdagította. 

A Petőfi Múzeum klasszikus íróink nem szorosan irodalmi természetű tevékenységének 
feldolgozását és bemutatását is a maga feladatkörébe tartozónak tekinti. E törekvés jegyében 
rendezett kiállítást a közelmúltban Jókai Mór, legújabban pedig Kisfaludy Károly festményei
ből és grafikáiból. E két kiállítás anyaga azonban — szorosan művészi szempontból — koránt
sem eshetik azonos minősítés alá. Jókai — noha diákkorában egy ideig festőnek készült — 
később már pusztán kedvtelésből vette olykor kézbe a rajzolóceruzát; rajzai elsősorban mint 
emberi dokumentumok érdekesek. Kisfaludy Károly festői munkássága fölött viszont a magyar 
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piktúra története sem térhet szó nélkül napirendre. A festő Kisfaludy beható értékelésével 
ugyan még adós művészettörténetírásunk, de képeinek jelenleg ismert, túlnyomórészt az 1820-as 
évekből való csekély hányada — amelyet a kiállítás rendezője: Vayer Lajosné lelkiismeretes 
kutatómunkával gyűjtött össze — is teljesen igazolja Genthon István 1935-ben leírt megálla
pítását: Kisfaludy „Markó Károly mellett legtehetségesebb korabeli tájfestőnk volt, ki emlé
kezetessé tette volna nevét akkor is, ha megmarad festői pályán és nem cseréli fel tollal ecset
jét ." (Az új magyar festművészet története. Bp. 1935.48.) Festői működése idején még Európa-
szerte a biedermeier volt az uralkodó korízlés. Kisfaludy jónéhány képe viszont — mindenek
előtt a két tengeri vihar és a „Boszorkányszombat" — már félreismerhetetlenül romantikus 
ihletésű, s ez a tény önmagában is alkotójuk eredeti festői vénájáról vall. Képességeinek teljes 
kibontakoztatásában Kisfaludyt elsősorban mesterségbeli felkészültségének hiányai (leg
főképpen rajztudásának fogyatékos volta) akadályozták meg. 

Kisfaludy Károly festészete az irodalomtörténészek közelebbi érdeklődésére is rászolgál. 
Már Bánóczi József rámutatott annak idején „a költő és képíró tehetségének egységére" Kis
faludy egyéniségében, s utalt arra, hogy „a képírás fejlesztette képzeletének plaszticizmusát s 
érzékét a drámai hatásos jelenetek iránt". (Kisfaludy Károly és munkái. II. Bp. 1883. 56.) 
Keresztúry Dezsőt pedig a mostani kiállítás késztette a következő, nagyon is indokolt kérdés 
felvetésére: „Milyen összefüggései vannak az ő képeinek a magyar romantika tájfestő, törté
nelmi jeleneteket felidéző s népies motívumokat értékesítő költeményeivel?" (Él, 1963. no
vember 2.) Reméljük: a Petőfi Múzeum szép és tanulságos kiállítása ezekre a szempontokra 
— sőt esetleg még tovább menve: általában a több művésze tágban dolgozó alkotók esztétikai 
és művészetlélektani szempontból egyaránt izgalmas problémájára — is ráirányítja irodalom
történészeink figyelmét. 

Oltványi Ambrus 

Az Intézet XX. századi osztályának vitája a Kézikönyv felszabadulás utáni fejezetéről 

1964. január 6-án az Intézet XX. századi osztálya külső szakemberek meghívásával 
vitát rendezett Tóth Dezső: „A felszabadulás utáni irodalom története" című kézikönyvfeje
zetéről. Az intézeti munkatársakon kívül megjelentek: Bóka László, az ELTE XX. századi 
irodalmi tanszékének vezetője, Nagy Péter, az irodalomtudományok doktora, az MSzMP 
Központi Bizottsága Kulturális Osztálya és a Művelődésügyi Minisztérium delegált tagjai. 

Másodszor rendezett vitaülést a XX. századi osztály e tárgykörben. Először 1963. 
júl. 9-én egy részfejezet kapcsán „Az új magyar irodalom 1953—56 közötti szakaszának prob
lémái" címmel a korszak elvi kérdéseit tárgyalta meg. E vitaülés központi problémája: a 
magyar irodalmi revizionizmus kialakulása, eredendő okainak, fő képviselőinek, fővonalá
nak meghatározása és az írók helyes értékrendjének megállapítása. 

Három egymástól eltérő koncepcióba lehetne sorolni a kérdés-körben elhangzott véle
ményeket. Czine Mihály, Bodnár György, Kiss Ferenc lényegében egyetértettek Tóth Dezső 
téziseivel, de az egyes írók esetében szükségesnek tartották az alaposabb differenciálást és a 
revizionista irány elemzésénél javasolták Juhász Ferenc, Kónya Lajos, Kuczka Péter műveivel 
szemben a főhangsúlyt a tudatosan ellenforradalmi Aczél Tamás, Gimes Miklós, Háy, Molnár 
vonalra helyezni. — Imre Katalin nem fogadta el Tóth Dezső korszak-értékelését. A Kulturális 
Munkaközösség 1959-es téziseire hivatkozva az irodalom ellenforradalmat előkészítő szere
pének alaposabb elemzését kérte számon s a revizionizmus létrejöttének okait mindenekelőtt a 
nacionalizmusnak a proletárforradalmisággal való szembekerülésével jelölte meg. Szabolcsi 
Miklós osztályvezető rámutatott, hogy a revizionizmus létrejöttének és jellegének végső elem
zése a XX. Kongresszushoz való viszony alapkérdését veti fel. Az akkori pártvezetés súlyos 
hibáit és az írók nagy részének jóhiszeműségét nem lehet figyelmen kívül hagyni, ugyanakkor 
szükségesnek tartja erősebben hangsúlyozni egyesek tudatos ellenforradalmi szervezkedését. 
Tóth Dezső lényegében ennek szellemében vállalta a szükséges korrekciók elvégzésével tanul
mányának megírását. 

Az egész felszabadulás utáni irodalom történetét feldolgozó kézikönyvfejezet vitáján 
•elvi-ideológiai alapkérdések nem merültek fel. A felszólalók elismerőleg jegyezték meg, hogy a 
tanulmány politikai, irodalompolitikai fejezetei a legsikerültebbek. A vita résztvevői a tanul
mány átdolgozásának szükségességét elsősorban szerkesztésbeli hibákra, illetve a részben 
azzal összefüggő tarthatatlan aránytalanságokra való hivatkozással indokolták. Felmerült, s a 
vitavezető szinte szavazásszerűen feltette a kérdést: legyen-e egyáltalán felszabadulás utáni 
fejezete a kézikönyvnek. A vitaülés egységesen amellett döntött, hogy a fejezet megírására 
elkerülhetetlen szükség van, mindössze a záró korhatár körül voltak kisebb véleményeltérések 
(1956 vagy napjaink). 
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Minden felszólaló elismerte, hogy Tóth Dezsőnek nagy nehézségekkel kellett megküz
denie. Bizonyos fokig meghatározta módszerét, s megnehezítette a felszabadulás utáni iro
dalom tényleges, objektív képének visszaadását a kézikönyvnek az az általános gyakorlata, 
hogy az egyes nagy írók portrészerű feldolgozására abban a korszakban kerül sor, melyben 
művük kibontakoztatásáig eljutottak. így felszabadulás utáni irodalmunk reprezentatív 
alakjainak érdembeli tárgyalását sok esetben a két világháború közti fejezet végzi el. Való
színűleg részben ebből következően Tóth Dezső nem vállalkozott egyes írói portrék és egyes 
irányzatok megírására sem. Tanulmányában az 1945-től napjainkig terjedő időt négy önálló 
korszakra bontotta — 1945—1948; 1948—53; 1953—56; 1957-től napjainkig, — s azokon 
belül rövid társadalom- és irodalompolitikai általános helyzetelemzés után műfajok — 1) 
regény, novella, 2) líra, 3) dráma — azon belül pedig témák szerint csoportosította anyagát. 
Az irodalmi anyag elrendezésében lényegében formális szempontokat alkalmazott, s az ebből 
adódó ahisztorikus jelleget a bevezető fejezetek nem tudták ellensúlyozni. 

Elsősorban ilyen szempontból elemezte a tanulmányt nagy részletességgel a kijelölt 
korreferens: Diószegi András. Kifejtette: a periodizáció — melynek korszakhatáraival egyet
értett — önmagában nem elég a történetiség érzékeltetésére. Az egyes témákon belül nem 
érvényesül a kronológia, a művek mellett nem szerepelnek a megjelenési dátumok s nem 
derülnek ki a tanulmányból az egyes témák korszakokon túli összefüggései. Nem tükrözi 
kellőképpen a tanulmány az irodalmi életünkön végigvonuló nagy belső mozgást, az írói 
tábor korszakonkénti beszűkülését, illetve kibővülését, egyes írók előtérbe kerülését, illetve, 
visszavonulását. A tanulmány igen nagy tényanyagot dolgoz fel, de azt áttekinthetőbb, meg-
tanulhatóbb módszerrel kellene feldolgozni. Ugyanezt felveti a tanulmány stílusát illetően is. 
Javasolja a bevezető fejezetek társadalom- és irodalompolitikai elemzését az egyes művészeti 
ágak helyzetének rövid elemzésével kiegészíteni. 

Béládi Miklós hozzászólása bevezetőjeként leszögezi, hogy Tóth Dezső az irodalmat 
fő vonalaiban helyesen, megbízhatóan elemzi, periodizációs felosztásával egyetért, általános 
irodalompolitikai bevezetőit jónak tartja. Alapvető problémaként kifejti: Tóth Dezső az 
egész 1945 utáni irodalmat bizonyos fokig nivellálja; az irodalom önálló léte, belső törvény
szerűségei, kudarcai és nagy sikerei nem eléggé világosan fejeződnek ki a tanulmányban. 
Nem derül ki elég világosan, hogy ki az igazi nagy alkotó s ki a középszerű. Műfaji és tema
tikai szempontok alapján, minden magyar művet számbavesz s a nagy anyag felsorolása 
mellett az arányok nem érvényesülnek az értékeknek megfelelően, jelentéktelen alkotók fel
emelődnek, nagy eredmények elsikkadnak. Egészen eltérő karakterek és értékek kerülnek 
egy sorba, ami az eligazodást rendkívül megnehezíti. Másik elvi megjegyzése: a szerző túlfeszíti, 
kánonná emeli a szocialista jelleg és az esztétikum ellentmondását, olyan lezárással, hogy az 
esztétikum másodrendűvé degradálódik. Javasolja erősen szűkíteni a szerzői névsort és bőví
teni az egyes irányzatok, s a korszakra legjellemzőbb művek elemzését. 

Nagy Péter elismerőleg nyilatkozik a szerző munkájáról, a teljességre törekvéséről. 
Megjegyzi azonban, hogy ez az erénye ugyanakkor gátjává vált a feladat sikeres megoldásá
nak. A periodizációval egyetért, de erősen bírálja az egyes korszakok tárgyalása közti arány
talanságokat: pl. az 1957-től napjainkig terjedő korszak annyi terjedelmet kapott, mint a 
többi három korszak együttvéve. Módszerként javasolja az egyes korszakokat úgy felépíteni, 
hogy kiemelni a periódus reprezentáns alkotóját (1945—48-ig: Déry; 1948—53: Benjámin; 
1953—56: Juhász Ferenc), s ezek köré kikristályosítani az egész korszakot — erősen megros
tálva a túlbő írói névsort. 

Ferenczi László számszerű adatokkal bizonyította a teljességigényből adódó követke
zetlenségeket. (162 írót, ill. irodalomtörténészt sorol fel a tanulmány, de nincs köztük Füst 
Milán, Hajnal Anna, Balázs Béla, nem esik szó Nagy Lajos korszakot jelentő novelláiról, 
Illyés Gyula Bulgáriai útinaplójáról stb.) Bírálja a szerzőt, amiért átveszi az elterjedt irodalom
történeti legendát a „minőségi hallgatás"-ról, szükségesnek tartja az 1945—48 szakasz részle
tesebb elemzését. 

ß . Nagy László kifejti, hogy az 1945 utáni „minőségi hallgatás" nem is legenda, hanem a 
dogmatikus irodalomszemlélet átvétele. A kis periódusos felosztással szemben egy fejezetben 
javasolja tárgyalni az 1945—56-os szakaszt olyképpen, hogy egy irodalomelméleti és politikai 
hosszmetszetben tárgyalt bevezető után minden periodizáció nélkül kellene feldolgozni az 
egyes szerzőket. Déry „Felelef'-jének elemzésével nem ért egyet, s a vázoltnál nagyobb szere
pet tulajdonít a felszabadulással foglalkozó regényeknek. 

Bóka László jellemzése szerint a tanulmány elvontsága, az anyag szétszórtsága, a tör
téneti szempontok következetlen végigvitele következtében nem tankönyv, inkább vitairat 
jellegű. Hiányolja, hogy nem foglalkozik a szükségnek megfelelő mértékben irodalomelméleti
esztétikai kérdésekkel — egy felszabadulás utáni irodalomtörténet nem képzelhető el a szo^ 
cialista realizmusnak, mint esztétikai fogalomnak elemzése nélkül — bírálja, amiért elmossa a 
dogmatikus korszak sok esetben helyes elvekből kiinduló irodalompolitikájának súlyos gya-
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korlati következményeit. Az objektív történeti képhez ennek kimondása is hozzátartozik. 
Javasolja feldolgozni röviden a publicisztika, kritika, rádió, film történetét is. 

Tóth Dezső válaszában az elhangzott kritikai észrevételek nagy részét elfogadta, tanul
mányát — amit nem véglegesnek, hanem műhelytanulmánynak szánt — ennek értelmében 
átdolgozza. 

Szabolcsi Miklós a következőkben összegezte a vita tanulságait: az 1945—48 közötti 
korszakot árnyaltabban kell bemutatni, a demokratikus tendenciák megértőbb elemzésével. 
Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni, hogy ez volt az a korszak, amikor ellenforradalmi 
tendenciák is nyílt hangot kaptak.—1949—53: elemzőbben és ugyanakkor határozottabban kell 
kimutatni a dogmatikus irodalompolitika elveit és gyakorlatát.—Az abszolút irodalmi értékek 
kiemelésével erősen szelektálni kell az írói névsort.—Továbbra is követendő a tanulmány alap
vető igénye: a szocialista irodalom történetére való koncentrálás, a keletkező, új, szocialista 
eszmeiségű értékek kiemelése, középpontba állítása. Javasolja: a tanulmány bevezetőjében 
térjen ki a kor irodalomtörténete megírásának nehézségeire. Az összefoglalásban pedig össze
gezze, hogy az egész korszak milyen új eredményeket hozott a magyar irodalomban. A rokon
tudományok közül képzőművészeti és zenetörténeti összefoglalásra nincs mód, de megold
ható és megoldandó a film- és rádiótörténetnek a tanulmányba való bedolgozása. 

Varga Rózsa 

Az előkészületben levő Régi Magyar Prózai Emlékek című kiadványsorozatról 

Már évek óta mind erőteljesebben merül fel az igény a tudományos élet és az egyetemi 
oktatás részéről, hogy a Régi Magyar Költők Tára verses szövegeinek közreadása mellett 
a XVI—XVIII. század értékes, nagyobb részt kéziratban maradt prózai, szövegei is kiadásra 
kerüljenek. Régi irodalmunk prózai alkotásainak minimális hozzáférhetősége, valamint az 
idevágó irodalomtörténeti feldolgozó munkák kis száma folytán a közvélemény hovatovább 
hajlamos a helyes aránynál is lejjebb értékelni prózatermésünket, holott e műfajban is meg
becsülendő értékrendet mutatnak az ismert s a még fel nem tárt szövegek. Igen nagy, ma még 
egészében alig áttekinthető, de így is nyilvánvaló, hogy értékekben gazdag, műfajilag szerte
ágazó anyag (pl. népkönyvek, emlékiratok, publicisztika, anekdota, különböző szépprózai 
igényű szövegek) vár még közelebbi vizsgálatra. 

A Régi Magyar Prózai Emlékek kiadványsorozatának terve már évekkel ezelőtt felmerült. 
Már ekkor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke 
— Tolnai Gábor kezdeményezésére és irányításával — hozzáfogott az anyag felméréséhez,, 
rendezéséhez és egyes művek konkrét feldolgozásához. Később, 1963 elején olyan kedvező 
elhatározás született, hogy a szegedi és debreceni tudományegyetemek magyar irodalomtörté
neti tanszékeinek bevonásával átfogóbb terv készüljön, és hogy így a megvalósítás is nagyobb 
erővel s gyorsabb ütemben indulhasson meg. Hosszú előzetes tervező és szelektáló munka után 
ma már az Akadémia I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága által elfogadott terv alapján 
az egyes kötetek előkészítése folyik. 

Tervünket elsősorban a tudományos, illetőleg az egyetemi oktatást szolgáló célokhatároz
zák meg. Ennek megfelelően a kiadás jellege szigorúan a kritikai kiadások kialakult elveit 
követi, bár anyaga miatt a sorozat így is számithat a szélesebb érdeklődés igényeire. Önálló, 
önmagában is olvasmányos szövegek kerülnek ugyanis sorra: a tisztán csak filológiailag érdekes 
szövegek közlésétől eltekintene a sorozat, illetőleg csak a lényegbevágókat adná függelékben. 
Mindez kötethez hosszabb, tudományos igényű, érékelő előszót írnak a kötetek sajtó alá ren
dezői. 

A sorozat szerkesztését a három említett egyetem professzorai (Tolnai Gábor, Szauder 
József, Bán Imre) irányítják, az egyes kötetek gondozását pedig túlnyomórészt a tanszékek 
oktatói — esetlegesen külső szakemberek bevonásával — végzik, akik egyszersmind ugyanazon 
témákban folytattak már kutató munkát. 

A sorozat alapanyagát elsősorban a kiadatlan, kéziratban maradt vagy nyomtatásban 
régen, hiányosan, nem megfelelő módon közreadott, nehezen hozzáférhető, kizárólag magyar 
nyelvű munkák teszik. Nem szerepelnek a tervezetben azok a művek, amelyek a Magyar 
Századok és a Bibliotheca Hungarica Antiqua c. sorozatban, vagy egyéb új kiadványban, bár 
nem teljes tudományos igénnyel, de folyamatosan mégis megjelennek. Idővel természetesen 
éppen a hiányos filológiai apparátus teljessé tétele érdekében szükséges lesz ezeknek a kötetek
nek is e sorozat elvei szerinti kritikai kiadása Minthogy még több évtizedes perspektívában 
is csak kiemelt szövegegységek közreadásáról lehet szó (pl. egy kisebb műfaj: népkönyvek, 
egy-egy szerző életműve, mint Szepsi Csombor Mártoné), a rendelkezésünkre álló művek sorra-
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'kerülésében döntő a minőségi színvonal. Arra törekszik ugyanis a szerkesztés, hogy a kötetek 
^kiválasztásában a legszükségesebb igényeket kielégítő, a legfontosabb, valamint a legreprezen-
tánsabb szerzők és művek kerüljenek az élre, mintegy típusokat mutatva be egy-egy műfaj, 
vagy egy-egy jelegzetes prózai stílusirányból. Később, egy hosszúlejáratú tervben már majád 
-a teljesség igénye s felmerülhet, addig azonban a teljes bibliográfiai feldolgozásra kell töreked
nünk (pl. az emlékiratok, naplók stb. terén is). Mindenesetre, a jelen kezdeményezéssel is lehető
ség kínálkozik arra, hogy irodalmilag becses, nemegyszer meglepetéssel szolgáló művek is fel
színre jussanak a sokszor még ismeretlen prózai szövegekből. Egy-egy köteten belül nem válo
gatott s nem is szemelvényes művek kiadása kap helyet, hanem a lehetőségek szerint egy teljes 
életmű, vagy egy-egy munka teljes anyaga. 

Az adott személyi és tárgyi lehetőségek felmérése után jelenlegi tervünk mintegy tíz 
éves időtartamra határozza meg a konkrét célkitűzéseket. Eszerint a tíz év alatt 10—12 kötet, 
egyedenként 25—25 ívnyi anyag elkészítésére számíthatunk, és már 1964-re 2—3 kötet kéz
iratának benyújtása biztosítottnak látszik. (Pl. Szepsi Csombor Márton és Ecsedi Báthori 
István munkái.) A tervbe vett, nagyobbrészt már munkába vett, s különböző fokon előrehaladt 
stádiumban levő munkák — itt csak éppen érintve a témakört — a következők (zárójelben 
a kötetek gondozói): A) A budapesti egyetem részéről: A XVI. századi magyar népkönyvek 
anyaga (Bóta László), Darholcz Kristóf Novissima Tuba című, magyar nyelvű munkája 
•(Komlovszki Tibor), Szenczi Molnár Albert: Discursus de summo bono (Az legfoeb iorol) (Tolnai 
Gábor), Magyar Justus Lipsius, De Constantia és a Politica c. művek. (Tarnóc Márton), Hermá-
nyi Dienes József összegyűjtött írásai (Gyenis Vilmos), Faiudi Ferenc szépprózája (Vörös Imre); 
~B) A szegedi egyetem részéről: Szepsi Csombor Márton összegyűjtött írásai (Kovács Sándor 
Iván), Ecsedi Báthori István munkái (Nagy Barna és Keserű Bálint), A XVII. század politikai 
publicisztikája (Kaposi Márton és Kulcsár Péter); C) A debreceni egyetem részéről: A római 
irodalom magyar nyelvű fordításai 1711-ig (Havas László), Kecskeméti A. János munkáiból 
Az Dániel Propheta Könyvének. . . igaz magyarázattya (Szuromi Lajos), Régi magyar adagium-
gyűjtemények Faiudi Ferencig (Bán Imre). 

Gyenis Vilmos 

I B. Szabó György I 

(1920—1963) 

Akik még az Eötvös Collegiumból emlékeznek rá, a kevés szavú diákra emlékezhetnek, 
aki — ha éjfeleken túl parázsló vitáink történetesen a metafizika felé csapongtak — mindig 
.isten létezése ellen szavazott, akár Pascal érveivel szemben is; vagy az összehúzott szemű fes
tőre, aki pipájával mutogatva magyarázta a Ménesi út kertjeiben Van Gogh képeinek szigorú 
vonalszerkezetét; és emlékezhetünk különös kiruccanásaira, amikor — a háború vége felé — 
el-eltűnt néhány hétre, esetleg egy kölcsönkért télikabátban, melyet tulajdonosa golyóktól 
átlyuggatva kapott vissza, és csak később tudtuk meg, amit csupán sejtettünk akkor; hogy 
veszélyes partizánküldetésben járt el. 

E régi emlékképeket egy hír idézi fel most, megelevenítve egykori mozgalmasságukat s 
meg is dermesztve tüstént: a halál híre. B. Szabó György, a noviszádi főiskola tanára, a Híd 
szerkesztője, a „Tér és idő" című tanulmánykötet írója, a jugoszláviai magyarság szellemi 
életének egyik legfőbb serkentője, meghalt. Munkatársai, odaát, a Híd emlékszámában, vissz
hangos búcsút vettek tőle, s gyászukban osztozunk mi is. Mert amit B. Szabó György maga 
után hagyott — értekezéseit Vörösmarty, Arany, Mikszáth, Ady, József Attila, Rippl-Rónai, 
Dési Huber István stb. művészetéről vagy kutató keze vonásait „fekete tussal fehér papíron" 
— az, noha inkább szelleme nyugtalan szándékairól, mint kiérlelt eredményeiről tanúskodik, 
az egyetemes magyarságé és az oszthatatlan szabadságé, melynek kurta évei alatt mindenkor, a 
fegyverek csattanása közben éppúgy, mint a katedrán vagy a festőállvány mellett, rajongója 
volt. Rajongását csak a halál olthatta ki, megfosztva őt nagyálmú tervei bevégzésétől, minket 
hajdani barátait, nosztalgikus ifjúkorunk társától. Ő már nem emlékezhetik miránk; mi meg
őrizzük őt, míg magunk is el nem enyészünk a térben és az időben. 

Lukácsy Sándor 
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