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kultúrpolitikus könyvhagyatékának túlnyomó 
többsége mindmáig egyben van és az Eötvös 
Könyvtárban hozzáférhető, főleg két intézmény 
érdeme. Eötvös Loránd ugyanis apja könyvei
nek egy - kisebb - részét a Budapesti Műszaki 
Egyetem Könyvtárának, nagyobbik felét pedig 
az akkor szerveződő Eötvös Collegiumnak ado
mányozta, amelynek 1953-ban történt feloszla
tása után az MTA Irodalomtudományi Intéze
tének tulajdonába került. Ennek vezetője kéré
sére 1965-ben a Műszaki Egyetem Eötvös gyűj
teményét a könyvtár igazgatója átengedte az 
Eötvös Könyvtárnak és így egyesülhetett a ha
gyaték két része. Ezt követően sor kerülhetett 
az értékes könyvhagyaték sok szempontú elem
zésére és feldolgozására, ami főleg Bényei 
Miklós nevéhez fűződik, aki éppen a Magyar 
Könyvszemlében publikálta először az Eötvös 
könyvtárával kapcsolatos kutatásainak ered
ményét. (MKsz 1970. 180-192.) 

Gángó Gábor munkája ezeknek a kutatá
soknak nemcsak értékes kiegészítője, hanem a 
további kutatás számára is alapvető fontosságú 
összeállítás. Eötvös József könyvtára leíró ka
talógusának elkészítése során a teljes állo
mányt vette alapul. A nyomtatott katalógusban 
szereplő mind a 950 kötetről részletes címle
írás készült, amelynek Megjegyzés-rovatában 
az összeállító a bejegyzéseknek is helyet adott, 
megkülönböztetve az Eötvös Józseftől szárma
zókat mások bejegyzéseiről. Az egyes kötetek 
leírása végén - talán nem egészen indokoltan, 
kiemelt szedéssel - a könyvtári jelzet olvasha
tó. Ebből kitűnik, hogy a mű az MTA Iroda
lomtudományi Intézet Eötvös Könyvtára állo
mányának egy részében, az együtt tartott ha
gyatékban, vagy a könyvtár más részében ta
lálható. 

A magyar és a német nyelvű bevezető Eötvös 
József könyvtárának történetét és irodalmát te
kinti át. Itt értesülünk arról is, hogy ez az össze
állítás nem tartalmazza Eötvös valamennyi 
könyvét, hiszen egyes darabok magánszemé
lyekhez kerültek. Sajnálatos, hogy elveszett a 
kéziratos katalógus, amelynek alapján kideríthe-
tőek lettek volna az elveszett, illetve az Eötvös 
Könyvtár állományában rejtőző kötetek is. 

A tudományos alapossággal készült kataló
gus használatát több mutató is megkönnyíti, 
így áttekintést kaphatunk az Eötvös Könyvtár 
bemutatása alapján a művekről a szak szerinti 
csoportosításban is. A tételszámokra utaló név
mutatóban a leírásokban található nevek kap
tak helyet. Külön összeállítás készült - noha e 
tételek szerepeltek már a betűrendes névsorban 
is - a szerző feltüntetése nélkül kiadott köny
vekről is, sőt külön jegyzékben tekinthetők át 
azok a dokumentumok, amelyek a kötetek lap
jai között fennmaradtak. A kötet végén rövidí
tésjegyzék is található. 

A bevezetésben említett korábbi kutatások 
megállapítása szerint Eötvös József könyvtárának 
túlnyomó többségét - mintegy 80-85 száza
lékát maga az író tudatosan gyarapította, vá
sárlások, árverések és aukciók által. így külö
nösen érthető Sőtér István azon megállapítása, 
hogy Eötvös könyvtára elsősorban munka
könyvtár volt, állományának tagjait saját mun
káiban gyakorta említi és idézi. 

Ezért is, de számos egyéb okból és a kutatá
sok folytatása érdekében is, indokolt volt - a 
gyűjteménnyel kapcsolatos eddigi elemzések 
mellett - az egész könyvtár katalógusát elkészí
teni és nyomtatásban megjelentetni. E feladatot 
Gángó Gábor színvonalasan oldotta meg; a sok 
aszkézist kívánó munkája nyomán bizonyára 
újabb kutatók kapnak ösztönzést az Eötvös
kutatások folytatásához és általában a XIX. 
század uralkodó eszméinek további tanulmá
nyozásához. 

KÓKAY GYÖRGY 

Gyuris György: A Tisza táj fél évszázada 
1947-1997. Szeged, 1997. 2191. 

Felemelő és egyúttal lesújtóan szomorú is a 
Tiszatáj fél évszázados története, melynek fel
dolgozására a szerző vállalkozott. Könyvének 
elején áttekintést ad azokról a szegedi folyóira
tokról, melyek valamiképpen - legtöbbször 
csak a szegediség ürügyén - a Tiszatáj előz
ményeinek tekinthetők. Ez a fejezet amolyan 
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kis szegedi sajtótörténet, ami nem minden ta
nulság nélkül való. Megtudható belőle, hogy a 
szegedi sajtó születése 1849-re esik, amikor is 
előbb a Tiszavidéki Újság, majd ennek meg
szűnte után a Szegedi Hírlap látott napvilágot. 
Mindkettő tiszavirág-életű volt. Az idők folya
mán több tucatnyi folyóirat jelent ugyan meg, 
de közvetlen elődöt, csak a Délvidéki Szemle 
(1942-1944) jelentett, amelynek szellemi arcu
latát igyekezett átvenni a meginduló Tiszatáj. 
Erre 1946 őszén érett meg az idő. Az akkori 
koalíciós viszonyoknak megfelelően Szeged 
thj. város Szabadművelődési Tanácsa saját kia
dásában megjelenő magyarságismereti, művé
szeti és társadalmi folyóirat megindítását hatá
rozta el a szegedi irodalmi társaságok, az egye
tem és a szabadművelődési felügyelőség bevo
násával. A szerkesztőbizottságban nagy nevek 
(Bibó István, Bálint Sándor) szerepeltek. A 
szellemi erő meg lett volna, annál kevésbé az 
anyagi. Ám az akkor pályakezdő fiatalok (Péter 
László, Seres József, Ertsey Péter, Lőkös Zol
tán) szívóssága, ötletessége ezt is megteremtet
te s 1947. március 8-án megjelent az első szám. 
A szépirodalmi rész bizony vékonyra sikerült, 
hiszen tíz versen és egy elbeszélésen kívül a 
terjedelem zömét tudományos és kritikai írások 
töltik ki. A „Hajnali vita" című novella irodal
mi különlegesség, annak a Nagy Sándornak 
talán első írása, aki később Kossuth- és Sztá
lin-díjat kapott. (Jellemző, hogy az illegális 
kommunistát 1964-ben bebörtönözték, ahon
nan elméjének részbeni elbomlásával került ki.) 
Figyelembe véve a gyors megjelenést, a kézira
tok kevés voltát, viszonylag kiegyensúlyozott, 
érdeklődésre számot tartó, színvonalas folyó
irat került ki a nyomdából. 

Alig egy év múlva az orosz fogságból haza
tért Erdődi József vette át Madácsy Lászlótól a 
szerkesztést s ezzel gyökeresen megváltozott a 
folyóirat. „Vonalas" lett: Tito ifjúságáról lel
kendezett, a 70 esztendős Sztálinnak szentelt 
számot, a marxizmus-leninizmus államelmé
letét fejti ki - mindezt a Tiszatáj hasábjain. 
Tartozunk azonban az igazságnak azzal, hogy 
két értékes tanulmány is foglalkozott 1848-cal 
(Kemény G. Gábor, Martony János) a cente

nárium évében. A Délmagyarország ennek el
lenére alaposan megbírálta a Tiszatájai és le
szögezte „A lap legközelebbi számát az íróknak 
maguknak kell megszerkeszteniük, mégpedig a 
párt kultúrpolitikai vonalának és a kritika-ön
kritika fegyverének segítségével és következe
tes alkalmazásával, mert minden igaz művész 
önkéntelenül is az élet központja felé, a törté
nések ütőere felé vonzódik, s ma ez az ütőér a 
Magyar Dolgozók Pártja". Ilyen elvárásokkal 
nem lehetett színvonalas lapot szerkeszteni. A 
szocialista monopólium elszürkítette, a szer
kesztőség teljes leváltása majdnem megszüntet
te a folyóiratot. Sztálin halálával (1953. márci
us 5.) azonban a magyar politikai életben is 
erőteljes változások következtek. Az olvadás 
évei (1953-1954) azonban nem tartottak soká, 
hiszen 1955 márciusában újra felülkerekedett a 
Rákosi Mátyást támogató csoport. Megindult a 
Jobboldali elhajlás" elleni közdelem, ami - ta
lán mondanunk sem kell - kissé megkésve 
ugyan, de kihatott a Tiszatáj arculatára. Meg
változott a szerkesztőbizottság is. Az 1950-től 
1956-ig terjedő hét évfolyamban tíz szerkesztő 
váltotta egymást. 

A forradalom erőszakos leverése után sietve 
hozzáfogtak az általuk elképzelt élet újjáindítá
sához, amelybe beletartozott a Kádár-kormány 
szája íze szerinti irodalom is. A folyóirat a 
Hazafias Népfront égisze alatt indult újra és 
szélsőségesen balos irányzatú volt. A sűrűn 
váltakozó szerkesztők mellett 1963 decembe
rében feltűnik Ilia Mihály a szerkesztőbizott
ságban. Ö és Kovács Sándor Iván vette át 
mindinkább a szerkesztést. Munkájuk tette a 
Tiszatájat a vidéki szellemi élet központjává. 
Egy egész ország figyel fel a marosvásárhelyi 
Igaz Szó bemutatására, Illyés Gyulának Babits 
méltatására, egyszóval a valóság szélesebb, ré-
tegezettebb, árnyaltabb bemutatására. (A meg
változott belső tartalmat tükrözte a külső is.) 
Szűk szemhatárú, vidéki lapból, mely alig te
kintett túl a Móra Ferenc által oly sokszor em
legetett szegedi körtöltésen, a magyar kultúra 
teljességét felvállaló folyóirat született a hatva
nas évek második felében. Ha az írók és költők 
névsorát nézzük szépen megfigyelhető az el-
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mozdulás. Lassan, szembetűnés nélkül a ke
vésbé tehetséges helyi szerzők visszaszorulnak, 
vagy kimaradnak a folyóirat hasábjairól. He
lyüket tehetséges fiatalok foglalják el. Ilia Mis
kának (mindenki csak így hívta gránicon innen 
és túl) volt szeme a kezdők felfedezésére, s mer
sze a tévedést is felvállalni, hiszen nem egyszer 
néhány vers alapján kellett ítélnie. Kiváló iro
dalmi érzékét bizonyítja, hogy az akkor hu
szonévesek túlnyomó többsége ma már íróink 
derékhadához tartozik. A táguló szemhatárnak 
(1965-1975) a puhuló diktatúra szabadabbá 
vált légköre is kedvezett. A magyarságtudat ki
szélesítésének szándéka rejlett abban a törek
vésben, hogy az erdélyi, vajdasági, felvidéki és 
kárpátaljai írókat is igyekezett bekapcsolni a 
magyar irodalom vérkeringésébe. Ez - nyugod
tan mondhatjuk - forradalmi tett volt, hiszen 
1944 után Trianonról és az ennek következmé
nyeként létrejött kisebbségi magyarságról nem 
illett beszélni s jaj volt annak, aki ezt megszeg
te. A Tiszatáj meg merte ezt tenni. így vált a 
Szegeden szerkesztett folyóirat országos lappá. 
A magyar irodalom egységének felismerése és 
tudatos ápolása tette azzá. 

Átalakult a szerkesztőbizottság is. Ilia Mi
hály főszerkesztő lett (1972-1974). Időközben 
azonban a politikai viszonyok megváltoztak. 
Az új gazdasági mechanizmusnak nevezett fo
lyamatot, mely a szellemi életbe bizonyos eny
hülést hozott, Brezsnyev aggályai, majd ellen
intézkedései megállították. Ürügyet kellett ke
resni a főszerkesztő menesztésére. A rutinos 
pártmunkásoknak ez nem jelentett nehézséget: 
1974 decemberében menesztették Iliát. Csak
hogy ekkorra már a Tiszatáj arculata oly mér
tékben kiformálódott, hogy azt nehéz volt meg
változtatni. Ráadásul az új főszerkesztő (Vörös 
László) ezt nem is akarta s töretlenül ott foly
tatta, ahol Ilia Mihály abbahagyta. Meg is lett a 
jutalma. Gyakran kapott „felelős személyektől" 
fejmosást, kioktatást, prémium megvonást. Egy
re sűrűbben emlegettek „közléspolitikai hibá
kat". Nagy Gáspárnak az 1986 júniusi számá
ban jelent meg „A fiú naplójából" című verse, 
melyben bizonyos júdásfát emleget félre nem 
érthető más szimbólumokkal együtt. A támadás 

magától Kádár Jánostól indult el, mert valaki 
elhitette vele, hogy ő a versben szereplő Júdás. 
Az MSZMP KB Titkársága fél évre betiltotta a 
lapot. Ekkor azonban már más szelek fújtak, 
melyet az ország politikai vezetése nem akart 
tudomásul venni. A betiltást országos felzúdu
lás követte. Az írószövetség választmánya til
takozott „a magyar irodalmat ért súlyos sére
lem" miatt. Később az írók egy része is csatla
kozott ehhez, s nem küldött kéziratot a más 
kezekbe adott Tiszatájnak, sőt az ott lévőeket 
is visszakérte. Nem volt kétséges, hogy 1987-
re túlhaladta az idő a merev pártszemléletet. A 
mindig ellenőrizhetetlen szájhagyomány (dur
vábban pletyka) szerint, amikor Kádár Jánost 
figyelmeztették, hogy a szerkesztők eltávolítá
sa miatt az írótársadalom bojkottálni fogja a la
pot, a pártvezér azt felelte: eddig az övék volt, 
most majd a miénk lesz. Jóslata bevált, ám az 
1988-89-es években nehezen jött össze a fo
lyóirat. A Tiszatájat sújtó rendelkezés miatt 55 
neves közéleti személy, akik párttagok voltak, 
levélben fordult a megyei pártbizottsághoz, mely
ben a szerkesztőgárda rehabilitálását kérték. A 
megyei bizottság - jellemző módon - nem 
mert állást foglalni e kérdésben s a levelet fel
küldte a Politikai Bizottsághoz, ahonnan dodo
nai választ kapott. Ebben leszögezték, hogy az 
ügy rendezése a Csongrád megyei Pártbizott
ság illetékességi körébe tartozik. Ennek elsőtit
kára immáron nem kerülhette meg a nyílt szín
vallást. A megyei pártértekezlet előtt levonta a 
tanulságot: „Keresnünk kell a közmegegyezést 
a Tiszatáj ügyben." Hosszú és keserves egyez
kedés kezdődött, amelynek végeredményeként 
visszahelyezték a régi szerkesztőséget, akik 
igyekeztek mihamarabb feledni a sérelmeket, 
hogy a régi medrébe terelhessék vissza az 
országosan ismert és közkedvelt folyóiratot. 

Gyuris György a szegedi Somogyi Könyvtár 
jelenlegi igazgatója. Tanult mesterségét meg 
nem tagadva könyve végén közli a Tiszatáj 
bibliográfiai adatait, a tematikus számokat, a 
Tiszatáj füzetei és a Tiszatáj irodalmi kiskönyv
tár sorozatának megjelent számait. A köny-
nyebb eligazodást a kötetben szereplő névmu
tató könnyíti meg. A felvázolt kép szükségsze-
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rűen (és éppen a kritikus részeknél) hézagos, hi
szen egyes ügyek „rendezése" sokszor szóban 
történt, nincs írásbeli nyoma. Sürgősen meg kel
lene örökíteni, magnóra venni a még élők val
lomást. Ezt a szerző a legérintettebbekkel meg
tette ugyan, de a mellékszereplők bizonyára ér
tékes megjegyzésekkel töltenék ki a még meglé
vő hézagokat. Reméljük, hogy a fiatalabb nem
zedék között akad erre vállalkozó. A Tiszatáj fél 
évszázados történetének alappillérei, éppen e 
könyv jóvoltából, rendelkezésünkre állanak. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Raabe, Mechthild: Die Fürstliche Biblio
thek zu Wolfenbüttel und ihre Leser. Zur 
Geschichte des institutionellen Lesens in einer 
norddeutschen Residenz 1664-1806. [Wolfen
büttel, 1997, Magánkiadás], 232 1. 

A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár 
1997-ben ünnepeli fennállásának 425. évfordu
lóját, a könyvtárat egyetemi rangú nemzetközi 
központtá tevő volt igazgató, Paul Raabe pedig 
ebben az évben volt 70 éves. A kettős ünnep a 
létrehozója annak az alkalmi - ám tudományos 
- kiadványnak, amely Mechthild Raabe két 
tanulmányát közli a hercegi könyvtár olvasói
nak történetéről. 

Mechthild Raabe többéves kutatása ered
ményeképpen két hatalmas adattárral zárta le 
azt a vizsgálatot, amelynek során a wolfenbüt
teli könyvtár olvasói szokásait dolgozta fel. A 
két adattár a müncheni Saur kiadó gondozásá
ban jelent meg (Leser und Lektüre. Die Aus
leihbücher der Herzog August Bibliothek Wol
fenbüttel 1714-1799. 1-4. köt. München [stb.] 
1989; Leser und Lektüre vom 17. und 19. Jahr
hundert. Die Ausleihbücher der Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel 1664-1806. 1-4. köt. 
München [stb.] 1997), és a kiadó nagyvonalú
sága tette lehetővé, hogy a bevezető tanulmá
nyok ünnepi gesztusként és a szélesebb közön
ség számára is hozzáférhetővé váljanak. 

A wolfenbütteli Herzog August könyvtár az 
ifjabb August herceg halála után, 1666-ban 

vált nyilvános könyvtárrá és ebből az időből 
maradtak fenn az első kölcsönző könyvek. A 
szorgos könyvtárőrök vezette hatalmas kézira
tos köteteket Mechthild Raabe sokéves mun
kával dolgozta fel és állította össze azokat a 
statisztikai táblázatokat, amelyek az olvasók 
foglalkozását, társadalmi helyzetét, az olvas
mányok szerzőit, témáját, nyelvét dokumentál
ják. A két dokumentum-gyűjtemény bevezető 
tanulmányai - azaz a mostani kötet -, a vizsgá
lat eredményét, a statisztikák tanulságait foglal
ják össze, felrajzolva a könyvtár, annak munka
társai és olvasói történetét is. A tanulmányok 
bemutatják a könyvtár egyes korszakait, kü
lönbséget téve a tulajdonos hercegek könyv
gyűjtési szokásai között. Az alapító Julius her
ceg, majd a névadó August herceg a barokk fő
úri reprezentáció megtestesítőjének tartották a 
könyvtárat. Ugyanezt a felfogást képviselték az 
íróként is ismert Anton Ulrich herceg és leszár
mazottai. I. Károly és fiai a felvilágosodott ab
szolutizmus és a reformtörekvések megvalósí
tása jegyében fejlesztették tovább a könyvtárat 
és tették lehetővé a szélesebb körű használatot. 

A könyvgyűjtő, ám mégis amatőr tudós her
cegek mellett azonban jelentős szerepet játszot
tak a könyvtár életében a nevezetes könyvtár
őrök is. Amíg az egyik kiváló személyiség, a 
londoni Royal Society és a Philipp von Zesen 
neve által fémjelzett Deutschgesinnte Gesell
schaft tagja, David Hanisius tizenötéves könyv
tárvezetői működésének szinte semmi kimutat
ható nyoma nincs, addig a másik kiválóság, 
Gottfried Leibniz nevéhez számtalan szakszerű 
intézkedés, a katalogizálás továbbfejlesztése, 
az épületek kibővítése fűződik. A kevéssé is
mert Lorenz Hertel és Jakob Burkhard után ki 
kell emelni a könyvtár legnevezetesebb irányí
tóját, Gotthold Ephraim Lessinget, aki számos 
művét, többek között az Emília GalottiX és a 
Bölcs Náthánt is Wolfenbüttelben írta. Tehette 
ezt annak fényében, hogy könyvtárosi munkája 
mellett munkaadója, Karl Wilhelm Ferdinand 
herceg lehetővé tette, hogy „ő használja a 
könyvtárat és kevéssé a könyvtár őt". 

A nevezett könyvtárőrök között meg kell 
még említeni Michael Ritthalert, aki a felsőma-




