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Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom 
történetéhez. Középkor (1000-1530). Szerk. 
MADAS Edit. Bp. 1992. Tankönyvkiadó, 621 p. 
A nagyobb részében nehezen hozzáférhető 
írásokból, a középkori magyarországi literatúrát 
legtágabb értelemben képviselő latin és magyar 
nyelvű termékekből: teológiai és jogi munkák
ból, gestákból, krónikákból, hivatalos és magán
levelekből, prédikációkból, végrendeletekből és 
könyvjegyzékekből, töredékekből, elsősorban kó
dexeinkből vett szemelvények gazdag antológiáját 
vehetik kezükbe a magyar szakos egyetemi hall
gatók és mindazok, akik a régi magyar nyelv és 
költészet iránt érdeklődnek, s fel szeretnék frissíte
ni ismereteiket — vagy egyáltalán megismerni a 
kereszténység felvételét követő évszázadok szelle
mét, történelmét, néprajzát, műveltségét. Számuk
ra Madas Edit roppant gazdag válogatása valóság
gal könyvtárnyi ismeretanyagot nyújt kitűnő didak
tikai érzékkel megszerkesztett gyűjteményében. 

A kötet két nagy szerkezeti egységben csopor
tosítja az anyagot. Első felét a latin nyelvű iroda
lom dokumentumai képezik. Kronologikus rend
ben először a prózai emlékek témakörök szerint 
csoportosítva olvashatók. Az államszervezés iro
dalmát István és Kálmán királyok törvénykönyvei 
képviselik. Ebben a részben kap helyet a tihanyi 
apátság alapító levele, teljes terjedelemben. Szent 
István törvényeivel együtt hagyományozódott fi
ához szóló erkölcstanító könyvecskéje, az Intel
mek. Minthogy Szent GellértDeliberatióp magyar 
földön született, helyet kapott a gyűjteményben 
(Részletek). Az Árpád-kori legendákat (András és 
Benedek, István, Imre, László, (jeliért) a gesták és 
krónikák követik. Ezután hivatalos (az első Szent 
Lászlóé 1090-ből) és magánlevelek következnek, 
összesen 12. A prédikációs irodalmat 3 sermo kép
viseli. Egy a „Pécsi egyetemi beszédekéből; egy-

egy Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát terjedelmes 
nyomtatott beszédgyűjteményéből. Julianus barát 
jelentése és Rogerius Siralmas Éneke után a felvi
déki származású Leibici Márton emlékiratából ol
vashatunk érdekes részleteket. Az obszerváns fe
rencesek krónikájának és Gyöngyösi Gergely pá
los rendi történetének részletei illusztrálják a ma
gyarországi egyháztörténetírás kezdeteit. A hazai 
könyvkultúráról tájékoztat a pannonhalmi apátság 
(1093), a pécsváradi apátság (1015-12. század) ja
vainak összeírása és a veszprémi káptalan könyv
jegyzéke (1429-1437). 

Mindezek az írások a legjobb magyar szakem
berek fordításában olvashatók, közülük nem egyet 
a kötet szerzője készített. A latin nyelvű verses em
lékek magyar átültetéseit pusztán a fordítók nevé
nek felsorolása is minősíti: Babits Mihály, Koszto
lányi Dezső, Csanád Béla, Weöres Sándor, Vas Ist
ván, Csonka Ferenc. Mivel azonban a kötet össze
állítója szerint „a műfordító költő sokszor önké
nyesen bánik a fordítandó anyaggal, önálló, új mű
vet alkot", az egyházi költészetet képviselő szek
venciák, himnuszok, zsolozsmák közlése kétnyel
vű. Csak a világi költészetet képviselő Siratóének 
Magyarországról címűnél mondott le a szerkesztő 
a latin szöveg kinyomtatásáról „a költemény terje
delmére és jó fordítására való tekintettel." 

A kötet második fele a magyar nyelvű irodal
mat mutatja be, két alkorszakra osztva. 

Az Árpád-kori és Anjou-kori szövegemlékek: 
Halotti Beszéd, Ómagyar Mária-siralom olvasha
tó itt betűhív közlésben és egykori feltehető kiej
tésben, valamint napjaink beszédje szerinti értel
mezésben. Mindkettőnél megtaláljuk a latin elő
kép szövegét és annak fordítását. A Gyulafehérvá
ri sorokai betűhív közlésben a latin megfelelővel 
együtt, a Königsbergs töredékei kiejtés szerinti átí
rásban olvashatjuk. 
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A késő középkori emlékek prózai és verses 
csoportosításban jelentek meg. A Miatyánk, Üd
vözlégy, Tízparancsolat, Hiszekegy szövege több 
előfordulásban megtalálható. Legrégebbi fennma
radt bibliafordításunk szövegrészletét a Müncheni 
Kódexből olvashatjuk betűhív közlésben, átírt szö
vegben és a latin eredetiben. Egyéb kisebb terje
delmű bibliarészeket tartalmaz a kötet az Apor-, 
Döbrentei-, Keszthelyi, Jordánszky-, Székelyud
varhelyi kódexekből eredeti szövegekben. Mivel a 
Jókai-kódex fordítását a latin eredeti nélkül sok
szor nehéz megérteni, az innen közölt Szent Fe
renc legendarészeket latin megfelelőjükkel és átírt 
szövegben is közli a kötet. Más eljárással hat kódex 
szövegezésében ismerhetjük meg ÜL Elek-legendái. 
Az Érdi-kódex szolgáltatta a Szent György, Szent 
Márton, Szent István, Szent László, Remete Szent 
Pál, Szent Erzsébetről szóló legendarészeket. Kö
zülük a Szent Istvánról és Szent Lászlóról szóló a 
magyar nyelvű történetírás kezdetének tekinthető. 
Hosszabb szemelvény mutatja be Szent Margitot 
Ráskai Lea írásából. Példák következnek ezután 
jórészt a Példák Könyvéből, de egyéb kódexekből 
is, majd „Philibertus és Forseus püspök látomása" 
a Nádor-kódexből. A prédikáció műfajt elsősorban 
a Karthauzi Névtelen beszéd-és legendagyűjtemé
nyéből (Érdy-kódex) ismerhetjük meg. Elismerés 
illeti Madas Editet, hogy antológiájába felvette en
nek magyarra fordított Prológusai, és a jegyzetben 
is felhívta a figyelmet, hogy a latin előszóban ha
zánkban az első tudatos írói programmal találko
zunk. 

Néhány elmélkedést és imádságot kövelőleg 4 
dramatizált szöveget, (dialógust) olvasunk az an
tológiában: az „Élet és Halál párbeszédéi" meg 
a „Haláltáncot" a Példák Könyvéből; „Az aposto
lok vetélkedését" és a „Három körösztyén leányt." 
(Ez utóbbit a Sándor-kódexből.) Egy egészen friss 
kiadványból (Középkori leveleink /1541-ig/). Régi 
Magyar Levéltár 1. Szerk. Hegedűs A. és Papp L. 
Bp. 1992.) merítve, alig ismert irodalmi műfajt mu
tat be Madas Edit 6 levél újraközlésével. Jórészt 
misszilis levelek. Legizgalmasabb köztük, valóban 
irodalmi értékű, az apja helyében fogságot szenve
dő Héderváry Lőrincé 1533-ból. 

A késő középkor verses emlékei, az egyházi 
költészet darabjai között több, eddig az irodalmi 
köztudatba nem került himnuszra hívja fel a szer
kesztő a figyelmet, bár éppen ez a rész, hála Hor

váth János és Gerézdi Rábán munkáinak, talán a 
gyűjtemény legismertebb fejezetének tekinthető. 

Amint látható, tartalmát tekintve, a gyűjte
mény szinte a maximumot nyújtja. Elismerésre 
méltó, ahogyan ezt teszi. így az a tény, hogy sok
szor a művek teljes szövegét adja. Ha azok már 
megjelentek más kiadásban, nem egyszerűen át
veszi őket, hanem ellenőrzi, visszamegy az eredeti 
forrásra. A szövegközlésen túl a jegyzetapparátus 
minden szükséges tájékoztatást megad a tartalom
ra, a műfaji sajátosságokra vonatkozólag, emel
lett közli a szakirodalmat. Sajnálnunk kell azon
ban, hogy ez nem minden esetben történt meg. Pl. 
a 342-346. lapokon közölt Énekek Énekének nin
csen jegyzete. Pedig ha valahol, itt szükséges a tár
gyi magyarázat. A betű szerinti értelem mögött rej
lő mélyebb, misztikus értelemre rá kellett volna 
mutatni. Nem tételezhető fel, hogy a középiskolá
ból kikerülő egyetemi hallgató, (de a felnőtt, „ta
nult" emberek legnagyobb része sem!) annyi bibli
ai ismerettel rendelkeznék, hogy helyesen értse és 
értelmezze a Bibliának ezt a fönséges énekét. Meg 
kelleti volna mondani, hogy a legáltalánosabb fel
fogás szerint az ének a zsidó házasságkötési szer
tartás, a nászhét egyes mozzanatait tárja elénk; 
hogy a menyasszony és a vőlegény dialógusait meg
megszakítják a jeruzsálemi leányok, a nép szere
pei; hogy itt egész eseménysorozatról van szó és 
szerelmi énekek sorozatáról. A vőlegény (az Ének 
hol királynak, hol Salamonnak nevezi) és a meny
asszony (Sulamit, akit vonatkozásba hoznak Suna-
mittal, aki Dávid és Salamon történetében szere
pel) szájába adott énekeket nem ők adták elő, ha
nem hallgatták. A hagyomány Salamonnak tulaj
donította az éneket, ezért szerepel ő a könyv cí
mében. (Azt is közölni lehetett volna, hogy a zsi
dó tudósok magyarázata szerint az Ének az Isten 
és Izrael közötti szeretet allegorikus kifejezése; a 
regi egyházi szerzők szerint viszont Krisztusnak az 
Egyházzal kötött misztikus házasságát kifejező al
legória.) 

A szövegek megértését szolgálják a lábjegyze
tek szó- és olykor tárgyi magyarázatai. Mint a szö
vegkiadványokban általában lenni szokott, a jelen 
esetben is helyenként tapasztaljuk és hiányoljuk az 
egyöntetűséget és a teljességet. Egyes esetekben 
könnyen azonosítható szóalakot ismétellen ma
gyaráz a sajtó alá rendező. Máskor — bár az ilyen 
megítélés mindig szubjektív — érthetetlen vagy ne
hezen értelmezhető szót nem jegyzetel. Példákat 
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a fentebb említett Énekek Énekéből vehetünk. A 
jegyzetben olvashatjuk, hogy a házaknak héjazat
ja am. azok teteje; „ablakon néz és rostélyon kaku-
csol" am. kukucskál. De nem tudjuk meg, mit je
lent „Cédárnak hajioki", (=arábiai pusztai törzs!); 
„Kevéssé, hogy elmultam volna" (= elhagytam vol
na); „füstnek vesszeje" (=füstoszlop); „ü tőre ün-
nen farán" (= az oldalán);" nyakadnak egyik ha
jába" (= láncocskájával); ,fisztulát és cinnamo-
most" (= illatos nád és fahéj); „ü torka édességes" 
(= szája) stb. A l i . szám alatt tévesen értelmezi 
a bomboztak szót. Helyesen: bimbóztak, kirügyez
tek Máshol több ízben nem magyarázza az ezenne 
(= annyi) szót, de mélyhangú párját: azannyaí igen 
(pl. a 353. oldalon). Némileg zavaró, hogy a szöve
gekben több helyen a szavak felett zárójelbe tett 
indexszám található. Részben tervbe vett, de elha
gyott szómagyarázatokat jelölhetnek, részben saj
tóhibáknak tekinthetők, véletlenül benne marad
tak a kiadványban. (Egyébként kevés más sajtóhi
ba maradt a kötetben, bár van ilyenre is példa, mint 
a Szent Ferenc legendában a 353. oldalon várará
nak — varasának, a 354-en megétvén — megért
vén, 355-en leterjelszté — leterjeszté helyett. Vala
mennyi az átírt szövegben!) 

Aprólékoskodó észrevételeink mit sem csök
kentenék ennek az elsősorban egyetemi tankönyv
nek szánt antológiának az értékén. A kiadvány 
nagyon hasznosan támogathatja a magyar szakos 
hallgatók oktatását. Benne megtalálják a közép
kori magyar literatúra minden fontos emlékének 
szövegét. Megértésükhöz a jegyzetapparátus álta
lában kellő fellvilágosítással szolgál, sőt ugyanazon 
szövegek különböző fordításainak, illetőleg máso
latainak párhuzamos közlésével megismerkedhet
nek a szöveg-összehasonlítás módszereivel is. Fel
készíti őket a tudományos kiadások önálló haszná
latára. Kétséges azonban, a középiskolákból ma
gukkal hozott ismeretanyag mennyisége egyelőre 
elegendő-e a szöveggyűjteményben nyújtottak be
fogadására. De ez már nem a szöveget válogató és 
kommentáló Madas Edit kitűnő munkájától függ. 

VARGA IMRE 

Erdész Ádám: Tervező, kutató, tanító. Hai
man György munkásságáról. (Kner Nyom
daipari Múzeum füzetei 24.) Békéscsaba-Gyoma-
endrőd,1992,140 p. 

Kétkedve vettük kezünkbe a könyvet: vajon 
tud-e a nagyszámú nyilatkozat, kritika, vallomás, 

értékelés és önértékelés után újat mondani Hai
man György? Tudott. És ez elsősorban a célirá
nyos kérdéseknek köszönhető, melyek szigorúan a 
tárgynál tartották az interjúalanyt, nem engedték 
elkalandozni, vakvágányra szaladni. 

Huszadik századi könyvkiadásunk egyik meg
határozója volt a gyomai Kner dinasztia, melynek 
utolsó élő és alkotó tagja Haiman György, aki 
nagybátyja, Kner Imre irányításával és atyai támo
gatásával járta végig a tipográfussá válás görön
gyös útját. Alig múlt huszonnégy éves, amikor a 
Magyar Bibliophil Társaság egyszerre két munká
ját is az év legszebb öt könyve közé sorolta. Et
től kezdve — bár mesterénél jóval kisebb körben 
tartották számon — neve összefonódott a hazai 
nyomdászat történetével. A holocaust borzalmait 
átélve magától értetődő és törvényszerű volt, hogy 
a családi nyomdát átvegye. Ám 1948 nyarán, elő
re sejtve a nyomdák államosítását, elfogadta Len
gyel Lajosnak — a nyomdák első vezérigazgatójá
nak — meghívását, és attól kezdve, az örökké át
szervezés alatt álló könyvkiadás vezetői posztjain 
tevékenykedett. 

Az Iparművészeti Főiskola tipográfiai tanszé
kének 1948-tól másfél évtizedig volt tanára, s ami
kor megszüntették a grafikai szakot, meghívták az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol könyv
esztétikát és könyvtörténetet adott elő. Közben, 
az 1950-es évek vége felé a könyvtervezéshez is 
visszatért. Szabad idejében pedig egyre többet fog
lalkozott a betű művészetével, történetével, s egy
más után jelentek meg tanulmányai a szakfolyóira
tok hasábjain. A koronát a Misztótfalusi Kis Mik
lósról írott könyvével, valamint A nyomtatott betű 
művészete c. könyvével tette fel munkásságára. 

Haiman György ma is dolgozik. Hittel vallja, 
hogy a tipográfust mindenben a mérték és az arány 
kell, hogy vezesse. I la ezzel élni tud, akkor alkotá
sa nemcsak közvetít, hanem hat is. A könyv első
sorban a közlés szolgálata, és aki ezt szüntelenül 
szem előtt tartja, megóvja magát attól, hogy mun
kája eszközből céllá, különösen pedig öncéllá vál
jék. 

A könyv végén 35 oldalas bibliográfia találha
tó, mely Haiman György 1932 és 1991 közötti mun
kásságából válogat, amit csekély munkával teljes
sé lehetne tenni. Megérné. Persze akkor a bib
liográfiák kialakult, szigorú rendjéhez is igazod
ni kell. Nem lehetnének átfedések, más címsza
vak alá ismételten besorolt tanulmányok, könyvek, 
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melyekre másodszor csak rövidített címleírásban 
hivatkoznak, és egy laza utalással — „lásd ott", 
tudniillik az előzőnél, — kényszerítik a haszná
lót további keresésre. Vitatható az egyes tanul
mányok folyóiratonkénti (Acta Litteraria, Béké
si Élet, Interpressgrafik, Irodalomtörténeti Közle
mények, Magyar Grafika, Magyar Könyvszemle, 
Papír- és Nyomdatechnika) besorolása is. Nyilván 
az időrendi a helyes. Célszerűbb lett volna az al
címet főcímmé emelni, hiszen akkor első pillanat
ra világos lett volna, hogy miről, illetve kiről szól a 
könyv. 

Mindent összevetve azonban dicsérnünk kell a 
szerzőt, hogy a Békés megyei Levéltárban találha
tó Kner-hagyaték gondozójaként vállalkozott Ha-
iman György megszólaltatására. A Kner Nyomda
ipari Múzeum pedig a tőle megszokott szép kiállí
tásban állította elő a kötetet. 

KŐHEGYI MIHÁLY 

Hitel. I—II. kötet.(Kolozsvár) 1935-1944. Tanul
mányok, repertórium. Válogatta, a bevezető ta
nulmányt írta és a repertóriumot összeállította 
ZÁHONY Éva. [Bp.] 1991. Bethlen Gábor könyv
kiadó. 390,448 p. 

A Hitel első száma 1935. január l-jén jelent 
meg Kolozsvárott, az erdélyi magyar kisebbség 
húszéveseinek szellemi vállalkozásaként. A refor
mátus Makkai László, aki már egyetemi hallgató
ként részt vett Erdély irodalmi és szellemi életében 
(munkatársa volt az Erdélyi Helikonunk, egyik ro
vatvezetője azEllenzék című napilapnak) és a kato
likus Venczel József (a kolozsvári Lyceum Könyv
tárának dolgozója, az Erdélyi Iskola című katoli
kus nevelésügyi folyóirat technikai szerkesztője és 
rovatvezetője) 1934-ben végezte a folyóirat elő
zetes tervének a kidolgozását. A felekezeti jelleg
től mentes lapnak szociológiai, szociográfiai, sta
tisztikai cikkek közlésével valós önismeretre, falu
kutatásra, társadalomkutatásra kellett törekednie, 
továbbá képviselnie kellett az intellektuális városi 
vonalat, de ugyanakkor tisztázni kellett a paraszt
ság társadalmi szerepét, megteremteni Erdélyben 
a magyar népi egységet. 

A megindult lapot senki sem támogatta, az ifjú
ságtól összeadott pénzen indult. Munkatársainak 
többségét valamelyik egyetemen vagy főiskolán ta
nuló hallgatók alkották, akik kisebbségi reálpoliti
kát és szociális haladást sürgettek. A félhavonkénti 

megjelentetésre tervezett folyóiratból, az első Hi
telből hat szám látott napvilágot, az utolsó 1935 jú
liusában jelent meg. A szerkesztéssel is, de főleg a 
kiadás problémáival foglalkozó Makkai László ek
kor Magyarországra költözött. 

Távozása után a lapkiadás jogát Venczel József 
örökölte, de a megjelentetésre sem anyagi, sem 
egyéb erők nem álltak rendelkezésére. Állandóan 
foglalkoztatta azonban a lap újraindításának a ter
ve, melynek megvalósítását Németh László és Bol
dizsár Iván 1935-ben Erdélyben tett utazásukról 
szóló beszámolóinak megjelenése (Németh Lász
ló: Magyarok Romániában a Tanú 1935-ös 3-4. szá
mában 113-182., Boldizsár Iván: Erdély második 
Trianonja a Napkelet novemberi számában 733-
740. nagy mértékben siettette. Mindkét útirajz tra
gikusnak ítélte az erdélyi magyar kisebbség politi
kai, gazdasági, szellemi állapotát, társadalmi szer
vezetlenségét, képtelennek tartotta azt helytállás
ra, mivel lélekben passzív és rokkant, szervezetei 
széthúzok és tehetetlenek. Az útibeszámolóknak 
Erdélyben és Magyarországon keltett visszhang
ja nem kis mértékben sarkallta Venczel Józsefet 
és a hozzá társult Kéki Bélát (ebben az időben a 
Pásztortűz szerkesztőjét), hogy az erdélyi kisebbsé
gi közösség megszervezése érdekében újraindítsák 
a Hitelt, mely az egész erdélyi magyarság gazdasá
gi, politikai, társadalmi, szellemi helyzetét a való 
tényeknek megfelelően feltárja, hogy keressék az 
utat az elvek és a lehetőségek között. 

A negyedévenként megjelenő tudományos igé
nyű folyóiratot négytagú szerkesztőbizottság gon
dozására bízták: Venczel József a társadalomku
tatással, Kéki Béla a kulturális kérdésekkel, Alb
recht Dezső (felelős szerkesztőként és kiadóként) 
a politikával, Vita Sándor szövetkezeti szakértő
ként a gazdasági kérdésekkel való törődés felada
tát kapta. Foglalkozott a folyóirat tudománypoliti
kával, iskolaüggyel, a magyar-román viszony vizs
gálatával, az ún. utódállamokban élő magyar ki
sebbségek helyzetével, történettudománnyal, iro
dalommal, művészeti témákkal, mint a zene, kép
zőművészet, népművészet. 

A második Hitel első száma 1936-ban jelent 
meg Albrecht Dezső (Az építő Erdély 1. sz. 1-
26.), Venczel Józset(Metamorphosis Transylvaniae 
1. sz. 73-80.) programadó tanulmányával, melyek 
éppen úgy, mint az 1939-ig folyamatosan napvilá
got látott további számok sok magvas tanulmánya, 
nemcsak ezeknek az éveknek romániai magyar ki-
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sebbsége részére jelöltek utat, hanem fájdalmasan 
időszerűek és tanulságosak a mai erdélyi magyar 
kisebbség, sőt a magyarországi jelen társadalom 
számára is. 

Közben a Hitel munkatársai mindent megtet
tek a Tamási Árontól szervezett Vásárhelyi Talál
kozó (1937. október 2-4.) sikeréért, ahol nem a 
Hitel képviselőiként, hanem mint egyének vettek 
részt, és mind a négy szerkesztő fontos szerepet 
játszott a kisebbségi magyarság életét érintő kér
déseknek népfrontos szellemben történt megvita
tásában. 

A Vásárhelyi Találkozó után még kél éven át 
jelent meg negyedévenként a második Hitel. Majd 
másfél év kihagyás után látott napvilágot az 1940-
41-es 5-6. összevont évfolyam a második bécsi dön
tés, Észak-Erdély visszacsatolása után. A megvál
tozott történeti helyzetben a folyóirat élete 1942 
áprilisától rendeződött. Havi folyóirat lett, mely 
1944 júliusáig állt fenn. Megváltozott tartalom
mal, részben Magyarországból Kolozsvárra érke
zett munkatársakkal. Elmaradtak a társadalomku
tatás eredményeit bemutató tanulmányok, előtér
be került a történelem, Erdély és népeinek, kie
melten a román népnek története, Erdély népei 
egymáshoz való kapcsolatainak vizsgálata. 

A Bethlen Gábor Könyvkiadótól megjelente
tett két kötet a kolozsvári folyóirat (1935-1944) 
legjelentősebb tanulmányait tartalmazza, általá
ban megjelenésük időrendjében az alábbi csopor
tosításban. I. Magyar kisebbségi társadalompoliti
ka, II. Gazdaságpolitika — agrárpolitika, III. Mű
velődéspolitika, IV Művészetek, irodalom, V. Tár
sadalomkutatás — társadalomstatisztika — szoci
ográfia, VI. Erdély és népeinek története, VII. A 
román nép története. Aszemelvényeket Albert Ti
bor rövid Előszava és Záhony Éva 51 lapos Beveze
tőtanulmánya előzi meg. Ez ulóbbi tájékoztat a ro
mániai magyarság 22 éves kisebbségi sorsáról, an
nak kezdeti politikai próbálkozásairól, a transzil-
vánizmus kialakulásáról, társadalomszervező ere
jéről, majd a kisebbségi sorsba kényszerült első, 
„idős" nemzedékeket követő nemzedéki váltásról. 
Megismertet bennünket az erdélyi magyar ifjúság 
szervezeteivel, mozgalmaival (A Székelyek Kolozs
vári Társasága, Erdélyi Fiatalok), az 1934-ben je
lentkező húszévesek új szellemi vállalkozásával; 
a Hitel nemzedékének eszméivel, programjával, 
megvalósítási szándékaival az első, majd a máso
dik Hitelben. Ezzel kapcsolatban tárgyalja a Hi

tel és az Erdélyi Fiatalok ellentétét, az 1937-es Vá
sárhelyi Találkozói. A Hitel-vacsorákról és az Er
délyi Körről szóló fejezetek részben már a folyói
ratnak az Észak-Erdély visszacsatolását követő rö
vid időszakbeli történetét nyújtja. Nem különben 
aMetamorphosis Transylvaniae című fejezet. A be
vezető utolsó lapjain a Hitel szerkesztőinek élet
rajzával ismertet meg bennünket Záhony Éva. Ne
vezetesen Albrecht Dezső (1908-1976), Kéki Bé
la (1907-1993), Makkai Lásszló (1914-1989), Ven-
czel József (1913-1972), Vita Sándor (1904- ) né
pükért folytatott küzdelmes életéről olvashatunk. 
AII. kötet végén található repertórium szintén az 
ő munkája. 

Lehetetlen itt a két kötetben napvilágot látott 
64 tanulmányt bemutatnunk. Legfeljebb egy-két 
ma is aktuális, az összmagyarságnak, az új kisebb
ségi sorban vergődő erdélyi magyarságnak tanul
ságos, utat mutató dolgozatokra hívhatjuk fel a fi
gyelmet. Ilyenek elsősorban Albrecht Dezső tanul
mányai. Ma is ott tartunk, hogy „a kisebbségi kér
dés általános európai rendezésének reménye szét
foszlott." „.. . sokáig közvéleményünk reménysé
gét abba vetette, hogy a Novalis álmodta európai 
szellemi egység s az ebből folyó jóakarat és meg
értés közel van a megvalósuláshoz. Az idők meg
mutatták, hogy az álom túl korai volt. Fájdalmas 
ebből az álomból a felébredés, hiszen megvalósu
lása esetén politikai síkon magával hozhatta vol
na a nemzet-állam: >az egy nép, egy állam, egy 
kultúra< uralmának a hanyatlását és megteremt
hette volna az objektív államot, melyben a nemzet 
és az állam fogalma egymástól elválik. Az európai 
helyzet alakulása azonban az ellenkező utat mu
tatja. Joggal merül fel tehát a kisebbségekben a fé
lelem, hogy a nemzetállam gondolatának uralom
ra jutása egyben saját nemzeti létük megsemmisí
tését jelenti". {A második kör. I. köt. 73-81). Nem 
ez a félelem tölti-e el ma is az országhatárok spiri-
tualizálódását áhító lelkünket? 

A Hitel 1937/1. számában a Transylván Diéta 
(I. köt. 82-84) feladatai közt az alábbi követelmé
nyeket támasztja: 1. A nemzeti gondolat tisztázá
sa, 2. A nemzeti egység a teljes társadalmi egysé
gen épüljön, 3. Nemzeti programmal azonosult tö
meg és olyan vezetőség, amely a nemzeti társada
lomban lüktet és dolgozik, és amelynek kiválasztá
sában csak a szakértelem, a képesség és az arra
valóság játszhat szerepet, 4. Az egyházak szerepé
nek, fontosságának és szükségességének elismeré-
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se, 5. Egészséges közszellem kialakítása. A nyílt és 
őszinte kritika megteremtése . . . mely ítéletével 
sújt mindenkit, aki a közösségi érdek ellen vét stb. 
Lehet-e időszerűbb program a ma számára akár 
Magyarországon, akár Erdélyben? 

Nem nekünk szól-e a Magyar Népközösség cí
mű tanulmány (I. köt. 135-143) fejtegetése? „A 
kisebbségi kérdés általános európai rendezésének 
reménye . . . jó pár éve már szétfoszlott. Látha
tó, hogy a kisebbségi kérdés megoldása nem remél
hető humanisztikus alapon,... a kisebbségi kér
dés elsőrendűen politikai kérdés, és mint ilyen, ter
mészetszerűleg az erőviszonyok eredője.... a ki
sebbségek az államhatalommal, vagy a kisebbség
gel bíró államok az illető kisebbségek anyaorszá
gaival kötött közvetlen megállapodások és szerző
dések révén rendezik a kisebbségek helyzetét 
A kisebbségi kérdés megoldása — az európai jog
fejlődés mai helyzetében nem is történhetik ered
ményesen, csak kétoldali szerződésekkel." 

Bőségesen lehetne idézni Albrecht már em
lített és a kiadványban olvasható tanulmányaiból 
(Magyar Szövetség. I. köt. 119-120. Magyar Nép
közösség. I. köt. 135-143) olyan megállapításokat, 
tanácsokat, gondolatokat, melyeknek nagy hasz
nát vehetné a mai romániai magyar kisebbség élet
ben maradásáért folytatott keserves küzdelmében. 
Igaz, nemcsak az ő tanulmányai ilyenek. Különö
sen az I., a III. és az V. csoportba sorolt cikkekről 
kellene időszerűségük miatt részletesebben szó-
lanunk. Megemlítettük már Venczel József Meta-
morphosis Transylvaniae című cikkét (I. köt. 65-
72), melyben a magyar kisebbség közszellemének 
a valós önismereten nyugvó szükséges változásáról 
ír. Ugyanő más két tanulmányában, az Erdélyi kul-
túrproblémákkai (I. köt. 259-269), Művelődéspo
litikai tervekkel (I. köt. 269-277) foglalkozik. I la-
szonnal mélyülhet el az ember Márton Áron Nép
művelésünk feladatait taglaló írásában (I. köt. 278-
284) is. 

Értelemszerüleg a kiadványnak azokra a ta
nulmányaira szeretnénk terelni a figyellmet, me
lyek nemzet-, népmentő tennivalókkal foglalkoz
nak. Ezért nem említünk itt értékes művelődés
történeti, művészeti, irodalmi, nyelvészeti, történe
ti tárgyú dolgozatokat. Az erdélyi kisebbségi ma
gyarság fennmaradását ezeknél inkább szolgálják 
azok a gondolatok, melyek pl. Nagy András Egész
ségpolitikai vázlat (II. köt. 51-63), Domokos Pál 
Péter A moldvai magyarság történeti számadatai 

(II. köt. 81-92), Nagy Ödön Szórvány és beolvadás 
(II. köt. 145-162) tanulmányaiban nyernek megfo
galmazást. A kiadványnak leginkább szívbe marko
ló tanulmánya bizonyára ez az utolsóként említett. 
A mesterséges beolvasztás mellett évről évre ezrek 
vesznek el népünkből a természetes beolvadás kö
vetkeztében a románok közé ékelődött szórvány-
területeken. Ez a magyarság számára sajnálatos 
fogyatkozás évszázadok óta tart. így magyartala
nodon el a Mezőség, ritkult meg óriási mértékben 
a magyar lakosság Észak-Erdélyben. (Vö. Makkai 
László: Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak kia
lakulása. II. kötet 236-252) Sajnálatos, hogy „ma 
közvéleményüket alig izgatja a szórványkérdés". 
Pedig „igazi nemzeti erőpróbánk az, hogy ezt a 
nemzeti szégyent, a beolvadás folyamatát sikerül-
e megállapítanunk vagy legalábbis a természetesre 
csökkentenünk". 

VI. 

Horvát István és Ferenczy János levelezése. 
Sajtó alá rend., bev. Soós István. (Magyarországi 
tudósok levelezése 2.) Bp. MTA Irodalomtudomá
nyi Intézet. 309 p. 

Horvát István, történész, nyelvész, a 19. szá
zad első felének jelentős személyisége, nem vált az 
utókor kedvencévé. Rendszerint, ha Horvátról van 
szó, képtelen fantazmagóriáira emlékezünk, arra 
az eltökélt szándékára, hogy a világ őstörténetét 
magyarokkal, jászokkal, palócokkal, és szittyákkal 
népesítse be. Az 1830-as években, a reformkor 
első dinamikus évtizedében Horvát inkább a ha
ladás kerékkötőjének, mintsem előmozdítójának 
tetszett, és ezt a korszak kíméletlen kritikusa, Baj
za József Horvát szemére is hányta. Horvát azon 
állítására, hogy „Én inkább akarok atyáinkkal hi
bázni, mint az újabb tudatlan írókkal tartani," Baj
za így vágott vissza: „Micsoda gőgös, okatlan, fo
nák, és minden józan ész elleni beszéd. Ha így gon
dolkodik, akkor miért szerkeszti a Tudományos 
Gyűjteményt? És temesse el magát öreg fóliánsai-
val, színette códexei közé, zárja el ablakait hogy 
újítást ne láthasson." 

Érdekes módon, sok tanítványa, közöttük Eöt
vös József báró, a lényeget nem Horvát túlzása
iban, hanem minden kétségen felüli hazaszerete
tében látta, abban, hogy Horvát szívénél „mele
gebben szív nem dobogott a hazáért... Horvát 
érdemeit a haza sohasem hálálhatja meg eléggé." 
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Horvát István és Ferenczy János levelezése, a Ma
gyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi 
Intézete kiadásában, valóban a szokványostól el
térő képet nyújt számunkra Horvátról; az előíté
leteiben megrögzött, házsártos, maradi és sértődé-
keny öregúr helyett, a levelezés egy mozgékony, a 
kor haladó eszmevilágát szomjasan befogadó, ér
zékeny, de ugyanakkor életvidám fiatalembert va
rázsol elénk. 

Ez az utóbbi ábrázolás természetesen nem tel
jes új a korszak kutatói számára, hiszen a Horvát 
István Mindennapija cím alatt kiadott, 1805 és 1809 
közötti naplójegyzeteiben ez az ifjúkori kép tárul 
elénk. Ferenczy Jánossal folytatott levelezése rész
letekben bővelkedő kiegészítése a fiatal Horvát 
profiljának, és egyúttal rendkívül érdekes korrajz. 
Mind Horvát mind Ferenczy tagjai voltak Fábri 
Anna találó megfogalmazásában, a „lelkes és elhi
vatott értelmiség" kis csoportjának. 

A levelek zöme 1806 és 1809 között íródott, 
amikor mindkét fiatalember házitanítóskodott — 
Horvát a Fejér megyei Válban, Ferenczy pedig 
Pesten. Sok minden kötötte össze őket, többek 
között szegénységük, állandó anyagi problémáik. 
„Kérlek számláld össze azon egykét forintokat," ír
ta Ferenczy Horvátnak 1808-ban, „mellyekkel tar-
tozul nekem — szükségem van reájok!" De vala
hogy, fiatalságuk, életkedvük, minden új iránti lel
kesedésük átsegítette őket anyagi és egyéb gond
jaikon. 

Mindezt, még viszályaikat is, áthatotta egymás 
iránti baráti szeretetük. Korukban még nem volt 
valamiféle viktoriánus érzelmi visszafogottság vagy 
aggodalom afelett, hogy kölcsönös szeretetüket 
valaki félreérthetné. Nincsen tehát hangfogó ér
zelmeik szabadon áradó kifejezésein. „Emlékeze
tem feledésbe hozni sohasem engedi egymáshoz 
viseltető szeretetünket," írta Horvát Ferenczynek 
1806-ban, majd ugyanő ez évnek egy későbbi leve
lében így búcsúzott el barátjától; „Élj boldogul és 
szeress!" 

Ez a szeretet nem volt formaság a részükről, 
hiszen minden gondjukat, bajukat, örömeiket és 
gondolataikat megosztották egymással. Mókázás 
és egymás ugratása leveleiknek jó részét teszi ke
délyessé. Horvát így címezte meg egyik 1807-ben 
írott levelét: „Ferentzi Jánosának Horvát István 
vig órákat és szép leányokat!" És ugyancsak Hor
vát írt arról hogy kedvesénél fognak majd eszé

bejutni „a legfenekesebb orthographiai Princípiu
mok, midőn heves tsókai Félistenné teendének". 

A tréfálkozás csak enyhítette időnként, de nem 
küszöbölte ki vagy semlegesítette komoly aggo
dalmukat és törődésüket nemzeti és értelmiségi 
problémák irányában. Elsősorban a magyar nyelv 
és nyelvújítás kérdései foglalkoztatták mindket
tőjüket. Egyik legkorábbi levelében Ferenczy ezt 
írja Horvátnak, „Róllad tudom, hogy Nyelvünk
ben munkálkodói... Miglen nemzeteket hódí
tó Árpád fiainak nyelvök fön lészen, élsz te, és 
neved ezeknek halhatatlan tetteikkel együtt az 
örök setétségbe el nem merülhet." Hogy mennyi
re szívükön viselték a magyar nyelv sorsát, azt egy 
másik idézet tudná alátámasztani, ugyancsak Fe-
renczytől, 1806-ból: „Tsötörtökön a Korona őr
ző Bátjánál ebédöltünk. Nagy magyar lelket vár
tam én itten — árnyéka sem volt! Frantzia hango
kon, német morgásokon bosszantják itt a magyar 
füleket... Nézd az otsmán gyávaságot, mennyire 
hanyatlik. Mikor térünk józan észre, magyarok!" 

A nyelvújtási mozgalmat leginkább egy darázs
fészekhez lehetne hasonlítani, ahol a fenyegető 
fulánkok egymás felé meregetése számított szab
ványnak. Mind Horvát mind Ferenczy Révai Mik
lós hű tanítványai voltak; Révai barátait saját ba
rátainak tekintették, Révai ellenségeit viszont gyű
lölték. Ha bárki azt gondolná, hogy a jakobinus 
mozgalom vérbefojtása és az azt követő korszak 
fullasztó reakciója megbénították a kis számú ma
gyar értelmiséget, ez a levélváltás ennek ponto
san az ellenkezőjét bizonyítaná be. A pusztán sze
mélyes súrlódásokat majdnem lehetetlen megkü
lönböztetni a szenvedéllyel átfűtött elvi ellentétek
től. A kettő tulajdonképpen egybefonódik. 1806-
ban Ferenczy így számolt be barátjának a súlyosan 
beteg Révairól, „A haláltól tsak Vérségi miatt fél, 
oda leszen, úgymond, minden iparkodásom, fárad
ságom, munkáim félbe szagadnak, Vérségi lészen 
az Ország Grammatikusa!" 

A nyelvújítás mellett mindkettőjüket érdeklika 
magyar újságírás és a magyar színházi élet kezdet
leges próbálkozásai. Két levélben is, az egyik 1806-
ban, a másik 1807-ben íródott, Horvát arról pa
naszkodik, hogy mennyire az elvárt minőség alattit 
produkál a Kultsár István által szerkesztett Hazai 
Tudósítások „Nagyot köü gondolni, — írja Hor
vát —, a Magyar lélekről: meg sértetik az, ha gyim 
gyom portékát küldetnek megítélése alá... Mi
ért bánik Kultsár olh/ megvetőleg olvasóival, hogy 
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azoknak minden hiábavalóságokat kész eléjökbe 
tálalni! Kevés tud még íróink közül a Magyar Nem
zet méltóságához képest művelkedni... Mi édes 
Jantsim! törjünk ki e buta lelkek közül, s ne ígér
jünk soha többet a Nemzetnek, mint amit véghez 
vihetünk." 

Hasonló türelmetlenség fogja el Horvátot a 
nemzeti színjátszás állapotát vizsgálva: „A magyar 
játszó társaságnak néhány tagjai Pesten vágynak," 
— írja 1807-ben. „A vármegye rajta vagyon, hogy 
lábra állhassanak. Gyáva nemzetbéliek! kik vigaz-
ságunkat is idegen nyelven vesszük vissza." 

Az ősi szabadság számukra nem a nemesi 
kiváltságok védelmével azonos, hiszen Ferenczy 
megvetéssel ír a „Magyar Verbőtzisták"-ról, és 
Horvát a „jobbágyság súlyos terhei"-ről oktatja ki 
neveltjét. Időnként felcsillan valami remény. I lor-
vát 1807-ben úgy véli, hogy „a nemzet régi álmá
ból fölébredni látszik." De a század első évtize
dére még nagyon erősen ránehezedik a kilátásta
lanság érzete. Halljuk ezt Horvátnak egyik 1809-
ben írott levelében „Rettegek a jövendőtől... 
nem akarom elnyomatásunkat megérni; de így sem 
kivánom fönlétünket, mint mostanában vánlzor-
gunk. Tsak az esnék inyem szerént, ha mi Ma
gyarok, innen magunk erejéből józanabb, állan
dó alkotmányra vergődhetnénk. — Ez illenék egy 
ditső Nemzethez. Ugy de mi épen illyesre va
gyunk alkalmatlanok... Félünk, remegünk, bús
lakodunk: de mind emellett semmi Nagyról sem 
merünk gondolkodni. Hová lealjasodtunk! . . . 
Vajhajóra fordulna a sorsunk! Akár ki legyen nem 
bánom megváltónk, tsak boldogulhassunk." 

Horvát egyéni tragédiája volt, hogy évtizedek
kel később, házsártos öregemberként nem tudta és 
nem akarta sem elhinni, sem megérteni, hogy a kö
rülötte forrongó magyar világ az ő ifjúkori álmait 
kezdte valóra váltani. 

VERMES GÁBOR 
(New York) 

Vörösmarti Mihály kálvinista prédikátor 
megtérése históriája. S. a. r. JANKOVICS Jó
zsef és NYERGES Judit. A kísérő tanulmányt írta 
JANKOVICS József. A latin szövegeket ford. és a 
jegyzeteket írta GERÉBY György. Bp. 1992. Argu
mentum Kiadó, 344 p. 

A Kulturális és Történelmi Emlékeink Feltárá
sa, Nyilvántartása és Kiadása Kutatási Program tá
mogatásával napvilágot látott jelen kiadás sajtó alá 

rendezői a szerzői kézirathoz (lelőhelye a Matica 
Slovenská turócszentmártoni — Martin — könyv
tára) visszanyúlva, és azt a MTAK kézirattárában 
őrzött ajánlólevelekkel kiegészítve, minden igényt 
kielégítő jegyzetapparátussal felszerelve jelentet
ték meg a 17. század elején a kálvinista körökben 
nagy megrökönyödést, a katolikus ellenreformá
ció berkeiben bátorítást és örömet keltő áttérésről 
számot adó izgalmas önvallomást, Vörösmarti Mi
hály Megtérésének históriájál. 

Vörösmarti megtérése történetének most első 
ízben napvilágot látott, „a debreceni bírónak, es
küdtivei és az egész váras népének" szóló ajánlá
sát Pozsonyban 1643. március 21-ről datálta. De 
Az olvasónak szóló ajánlás szerint históriájának ki
bocsátására már az „1628. esztendőben is magát 
reágondolta vala, noha szándékát meg félbehagy
ta". A többszöri javítás, kegészítés nyoma látha
tó a kéziraton. A mű „valószínűleg 1610 és 1634 
között készült-formálódott", írja Jankovics József, 
aki jó meglátással állapítja meg, hogy bár Vörös
marti 1610. augusztus 15-én nyilvánította ki „a régi 
hitre maga adását" (1. könyve nyolcadik fejezetét!), 
már 1604-1605 táján „kimondta vallása és önmaga 
felett az ítéletet", és a művében leírt összecsapá
sok, viták „gyakorlatilag/>tts7/etfű" folytak, „ő már 
elszánt lélekkel, döntés után lépett a pástra", miu
tán az 1604-es nyitrai fogságában megismerkedett 
Bellarmini Disputationes című munkájának érvei
vel és elveivel. 

Kálvinista vallásának igazsága felől azonban 
komoly kételyei támadtak már debreceni tanuló
évei folyamán, Taraczk János magister egyháztör
téneti kurzusain. A kereszténység régi évszázada
inak számos csodái, a szentek tisztelete „és több 
ezekhez hasonló dolgoknak hallása újította s öreg
bítette szívembe való szándékomat, és reájok ké
pest gondoltam: De mint lehet ez? Igaz keresztyé
nekről szól, akiket nevez, szenteknek mondja,... 
Mint fér azért e kettő öszve: igaz keresztyének és 
szentek voltak. És pápisták voltak? Vagy pedig: ez 
ha jól esik, a mi dolgunk úgy rosszul lészen. Mi 
bizony úgy tévelygők, eretnekek létszünk." (Első 
rész. Vallásomba megakadásomról: 19-20.) 

„Vallása igazsága vizsgálására felindító ok"-ra 
mégis csak jópár évvel később, 1604-i nyitrai fog
ságában akadt. Ekkor töprengett el azon, hogy 
az „Istentül küldetés csudatételekkel tétetik bizo
nyossá", „Luthernek és Calvinusnak az ő vallá
sokat Isten sem jelentötte, sem őket nem küldőt-
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te", „az ő vallásokat csak magoktul gondolták s 
eretnekség". Helyesen látja Ipolyi Arnold, hogy 
Vörösmarti Nyitrán lélekben megtért, de áttérésről 
még nem lehet szó (Veresmarti Mihály XVII. szá
zadi magyar író élete és munkái. Bp. 1875. 134.) 
Nem akarta elhirtelenkedni a dolgot. Ha kételye
inek fenti megfogalmazásai nem azok keletkezé
sével egyidejűek, hanem évekkel később, munká
jának ismételt, végleges formába öntésekor nyer
tek is kifejezést, el kell hinnünk, hogy éveket töl
tött igazságkereséssel, nyugtalanító lelki tusako
dással, vajon Luther, Kálvin vallása igaz hit-e, az 
egyedüli, amely által üdvözülni lehet. Nyilvánvaló, 
hogy a barsi és komjáti zsinat vitatkozásainak, a 
delegátusokkal való tárgyalások leírásainak, a su-
perintendenshez intézett leveleknek stb. egykorú 
leírásában nem kételkedhetünk, de az egész mű 
megszerkesztése, szelleme azt mutatja, hogy meg
írásával és megjelentetésével az volt a célja, hogy 
megtérésének igazolásán kívül másokat is hason
ló cselekedetre bírjon. Ezt nem csupán könyvének 
utolsó, tizedik része (Mit ké\>ánjak még a prediká-
toroktul?) mutatja, hanem az egész könyv felépí
tése. Hogy alig beszél a kor külső történeti ese
ményeiről, keveset mond saját életéről, leírásai
ban a hitvitákról állandóan visszatérő gondolat
körben mozog, ismételgeti vitatársainak válasza
it; tétovázásnak, csavargásnak, cigánkodásnak, ha
zugságnak bélyegzett disputáló módszerüket, a fel
vetett kérdéseket megoldani nem tudván, mellé
beszélésüket, csűrés-csavarásukat, kételyei elosz
latásában őt ismételten tapasztalt cserbenhagyásu
kat, nemegyszer életét is veszélyeztető ellenséges
kedésüket. Ez jelenti Vörösmarti írásának egyik fő 
tehertételét. Mert „jóllehet, élénk stílusban, nagy 
láttató erővel, szellemes képekkel, élvezetes iróni
ával, remek dialógusokkal képes hangulatot és lég
kört megidézni, a jellemeket egy-egy gesztusuk ta
láló rajza révén életre kelteni, a hosszú vitaleírások 
— főleg azok nemritkán lényegtelen külsőségessé-
geinek végletes részletezése — elnehezítik, elszür-
kítik szövegét, szétdúlják annak szerkezeti kerete
it", jellemzi őt helyesen a kötet sajtó alá rendezője. 

Ezektől a nehezékektől megtisztítottan 1643-
ban a debreceniekhez intézett ajánlásában Vö
rösmarti eljárásának szemléltetésére, igazolásá
ra megismétli az 1612-ben kinyomtatott Lessius-
fordításban (Tanácskozás, mellyel kelljen a külön
böző vallások közzül választani. Pozsony 2. kiad.) 
Homonnai Györgyhöz írott ajánló levelét, mely 

megtérése históriájának sallang nélküli tömör is
mertetése. 

„De minthogy szinte olly nehezen szakadok va-
la el az elébbeni vallomásomtul, mely nehezen vá
lik el a lélek a testtül, nem hirtelenködém, és a 
magam tetszésén nem akarék járni, hanem a kál
vinista superattendensnek és hozzá tartozó prédi
kátoroknak megírám az én bús lelkemnek nyug-
hatatlanságát. És bizonyos, s a magok vallástéte
le szerént is igazságos módokat adván elő, melyek 
szerént én az köztünk való beszédet kévánnám, 
hat fundamentum kérdést támaszték elejökbe, me
lyekben nékem nehézségem volt. Láttam is, hogy 
ha azokból jó módjával ki nem fejtőzhetünk, sem
miképpen vallásunk igaz keresztyén hit nem le
het; és nagy sok esedezésökkel kértem őket, hogy 
azokba való kételkedésimbe engemet megigazítsa
nak, lelki sebömből meggyógyítsanak, megjelent
vén azt is, hogy én nem vörsöngő és egymást szó
val hányó vetekedést vadászok, hanem orvosságot, 
atyafiúi és szilíd igazítást s oktatást kévánok. ígé
rek, de ígéretjöket soha nem teljesítek. Úgy Va
gyon, hogy el-végre, leveleimbe való sok untatásim 
után kezdenek zsinatokat tenni, de soha semmi na
gyobb ellenek nem volt, minthogy azokba való il
letlen beszédeket megírtam, és orcájokra térítöt-
tem, nagy sok feddésekkel is rongálván ártatlan fe
jemet, hogy azoknak megírásával szégyenítöttem 
és kisebbítöttem volna őket. 

Elsőben azért mind az énvelem való sok viszál-
kodások, tétovázások fortélyozások és kiáltozá
sok, s mind a magok között való háborgások után 
végre más zsinatra halaszták a dolgot. Annakutána 
más zsinatba meg az előbbenihöz hasonló magok 
viselése után el-későre hármat, főeket rendelének 
közülök, kik énvelem a dolgot zsinat nevével vég
bevinnék. De ezek is, szöm bekelvén vélök... hív
ság és heábavaió beszédűeknek találtatának. I Iar-
madik zsinatba felosztották közöttök az ellenve
téseket, és a superattendens ígéretet lén levelébe, 
hogy írásokba ugyan megfelelnek,... De ebben 
is, untatásomra is ugyan semmi nem kelé, hanem 
el-végre, negyedik zsinatba, a dolog velem végbevi
telre rendeltetett prédikátoroknak egyikét, ki kö
zöttök leginkább akarja vala a dolgot, választották 
Nagyszombatba (ahová nem kicsin jelekből vett tő-
lök való félrlömből beköltöztem vala), hogy az ott 
való kálvinista gyüleközetöt az én példámból ve
hető botránkozás ellen prédikálván, tanítaná. Ki
nek béjövetelit megértvén, azon is mindjárt rajta 
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lévék, és mikor beszéddel sürgetném, azt monda, 
hogy nem tudnak velem mit cseleködni, mert so
ha oly erős varrást nem tehetnek, melyet én, hoz
záfogván a nagy éles kést, egyszersmind mind fel 
nem metszenék... sokat csudálkozván, mondék: 
Olyan hejábavaló dolgoknak, aminéműket még ez 
ideig mondottatok, ugyan s ki adhatna helyt? De 
mindazáltal nem még azokat is nem vetöttem csak 
egyáltaljában meg, hanem okát adtam s írtam is, 
miért nem lehetnek semmiképpen igazak, a miért 
nem mutatjátok meg, hogy az én mondásim inkább 
erőtlenek, a tieitek pedig erejében maradnak?... 
Immár te mit gondolsz véle, ha mi szerdékkel meg
elégszünk is, a mi lelkünk ha megnyugszik rajta, te
neked mi ellened benne? Te lássad! S ez lén legu
tolsó feleletek." (11-12.) 

Ezért adta magát a „régi hitre", a pápista val
lásra 1610 Nagybuldogasszony napján; „meggyón
ván, communicálván és professiól tévén, teljesség
gel ellene mondék a kálvinista tévelygésnek, mely
be merő tudatlanságból, születésemtül fogva har-
mincnyóc esztendeig hevertem vala." (206.) 

Vörösmarti Mihály Megtérése históriáját, a ma
gyar barokk irodalom egyik első jelentős alkotá
sát immár teljes szövegében veheti kezébe az olva
só. Ipolyi Arnold múlt századi kiadásával szemben 
a kiadvány tartalmazza a közelmúltig elveszett
nek hitt ajánlások hiteles szövegét, a marginálisu
kat, melyek át- meg átszövik Vörösmarti művét, 
és bepillantást engednek az író alkotómunkájába, 
megértetik a rejtett szövegösszefüggéseket, meg
könnyítik a távoli szövegrészek egymáshoz kapcso
lását. Vörösmarti lapszéli utalásai felfedik az el
hallgatott nevek és eseménymozzanatok bonyolult 
összefüggéseit. A kiadvány az eredeti utalásokon 
kívül a kézirat lapszámaira vonatkozó hivatkozá
sok mellett mindig pontosan közli a megfelelő he
lyek kötetlapszámait. A sajtó alá rendezők számos 
egyéb kiegészítéssel, nyelvi és tárgyi magyarázat
tal, a latin szövegek fordításával (ez utóbbi Gereby 
György munkája!) teszik a mai olvasó számára ért
hetővé ezt az egyébként igen nehéz műfajú olvas
mányt. 

VARGA IMRE 

Trideset godina Institut a za knjizevnost 
i umetnost. (1962-1992). Bibliografija iz-
danja. (1962-1992). Beograd, 1992. Institut 
za knjizevnost i umetnost, 62 p; Marija CINDORI-

SINKOVIC: Letopis kuiturnog zivota 1904-
1907. Politika. Pravda. Beograd, 1992. Matica 
srpska-Institut za knizevnost i umetnost, 486 p. 

Két, a magyar tudós közvéleményt is érdekel
hető bibliográfia jelzi, hogy a fegyverek között sem 
hallgatnak a múzsák, legalábbis a művelődéstör
téneté nem. Az első bibliográfia a Szerb Tudomá
nyos Akadémia Irodalomtudományi és Művészeti 
Intézete kiadványainak jegyzékét adja, az Intézet 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából. A kiad
ványból kitetszik, hogy nemcsak a szó szoros ér
telmében vett irodalomtörténeti feladatok ellátásá
ra vállalkozott az Intézet, hanem céljául tűzte ki 
a kortárs irodalomelméleti irányzatok, az össze
hasonlító irodalomtudomány, azon belül súllyal: 
a kapcsolattörténet tanulmányozását; szöveggyűj
temények segítségével mutatja be a szerb irodal
mi gondolkodás (eriticism) histórikumát, olykor a 
néprajz területére is átrándulnak a kutatók; köny
vészeti vállalkozások meg kiváltképpen az intéze
ti „tervmunkák" közé tartoznak. Jóllehet a hang
súly (a kötetekből kitetszően) a szerb irodalom
történet feltárásán van, a világirodalmi kitekinté
sek száma sem mondható csekélynek — angol, 
olasz, orosz irodalomtörténeti tárgyú monográfiák 
jelentek meg az Intézet kiadásában. A meghívott 
magyar szerzők különféle gyűjteményes kötetek
ben közölték írásaikat (Szabolcsi Miklós és Hor
váth Lukács Borbála elméleti jellegű értekezések
kel szerepelnek, Fried István a szerb-magyar kap
csolatok egy problémáját tárgyalja; Vajda György 
Mihály komparatisztikai tanulmányt publikált). Az 
Intézet nemzetközi kapcsolatai igen jelentősek 
(voltak?); s az első évtizedekben számottévőnek 
volt mondható a jugoszláviai kitekintés: míg az 
intézet első gyűjteményes kötetét Ivo Andricnak 
szentelték, a második nagy gyűjteményes vállalko
zás a Krlezaról szóló értekezések kiadása. Még 
1985-ben is egy kötetben publikáltak műfajelméle
ti értekezéseket horvát és szerb tudósok. Legalább 
bibliográfia őrzi az együttműködés emlékét. 

A második bemutatandó kötet két 1904-ben in
dult lap, n Politika és a Pravda kulturális anyagá
nak bibliográfiájával szolgál. Az évenkénti bontás 
mellett az alábbi rovatokban tárja föl a gyűjtő, saj
tó alá rendező Cindori Mária az anyagot: kultu
rális és irodalmi élet, irodalom, fordított irodalom, 
színház, képzőművészet, zene. 

A két belgrádi lap kulturális rovatának magyar 
anyaga igen jelentősnek mondható; az adatok ed-
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dig a magyar szakirodalomban ismeretlenek vol
tak. Petőfi Sándor öt tételben szerepel, műveiből 
vett idézetek, versfordítás (Első szerepem), Anton 
Askerc (szlovén költő) Petőfi emlékműve előtt című 
verse, továbbá egy kisebb tanulmány, amely az uk
rán Sevcsenko költői párhuzamait Petőfi és Burns 
lírájában véli fölfedezni. Gárdonyi Géza két novel
lafordítással van jelen a lapok hasábjain, Mikszáth 
Kálmán néggyel meg egy róla szóló írással. Hel-
tai Jenő két közleménnyel van jelen, Jókairól ez 
időben egyetlen írás szól. A szerb színjátszás kez
deteinél jelen lévő, szerb tárgyú színművet író szí
nész Balog Istvánt egy szerb szerző magyarul kö
zölt cikkének fordításával mutatják be, míg 1906-
ban Belgrádban előadják — erről is tudósítanak 
— Obernyik Károly szerb tárgyú darabját, a Bran-
kovics Györgyöt, Jovan Djordjevic átdolgozásában 
és Milorad Gavrilovic rendezésében. A budapes
ti Nemzeti Színház 1906-os belgrádi vendégjátéká
ról éppen úgy cikk emlékezik meg, mint egy ma
gyar újságíró delegáció szintén 1906-os belgrádi lá
togatásáról. Cikk mutatja be a Szépművészeti Mú
zeum Magyar Grafika. 1800-1900 című kiállítását 
1907-ben, és sűrűn fordulnak elő beszámolók ma
gyar muzsikusok belgrádi hangversenyeiről. 

Liszt Ferenc neve három tételben bukkan föl, 
az egyik a magyar Liszt-szobor felállításának ter
veiről szól. Nem kerüli el a belgrádi újságírók fi
gyelmét a magyar operett sem, a színészek közül 
Pálmay lika és Fedák Sári kerül a lapok hasábjaira. 

A név- és tárgymutatóval gazdagított bibliog
ráfia a szerb kulturális sajtó egy részéről ad meg
bízható képet, s egyben a század első évtizedének 
szerb kulturális érdeklődéséről is. Mint az előszó
ból megtudhatjuk, ez a kiadvány része az Intézet 
egy projektumának, amelynek tárgya a szerb iro
dalmi periodikumok történele. Nyilván az anyag 
bősége miatt az első lépésben a bibliográfiai fel
mérést kell elvégezni, csak ez után következhet az 
anyag valamilyen szempontú feldolgozása. Annyi 
bizonyos, hogy magyar szempontból is hasznos ez 
a munka, hiszen a magyar kutató által eddig még 
nem forgatott sajtótermékekből fordítások, híra
dások bukkannak föl irodalmunkról, művelődé
sünkről. Ezen keresztül kultúránkkal kapcsolatos 
szomszéd-népi reagálásokra derülhet fény, de pro
fitálhat belőle több kritikai kiadás is. 

Örvendetes, hogy 1992-re több kiadvánnyal 
gazdagodott a szerb irodalomtudomány és műve
lődéstörténet. Csak remélni lehet, hogy a nehéz és 

mind jobban nehezülő helyzetben továbbra is lesz 
mód a megkezdett vállalkozások folytatására. 

F R I E D ISTVÁN 

Europäische Einbandkunst aus sechs Jahr
hunderten. Beispiele aus der Bibliothek 
Otto Schäfer, Schweinfurt.(Bearb. von Man
fred von ARNIM). [Ausstellungskatalog.] Schwein
furt, 1992.494 p. 219 színes tábla. 

A Bibliothek Otto Schäfer 1951-ben jött lét
re mint magángyűjtemény, majd alapítvány kere
tében (Dr.-Otto-Schäfer-Stiftung) nyilvánossá lett 
1991-ben, s ekkor az alapítási procedura végére 
egy kiállítással tettek pontot Kreis und Kugel cím
mel, lévén a Schafer-család golyóscsapágy gyáros. 
Korábban már a könyvtár anyagáról egy kétköte
tes mintaszerű katalógus (Katalog der Bibliothek 
Otto Schäfer) jelent meg, ugyancsak Manfred von 
Arnim munkájaként (1984). A schweinfurti Otto 
Schäfer könyvtár a közelmúltban ismét egy nagy
szerű kiállítással örvendeztette meg a könyvsze
rető közönséget: 1992. október 11-től 1993. már
cius 28-ig kiállításon mutatták be a gyűjtemény 
legérdekesebb kötéseit hat évszázadból, 1407/08-
tól 1986-ig. A kiállítási katalógus kicsit filozofikus 
hangvételű bevezetőjében von Arnim számba veszi 
a kiállítás megvalósulásának belső feltételeit, me
lyek itt kedvezőek voltak: a könyvtár anyaga, en
nek kutatási és feldolgozási lehetőségei, a nagy
szerű segédkönyvtár, egy kötésekről készült fotó
vagy levonat-archívum, s az 1991-es átépítéskor ki
alakított kiállítótermek. A külső feltétel maga az 
ember, az olvasó, a használó, a könyvkölcsönző, -
vásárló, -gyűjtő, sőt a (kiállítást) látogató ember, és 
viszonyulása a könyvhöz, s annak kötéséhez. "Mi
csoda idők voltak azok, midőn az ember nemcsak 
azt mondhatta: 'az orvosom' vagy 'a szabóm', ha
nem azt is, 'a könyvkötőm'" — idézi Kempowskit 
von Arnim. De hányan mondhatták ezt el? Tény
leg az a kor volt a jobb? Mégiscsak ma vesznek töb
ben könyvet(?). Viszont micsoda különbség van 
egy kézművesipari és egy gépi kötés között! Ma hi
ányoznak a megbízók, az igazi bibliofilek, és ke
vés a könyvkötőmüvész, s egyik a másik hiányát fo
kozza. Von Arnim úgy látja, hogy Németországban 
merészség kötéskiállítást rendezni (és Magyaror
szágon?), nem így Franciországban, ahol 1947 óta 
a könyvkötő-egyesület redszeresen szervez kiállí
tásokat (La reliure originale). Ott ma is gyakran 
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jelennek meg könyvek brossúrkötésben, hogy le
hetőség legyen egyedi kötést csináltatni. 

A gyűjtési szándék középpontjában a francia 
művészi kötések álltak. Franciaország a 16. század 
dereka óta a mai napig vezet e téren. Mindez kide
rül a katalógusból is: a 219 számozott tétel közül 
86 francia. Öt Grolier-kötésük Van. (Magyarorszá
gon egy sincs.) Viszont nincs egyetlen magyar kö
tés sem ebben a katalógusban. Ez talán összefügg 
az alapítási évvel (1951) és a vasfüggönnyel... Ad
va voltak (és vannak) a piaci lehetőségek. A kata
lógus egyébként, amely alcímében azt jelzi, hogy a 
bemutatott kötések példák az Otto Schäfer könyv
tár állományából, nagyon tudatos és megfontolt 
gyűjtést tükröz. Érdekes a századok szerinti meg
oszlás: a 16., 18. és 19. századból nagyjából ötven
ötven, a 15., 17. és 20. századból kb. húsz-húsz 
kötést válogattak. Már ez önmagában jellemezhe
ti a kötéstörténet fontosabb korszakait. Említésre 
méltó, hogy a 20. század művészi kötéseinél milyen 
fontos szerepet játszanak a női könyvkötők (205, 
218,213,215,219). Ez egyébként Magyarországon 
is így volt. 

E katalógusnak két célja van: a könyvésze
ti szakembereket szolgálni és az érdeklődő lai
kus látogatókat kalauzolni. Ezért von Arnim nem
csak luxus kötéseket válogatott össze, hanem — 
hogy e hat évszázad kötéstörténetét minél telje
sebben illusztrálja — egyszerűbb pergamen (pl. 15, 
88 b) és papírkötések különféle típusait is köz
li (17, 82, 104-105). Ugyanakkor törekedett arra, 
hogy bevezessen a kötésmeghatározásba, érzékel
tesse a datálás és lokalizálás lehetőségeit, bemu
tassa a könyvkötőt vagy könyvkötő-dinasztiát és a 
tulajdonos(oka)t. A legtöbb esetben végigkövet
hető a könyv provenienciája. A tételek leírásánál a 
szerzőt általános művelődéstörténeti szempontok 
is vezették. A katalógus, amely annál jóval több, tu
dományos igényeknek is megfelel. Nemcsak kötés
történetet ad, hanem a könyvkötés legfontosabb 
technikai szempontjaira is figyelmet fordít. Kiváló
an alkalmas oktatásra ! A bevezetést követően alig 
öt oldalon bravúrosan foglalja össze az európai 
kötéstörténetet úgy, hogy a csillaggal jelölt tétel
szám alatt megmagyarázza az egyes stílusokat (pl. 
welsch: *42, fanfare: *65, semé: *76, legyező-stílus: 
*85, art deco: *202), a kötésfajtát (pl. csuklyás: *27, 
ikerkötés: *79, ötvöskötés: *95), a díszítő techni
kát és díszítő szerszámokat (pl. bőrmetszés: *1, bé
lyegző: *2, görgető: *10, lemez: *22, kámeó-dísz: 

*30, bőrmozaik: *98). Minden tétel két egymással 
szemben lévő oldalt foglal el. Az egyiken van a szö
veg: legfölül címként a kötés megnevezése, alatta 
a könyv legfontosabb bibliográfiai adatai, számo
zott példányú kiadás esetében az adott könyv sor
száma, majd következik dőlt betűvel szedve a kötés 
nagyon szakszerű tömör leírása a pontos mérettel. 
A "főszöveg" tartalmazza a történeti tudnivalókat, 
hogy ki volt az első tulajdonos (pl. MacCarthy-
Reagh: 128), vagy megbízó (pl. Fuggerek: 41, 61, 
73), olykor a szerzőről fontos adatokat, másutt a 
könyvkötő pályafutását (pl. A.M. Padeloup: 101, 
Lukas Weischner: 60), vagy egy-egy neves könyv
gyűjtemény pár szavas történetét (pl. Oettingen-
Wallerstein: 42, Ottheinrich, a későbbi Palatina, 
Wolfenbüttel: 60), másutt egy korszak népszerű 
kötéstípusát, pl. almanachok számára méret sze-
rint(!) szőtt selyemkötések történetét (148 a-c). 
— Közbevetőleg itt meg kell jegyezni, hogy e té
telszám betűjelei három kötést jelentenek három 
képpel, vagy a 129. tételszámon nyolc kötés képé
vel. Manfred von Arnim ebben is többet nyújt an
nál, mint amit ígér, hiszen nem is 219, hanem való
jában 272 kötést mutat be katalógusában. — Ezu
tán következik a könyv provenienciája, végül a leg
szükségesebb irodalmi hivatkozások. 

A szöveggel szemben lévő oldalon láthatjuk a 
kötés nagyszerű felvételét. Az ábra elhelyezésére 
nagy gondot fordított a szerző. Például a 44. tétel 
esetében az elő- és háttábla is fontos, s elfért vol
na a kötés eredeti méretben, ha haránt fektetik, de 
hogy ne kelljen a katalógust forgatni, inkább kicsi
nyítve közlik a képet. Viszont a 22. szám alá sorolt 
kötés "keresztben" fekszik, mert így jobban látha
tók a kötéstáblát díszítő lemezek. A XVIII. oldalon 
van a használati útmutató, mely a tartalomjegyzé
ket is helyettesíti. A kötések nagyjából és lehetőség 
szerint időrendben következnek, s a lap alján szá
mozva vannak. Itt oldalszámozás nincs, a 219. tétel 
után a regiszterek a 465. oldalon kezdődnek. Az 
első index a kiállított kötések jegyzéke, ezt követi 
a név szerint ismert könyvkötők, aranyozok és mű
helyek listája, majd a kötések készítési helye sze
rinti csoportosítás (12 országból valók a kiállításon 
bemutatott könyvkötések). Hasznos a korábbi tu
lajdonosokat lajstromozó index éppúgy, mint a kö
tést borító kéziratok és nyomtatványok. Követke
zik a rövidítve idézett szakirodalom jegyzéke, majd 
egy tárgyszó index. A kötet végén könyvkötői szak
kifejezések és fogalmak glosszáriuma található. 
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Hogy milyen lehetett maga a kiállítás, melyet a 
recenzens sajnos nem láthatott ? Pompás. Von Ar
nim a bevezetőben szellemesen jegyzi meg, hogy 
katalógusa "kézi"-könyvként nem szolgálhatott, 
lévén nehéz fóliáns (320 x 220 mm), de ezt a "ne
hézséget" úgy küszöbölték ki, hogy a vitrineknél 
állványokra helyezték a katalógus megfelelő olda
lainak másolatát, így a látogató nyomban kielégít
hette információs igényét. A kiállításon egyébként 
a látogatókat egy igen jó, nagyon informatív, le
porelló formájú kalauz (Kurzführer) is segítette. 
A könyv három dimenziójú, a katalógus képei pe

dig síkbeliek. A kiállítás látogatói láthatták azo
kat a poncolt vagy festett metszéseket, amelyeket 
a szerző kiemel bevezetőjében (XV p.: 29, 41-43, 
52-54 stb.), de a metszés egyik képen sem látszik, 
mert a kötéstábla fontosabb. Viszont a 64-esnél a 
metszés a főszereplő. Vigaszunk, hogy a katalógus 
megmarad, ha a kiállítást lebontották is. Az Otto 
Schäfer könyvtárba pedig el lehet menni és meg
nézni a könyveket kívül-belül. Aki teheti, ne kerül
je el Schweinfurtot, ha Németországban jár. 

ROZSONDAI MARIANNE 
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