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Armarium. Studia ex história scripturae, 
librorum et ephemeridum. Studien aus der 
Geschichte der Schrift, der Bücher und der 
Periodica. Hrsg. von Piroska DEZSÉNYI 
SZEMZŐ und László MEZE Y. Budapest, 1976. 
Akadémiai, 382 1. 

A művelődéstörténeti érdekű és értékű 
írás- és könyvtörténeti kutatások fellen
dülésének korszakát éljük újra. A korunk 
igényei szerinti szintézisek késlekednek 
ugyan, ám számos vállalkozás ezek meg
alapozása irányába mutat. Hazánkban 
erős hagyományai vannak a könyvtári 
kutatásoknak, ezen belül a könyvtörté
netieknek is. Manapság az elődök által 
összegyűjtött rószletismeretek és a mai új 
felismerések egy magasabb egységbe il
lesztésének igénye merül fel. 

A magyarországi tapasztalatok szerint 
(feltehetően a nemzetköziek szerint is) 
a könyvtörténeti kutatások fellendülése 
csaknem mindig egybeesik a nagy nemzeti 
retrospektív bibliográfiai vállalkozásokkal, 
a könyvtári feltáró munkában jelentkező 
fellendülések korszakaival, végsősoron a 
történeti kutatások által igényelt forrás
feltáró nekibuzdulásokkal. Természetszerű 
összefüggés ez : egy dokumentum bibliográ
fiai regisztrálásra akkor kerülhet, ha a vele 
kapcsolatos könyvtörténeti kutatások, 
meghatározások fő elemei már megbízha
tóan összeálltak, ekkor jelölhető ki időbeli, 
térbeli és gondolati helye a művelődés 
folyamatában. 

Nemzeti művelődésünk történetének az 
eddigiekhez képest teljesebb és hitelesebb 
bemutatása érdekében a nemzeti hagyomá
nyok, a nemzeti kulturális értékek számba
vételének új vállalkozásai indulnak el. Az 
írott emlékek, a nyomtatott könyvek fel
kutatása, rendszerezése, a kezdetektől máig 
ivelő vonulatba rendezése nélkül nem kép
zelhető el forrásokra alapozott marxista 
művelődéstörténet. Bibliográfiai és könyv
történeti műhelyeink jelentősége nő, haté
kony működésük iránti igény fokozódik, 

a munkálatok összehangolásának követel
ménye erősödik. 

A könyvtörténeti kutatások fő műhelyei 
a legjelentősebb tudományos könyvtárak, 
mert a forrásfeltáró tevékenység a forrást 
őrző helyek elháríthatatlan kötelessége. 
Nem hagyhatók figyelmen kívül az egye
temi történeti tanszéki műhelyek sem. Az 
akadémiai bizottságok pedig a kutatásirá
nyítás, a tudományos ellenőrzés és koordi
nálás fontos tényezői. Az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztályának Könyv
történeti és Bibliográfiai Munkabizottsága 
ma elismerten olyan szervező erő, amely 
hazánkban a hatáskörébe tartozó kutatá
sok magas szintű összefogására méltán hi
vatott és nemzetközileg is egyre rangosabb 
testületté, partnerré alakul. Publikációs 
lehetőségeink is bővülnek. Akadémiai fo
lyóiratunk, a Magyar Könyvszemle már ko
rábban a könyvtörténeti kutatások szer
veződési központjává vált. Közgyűjte
ményeink évkönyveiben, más kiadványai
ban, közleményeiben gyarapszik a könyv
történeti publikációk száma. 

Szemle-rovatunkban most új sorozat in
dulásáról adhatunk hírt, a Magyar Tudo
mányos Akadémia Könyvtörténeti és Bib
liográfiai Munkabizottsága új sorozatának 
első kötetéről. 

A gyűjteményes kötet tanúsítja a Mun
kabizottságról az imént leírtakat. Hazai 
írás-, könyv- és sajtótörténeti kutatásaink
ból fontos részeredményeket, metszeteket 
ad, de nem szűkíti le a vizsgálódási kört a 
hazai témákra. Magyar kutatók a külföldi 
írás- és könyvtörténet eredményeit is gya
rapítják, a kötet külföldi szerzői viszont 
a szomszédos népek művelődéstörténetét 
szolgáló írásaik mellett magyar vonatko
zású témákkal járulnak hozzá a magyar
országi kutatásokhoz. A német, francia és 
angol nyelven közzétett tanulmányok kéz
iratait a szerzők Budapestről, Bécsből, Bu
karestből, Kolozsvárról, Marosvásárhely
ről és Prágából küldték. 

A sorozat egyik célja, az első kötet meg
valósulásának értelme ebben a nemzetközi 
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jellegben keresendő. Hazai kutatásaink 
ugyanis az egyetemes művelődéstörténeti 
összefüggésekbe helyezendők. Az ismeretág 
művelésének szint jót, a műhely rangját, 
tekintélyét mindig elég megbízhatóan jelzi, 
ha külföldi szerzőket is vonzani tud. Az 
idegen nyelvű közlés pedig segíti a tanul
mányoknak a nemzetközi tudományosság 
vérkeringésébe való áramoltatását és 
igényli a nemzetközi figyelmet, valamint 
kritikát. 

Más, további szervesebb egységbe fogó 
köteléket, rendező szálakat most a szer
kesztéstől ne követeljünk. Elegendő, sőt 
kellően méltánylandó, hogy a kötet tanul
mányainak tárgyai az olvasó számára al
kalmat kínálnak — a 9. századi kódextöre
déktől a 20. századi könyvkiadásig terjedő 
tematika kapcsán — egy nagy ívű művelő
déstörténeti háttér átgondolására, a szak
ember pedig a maga korszakában, a spe
ciális kutatási területén értékes kutatási 
részeredményekhez jut. A további kötetek 
fogják bizonyára igazolni : lehet-e majd kö
zös megközelítésre, sőt közös kutatásra 
fogni, esetleg közös témák kidolgozására 
kérni a szóbajöhető szerzőket, szerzői kö
zösségeket. Lehet-e a sorozat profilját, 
koncepcióját kollektív szerkesztő munká
val (minden bizonnyal egy létesítendő 
szerkesztő bizottsággal) körülhatároltabbá 
fejleszteni. 

A megjelent első kötet a korábbi években 
fogant elhatározás szülötte. A több mint 
két évtizede eredményesen működő Munka
bizottság következetes munkálkodását de
monstrálja és létrejötte is olyan folyamat
ról tanúskodik, amelyet ugyan az elhatá
rozó, a megvalósítást elkezdő személyek 
sorába beálló változások (néha a kímélet
len erejű ós elhárítatatlan változások) idő
legesen megtörhetnek, de amely más szemé
lyek munkálkodása révén továbblendül, a 
nemzedékek egymásra épülése folytán tar
tós irányúvá fejlődik. A kutatás tárgyának 
a történetisége mellett a kutató személyek 
közösségének kontinuitását is példázza en
nek a gyűjteménynek a szerkesztése, köz
readása. Az Armarium egyik szerkesztője, 
Mezey László a kötetet e kutató közösség 
vezető tudósának, Mátrai László akadémi
kusnak ajánlotta 65. születésnapjára. 
Ugyancsak Mezey László emlékezik az 
1972-ben elhunyt Dezsényi Bélára, aki az 
Armarium elindításában is, de az egész 
könyv- és sajtótörténeti kutatásban, annak 
művelésében és szervezésében elévülhetet
len tudományos nyomokat hagyott. A jelen 
kötet másik szerkesztője Dezsónyinó Szem
ző Piroska, aki töretlenül folytatja a maga 
sajátos kutatásait, gondozza Dezsényi Béla 
hátrahagyott szellemi örökségét és sokunk

ban tiszteletet ébresztve ápolja eltávozott 
férje emlékét. 

A tanulmányok sorát Timkovics Pálnak 
egy, a pozsonyi Akadémiai Könyvtárban 
található IX. századi kódextöredékről szó
ló elemzése nyitja meg. Mezey László a 
Pray-kódex keletkezéstörténetével foglal
kozó kutatásai eredményét teszi közzé, 
tárja most már a tágabb nemzetközi szak
érdeklődós elé. Vízkelety András Ulrich 
von Pottenstein, középkori szerző hatásá
nak kérdését helyezi új megvilágításba 
salzburgi, bécsi, kalocsai, egri, budapesti 
és müncheni kéziratok összevetésével. Csa-
podi Csaba egy, az Osztrák Nemzeti 
Könyvtárban őrzött kódex vizsgálatából 
állapítja meg, hogy ez a kódex az „Acade-
mia Istropolitana", a Mátyás király alapí
totta pozsonyi egyetem könyvtáráé volt; 
ily módon egyetemtörténeti ismereteinket 
is gyarapítja. Fodor Adrienne az 1500 előtti 
könyvtártörténet kutatási eredményeihez 
hoz fontos adalékot az egykor a lechnitzi 
kolostori könyvtárban őrzött kéziratok és 
ősnyomtatványok jegyzéke ismeretében. 
Scheiber Sándor Magyarországon talált, 
olyan héber kéziratot tesz közzé és ismer
tet, amely az 1500-as évek legelejének tör
ténetébe enged bepillantást. Dán Róbert 
az erdélyi antitrinitárius mozgalom ideoló
giájának kialakulása és Matthias Vehe 
(Erdélyben M. Glirius néven tevékenyke
dett) viszonyát vizsgálja. Demény Lajos 
olyan, a XVI. századi Erdélyben nyomta
tott cirillbetűs kiadványokat ismertet, 
amelyek moszkvai és leningrádi könyvtá
rakba kerültek. Dörnyei Sándor írása az 
ex librisek XVI. századi történetének meg
ismeréséhez szolgáltat adalékokat. Jaroslav 
Kolár a XVI. századi sajtó és a cseh iroda
lom és irodalmi publicisztika viszonyát 
vizsgálja. Spielmann József, Trócsányi 
Zoltán és L. Szini Karola közös tanulmánya 
tudománytörténeti jelentőségű: a Lencsés 
György által írt első magyar orvostudomá
nyi mű, az ,,Ars Medica" és szerzője életé
nek vizsgálata a tárgya. Hölvényi György 
a XVIII . századi jezsuita történetírással 
foglalkozik tanulmányában. Dezsényiné 
Szemző Piroska a magyar folyóiratilluszt
ráció XVIII . századi kezdeteit mutatja be 
művelődéstörténeti összefüggésben. A De
zsényi Bélától származó tanulmány pedig 
a XIX. század első felének magyar képes 
folyóirataiban látható fametszetekről és 
azok német és francia mintáiról szól. Livia 
Grámada közleménye XIX. századi, Pes
ten nyomtatott magyar és román szatirikus 
sajtótermékeket mutat be. Eugen Klemen-
tis írásából és levélközléseiből fény derül 
a múlt század végi magyar és szlovák nem
zeti bibliográfiai kapcsolatokra. Herbert 
Exenberger Frankéi Leó és az osztrák szo-
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ciáldemokrata sajtó kapcsolatáról adott 
közre ismereteket. Markovits Györgyi ta
nulmánya a Hitler hatalomra jutása utáni 
időkről, közelebbről az angliai magyar 
emigrációs írók tevékenységéről tájékoztat. 

HAVASI ZOLTÁN 

Jakó Zsigmond: írás, könyv, értelmiség. 
Tanulmányok Erdély történelméhez. Buka
rest, 1976. 376. 1. 

A szerző — a kötet előszava végén — 
közli: számvetésnek szánta könyvét és 
„ítélet alá bocsátja" kutatási felfogása he
lyességének és eredményességének kérdé
sét. Nos, megítélésünk: egyértelműen el
ismerő. A közölt kutatási eredmények erő
sítik és igazolják azt a meggyőződésünket, 
hogy az írást, a könyvet úgy tekintjük, 
mint az emberi művelődés nélkülözhetetlen 
hordozóját. A könyvtörténész a könyv és 
műveltség történetének kutatója, így kuta
tási eredményei művelődés- és tudomány
történeti jelentőségűek. Jakó Zsigmond fel
fogása tanúsítja, hogy a kutatói szemlélet 
tágasságára van szükség, amellyel a könyv 
kutatása behelyeződik az olvasási kultúra, 
a művelődés alakulásának horizontjába és 
a társadalmi, művelődéstörténeti folyamat
ba, mert a könyv az olvasásban, a művelt
ség fejlesztésében nyer értelmet, a művelt
ség, a kultúra pedig történetiségében fog
ható fel. De nem lehet parttalan sem az 
írásos emlékekre, a nyomtatott könyvekre 
irányuló tudományos vizsgálódás, megvan 
a könyvtörténetírás sajátos, specifikus te
rülete is. Az írással és könyvvel foglalkozó 
kutatás sokoldalú felkészültséget és ugyan
akkor konkrét esetekben egy különleges 
vizsgálódási tárgyra irányított, összponto
sított, a gondolkodás szigorú fegyelmét 
kívánó megoldásokat, meggyőzően bizo
nyító szakmai eljárásokat követel. 

A szerző vallja, hogy a tudományos hala
dás egyik előfeltétele a folytonosság, nem
zedékek munkájának egymásra építése. 
A kötet erénye a megelőző nemzedékek 
részeredményeinek, valamint saját kuta
tási eredményeinek egy magasabb egység
be szervezése, a szerző alkotó pályájának, 
az írás, a könyv és a középkori értelmiség 
történetével , foglalkozó tanulmányainak 
összegezése. Átfogó a felfogás és a megva
lósítás abban az értelemben is, hogy nagy 
történelmi korszakokat ölel fel. A paleog
ráfiai felkészültséget követelő középkori 
témákról a szocialista könyvtárügyi vizs
gálódásokig köti át az ismereteket. 

A tanulmányok egy része már eddig is 
ismert volt előttünk. 1958-tól kezdve fi
gyelhettünk fel közleményeire, most mégis 

meglepő, hogy a hatvanas évtizedben és a 
hetvenes évtized első felében keletkezett 
erdélyi tanulmányok (amelyek szerteágazó 
konkrét forráskutatásokat követeltek) mi
lyen gazdag hozzájárulást jelentenek a ma
gyarországi művelődéstörténeti kutatások
hoz is. 

A kötet jól példázza azt is, hogy a mű
velődéstörténeti és tudománytörténeti ér
dekű eredmények a könyv- és könyvtár
történeti kutatások szerves egysége jegyé
ben várhatók, vagyis a művelődéstörténeti 
irányú könyvtártörténeti kutatások az 
egyes gyűjteményeket megalapozó köny
vek kutatása nélkül, az állományok elem
zése nélkül elképzelhetetlenek. A források
hoz, a kezdetekhez visszanyúlás, a részlet
munka, az analízis, az új módszerek kipró
bálása adja az alapját az összefoglalásnak, 
a szintézisnek, adja alapját az irányok fel
derítésének, az összefüggések megismeré
sének, a továbbhaladás megjelölésének. 

Az első fejezetben (írástudás — írás
használat — Értelmiségi fejlődés) az erdélyi 
értelmiség kialakulásának, a laikus írás
beliségnek a kezdeteiről, Rődi Cseh István
ról, az anyanyelvi írásbeliség egyik erdélyi 
úttörőjéről, valamint az erdélyi vajdai kan
cellária 16. század eleji szervezetéről szól. 
Az írásemlékek — iratvédelem — levéltárügy 
c. második fejezet (A torockói legenda szü
letése és kritikája. — Az erdélyi hivatalok 
levéltári utasításai (1575—1841). — Viser 
Lipót értekezése a megyei levéltárak lajstro
mozásáról 1785-ből. — A levéltárvédelem 
útja az erdélyi reformátusok körében) a kor
szerű történettudomány és segédtudomá
nyai kitűnő alkalmazását tanúsítják. A har
madik fejezet legközvetlenebbül a könyv
es könyvtártörténeti kutatások tematikájá
ba vág. 

Az ismertetésben idáig érve fájlaljuk, 
hogy most e kötetnek csak a Szemle rova
tunkban keltjük a hírét. Nem vállalkoz
hatunk a részletekbe hatoló értékelésre. 
Ebben a fejezetben érvényesül igazán a 
gyűjteményes kötet keretei között is egy
fajta teljesség, a középkortól kezdve ível 
az egyes témákon át a jelenig a könyv- és 
könyvtártörténeti fejlődési vonal. Várad 
helye középkori könyvtártörténetünkben 
c. tanulmánytól az Erdély és a Corvina kap
csolatán, a XVI—XVII. századi könyv
nyomtatást és könyvtárfejlődóst bemutató 
írásokon (Szeben latinbetűs könyvnyomta
tása a XV. században. — Az 1544. évi ro
mán katekizmus nyomában. — A nagyenyedi 
Bethlen kollégium régi könyvtárának kézira
tos ritkaságairól) át a XVIII—XIX. szá
zadig (A székelyudvarhelyi Tudományos 
Könyvtár története. — A balázsfalvi nyomda 
kezdetei. — A Oipariu-könyvtár kialakulása 
és története) és egészen el egy tömör össze-
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gezésig, ebben jelenünkig (Könyv és könyv
tár az erdélyi magyar művelődésben). Mind
ez az előző nemzedékektől összehordott 
adatok kritikai ellenőrzésével, a légből ka
pott információknak a hitelesek közül tör
ténő kirostálásával és sok új, az eredeti 
források kutatásán alapuló saját eredmény
nyel, továbbá számos, a könyvtártörténet 
és a könyvtárosi gyakorlat számára meg
szívlelendő szakmai tanáccsal. 

A szerző nagyfokú tudatossággal töre
kedett a romániai történetkutatás országos 
és nemzetiségi érdekei egyidejű szolgálatá
ra. Miközben a marxista történetírás köve
telményei szerint hitelesen tárja elénk az 
adott témakörökben a román—magyar— 
szász együttélés művelődéstörténeti ténye
it, jó szolgálatot tesz a szocialista Románia 
kulturális gazdagodásának, jól szolgálja 
a két szomszédos szocialista ország közös 
érdekű tudományosságát. 

HAVASI ZOLTÁN 

A múlt magyar tudósai VII. Főszerk. 
OETUTAY Gyula. Bp. 1976. Akadémia K. 

A kultúra és a tudományok története 
iránt az utóbbi évtizedben világszerte meg
növekedett az érdeklődés. A Magyar Tudo
mányos Akadémia Elnöksége, felismerve e 
hazánkban is jelentkező igényt, nyolc esz
tendővel ezelőtt elhatározta, hogy egy tu
dománytörténeti sorozat keretében bemu
tatja a magyar tudomány múltjának kie
melkedő személyiségeit. Azoknak a tudó
soknak az életrajzát és méltatását kívánták 
közreadni, akiknek tevékenysége jelentős 
nyomot hagyott a hazai és nemritkán a 
nemzetközi tudomány fejlődésében. 

Az évi öt kötet tudós-életrajz kiadásának 
tervét az Akadémiai Kiadó sikeresen való
sítja meg: az 1970-ben indított sorozatból 
eddig 35 kis kötet jelent meg. A 60 kötet 
kiadására készülő vállalkozásnak a félide
jében, az eddigiek alapján is megállapít
hatjuk, hogy szerencsés ötlet sikeres meg
valósításának lehetünk tanúi. Olyan kiad
ványnak, amely össze tudja egyeztetni az 
olyan — nem éppen ellentétes, de mégsem 
mindig egybevágó — szempontokat, mint 
a tudományos és az ismeretterjesztő célki
tűzés. E többnyire csak két-három szerzői 
ívre méretezett „mini monográfiák" a szak
tudományok művelői számára is értékes 
tájékoztatást adnak a hazai kutatások ko
rábbi szakaszairól, amikor — nem egy ízben 
első alkalommal — összefoglalják egy-egy 
tudós életművét. Ugyanakkor, közvetlen 
stílusuk és vonzó, bibliofil kiállításuk révén, 
alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy az 
olvasóközönség szélesebb rétegei számára 

is bepillantást nyújtsanak a magyar tudo
mánytörténetbe. 

A sorozat most megjelent VII. gyűjte
ménye keretében a hazai statisztika és 
közgazdaságtan, a pszichológiai valamint 
a nyelv- és a zenetudomány kiváló kép
viselőiről kapunk színes tablót. Az it t tár
gyalt öt tudós életműve a magyar tudo
mány történetének fontos fejezeteit alkotja 
— a reformkortól a XX. század derekáig. 

A magyar reformkor kiemelkedő íróira, 
politikusaira és a közvéleményre egyaránt 
nagy hatást gyakorló tudósának, Fényes 
Eleknek enciklopédikus gazdagságú tevé
kenységét Paládi-Kovács Attila foglalta 
össze. Fényesben több szaktudomány mű
velői is elődjüket tisztelhetik, mert annak 
az államismereti tannak volt az összegező-
je, amely magába foglalta a földrajzot, a 
statisztikát, a néprajzot és a közgazdaság
tant. Közéleti elkötelezettségű tudós volt, 
akit Széchenyi István a „magyar Marat"-
nak nevezett, és akinek munkásságát az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc 
bukása törte derékba. Ugyancsak a reform
kor társadalmi mozgalmai és eszményei 
indították el tudományos pályáján Rónay 
Jácint bencés tanárt is, a darwini tanok el
ső hazai hirdetőjét; az ő munkásságával 
Pál Lajos könyve ismertet meg. A negyve
nes évek hazai liberális mozgalmaiban, 
majd a forradalomban és a szabadságharc
ban is tevékenyen résztvevő Rónay londo
ni emigrációja alatt neves angol tudósokkal 
ismerkedett meg, és — európai viszonylat
ban is — az elsők között tette magáévá és 
ismertette a darwini tanításokat. 

E sorozatban olvashatunk első ízben 
összefoglaló munkát Vámbéry Árminról, 
a híres magyar utazóról és nyelvészről. 
Hazai György tekinti át a tudós életének 
főbb állomásait, ismerteti közép-ázsiai 
utazásait, mérlegre téve ezeknek, valamint 
turkológiai munkásságának és a magyar— 
török nyelvi és kulturális kapcsolatok terén 
elért eredményeit. Ezek az eredmények — 
a többnyire már a kortársak által is helyre
igazított tévedései és hibái ellenére — már 
szervesen beolvadnak az újabb tudós nem
zedékek munkájába. 

Bizonyára nem véletlen folytán, hanem 
tudatos szerkesztői munka révén, ez alka
lommal két magyar zenetudós portréját is 
kézhez kaptuk: a magyar zenetudomány 
múlt századi megteremtőjének ós európai 
szintre emelőjének és korunk — zenetudo
mány terén is — világhírű lángelméjének 
a munkásságáról egyidőben tájékozódha
tunk. Sz. Farkas Márta mutatja be Barta-
lus István úttörő jelentőségű tevékenysé
gét, Lampert Vera pedig Bartók Béla zene-
tudósi munkásságát. A hazai és a nemzet
közi Bartók-irodalom gazdagsága ellenére 
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ez az első olyan mű, amely Bartók Béla 
zeneszerzői működéséhez szorosan kap
csolódó, de mégis : önmagában is nagyjelen
tőségű tudományos munkásságának egé
széről ad képet. Beszámol népdalgyűjtő 
útjairól, tudományos módszereinek fejlő
déséről, az elemző és rendszerező tevékeny
ségéről és az összehasonlító népzenekutatás 
terén elért eredményeiről. Bartók ismer
tebb művészi profilja mellett így alkal
munk van a tudósít is megismerni és fel
fedezni a kettő közti harmóniát. 

A múlt tudósai-sorozat újabb kötetei — 
miként a korábbiak is — nem csak emléket 
állítanak tudományosságunk kiválóságai
nak, hanem sok értékes példát, tapasztala
tot és ismeretet is közvetítenek számunkra. 
A sorozat közönségsikere, csakúgy mint 
e kiadványok által is jól dokumentált tény : 
tudománytörténetünk még mindig meg
lévő sok fehér foltja, bizonyára szintén 
ösztönző lesz kutatásunk és kiadáspoliti
kánk számára egyaránt. Mert amennyire 
dicséretes, hogy e vállakózás segít valamit 
törleszteni művelődéstörténetünk adóssá
gaiból, mégis tisztában kell lennünk azzal 
is, hogy e kereteken kívül is, az eddigieknél 
sokkal nagyméretűbb és szervezettebb te
vékenységre van szükség ahhoz, hogy tudo
mány- és művelődóstörténetünk éppen úgy 
népünk közkincsévé válhasson, mint iro
dalmunk és történelmünk hagyományai. 

KÓKAY GYÖRGY 

Kovács József: A szocialista magyar iroda
lom dokumentumai az amerikai magyar 
sajtóban 1920—1945. Bp. 1977. Akadémiai 
K. 439 1. (Irodalom — Szocializmus) 

Sokféle tudományág látja hasznát ennek 
a munkának, mivel egyaránt foglalkozik 
az 1920—1945 közötti időszak amerikai 
magyarságának politikai, irodalmi, szín
házi és nem utolsósorban sajtótörténeti 
tevékenységével. Az anyag két részre osz
lik: egy kismonográfiát pótló igen alapos 
bevezető tanulmányra, valamint egy kon
cepciózusán válogatott, gazdag forrásanya
got feltáró szépirodalmi (és egyéb tartalmú) 
antológiára. 

A tanulmánykötet első része a szerző 
korábbi kandidátusi disszertációjára tá
maszkodik, de kibővítve és új csoportosí
tásban került átdolgozásra. Ügy tűnik, 
hogy annak egy igen előnyösen, árnyaltan 
fogalmazott kiérlelt változata. A történeti 
rész hírlapokkal foglalkozó tanulmányai 
közül különös figyelmet érdemelnek az 
első hírlapok (A Magyar Száműzöttek Lap
ja, Magyar Híradó stb.) és egyesületek 

(Clevelandi Magyar Segélyző Egylet, Mun-
kás-Betegsególyző és Önképző Szervezet 
stb.), de persze Az amerikai magyar mun
kássajtó jelenti a kérdés érdemi tárgyalását. 
Ez a fejezet végigkíséri a szociáldemokrata 
és a kommunista sajtó egyes termékeit in
dulásuktól megszűnésükig. (Előre, Sza
badság, Amerikai Magyar Népszava; Bér
munkás, Új Előre, Kanadai Magyar Mun
kás.) Kovács József ezzel a magyar sajtó
történet, a magyar munkássajtó egy régen 
hiányzó, megíratlan fejezetét készítette el, 
melynek tudományos értéke jelentős. Fel
merülhet a kérdés, hogy az amerikai ma
gyar sajtó hogyan lehet a magyar sajtótör
ténet része, de Kovács kötete választ ad 
erre is, kimutatva, hogy a két világháború 
közti időszakban milyen szoros volt a kap
csolat pártmunka formájában a magyar
országi baloldali értelmiség moszkvai és 
bécsi emigrációja, valamint az amerikai 
magyar munkássajtó szervezői és irányítói 
(Péter József, Bebrits Lajos, Bolgár Elek, 
Kövess Lajos, Lékai János) között. 

Érdeme Kovács Józsefnek az is, hogy 
mindezeket széles művelődéstörténeti ke
retbe ágyazza, egyes részfejezetekben kitér 
az amerikai magyar munkásmozgalom ál
talános, főleg szervezeti kérdéseire, pél
dául a Nemzetközi Munkásegylet, a Kul-
túrszövetség megalakulására. Teszi ezt 
azért is, mert ezekből a szervezetekből ,,nő 
k i " a mozgalom legtöbb lapja, folyóirata, 
így a Kultúrszövetségből például a leg
rangosabb amerikai folyóiratok egyike, a 
Kultúrharc. 

A kötet nagyobbik fejezete az első, kuta
tásra is alkalmas antológia a szocialista 
irodalom amerikai magyar sajtóbeli anya
gából. Olyan nevekkel találkozhatunk itt, 
mint Gábor Andor, Illyés Gyula, Lengyel 
József, Karikás Frigyes, Illés Béla, Zalka 
Máté, de megtalálhatjuk a nem kevésbé 
érdekes ismeretlen tehetségek írásait is. 

Függelékként Kovács József az Uj Előre 
1921—1937 közötti időszakának válogatott 
irodalmi bibliográfiáját, az Előre Műked
velő Kör 1913—1934 közötti színpadi be
mutatóit, valamint névmutatót ad kiegé
szítésül. 

Jó lett volna, ha az önmagában is tanul
ságos kötethez (vagy bevezetőkónt, vagy 
a függelék élére) készült volna pár szavas 
szerkesztői eligazítás, amely a szokásos 
tájékoztatáson kívül elárulná a tanulmány
kötet jelentős, új eredményeinek forrását. 
De így is elmondhatjuk, hogy Kovács Jó
zsef munkája sajtótörténeti szempontból 
különösen értékes darabja az évek óta 
rendszeresen megjelenő Irodalom — Szocia
lizmus című közismert sorozatnak. 

B. JUHÁSZ ERZSÉBET 
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Pató Imre: Az osztályharcos. (Simokovich 
Rókus élete és naplója.) (Szabadka), 1976. 
143 1. (Életjel Miniatűrök 30.) 

A jugoszláviai magyar sajtó- és folyó
irattörténeti kutatások föllendülésben van
nak. Összefoglaló, nagy szintézisek ugyan 
még nem készültek (hacsak Bori Imre iro
dalomtörténetét nem számítjuk ide), de 
megszaporodtak az előkészületek, a rész
munkák, a vázlatok. Ma már csak a Ka
langyáról, ill. a Hídról (e két, igaz központi 
jelentőségű folyóiratról) egyedül is tanul
mányok, cikkek sora szól. Történetüket 
legutóbb is tudományos ülésszak tárgyalta 
(vö. : A Hungarológiai Intézet Tudományos 
Közleményei, 21.); nemrég pedig elkészült, 
pontosabban megjelent Pató Imre Híd re
pertóriuma, s elkészült, bár egyelőre kézi
ratban van a Híd monografikus földolgozá
sa is. 

E munka egyik szükségszerű és hasznos 
állomása Pató Imre most megjelent kis 
könyve: Az osztályharcos (Simokovich Ró
kus élete és naplója) is. A kötetke ugyan 
szemmel láthatólag az alkalom szülötte, 
hiszen Simokovich Rókus (1905—1941) 
halálának 35. évfordulójára adták ki, de 
e munka mind Pató, mind a iííd-kutatás 
szempontjából nézve egy átgondolt, terv
szerű munkafolyamatba illeszthető be. 
Pató Imre immár jó évtizede kutatja a Híd 
történetét; nagy (többnyire még publiká
latlan) anyagot gyűjtött össze, cikkei, kü
lönféle összeállításai (Híd-képeskönyv, 
-repertórium) jelentek meg e témakörből. 
B sorba szervesen tartozik új könyve is, 
mert Simokovich nem ,,csak" a jugoszláviai 
munkásmozgalom egyik jelentős alakja 
volt, de a Híd egyik felelős szerkesztője is 
1936 májusa és 1937 januárja között. Kö
vetkezésképpen Simokovich tevékenysége 
a lap történetének is része, el nem hanya
golható összetevője. Az ugyanis közhely: 
hogy milyen „ember" a szerkesztő, mi jel
lemzi műveltségét, ízlését, milyen irányú
ak vonzalmai és ellenszenvei, milyen körül
mények köziött dolgozik, vannak-e kapcso
latai stb., stb. — mind-mind kulcskérdés 
egy folyóirat története szempontjából. 
Márpedig az életrajz — egyebek mellett — 
e kérdéssorra is válasz; ez teszi érdekessé 
szempontunkból Pató munkáját is. Tanul
mánya ugyan itt-ott nem eléggé adatszerű, 
az életrajz hiányait a kegyelet konvencio
nális nyelvi fordulatai töltik ki, s ezért 
munkája kicsit bőbeszédűnek tűnik. De 
Pató összegyűjtött mindent, amit ma el 
lehet érni Simokovich életéről, — s ez egy 
ismeretlen pálya esetében, mint a Simoko-
viché, nem kevés. Fölkutatta (s könyve 
függelékeként) közölte Simokovich 1926 
29 közötést írt naplóját; összegyűjtötte a 

rávonatkozó kortárs-emlékezéseket, bíró
sági aktákat, családi iratokat és fényképe
ket, stb. Adataiból kirajzolódik Simoko
vich életútja, tevékenysége. Nagy érdeme, 
hogy ezekből az adatokból az is nyilván
valóvá válik: Simokovich nem a szerkesz
tők „hagyományos", literátus típusába tar
tozott. Neki a Híd szerkesztése nem „hiva
tali" munkát, vagy önmaga kiteljesítésének 
eszközét, hanem a mozgalmi kötelesség tel
jesítését jelentette. Voltaképpen autodi
dakta, „egyszerű" nyomdai munkás: 
könyvkötő volt. A húszas évek végén egyé
ni nyomorúsága, eszmélése vitte a munkás
mozgalomba is. A szabadkai Munkásott
hon, a nyomdász szakszervezet volt az iga
zi „iskolája"; az ottani Népszava körében 
nőtte ki magát. Azok között a „munkás 
tollforgatók, terjesztők és tudósítók" (te
hát ún. munkáslevelezők) között kell lát
nunk őt, akik e mozgalom bázisát adták, 
s akik nem külön-külön ítélhetők meg he
lyesen, hanem inkább együttesükben, 
ahogy együtt is tevékenykedtek. Nem vé
letlen, hogy nem annyira szerkesztőként, 
inkább a iíícZ-mozgalom „fáradhatatlan 
szervezőjeként" emlékezett rá egyik jó 
társa, Malusev Cvetko is. S bár a Híd akkor 
tolódott igazán „balra", amikor Simoko
vich jegyezte szerkesztőként a lapot, ez 
nem egyedül (s talán nem is elsősorban) az 
ő érdeme volt, hanem a szerkesztést végző 
kollektíváé. E munka azonban így is — 
Patót idézve — „életének egyik legnagyobb 
feladata volt" (30. lap). Pató nem mondja 
ki, de kutatásai sejtetik velünk : az autodi
dakta Simokovichnak ez volt a „csúcs"; 
az intézményes kultúra elsajátításából ki
zárt vajdasági munkások ilyen irányú le
hetőségeinek és teljesítményének fölső ha
tára. Szögezzük le : nagy szó, a társadalom
fejlődés nagy eseménye, hogy egy munkás 
végül is eljutott e szintre; hogy önmaga és 
osztálya ideológusa, „írástudója" lett. 

Ha komolyan kifogásolnunk kell vala
mit Pató könyvében, akkor azt, hogy nem 
sikerült rekonstruálnia megfelelően Simo
kovich Rókus műveltségének (egyszerűb
ben szólva : „olvasottságának") körét és tar
talmát. Ez, különösen az előbb mondottak 
szempontjából lett volna hasznos, — s út
törő. De, ismerve Pató Imre szorgalmát 
s ügyszeretét, egyszer talán erre is sor ke
rül. Bizonyos, hogy megérné a fáradságot. 

LENGYEL ANDRÁS 

Documenta artis Paulinorum. 2. A ma
gyar rendtartomány kolostorai. N—Sz. 
A kötet anyagát gyűjtötte : GYEBESSYBéla. 
A bevezetést és az egyes fejezetek előszavát 
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ír ta: HERVAY Ferenc. Bp. 1976. MTA Mű
vészettörténeti Kutató Csoportja. 474 1. 
(Az MTA Művészettörténeti Kutató Cso
portjának Kiadványai) 

E sok haszonnal forgatható forráskiad
vány első kötetéről szólva (MKSz 1977. 
313.) már méltattuk Gyéressy Béla anyag
gyűjtő és regesztázó módszerének azt az 
előnyét, hogy a szűken értelmezett művé
szettörténeten kívül nem hagy veszendőbe 
menni más művelődéstörténeti — könyv
es könyvtártörténeti — adatot sem. A mos
tani második kötetre ugyanezek az erények 
jellemzőek, így forrásértéke is változatlan. 
Ezúttal 35 újabb pálos kolostor anyagával 
ismerkedhetünk meg, zömében kiadatlan 
akták, história domusok, levelek, protokol-
lumok, alkalmilag összeállított leltárak és 
még sok egyéb vegyes írat alapján. Ezeket 
latin nyelvűség esetében egységesre átírva, 
magyar szövegközlés esetében pedig betű
híven közli Gyéressy. 

Ha valaki össze akarná gyűjteni a régi 
magyar könyvjegyzékeket (mely nagyon 
hálás feladat lenne), a Documenta artis Pau-
linorum vaskos köteteiben valóságos kin
csesbányára lelne. Lépten-nyomon könyv
adományok és könyvtári célokra szánt 
pénzadományok adataira, könyvjegyzékek 
lelőhelyeire bukkanhatunk 1444-től (Fr. 
Bereck könyvajándékozásától) kezdve egé
szen az 1700-as évek végóig. Könyvtártör
téneti szempontból is korszakhatár a felosz
latás éve (1786), mivel ekkor mindenütt lel
tár t készítettek a pálos kolostorok állapo
táról. 

Elismeréssel szólhatunk a bevezetéseket 
és jegyzeteket író Hervay Ferenc munká
járól is, aki példamutató tömörséggel fog
lalja össze a szükséges tudnivalókat minden 
kolostorról. Szigorú filológusi kritikája 
megóvja őt a megalapozatlan hipotézisek
től —, pedig a hiányzó adatok csábítanak 
erre — ám néha mégis kénytelenek va
gyunk vitatkozni vele. Nem értjük példá
ul, milyen elv alapján nevez meg egyes ko
lostorokat. 

Kézenfekvő lett volna, hogy közkele
tű, modern elnevezéseket használva a tör
téneti bevezetőben sorolja fel az öszszes 
korábbi változatokat. 

Hervay azonban ennél bonyolultabb 
megoldást választ. Márianosztra esetében 
például a legrégibb okleveles adatot veszi 
át (1366), így lesz belőle Nosztre, Székes
fehérvárnál azonban eltekint ettől a gya
korlattól és az első említést (1780) mellőzve 
nem az „Alba Regalis" mellett dönt, ha
nem meghagyja a mai Székesfehérvár név

alakot. Legkülönösebben a Pálos-rend ős-
monostorával bánik. A fejezet élén álló 
„Szentkereszt" mellé hozzáteszi: „Keresz
túr", jóllehet több, hasonló „Szentkereszt" 
elnevezés nincsen. Aztán elmondja, hogy 
a helyet „Sancta Crux"-ként említik 1274-
től 1686-ig, s ettől fogva lett belőle magyar
ra fordítva „Szentkereszt", illetve később 
Pilisszentkereszt. A meglepő az, hogy Her
vay mindezek után mégsem szentkereszti, 
vagy pilisszentkereszti pálos kolostorról 
beszél, hanem következetesen keresztúri
ról, ama spekuláció alapján, hogy ez a 
Sancta Crux megfelelője a középkori ma
gyar nyelven( !). 

A Gyéressy-féle kötet forrásértókét mind
ezek az apróbb következetlenségek termé
szetesen nem érintik. Reméljük, hogy a 
folytatás ezúttal sem marad el és e nagy
szabású vállalkozás mihamarabb teljessé 
válik. 

V. KOVÁCS SÁNDOR 

Horae Beatae Mariae Virginis. Az egri fő
egyházmegyei könyvtárban őrzött kódex 
hasonmása. IVÁNYI Sándor és DERCSÉNYI 
Dezső tanulmányával. Két kötet. Magyar 
Helikon—Corvina, 1976, 160 lap. 

Napjainkban világszerte megnőtt az ér
deklődés a hasonmás kiadások iránt. Az 
olvasók nemcsak kiállításokon szemlélik 
meg gyönyörködve a régi szép, kézzel fes
tet t kódexek, pompás metszeteket tartal
mazó könyvek egy-egy bemutatott lapját, 
hanem művészi érdeklődésüket otthon is 
szeretnék kielégíteni újra és újra átlapozva, 
szinte átelmélkedve, s a kísérő tanulmány 
révén egyre jobban megközelítve azokat. 

Ennek a reális társadalmi igénynek 
igyekszik megfelelni a jelen kiadás : az egri 
főegyházmegyei könyvtár U2 VI. 8. jelzetű 
15. sz. végi, 16. sz. eleji pergamenre írt 56 
leveles festett hóráskönyvének 1976 kará
csonyára történt hasonmás publikálása. 

Az első kötet a kódex facsimile kiadása 
Katona Tamás szerkesztésében és Szántó 
Tibor tipográfiai megformálásában jelent 
meg közel tizenegyezer példányban. A rep
rodukálás és nyomás a Kossuth Nyomdát, 
a kötés pedig a Dürer Nyomdát dicséri. A 
Radocsay Dénes emlékének szentelt máso
dik kötet ugyanazzal a borítólappal van 
ellátva, mint az első: a 21. levélen látható 
vizitáció jelenettel: Mária látogatása Er
zsébetnél. 

Az első tanulmány szerzője az egri fő
egyházmegyei könyvtár vezetője, Iványi 
Sándor, aki a hóráskönyvekbe, a laikus hí-
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vek számára készült középkori Mária-ima
könyvekbe vezeti be az olvasókat, bőséges 
irodalmat adva. Kódexünk valahol Fran
ciaországban készült, egy tehetős, polgári 
réteghez tartozó világi hivő számára. A 18. 
századból már néhány prossessort isme
rünk, a Montrozat, a Guillot, a Noyel csa
ládokat. A 18. sz. végéről való a legmegha-
tób, legemberibb bejegyzés: ,,Joseph aime 
Marie Chastelain de Latour, année 1799". 
(A magunk részéről az évszámot nem 1793-
nak olvassuk, hanem 1799-nek.) A 19. sz. 
elején szerezte meg a művészetpártoló egri 
érsek, Pyrker János László, az ő hagyatéká
ból került a könyvtárba 1848-ban. 

A művészettörténész Dercsényi Dezső a 
kódex díszítésével foglalkozik tanulmányá
ban. A magyar könyvtárak több mint har
minc, kézzel írt imakönyvet Őriznek, ezek 
közül a túlnyomó többség idegenben ké
szült, nem magyar megrendelők számára, 
hisz a hórásköny vek közül csak. Kinizsi Pdl-
né Magyar Benigna két imádságos könyvéről 
a Festetich- és a özech-kódexről tudjuk, 
hogy magyar volt a megrendelője és a mű
vésze is. Az egri hóráskönyv a toursi Jean 
Bourdichon iskolájának terméke. 10 egész 
oldalt betöltő nagy, 6 kisebb miniatúrájá-
nak és 24 naptár-képének részletes elem
zését adja Dercsényi. 

Az egri hóráskönyv hasonmás kiadása, 
mint az első ilyen jellegű mű kísérő tanul
mánnyal történt facsimile publikálása, 
mind a szépet kedvelő bibliofilek, mind pe
dig a szaktudomány számára jelent nyere
séget. 

KOVÁOH ZOLTÁN 

Koós Judith: Kozma Lajos munkássága. 
Grafika, iparművészet, építészet. Akadé
miai Kiadó, Bp. 1975. 265 1. 

Három nagy fejezetben foglalta össze 
a szerző az európai rangú Kozma Lajos 
munkásságát. A könyvművészeti, az il
lusztratív és az alkalmazott grafikával fog
lalkozik az első. I t t mond az irodalomtör
ténetnek a legtöbbet. Ady Endre, Bartók 
Béla és Révész Béla nevét találjuk ebben 
a fejezetben. Koós Judith gazdagon doku
mentálja Kozma velük kapcsolatos mun
kásságát csakúgy, mint a Tanácsköztársa
ság alattit. Külön érdemes említeni, ahogy 
Kozma és a Kner — a nagy közönség előtt 
talán legjobban ismert — alkotó kapcsola
tá t elemzi. A Kner-klasszikusok Kozma 
illusztrációi sokakban élnek elevenen, 
de elévülhetetlen érdemei vannak a korai 
Ady kiadások körül, is, és emlékezetes a 
Margita élni akar Amicus kiadásához vé
sett metszete. 

Az iparművész és az építész (a belsőépí
tész is) kerül ezután sorra. Szintén gazda
gon dokumentáltan. 

Egy ilyen rangú és kvantumú életműről 
szólva — meghökkentő, hogy Koós Judith 
munkája az első Kozma Lajos munkássá
gáról. Ez azonban igazi adósságtörlesztés. 
Erénye, hogy mindig szem előtt tartja az 
itthoni és a külföldi párhuzamokat, egy
szerre figyel a hazára és Európára. Csak
nem háromszáz illusztráció hozza közel 
vizuálisan is Kozma Lajos világát. 

VARGA JÓZSEF 
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