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Könyvszemle

mód nem csupán az éghajlat változásainak
vizsgálatát teszi lehetõvé, hanem erdõgazdál-
kodási kérdések megválaszolását is. Például
azt, honnan és mikor szállították építési he-
lyére a fát. A régészek feltárták az ecsedi
várhoz vezetõ dorongút egy szakaszát. A fa-
anyag elemzésébõl kiderült, ahol azok a fák
nõttek, ott kiterjedt erdei legeltetés folyt.

A kötet írásai arról gyõzik meg az olvasót,
szükség van a történeti ökológiára és mûve-
lésére, ugyanis a vizsgálatok múltunk min-
dennapjainak kérdéseire adhatnak választ.
(Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 370 o.)

Draskóczy István
egy. docens (ELTE BTK)

Gulyás Pál – Viczián János:
Magyar írók élete és munkái

Nagy – ez az egyik vagy tán a leggyakoribb
családnevünk. Viszonylag kevés azonban a
Nagy nevû írónk. A Ványi Ferenc szerkesz-
tette Magyar irodalmi lexikonban (1926)
csak 35, Benedek Marcell Irodalmi lexiko-
nában (1927) 23 Nagy szerepel. Az ugyan-
csak Benedek Marcell szerkesztésében
megjelent Magyar irodalmi lexikonban
(1965) 61 Nagy kapott helyet. Péter László
Új magyar irodalmi lexikonában (1994) s
ennek újabb, CD változatában 86 Naggyal
ismerkedhetünk meg. A Gulyás Pál – Viczián
János-féle Magyar írók élete és munkái címû
sorozat (Argumentum Kiadó) ez év áprilisá-
ban forgalomba került XIX. kötete (N – Ö)
135 oldalon, 270 hasábon több mint ezer
Nagy címszót tartalmaz.

Ez a hallatlan bõség jelzi a különbséget
az említett lexikonok és a szóban forgó soro-
zat, vagyis az író fogalmának szûk és tág értel-
mezése között. Ebben a páratlanul gazdag
életrajzgyûjteményben ugyanis nemcsak a
jeles szépírók sorakoznak betûrendben, rövi-
debb-hosszabb ismertetõkkel, hanem a pub-
likáló tudósok, szakírók, szerkesztõk, fordí-
tók, újságírók, alkalmi szerzõk is, mindazok,
akik – a hangyaszorgalmú gyûjtõk látóköré-
ben – körülbelül az ötvenes évek végéig
valahol, valamely sajtótermékben akárcsak
egyszer is megjelentek. Kincsesbánya, nél-
külözhetetlen kalauz a közelmúlt idõkben
búvárkodó kutatóknak.

A pályakép felrajzolása után a szellemi
munkásság bemutatása következik mind a
napilapokban és folyóiratokban, gyûjtemé-
nyes kiadványokban (antológiákban, kalen-
dáriumokban, tanulmánykötetekben) közölt
kisebb írások, mind pedig az önálló kötetként
napvilágot látott mûvek felsorolásával, meg-
jelölve a lelõhelyet és a megjelenés idõpont-
ját. Egy-egy mû után a könyvismertetések,
bírálatok adatai szerepelnek. Az álnevek és
betûjegyek zárják a címszavakat, utalással
arra, melyiket hol és mikor használta a szerzõ.
S minden adatot a forrás közlése hitelesít.

Gulyás Pál (1881–1963) az Országos Szé-
chenyi Könyvtár fõkönyvtárosa volt, egye-
temi tanár, az MTA levelezõ tagja. Nagyszabá-
sú mûvét, amelynek elsõ hat kötete 1939 és
1944 között került ki a nyomdából, a magyar
bibliográfia egyik legnagyobb alakjának, id.
Szinnyei Józsefnek hasonló címû, a 19-20.
század fordulóján publikált tizennégy kötetes
sorozata alapozta meg (ezt a jelentõs mûvet
1980-1981-ben a Magyar Könyvkereskedõk
és Könyvterjesztõk Egyesülete reprint ki-
adásban jelentette meg). Gulyás a második
világháború után folytatni akarta munkáját,
de lépten-nyomon akadályozták, s mondva-
csinált okokra hivatkozva lehetetlenné tet-
ték újabb kötetek kiadását. Végrendeleté-
ben a hatalmas adatgyûjteményt az MTA
Könyvtárára hagyományozta.

1981-ben Viczián János, az MTA Könyv-
tárának munkatársa – a fatartalmú papiros
öregedésére, porladására, a ceruzás feljegy-
zések fakulására hivatkozva – javaslatot tett
a pótolhatatlan értékû anyag megmentésére
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és kiadására. Kedvezõ légkörben vetette fel
a gondolatot. A könyvtár – az Irodalomtu-
dományi Intézettel és a Petõfi Irodalmi Mú-
zeummal összefogva – programjába vette a
kiadást, s a sajtó alá rendezéssel megbízta a
javaslattevõt. 1990-tõl évente egy–három
kötet kiadását tervezték, az I-VI. kötet után-
nyomásával párhuzamosan. Így is történt,
1995-ig évente átlag két kötet jelent meg, s
a sorozat eljutott a XVII. kötetig.

Itt a folyamat sajnos megtorpant (nyil-
vánvalóan az ekkor bevezetett megszorító
intézkedések következtében). Négy med-
dõ év következett, majd 1999-ben mégis
csak elkészült a XVIII. kötet. Megint három
évnek kellett eltelnie, mire a fentiekben be-
mutatott XIX. kötet napjainkban a könyves-
boltokba kerülhetett. Örvendetes tény,
mindazonáltal képtelen helyzet, hogy egy
ilyen fontos sorozat folytatása minduntalan
kérdésessé váljék, az a veszély fenyegesse
örökösen, hogy torzóban marad, ha nem

akad mecénás, aki alkalomadtán könyörado-
mányként rászán némi pénzt. A nemzeti kul-
turális programok keretében külön fejezetet
kellene szentelni a sorozatoknak, hogy az
elkezdett munkákat ésszerû idõhatáron belül
tetõ alá lehessen hozni.

A Magyar írók… mindenesetre megér-
demelné a folyamatos támogatást, hogy két-
három éven belül befejezõdjék. Még hét kö-
tet vár kiadásra. Jelentõsége rendkívüli.
Kiegészíti és továbbfejleszti Szinnyei mûvét.
Rengeteg olyan szerzõrõl ad tájékoztatást,
akikrõl sehol másutt nem lehet még adatmor-
zsákat sem találni. Korrigálja a felhasznált
irodalomban talált hibákat, eligazít az azonos
nevû szerzõk megkülönböztetésében. Mû-
velõdéstörténeti forrás, sajtótörténeti adattár,
bízvást mondhatjuk – Viczián Jánost idézve
– a nemzeti önismeret egyik alapmûve.
(Argumentum, Budapest, 2002. 492 o.)

Nyárády Gábor
    szerkesztõ
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A Magyar Tudományos Akadémia
Elnökségi ülése

Pécs, Akadémiai Központ, 2002. szeptember 24.

Napirend:
10,30 – Elnökségi ülés

• Az MTA Pécsi Területi Bizottságának tevékenysége (Tigyi József)
• Elõterjesztés a 2002. évi Eötvös-koszorú adományozásáról (Hámori József)
• Tájékoztató a Magyar Tudomány Napja elõkészítésérõl (Meskó Attila)
• A 2002. novemberi közgyûlés idõpontjának, a meghívottak körének és

tárgysorozatának meghatározása (Keviczky László)
• Tájékoztató az Akadémia 2003. évi költségvetésérõl folytatott

tárgyalásokról (Meskó Attila)
• Az Elnökség 2002. II. félévi munkatervének elfogadása (Pannonhalmi Kálmán)
• Tájékoztató a „Mindentudás egyeteme” tudományos ismeretközvetítõ programról

(Vizi E. Szilveszter, Fábri György)
• Egyebek

12,00-14,30 Kibõvített elnökségi ülés

• A pécsi régió tudományos tevékenysége, kutatási eredmények, publikációk
(Tigyi József)

• A regionális fejlesztés irányai, lehetõségei  (Vizi E. Szilveszter)
• Fogadás (A fogadás keretében a Pécsi Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet bemutatása)

A bemutatót vezeti: Dr. Kozma Pál igazgató

15,00-18,00

• Szentágothai János tiszteletére sétány elnevezése, emléktábla avatása.
Az emléktáblát Vizi E. Szilveszter elnök úr és Újvárosi Jenõ pécsi alpolgármester
 úr avatja fel (Kálvária utcától délre, az alagút után indul a Szentágothai sétány).

• A világörökség részét képezõ római kori emlékek megtekintése
• A program befejezéseként õeminenciája Mayer Mihály megyéspüspök úr

 egy koccintásra fogadja az ülés résztvevõit a püspöki rezidencián.
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