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nyújtanak egyéniségének megismeréséhez. Szántó főnökével nem 
a legjobb viszonyban volt. Nyiltan panaszkodik is ellene felettes-
hatóságánál, hogy egész lengyel világot teremtett közöttük. Viszont 
Wujek Szántót nehézkes természetűnek, akaratosnak mondja s bár 
nem igen szól sehol se rokonszenvvel róla, munkabírását, haszna-
vehetőségét mindenkor elismeri. Úgy látszik, hogy Szántó felé billen 
az igazság mérlege. A panaszok miatt megtartott visitátió legalább 
igazolta Szántó vádjainak alaposságát. Hanem azért Wujek továbbra 
is ott marad, mert nagy bűnbánattal fogadkozott, hogy más modort 
fog tanúsítani mind rendtársai, mind a jobbágyok iránt. Ám nemcsak 
a Pázmányra is kiható személyi tényezőkről, hanem azokról a tanulni-
valókról is kapunk adatokat, a melyeket az iskola növendékeinek 
el kellett végezniök. 

Ugyancsak irodalomtörténeti vonatkozásúak a Leleszi János 
levelei (2) és a Báthory Kristóf felett mondott emlékbeszéde is. 
Ez emlékbeszéd és levelek által Leleszi a latin nyelven író magyar 
írók közé beiktatandó. 

A kötet végén olvasható programmból következtetve, az 50 
kötetre tervezett vállalatból irodalomtörténetileg érdekes adatokat 
fog tartalmazni az I - X I L , XVI—XXII., XXXIII., XXXVIIL, 
L X I I - I I I . és LXVIII—IX. kötetek. 

Jó lélekkel ajánljuk az irodalomtörténet búvárainak figyelmébe 
az érdemes vállalatot, melynek — eléggé jellemzően hazai viszo
nyainkra — majdnem több a külföldi előfizetője, mint a hazai. 
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Simonfi János: Az irodalom szó története. Budapest, 1913. 39. I. 
Ára 1 K. 

Simonfi Jánosnak e folyóirat közönségét közelebbről is érdeklő 
dolgozata az irodalom szónak teljes monográfiáját nyújtja. A lite-
ratura szóról szól már Calepinus magyar tolmácsa, aztán Sz. Molnár, 
P. Pápai, Bod és Révai is próbálják magyarítni: néha tudomány, 
néha deákság névvel. Az irodalom szó legelőször Szemere Bertalan
nak Utazás külföldön ez. művében 1840-ben lát világot. Szerzője 
valószínűleg a két Szemere, Bertalan és Pál. A szó gyorsan elter
jed és közkeletűvé válik. Toldy Ferencz 1840—5 között gyakran 
használja a maga gyártotta rövidebb iratom szót is, de ez utóbb 
teljesen kimegy a közhasználatból s gyökeret vet és számos ágat 
hajt a Szemerék irodalom szava, a mely nélkül ma már el se tud
juk képzelni nyelvünket. Igazolja ezt az értekezés végén olvasható 
felsorolása az irodalom szó származékainak és összetételeinek. 

A Simonfi dolgozata nagy szorgalommal, alapos ismeretekkel 
készült s már csak ezért is megérdemli, hogy e helyen felhívjuk rá 
a figyelmet. 
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