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Harsányi István : Gyöngyösi István és László sárospataki diáksága. (A 
Sárospataki Hírlap iüzetei. 5. sz.) Sárospatak, 1921. 8r. 20 1. Ára 8 K. 

Szerző a sárospataki könyvtárban fölkutatott eddig ismeretlen adatok 
alapján megállapítja, hogy Gy. István és László az 1651/2. és 1652/3. isk. 
években a sárospataki főiskolában végezték a felsőbb tanulmányokat, 
a mi,kor Comenius volt a főiskola reformátora és nevelésügyi felügyelője. 
Nevük a Catalogus Studentium Nobiliumhan fordul elő. Harsányi szerint 
a két testvér, az 1650-es évek előtt, az alsóbb tanulmányokat is Sáros
patakon végezte. Egy Patakon őrzött unicum dedicatiója alapján vég
legesen eldönti Gy. I. származását, megállapítván, hogy a Gy.-testvérek 
atyja János volt. Kimutatja tanulmányaikat s azt, hogy Ovidius a Gy. 
idejében nem volt száműzve (mint Gy. László, a költő leszármazottja 
állítja) az iskolából, mert ott szerepel a tanítandó latin költők között. 
Szerinte Gy, I. költői pályája a sárospataki diákévekben kezdődik s 
költőnk az Ovidius-fordításokat s a Mur. Venus előtti munkáit, a Daeda
lus templomát, a Mars és Bachus viaskodását, Az jó vitézek tükörét már 
sárospataki diákkorában elkészítette. A Mur. V. I. r. 10. vszaka a sáros
pataki diáksága alatt kifejtett költői működésére való czélzásnak tekin
tendő. Patakon élénk figyelemmel kísérték Gy. költői pályáját. A diákok 
versgyűjteményeikbe másolták zengzetes vermeit. A Palinodiánák egy 
1727-ben Patakon készült másolata ma is megvan a könyvtár kézirat
tárában. A XVIII . században Patakon Gyöngyösit ta r to t ták a magya
rok legnagyobb költőjének. j N. 

Katona József: Bánk-bán. Az első kiadás betűszerinti mása. A Magyar 
Helikon-sorozat második száma. Budapest, Rózsavölgyi és Társa. 1902. Ara 
400—1000 K, kiállítás szerint. 

Száz esztendővel az első kiadás után jelent meg ez az első, betű
höz hív kiadás ; első, mert még az Arany László-féle is nagy és lényeges 
eltéréseket mutat az eredeti szövegtől. A szöveg csakugyan a lehető 
leghívebb ; megvan benne a szerzőnek minden írási sajátsága, köz
pontozása, jelentős szavak és sorok ritkítása ; csupán a nyilvánvaló 
sajtóhibák vannak kijavítva, de ezekről is a könyv végén lévő jegyzék 
pontosan számot ad. A szöveg gondozója, Mészöly Gedeon, mindent 
megtett, amit lelkiismeretes kiadótól követelni lehet. S a kiadást még 
sem mondhatjuk Katonához méltó emlékkiadásnak. Ha már nem 
készítettek hasonmást, meg kellett volna tartani a nagyságot, a szöveg
nek lap szerint való beosztását, hogy az eredetit pótolhassa. E helyett 
az alak a legkisebb zsebnyolczadrét, a lapszámozás és szövegbeosztás, 
más, a betű pedig szempusztítóan parányi. Fej- és zárórajzok díszítik 
a szöveget ; ezek a rajzok azonban nem valami ügyesen utánozzák 
a múlt századi könyvdíszt; a Jegyzés fölött álló gyermek játékfalu s az. 
első szakasz fejléczén levő czímer, melyen fülig esik a korona, szinte 
esetlennek is mondható. A külső és belső borítólap, valamint a czímlap 
hasonmás volta nem kárpótol a többi hiányért. Ellenben nagyon illik 
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a dráma komor levegőjéhez s költőjének kegyetlen sorsához az utószó, 
mely borús hangulatával, igazi költőiségével mélyen érezteti velünk 
Bánkbán írójának nagy tragédiáját. T. V. 

Gvadányi József; PÖstényi Förödés, Az első kiadásról készült hasonmás. 
Budapest. Rózsavölgyi és Társa. 1921. Ára 

A drága könyvek mai idejében igen kedves gondolat volt Gvadányi 
pajzán versét, a Pöstényi Förödést az eredetinek hű köntösében kiadni. 
Szolgálatot tett vele a kiadóczég a könyvkedvelő közönségnek, ha már 
nem szerezheti meg a nagy ritkaságszámba menő eredetit, bírhassa hü 
mását, vonásról-vonásra a régi szép betűformákat, a szövegeiosztás 
naiv kedvességét, az ívjelzőt betűvel és számmal s a lap alján az őrszót. 
De szolgálatot;t te t t a ez ég a tudós világnak is, az irodalom s a nyelv 
búvárának, mert a legjobb tudományos kiadás sem lehet olyan hű az 
eredetihez, mint a műszaki úton előállított hasonmás. Szívesen vesszük 
záradékul a kiadás tudományos gondozójának, Mészöly 'GrS'fleOnnak, 
versét — nevét stílszerűen a versfőkbe rejtette — melyben tréfa mögé 
rejtve enyhe szatírával szembeállítja Gvadányi zabolátlan, de őszinte 
idejét a mai finnyás, mesterkélt, erkölcseiben azonban bizonyára nem 
oly tiszta korral. Akiállítás hűségéből talán csak egy hiányzik, a XVIII . 
századi papiros hasonmása. T. v. 

Helyreigazítás. 
Ember Nándor AZ IK.legutóbbi füzetében fXXVTTT„gfff-1^ Kis 

János i i tanítómeséjével is foglalkozik. Idézi ugyan Toldy jegyzetéből, 
hogy ezek németből készültek, befejezésül mégis azt következteti, hogy 
Kis János »1810-ig írott meséiben nagyrészt eredeti és átdolgozásai is ere
deti felfogásúak«.. Ez tévedés. Az idézett n mese közül az i., 3. és 4. 
közvetlen forrását v. ö. EPhK. 1912. 828. 1., az 5., 6. és 7-ét EPhK. 
1911. 457.1., a 8-ét pedig EPhK. 1914. 402.1. — A 2., 9., 10. és 11. mese 
forrása még nincs meg, de Toldy állítása, hogy németből vallók, kétség
telen. Az oktató-mesék sorából kimaradtak Péteri Takáts jjfaispféi. 

GÁLOS REZSŐ. 

Igazítások: 
170. lap, alulról a 6-ik sor : Eximplisetc. helyett Eximphs etc. 
171. lap, alulról a 15-ik sor: domino helyett domini (sic !)v 
171. lap, alulról a 13-ik sor : Vnus helyett vnus. 
171. lap, alulról a 9-ik sor : Iminente helyett iminente. 
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