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12. Varjú János: A szombatosok költészete- Budapest, a szerző ki
adása, 1987. 8-r. 80. 1. 

A dolgozat tárgya az erdélyi protestantizmus legszélső hajtása, a szom
batosság mozgalma, illetőleg a szombatosok költészete. Azonban épen a 
szombatosok költészetéről szóló fejezet sikerült legkevésbbé. Míg az előbbi 
lapokon világos összefoglalásban ismerteti a szorabatosság kifejlődését, dogma
tikáját és hazai történetét, a függelékben pedig igen nagy felkészültséggel 
és mintaszerűen lajstromba szedi a kezdösorok betűrendjében az eddig 
ismert 61 szombatos énekeskönyvben, imakönyvben, fordításgyüjtemeny-
ben, szertartáskönyvben található 197 szombatos verset, megjelölvén az 
egyes darabok nótáját, változatát, előfordulási helyét, szerzőjére vonatkozó 
esetleges adatokat, addig a szombatos költészet ismertetése — valószínűleg 
sajtóhiba folytán maradt a fejezet címe A magyarországi szombatos tör
ténet — zavaros, általánosságok közt mozgó. Ebben a részben nincs hatá
rozott gondolatmenet, a tartalomjegyzék útmutatása ellenére a halottas 
énekekről semmit se szól. Viszont van több ismétlődés, visszatérés, néha 
pedig ellentmondás. Pl. több helyen beszél arról, hogy a szombatosok az 
unitárius, református, zsidó költészetet aknázták ki első sorban s egy helyen 
mégis azt mondja: «A szombatos költészet legnagyobb értéke az eredetiség. 
A szombatos felekezet énekköltészete csaknem kizárólag eredeti darabokat 
termelt.» Új szempontjai vagy új megállapításai nincsenek sem a szom
batos költészet ismertetésében, sem annak értékelésében. A szombatos írók 
és munkáik című fejezetben a helyett, hogy a kevésbbé ismert szombatos 
szerzőkről : Magyari Péter, Bőkényi János, Sándor János, Hegedűs Menyhért, 
Harsányi Imre, Alvinczi Enok (?) írt volna, mindössze Eössi Andrásról és 
Péchi Simonról közöl nagyjából ismert adatokat. Stílusa néha nehézkes és 
érthetetlen. Pl. «A kolozsvári unitárius főiskola birtokában lévő énekes
könyvben fejedelmek udvarában és Rimai Jánosnak A jó hitű ember szelíd 
e világon kezdetű költeménye.» «Sokan foglalkoztak énekek eredetiségének, 
eredetének és forrásainak keletkezekével.» Az emiitett versjegyzék azonban 
tudományunknak határozott gazdagodása. ^r y 

13. Szitás Ilona : II. Rákóczi Ferenc a magyar irodalomban. Buda
pest, a szerző kiadása, 1937. 8-r. 62. 1. 

«A Rákóczi-irodalom méltatása mindig valamely történeti évforduló 
figyelmeztetésére történt» — mondja a jelen dolgozat szerzője. Ilyen figyel
meztető volt az 1906-i és 1935-i esztendő. II. Rákóczi Ferenc személye 
főleg e két időpont körül vált a tanulmányok középpontjává és költői alko
tások ihletöjévé. Ezekről a költői alkotásokról ad képet Szitás Ilona, be
mutatván azt a Rákóczi-alakot, amelyben az egyes korok és egyének sajátos 
szemléletüket megtestesítették. Munkája nem rótt rá túlságosan nehéz fel
adatot. Mind az 1906-os, mind az 1935-ös évforduló Rákóczi-kultuszáról 
több tanulmányt készen talált. Főleg a Rákóczi emlékkönyvben megjelent 
dolgozatoknak vette nagy hasznát. Az anyagot, igen helyesen, kronologikus 
sorrendben tárgyalja. Nemcsak a kuruc-idök Rákóczi vonatkozású, magyar 
és idegen nyelvű adatait foglalja Össze, hanem a XIX. és XX. századi mun
kát, is ismerteli. És míg elődei a XIX., XX. századra vonatkozólag csak a 
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nevesebb alkotások szervezőivel foglalkoznak, Szitás teljességre törekszik, 
amint erről az 51—61 lapok bibliographiája bárkit meggyőzhet. Kár, hogy 
az egyes hivatkozások, idézetek után, az Összefüggő szövegben, zárójelbe 
tett megjegyzések zavarják a folyamatos olvasást. (Átlag laponként 5—6 
zárójeles utalás található.) 

A szerző csak nyomtatásban megjelent müvek alapján dolgozik, mindössze 
egyszer említ kéziratot. Pedig a XVIII. századból érdekes adatokat talált 
volna. Ezek határozottabban vonatkoznak II. Rákóczi Ferencre, mint pl. a 
szerző által említett szerelmes vers, melynek versfői Rákóczit adnak, vagy 
a Musztafa, Karafa... kezdetű versike — tévesen kuruckorinak tartja. Vi
szont figyelmen kívül hagyja, hogy 48-ban is keletkeztek Rákóczit emlegető 
népdalok. Pl. Kálmány: Szeged népe III. 48. 1. 

Vótam mán én Becse alatt táborba, 
Ott akattam a Rákóczi kargyára. 

VARGA IMRE. 


