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abszolutizmus nevelési eredményessége, a nyelvmüvelés kérdése, mint az 
analfabetizmus csökkentése. Hogy e fejtegetések mélysége, változatossága 
nagyon megkapó, hogy tele vannak eszméitelő gondolatokkal s tükrei egy 
nagy elme ritka gazdag világának, az természetes, mikor Eötvös Józsefről 
van szó. S alig van Jap, amelyen sziporkázó, sokszor maró gúnnyal éles 
aforizmák nem váltogatják egymást. Utalunk pl. arra, amit az emberi szín
játékról (51. 1.), a süketekhez való hasonlóságról (87. 1.), országos emberek
ről (101 1.), a maga viszonyainak filozófiájáról (138. 1.), az élet és halál 
kérdéséről (165. 1.), a munkásságát rosszalókról (229. 1.), boldogságról és 
haladásról (263. 1.), az ember és a színház viszonyáról (307. 1.) stb, mond. 
Sok személyes adatának, az életrajzírót érdeklő családi vonatkozásoknak, 
Liszt Ferenccel való találkozásainak, stb. följegyzése is fontos. De a leg
fontosabb mégis az, hogy egy nagy magyar ember gondolatvilágába az 
eddiginél is mélyebben tekinthetünk be a kötet közleményei által s általuk 
a róla eddig őrzött kép még élesebb, még színesebb lett. Ezért tettek igen 
nagy szolgálatot a tudománynak e kincsek közrebocsátásával az-Akadémia 
és Lukinich Imre. KELEMEN GÉZA. 

A Kis falu ly-Társaság Éolapjai. Új folyam, 60. kötet. 1937—1940. 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-Társulat, 1940. 8 r., 448 1. 

Az Évlapok imént megjelent kötete is, miként a megelőzőknek könyv
tárra szaporodott sora egyenként is, kultúrkép. Az irodalmi életnek, régente 
évenkint, most, a gazdasági nehézségek miatt csak négyévenként adott tükre. 
A Társaságnak nagy érdemei közé tartozik, hogy mii.dig a valóban éíö iro
dalmat képviselte s «a közös mély nemzeti érzést, a közös események és 
hagyományok tisztele'.ét, az erkölcs komoly felfogását, az irodalom hü és 
buzgó szolgálatát» ápolva baráti körében, élete és munkássága a múlt és 
jelen folytonosságát őrzi. Baráti kör (ezt ismételten hangsúlyozzák) s együt
tesük: a mindenkori magyar irodalom. Évlapjai valóságos ünnepi kötet
számba mennek. Legnagyobb élő költőink sorra jelentkeznek bennük egy-
egy választékos, szép alkotásukkal az ünnepélyes közülések műsorában. 
A székfoglaló új tagok arról emlékeznek meg, akinek helyére kerültek: egy-
egy essay vagy bensőségesen rajzolt arckép a közelmúlthoz vezet. A közülés 
után pohárköszöntő formájában á Társaság régi tagjainak érdemeit idézik 
föl egy-egy centenárium alkalmából. Mindez az irodalom történetére is tar
tozik s valóban multat és jelent kapcsol egybe. — Voinovieh Géza elnöki 
megnyitó-beszédeiből külön kell rámutatnunk azokra a finom megfigyelésekre, 
amelyeket az irodalom inai helyzetéről közöl, a korviszonyokból, elsősorban 
a közönség mohóságából magyarázva az irodalom elsekélyülését. A korszak 
igazi problémáinak költői megörökítését sürgeti egy másik elnöki megnyitó^ 
amely a mai regényről szól. Mindig bátor ítéletein és messzenyiló távlatán 
át nemes eszményiséget és eszményi célkitűzéseket hirdet. Rédey Tivadar 
Szemere Pál önzetlen munkálkodásáról szólva változó és fejlődő új fül
fogások megbecsülését emeli ki erényéül. A Vargha Gyuláról mondott emlék
beszéd meleg és mégis tárgyilagos essayvé bővülve, költészetében nemzeti 
klasszicizmusunk fénykorának utolsó, színdús virágát mutatja be. A Gyulai
serleggel kezében, líornis Gyula Fáy Andrásnak életbölcseségét, léiekismeretét 
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és sokoldalúsasát emeli ki, írói alkolásainál inkább nemzetnevelő és szociál
politikus tevékenységét hangsúlyozza. Az őrségváltó tiszteletadások közül 
külön kiemeljük S^abó Lőrincnek Kosztolányiról, Kállay Miklósnak Pékárról 
és Mécs Lászlónak Bárd Miklósról festett írói arcfcépéit. A négy esztendő 
Arany-serlegbeszédei közül Ravasz Lászlóé a tőle megszokott mélységekben 
jár, Arany lángelméjében a «magyar titok» megoldását látja, Angyal Dávid 
az ember erkölcsi értékeinek tetőzödését a magyar fajdban. Arany magyar
ságáról szól Kállay Miklós és nyelvmüvészetéröl Csathó Kálmán. — Petrovics 
Elek Henszlmann Imréről emlékezik meg. Művészi rajz Horánszky Lajosé 
Grünwald Béla tragédiájáról, a sokat szenvedett tudós író és poltikus szü
letésének évszázados fordulója alkalmából. rr ' R 

Balassa Bálint Istenes Énekei. Azl632—1635 között megjelent bécsi, 
első kiadás facsimile lenyomata. Kiadta Varias Béla. — Budapest, Rózsa
völgyi és Társa, 1941. 16-r.t 10,196, Vl 1. 

Varjas Béla a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban Balassa és Rimay 
istenes énekeinek egy XVII. századi kiadására bukkant, amelynek címlapja 
hiányzott. A könyvet díszítő képekről e nélkül is hamarosan megállapította, 
hogy azoknak egy része Hajnal Mátyás 1629-ben megjelent imádságos-könyvé
nek (Jézus szívét szerető szívek) képanyagVval egyezik meg s ezzel a 
Balassa-kiadás betűi és dúcai egyformán Ferenczfi Lőrinc bécsi nyomdá
jához vezetnek. Bizonyítékai kétségtelenné tették (It. 1941; 60. 1.), hogy az 
Istenes Énekek első kiadását találta meg s hogy ez, nem, mint Dézsi gon
dolta, Bártfán, hanem Bécsben látott napvilágot. Dézsi föltevése szerint 
az első kiadás Ráday András és Madách Gáspár gondolata volt, az utóbbié 
Rimay halála (1631 december) után: nem kerülhetett tehát 1732 előtt sajtó 
alá a könyv, az 1735-ös terminus postquem hozzávetőleges, de semm képpen 
sem terjed 1740-en túlra, mert ebben az évben a dúcok és beiük már a 
pozsonyi jezsuitáké. Varjas megállapítását még két érdekes adat erősítette 
meg. Az-egyik, hogy Ráday András már 1629-ben «Ferenczfi uramnak» 
szeretné Rimayval ennek verseit elküldeni; a másik, hogy az elsőízben 
Dézsitől ismertetelt nagyszombati 1699-iki kiadás, amelynek képeit ugyan
ezekről a bécsi dúcokról nyomták, említi «A Bécsi első Edftiót.» Varjas 
Béla szerencsés vizsgálódásai tehát napfényre hozták a Balassa-Rimay-féle 
Istenes Énekeknek, a legtöbbször megjelent magyar könyvek egyikének leg
régibb kiadását. Ez a kiadás «kifejezetten katholikus j ' llegü» s ez Ferenczfi 
egyéniségéből természetesen következik. Varjas szerint viszont Bártfá e 
helyett a maga kiadványának protestáns jellegét igyekezett feltüntetni, más, 
gazdagabb kézirat-változatból dolgozott, a bécsieknek hibáit megjavította s 
a képeket elhagyta. Az egész bécsi, első kiadást Varjas most — s ezért az. 
irodalomtörténet nagyon hálás lehet — facsimilében közzétette. Alkalmunk 
van tehát az 1—126. lap szövegét — amely után már «másokiúl szerzett» is
tenes és ájtatos dicséretek és énekek következnek — a nagyszombati 1699-
iki kiadásnak B. R»dvánszky Kálmántól származó s Dézsitől közölt leírá
sával összevetni. Kitűnik, hogy ez a rész a két kiadásban, a képeket is 
beleértve, teljesen megegyezik; csak a 120. lapon levő Miserere nobis fel
iratú kép nem szerepel Radvánszkynál, ezenkívül minden megvan benne,. 


