
felfogás" jeligével lomtárba lökni, és onnét 
egy tudományosan túlhaladottat előhalászva, 
minden komolyabb megokolás nélkül ma is 
helytállónak, sőt általánosan elfogadottnak 
feltüntetni, — több, mint félrevezető. 

A Geréb-féle felfogás a múlt században 
volt elfogadott. Ezt — 1908-ban — meg
ingatta Riedl Frigyes, majd az ő vélekedését 
megalapozott tudományos véleménnyé szilár
dította egyik tanítványa, Tolnai Adél. Azóta 
ez az új felfogás az uralkodó szakirodalmunk
ban. (Riedl Frigyes : A régi magyar irodalom 
története. (Kőnyomatos.) Bp. 1906. 226—7. 
I. — Tolnai Adél: Mátyás királlyal foglal
kozó költészetünk forrásai. Bp. 191 í. — 
RMKT (Horváth C.) 1 : 9—11. — Trostler, 
Josef: Die Anfänge der ungarischen Ge
schichtsprosa. Ungarische Jahrbücher 
14/1934/131. — Horváth János : A reformá
ció jegyében. Bp. 1953. 50. 1.) 

Joggal. Thuróczy latin szövegében ugyanis 
az idézett helyen nincs szó énekről, csupán 
jelszavak kiáltozásáról. Benczédi Székely 
pedig, mint művének számos helyén, itt is 
Thuróczy latinját dolgozta át és kamatoz
tatta. Mégpedig úgy, hogy az ott talált 

Tetszetős elképzelés volt, de nem okos 
gondolat a Vörösmarty halálának 100. évfor
dulója alkalmából megjelentetett emlék
könyvszerű művet egyszerűen a költő nevé
vel és élet-évszámaival címezni: az irodalom 
iránt érdeklődő olvasók tanácstalanul álltak 
megjelenésekor a könyves kirakatok előtt. 
Nem tudták megállapítani a szűkszavú cím
lapból, hogy mit rejt magában a költő Bara
bás készítette festményének szép színes nyo
matával díszített, félezer lapos vaskos kötet. 
Ez azért kár, mert a_kiadvány nagyobb figyel
met és.közönség-sikert érdemelt voltva. Tulaj
donképpen egy érdekes, a mi irodalomtudo
mányi irodalmunkról meglehetősen új mű
fajt képvisel. Megjelenésének alkalomszerű
ségét tekintve emlékkönyv. Az írói évfordu
lókra egybeütött szokásos emlékkönyvek 
többnyire nagyon vegyes értékű tartalma — 
alkalmi tanulmányok és emlékező cikkek — 
helyett azonban a nagy költő életének és 
munkásságának dokumentumait sorakoztatja 
fel időrendben : a költő szülőföldjéről, élet
mozzanatairól, egyéniségéről szóló korabeli 
és későbbi megemlékezéseket, a műveire vo
natkozó egykorú bírálatokat, hírlapi cikkeket, 
irodalomtörténeti értékeléseket, a költő leve
lezését (saját és hozzá intézett leveleket) és 

jelszavakat magyar verssé kerekítette. 
Tüzetes szövegösszevetés alapján állapították 
ezt meg. S ezáltal nem egy valódi, hiteles 
Mátyás-kori énekkel van kevesebbünk • 
csupán egy tévedéssel s az ezzel járó hamis 
illúzióval. 

Kétségtelen, a tudomány nem ismer végleg 
elintézett, egy és mindenkorra lezárt kérdé
seket. S ha Geréb a Mátyás-versét nem látja 
annak, jogában áll, hogy azt felülvizsgálva, 
ellen- vagy különvéleményt nyilvánítson. 
De ennek helyét és módját nem a legszeren
csésebben választotta meg. Konkrét filológiai 
érvekkel hasonló konkrétumokat kell szembe
szegezni, nem pedig esetleges, ingatag pszi-
hológiai „argumentumokat", s főként nem 
— puszta feltevéseket. Erősen szubjektív, 
tudományosnak alig nevezhető érvelésmódjá
nak semmi köze a „történelmi módszer"-hez. 
Az is sajnálatos, hogy szolid, tudományos 
megállapításnak feltüntetett hipotézisét elő
ször nem tudományos fórum elé vitte — 
vitára, hanem egy, elsősorban nagyközönség
nek szánt mű jegyzetében bocsátotta szabad
jára. 

Gerézdi Rábán 

cikkeit, a hozzá írt verseket, nemegyszer 
szerződéseket, rendőri jelentéseket, akadé
miai jegyzőkönyveket stb., —• mindmegannyi 
dokumentumát Vörösmarty emberi és költői 
pályájának, valamint a körülötte zajló iro
dalmi életnek. „Vörösmarty életének forrás
gyűjteménye" — mondja a kötetről egyik 
összeállítója, Lukácsy Sándor (Balassa László 
a képanyagot gondozta), — megjegyezve, 
hogy a kötet a rendelkezésre álló, felkutatott 
anyagnak kb. egyharmadát tartalmazza. 

Lehet, hogy a szerkesztőket a kiadvány 
ötletére bizonyos mértékben az 1900-ban 
Székesfehérvárott kiadott Vörösmarty-emlék-
könyv ihlette. Ez a kötet — az akkori fehér
vári Vörösmarty-ünnepségek anyagának is
mertetésén kívül — szemelvényeket adott a 
költő halála idején megjelent cikkekből, a 
Vörösmarty-emlékbeszédekből, adatokat kö
zölt a Vörösmarty-család leszármazásáról,, 
összegyűjtötte a költő önéletrajzi följegyzé
seit és okiratait, nagyrészét pedig Vörösmarty 
levelezése töltötte ki, megtoldva a Vörösmar-
tyról 1825 és 1899 között megjelent cikkek, 
tanulmányok repertóriumával. Ehhez a gyűj
teményhez képest Lukácsy és Balassa kötete 
összehasonlíthatatlanul gazdagabb dokumen
tációs anyagot ölel fel, részben az említett 
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emlékkönyvből, részben a korabeli .folyóira
tokból és hírlapokból, emlékiratokból, iroda
lomtörténeti művekből, részben kiadatlan 
kéziratokból (Sallay Imre feljegyzései, Eg-
ressy Gábor emlékirata, Bártfay László nap
lója) és levéltári anyagból. Perczel Mór 
emlékiratának részletei éppúgy benne vannak, 
mint a Zalán futásáról megjelent első nyom
tatott kritika (a Hazai és Külföldi Tudósítá
sok 1825-ös évfolyamából), Berzsenyi kri
tikája A két szomszédvárról és Kölcsey érté
kelése a Csongor és Tündéről vagy Petőfi 
híres verse Vörösmartyhoz stb. 

Mindezekből a vegyesnek tűnő adatokból, 
szemelvényekből, okiratokból egy minden 
életrajznál beszédesebb, izgalmasabb kép 
bontakozik ki Vörösmarty életéről, egyre föl
felé ívelő, egyre haladóbb szellemű alkotó 
munkájáról, egyéniségéről, műveinek fogad
tatásáról, az irodalomban és a politikában 
játszott szerepéről s általában irodalmunk 
egyik leglendületesebb, legmozgalmasabb kor
szakáról, a reformkorszak, irodalmi életéről. 
Az életrajzot Tneg se kell írni, a dokumentu
mok önmaguk beszélnek, vallanak, — nem
csak körvonalakat vázolnak fel, hanem magát 
az életet, a napi élet realitását lehelik.. 

A gyermekkor dokumentumaiból egy, a 
saját birtoktól már elszakadt, elszegényedett 
nemesi család képe rajzolódik ki. A 20-as 
évek első felében a Stettnerhez írt levelek 
teszik nyomóssá az Etelka-szerelem jelentősé
gét Vörösmarty költői ihletének kibontá
sában, — ahogy a költő maga írja : ,, { . . 
általa fejlett ki minden érzeményem". Erről 
a tényről gyakran megfeledkezik újabb 
irodalomtudományunk Vörösmarty-szemlé-. 
léte. Az 1827 utáni költői korszak dokumen
tumai arról vallanak, hogy az átmeneti kiáb
rándulás és a romantikus intermezzo oka 
nemcsak az 1825-ös országgyűlés kudarca és 
a nemességből való kiábrándulás volt, hanem 
nagyon reális, munkabénító anyagi nehézsé
gek is! Az 1830-as évek adatai szerint ugyan
akkor, amikor Vörösmarty „romantikus álmo
dozásba merül", szorgos energiával tevékeny
kedik az irodalom, nyelv és közélet különféle 
területein, a maga személyében máris példát 
adva a késó'Wb verseiben követelt tevékeny 
hazaszeretetre. Szinte -nem ér rá verset írni! 
A Szózat úgyszólván csak lírai lecsapódása 
lázas munkálkodásban megnyilatkozó haza
szeretetének; Ezeknek az éveknek a dokumen
tumai azt is mutatják, hogy Vörösmarty és 
társai valóban a demokratikus eszmék fő 
szószólóinak hírében állanak ekkor. „ . . . e 
folyóirat (az Athenaeum) szerkesztői, Schede!, 
Vörösmarty és Bajza a legliberálisabb írók
ként ismeretesek" — közli a bécsi kormány 
irata 1837 márciusában. „ . . . Hogy a Magyar 
Tudós Társaságban általában demokratikus 
irányzat uralkodik, azt mindenki tudja 
Magyarországon. Előmozdítói pedig főkép-

10* 

pen : Schede!, Vörösmarty és Bajza" — tudó
sít egy 1839-ből származó rendőri jelentés. 

Feltűnő, hogy a 40-es évek első feléből — 
a Laura-szerelem emléktárát kivéve (bár 
ebből is hiányzik Laura és a költő megismer
kedésének története, amelyet olyan finom 
tapintattal beszél el Gyulai, híres Vörös-
marty-életrajzában) — viszonylag kevesebb 
a közölt dokumentum. Az ekkori nagy lírai 
költemények háttere nem bontakozik ki 
belőlük. 1846-ban azonban Vörösmarty —,' 
nyilván a galíciai parasztfelkelés hatása alatt 
— már az úrbérről és az örökváltságról levelez 
Wesselényivel (az Országháza megszületésé
nek éve ez!), s az 1848/49-es dokumentumok 
is beszédesen bizonyítják, hogy Vörösmarty 
nem „habozva és ingadozva", hanem azonnal 
és szívvel-lélekkel a forradalom és szabadság
harc mellé állt. Teleki Lászlónak, aki őt 
1848. március 14-én arra kéri, hogy befolyá
sát vesse latba a pesti demonstrációk fel
függesztésére, lelkesen írja március 17-én : 
,, . . . Minden nap újságot hoz, sokkal nagy
szerűbbet, mint ezelőtt évtizedek hoztak.-
Ha Ti Pozsonyban maradtok, nem vagytok 
országgyűlés . . . ti dicsőn bevégezhetitek, 
amiért oly régóta fáradtok, s mit itt diadal
masan megkezdték, csak Pesten." 

A kötet az utolsó évek megrázó dokumen
tumaival zárul, a bujdosástól a halálig, helye
sebben a temetést követő visszhangokig, 
kifutva Ady 1900-as megemlékezéséig. 

A kötet szerkesztése — az anyag természe
ténél fogva és helyesen — a szigorú időrendet 
követi. így egyes, Vörösmartyról szóló na
gyobb művek (Gyulai Vörösmarty-életrajza, 
amelyet egyébként kevéssé aknáz ki a szer
kesztő, Sallay Imre emlékezései, Vachott 
Sándorné naplója stb.) egyes részleteikben 
szétszórva, a megfelelő időpontba illesztve 
szerepelnek benne, de vannak a könyvben 
terjedelmes, teljes dokumentumok is, mint 
amilyen pl. Erdélyi János 1845-ben írt hatal
mas Vörösmarty-kritikája. A költő életének 
és költői pályájának fejezetekre osztása nagy
jában a manapság elfogadott Vö^Jsmarty-
korszakolást követi. Az 1825 utáni évek a 
Válság és kísérletezés —• Az első írói harcok 
fejezetcímet viselik, a 30-as évek első felének 
címe : A nyelv és a nemzetiség nagy ügyéért, 
második feléé : Az irodalom szervezője — 
Összecsapás a reakcióval, a 40-es éveké: 
A reformmozgalom nagy költője. A kilenc feje
zetet Lukácsy fél^egylapos, helyenként kissé 
modoros megfogalmazású, de hangulatos; 
szuggesztív összefoglalásai vezetik be, meg
pendítve a szóban forgó, korszak fő életese
ményeit és költői motívumait. Nagyon ügye
sek az egy-egy életmozzanat dokumentumait 
összemarkoló, fejezeten belüli alcímek, ame
lyek szinte mozaikszerűen kialakítják az 
olvasó számára Vörösmarty életének és 
pályájának vázlatát. A szemelvények termé-
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szetesen hiteles, eredeti szövegükben kerül
tek a kötetbe (a latin és német nyelvűek for
dításban), és —iami ilyen kiadványban két
szeresen fontos — alig van bennük sajtóhiba. 
A szöveganyagot nagyon hasznosan, szem
léltető erővel egészíti ki a gazdag képanyag, 
Balassa László gondos válogatásában. A szö
vegek forráshelyét a szerkesztő mjndjárt a 
közlés helyén feltünteti, a műmellékletek 
adatait Jegyzet foglalja össze a kötet végén. 
A képek között van egy, eddig jóformán isme
retlen, szép Vörösmarty-arckép is, a költő 
érett férfikorából. 

A külső kiállításában is csinos könyv jelen
tősége — ismételjük — nemcsak abban van, 
hogy méltó kiadvánnyal ünnepelte meg Vörös
marty halálának 100. évfordulóját, hanem 
abban is, hogy nagyon hasznos új irodalom
tudományi kiadvány-műfajt kezdeménye
zett, vagy legalábbis népszerűsített. Az ilyen, 
értelmesen összeállított dokumentumgyűjte
ményt nemcsak az. irodalomtudós használ-

A magyar zenetörténet napjainkban rene
szánszát éli. Alapvető publikációk sora jele
nik meg, s ezeknek élén a Magyar Népzene 
Tára monumentális kötetei. Vele párhuzamo
san folyik más, fontos zenetörténeti területek 
feltárása is. így a jelen, hatalmas forráskiad
vány az ország területén található középkori 
liturgikus kódexek dallamanyagát teszi közzé, 
azt az egykoron gazdag, de az idők viszontag
ságai folytán egyre pusztuló forrásanyagot, 
mely nélkül alig lehet valami érdemlegeset 
mondani a magyar középkor zenei kultúrá
járól. Pedig ez a középkor minden téren döntő 
jelentőség^ volt kultúránk további fejlődésére. 
„Azt a nemzetközi dallamanyagot adjuk 
közre, — írja bevezetőjében Rajeczky Ben
jámin — mely Magyarországon biztosan el
hangzott, együtthangzott felderítetlen zenénk
kel és bizonyos vonatkozásban mai népze
nénkben is visszacseng". S a feltárt anyag 
„pozitív irányban: megfelelő világosságot 
vet újabb stílusú dallamstrófáink sorviszo
nyaira (bizonyos értélemben a régiekre is); 
negatív irányban : f megóv attól, hogy bizo
nyos építkezési sajátságokat kizárólag keleti 
dallamcsaládok jellemzőinek tekintsünk és 
teljes anyagával ellensúlyozza azt a benyo
mást, ami a köztudatban eddigi zenetörté
neti eredményeink nyomán észrevétlenül gyö
keret vert : hogy a nyugati áramlatokkal 
lépést tartó középkori képzőművészetünk 

hatja haszonnal, s nemcsak az irodalomta
nárok számára nagyszerű segédkönyv — egy-
helyütt nyújtva kézbe a szétszórt adat-szöve
geket, — hanem élvezettel, szívesen forgat
hatja a művelt olvasó is, akinek van érzéke 
ahhoz, hogy elmerüljön egy-egy nagy költő 
életének és pályájának bonyolult világába, 
egyúttal hiteles képet kapva a kor irodalmi 
életéről is. Bárcsak minden nagy írónkról
költőnkről állna rendelkezésünkre ilyen doku
mentum-gyűjtemény! Irodalmi közműveltsé
günk ugrásszerűen növekednék általuk, — 
még akkor is, ha az ilyen kiadvány természet
szerűen nem ölelheti fel a teljes anyagot. Az 
ügyes megoldásra, a lelkiismeretes szöveg
válogatásra, a biztos kezű szerkesztésre, a 
szép kiállításra jó példát mutat Lukácsy és 
Balassa kiadványa. Ami szükségszerűen 
kimaradt belőle : azért kár ; de ami benne 
van, az is méltóképpen reprezentálja a nagy 
költőt és az igaz hazafit. 

Makay Gusztáv 

és. irodalmunk mellől csak zenénk hiány
zik". 

Rajeczky magvas bevezetője után Radó 
Polikárp a dallamokat megőrző kódexeket 
ismerteti részletesen, teljes apparátussal, 
majd az ezekben található himnuszok és 
sequentiak jegyzékét adja betűrendben. Itt 
végeredményében eddigi publikált eredmé
nyeinek összegezését kapjuk. A forrásgyűjte
ményt mindennemű csoportosítás nélkül, 
valamint a Széchényi könyvtár kódexeinek 
esetében 1952 előtti könyvtári jelzetek meg
adásával. Mindez a könnyebb használható
ság rovására megy, mint ezt egyik bírálója, 
Falvy Zoltán már felrótta. (I. OK. 12/1958/ 
465.) 

Rajeczky a dallamok minta^erű közlésé
nél a Magyar Népzene Tára kipróbált, kitű
nően bevált gyakorlatát követi. A himnuszod 
kat szótagszám, sorvégzők, illetve sorszám ; 
a sequentiákat pedig rímtelen, vegyes, illetve 
rímes voltuk szerint csoportosítva rendezi. 
E könnyen áttekinthető, katalogizáló rend
szerben adott dallamközlést kitűnő strófa-
és ambitusmutató, a sequentiadallamok jegy
zéke, valamint a jegyzetek zárják be. 

E nagyjelentőségű forráskiadvány zene
történeti értékelése természetszerűleg a zene
történészekre tartozik, a kiadvány maga 
azonban a magyar, kiváltképpen a régi 
magyar irodalom kutatása szempontjából 
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nagy jelentőségű. Űj anyagot, problémákat, 
szempontokat és megoldási lehetőségeket is 
nyújt. 

Közhelyszámba megy, bár irodalomtörté
netírásunk a gyakorlatban gyakran meg
feledkezik róla, hogy a zene és a költészet a 
középkorban, sőt jóval azután is, elszakít-
hatatlanok egymástól, összenőttek. $Régi 
latin, iíletve magyar énekköltészetünk egyes 

ÚJABB ZENETUDOMÁNYI KIADVÁNYOK 

Népzenei monográfiák 

Ennek a jelentős sorozatnak eddig négy 
kötete jelent meg Lajtha László szerkeszté
sében. Mind a négy kötet az Ő gyűjtését tar
talmazza : egy-egy falu vagy vidék speciális 
szempontok szerint összegyűjtött népzenéjét. 
A harmadik kötet (Körispataki gyűjtés) 
ismertetése itt mellőzhető, mivel az szöveg 
nélküli, hangszeres anyagot ad közre. Termé
szetesen a többi kötetben is a hangsúly a zenei 
részen van, viszont az igen fontos szöveg
anyag érdekkel bír az irodalomtörténet szá
mára is. 

A sorozat első kötete (Szépkenyerűszent-
mártoni gyűjtés, Bp. 1954.) azt a célt tűzte 
ki, hogy egy magyar—román vegyes lakos
ságú község zenéjének összegyűjtésével meg
vizsgálja, „él-e, mikor és hogyan él egyik 
nép a másik zenéjével". A közölt számos 
román népdalszöveg ismét felhívja a figyel
met egy elhanyagolt kutatási területre : $a 
magyar és szomszéd népek népköltészetének 
összehasonlító szövegvizsgálatara. A 40. sz. 
szövegről pl. Lajtha megállapítja, hogy egy 
közismert román kolinda magyarra fordítása. 
Könnyen lehet, hogy az elterjedtebb magyar 
népdalanyagban is akadnak románból for
dítottak. Igen érdekes az 1, sz. darab, mely 
egy ráolvasó ének töredéke. Bár Lajtha 
jelentőségéhez képest külön cikkben is fog
lalkozott vele (Ethn. 1947,^98.), érdemes 
felhívni rá a figyelmet, mert ez a Bornemisza 
bájoló imádságainak szempontjából különösen 
fontos szöveg úgy látszik elkerülte az iroda
lomtörténészek érdeklődését. Figyelemremél
tónak látszik a 15. sz. ének szövege is : „Len
gyelország szélén egy arany almafa, alatta 
sétálgat két lovas katona . . . " , mely feltét
lenül régi eredetűnek látszik, ha egyelőre 
analógiák híjján nem is lehet pontosan kor
hoz kötni. Még^az sincs kizárva, hogy ez az 
ének is a II. Rákóczy György lengyel expedí

ciójával kapcsolatos vitézi ének maradványa, 
amint azt a Basa Pista balladáról éppen 
Lajtha László mutatta ki. .(Zenei Szemle 
1928, 48.) 

darabjai (mint e terminus is híven jelzi!) 
elsődlegesen nem olvasásra, hanem szóbeli, 
énekszóra vagy hangszer kísérte előadásra 
készültek, valamely „nótára" szereztettek. 
Nem szövegversek, hanem a szó szoros értel
mében dallamhoz kötött énekek. Tehát a 
dallam e versek lényeges tartozéka s a zenei 
strófa a versmondat (ritmus, cezúra stb.) 
kialakításában is döntő jelentőséget kaphat 

Gerézdi Rábán 

Már általánosabb tanulságok levonására is 
alkalmat ad a sorozat II. kötete. (Széki gyűj
tés, Bp. 1954.) Az, amit Kiss Lajos a széki 
dallamokról írt („. . . belőlük a legrégibb 
hagyományok, szinte a középkori népi muzsi
kálás körvonalai bontakoznak ki előttünk" 
I. OK 1956, 362.), áll a szövegekre is, termé
szetesen nem úgy, mintha Széken csak régi 
eredetű szövegekre énekelnének. Hiszen Kiss 
Lajos fentebb idézett ismertetésében pl. ki
mutatta, hogy a 69. sz. ének Petőfi szövege 
s ezt kiegészíthetjük azzal is, hogy a 73. sz. 
ének ugyanannak a Petőfi-versnek (Hegyen 
ülök . . .) erősen eltérő részlete. Az érdekes 
inkább az, hogy a régi eredetű, szövegek közül 
néhány nem a szokásos módon : egy lénye-

' gében megmerevedett, sablonos formában 
lelhető fel, hanem új, helyi változatokat is 
produkál, jeléül annak, hogy e szövegek még 
e században is a község népköltészeti életé
nek elevenen ható tényezői. Ilyennek látszik 
pl. a 29. sz. ének, amely az„Ifjúság mint 
sólyommadár . . ." 2. versszakának átalakult 
változata és amelyen — néhány megegyező 
szón kívül — az eredetinek inkább már csak 
a hangulata érződik. Szék szöveganyagának 
régies hatásához az is hozzájárul," hogy vi
szonylag sok az aaaa rímképlet és gyakori 
a 8-as és 12-es szőtagszám. 

A legtöbb szállal a sorozat IV. kötete 
(Sopron megyei virrasztó énekek, Bp. 1956.) 
kapcsolódik a régi magyar irodalomhoz. 
Lajtha és munkatársai azt a feladatot tűzték 
maguk elé, hogy Illyés István: „Sóltári 
Énekek . . . és Halottas Énekek . . . 1693." 
c. könyvének még ma is élő ének- és szöveg
készletét felkutassák. Ez a kötet a XVI. és 
XVII. század legkedveltebb protestáns és 
katolikus vallásos énekeinek antológiája s 
így e szövegeknek mintegy háromszáz éves 
továbbélése tanulmányozható. A publikáció 
használatát elősegítik a kitűnő szövegjegyze
tek. (Erdélyi Zsuzsa munkája.) E jegyzetek 
bevezetője több fontos, további kutatásokat 
kívánó kérdést vet föl. Érdekes pl. Illyés 
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szövegeinek és az innen kéziratos füzetekbe 
másolt szövegeknek összehasonlítása. Kide
rül, hogy még másolás közben is érvényesül 
a variálódás törvénye (természetesen jóval 
kisebb mértékben, mint szóbeli továbbadás 
esetén); a nép saját ízlése szerint alakítja 
a nyomtatott szöveget. Jelentősek a dallam 
és szöveg viszonyára vonatkozó megállapí
tások is ; a dallamok felidézésében a szöveg
nek elsődleges szerepe ván és az a gyakoribb 
eset, mikor az éneklőt „a könnyed vers-

recitálás zavartalan menete" lendíti bele a 
dallam ritmusába. Ilyesféle eredmények a 
dallamritmus és szövegritmus elsődlegességé
ről folyó vitához adhatnak új szemponto
kat. 

Igen kívánatos lenne a sorozat mielőbbi 
folytatása. A Magyar Népzene Tára mellett 
a területi publikációknak is megvan a jogo
sultságuk, sőt fontos tudományos kérdések 
csakis így, speciális anyaggyűjtéssel oldhatók 
meg. 

Domokos Pál Péter — Rajeczky Benjámin 
Csángó népzene. I. 

Bp. 1956. Zeneműkiadó. 

Ez a kötet formában, külső kiállításban a 
fentebb ismertetett sirozat köteteivel telje
sen megegyezik, ám a sorozatcím hiányzik 
róla s anyagának a Lajtha-féle kötetektől-
némileg eltérő jellege is azt mutatja, hogy itt 
egy új sorozat első darabjával van dolgunk. 
A sorozat célja az előszó szerint (12. 1.) az, 
hogy Domokos 1945 utáni csángó népzene
gyűjtését közzétegye. Az I. kötetben ebből 
a siratok, gyermekjátékok és lakodalmasok 
kerültek közlésre. A kötet első fele azonban 
csak szöveganyagot tartalmaz, főleg Petrás 
Incze Jánosnak a múlt század közepéről 
származó gyűjtését. A kötet így meglehető
sen vegyes tartalmú és"* címével is ellent
mondó.1 Módot kellett volna találni arra, 
hogy Petrás gyűjteménye külön kiadvány
ban lásson napvilágot, ezt feltétlenül meg
érdemelte volna. 

Petrás anyagának értékelésénél és fel
használásánál azonban ügyelni kell arra, 
hogy a magyar folklóré gyermekbetegségei, 
melyekre Erdélyi János gyűjteményével 
kapcsolatban Kodály figyelmeztetett,2 itt 
fokozottan érvényesültek. Petrás gyűjte
ménye nem kétségtelen hitelű minden rész
letében. Domokos is utal rá, hogy „Petrás 
a dalok befejező sorainál, rendesen tanulsá
got vagy reményt tartalmazó sorokat betol
dott". (129. I.) A Domokos által felsorolt 
helyeken kívül is szép számmal vannak olyan 
sorok, melyeknek népi eredete legalábbis 
gyanús. Ilyenek például az 1068—9. sorok 
(72. 1.): De nem bánom fáradtságom, Te 
vagy immár boldogságom-; az 1565—6. 
sorok (87. 1.) : Ha magaménak mondhat
nám, Soha, soha el nem hagynám ; az 1723—4. 
sorok (90. 1.) : Megfogom szép kezedet, 
Megesókolom szemedet, stb. Különösen árul-

kodóak azok a szövegek, melyeket két vál
tozatban is olvashatunk: Petrás 1843-ból 
származó leírásában és jóval későbbi, Nyelv
őr-béli közlésükben, melyeket Petrás az 
1870-es években küldött be a Nyelvőr szer
kesztőségébe. (4—6, 11—3, 20—8, és 30—1. 
sz. dalok.) Ezek ugyanis nem népi változatok, 
hanem Petrás saját változatai, melyeken jól 
látható a kikerekítésre, „értelmesítésre" 
való törekvés. Petrás a népdalokat „mind 
poézisra, mind tartalomra nézve elég ala
csonyakénak tartotta (7.1.) s ez a véleménye 
is valószínűsíti, hogy a szövegeken „javított". 

Mindezek előrebocsájtása mellett azonban 
hangsúlyozni kell Petrás gyűjteményének 
rendkívüli értékét. Az a tény már önmagában 
is igen nagy jelentőségű, hogy a népdal
gyűjtés kezdeti időszakában a magyar nép
rajzi terület legszélsőbb peremvidékéről ilyen 
gazdag szöveganyagot mentett meg a fele
déstől. A kétségtelenül népi eredetű szöveg
részek a csángók elzártsága következtében 
igen sok régi elemet őriztek meg. Már csak 
ezért is pontosabban, az egyes énekek jegy
zeteiben kellett volna rámutatni arra, hogy 
mi az, ami az énekekből Petrásé és mi a 
népé. A szövegek egyébként is alaposabb, 
gondosabb jegyzetelést érdemeltek volna. 
A változatok ilyen teljességre nem törekvő, 
ötletszerű felsorolása felesleges, mert nem 
tudunk meg belőle semmit, mondjuk, a szö
veg földrajzi elterjedéséről, koráról, esetleg 
szerzőjéről. Szintén felesleges a dalok — 
különösen a lírai dalok — tartalmának el
mondása, mint például ez : „Az idő múlásá
val a szerelmes gyanakodni kezd és üzenetet 
érlel." (12. sz. ének jegyzete, 109. 1.) Az 
alábbiakban olyan szövegekhez fűzünk né
hány megjegyzést, melyek a régi magyar 

1 Erre SZABÓ T. ATTILA is r ámu ta to t t : Széljegyzetek egy újabb csángó kiadványhoz. Korunk 
1957, 1761 - 5 . 

a Magyarságtudomány 1943, 388. 
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Irodalommal valamilyen módon kapcsolat
ban vannak. 

19. sz. (50—1. 1.) Ehhez a szöveghez tarto
zik — mint Domokos jegyzeteiből is kiderül 
— az előző, 18. sz. ének utolsó két versszaka 
és a 75. sz. ének teljes egészében. Domokos 
utal a Kodály : A magyar népzene 2. kiad. 
225. lapján olvasható szövegváltozatra is. 
Vikár gyűjtéséből két további erdélyi válto
zatot ismerünk: Ethn. Adattár XIII. 101. 
sz. és MF 392/c. Még két erdélyi változat: 
Csanády—Vargyas: Röpülj páva röpülj. 
Bp. 1954. 230—1. 1. Az ének eredetije egy 
XVIII. századi katona-búcsúzó, melyet lát
hatólag valamilyen lojális, császárhű szerző 
gyártott a besorozott székelyek vigasztalására 
(ÖSzK Fol. Hung. 126. I. 82b—83a.) Az elég 
hosszú, 13 versszakos ének néhány vers
szakát közöljük : 

1. Fel főtt már az nap, melyen kel indulnom, 
Kedves nemzetemtől meszire távoznom, 
Hazámtol s házamtol búsulva meg válnom, 
Születet földemet meszire el hadnom. 

3. Edig dolgom vala tsak mezei szántás 
Reteken mezőkön füvök közt kaszálás, 
Ezeket fel valtya kemény hadakozás, 
Az ellenségekéi szembe való szállás. 

4. Ökröm helyet, immár kész lovam nyeregbe. 
Eke szarvam helyet kantár szár kezembe, 
Ellenségem midőn látom főni szembe, 
Kaszám helyet fényes kard villog a kezembe, 

5. Oldatomon pedig füg már karabélyom, 
Ostor s ösztön helyet szolgál pár pisztolyom, 
Ez után ezeket hazám oltalmazom, 
Székelyi virtusom ha kell meg mutatom. 

12. Ti pedig magzatím arra vigyázzatok, 
A jóban Anyatok szavát fogadgyátok, 
Isteni félelem lakozzék nállatok, 
Hogy Isten áldása szályon ti reátok. -

13. Harsog a Trombita kel'néki engednem 
Többet nem szolhatok hanem hogy az Isten 
T itt eket es minket hiven vezérelyen, 
Az Úr Jézus Xtus mindég vedelmezen. 

21. sz. (52. 1. Ennek a szövegnek a forrása 
egy XVIII. századi ponyvanyomtatvány
szöveg („Jaj nékem szegénynek, árva ide
gennek . . .") A népköltészetben meglehetősen 
elterjedt. (Magyar Népzene Tára Ill/a. 845.1.) 

27. sz. (56—7. 1.) Ezt a szöveget Domokos 
teljes egészében Petrás szerzeményének tartja. 
(129. I.) Az utolsó négy vsz. azonban két
ségtelen hitelű népi szöveg. A 639—646. 
sorok („Ha folyóvíz lennék . . . ") annak a 
főleg Erdélyben és Moldvában elterjedt nép
dalnak a változata, melynek motívumai a 
XVII. századi kéziratos költészeten keresz
tül egészen Ovidiusig visszavezethetők. (An
tik Tanulmányok 1957, 124.) Talán csak a 
646. sor („Szüvet vidámitnék") cseng egy 
kicsit hamisan. 

40. sz. (70—1.1.) Ez a szöveg azért jelentős 
a régi magyar költészet szempontjából, mert 
első két versszaka egy aránylag kevéssé varia-
lódó XVII. századi bujdosó-éneknek, az „Egy 
bujdosó szegénylegény . . . " kezdetűnek 
továbbélését bizonyítja. (Kiad. Magyar köl
tészet Bocskaytól Rákócziig. Bp. 1953,250.1.) 
Ezzel valamennyi XVII. századi bujdosó
éneknek megvan a népi változata is. 

74. sz. (94—6. 1.) A szöveggel Domokos a 
jegyzetekben alaposan foglalkozik, de csak 
a „párjavesztett gerlice" motívumának szem
pontjából. Igen érdekes azonban dz ének 
kezdete is : 

Köveses víz közepibe, 
Ugy federik (\) két göricze. * 
Oda mene egy nagy madár, 
Rivik csapa mint egy tatár. 
Ez egyiket elszenvedi. 
Másikat onnat eliizé. 
Ezis onnat felreppene, 
Zöld erdőbe bé reppene. Stb. 

Pontosan ez a tartalma Balassi Aenigma 
c. versének is, csak éppen gerlicék helyett 
hattyúkat, „nagy madár" helyett keselyűt 
mond. (Eckhardt-kiad. 44. 1.) Arról persze 
aligha lehet szó, hogy a csángó népdal Balassi 
szövegének folklorizációjaként keletkezett, 
inkább egy renaissance költői sablon szívós 
továbbélésével lehet itt dolgunk. 

A Magyar Népzene Tára 

Szerk. Bartók Béla—Kodály Zoltán. III/A—III/B. köt. Lakodalom. Sajtó alá rendezte 
Kiss Lajos. Bp. 1955—1956. Akadémiai Kiadó. 

E nagyszabású népzene-publikáció soroza
tának első két kötetét folyóiratunkban már 
ismertettük. (ItK 1955, 463—6.) A harmadik 
kötet két részre oszlik. A III/A. kötet a lako
dalom szokásanyagának rendjében közli a 

dallamokat, a III/B. kötet a lakodalom járu
lékos zenei anyagát: a mulatódalokat, ivó
nótákat stb. tartalmazza, megtoldva azt 
nem kifejezetten zenei anyaggal is : tánc
szókkal, táncleírásokkal.a Az anyag törzse 
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Kodály századeleji nyitrai gyűjtése, de igen 
sok az olyan dallam is, melyeket már a soro
zat szerkesztése közben, az 1950-es években 
gyűjtöttek. 

A kiadványt Rajeczky Benjámin alaposan 
bírálta. (I. OK XI, 344—355.) Hibáztatta 
többek között, hogy a közlők sok olyan járu
lékos elemet népszokás- és táncleírást ismer
tettek, ami nélkül a kötet nyugodtan ellehe
tett volna. Felrója a jegyzetek egyenetlensé
gét is. Szembeötlő ez a szövegekre vonatkozó 
jegyzeteknél is. így pl. egyetlen kifejezés 
(cipellő-szájú) kedvéért idézi a Vásárhelyi 
Daloskönyvet, de nem szól Makó Mihálynak 
a Szentsei-daloskönyvből ismert énekéről 
(Isten áldjon meg édes barátom . . . ) , 
melynek egész sor többé-kevésbé eltérő vál
tozatát olvashatjuk a lakodalom énekei kö
zött. (III/A 448, 451, 456, 474—480. sz.) 

Természetesen nem kívánhatjuk a szöveg
jegyzetek akár viszonylagos teljességét sem, 
hiszen ez a kötet megjelenését még jobban 
késleltette volna és méltányolnunk kell Kiss 
Lajosnak Rajeczky bírálatára felelő mentege-
tődzését: inkább vállalja a túlszigorú bírá
lat kifogásait, mintsem hogy ne közöljön 
minden kézenfekvő anyagot. (I. QK. XI, 
360.) Az irodalomtörténet számára hasznos, 
ha a jegyzet felhívja a figyelmet a Balassa— 
Rimay Istenes Énekeinek különböző kiadá
saiból ismert Aki indul hosszá útra ... kez-

Zenetudományi Tanulmányok VI. 

A Kodály Zoltán 75. születésnapjára meg
jelent kötet immár a hatodik kötete a zene
történészek 1953 óta rendszeresen megjelenő 
tanulmánygyűjteményeinek. Az első négy 
irodalomtörténeti érdekű tanulmányait e 
folyóiratban Eckhardt Sándor ismertette 
(ItK 1956, 218—221.), az V., Mozart emléké
nek szánt kötet ismertetése, mivel az szoro
san zenetörténeti jellegű, mellőzhető. 

A VI. k. tanulmányainak első csoportja 
Kodály műveit méltatja és elemzi. Mivel 
Kodály zenéje szorosan összefügg a magyar 
irodalommal, itt természetszerűleg többször 
szóbakerülnek azok a szövegek, melyekre 
Kodály egyes műveit szerezte. Érdekes ezek 
között Kovács János néhány megjegyzése a 
Psalmus Hungaricus szövegéről, Kecskeméti 
Vég Mihály zsoltárparafrázisáról: megálla
pítja, hogy ma már alig lehetséges a szöveg 
művészi élményét függetleníteni a zenei be
nyomástól, annyira összefonódott a XVI. szá
zadi költemény Kodály zenéjével mindnyá
junk tudatában. (85—6. 1.) 

Pais Dezső: Haj-huj-kaját c. cikkében 
hangutánzó-hangkifejező szavaink néhány 

detű házasének népi változatára (III/A 473. 
sz.) vagy a XVII. századból származó szép 
refrén (Nincsen annál szebb kincs, kinek szíve 
bánatban nincs) ma is élő nógrádi változataira 
(III/A 238—241. sz.) Ez utóbbi annál érdeke
sebb, mert Kovács József nemrégiben fedezte 
fel Miskolczi Csulyak István költeményeinek 
kötetét, ahová Csulyak 1612 körül ezt a 
versikét is beírta s mivel a kötet kizárólag 
az ő költeményeit tartalmazza, az sincs 
egészen kizárva, hogy a versikéf is Csulyak 
szerezte. (OSzK Oct. Lat. 656. 150a.) Költe
ményei a Régi Magyar Költők Tára XVII. 
századi sorozatának II. kötetében fognak meg
jelenni, de talán hasznos, ha versikéjét előre 
közöljük, felhíva reá az érdekelteit figyelmét: 

Kinchben nem volt nem lehetis dragab 
kinch 

Mint az kinek szive háborúban ninch. 
A „Lakodalom" szöveganyaga egyébként 

eredet szempontjából meglehetősen hetero
gén. Tősgyökeres népi szövegek mellett a 
legkülönbözőbb eredetű szövegeket találjuk. 
(Akad egy Petőfi-vers is : III/B 140. sz.) 
Mégis különösen a III/B. kötet mulató- és 
ivónótáinak nagyjából összefüggő „forrás
vidéke" van : a XVIII. sz. végének és 
XIX. sz. elejének deákos, félnépi költészete. 
A „Lakodalom" kötetét e kör irodalombúvá
rainak is alaposan át kell forgatniok. 

ősi rokonságban levő csoportjáról értekezik. 
Érdekes az a megállapítása, Tiogy az énekek 
ilyen jellegű felkiáltásai rituális előzmé
nyekre mennek vissza : az ősi vallásosság
nak, a regösségnek a jelenségkörében gyöke
rezhetnek. Idézi a körmöcbányai táncszó 
„haya haya" kifejezését. Nyilván ehhez a 
csoporthoz tartozik a Pais által még nem is
mert „he he, hea ho" refrén is a XVI. század 
első feléből való, Borsa Gedeon által közölt 
virágénektöredékben. (ItK 1957, 236.) 

A régi magyar irodalom történetének szem
pontjából legjelentősebb Bárdos Kornél és 
Cs. Tóth Kálmán közös tanulmánya az 
Eperjesi-graduálról. Az 1635—1652 között 
összeírt, dallam- és szöveganyagában egyik 
leggazdagabb graduál eddig jóformán isme
retlen volt. Most részletes és alapos leírást 
és tartalmi ismertetést kaptunk róla. A szer
zők természetesen elsősorban zenei jelentő
ségét emelik k i : az^ észak-magyarországi 
evangélikus zenei élet sajátos, a többi litur
giáktól elég független életébe nyújt bepillan
tást. Egyedülálló abból a szempontból, hogy 
többszólamú énekeket is tartalmaz. A szöve-

Szerk;: Szabolcsi Bencze—Bartha Dénes, Bp. 1957, Akadémiai Kiadó. 
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gek vizsgálatából szintén a vallásos költészet
nek egy eddig számon nem tartott ágára, az 
észak-magyarországi evangélikus énekkölté
szetre következtethetünk. Itt egy új név is 
felbukkan : Serédi János neve, akinek több, 
főleg németből fordított énekszövegét tar
talmazza a graditál. Cs. Tóth Kálmán össze
állítja Serédi életrajzát és érdekesen jellemzi 
azt a városi környezetet, melyben ez a költé
szet létrejött. (202—6. 1.) A szerzők közlik 
az Eperjesi-graduál valamennyi dallamát, 
alapos összehasonlító jegyzetekkel. Figye
lemre méltó, hogy több dallam forrását egy 
1561-ben készült huszita énekeskönyvben 
találták meg. Ez arra figyelmezteti az iro
dalomtörténészeket, hogy ebben az irány
ban szövegösszefüggések után is érdemes 
kutatni. 

Bónis Ferenc a Vietórisz-kódex szvit-tán
cairól értekezik. A kódex jelentősége a régi 
magyar költészet szempontjából az, hogy 
egyedül innen ismerjük néhájny XVII. századi 
kéziratos szerelmi ének dallamát. Bónis 
Ferenc meggyőzően cáfolja azt 'az eddigi 
nézetet, hogy a kódex Eszterházy Pál énekes
könyve lett volna : f. közli Eszterházy ének
jegyzékét („Énekek, Tánczok s Nóták száma, 
az Virginán kit tudok verni"), és megállapítja, 
hogy a jegyzék és â  Vietórisz-kódex között 
nincs összefüggés. Érveihez hozzátehetjük, 
hogy a jegyzék több tétele Eszterházy Pál 
saját szerzeményeire utal, melyek ugyancsak 
az Orsz. Levéltár Eszterházy-levéítárában 
találhatók (Pál nádor iratai 11.896. sz.) és 
amelyekből néhányat Merényi Lajos tett 
közzé. (ItK 1892, 129—146. és 340—357.) 
A fülemile éneke szintén Eszterházy szerze
ménye. 

Vörös Károly a Rákóczi-nóta dallamának 
és szövegének egy ismeretlen változatát teszi 
közzé, Falvy Zoltán pedig a Linus-féle XVHL 
századi táncgyűjtemény darabjait egy iskolai 
színjáték keretében előadott darabokként 
határozza meg és teszi közzé. 

Figyelemre méltó Schräm Ferenc tanul
mánya : Adalékok betlehemes-játékaink dal
lamainak eredetéhez. Sorraveszi a XVII— 
XVIII. századi nyomtatott énekeskönyvek 
betlehemes énekeit és keresi azok népi meg
felelőit. A dallamösszefüggések mellett ügyel 
a szövegek összefüggéseire is és meglepő, 
milyen sok régi éneket őrzött meg a nép, 
különösen Erdélyben. Olyan érdekességekre 
bukkanunk e cikkben, mint pl. Nyéki Vörös 
Mátyás egyik énekének népi változata (471. !.)• 
vagy a Winkler-kódex énekének (természete
sen szintén XVII. századi közvetítéssel) folk-
lorizálódott alakja. 

Legterjedelmesebb Maróthy János írása,, 
mely Az európai népdal születése c. készülő 
monográfiájának Bevezetését, valamint I. 
könyve III. részének 3. és 4. fejezetét tartal
mazza. (Az egész mű hozzávetőleges számítás 
szerint mintegy 6000 oldalas lesz.) Az iroda
lomtörténészt elsősorban az elvi igényű 
Bevezetés érdekelheti, melyben kutatása tár
gyát, a népdalt definiálja : az elnyomott és 
kizsákmányolt dolgozó rétegek mindenkori 
összességének „közhasználatú" zenéjét érti 
alatta. Kár, hogy a népzene és műzene (vagy 
ahogyan ő nevezi, „hivatásos" zene) közötti 
különbség vagy hasonlóság kérdését röviden 
intézi el; mindössze az alkalomszerűséghez 
való viszony kérdéséről szól. 

Stoll Béla 

SZÁDECZKY: MISCELLANIA. EGY XVIII. SZÁZADI VERSGYŰJTEMÉNY ISMERTETÉSE 

Bp. 1955. Akadémiai Kiadó. 93 1. Sajtó alá rendezte Varga Imre. 
(Irodalomtörténeti Füzetek 2.) 

Kritikái rovataink méltatlanul feledkeztek 
el erről az immár három esztendeje megjelent 
becses kis füzetről, amely kéziratos költésze
tünk egyik gyakran emlegetett, de jóformán 
alig ismert gyűjteményét mutatja be s teszi 
legjava anyagában hozzáférhetővé. A Mis-
cellania tartalmának gazdagságával és vál
tozatosságával 18. századi kéziratos verses
könyveink között igen előkelő helyet foglal 
el, s a füzet bevezetésében említett valószínű 
elpusztulása fájdalmas veszteség. Ezt azon
ban nagy mértékben enyhíti a Varga Imre 
által, gondos filológiai munkával sajtó alá 
rendezett ismertető-közlő kiadvány, melyből 
végre határozott képet kaphatunk a gyűjte
mény anyagáról és megismerhetjük legérté
kesebb darabjait. 

A szerkesztőnek meglehetősen bonyolult 
feladatot kellett megoldania : az eredeti kéz
iratról készített régi feljegyzései és a Szádecz-
ky-féle, nem teljesértékű másolat, iII. az erről 
készült újabb másolat alapján.kellett rekon
struálnia az eredeti gyűjteményt. Már az 

, első másolat sem volt teljes : Szádeczky 
kihagyta belőle egyrészt az Apor-kiadása í. 
kötetének Függelékében közölt darabokat,, 
másrészt néhány, egyéb forrásokból már 
ismert verset is. (Hogy az erről Bisztray 
Gyula által készített újabb másolat teljes-e, 
az a füzet bevezetéséből nem derül ki.) A szer
kesztő e kiadványban, bizonyára a terjede
lem korlátozott volta miatt, sajnos, további 
olyan darabokat volt kénytelen nagy szám
ban mellőzni, amelyeket (közelebbi vagy 
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távolabbi változatban) már ismerünk, vala
mint az egyébként ismeretlen darabok közül 
is az idegennyelvűeket. (Mellékesen megje
gyezve : helyes lett volna a bevezetésben a 
közölt darabok kiválasztásának szempont
jait kifejteni és indokolni.) Ilyenformán az 
eredeti kézirat mintegy 110 darabjának alig 
több mint egyharmadát közli, a többire nézve 
pedig tárgymegjelölésekkel,, rövid tartalmi 
kivonatokkal kell megelégednünk. A kiad
vány alcíme azonban csak ismertetést ígér, 
s ehhez képest örülnünk kell a számos értékes, 
eddig kiadatlan szövegnek. Néhány szép sze
relmi költemény, remek gúnydal, egyes kuruc-
kori verseink fontos változatai és, egyéb 
figyelemre méltó közlések e kiadványban vál
tak először tudományos közkincsünkké. Na
gyon érdekesek pl. a cigányról és a „kimust
rált" katonáról írt, egy tőről fakadt zsáner
képek, nemcsak azért, mert nyilván „A jó 
lovas katonának de jól vagyon dolga . . . " 
kezdetű, az újabbkori népköltésből is ismert, 
talán Amadé katona-versének hatására kelet
kezett énekünk szellemes és friss humorú 
travesztiái, hanem szemléletes, néha csaknem 
modernül ható költői képeik miatt is (pl. : 
A sík mező szintúgy habzik lobogó zászlók
kal, Szomszéd erdők is harsognak síppal és 
dobokkal stb.) Olyan jelentős darabok kiadott 
változatainak számát is gyarapítja e kis 

(Acta academiae pedagogicae agriensis) 

Vidéki egyetemeink actá-i mellé az újabb 
években örvendetesen felsorakoznak pedagó
giai főiskoláink évkönyvei, fgy az egri peda
gógiai főiskola már négy kötettel lép a tudo
mányos világ elé. Minden tudományszak kép
viselve van az egyes kötetekben, a dolgozatok 
közt több irodalomtörténeti vagy irodalom
történeti vonatkozású. 

Első helyen a főiskola igazgatójának, Né-
medi Lajosnak a tanulmányait kell kiemel
nünk e vaskos négy kötetből. Kármánról írt 
cikkei sokkal bőveBben, nagyobb tudomá
nyos apparátussal tárgyalják a Kármán-
filológia egyes problémáit, mint ahogy ezt 
Némedi a Magyar Klasszikusok Kármán-
kötetének szűkreszabott" előszavában meg
tehette. Az 1955-ös évkönyvben behatóan 
és meggyőzően adja elő tartalmi és stilisz
tikai érveit, melyek alapján A jejveszteség-et 
Kármán eredeti művének tartja. A nemzet 
csinosodásáról szóló sikerült dolgozata Kár
mán eszméinek széles szellemi környezetét 
mutatja meg. (1958). A felvilágosodás korá
nak alapos anyagismeretéről tanúskodik ez 
a tanulmánya, éppúgy, mint az, amelyet 
Bessenyei elődeiről és kortársairól írt (1957). 

füzet, mint a „Szaladj kuruc, jön a német . ..", 
,,Őszi harmat után . . . ", „Ifjúság mint só
lyommadár . . . " kezdetű vers, a Rákóczi
nóta stb. Mivel azonban a kiadvány ismertető 
jellegű s így az anyag nagyobb részére csak 
felhívja a figyelmet (közben olyan darabokat 
mellőzve, mint a „Megbolondult a világ . . . ", 
„Fennyen tartod az orrodat kevély Pozsony 
vára . . . " v á l t o z ^ stb.), mielőbb gondos
kodni kell a bevezetésből kitetszőleg magán
tulajdonban levő fennmaradt másolatok és 
feljegyzések lefényképeztetéséről és az OSzK 
kézirattárában való elhelyezéséről. Ez meg
könnyítené a tájékozódást is olyan esetekben, 
amelyekre a kiadványból nem kapunk pon
tos feleletet: ezidőszerint milyen másolatok 
vannak meg, ezek mennyire teljesek, milyen 
természetűek Varga Imre feljegyzései s eze
ket mennyiben használta fel stb. Szükség le
het a másolatokra a közlések modern helyes
írása miatt is. 

Külön elismerést érdemel a bevezetésnek 
a kézirat versanyagát ismertető és értékelő 
része, mely a gyűjteménynek a szűk filológiai 
leíráson túlmenő, sikerült műfaji-irodalom
történeti elemzése.,Hiányát érezzük azonban 
a névmutatónak és a kezdősorok teljes, az ad 
notam jelzéseket és egyéb előfordulásokat is 
magában foglaló jegyzékének. 

Kiss József 

Gazdag apparátussal tárgyalja, hogy Besse" 
nyei /Magyarságának gondolatai milyen pon
tokon kapcsolódnak a nyelvi megújulást már 
előbb hangoztatok eszméihez, és hogy mi ben
nük az- újszerű. 

: Ismertető jellegű Pataki Lászlónak Négye-
sy verselméleti munkáinak jelentőségéről írt « 
dolgozata (Í957). Adyról szóló megemléke
zése lelkes felhívás az egész Ady irodalom
történeti és pedagógiai megmutatása érdeké-

t ben. (195B) Harsány Zoltán Péterfy Jenőnek 
képzőművészeti tanulmányairól ír, és von 
le belőlük következtetéseket Péterfy művé-

t szetszemléletére. (1957). Berzy Andrásnak 
Belinszkij fejlődéséről írt dolgozatának jegy
zeteiben tálálunk néhány igen érdekes.ma-

í gyarvonatkozású adalékot. (267) 
Érdemes megemlíteni, hogy a főiskola 

t pedagógiai tanszékének közleményeiből kettő 
t irodalmi vonatkozású: Gárdonyi Az én 

/ű/umjának és Dickens regényeinek pedagó-
t giai problematikájáról szólnak. Mindkettőt 

Berencz János írta. 
z Az egyes kötetek végén több olyan adat-
t közléssel találkozunk, melyeket számon kell 

tartani az irodalomtörténeti kutatásnak. 
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