
ezt a varsói kiadást. A személyes élmények 
beleszövése kötetlenséget, a dolgok mérlege
lése és fejtegetése gördülékenységet kölcsönöz 
előadásának. 

Az a tény, hogy Csombor Márton írásának 
jelentős része lengyel nyelven is napvilágot 
látott, örvendetes állomása az Europica 
Varietas utóéletének. Egyben biztató jele a 
lengyel és magyar szakemberek termékeny 
együttműködésének, elismerésre méltó telje
sítménye a kiadónak. (Megjegyzendő, hogy e 
vállalkozás minden vonatkozásban korsze
rűbb, mint az Anglia leírását tolmácsoló rész 
fordítása. — Angol Filológiai Tanulmányok, 
1938.) 

A külalakra nézve ízléses, tipográfiailag is 
szép kiállítású könyvet Marian Stachurski 
történeti tárgyú grafikái díszítik. A fordítás 
Jan élaski gondos munkája, aki már számos 
magyar irodalmi művet ültetett át lengyel 
nyelvre. A közlésre került szöveg kialakítását 
a fordító és Kovács Sándor Iván szegedi 
irodalomtörténész végezte. Utalni lehetett 
volna arra, hogy a lengyel szöveg kezdete, 
„1616. esztendőben, időmnek pedig22. eszten
dejében minden barátaimnak és jóakaróim
nak akaratjuk ellen végezem azt, hogy amaz 
hires-nevezetes Dancka városának gimnáziu
mába tanúságnak okáért mennék. . ." — már 
az Oecasio Itineris sorainak a folytatása. 

Rendkívül figyelemre méltó, hogy a len
gyel kiadás szövege (5—102.) jobb, teljesebb, 
a második és harmadik (1892. 1943.) magyar 
kiadásnál. Ez elsősorban Kovács közreműkö
désének eredménye. Korábban őmaga muta
tott rá (ItK 1958. 1. sz.) a magyar kiadások 
csonkaságára az őskiadáshoz viszonyítva.-A 
Szeremlei gondozásában megjelent kötetben 
mintegy húsz oldallal rövidült meg a szöveg, 
és hiányzik belőle a latin nyelvű epigrammák 
nagy (kb. 100 sor) része. A lengyel kiadó 
nagyobb súlyt fektetett a közlés filológiai 
pontosságára. Az epigrammákat lengyel for
dítás kíséri a lapalján. Nem maradt el Mar-
tinus és Monachus disputája (60—-62.), a 
böcstelen nőszemélyekkel való találkozása 
(24, 40), a danckai gimnázium tanárainak 
névsora (66.), s a braunsbergai iskoláról írt 
verse (83.): 
Disciplina piacet, quod res sint ordine 

pulchro 
Dispositae, multum collegiumque piacet, 

Urbs piacet et perlecta piacet aspera patrum 
Vita mihi, longe bibliotheca piacet.• 

Omnia cum placeat Braunsperga, displicet 
ipsa 

Religio, sanctum cultus, iniquus amor. 
Első ízben olvasható a helynevek pontos 
lengyel megfelelője. Joggal szégyenkezhet
nénk a hazai olvasóközönség előtt, ha nem 
tudnánk az évek óta folyó új, teljes magyar 
kiadás előkészületeiről. 

Csombor Márton éles szemű, művelt, ér
deklődő utazó volt. Gyakran nem elégszik 
meg az ismeretek felsorolásával, hanem érté
kelni igyekszik azokat. Ugyanakkor kész
pénznek vesz téves forrásokat, szóbeszédeket. 
így aztán lengyelországi feljegyzéseiben a 
történeti—gazdasági—földrajzi viszonyokról, 
a nép életéről rajzolt valószerű képei át van
nak szőve képzelet szülte históriákkal, népi 
mondákkal, téves adatokkal. Nagyobb mér
tékben, amint arra francia vonatkozásban 
Bán Imre (ItK 1956. 3. sz.) rámutatott. 

A szükséges helyreigazítások, kritikai 
megjegyzések elsősorban filológiai jellegűek, 
itt-ott gazdaságtörténeti, tulajdonjogi vonat
kozásúak. A szép számú, tartalmas magya
rázó jegyzet (103—140.) a kiadás másik igen 
megbecsülendő értéke. Készítette Waclaw 
Zawadzki, részben Kovács anyagára támasz
kodva. Nyilvánvaló tévedésekre, valószínűt
lennek tetsző állításaira hívta fel a figyelmet 
pl. Tarnów, Warszawa, Opis Prus, Nowe, 
L§gowo, Gdansk, Oiiwa, Elbla.g leírásában. 
Megjelölt felhasznált forrásműveket, jelezve 
az innen merített téves (pl. 36. jegyz.) adato
kat. Említ továbbá olyan tudós szerzőket, 
akiknek művei a magyar iskolamester huma
nista műveltségének, reneszánszkori kultúrá
jának újabb tanújelei (pl. 9, 19, 20, 22, 24, 
34, 35, 55. jegyz.). A jegyzetanyag felhaszná
landó a készülő magyar kiadásban! 

Zawadzki jegyzetei megerősítik azok véle
ményét (Szij Rezső, ItK 1957. 1—2. sz.), 
akik hangsúlyozták Csombor Márton világi 
egyéniségét, tudós, humanista műveltségét 
(Bán, Kovács, Fii. Közi. 1960. 1. sz. és 
Witman Tibor, ItK 1956. 1. sz.), s a polgári 
prózastílus világi téren való úttörőjét látták 
benne. 

A sikerült és tanulságos kiadás egy újabb 
lehetőség felvetésére ad alkalmat. Majdnem 
egy évszázaddal később, 1711—1712-ben 
II. Rákóczi Ferenc utazott végig kíséretével 
Jaroslaw-tól Danckáig. A lengyelországi tar
tózkodást Szathmáry Király Ádám örökítette 
meg, mintegy két ívnyi, igen érdekes napló
jában. (Kiad. 1866. Thaly: Rákóczi Tár. I.). 
Mindkét fél nyereségére szolgálna ennek len
gyel nyelvű kiadása, önállóan vagy más meg
oldásban, és magyarázó jegyzetekkel való 

V. Windisch Éva: A Közlöny (1848—1849). 
A forradalom és szabadságharc hivatalos 
lapjának története. Bp. 1958. Akadémiai K. 
92. 1. (Értekezések a történeti tudományok 
köréből, 8.) 

Azok között az értékes eredmények kö
zött, melyeket sajtótörténeti kutatásunk a 
magyar forradalom és szabadságharc idő-
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szaki sajtójának történetéve! kapcsolatban 
az utóbbi időben elért, jelentős helyet foglal 
el V. Windisch Évának a Közlönyről, az első 
magyar hivatalos lapról írt tanulmánya. 
Értékét különösen emeli az a bő levéltári 
anyag, melyet a szerző munkájához felhasz
nált. Ennek, valamint a Közlönynek és a 
többi korabeli magyar hírlapnak a cikkei 
alapján, a forradalom és a szabadságharc 
gyorsari változó eseményeihez kapcsolódva 
dolgozta fel a kormány hivatalos lapjának 
történetét és rajzolta meg politikai fejlődé
sét. Noha főleg 1848—49 története és hírlap
története számára tárt fel új adatokat és 
vont le belőlük értékes következtetéseket, 
munkája irodalomtörténeti szempontból sem 
mellőzhető, elsősorban a lap szerkesztésével 
kapcsolatban levő számos neves írónk szere
pének ismertetése miatt. 

V. Windisch Éva részletesen ismerteti 
Szemerének az újság megindítása és meg
felelő szerkesztő kiválasztása érdekében foly
tatott tevékenységét. Jelöltjei csaknem mind 
szépírók voltak: Bajza, Kazinczy Gábor, Vas 
Gereben, Lévay, Degré, Garay, Erdélyi 
János . . . Közülük a legtekintélyesebbel, Ba'j-
zával próbálkozott először, aki Toldy Ferenc 
közreműködésével készített is ugyan egy 
tervezetet a megindítandó hivatalos lapróí, 
de aki végül is a Közlöny szerkesztése helyett 
a néhány héttel' később induló Kossuth Hír
lapja szerkesztését vállalta el. (A Szemere 
által szintén a Közlöny szerkesztésére kisze
melt Vas Gereben hasonlóképpen egy másik 
lapnak, a Nép Barátjának lett a szerkesztője.) 
Miután Szemerének Kazinczy Gábort sem 
sikerült megnyernie — a szerző részletesen 
foglalkozik azzal a kérdéssel: miért nem 
vállalhatta Bajza és Kazinczy a Közlöny 
szerkesztését —, végül is Gyurmán Adolf 
lett a lap szerkesztője. 

1848 végén, amikor a Közlöny egyre in
kább a szabadságharc szervezőjévé vált — 
és valószínűleg Kossuth politikai irányítása 
alá került —, a lapban megjelennek Jósika 
írásai, majd Petőfi levele és Csatadala. 1849 
elején pedig, amikor Debrecenben folytató
dott a kormány hivatalos lapja, Csernátony 
Lajos neve jelent meg az újság hasábjain. 
A szerző behatóan tárgyalja a debreceni 
Közlöny irodalomtörténetileg' legérdekesebb 
eseményét: Jókai cikkeit és azok visszhang
ját is. 

V. Windisch Éva tanulmánya az említett 
íróknak a Közlönyhöz fűződő kapcsolatai fel
tárása mellett még azért is jelentős irodalom
történeti szempontból, mert értékes új ada
tokkal bővíti a forradalom és szabadságharc 
kora olvasóközönségére vonatkozó ismerete
inket is. 

Kókay György 
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Megyer Szabolcs: Arany János és Budapest» 
Bp. 1958. Akadémiai K- 52. 1. 

Megyer Szabolcs munkája Arany János 
akadémiai tagságának 100. évfordulójára je
lent meg azzal a céllal, hogy a jórészt fele
désbe merült budapesti helyi vonatkozásokat 
felelevenítse. Feladatul nem is tűzött mást 
maga elé, minthogy kiemelje és kronológiai-
lag csoportosítsa mindazokat az adatokat, 
amelyek egyrészt Arany életrajzában, más
részt műveiben ilyen értelemben használ
hatók. 

Nyilvánvaló, hogy a legtöbb teret az 
akadémiai főtitkár tisztét betöltő, majd a 
híres kapcsos könyvbe írogató költő kapta, — 
ekkori verseinek minden irodalomtörténeti 
méltatása nélkül. De ez utóbbira Megyer nem 
is törekedett. így legfeljebb csak azt saj
nálhatjuk, hogy mértéktartó stílusa Arany 
pesti éveinek megrajzolásakor disszonáns mó
don szentimentalizmusba csap át. A viszony
lag gazdagon illusztrált füzet kiválóan alkal
mas a népszerűsítés céljaira. 

Heverdle László 

Mikszáth Kálmán: Elbeszélések és kisregé-
nyék. 1—2. köt. Válogatta és a bevezető 
tanulmányt írta: Véber Károly. Bp. 1960. 
Szépirodalmi K. 484; 498. (Magyar Klasszi
kusok) 

Az első kötet kronológiai sorrendben 43 
kisebb-nagyobb elbeszélést tartalmaz, a má
sodikban 7 kisregényt találunk. Kezdődik az 
1874-ből való Az én öreg kocsisom és befejező
dik az 1909-es datálású Rákóczi Ferenc doná-
ciót oszt c. elbeszéléssel. Ez az elrendezés nem 
véletlen. A válogatás célja ugyanis az, hogy 
a korlátozott terjedelmen belül ízelítőt adjon 
a mikszáthi életmű értékeiből. Az olvasó 
nemcsak azokat az elbeszéléseket találja meg 
a kötetben, amelyek egy nehezen induló írói 
pálya első sikereit jelentő alkotásként élnek 
a köztudatban (pl. Az a fekete folt, Lapaj, 
a híres dudás stb.), hanem azokat is, amelyek 
már a dicsőség légkörében az országosan 
ismert Mikszáth tollából születtek meg (pl. 
Kozsibrovszky üzletet köt stb.). Az első novel
lákban az a'Mikszáth áll előttünk, aki már 
túllépett mesterén, de még nem érkezett el 
érett önmagához. A jól sikerült válogatás 
eredménye, hogy az olvasó végigélheti a 
nagy palóc művészi fejlődését, s együtt 
halad vele az ismeretlenséget jelentő homály
ból a jubileumi ünnepség piedesztálja felé. 
Az elbeszélések a nagy kritikai realistává érő 
művész életútjának állomásait jelképezik. A 
kötet nemcsak az olvasóközönség szórakozási 
igényeit elégíti ki esztétikai élményt adó. 


