
tekintettel Szegedy Sándor társulatára. (1955. 
155—173 1.); Szabó Ferenc: Justh Zsigmond 
életének és munkásságának emlékei Orosháza 
környékén. (1955. 197—208. ].); Elek Lászlóné: 
Mentsük meg népdalainkat. (1955. 239—244. 
1.); Miért zuhant vissza a kincsekkel teli harang 
a pusztaföldvári Harangoskútba? (1955. 222. 
1.). (Vö. Darvas József: Harangoskút);.Szabó 
Ferenc: Szabó Mihály orosházi közvitéz kora
beli verses históriája az 7866-os koniggrätzi 
csatáról. (1959. 95—99 1.). 

A legutóbbi kötetet csakúgy, mint az 
előbbieket nagyobbrészt helyi kutatók írták, 
akik a forrásokhoz sokszor csak nagy nehéz
ségek árán jutnak.hozzá. Ennek ellenére meg
állapíthatjuk, hogy a legutóbbi (1960) kötet
ben örvendetes színvonal emelkedés tapasztal
ható. 

Irodalmi szempontból különösen két munka 
hívja fel magára a figyelmet: Péter Lászlónak 
Veres Imre által gyűjtött orosházi népmese
közlése, valamint Elek László érdekes publi
kációja, mely Móra Ferencnek a gyomai 
Kner családdal folytatott levelezését teszi 
közzé. 

Az előbbi — sajnos — csak a Magyar 
Nyelvőrben 1874 és 1878 között megjelent 
mesék másodközlése, így nem valószínű, hogy 
azonos lenne Veres Imre teljes gyűjtésé
vel. 

A 30 Móra-levél Kner Izidorhoz és annak 
fiához, Imréhez íródott 1917. és 1933 között. 
Kár, hogy a hasznos szövegkiadás nem páro
sult kellő körültekintéssel és szakszerűséggel: 
A leveleket nem számozták meg, egy helyt 
pedig az időrendbe is hiba csúszott: Móra 
1930. június 10-én két levelet írt. A hivatalos 
nyomtatvány sorszámozásából (328, 329) 
világosan kitűnik, hogy Móra azt a levelet 
írta később, melyet Elek László először,' s még
hozzá — lehet, hogy nyomdahiba folytán — 
január 10-i dátummal közöl. Az eredeti levél
ben teljesen ki van írva, hogy ,,június" ! 
A közlésből emellett hiányzik is egy levél, 
melyet Móra 1931. május 13-án írt Kner 
Imrének. (Vö. Móra Ferenc levelesládája. 
Sajtó alá rendezte: Madácsy László. Szeged 
1961. 90. sz.) Ugyanakkor elmaradhatott vol
na a kötetből Móra díszdoktori beszéde, amely 
nyomtatásban már megjelent egyszer. (Móra 
Ferenc: Daru utcától a Móra Ferenc utcáig. 
Bp. 1935. 2. köt. 154—161. 1.) 

A jegyzetanyag — mely hiányos és helyen
ként megbízhatatlan •— meglehetősen sok 
kívánnivalót hagy maga után. 

Sok helyen hiányzik a levelekben lévő 
utalások magyarázata. Pl. 1. levél (381. 1.): 
„A Moly-kőnyvéről való recenziót...." Három 
novella. Szegedi Napló, 1917. febr. 18. 

4. levél (384. L): ,,Futtában ideteszem a 
Monumentákért járó hivatalos köszönőlevelet is, 
. . . s írni fogok róla, ha az időm engedi, már 

a karácsonyi Szegedi Naplóba." A Monumen-

tákról szóló cikk a karácsonyi számban nem 
jelent meg, viszont a következő (1922) év 
január 6-i számában Móra írt a Magyar 
Klasszikusok sorozatról. 

5. levél (386. L): ,,A múzeumbarátok most 
megjelent emlék füzetéből..." Móra Ferenc: 
Somogyi Károly emlékezete. Szeged 1923. 

22. levél (401. 1.): ,,Sajnos olyan ember a 
könyvtárosom . . . " Szőke Mihály, aki titokban 
jelentéseket írt Móráról fölötteseinek. 

28. levél. (408. 1.): „Ölelés itthonról a ma
gam utcájából". A 65. jegyzet szerint: „Móra 
utal arra, hogy a Daru utcát, amelyben szü
letett, róla nevezték el." Móra Kiskunfélegy
házán nem a Daru utcában született. Vö. 
Mezősi Károly: Móra Ferenc szülőháza. 
Tiszatáj, 1955. aug.—szept. 

29. levél (409 1.): , mint a Kath. 
Szemle ma érkezett száma, amely nagyon tisz
tességesen kritizálja, hogy mindig nem vagyok 
elég keresztény." Kath. Szemle 1933. 157— 
159. 1. Pitroff Pál recenzens kifogásolja, 
hogy az Aranykoporsó befejezéséből hiány
zik a mélység, a hit. 

További igen gyakori hiba, hogy a szemé
lyekre vonatkozó jegyzeteknél elmarad az 
illető születési vagy halálozási évszáma: 4. 
levél, Kozma Lajos (1884—1948), Tevan 
Andor (1889—1955) stb. 

Egy helyen a szövegolvasásba is hiba 
csúszott: 9. levél (389. 1.): , , . . . kiadványai
tokon kívül a következők ..." Helyesen olvasva 
„ . . . kiadványaitok közül a következők . . ." 

Gádoros i Vass István 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve: 
1. köt. 1958. Szerkesztette Csallány Dezső. 
Bp. 1960. Képzőművészeti Alap K. 258 1. 
38 t. 

A Nyíregyházi Múzeum évkönyve értékes 
régészeti, történeti, néprajzi és művészet
történeti tanulmányok mellett közli az ismert 
Berzsenyi- és Kölcséy-kutató, Merényi Oszkár 
Szemere' Pál kiadatlan kritikai műve Kölcsey 
ellen és Berzsenyi mellett (1817) c. dolgozatát. 
Szemere ún. Tudósítás-éá — mely nem más, 
mint a Tudományos Gyűjtemény szerkesztő
ségében készült „lektori jelentés" Kölcsey 
nevezetes Berzsenyi-kritikájáról — már régen 
ismerjük. (Vö. Waldapfel József: Berzsenyi 
megítélésének történetéhez. ItK. 1936.) Waldap-
fel kommentárjához képest Merényi lényegé
ben nem sok újat mond, mégis érdeme, hogy 
a Ráday Könyvtár Szemere Tárának elszórt 
darabjaiból hiánytalanul összeállítja a Tu
dósítás szövegét, s ezt mindenekelőtt Sze
mere esztétikai elvei kialakulásának egyik 
legfontosabb dokumentumaként elemzi. Ebből 
a végeredményben helyes „Szemere-szem-
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pontú" elemzésből adódnak aztán Merényi 
elemzésének tévedései. 

A szerző egyik legfontosabb következte
tése a következő: „A Védelem szakaszok 
szerint foglalkozik Kölcsey kritikai érveinek 
cáfolatával, és meglepő egyezéseket mutat 
Berzsenyi Antirecensiójának érvelésével, ami 
azt bizonyítja, hogy Szemere jobban meg
értette Berzsenyi költészetét, mint Kölcsey. 
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy Szemere 
Tudósításának Berzsenyivel és Kölcsey vei 
kapcsolatos kétségtelenül telibe találó eszté
tikai megállapításai soha nem születtek volna 
meg a magyar kritika olyan nagy horderejű 
darabja nélkül, mint Kölcsey szóban forgó bí
rálata. A Berzsenyi—Kölcsey—Szemere-vitá
ban — bármennyire is vannak Kölcseynek 
vitatható megállapításai, Szemerének pedig 
bőségesen kifejtett helyes gondolatai — 
mégis Kölcsey álláspontja a meghatározó és 
inspiráló. Az a Merényi-tétel, hogy Kölcsey-
vel szemben Szemere mellett érvel Berzsenyi 
Antirecensiója és a Tudósítás némely „meg
lepő egyezése", szintén nem áll meg. Merényi 
többször hangsúlyozza ezt az egyezést, ugyan
akkor többször kijelenti: „Az egyező vonások 
létrejötte a két szerzőtől teljesen függetlenül 
történt, mert egyik sem tudott a másik mun
kájáról, amikor írta . . . így ez a Tudósítás 
Berzsenyi szempontjából kárbaveszett." Az 
eddigi Berzsenyi-kutatás (Horváth János, 
Vargha Balázs) hasonlóan nem lát semmiféle 
összefüggést a két mű között, pedig a Tudósí
tás számos tétele szinte szó szerint megismét
lődik Berzsenvi ún. II. Antirecensiójában. 
(Tud. Gyűjt. 1825.) Szauder József 1960-as 
szegedi egyetemi előadásai tárták fel ezeket 
a meglepő filológiai egyezéseket, s ezzel kap
csolatos eredményeit azóta megjelent tanulmá
nyában összegezte (A magyar romantika 
kezdeteiről. ItK. 1961. 659—681.), így elegendő 
csak hivatkozni rá. 

Merényi dolgozata tehát lényegében nem 
sokkal vitte előbbre a kérdést érintő kutatáso
kat, éppen ezért helyesebb lett volna, ha 
kommentárját megrövidítve, közleményét 
megtoldja a Tudósítás teljes szövegének pon
tos közlésével. 

Az évkönyv egyéb vonatkozású cikkeiről 
nem feladatunk szólni. Megemlítjük, hogy 
nagyban lerontja a kötet össz-értékét az 
idegen nyelvű összefoglalók néhány bántó, 
nem is tipográfiai, hanem fordítási hibája. 
íme néhány az olasz nyelvű kivonatokból: 
incominciare és Vingegnere helyett incomincare 
illetve V ingeniere; rinascimento (!) és rinasci-
mente (!) alakú jelző ehhez a többes számú 
kifejezéshez: frammenti sculturali a helyes 
rinascimentali alak helyett stb., stb. Reméljük, 
hogy a következő kötetek idegen nyelvű 
összefoglalóinak fordítói gondosabb munkát 
végeznek. 

Kovács Sándor Iván 

Régi magyar bibliográfiák Amerikában* 
George Szabó: Fourteenth Century Hungárián 
Manuspcripts in the United States. New York, 
1961. [Compiler], 9 1. — George Szabó: Codi
ces of Dominicus Kálmáncsehi in the United 
States. New York, 1960. The Kossuth Founda
tion, Inc. 12 1. (Hungárián Bibliography 
Series, 3.) — George Szabó: Corvinus Manus
cripts in the United States. New York, 1960. 
The Kossuth Foundation, Inc. 20 1. (Hungá
rián Bibliography Series, 2.) 

Az elmúlt években tudomásunk szerint 
négy magyar vonatkozású bibliográfia jelent 
meg Amerikában, közülük egyet (Zoltán 
Sztaray: Bibliography on Hungary) Kovács 
József ismertetett már folyóiratunkban (ItK 
1962. 2. sz.), ezúttal a többiről emlékezünk 
meg. 

Szabó György, a három régi magyar füzet 
összeállítója, készülő nagyobb munkájának 
(Census of Medieval Hungárián Ari Objects 
in the United States) melléktermékeként adta 
ugyan közre jelenlegi publikációit, ezek azon
ban többet jelentenek afféle alkalmi kiadvá
nyoknál: önmagukban is megfelelőek ahhoz, 
hogy eleget tehessenek a bevezetőben meg
fogalmazott kettős célkitűzésnek. Egyrészt, 
hogy felhívják az amerikai irodalomtörténé
szek, művészettörténészek és könyvtárosok 
figyelmét a középkori magyar kódexekre és 
a rájuk vonatkozó magyar szakirodalomra, 
másrészt, hogy hasznosan tájékoztathassák 
kutatóinkat a voltaképp magyarországi pro-
venienciájú, de ez idő szerint Amerikában 
őrzött kéziratok sorsának újabb alakulásáról, 
valamint az utóbbi évek vonatkozó amerikai 
szakirodalmáról. 

Ez utóbbiak tekintetében valóban több 
fontos adatot találunk Szabó munkáiban. 
Mint kiderül, a vatikáni Képes Legendárium 
például azért kapott helyet XIV. századi 
bibliográfiájában, mert a Legendárium 2 
levele amerikai tulajdonban van (vö. Méta 
Harrsen: Central European Manuscripts in the 
PJerpont Morgan Library. New York, 1958. 
49—50. 1.). A viszonylag sokat méltatott 
Nekcsei Biblia legfrissebb irodalmából pedig 
újdonság számba megy M. Harrsen vaskos 
könyve. (The Nekcsei-Lipocz Bible. Washing
ton 1949. 100 1.). 

Kálmáncsehi Domonkos Amerikában őrzött 
kódexeiről egész füzetnyi a szakirodalom. 
Amit a székesfehérvári humanista műveltségű 
prépost jellemzéseképp Szabó a bevezetőben 
elmond, az lényegében Hoff mann Edit szöve
gén alapul (Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 
111. 1.), ennél sokkal fontosabb az a közlése, 
hogy a Kálmáncsehi — Lichten&tein-kódex jelen- • 
leg William S. Glazier New York-i magán
gyűjteményében van (No. G. 7.), míg a Horae 
lelőhelyét jelenleg nem tudjuk, mert Lucius L. 
Wilmerding (New York) magánkönyvtárából 
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