
IRODALOM. 

Пел ay Bii'ó Mátyás tan í tá sa i . Tanulmány a magyar protestáns 
teológiai gondolkozás kezdeteiből. Ir ta : Révész Imre, a kolozsvári ref. 
teol. fakultás ny. r. tanára. Kolozsvár, 1915. 4-r. 197 1. 

Ez a mű, mint címe is mutatja, nem épen irodalomtörténeti munká-
nak készült, de mert Dévayval, a magyarság első nagy, vérbeli reformá-
torával foglalkozik, igen megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. 

Szerző e műve megírásának körülményeire rámutató rövid Előszó 
után a Bevezetésben célul tűzi ki, hogy rávilágítson Dévaynak a magyar 
prot. egyház, kegyesség, teológia történetében elfoglalt helyzetére, kivívott 
jelentőségére. Ezt szerző a nagyatyjától, Bévész Imrétől, a Dévayról 
szóló monografia kitűnő szerzőjétől hangsúlyozott két elvnek — a hazai 
források kimerítő ismerete s a szigorú «ad fontes» elv a külföldről 
vett hatások megállapításánál — következetes alkalmazásával iparkodik 
végrehajtani. Munkája négy fejezetből áll. Az elsőben (Tájékozás) össze-
foglalja a D. műveinek irodalomtörténetére és teol. gondolkodásának fej-
lődésére vonatkozó eddigi kutatások eredményét, a szükséghez képest 
néhol pusztán előadó módszerrel, néhol pedig birálatosan. A II. fejezet-
ben D. vallási gondolkodásáról ad rendszeres képet műveinek részletes 
átkutatása alapján. A III . legterjedelmesebb és legfontosabb fejezetben 
(40—154. 1.) D. iratainak összehasonlító ismertetését adja. Fölsorolja s 
megelemzi azokat a forrásokat, amelyek alapján D. irodalmi függése 
nyomról-nyomra kimutatható. Ez elemzéssel szerzőnk célja egyfelől az, 
hogy megmutassa a reformátor gondolatainak a saját írásai sorozatán 
keresztül való egybefüggését, folytonosságát ; másfelől az, hogy a D. ira-
taival kapcsolatban álló s azokat részben kiegészítő és megvilágosító más 
iratok (Szegedi Censuraeja, a Faber-féle jkv.) magyarázó tanulságait is 
felhasználja ; végül pedig az, hogy megállapítsa, mely nagy külföldi refor-
mátorok írásai és gondolatai lebegtek leginkább a D. szeme előtt mun-
káinak megírásakor. Sorra veszi D. munkáit (1. A Disputatio. 2. Az 
Apologia. 3. Az Expositio Examinis. 4. Az Orthographia Ungarica vallási 
vonatkozásai. 5. A magyar nyelvű Catechismus. 6. D. magyar nyelvű egy-
házi éneke). Az összehasonlító egybevetést szerzőnk két hasábon eszközli. 
A baloldalin fölsorolja az általa fölismert forrásokat s az egybevetéshez 
szükséges más szövegeket, jobbfelől pedig a D. műveinek parallel helyeit. 
Az Orth. Ung. egyes részeinek (gyermekimádságok, asztaláldások) fórrá-
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sára nem utal, mert azt (Luther 1529-ben megjelent eateohismusa) már 
nagyatyja kimutatta ; hasonlókép mellőzi D. templomi éneke forrásainak 
részletezését, mert ez ének nem egyéb, mint D. legfőbb vallási gondola-
tainak versbeszedése. A IY. fejezet D. tanirányát tárgyalja történeti meg-
világításban, vagyis arról szól, hogy mikép helyezhető el az ősprotestáns 
teologia fejlődéstörténetében a D. taniránya egészében és részleteiben. 

Szerzőnk megállapítása szerint D. a hit és élet legfőbb kérdéseiben, 
a reformátori tanfogalmak leglényegesebbjeiben Luther és Melanchton hű 
követője. A tanbeli fogalmazásokban Melanchton hatása nála az uralkodó. 
De nem szolgai másolója mesterének ; több pontban szerenesésen érvé-
nyesíti vele szemben önállóságát, még pedig épen az eredeti lutheri gon-
dolat és érdek javára (105. 1.). D., szerzőnk szerint, 1530—1540 között, 
amikor ismeretes munkáit irta, egészbenvéve Luther—Melanchton követő. 
De megállapítja szerzőnk azt is, hogy D. egy kevésbbé lényeges, de ő rá 
nézve (Dévaira t. i.) sajátképen mégis igen fontos kérdésben kimutat-
hatóan a német-svájci reformátorok (Zwingli, Judae Leó) nyomán halad. 
A párhuzamos helyek mutatják, hogy nemcsak elfogadja s sokszor szó-
szerint való egyezéssel felhasználja a Zwingli—Judœ-féle tanítást, hanem 
még jobban egyszerűsíti is. Ha D. vallásos világnézetének elméleti alap-
köveit szinte kivétel nélkül Luthertől és Melachtontól kapta is : e világ-
nézet gyakorlati oldalának kifejlesztésében a Zwingli hatásának is sokat 
köszönhet (170. 1.). E hatások mellett, szerzőnk szerint, egészen másod-
rendűeknek mutatkoznak azok, amelyeket a magyar katechismusát író 
D. a francia-svájci reformációnak később világtörténelmi jelentőségre emel-
kedett vezérétől, Kálvintól vett. (A parallelek Kálvin Institutiójának leg-
első, 1536-iki kiadásából valók.) Az uri imádság doxológiáját már fölveszi 
és magyarázza Kálvin példájára, de a tíz parancsolat magyarázatánál a 
Luther-féléhez ragaszkodik. A Kálvintól eredő többi hatás D.-nál, szerzőnk 
szerint, már nem is annyira teológiai, mint inkább irodalmi értékű. Fele-
letet ad szerzőnk arra a kérdésre is, hogy milyen irányban változott meg 
D. teol. gondolkozása 1538 után. Szerinte D. a már 1536—7-ben meg-
kedvelt, felhasznált Kálvin működését és írásait továbbra is (bizonyára 
növekvő) figyelemmel kísérte. Nagy valószínűséggel tekinthető D. Magyar-
országon a kálvini úrvacsora-tan úttörőjének s így a magyarországi 
kálvinizmus úrvacsonra-tan kezdetei mindjárt a legelső vérbeli magyar 
reformátor hazai működésének végső korszakával esnek egybe s leg-
alább egy évtizeddel előbbre tehetők az eddig fölvett és fölvehetett idő-
pontnál : a XVI. sz. ötödik tizedének második felénél (178. 1.). A kép, 
melyet szerzőnk D. vallási gondolkodásáról s teol. felfogásáról rajzol, két-
ségtelenül eklektikus. 

Szerzőnk könyve hosszas, komoly és lelkiismeretes tanulmányozás 
eredménye. Amit a nagyapa tervezett — hogy közvetlen magukból a kül-
földi reformátorok D. előtti műveiből és az ő saját műveinek kimerítő 
ismeretéből, gyökeres vizsgálat után állapítsa meg D. hittani álláspont-
ját — de el nem végezhetett, azt az unoka nemes ambícióval, teljes hozzá-
értéssel, él: s ítélőképességgel és mélyreható alapossággal végezte el. 
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Forráskritikai vizsgálódása annyival inkább is nehéz feladat volt, mert 
D. az ő műveiben nem hivatkozik forrásokra. Ezek fölkutatása s a parallel 
helyek kiszemelése, megállapítása kitartó, fáradságos munka eredménye. 
A parallel helyek áttekintése arról győz meg bennünket, hogy D. forrá-
sait önállósággal olvasta (a párhuzamok bizonysága szerint több helyen 
csak a gondolatok puszta érintkezése állapítható meg) ; külföldi nagy 
mintaképeinek rágyakorolt hatása kétségtelen s egyben természetes is. 
A saját lelkén szűri át a hatásokat. Csak azt veszi át s dolgozza föl lelke 
kohójában, ami az ő független ítéletű lelkét kielégíti, aminek igazságáról 
meg is van győződve. Vakon egyiket sem követi. Szerzőnk derék forrás-
kritikai munkája beiktatja D.-t a prot. teológia- és dogmatörténeti fejlő-
dés egyetemes áramába. Az irodalomtörténet is csak így, a filológia, az 
irodalomtörténeti kritika elvégzése után alkothat tiszta képet D. írói 
egyéniségéről. E könyv érdeme az, hogy általa, mint becses forráskritikai 
elemzés alapján, D. képe az irodalomtörténet számára is bízvást meg-
alkotható lesz. Az a kép, melyet róla eddig főleg, szerző nagyatyjának 
monográfiája és Szilády Áronnak az azóta talált új adatokat is értékesítő 
«Jegyzetei» alapján alkotott az irodalomtörténet : hittudományi reformátori 
álláspontját illetőleg módosúlni fog. 

Értékes tanulmányával szerzőnk nagy szolgálatot tett az irodalom-
történetnek is, amely Г>. nagy jelentőségét, első magyar nyelvű kátéja, 
ugyancsak első magyar grammatikai irodalmi munkácskája (Orthogra-
phia l) s templomi éneke alapján már eddig is igaz érdeme szerint teljes 
elismeréssel méltatta. 

Megemlítjük még, hogy szerző e forráskritikai tanulmányát az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 1913. évi nov. 26-iki ülésén mutatta be s hogy Beveze-
tése és I—II. fejezete a Theologiai Szaklap 1914. évi 1—2. számában 
jelent meg. 

H A R S Á N Y I I S T V Á N . 

V o i n o v i c h G é z a : Madách I m r e l i s Az E m b e r Tragédiá ja . 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-Társulat. 1914. 594. 1. 
Ára 8 korona. 

A Faust-költemények állandó becsét az a körülmény növeli, hogy 
minden kor maga-szerint magyarázza. A költő úgy alkotta és a világnéze-
tek többféleségét úgy szólaltatja meg benne, hogy mintegy tükröt mutat a 

1 Az Orthographiának az a kéziratos másolata, a melyből Kazinczy 
Ferenc e munkácskát kiadta (Magy régiségek és ritkaságok. 129. s köv. 1.) 
a sárospataki ref. főiskola könyvtárában őriztetik. [Kézirattár, 4. sz.] 
Címlapján Kazinczy sajátkező kézírásával e sorok olvashatók : »Ragályi 
Tamás barátom irta-ki a' Gróf Széchényi Ferencz Excelt.' Pesten fel-
állított, 's a' Hazának ajándékozott., Bibliothecájából számomra és az én 
kívánságomra. Kazinczy Ferencz, Er-Semjén, Jun. 6d. 1805.». E másolatnak 
a Melich Jánostól kiadott facsimilével s a Kazinczy-kiadással való egybe-
vetésekor arról győződtem т е г , hogy Ragályi bizony nem «diplomatiai 
hűséggel» másolta le a «Krakai Ábéczé»-t s hogy Kazinczy sem «minden 
változtatás nélkül adta Olvasóinak». 
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mindenkorbeli embernek, hogy magát benne meglássa. És azért kell 
kívánni, hogy minden ember meg is lássa magát benne, föltalálja benne 
gondolkodását, cselekvését, ennek rugóit, nézeteit és önalkotta törvényeit. 
Ez az eszmebőség és sokféleség avatja Faust-költeménnyé. 

így vagyunk Az Ember Tragédiájával is, sőt vele még inkább, mivel 
Madách az emberiség sorsából és jövő fejlődéséből azokat a korszakokat 
emelte ki, melyekben nemcsak a régibb vagy jövőbeli, hanem mind a 
maga, mind korának kimagasló bölcseleti fölfogásait szólaltatja meg. 
Másképen vélekedik és itél Faustról Schiller, másképen Yischer, Fischer, 
Hettner és Nietzsche, másképen gondolkodik Az Ember Tragédiájáról 
Arany, Szász, Erdélyi, Greguss, Gyulai, Palágyi, Beöthy, Biedl és Voinovich,. 
de azért benne mindegyik megtalálja világnézetét és bölcseleti fölfogását. 
Valóban ez a sokirányú megvilágítás, a bírálók tudásának nagysága és 
milyensége vezet a mű bővebb és mélyebb megértéséhez. Ez ítéletek és 
magyarázatok sokfélesége ki nem zárja, hogy Voinovich alapos, a tragédia 
keletkezésének és megalkotásának megdönthetetlen megvilágítása, a sok 
fontos részletre kiterjedő fejtegetése után újabb magyarázó tanulmány 
újabb bölcseleti szempontból tekintse a költemény értelmét és jelentő-
ségét. Ez is1 igazolja ennek a magyar Faust-költeménynek kimeríthetet-
lenségét. Amit azonban Voinovich a tragédia keletkezéséről, Madách köl-
tészetének egy műbe való hajtásáról, irodalomtörténeti vonatkozásairól és 
alapeszméjéről megállapít, nemcsak kutatásának eredményességét mutatja, 
hanem az eredmény igaz voltát is jelenti. 

Műve két főrészre osztható. Egyike az I—IV, másodika V—VIII. 
fejezet. Az első Az Ember Tragédiája nyomait keresi Madách életében 
és költői műveiben, a másik meg a művel magával foglalkozik bővebben. 
A könyv voltaképen nem egyéb mint a tragédiának jó és eléggé kimerítő 
magyarázata. A nagy mű alaphangját erősíti Madách lélekrajzának han-
gulataival és egyéb költeményeinek hangjával. És ezt másképen csinálni 
nem lehet, midőn világos előadásából látjuk, mint hajt ki Az Ember Tra-
gédiája Madách költészetének humuszából, midőn azt is látjuk, hogy 
Madách egyéb műveiben olvasható helyzetek, hangulatok, gondolatkörök 
egyenesen átkerülnek a Tragédiába s majdnem szórói-szóra megismétlőd-
nek, mert a tárgy vagy a cselekvés hasonlósága hasonló vagy épen azo-
nos körülményeket teremtett elő. 

Voinovich munkája az első, amely ebből a szempontból Madách életét,, 
egész költészetét kimerítően fejtegeti és jellemzi. Rendelkezésére állott a 
Madách Aladár halála után a Magyar Nemzeti Múzeumtól megvásárolt 
költői hagyaték, mely azelőtt sokféle okból nehezen hozzáférhető volt. 
Ezenkívül Voinovich objektive szemlélhette ezt a hagyatékot, amit a költő-
höz vagy családjához közelállók akár barátok, akár ellenfelek voltak, 
kevésbbé tehettek meg. A költő korabeli bámulói vagy ócsárlói alig élnek, 
a közömbösek közül is sokan nincsenek már s ezzel az újabb magya-
rázót mi sem feszélyezhette, mert a mű igazán «mentes minden földi 
salaktól» önmagáért van és hat, érthetőségét ós méltatását nem befolyá-
solja sem személyi, sem érdekbeli tekintet. 
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Voinovich kiváló könyvének első olvasáskor is meglep gondos szerkesz-
tésével, az adatok föltétlen megbízhatóságával és ezeknek többszörös 
újságával. Hogy a kisebb költemények korbeli meghatározásánál itt-ott 
merész vállalkozásba bocsátkozik és hogy a Madách verseinek majdnem 
évbeli biztonságát állapítja meg, művének jelességét le nem rontja. Min-
denesetre kockázatos oly költeménygyüjteménynél, melyben az egyes 
versek keletkezésének vagy megírásának sem éve, sem helye kétséget 
kizáróan nincs megállapítva. Az emberi életnek hullámzatos hangulat-
változása és a hangulatok azonossága, még nem elég ok, hogy egyes gon-
dolatokat, érzületeket egy bizonyos életadathoz, egy tényhez, egy lelki 
állapothoz, vagy épen egy cselekvéshez hozzáláncoljunk. Ámde Voinovich 
ezt az eljárást oly valószinűséggel és virtuozitással hajtja végre s úgy tá r ja 
ki elibénk, hogy megállapítását készpénznek vesszük. Igazolásképen azonban 
hangsúlyozandó, hogy valójában nem annyira az életrajzra, mint inkább 
a következetes lélekrajzra törekedett, amelynek jellemző eszközeivel gaz-
dagon el van látva. Madách lelkének nyilvánulatait pedig kizárólag mű-
veiből olvashatta ki, nem a cselekvés- és eseménysovány életből. Ez a 
lélekrajz pedig irodalmunknak mindig értékes fejezete fog maradni. Első 
sorban művészi alkotás, ha nem is pragmatikusan tudományos, ha nem 
is a kimondottan szükséges életrajzhűség vagy pontosság lebegett szeme 
előtt. Madách lelkének hű képét alkotta meg. Ezzel szemben Madách 
életének egyes jelenségei háttérbe szorulnak, nehogy a jól kigondolt lelki 
képet zavarja, nehogy a költészetének ellentmondó néhány életrajzi adat 
diszharmóniát hozzon ebbe az egységes lélekfestésbe. Ezzel nem azt óhaj-
tom hangoztatni, hogy a könyvben leírt Madách életrajz nem tökéletes, 
hanem csak azt, hogy nem teljes. Voinovich célja Az Ember Tragédiája 
megoldása és e mű hatása, szuggesztiója alatt formálódik ki az életrajz 
és Madách költészete. Már a könyv címe is tanúsítja, hogy nem kizárólag 
az életrajzon, hanem főképen a tragédián fekszik a súlypont. Ezért is 
keresi magyarázatát Madách önkölcsönzéseinek, aki ismételten ugyanazt 
szólaltatja meg, ezért illeszti bele fiktiv értelmű költeményeinek vonatko-
zásait egyes lelki evolúcióiba, így nyer értelmet Szontágh Pál szerepe. 
Fráter Erzsike hirtelen beledobása Madách lelkivilágába, ezért mellőzi 
mindazokat az életadatokat, melyek a tragédia megteremtésére be nem 
folytak, vagy kurtán mint állomástjelző cégtáblákat függeszti bele elő-
adásának keretébe. És ezzel is az egész mű Madách lelki életének és 
költői munkásságának nagy keretű grandiózus képévé lesz. Róla is elmond-
ható, amit ő Madáchról mond: «Majdnem azt mondhatni, megírta költe-
ményeiben egész benső életrajzát, ábrándjait és csalódásait, mindent amit 
érzett és gondolt, föltárta világnézetének töredékeit, amint élményei nyo-
mán kialakultak s melyeket Az Ember Tragédiájában egységes képben 
foglalt össze». (127. o.) 

A tragédia magyarázatánál Voinovich iparkodik a filozófiai magasla-
ton maradni és az alapeszmét bölcseletileg kifejteni. És ez a helyes ú t . 
Eredménye történetbölcselet, melyet szerinte Madách Hegelből merített. 
Meríthette volna tanulmányaiból is, de meríthette Széchenyi Istvánnak 
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irataiból is, melyek akkor közkeletűvé tettek ilyen fölfogást. A haladás, 
a fejlődés evolúciója nálunk a negyvenes években a politikában és tudo-
mányban jelszóvá vált és Madách a történeti fejlődés bölcseletének min-
den megnyilatkozását hírlapokban és tudományos folyóiratokban olvas-
hatta. Ami pedig Hegel filozófiáját illeti, az akkor nemcsak Németország-
ban volt uralkodó, hanem egyetemünkön is kiváló jogtudósok és filozó-
fusok voltak hívei és Madách már egyetemi tanulmányai idejében barát-
kozhatott meg ideális fölfogásával. Később havi folyóirataink bölcseleti 
cikkei ebbeli tudását még jobban elmélyítették. Ezáltal lett ez a történeti 
bölcselet a tragédia tengelyévé és innen ered Madáchnak a pontos rész-
letek iránt (Miltiades, Tankréd, Danton) tanúsított kevés érzéke. Ót inkább 
az általánosítás, a tipizálás vonzotta és a képzeletében megformált típus-
hoz alkalmazta egyes alakjait. Nem Held und Corvin világtörténelme 
vezette, mint azt Kármán Mór gondolta, hanem a magasabb történeti föl-
fogás, melyet Hegeltől tanult el. Érdekes volna Hegel egyéb erkölcstani, 
teleológiai (nem teológiai) és esztétikai alapelvei alapján a tragédiát meg-
magyarázni ós csakhamar kitűnne, hogy mily sok alkalommal találkoz-
nánk Hegel eszmetanával, eszmei fölfogásával. Ámde a tragédiát merőben 
a történetbölcselet alapján megítélni sikertelen fáradozás volna. Ezt 
Voinovieh sem teszi, hanem arra törekszik, hogy Madáchnak vallásos 
eszméit is kellő világításba helyezze. It t azonban erősebb fölkészültséget 
várhattunk volna, még pedig annál is inkább, mivel ebből a szempontból 
sebeztetett meg a tragédia külföldi bírálatainak egyik legalaposabbikában : 
Overmansében a legerősebben. Nevezetesen ez is abba a hibába esik, 
hogy egyedül a tragédia végső mondatát veszi az alapeszmének, mint 
azt elég tévesen nálunk többen teszik, pedig ez a «Mondottam em-
ber, . . . » csakis útravaló, az alapeszme az egész utolsó szín tenorjában 
fekszik. Overmanssal szemben Voinovieh kifejthette volna, hogy Az 
Ember Tragédiája kizárólag keresztény költemény, akár Dantéé, Miltoné, 
Klopstocké és nem pogány, se nem atheista, illetve materialista. A mű 
keresztény felfogás gyümölcse, és ezt nemcsak egyes részletek, nemcsak 
a keret biblikus elrendezése, hanem Lucifer és Ádám egész eszmei tar-
talma igazolja. Ebből az irányból a költemény már több teológustól ré-
szesült támadásban, ami ellen ily nagy munkában, amilyen Voinoviché, 
meg lehetett volna védeni. Talán ehhez tartozik a Sátán-eszme bő fejte-
getése, melyet Roskoff alapján kissé nagy terjedelemben ad, de nem 
annyira vallásos, mint inkább esztetikai tekintetből. 

Örömmel állapítható meg egyes, a nevezetesebb bírálóknál is, mint 
Gyulainál, Erdélyinél és Alexandernél is föltalálható tévedésekkel szemben 
a helyes álláspont leszögezése. Ilyen az alapeszme bő és alapos fejtegetése, 
ilyen Lucifer védelme a mala fides ellenében, ilyen Lucifer rosszhiszemű-
sége, ilyen a tragédiának mint az Ördög komédiájának föltüntetése ellen 
való tárgyilagos és érdemszerű megvédése. Ide tartozik az álomnak mint 
Lucifer eszközének bővebb taglalása is. Ámde csodálatos, hogy egyedül 
Ádám álmát látja meg, míg Éváét el nem ismeri, jóllehet a költő hol 
burkoltan, hol elég világosan szóval is kimondatja, hogy Éva tud álom-
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mivoltáról. Tud erről álmában és ébredésében is. Erre vonatkozó néze-
temet már nagy munkámban kifejtettem. Igazán csodálatosnak tartom, 
hogy a 381. oldalon mily merészen és mereven állítja föl a tételt : «Lélek-
tani képtelenség, hogy két személy egyet álmodjék, hát még oly közös 
álmot, melyben mindketten együtt szerepelnek, folyvást egyformán vál-
tozó alakokban». Nem tekintve azt, hogy a költő szabadsága még ily kép-
telenséget is tudna alakítani, hiányos lélektani ismeret kockáztathatja meg 
ezt a tételt. A szuggesztív álmok és állapotok története nemcsak két sze-
mély, hanem egész tömegek nagyjában közös álmáról tud, tehát a tudomány 
elismeri ennek lehetőségét, még pedig az álmok tárgyának egyformaságá-
ban, ha nem is teljes azonosságában. Különben ez a tétel megérdemelne 
külön tárgyalást, még pedig a legvilágosabb és kézzelfogható esetek 
példatárából vont bizonyításokkal. Szűkkörű bírálat erre bővebben ki 
nem térhet. 

Érdekes és érdemes munka a tragédia rokonainak, a Faust-költemé-
nyeknek szembeállítása és ebben összehasonlításai azt hiszem, végre 
nyugvópontra hozták a költő eredetiségének oly sokat vajúdó kérdését is. 

Van a könyvnek becses Függeléke, melyben Aranynak két kiadat-
lan levele foglaltatik, továbbá Szász Károlynak a kutatóktól többszörö-
sen lekicsinyelt megjegyzései. Lám Madách nem kicsinyelte őket és 
eszerint javította müvét, amint nem kicsinyelte Aranynak «Kolumbus tojá-
sait» sem. Ma azonban megállapíthatjuk, hogy mind Aranynak, mind Szász 
Károlynak megjegyzései, hogyha a Madách adta maradandó becsű anya-
got nem másították is meg, ezt voltaképen alig érintik, mégis a tragédia 
formai megjelenésén, annak költői nyelvén és magyarosságán lényegileg 
is igen sokat lendítettek. 

Különben ez utóbbi dolgok már az irodalomtörténeti buvárlathoz tar-
toznak. Az «Irodalom» zárófejezetben az olvasó és érdeklődő, a kutató és 
a tudós a Madách-irodalmat majdnem teljességében fogja megtalálni. 

MORVAY GYŐZŐ. 


