
B Í R Á L A T O K 

Balassa-kódex. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi: Varjas Béla. (Bp., 
1944. Magyar Tudományos Akadémia, kiadása, XXXIV, 19G 1., 184 hasonmás 
oldal.) 

Varjas Béla három éven belül immár a második olyan szövegkiadással 
jelentkezik a 'tudományos nyilvánosság előtt , amellyel az eddigi eredményektől 
maga is messze tovább halad, illetőleg további kutatásnak nyit tág teret 
Balassa Bálint költészetének kutatása terén. 1941-ben felfedezte és hasonmás-
ban adta ki Balassa istenes énekeinek első kiadását, mely 1635. körül jelent 
meg Bécsben (V. ö. Irodalomtörténet, 1941. 174—175. 1.) Űjabban pedig Dézsi 
Lajos hagyatékában rábukkant a költő műveinek legjavát tartalmazó kéz-
iratos könyvnek, az ú. n. Radránszky- (lelőhelyéről nevezve: Radványi-) 
kódexnek eredeti méretek szerint készült fényképmásolatára Varjas teljes-
séggel indokoltan, eltér az eddigi elnevezéstől, s a Radvánssky-, illetőleg Rad-
ványi-kódex helyett a Balassa-kódex névhasználat mellett foglal állást. A név-
vál tozta tás t joggal h a j t j a végre: egyrészt a költő iránti kegyeletből, másrészt 
mert a kéziratos könyv háromnegyed részben különben is Balassa verseit 
tartalmazza, és harmadszor azért, mivel használta már ezt az elnevezést Er-
délyi Pál is, Balassáról í rot t monográfiájában. 

A fényképmásolat előkerülése rendkívül nagyjelentőségű. Hiszen az ere-
deti kódex — melyet 1874-ben fedezett fel Deák Farkas — több, mint negyven 
esztendő óta ismeretlen helyen lappang. (Dézsi volt az utolsó tudós, aki l á t t a 
1904-bon; ekkor készítette róla a. fényképmásolatot.) Bizonyos tudományos 
kérdések megoldására nem aclhat módot a fényképmásolat, de ezek a kérdések 
olyan csekélyszámúak azokhoz képest, amelyekre felelettel szolgál, hogy min-
den irodalomtörténész örömmel regisztrálhatja a felfedezést és Varjas Béla 
alapos munkáját, melynek eredményeként, a Dézei-féle fényképmásolat alapján 
a kódexet sajtó alá rendezte. 

Varjas Béla irodalomtörténeii munkásságát a szövegek precíz értelmezése 
és minden árnyalatra figyelemmel tekintő, alapos gondosság jellemzi. Szöveg-
kiadásainál — ha az anyag természete és jelentősége úgy kívánja — nem 
elégszik meg a betűhű közléssel sem, hanem hasonmást igyekszik adni. Balassa 
felfedezései során jól tud ta , hogy e nagy költő filologiai és esztékikai értel-
mezése szempontjából egyaránt, minden írásjelnek, minden írás- és tipográfiai 
sajátosságnak különleges jelentése lehet. Hasonmásban ad ta ki éppen ezért 
— mint említettük — az istenes énekek első kiadását, most a Balassa-kódexet 
pedig hasonmásban és a hasonmáson kívül betűhű szövegben. Az utóbbinál, 
a hasonmásos közlésnél arra törekedve, „hogy amennyire emberileg lehetséges, 
a nyomta to t t szöveg hű tükre legyen a kéziratnak". A hasonmást és a betűhű 
szövegközlést megelőzően pedig, bevezető-tanulmányban alapos körültekintéssel 
igyekszik tisztázni a kódex származását, s idevágó eredményeit a következők-
ben foglalja össze: 
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I. Balassa „maga kezével írt könyve". Az I—LXI-ig terjed énekeket tartal-
mazta. — Ez a kézirat elveszett. 

II. Az ősmásolat. Még Balassa életében (1589—Г590 táján) készült a költő 
„maga kezével ír t" könyvéből, amelyhez a LXII. énektől a Coelia-ciklus 
végéig az ősmásolat írója gyűjtötte össze több kéziratból az énekeket. 
Balassa életének vége felé az ősmásolat új tulajdonos birtokába vándorol-
hatott, aki a Balassa-versek végén lévő számozatlan énekeket 1610 előtt 
jegyezhette a kézirathoz. Még ugyanaz a másoló vagy talán már egy 
másik írta hozzá 1610 táján Eimay költeménj'eit és a „mostani poéták" 
verséiből az első hármat. Akárcsak Balassa verseinek eredeti gyűjteménye, 
az ősmásolat is elkallódott. 

III. A Balassa-kódex. Az ősmásolatról 1635—1650 között négy kéz másolta. 
A másolók csak kezdősoruk szerint jelölték a nyomtatásban akkor már 
miegjelent Balassa^ és Rimay-énekeket. 1651 után az üresen hagyott 
helyekre Zrínyi költeményeit, majd 1670—1680 táján az utolsó cantiót 
jegyezték a kódexbe. 

A Balassa-kódex szövegállománya 1680 táján lezárult, az 1690-es 
években történt bekötéee óta pedig levélállománya sem válitozott. (V. ö. 
XXIX—XXX. 1.) 

A Balassa-kódex kiadásával Varjas Béla nem akart mást, mmt~szövog-
kiadást adni. Ez pedig azt jelenti pontosabban, hogy közreadni a kéziratos-
könyvet jelent ősegéhez mérten: hasonmásban lés betűhű szövegben, minden 
szövfegproblémáját érintő, bőséges jegyzetanyaggal, s . a kódex keletkezését 
lisztázni óhajtó bevezető-tanulmánnyal kísérve. Befejezésül ki kell még emel-
nünk Varjai jegyzetanyagának jelentőségét. Munkájának e nagy körültekin-
téssel végzett része, egyebek mellett a közkézen forgó romlott Balassa-szövegek 
zűrzavarában is igyekszik rendet teremteni. 

A kódex megjelenésével nemcsak a 'további Balassa-kutatás számára nyílt 
meg az út, hanem most már gondolni lehet a költő müveinek modern kritikai 
kiadására is. Eddigi munkássága nyomán erre a feladatra elsősorban Varjai 
Béla hivatott. Tolnai Gábor. 

Karácsony Sándor : A cinikus Mikszáth. Bp., 1944. (Exodus-kiadás.) 
110 1. 

Jókai művészetének avulását két tényezőre lehet főkép visszavezetni. Egyik, 
hogy előadása, bármily, nagy fejlődést jelent is előzőihez képest, a rákövet-
kezőkéhez viszonyítva mégis inkább könyvnyelv már. Hogy csak egyet említ-
sünk: nagyarányú leírásait sem bírjuk többé. A másik, mélyebben fekvő baj 
nála a kiépített, következetes világfelfogás hiánya, amit Gyulai Pál éles 
támadásaiban léhaságnak nevezett. A sok mesétől nem ért rá komolyan venni, 
szemlélni és vizsgálni a világot és az embereket. 

Népszerűsége fő örökösének, Mikszáthnak, még a mai világban is kevésbbé 
halaványodását sokban bizonyára előadásának él06zószerű közvetlensége, üde-
ségo is magyarázza, do egyéb művészi értékein kívül komolyabb világfelfogása 
is. Ez uitóbbit vizegálja ez a kötetkévé kinőtt tanulmány. Mikszáth hatóerejé-
nek ma is meglétét bizonyítja a Mikszáth-irodalom az utóbbi évek során érté-
kes gyarapodása is. E folyóirat 1941-i folyamábar ismertettük Kráhl Vilmos-



B1 RÁLÁTOK 35 

nak érdekes és alapos dolgozatát Mikszáth a jogászról. « most íme a Mik- • 
szátli-irodalomnak újahb gyarapodásáról szólhatunk. Sírontúli élete melleit 
bizonyít ez is. Íme a verőfénynek s az általa a borulatba előidézett szivár-
ványnak nemcsak szemet gyönyörködtető, hanem a lelket is megfogó hatása ! 

Védőirat ez a dolgozat Német László vádjával szemben Mikszáth ciniz-
musát illetőleg. Karácsony főkép A demokratákról argumentál, de vonatkozik 
Mikszáth egyéb müveire is. A védelem sikerült, bár túlságosan elnéző, mikor 
Mikszáthnak a ius primae noctisról szóló elmefuttatásaiban (így főkép A sze-
listyei asszonyokban) sem vesz észre cinizmust. Pedig i t t már jelentkezik я 
cinizmust mindig jellemző szemérmetlenség. Az író egész világfelfogása azon-
ban csakugyan távol áll attól, hogy azt vegyük és halljuk alaphangjának. 
Nemesebb író ő ennél. Öt olvasva, Karácsony szerint igazi vanitatum vanitas-
hangulat fog el bennünket, mert igaz, hogy irtja a hazugságot, sőt az illúziót 
is, de azért ismeri s fel is mutatja a valót, az igazságot. Nem helytelenül 
mondja szerzőnk ezt a vonását irtózatos tudatlanságnak, s joggal bélyegzi 
meg éppen ebből a szempontból a Noszty fiú dramiatizálásának happyenddel 
b/fejezését, amely valósággal kompromittáló elkövetőjére! 

Álláspontja kiöli előadásából a pátoszt, mely Jókainál oly általános. 
Nála hiányoznak az affélo hősök, idieális emberek, akiktől csak úgy hemzseg 
a Jókai birodalma, bár egy-egy húr ebben az irányban nála is mozdul olykor. 
Nivelláló munkáját lát ja abban is, liogv előtte mennyire egyremegy a 67-es 
és a 48 as politika, de éppen azért pályájában, hogy kormánypárti volta elle-
nerő is mint képviselő csak függetlenségi pártiak közt érezte jól magát. Nyil-
ván nem ismeri Mikszáthnak azt az életadatát, hogy a 70 es években Balassa-
gyarmaton mint törvényszéki jegyző Kossuth-pártiságáról volt ismerotes, érte 
párbajügybo is keveredett (1. Mauks Cornélia: Apróságok Mikszáth Kálmán 
leghiykorából, Az Újság, 1911. szept. 3. sz.); de a híres Roosevelttel való 
találkozás, sőt a Fekete táros némely helye is függetlenségi érzületét bizo-
nyítja. 

Szépen itárgyal Mikszáth meghatottságairól, s ezeket helyesen oszt ja 
három csoportba, a szerint, ahogy a természet, az emberek vagy az Istenre 
vonatkozás idézi elő. S mind a háromnak érzelmi következményeit is jól jelöli 
meg az érzelmi ellágyulásban, a gyöngéddé fínomulásban és a kultikussá emel-
kedésben, mely utóbbit numerózus prózájának még nagyobb zeneisége, szinte 
versszerűségo is kíséri. 

A tanulmány bizonyos helytelenségeire rá kell mutatnunk. Kétesértékü 
az az állítása, hogy „nincs (t. i. az általános) magyar irodalom ós szépiro-
dalom közt olyan határozott választóvonal, amilyen Európaszerto egyébként 
mindenütt feltalálható". Ilyen elmosódást a szépprózai, a költői előadás felé 
vájjon nem találunk-e már a régebbi francia moralista irodalomban, sőt világ-
szerte az essay-irodalomban?! — Furcsa ná'a a „termeszetea Isten h i t" és 
„mesterséges dogmák" szembeállítása (51. l.j. Eddig azt tudtuk, hogy az 
Istenhit természetfeletti, Isten ajándéka, másfelől pedig a dogmák sem kitalá-
lások, hanem éppen az isteni kinyilatkoztatást tartalmazzák. A szerző minden-
képpen különbséget, eltérést akar megállapítani Isten és az egyház közt, ami-
től Mikszáth sem ment, ha nem is protestáns, de annál inkább katolikus 
vonatkozásban. — A szerencsés befejezések állandóságában viszont túlzás 
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mindjárt pozitív istenhitet látnia. A ezeretet műveinek transcendentális okaira 
szépen mutat rá (Fekete kakas stb.). 

Méltóképpen adja Mikszáthnak a nemzetnevelő elnevezést. Ezt Gárdonyira 
Pinitér Jenő alkalmazta, de méltán kijár Mikszáthnak is. Tisztán lá t ta , ha 
hiába is, hogy társadalmunkban „bizalmi válság" dúl, melynek egyetlen meg-
oldása, ha az értelmi vonalon (áttörve a transcendens világába is teszünk 
néhány lépést — a szeretet formájában. Ezt a rangot Mikszáthról méltó és 
ideje volt már kimondani, s időszerű is napjainkban, midőn az illuziómentesség 
annyi keserű lecke után oly szükséges alapjává let t a hazafiságnak is. Egyike 
volt ez i t t kóválygó, kimondatásukat és ezzel felszabadulásukat sürgető le-
kötözött igazságunknak. A dolgozat vége: Mikszáth művészetének beloprése-
lése a Böhm-féle értékrendszerbe, ha még könnyedebben menne is, bízvást el-
maradhatott volna. A rózsáknak nem az a rendeltetésük, hogy fojtásul szol-
gáljanak lövegekbe, hanem hogy illatozzanak és szépítsék az életet. Karácsony 
egészében helytálló, derék munkát végzett; vele tisztázódott is, gazdagodott 
is nem értéktelen Mikszáth-irodalmunk. Várdai Béla. 

Halász Gábor: Magyar századvég. Bp., 1944. (Officina.) 80 1. (Officina 
képeskönyvek 60'61.) 

A könyvecske szerzőjének ez utolsó fennmaradt esszéje, tulajdonkópen 
összegezése 1937-ben a Nyugatban megjelent hasonló című finom és találó 
vonásokkal meghúzott tanulmányának. A három nagy opusz után (Az értelem 
keresése, Justh Zsigmond naplója^, 'Az angol irodalom kincsesháza) ez a kis 
dolgozat kitűnően illusztrálja a tragikus kegyetlenséggel elnémított fiatal 
tudós alkotórendszerét. A társadalmi háttér megrajzolásával a magyar fin de 
siècle alapjait rakta le: a polgári rend kibontakozását szellemi életének külön-
féle megnyilvánulásán, a sajtón, a színházon á t , sajátos irodalmi ízlését, 
sznobizmusát is érintvo, egészen az erkölcsiségről, és a nőről vallott ideo-
lógiájáig. fgy előbbivel kapcsolatban szellemesen figyeli meg, hogy „akik a 
polgárságot, mint inűvészetellenost támadják, rendesen elfeledkeznek arról, hogy 
a művészek egyenjogúsítása végeredményben nekik köszönhető; az udvarok és 
kastélyok szórakoztatóját ők emelték először maguk mellé, sőt maguk fölébe. 
A, művész polgárjogot nyert, s hangja, témája is polgárosodott", utódairól 
azt állapítja meg, hogy „minden nő kicsit megnemértett asszonyként gyötrődik 
ekkor értelmetlenségekkel zsúfolt babaotthonában; boldogtalan, mert az áhí-
ta t ta l rátekintő férfi meg akkor lenne boldogtalan, ha kénytelen lenne őt meg-
érteni. így mindegyik a szerepét játssza és az életben és a színpadon egyfor-
mán megszületik a polgári dráma". Bávilágít az irodalmi, művészeti és tár-
sasági életben megnyilatkozó általánosságokra, így Bené .Tohannet Éloge du 
bourgeois français-ira hivatkozva, a nálunk is megfigyelhető kollektív erő-
feszítést emeli ki, ami látható többek között a polgári rokokónak nevezett 
ízlésáramlatban, melyet rnost „szecessziónak neveznek". Ennek az irányzatnak 
irodalmunkban legkiemelkedőbb képviselője Justh Zsigmond, akinek Naplóiéi 
olyan inoleg rokonérzéssel éppen Halász Gábor, a .^nagyar századvég" leghiva-
tottabb tolmácsolója, tette közzé és kommentálta becses jegyzetek és tanul-
mányok kíséretében. Kozocsa Sándor. 

/ 
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Devecseri Gábor : Az élö Kosztolányi. Bp., é. n. (Officina-könyvtár 
80—81.) 95 IT 

Devecseri könyve „Kosztolányi művészetét és műveit tárgyalja" (3. l.J. 
Mint előszavátan mondja az író, teljességre nem törekszik. Életrajz sem akar 
lenni, csak kószálás Kosztolányi írásainak erdejében (3. 1.). Elsősorban mű-
helytanulmány, mely születésében óha j t j a megragadni az írásművészei alap-
elemét, a szót. 

Fejezetcímei: „Szavak és rímek", „Játék és anyag", „Aranysárkány", 
„A Véres Költő", „Eleven tárgyak", „Édes Anna", „A mű születése", 
„Szerelem és halál" már önmagukban elárulják a könyvecske darabjainak 
mozaikszerű összeállítását s a bennük érvényre ju t ta to t t szempontok több-
féleségét. Az „Aranysárkány", „A Véres Költő" s az „Édes Anna" című feje-
zetekben a művek születésének alapihletére mutat rá az író, a többiben inkább 
azokra a szerkezeti motívumokra, melyeket a nyelv, mint alkotótárs, a, maga-
tartás, minit életrajzi adalék s a mű fokról-fokra való fölépülése, mint szöveg-
interpretáció szolgáltat. Ezeknek a motívumoknak az elemzésére kivált a 
versek nyújtanak alkalmat. A kötet darabjai így két nagyobb csoportba sorol-
hatók, az egységesebb szompontból vizsgált regények fejezeteire s a több oldal-
ról elemzett versekéire. A fejezetek eredményei és hatása is e szétválásuk 
nyomán állapítható meg. 

Devecserinek igen szerencsés és tudományos szempontból is értékes ered-
ményei a regényekről szóló részletekben bontakoznak ki. „A Véres Költő" alap-
ihletének összefüggése az „Aranysárkányáéval az ő fejtegetései alapján válik 
kétségtelenné. Az „Édes Anna" ihletét és drámájának lefolyását, a hatóokok-
nak magából a szövegből történő kielemzésével, mesterien mutatja be. Végül 
az ugyanerről a tárgyról írt „kitekintő" fejtegetéseket kell kiemelnünk. Azt, 
hogy Kosztolányi az „Aranysárkány"-nyal elbúcsúzik az egyéni tragédiáktól 
s figyelmét egyre inkább a közösségre szegezi, ily határozottan s az igazság 
érveivel s tudatában leírva még sehol sem olvashattuk. Annál crvendetesebb 
ez, mivel a Kosztolányit érhető s politikai természetű vádakat egyszersmin-
denkorra elhárítja, a nélkül, hogy polemizálnia velük, ennélfogva még hatáso-
sabban. 

A másik csoport fejezeteinek anyaga kétségtelenül közelebb áll Devecseri 
érdeklődéséhez. Az a pongyolaság, bőbeszédűség és csapongás, melyet ezekben 
a fejezetekben kell néhol megállapítanunk, talán a költő izgalmának tulaj-
donítható, a szeretett s oly jól ismert anyaggal vaío találkozás örömének. 
Annak, hogy éppen lelkesedése következtében kevésbbé fegyelmezte magát. 
A „Szavak és rímek" című. fejezete túlságosan sokat zsúfol össze ahhoz, hogy 
az, amit elmond, teljes érvényű is lehessen, s i t t-ott alaposabb. Finom észre-
vételek persze innen sem hiányoznak (különösen a rímek elemzésében). A „Játék 
és anyag" s az „Eleven tárgyak" című fejezetei a legszubjektívabbak, inkább 
a fiatal kortárs csodálatáról szólnak, mint a csodálat tárgyáról, Kosztolányi 
művéről. A legszebb műhelytanulmány a költő munkájáról ugyanebben a cso-
portban olvasható („A mű születése"). Az „eltolódás" élményére s fantáziá t 
működtető határára épül ez a kis esszé, mely alapgondolatával és stílusával 
egyaránt a kötet legjobb darabja. Az utolsó fejezet alaptémája („Szerelem 
és halál") teljese® jogosult. De a négy-öt bizonyítéknál többet kívánunk s 
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kevesebbet a Don Juan szimbolikából, mely a maga másfél Lapjával vontatat tá 
teszi az olvasást s nem visz közelebb Kosztolányi megértéséhez. 

A könyv tehát sokoldalú érdeklődés eredménye, mégsem szórja szét a 
figyelmet. Az író észrevételei, többfelé szétszórta® is, egymásra utalnak fs 
egymást világítják meg. A kompozíció s a stílus az apró hibák ellenére sem 
egyenetlen. 'Esszéírói alkotás, a vallomás és az esszé határáról. Méltó és tanul-
sággal gazdag megnyitása a Kosztolányi halálának tizedik évfordulójára 
készülő munkák sorának. Szaiider József. 

Erdődy János : Űj színjátszás, új film. Bp.. 1945. (Népszava-kiadás.) 76 1. 
Tárgyát tekintvo ez a tanulmány nem tartozik az irodalomtörténet 

körébe. Minthogy azonban a színjátéki elemek nemcsak kiegészítő, hanem szer-
ves alkotórészei a drámának, nem árt, lia a dramaturgiai szakirodalomnak 
valamennyi jelenségét figyelemmel kísérjük. Lám, Erdődy fejtegetései között is 
akad két gondolat, amelyet irodalomtörténetíróink alkalomadtán még felhasz-
nálhatnak. Először: Erdődy munkájának bevezetéseképen ismerteti Horatius 
/1rs poeticájának a drámára vonatkozó részleteit. A klasszikus .műfajelmélet-
nek ez a felidézése arra figyelmeztet, hogy jó volna egyszer alaposan meg-
vizsgálni, mennyiben termékenyített» meg Horatius tanítása a magyar drama-
turgiai gondolkodást. Hogy csak egyetlenegy pé'dát említsünk: itt van mind-
járt Vörösmarty Mihály. Drámaelméleti tanulmányaival kapcsolatban Les-
singet, Tiecket, Schlege'.t szokás emlegetni, noha a Dramaturgiai töredékek 
idézetei egy kivételével mind Horatiusból valók, amin nem is csodálkozhatunk, 
hiszen a poétikai oktatás a múltban a görög-latin klasszikusok olvastatása 
alapján történt. Másodszor: Erdődy nyomatékosan hangsúlyozza, a színját-
szás társadalmi gyökereit és kapcsolatait. Ezt az útmutatást is megszívlel-
hetjük! Horváth János már 1922-ben utalt a közönségnek irodalomalakító 
szerepére (Magyar irodalomismeret, Minerva), de a kutatás e tekintetben még 
csak keveset haladt előre, noha a gondolat helyessége vitán felül áll. IIt az 
ideje tehát, hogy tisztázzuk az irodalomszociológia alapelveit és módszereit, 
s irodalmunk egész fejlődését egyszer a társadalmi jelenségek rendszerében is 
megvizsgáljuk. Hogy ez a vállalkozás különösen regény- és drámatörtónetünk 
múltjának helyes szemléletét és megértését fogja elősegíteni, arra vonatkozólag 
Erdődy gyakorlati jellegű fejtegetései is biztatásul szolgálnak. rtr. 

Lukács István S. S.: Metamorphosisok a XVIII. század hazai irodal-
mában. Bp., 1945. (Szerző.) 52 1. 

Az utóbbi években a XVIII. század magyar irodalma, amelyet olyan 
nagymértékben hanyagolt el s értet t félre az előző korok irodalomtudománya, 
egyro inkább az irodalomkutatók érdeklődésének középpontjává válik. Az a 
sok szellemi áramlat, a réginek s az újnak az a sajátságos egybefonódása, az 
átmenetek és változatok sokasága, amely e kor számban is jelentős műveit 
jellemzi, egyre újabb problémákat vet fel s egyre jobban izgatja a kutaló 
fantáziáját. Ebben a sűrű bozótban, áthatolhatatlan rengetegben vág újabb 
ösvényt ez a munka is. 

Szerzője élesen és világosan ismerteti annak a sajátos, irodalmilag 
végső fokon persze ovidiusi ihletésű műfajnak, amelyet átváltozásnak, meta-
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morphosisnak hívunk, korabeli termékeit, latin s magyar, katolikus és protes-
táns irodalomban egyaránt. Fejtegetései nyomán elhelyezhetjük a korban e 
müveket, megismerjük szellemi környezetüket, tartalmukat, szerzőjüket. Külö-
nösen figyelemreméltók azok a fejtegetései, amelyekből kiderül, mennyire magyar 
földhöz kötött és, internacionális ihletése e formakincse ellenére ís, milyen 
nagymértékig hazai vonatkozásokkal és érzésvilággal telített az idetartozó 
művek nagyrésze, ami csak megerősítése annak az újabb felfogásnak, amely 
az egykor nemzetietlenné deklarált kort erősen, ha nem is nacionalisztikusnak, 
de patriotiszitikusnak vallja. • 

Amennyire világosan állítja elénk szerző az egyes müveket s tárgyalja 
őket sok finom és találó megfigyeléssel, annyira gyengén sikerült az értekezés 
bevezető része. Ha már szerző arra vállakozik, hogy a műfaj gyökereit és 
helyét bemutassa, akkor ennek a műfajmotívumnak egyes megnyilvánulási for-
máit, egyes, koronként színeződő és át meg átváltozó alakjait, sajátságos át-
meneti változatait a népmesétől a legmagasabb tudatos irodalomig terjedő 
széles skálán kellett volna bemutatnia. Elsősorban hiányoljuk i t t a műfaj-
változatok és formák világos tagolását, éles elhatárolását, de ezen kívüli a 
pszichológiai s főleg a folklorisztikai és néprajzi alátámasztást, pedig az ide-
vágó kutatások, elsősorban a népmesei motívum-vizsgálatok bő anyagot szol-
gáltathattak volna erre nézve. Növelte volna a dolgozat értékét, ha a Szakolcza 
átváltozását, ezt az először nála említett kéziratos metamorphosist közölte 
volna. 

Kifogásunk csak a bevezető 'részre- vonatkozik s nem csökkentheti a dol-
gozat tárgyaló részének értékét, mely így, az elvi bevezetés nélkül, használ-
ható és jólsikerült. Igen zavaró viszont a sok sajtóhiba, különösen az idegen 
nevek írásában. Szabolcsi Miklós. 

Tési Edit: Plantas Magyarországon. (Kéziratos dissertatio.) Bp., 1945. 
. Az előttem lévő dolgozat Plautus ókori kedveltségének rövid rajza után 

Reinhardstöttner ée Creizenacli alapján vázolja a plautusi szövegek középkori 
sorsát, majd a humanizmus révén való renaissance-át. Ide kapcsolja be az 
olasz földön tanuló magyar diákok megismerkedését Plautusszal, egyben a 
bécsi1 humanisták révén is megorősülő törekvését a plautusi darabok színre-
vitelérn. Vargha Anna fejtegetései nyomán részletesen szól Bartholomaeus 
Pannonius Gryllusáról, ennek megértetése kedvéént Sambucus kiadásáról. 

A humanizmus és reformáció iskolarendszerében megjolöli Plautus helyét 
és körültekintő gondossággal világítja meg kedveltségét. Az első magyar-
nyelvű Plautus-szövegeket Sylvester Heyden Sebald-for dit áxában ta lál ja meg, 
nagyobb egységeket találván o t t a Mostellariából és Aululariábóí. Röviden 
rámutatván Plautus olvasásának XVII. századi bizonyságaira, dolgozatának 
legjelentősebb részében a XVIII. század Flautus-divatját fejti ki. összeállítja 
a feljegyzések szerint előadott Plautus-darabok jegyzékét, utána pedig pontos 
összevetéssel ismerteti 

Dugonics Tri и м m я и s - á t dol go zását, 
Koppi Mostellaria expurgataiàt, 
ismeretlen piarista Pseudolusit, 
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a Captiviből készült Actio comicát. 
a trencséni Zsugorít, 
a kolozsvári Botfaltait, 
a nagyszombati Mostellariát, 
Banyák Mostellariáját, 
Simái Váratlan vendégét, 
ennek Selmecbányái kéziratos változatát, 
Simái Mesterséges ravaszságot, 
az Ariston pesti kéziratát, 
a tokaji Filargust, 
Szauer Menechmusá.t, 
Dugonics ilfenee/nnuí-expurgatióját, 
a Koppi-gyüjtemény Erszény c. vígjátékát, 
a múzeumi Plautus-scenarium-iörcdékei, 
Dugonics Menec/imtts-fordítását, 
Rájnis József Ikerek című magyarítását, 
Kovásznai nyomtatott Mostellaria-iordítás&i; 

végül az elméleti művekből szedegeti egybe, liogy mit taní tot t e kor a latin 
vígjátékíróról. A dolgozatnak ez az alaprésze nemcsak anyagának bőségével 
érdemel figyelmet — hiszen még a kegyesrendi iskoladrámák közül is tud eddig 
ismeretlen plautusi nyomokat felkutatni —, hanem a Szövegösszevetés pon-
tosságával is, amikor pl. különböző plautusi darabok mondatait mutat ja ki 
ogy-egy feldolgozásban. A kutatónak és a feldolgozónak egyaránt megnyilat-
kozó lelkiismeretessége, a megvilágításnak okos mértéke, ítéleteinek józan 
megalapozása akkor világlik igazában elénk, ha Kováts S. Jánosnak 1891-ban 
megjelent disszertációjával vetjük össze, ahol csak a XVIII . század, de az is 
csak négy Plautus-darabbal szerepel. 

A tárgy teljessététele érdekében végül számbaveszi a XIX. és XX. század 
fordításait is, hosszú időre véglegesítvén így a képet, amely Plautus magyar-
országi kultuszáról megrajzolható. Szombathy Zoltán. 




