
nyelv ma már kuriózumnak tűnő for
dulataira. 

A kiadás tehát több szempontból is 
nélkülözhetetlen forrás az első magyar 
Aeneis-íordítás további tanulmányozá
sához. Ennek nyomán arra is fény de-

A 19. század derekának legjelentő
sebb női pedagógusa, s az 1880-as évek 
kiváló emlékírója volt Karács Teréz. 
Örömmel vettük kezünkbe a munkás
ságáról szóló részletes bibliográfiát. 

Mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy 
irodalomtörténeti bibliográfia is ez, hi
szen a Pesten született és sokáig ott élt 
Karács Teréz személyesen ismerte a 
múlt század sok magyar íróját: Ka
zinczy Ferencet, Virág Benedeket, Ka
tona Józsefet, Kultsár Istvánt, Döbren-
tei Gábort, Fáy Andrást, Kovács Pált, 
Kölcsey Ferencet, Vörösmarty Mihályt, 
Táncsics Mihályt, és számos újság kö
zölte a róluk öregkorában írt emlékező 
cikkeit. Egy ilyen írásából tudjuk pél
dául, hogy amikor Kazinczy 1818-ban 
több előkelő vendéggel fölkereste az ő 
családi körüket (az apa, Karács Ferenc 
híres rézmetsző művész volt), Ka
zinczy megsimította az akkor tízéves 
Karács Teréz fejét, mondván: „Az én 
Eugéniám is ily korú." 

A bibliográfia módszertani beve
zetővel és Karács Teréz életének rövid 
ismertetésével kezdődik (II-X. lap). Ezt 
követi műveinek, cikkeinek, leveleinek 
időrendi felsorolása 172 tételben, az
után külön a 173-361. tételekben a róla 
szóló művek, cikkek és a hozzá írott 
(fennmaradt) levelek szemlézése kö
vetkezik. A tételek annotáltak. Tartozé
ka még a könyvnek a felhasznált for
rásmunkák felsorolása, a névmutató, a 
földrajzi és intézménymutató, végül a 
rövidítésjegyzék. 

rülhet, hogy a latin klasszikusok társa
ságában hogyan lett az Aeneis szerzője 
is magyarrá, hogyan lett a mienk - azaz 
„Vergilius noster". 

Bartók István 

Az összeállító teljességre törekedett, 
így komoly segítséget nyújt azoknak, 
akik Karács Teréznek és kortársainak 
az életművét vagy a 19. század magyar 
irodalom- és neveléstörténetét kutat
ják. A nagy és a hibák ellenére is dicsé
retes munka készteti e sorok íróját arra, 
hogy az alábbiakban a bibliográfia ki
sebb-nagyobb hibáira is rámutasson. 

A VIII. lapon hibás a Lővei Klára név, 
ennek viselője ugyanis rövid ö-vel írta 
a nevét, amely a Lövő helységnévből 
származik (vö. Küküllő- Küküllei János). 
Ugyanott számítási hiba van abban a 
mondatban, hogy Karács Teréznek „29 
év után (1846-1877) újra feléled írói 
munkássága": ez nem 29, hanem 31 
éves időköz. A IX. lapon hiba, hogy 
„1887. április l-jén" ünnepelték a 80. 
évébe lépő írónőt; a 75. lapon a szerző 
maga közli a helyes dátumot: ez április 
16-án történt. 

Hibák, elírások a bibliográfia tételei
ben: 

6. tétel: A Regélő 1833. évi folyamá
nak nem a 7., hanem a 8. számában 
jelent meg Karács Teréz németből való 
versfordítása. - 21. tétel: A Honderű
ben a Néhány szó a fiatal nőkhez... c. cik
ket nem Karács Teréz, hanem Héthegyi 
Erzsébet írta. A folyóirat „Egy nőiül" 
aláírással közölte ezt 1845-ben. A ta
nulmányt Evva Gabriella tévesen tulaj
donította Karács Teréznek. Az Életké
pek szerkesztőségi jegyzetei (1845, II, 
713) Héthegyi szerzőségét bizonyítják. 
- 42. tétel: A Felszólítás a szülőkhöz c. 
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nyomtatványt (Kolozsvár, 1859. aug. 
17.) Bodola Sámuel h. püspök írta alá, 
s így - bár Karács Teréz iskolájának 
támogatásáról szól - nem tekinthetjük 
Karács művének. - 60. tétel: A Játékszíni 
kivonat a bibliográfa szerint a Koszorú 
1883. évi folyamában jelent meg, tehát 
azt hihetné az ember, hogy a Petőfi Tár
saság ilyen című 1879-ben indult lapjá
ban. Ezzel szemben a közlés helye a 
legkorábbi, az 1828-tól 1841-ig élt Ko
szorú volt: a Tudományos Gyűjtemény 
havonta megjelenő szépirodalmi mel
léklapja; a közlés éve pedig 1833. - 81. 
tétel: A pesti evangélikus leánytanoda 
alapítója nem Scheidus, hanem Schediits 
Lajos. - A 83. és a 85. tétel annotációjá
ban teljesen értelmetlen a Tóth név 
használata: „Bírálja Fáy András házas
ságának a megfogalmazását (Tóth)"; 
illetőleg „Mátrai Ompolyi Ernőnél 
(Tóth) maradt egy kézirata". Karács Te
réz cikkeiben nem a Tóth személynév, 
hanem a Fóti dal és Fót község neve 
szerepel! -108. tétel: A régi utazás módja 
c. cikk annotációjában azt olvassuk, 
hogy Karács Teréznek 1828-ban Pesttől 
Mezőtúrig Szabó Pál és Szabó Pálné 
voltak az útitársai. Róluk igazában 
nincs is szó az eredeti cikkben, csak Ka
rács Teréznek egy másik írásából tud
juk, hogy mezőtúri vendéglátója volt 
Szabó Pál református lelkész és felesé
ge. - 135. tétel: „Hogyan lettem íroga-
tónő" - a cikk címében különírással vol
na helyes az írogató no. S ez nem 1877-
ben, hanem tíz évvel később, 1887-ben 
jelent meg a Fővárosi Lapokban. - 138. 
tétel: Az itteni annotáció kiskunhalasi 
adata 2855-ről 1885-re javítandó. -
A 141. tételben is harmincéves tévedés
sel közli az annotáció, hogy Karács 
Teréz 1816 januárjától volt Teleki Blan
ka grófnő vendége. (Valójában 1846 
januárjától.) -153. tétel: A Visszaemléke
zés az öt Bessenyeire című írás megjele
nési helyét a bibliográfia így adja meg: 
„Békés, Gyulai Híradó". Ebből azt hi
hetnénk, hogy Békésen nyomtatták a 

gyulai újságot, pedig igazában Gyula 
város régi hivatalos neve volt Békés-
Gyula, s az ottani újságé Békés-Gyulai 
Híradó. - 170. tétel: A Karács Teréz élet
rajzához pótadatok című cikk a Teleki 
Blanka és köre című kötetnek nem a 214-
216. lapjain, hanem a 109-111. lapjain 
jelent meg. E tétel annotációjában azt is 
olvassuk, hogy Karács Teréz 1825-től 
levelezett Jakab Antallal; ez lehetetlen, 
ugyanis csak 1828-tól ismerték egy
mást. - 192. tétel: Miskolci lánynövelde 
helyett a cikk pontos címe a Vasárnapi 
Újságban Miskolczi leánynövelde. - 203. 
tétel: Az itteni annotáció Déryné napló
jának „Későbbi időmben is jó barátném 
volt" mondatát Karács Terézre vonat
koztatja, pedig az igazában Teréz hú
gára, Rózára vonatkozik. - 256. tétel: 
Az itteni annotáció szerint Karács Teréz 
Tóth István álnéven is írt (a Hon
derűben). Ugyanígy közölte a nevet a 
25. tétel és a kötet névmutatója is (170). 
Karács Teréz h nélkül, Tót István formá
ban használta ezt az álnevet. - 280. té
tel: A Karács Teréz centenáris emlékfüzet 
nem 1845-ban, hanem 2948-ban jelent 
meg. - 317. tétel: Az itteni cikk címében 
nem lánytanoda, hanem leánytanoda 
írandó. - 328. tétel: „1846 nyarán Hód
mezővásárhelyen volt". Karács Teréz 
nem akkor, hanem negyven évvel 
később, 1886-ban töltött hosszabb időt 
Hódmezővásárhelyen! 

További hibákkal találkozunk a kö
tet következő lapjain: 

130.: Mészáros István könyve (A ma
gyar nevelés története 1790-1849) nem 
2868-ban, hanem száz évvel később je
lent meg. - 131.: Szinnyei József a Ma
gyar írók élete és munkái című sorozatnak 
nem a XIV, hanem az V kötetében 
(1897) ismerteti Karács Teréz munkás
ságát. És a kötetnek nem Inezes, hanem 
Iczés az első címszava. - 151.: Jámbor 
Lajos nem építész, hanem tanító volt 
Békésen, és nem 1869-1955 között élt, 
hanem 1860-tól 1928-ig. - 152.: Kálin-
falvay Béla neve itt y-nal, a 95. lapon 
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viszont i-vel van írva a végén. Vajon 
melyik a helyes? - 164.: A névmutató
ban Sáfrán Györgyinél hiányzik a 328. 
tételre való utalás. - 175.: A Földrajzi és 
intézménymutató itteni egyik címszava 
Fóth, pedig Fót község nevét fölösleges 
a végén í/i-val írni. - 178.: Veresegyháza 
nevénél megtévesztő a 138. és a 273. 
tételre való utalás. - A 179. lapon levő 
Rövidítésjegyzékből hiányzik a t. rövi
dítés (= tétel). Ugyanitt igen furcsa az 
R.K. rövidítés feloldása (= Református 
Könyvtár, Debrecen). Valószínű, hogy 
a Református Kollégium Nagykönyv
táráról van szó. 

Nem tudom, hogy a felsorolt hibák 
és elírások a szerzőtől vagy a nyomdá
tól erednek-e. Mindenesetre fontos ta
nulság, hogy a különféle bibliográfiák
ban (és a lexikonokban) közölt adato
kat a szerzőknek is, a lektoroknak is, a 
nyomdának is gondosan kell ellenőriz
nie, mert hibás adataik évtizedekig is 
hagyományozódhatnak, félrevezetve 
olvasókat és kutatókat. 

Hiányolom, hogy ez a teljességre tö
rekvő bibliográfia nem tartalmazza kü
lön tételekként Karács Teréz következő 
munkáit: 1. Janka (beszély, Életképek, 
1846); 2. Lugosy József tanár székfoglalóját 
jelentő sorok (Pesti Hírlap, 1841? szept. 
21.); 3. Rövid jegyzetek B. Gy. életéből 
(Szabad Egyház, 1890). Karács Teréz
nek - ezt ő írja valahol - legelőször 
1830-ban jelent meg egy politikai el-

Imre László újszerű nézőpontból kö
zelíti meg múlt századi irodalmunk 
nagy jelentőségű három évtizedét 
(1836-kb. 1863). Iránytűje a műfajok 
sorsa: idegenből behozatalukat, hazai 
asszimilációjukat, módosulásaikat, tár
saikkal való egymásra hatásukat, eset
leges kimerülésüket figyeli meg a szép-

mélkedése a Tudományos Gyűjtemény 
szépirodalmi mellékletében, az 1840-es 
évek valamelyikében pedig Gáspár 
György máramarosszigeti tanító tan
szemléjéről számolt be Kossuth Pesti 
Hírlapjában. A bibliográfia nem tud 
ezekről, sőt a Szinnyei József biblio
gráfiájában említett Karács Teréztől 
származó cikkek közül sem tartalmaz
za mindegyiket. 

A Karács Terézről szóló vagy az ő 
életét és munkásságát is tárgyaló mű
vek közül szintén hiányoznak a biblio
gráfiából például a következők: 1. Evva 
Gabriella, Karács Teréz élete és munkás
sága (Protestáns Tanügyi Szemle, 1938); 
2. Evva Gabriella, Karács Teréz (A mis
kolci Tóth Pál Nőnevelő Intézet év
könyve az 1942-1943. iskolai évről, 4 -
12); 3. Sáfrán Györgyi, Ismert és ismeret
len hagyományok (Népszabadság, 1980. 
márc. 9.); 4. A magyar nevelés története, I. 
kötet (Bp., 1988); 5. Pásztor Emil, Karács 
Teréz Tanárképző Főiskola? (Köznevelés, 
1988, 34. sz.). 

Őszintén remélem, hogy László Gé-
záné Szarka Ágota az eddigi sok fára
dozását még meg fogja toldani annyi
val, hogy e recenzió intelmeit figyelem
be véve, néhány év múlva egy lényegé
ben hibátlan és még teljesebb Karács 
Teréz-bibliográfiát ad a pedagógusok 
és a tudományos kutatók kezébe. 

Pásztor Emil 

próza s bizonyos határok között a ver
ses epika területén. Meggyőző az a fel
ismerése, hogy a nemzetivé egyedített 
műfajok (és műfaji változatok) egymást 
kölcsönösen befolyásoló együttese, 
rendszere állandó egy rövidebb idősza
kaszban. Ha rendszercsere töri meg az 
állandóságot, az új irodalmi korszak 
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