
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

J e g y z e t Petőf i Ut i jegyzete ihez . 

Dr. Hajnóci Iván Petőfi útirajzairól c. cikkében1 a 2. p. a. azt írja, 
hogy Petőfi e pár sort 

Lesz még idő, bár sokára, 
A mikor a magyarul 
Éneklő fők homlokára 
Borostyánág kanyarul — 

nem, mint Petőfi mondja, egy Játékszíni zsebkönyvből, hanem Kováts 
József Verseiből (1817. 64. 1.) vette. Ez tévedés. Petőfi valóban Játékszíni 
Zsebkönyvből vette, melynek címe a következő : 

Kiss János : Nemzeti-Játékszini Zseb-Könyv, mellyet A' Nagy Méltó-
ságú, Méltóságos, Fő Tisztelendő, Nagyságos, Tekintetes, Nemes és minden 
rangon lévő Nagylelkű Hazafiaknak, mély tisztelettel lángoló hálája' örök-
jeléül 1832-ik Esztendőre ajánl Kiss János, a' Dunántúli Színjátszó Tár-
saság Súgója. Székes-Fejérvárott, Számmer Pálnál. Kis 8-r. Ennek 2. l.-ján 
e négy sor így van idézve : 

Lessz olly idő, bár sokára, 
Mellyben még a Magyarul 
Éneklő Fők homlokára 
Borostyán ág kanyarul. 

Ez a szöveg közelebb áll Petőfiéhez s bár forrása ennek kétségtelenül 
a Kováts verse, Petőfi jól emlékezett arra, hogy ő hol olvasta. Ezt a 
zsebkönyvet világosan akkor olvasta, mikor Székes-Fehérvárt színészkedett 
1842. nov. 2-tól 1843. jan. 8-ig. 

FERENCZI Z O L T Á N . 

A r a n y J á n o s : S z e n t Lász ló jához . 

a) A forráskutatás kiderítette, hogy Arany a legenda tárgyát a Dub-
nioi Krónikában találta, (Zlinszky Aladár, Irodt. Közi. 11 : 419), még pedig 
abban a szövegben, mely a Budai Krónika Podhraczky-féle, 1838-i kiadásá-

1 Irodalomtörténet. 1918. 49—50. 1. 
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пак jegyzeteiben van közölve (277. 1. — vö. Irodt. Közi. 12: 258). Az, úgy 
látszik, elkerülte a figyelmet, hogy a költő maga is megnevezi forrását, 
még pedig Greguss Ágostnak: «Аballadák eredetiségéről» szóló vitaoikké-
hez írt jegyzetben (Arany Koszorúja III . évf. 1. félév, 409. 1.). Greguss 
ugyanis hivatkozik Arany költeményére e szavakkal : «Arany legendájában*) 
Szent László, a boldogságos szűz védelme alatt, segíti győzelemre Lacfi 
székelyeit a tatár ellen.» *) alatt Arany megjegyzi: «Hagyományos. A 
dubniczi krónika beszéli. Szer к.» A hagyományos szót a költő nem ok nél-
kül írja, mert Greguss azon a helyen arról beszél, hogy minden népbon 
él az óhaj és a hit, hogy a fölötte őrködő istenség veszélyben segítségül 
küld egy kiváló hőst. Ennek megerősítésére írta Arany a jegyzetet, evvel 
kiemelve azt, hogy László megjelenése nem az ő önkényes leleménye, 
hanem hagyományon alapuló, mondai közhit. Várdai Béla (EPhK. 
32 : 732) az idézett jegyzetben Aranynak közmondásos szerénységét látja, 
én azonban a fentebb kifejtett nézetet vallom. 

b) A legenda 14. versszakában az ősz tatár elmondja, hogy : 

Nem a székely, nem is Laczfi, 
Kit Isten soká megtartson ; 
Hanem az a : László ! László ! 
A győzött le minket harczon. 

Arany itt is — szokása szerint — híven követi forrását, mely ezt 
mondja: « . . . quod non ipsi Siculi et Hungari pereussissent eos, sed ille 
Ladislaus, quem ipsi in adiutorium suum semper vocant.» 

Már most az a kérdés, vájjon «az a : László! László!» (Arany maga 
emelte ki dőlt szedéssel a nevet) mit jelent : a szent királyt magát-e sze-
mélyesen, vagy talán mást ? A forrás latin szövege nem igazít útba ; Arany 
szövege szerint azonban nem jelentheti magát a királyt, hisz őt a pogány 
tatár nem ismerhette ; ő csak a jelenést látta s érezte lebűvölő hatalmát ; 
azt is megérti, hogy : 

. . . nem volt az földi ember, 
Egy azokból, kik most élnek : 
Feje fölött szűz alakja 
Látszott ékes nőszemélynek . . . 

Az elbeszélést hallgató magyarság ösmer rá a leírásból : 

Monda a nép : az Szent László, 
És a Szűz, a Boldogságos. 

Midőn tehát a tatár a szent király nevét mondja, akkor csak a szo-
rongatott magyarság harci kiáltását idézi, a segélyhívást. A költő is 
ezt jelzi az írásjelekkel «az a : László! László !» tudniillik «az a László-
kiáltás», melynek másféle, de eredményében ép oly bűvös hatása volt, 
mint szinte ezer esztendővel azelőtt a Liudprand krónikájában olvasható 
vox diabolica huj ! huj, vagy a ma rohamra menő hőseink Előre ! és 
Rajta, rajta ! csatakiáltásának. 

T O L N A I VILMOS. 

12* 
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A r a n y J á n o s : «Eh ! . . . » c. k ö l t e m é n y é h e z . 

Ez a magában véve nem jelentékeny költemény a költő 1850. évi őszi 
hangulatának képe. Kedvetlenség, fanyar elégedetlenség szól belőle, a 
költői ihlet hiányának panasza : «Ollyan próza minden részem . . . I» A 
vers a Pesti Röpivek 1850. évi 5. számában jelent meg, november 3-án 
(lapszám : 123. hiba, helyesen 144). A második versszak ekkép szól : 

Gondolatim, mint a túzok, 
Mellynek összefagyott szárnya,* 
Gyalog mennek a föld szinén, 
Egy sincs a ki föntebb járna. 

* alatt a költő ezt a jegyzetet fűzi a második sorhoz : «Midőn fagyra 
hirtelen eső, arra ismét hirtelen fagy lesz, azt mondják, a túzok szárnya 
megmerevül s nem tud repülni. Nevezik az időjárás e «kivételes állapot-
ját» ónos időnek.** A jegyzet, legkivált a megmacskakörmözött «kivételes 
állapot», mely az önkényuralomnak kedves szava volt, úgy látszik szemet 
szúrt a cenzúrának, mert a számot elkobozta s a «javított» szám az idézett 
versszak s a hozzáfűzött jegyzet nélkül jelent meg. A lefoglalt példánynak 
egynéhány számát azonban már szétvitte a posta, mert a 10. számban 
— mely már Pesti Ivek néven jelent meg (1. Szinnyei Ferenc : A Magyar 
Emléklapok, Irodt. I. 113) — a borítékon egy A. jegyű levelező ezt írja 
Gyuláról : «Nem tudjuk minő lesz a farsang, s bánt-e sokakat a tánczolás-
nak viszketege ; de annyit mondhatunk, hogy társas életünk jelenleg olly 
lankadt, olly néma, mintha minden járó kelő ember egy-egy «élő szobor» 
volna! Hiába! azt mondja Arany: ónos idő van!» Lám, a költő célzatát 
megértette, megérezte mindenki ; nem csak az ő szárnya volt összefagyva, 
az «ónos idő» másnak is lelkére nehezedett. — Még csak azt jegyzem meg, 
hogy a költemény első és későbbi szövegei közt apróbb eltérések is 
vannak. A múzeumi könyvtár példányában megvan mind a két : a cen-
zurázatlan s a cenzúrázott szám is. 

TOLNAI V I L M O S . 

Haj, száj, s z e m . 

«Haj, haj, haj, Beh szép selyem h a j — E z a leányhaj! Bomlott fíirti 
tengerében Hattyuvállak fürdenek benn. Haj, haj, haj, Beh szép selyem-
haj — Ez a leány h aj.» 

így hangzik Vörösmarty Haj, száj, szem c. kis költeményének első 
versszak». Már Galamb Sándor észrevette róla, hogy strófa-szerkezet 
tekintetében a «Víz, víz, víz ! Nincsen olyan víz, Mint a Körösvíz» — 
kezdetű, Erdélyi gyűjteményéből (1: 205. és 227. sz.) ismeretes népdalnak 
a párja, s állítja is, hogy annak a hatása alatt jöhetett létre (A magyar 
népdal hatása műköltészetünkre P. Horváth Ádámtól Petőfiig. Bpest, 
1907. 63—64. 1.) Bátran beszélhetett volna nemcsak a ritmusnak, hanem 

1 Ez a jegyzet a kiadásokban nincs meg. 
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a gondolatközlés mondatformáinak, az egész belső formának kétségtelen 
rokonságáról. 

Az említett népdal hatása Vörösmartyra történeti adalékkal is 
igazolható. 

Azon indítékok között, melyek a hazai népiesség iránti érdeklődést 
újabb és újabb hullámzásba hozták, figyelmet érdemel a húszas évek vége 
felé az angol Bo wring vállalkozása, ki magyar antologiát s abban magyar 
népdalok fordítását is készülvén kiadni, anyagért Döbrenteihez és Rumyhoz 
fordult. Döbrentei a Tudományos Gyűjteményben (1828: V : 127. I.) teszi 
közzé Kérelmét minden Magyarhoz ; hirt ad Bowring tervéről s népdalok 
beküldésére szólítja föl honfitársait. Rumy a Pressburger Zeitungban 
{1828. 18. sz. mell.) tett közzé hasonló értelmű s egyúttal honfitársaink-
nak e gyűjtés iránt tanúsított közönyéről panaszkodó nyilatkozatot, s ezt 
Vörösmarty, ki a Tudományos Gyűjteménynek ekkor szerkesztője volt, a 
maga folyóiratának ugyanazon (májusi) füzetében ismerteti, melyben 
Döbrentei kórelme is megjelent. (Külföldön a magyar Literaturának 
terjesztése. Tudom. Gyűjt. 1828: V : 122—125. 1.) 

Időközben, a müncheni Das Ausland 1828. márc. ЗО.-i számában (90. 
sz. 360. 1.) már megjelent egy Ungarische Volkspoesie с. közlemény. Ez 
arról értesít, hogy Bowring, a szerb népdalok angol fordítója, a London 
Weekly Review egyik legutóbbi számában, néhány magyar dalt tett közzé, 
mutatványul egy készülő nagyobb gyűjteményből, mely nemsokára meg-
jelenik. A szóban forgó dalokat az Ausland is átveszi ; az elsőt magyar 
eredetiben és németül, a másodikat tótul és németül, a harmadikat csak 
németül közli. Most csak az első érdekel bennünket, mely az Ausland 
közlése szerint igy hangzik : 

A Körösi viz. 

Viz, viz, viz ! 
Nincsen ollyan viz, 
Mint a Kórós viz. 
Potyka csuka teren (!) benne, 
Szép leányka fôrdik benne, 
Nincsen ollyan viz, 
Mint a Kórós viz. 

E dalt Bowring már kétségtelenül Bumytól kapta. Bumy pedig, mint 
a Bowringnak küldött dalok nagy részét, ezt is a Hasznos Mulatságok 
közléséből (1818. I : 57—58. 1.) vehette át,1 mert az ott közölt változattal 
ezóról szóra megegyezik. (Az Erdélyi-féle két változattól egyben-másban 
eltér.) A Haszn. Mulats. idézett helyén abba A köznép dallai с. felhívásba 
van mint «Békés Vármegyei Dall» beszőve, mellyel Kultsár István a nép-
dalok közlését lapjában megindította. Hogy Rumy innen vette át, azt egy 

1 A Bowring-féle antologia véletlenül épen ennél a dalnál nem 
utal forrására. 
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valamivel későbbi, a Das Ausland 1828 szep. 13.-i számában (1025—1027. 
1.) Ungarische Volkspoesie címen kiadott kis közleménye is megerősíti, 
melyben az idézett dalt (másokkal együtt) újból közzétévén (1025. 1.), 
hozzáfűzi, hogy Békésben e dalt különös előszeretettel éneklik.1 

A Körösi viz Auslandbeti első közléséről Vörösmarty is tudomást 
szerzett. S itt kapcsolódik fej'tegetésünk az ő Haj, száj, szem c. költemé-
nyéhez. Ezt írja u. i., az ő szokásos, szerkesztői V. aláírásával a Tudom. 
Gyűjt, ugyanaz évi júniusi füzetében (1828. VI : 127. 1.) : «Az általunk 
már említett Bowring a londoni weekly Revieuw(!)-ben mutatványul közöl 
néhányat a' magyar népdalokból ; ugyan ezek felhozatnak az «Ausland» 
f. e. 90-dik számában is, ketteje az eredetivel együtt, a' harmadik csak 
német fordításban, a' magyar népdalok' neve alatt annyiból hibásan, hogy 
a' három közül csak az első magyar (Víz, víz, víz, be szép tiszta víz ez 
e' Kőrös víz 's a' t.), a' többi kettő a' szerb dalok közül lehet.»2 

Vörösmartynak ez a közleménye 1828. júniusában jelent meg ; a Haj, 
száj, szem pedig a Koszorú 1829,-i évfolyamában (133—134. L). A két 
dátum közelsége és sorrendje, azt hiszem, minden további szót fölös-
legessé tesz. 

Bowring antológiája, tudjuk, megjelent3 s 205. lapjától a 299.-ig, 
Magyar Nemzeti Dallok. Hungarian popular songs, cím alatt magyar 
népdal-fordításokat közöl. Köztük, a 294. lapon, megtalálható Körösian 
Waters cím ós Viz, viz, viz alcím alatt a szóban forgó népdal angolja is.4 

HORVÁTH J Á N O S . 

1 Bumy cikkét a szerkesztőség néhány sora vezeti be, mely tudtul 
adja, hogy Bumy már ismételten küldött Bowringnak magyar és szláv 
népdalokat, s most barátja részére a határőrvidéken sziavon és horvát 
dalokat gyűjt. Kívánják, bár Bumy mennél hamarább megvalósíthatná 
abbeli szándékát, hogy magyar népdalok önálló gyűjteményét bocsássa 
közre, német fordítás, filológiai, etnográfiái és topográfiái magyarázatok 
kíséretében. Ezután következik Bumy közleménye. Felhívja a figyelmet 
arra a tévedésre, hogy «magyar népdal» címen magyarországi, de nem 
magyar ajkú népek dalait is szokták közölni ; így maga Das Ausland is, 
fentebb ismertetett első közlésében, melyben csak az első dal (Viz, viz viz) 
magyar, a másik kettő tót. Most három újabb darabot tesz közzé magyarúl 
és németül : A dió és a csók, Az elváló leány és A Mátrai pásztor éneke, 
A második darab Vitkovics szerzeménye «szerb után». A harmadik a 
Haszn. Mulats.-Ъап (1823. 1 : 201—203. 1.) S. F. aláirással jelent meg. 
Bowring később idézendő antológiájában az elsőnek angol fordítását 
L a 208. lapon, a másodikét 243—4. L, a harmadikét 240—242. 1. 

2 Bumynak előbbi jegyzetünkben említett nyilatkozata szerint tót dalok. 
3 John Bowring: Poetry of the Magyars. London. 1830. (Részletesebb 

ismertetését 1. Gulyás Páltól. M. Könyvszemle 1916: 46—49. 1. ós Ethno-
graphia 1917: 114—118. 1.) 

4 Bowring könyvét a Tud. Gyüjt.-Ъеп (1830. V I I : 96—105. 1.) Toldy 
Ferenc ismertette. Angliai tartózkodása idején följegyezte, itt pedig jegy-
zetben felsorolja az antológiának angol folyóiratokban s lapokban meg-
jelent ismertetéseit. Ezek némelyike szemelvényeket is közölt Bowringból ; 
így a The western Times épen a Viz, viz, viz fordítását. 
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Madách é s Eötvös . 

Madách Az ember tragédiája 3845—3875. sorában (Alexander kiad.) 
«a gyomor filozófiáját» fejtegeti. «Hát minden nagy eszme, Nemes cselek-
mény konyhánk gőze csak, Vagy oly körülmény dőre magzata, Mit 
egytül egyig a hitvány anyag Néhány törvénye mozgat, s tart lekötve?» 
— mondatja Ádámmal az elmélkedés során. Marót Károly (E. Ph. K. 
XXXIX. 783—7.) ennek a gondolatnak a szülőjét Byronban ismeri fel, aki 
Don Jüanja V. énekének 32. stanzáját azzal az ötlettel zárja, hogy «ki 
tarthatná nagyra szellemi képességét, melynek használhatósága annyira 
függ a gyomornedvtől?» 

Én azonban azt hiszem, ez a Madách-íeVe hely — a 3845—3875. 
sorokra terjedő egész részlet — közelebbi rokonságban áll Eötvös Falu 
jegyzője VIII. fejezetének kezdő soraival: «Nincs fontosabb pillanat éle-
tünkben, mint ebédeink ; életnézetünk s gondolataink legnagyobb része, 
sőt nem ritkán azon érzemények, melyek emberi természetünket leginkább 
nemesítik, gyomrunk állapotától függnek, s ki májbajban szenved — mint 
mi irók közönségesen — átlátja Pythagoras és a braminok egész bölcses-
ségét: midőn erkölcsi philosophiájukat a konyhán kezdik. Csudálhatni, 
hogy annyi történetbuvár között, kik korunkban inkább új rendszerek 
fölállításában, mint a régi állapotok leírásában remekelnek, még nem 
találkozott senki, ki a különböző korok s nemzetek élelemszereiben kereste 
volna nemünk nagy tetteinek okát — talán ez úton nagyobb eredmé-
nyekhez jutnának, mint azok, kik mindent az éghajlat és fajkülönbségre 
vezetnek vissza.» Eötvös a byroni gondolatnak a változatát adja itt, de 
átviszi azt az erkölcsiségre is : a táplálkozás határozza meg életnézeteinket, 
nemes érzelmeinket ós nagy tetteinket (ironikusan !). S ebben Madáchn&k 
inkább lehetett előzője, mint Byron a gyomor és értelem összefüggését 
hangoztató kijelentésével. 

Madá*h politikai összeköttetései a centralistákkal, közöttük Eötvössel, 
valószínűvé teszik a Falu jegyzője beható ismeretét és ebből eredő hatá-
sát, ámbár könyvtárának jegyzékében Eötvös munkái közül egy sem 
fordul elő. Egyéniségében sok van a Karthausi költőjének borongó érzel-
mességéből meg a falu jegyzője szerzőjének gúnnyá fagyott emberszere-
tetéből és eszményvágyából. Személyesen is vonzódott hozzá ; mint írót és 
gondolkodót nagyrabecsülte, s eszméi közül többet magáévá tett (Voinovich, 
Madách 4 5 1 . ) . P A I S D E Z S Ő . 

«A w a l e s i bárdok» tárgyának e l s ő m e g e m l í t é s e i r o d a l m u n k b a n . 

Arany János mesteri balladájának forrásairól kétszer is esett szó az 
Irodalomtörténetben ( 1 9 1 2 . és 1 9 1 3 . évf.-ban). Érdekes, hogy a kimutatott 
források idegenek; hazai megemlítésre «A walesi bárdok» tárgykörében 
még eddig nem tudtunk rámutatni. Tolnai Vilmos meggyőzőn hangoztatta, 
hogy egyes mozzanatok még felderítésre várnak, így az is, «hogy talán a 
bárdok száma : ötszáz.» (Irodalomt. 1 9 1 3 , 3 5 . 1.) Arany ezt a számot említi, 
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a költeményben épen úgy, mint a jegyzetben. Tolnai Vilmos sejtelme, egy 
új adat világítására, bizonysággá izmosodik. Hogy Arany János milyen 
gondosan mérlegelte az ilyenfajta «csekélységeket», szépen igazolhatja ez 
az adat, amely, mai tudásunk szerint, «A walesi bárdok» tárgyának első 
megemlítése irodalmunkban. 

Pulszky Ferenc «Uti vázlatok 1836-ból» című dolgozatában (először a 
Budapesti Árviz-könyvben jelent meg 1839-ben, újabban P. F. «Kisebb 
Dolgozatai»-ban, Akadémia, 1914, 1—100 lk.), a kilencedik fejezetben 
leírja, hogy több angol város megtekintése után «a természettől minden 
bájaival bőven megajándékozott! Walesbe ment. Megemlíti, hogy nemze-
tiségét Wales, az angolok évszázados törekvései ellenére is, megőrizte : 
«Angol élet mindig el nem törlesztheté a' régi szokásokat, angol nyelv, 
literaturája' minden kincsei mellett, el nem némíthatta a' gael beezédet, 's 
bár I-ső Eduard 500 költőt egyszerre levágatott, hogy 'a nemzetet 'a régi 
időkre emlékeztetve, forrásba ne hozzák, még most is minden pitvarban a' 
hárfa áll, mellyen a' vándor dalnok énekeit hangoztatja.» (Ak. k.-ban : 52.1.) 

Nagyon valószínű, hogy Arany János olvasta Pulszky Ferenc útleírását, 
de még ha nem is innét vette volna a bárdok számának az adatát, az 
ötszáz bárdét, Pulszky feljegyzésének még akkor is cáfolhatatlanul megvan 
az a bizonyító ereje, hogy Arany Jánost a hagyománytiszteletnek ebben a 
jelenségében, mint ezt egyébkor is sűrűn megcselekedte, az Andacht zum 
Kleinen elve is vezette. E L E K O S Z K Á R . 

E g y XVIII. sz.-beli p l á g i u m . 

A felújulás korának kezdetén 1772-ben jelent meg az első magyar 
összefoglaló s szorosabb értelemben vett bölcsészeti munka : «Magyar 
nyelven Filosofia. Az Az : A' Böltseség' Szeretésének Tudománnyából 
Némelly Jelesebb Kérdések.» Szerzője : P. Sartori Bernard Seráfikus Szent 
Ferentz' Szerzetén Lévő Magyar Országi T. T. P. P. Minoriták Provint-
ziájából Böltseség Szeretése Tudománnyának Tanítója. Irodalomtörténet-
íróink kezdettől fogva tisztán látták ugyan a korabeU tudomány általános 
színvonalától is elmaradt munka csekély tartalmi becsét, de annál 
nagyobbra értékelték és értékelik máig is azt a «lángbuzgalmú» 'úttörőt 
munkásságot, a mellyel Sartori, — Apáczai Encyklopaediájának ismerete 
nélkül — magyar nyelven írta meg művét. Toldy Ferenc1 az Enoyklo-
paediával megnyitott s folytatók nélkül maradt korszak határköveként 
állítja oda a Magyar Filosofiát s a Bölcsészet magyar irodalmának tör-
ténetírói is Apáczaival párhuzamosítják Sartori nyelvi törekvéseit : «Mind-
kettő hasonló mostoha korban él — írja Kornis Gyula2 s mindkettőt 
egy eszme lelkesíti: a magyarság féltett nyelvi kincsei . . .» 

Már Sartori hivatalos bírálói kor- ós rendtartásai3 is azért tartják 

* Magy. Nemz. írod. Tört. П. kiad, Pest, 1868: 93. 1. 
2 A magyar bölcseleti műnyelv fejlődése. L. M. Nyelv. III. 1907 : 104.1. 
3 Szabó István és Miksi Zsigmond. L. Magy. Fil. Approbatio etc. 



177 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

kívánatosnak, hogy «a Deák nyelvről szorgalmatos fáradtsággal Magyarra 
fordított könyv . . . a' szomorú rejtekből, világosságra jöjjön», mert «szor-
galmatosan és figyelmetesen el,' s meg el olvasván, és meg is vísgálván 
azt, . . . sok szép, 's jeles kérdésekre, józan okoskodásokból kővetkező és 
a' természetnek közönséges folyása-szerint való történt esetekre még eddig 
Magyar nyelvűnkön nem láttatott fejtegető feleleteket » tapasztaltak . . . 

Pedig ! — ha szétnéznek kissé saját koruk szegényes magyar irodal-
mában, Sartorinak épen és különösen e természetnek közönséges folyása 
szerint való törtónt esetekre adott fejtegető feleleteit magyar nyelven s 
nemcsak értelem szerint egyezőleg, hanem legnagyobb részében szórói-szóra 
is olvashatták volna. 

Mindössze másfél évtizeddel a Magy. Fii. előtt, t. i. 1757-ben jelent 
meg irodalmunk egy kevésbbó ismert, legalább is érdeme szerint kevésbbé 
méltatott s különösen teológiai kutatásokkal foglalkozó munkásának: 
Bertalanf)i Pál jezsuitának egyetlen világi tartalmú műve : a « Világnak 
Két rend-héli Rövid Ismérete.» A munka két részre oszlik: Az első rósz, 
természettudományi kérdéseket tárgyal, a második jóval terjedelmesebb 
rész Geográfia. Az első könyv 37 fejezetre, vagyis «Beszéd»-re van 
osztva. Ebből a 87 Beszédből irta ki Sartori a természettudományi vonat-
kozású «Kérdések»-re adott fejtegető feleleteit, tehát Magyar Filosofiájának 
közel kétharmad részét anélkül, hogy Bertalanfi nevét vagy munkáját 
bárhol akár távolról is említené ! 

Végeredményben a vizsgálat tárgyává tettem fejezetek háromnegyed 
része B. munkájának szószerinti másolata s így — mivel a logikát 
(1-40. 1.) és a Metafizika első részét (40—82. 1.) latin eredetiből vett 
fordításnak, tehát «önálló alkotásnak» kell tekintenünk, — kimondhatjuk, 
hogy Sartori Magyar Filoso fiájának közel kétharmad része plágium. 

Hogy közvetlenül is megítélhessük S. plagizáló munkájának módját, 
válasszunk ki a Magyar Fii. metafizikai és fizikai részéből egy-egy 
jellemzőbb helyet s állítsuk mellé B. megfelelő sorait : 

I. A metafizikai részből. 

1 Bertalanfinál : 219—220 1. 
Mint — hogy tovább emberben az emlékezet három kiváltképen való 

tulajdonsággal vagyon ; úgy — mint először azzal ; hogy a' meg-órtett, 
vagy az érzékenységek által vőtt dolgoknak képeit magában meg-tartja: 
másodszor azzal ; hogy azon megtartatott képeket az észnek kedve-szerint 
elől állattya : harmadszor azzal ; hogy ha azon képek belőle el-tûntek, arra 
ismét azokot hol mi kűlsó dolgokból, úgy-mint valami jelből, (helyből), 
vagy más alkalmatosságból magában meg-újíttya ; azért ez — is emberben 
egy különös, és kivált-képen-való mívelése a' léleknek ; a' mint e' dologban 
Aristoteles — is igen képesen szól — Memoria, úgy-mond ö : est in 
multis aliis animalibus ; reminiscentia tantum in hominibus : az emlékezet 
sok oktalan állatokban is meg-van ; de a reá emlékezés tsak egyedül 
emberben találtatik : nagy különbség van ám, úgy-mond ó tovább : az 
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emlékezés és a reá emlékezés kőzött ; mert az emlékezés egy ideig minden 
feledékenység nélkül vagyon, ha pedig azt etszer a' feledékenység követi, 
arra azután soha meg nem ujúl többé ; illyen emlékezet, igen-is meg-van 
az oktalan állatokban, midőn tudni-illik valami dolgot az érzékenységek 
által fel-vévén, (azután azt egy ideig) szüntelen forgattyák az ó Phán-
tásiájokban, vagy-is képzésekben ; de megint egyszerre annyira el-felejtik 
azt, hogy soha többé már reá ne emlékezzenek. A reá emlékezés pedig az 
el-felejtetett dolgok emlékezetének egy akarva-való megújítása ; 's ez 
tsak egyedül emberben vagyon, (azokaért ezt-is méltó a' léleknek tulajdon 
mívelési közzé helyheztetni.) 

2. Sartorinál: 84. I. 
Az emlékezet három kivált-képpen-való tulajdonsággal vagyon az 

emberben ; Elószszór azzal, hogy a meg' értett, vagy az érzékenységek 
által vett dolgoknak képeit magában meg-tartja. Másodszor, hogy azon 
meg-tartatott képeket az észnek kedve-szerént elé állitya. Harmadszor, 
hogy ha azon képek belőle el-tűnnek, ismét azokat holmi külső dolgokból, 
úgy-mint valami jelekből, vagy más alkalmatosságokból magában meg-
újítya ; ez-is az emberben egy különös, és kivált-képpen való múnkáló-
dása a' léleknek ; a' mint e dologban Aristoteles igen képesen szóll : 
memoria úgymond est in multis aliis animalibus, reminiscentia tantum 
in hominibus, az emlékezet sok oktalan állatokban meg-van, de a' reá 
emlékezés egyedül az emberben találtatik ; nagy különbség vagyon, úgy-
mond továb Aristoteles az emlékezés, és reá — emlékezés között : mert az 
emlékezés egy ideig minden feledékenység nélkül vagyon, ha pedig egyszer 
a feledékenység követi, azután soha meg-nem újjúl : az illyes emlékezet 
meg-van az oktalan állatokban, midőn tudni-illik valami dolgot az érzé-
kenységek által fel-vévén szüntelen forgattyák phantásiájokban az az, 
képzésekben ; de megint egyszerre annyira elfelejtik azt, hogy soha többé 
reá ne emlékezenek. A reá emlékezés pedig az elfelejtett dolgok emlé-
kezetének egy akarva-való meg-újitása, 's ez tsak az emberben vagyon. 

II. A fizikai részből. 

1. Bertalanénál ; Si—32. 
Vísgáld (harmadszor) mi légyen az Elevatio Poli, vagy a' Sarknak 

magossága ; 's-ez nem egyéb, hanem a' Sarknak annyira-való távul-léte, 
mennyire az valami helységnek igaz, és értelmes Horizonyjától távul esik. 
Innét a' kik egyenesen az Aequator alatt laknak, azoknál a' Sarknak 
semmi magossága nintsen, mint-hogy az Aequator-alatt az igaz Horizon, 
vagy a' látásnak határozatya mind a két Sarkot éri. 

Visgáld negyedszer a' Clima vagy Climata névű szónak értelmét-is ; 
's-ez a' szó nem egyebet tészen, hanem a' földnek bizonyos Tartományit, 
mellyek egy-mástól akképen kűlönbböztetnek, hogy egy-mást a' napnak 
fél-órájával meg-haladgyák ; és emiatt a' levegő égnek, 's a föld tulaj-
donságának voltában-is igen kűlömbböznek : Az egyenlítőtől, vagy Aequa-
tortól fogván a' déli 's éjszaki kerületig 24 a' Clima vagy a' világoskodó 
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napra nézve a' földnek Tartománya ; mert a' Sarkokon már annak ideiben 
24 órányi a' nap, a' mint ellenben az ótszaka-is : Az aequatortól, vagy 
Egyenlítőtől kezdvén, és mind a' két Sark felé számlálván az első Clima 
vagy Földnek tartománya 12 órát, 30. órányi minutât, 8 garádítsot és 
25 garádltsi minutât foglal magában, a' második, a' harmadik és a' többi 
Climaták pedig a garáditsokban egyenként lassan lassan megfogyatkozván 
mind a' két Sarki lineák felé fél órával mind addig meg nevekednek, a' mig 
a két Sarkokon a tellyes 24 órányi nap nem következik azokra, mellynél 
tudni-illik már más hosszabb nap nem lehet ; stb., stb. 

Sartorinál : 182—183. 
Yisgáld-meg mi-légyen az elavatio Poli az az, a' sarknak magossága ; 

ez nem egyóbb, hanem a' sarknak annyira való távúi léte, mennyire az 
valami helységnek igaz, és értelmes Horizonjától távúi esik. Innét a' kik 
egyenesen az aequator alatt laknak, azoknál a sarkaknak semmi magossága 
nintsen, mint-hogy az aequator alatt az igaz Horizon, vagy a látásnak 
határozattya mind a' két sarkat éri. Megkelletik vizsgálni a' Klima, vagy 
Klimata nevű szónak-is értelmét ; 's'ez a szó nem egyébb : hanem a földnek 
bizonyos Tartományai, mellyek egy-mástól azzal kűlómbóznek, hogy egy-
mást a' napnak félórájával meg-haladogyák ; és e' miatt a' levegő égnek, 's 
a' föld tulajonságának vóltában-is igen kűlómbóznek. Az egygyenlítöl vagy 
aequatortól fogván a' déli 's északi kerületig 24 a' Klima, vagy a' világos-
kodó napra-nézve a' földnek Tartománya; mert a sarkokon már annak 
idejében 24 órányi a' nap a' mint ellenben az étszaka is : az aequatortól, 
vagy egygyenlítötól kezdvén, és mind a' kétsark-felé számlálván az elsó 
Klima vagy Földnek Tartománya 12 órát, 30 órányi minutât, 8 garáditsot, 
és 25 garáditsi minutât foglál magában, a' második, az harmadik, és a' 
többi Klimaták pedig a' garáditsokban egyenként lassan, lassan meg-
fogyatkozván, mind a' két sarki liniák-felé fél órával mind addig neve-
kednek, a' méglen a két sarkokon a tellyes 24 órányi nap nem következik 
azokra, mellynél hosszabb nap nem lehet ; stb., stb. 

Ez a «szolgai hűség» átlagos foka, ahogyan S. B.-t követi a fentebb 
megjelölt helyek mindegyikében. 

«Alakító» munkája tehát abban áll, hogy B. rengeteg pedig-jéből, tudni-
illik-jéből, azután-jából stb. egyet-kettőt el-elhagy (néha épen akkor, a mikor 
szükség lenne reájok) ; továbbá vagy helyett az az-1, főképen helyett 
kivált-ot, legottan helyett mindjárt-ot, van helyett vagyon-1, mert helyett 
mivel-1, stb.-it ir, de épannyiszor írja fordítva is minden legkisebb követ-
kezetesség nélkül ; végül B. fejtegetéseit néha kihagyásokkal csonkítja 
meg s kihagy olyan részeket is, amelyek nélkül egész kikezdések értel-
metlenek maradnak. Hogy B. Beszédeit külsőleg a vitatkozás köntösébe 
öltözteti, az csak annyi változtatást jelent, hogy rendszerint a Beszédek 
elejéhez és végéhez, egy-két sornyi legtöbbször semmitmondó Yégezés-t 
csatol. Ha B. saját nevében mond véleményt tárgyáról, azt S. is saját néze-
teként tolmácsolja ; B. forrásait — az egy magyar Szentiványi Márton kivéte-
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lével — ő is hűségesen felemlíti az azokból vett — és B.-tól szószerint 
átvett idézetekkel együtt, de néha olyan forrást is említ, ahonnan semmit 
sem merített, mert B. megcsonkított szövegéből az idézetet már elfelejtette 
kiollózni. Az erőszakolt átalakító munkában az is többször megtörténik 
vele, hogy nem ügyel eléggé s a B.-ból lemásolt részeket munkájának 
több helyén szórói-szóra ismételten lenyomatja. 

HogyS. «műnyelvében» sincs önállóság, misem bizonyítja jobban, mint 
az a tény, hogy épen a Magy. Fii. és a Yil. Ism. természettudományi 
műszavainak identitása irányította figyelmünket a két munka természettu-
dományi vonatkozású részeinek azonos voltára. Még abban az egy-két 
önállóbbnak tetsző szerencsétlen műnyelvi próbájában is, amellyel «félénken 
kísérletezett», teljesen a B. nyomdokain halad. A «Metafizikában» használt, 
felemlítést érdemlő s eddig S.-nak tulajdonított műszavakat is (képzés-
a. m. phantázia, stb. 1. Komis id. ért.) kivétel nélkül B.-tól vette át. 

Hogyan történhetett az, hogy S. tudós kortársai és bírálói «a kik a 
könyvet figyelmetesen el s meg-olvasták ós megvisgálták», épen a termé-
szettudományi vonatkozású kérdésekre «magyar nyelven eddig még nem 
hallott fejtegetéseket» tapasztaltak ? 

Talán nem olvasták B. világi munkáját ? Nagyon valószínű. Mert az 
kétségtelen, hogy a Yil. Ism. tömör, nehézkes, homályos stílusa miatt épen 
nem volt kedvelt olvasmány. Maga B. is panaszolja Előszavában, hogy «a 
költségnek tsekélysége éppen rövid sommában való irásra» kényszerítette s 
«a' Magyar nyelvnek válogatott szép virági sem tsirázhattak ki» pennájából. 
Bod Péter is lesújtó kritikát ír a «a sok újságokkal tellyes könyv» stílusáról: 
• Olly homályos az írása sok helylyen, — mondja1, hogy alig lehessen meg-
érteni mit akarjon». Ez a tény igazolja a másikat, hogy t. i. mig B. többi 
munkái két-három kiadást is értek,2 a Vil. Ism. nem került többé nyomdába. 

De ha ismerték is a Bírálók B. munkáját — az előadottak után 
talán nem csodálkozunk rajta, hogy S. nagyhangú előszavától elkábítva, a 
Magy. Fil.-ban a sok helyt össze-vissza vagdalt s újonnan összeragasztott 
«Yil. Isméretet» nem ismerték fel. 

Vagy talán meghallgatták S. alázatos kérelmét: »Hogy valaki teljes-
séggel, mindenekben kövesse munkámat épen nem kívánom» ? / (Előszó). 

Vizsgálódásunk, eredménye, hogy Sartori Magyar Filozofiája termé-
szettudományi vonatkozású részeiben — méltatlan az irodalom leg-
csekélyebb elismerésére is ! Dr. ВАТТА ISTVÁN. 

1 Magyar Athenas 1766: 3G. 1. 
2 L. Petrik Könyv. 1: 252. — Itt említjük meg, hogy Petrik K. szerint 

a «Mindennapi Kenyér mellyet Mind Kisdedeknek Mind Korosnak Lelki 
. Táplálására apróra tördelt Bertalanffi Pál a' Jesus társaságának papja', 

állítólag 2 kiadást ér t : t. i. megjelent Nagyszombatban és Budán: 1753-ban 
ill. 1779-ben. A debreceni Koll. Könyvtárában találtam egy 1762-ből szár-
mazó — tehát úgy látszik eddig ismeretlen kiadást is. (Nagyszombatban 
az Academia Jesus Társaság-béli Collegiumának bôtûivel 1762. Eszt.) A 
címlapon mindössze annyi az eltérés, hogy az 1762-ki kiadás címlapján 
(nem Kisdedeknek, hanem) «Kisdedeknek» áll. Különben leírása: alakja, 
lapszáma (156) stb. teljesen egyezik a P. által említett kiadásokkal. 


