
— Ez álltai is sokan felébrednének a hazai dolgokra. Az idegen szokásokat ta-
nullyuk, a hazabelieket el felejtyük, illetlen dolog." "Verseghy javaslatot is tesz
a játékok nemzeti jelleggel telítésére: „Jam luctis et cursibus juvenurn plebejorum
praemitti, aut intermisceri utiliter possint exigua quaepiam dramat, quorum argu-
menta ad ludum adcommoda ex Historiis patriis petantur", a további sorokban
azonban már a deista morálteológiai meggyőződésót érhetjük tettein: „ludis verő
cum fine messis, aut vindemiarum instituendis addi possint cantica, in quibus
supremo Numini, quod nos pascit, gratiae referantur". **

Jó és szép munka volt a Verseghy-szövegrésszel eltöltött néhány óra az if-
júság körében, válasz is volt Szauder Józsefnek, aki a XVIII. századi magyar iro-
dalom és a felvilágosodás kutatásának feladatai című tanulmányában Horváth
János A magyar irodalom fejlődéstörténete című kéziratából idézi: „A latin nyelv
elejtésével elzártuk magunktól műveltségünk ismeretének egyes forrósait. Innen
van a mai magyar műveltségnek rövidgyökerusége. A mai magyar ember egy
ezeréves műveltségből századnyit ismer csupán''.

Ezért tölt el örömmel, ha ennek a latin nyelvű irodalomnak, egy töredékét
jövendő értelmiségünk tudatába beépíthetjük.

Dr. Bartha Lászlóné

* • Már a népi ifjúság birkózását és íutásait is haszonnal lehet valamiféle kis drámai játékkal
bevezetni, vagy ilyet közben is előadni, am ely a játékhoz illó témáját a magyar történe-
lemből merítse, az aratás vagy szüret végén rendezendő játékokhoz pedig éneket lehet kap-
csolni, amelyben hálát leihet adni a legfelsőbb istenségnek, minthogy táplált bennünket.

(VERSEGHY)
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