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vígjátékáét (A levél) láttam volna még szívesen, a politikai cikkek közölt 
a Nép Barátjából még hármat. Ezeket a nagyközönségnek szóló kiadás is 
elbírta volna és — a verses töredékek meg a novellák közlése mellett köz
lésük még csak következetlenséget sem jelentene. 

Ami a kiadásban Voinovich gondozása, s amit a kiadást kísérő jegyzet 
mond, az egységesebb elrendezésről a legnagyobb elösmeréssel kell szólanunk. 
Egymás mellé kerültek az összetartozó részek (Zrínyi és Tasso; a Keve-
liáza a Buda halála elé), főcímek alá az összetartozók (Jókaihoz, Őszikék), 
azontúl az időrend, a szöveg hűsége híven megőrizve. A bírálatok közül 
egy és a Vachott Sándor nekrológja kimaradtak: amaz ugyanis Gyulai, ez 
Salamon Ferenc munkája. Az elrendezés, a szerkezet kitűnő, ravail a leg
hivatottabb kézre. 

A forma nem a legszerencsésebb. Forgatni nehézkes, elhelyezni ügyet
len. A kiadót kétségkívül a papirosban való, szambavehető takarékosság 
vezette. A hasábos tördelést a nagyobb költemények is elbírják — a lapok 
tükre ezeknél is tetszetős — kevésbbé bírja a próza, amely ebben a 
formájában Toldy Ferenc Nemzeti Könyvtárára nem kellemesen emlékeztet. 
A kiadás a takarékosság ellenére sem olcsó. 

K. K. J. 

Arany János összes kisebb költeményei. Bevezetéssel és jegyzetekkel 
kiadja Voinovich Géza. Budapest, Franklin-Társulat kiadása (1Ü24.) 
K. 4-r., 30S. 1. 

Voinovich művészi Petőfi-kiadása mellé méltón sorakozik Arany kisebb 
költeményeinek most megjelent jegyzetes kiadása. Célja a Petőfi-kiadáséval 
egy: Aranynak életén át megmutatni kisebb költeményeit és kisebb költe
ményein át megrajzolni életét. Az első mintát ehhez Riedl adta Poétikájában, 
ahol Petőfi életrajzát hasonlóképen — de iskolakönyvben persze csak a 
legjelesebb — költeményei beleszövésével írta meg. Arany Jánosnál merészebb 
a vállalkozás, mert hiszen érzelmeit legtöbbször «tárgyítva,, elbeszélő költe
ményeiben fejezi ki»; de hálás az eredmény, mert mindenképen közelebb 
visz Aranyhoz, meghittebbé teszi ösmeretségünket, közvetlenebbé, könnyebbé 
vele való foglalatosságunkat. Nemcsak előttünk éli le életét, nemcsak költe
ményeit értjük meg, érezzük át jobban, és látjuk az időrendi sorban fejlő
dését tisztábban, hanem — Voinovich magyarázatainak segítségével — csak
ugyan átéljük Aranyt. A nagyközönségnek gyönyörűsége lesz ez a kiadás ; 
az Arany-kultusznak pedig leghivatottabb és célra leginkább vezető eszköze. 
A magyarázatok a legtökéletesebbek. Semmi filológiai nagyképűség, bőbeszédü-
ség, szárazság nincs bennük, de mindent elmondanak, amit tudnunk kell. 
A bevezetés Arany költői j élességeinek egyik legtömörebb, legklasszikusabb 
méltatása. 

A teljességhez van egy szerény megjegyzésünk. A cím: Arany összes 
kisebb költeményei; valamivel igénytelenebb a címlevél belső lapjának 
megjegyzése: «E gyűjtemény teljesebb az eddigieknél.» Nem értem, miért 
hiányzik belőle az Episztola Petőfihez (Imádott barátom . . . ÖM. XII. 130.) 
s annál kevésbbé, mert .i Petőfihez írott többi költői levél benne van. 
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Jegyzeteimből tudok Aranynak a budai temetőben levő egy sírverséröl (pár 
év előtt egyik esti'ap közölte), ezt is föl kellett volna venni a kiadásba. — 
A tartalomjegyzékbe is cs iszott egy-két hiba. Az Ágnes asszony címe rossz 
helyre került; a Zács Klára kezdősora. nincs benne; hasonlóképen nem 
szerepelnek a Szász Károlyhoz írt két kis tréfás versike kezdősorai és az 
Iduna-versek sem: ezek ugyan a kiadásban apróbetüs versek (a magyarázatok 
szövegében), de teljesség okáért szükségesek. 

A kiállítás csinos és tetszetős..; ennek az árát is drágára szabta a kiadó. 

K. K. J. 

Harsányi István: Szinyei Gerzson élete és munkái. Sárospatak, 1905. 
8-r. 45. 1. 

A sárospa taki főiskolában már a reformáció százada: Szikszai Fabricius 
Vazul, a híres szótáríró óta szokásban volt, hogy az intézet elhunyt tanára 
felett a testület valamelyik tagja emlékbeszédet mondott. Ez 1914 óta 
szünetelő szép szokást újból felevenítette az alma mater s 1922-ben (a Föisk. 
Évkönyv I. kötetében) 3 érdemes tanára felett mondott emlékbeszédet bocsáj-
tott közre: Szivos Mihályról, a magyar-latin szótár egyik szerkesztőtársáról, 
Soltész Ferencről, a híres görög szótár egyik szerkesztőjéről és Zsoldos 
Benőről, a teljes Thukydides első magyar fordítójáról (18 Demosthenes-beszéd 
fordítása máig kéziratban van). Az elmúlt iskolai évben egy másik érdemes 
tanár, Szinyei Gerzson, emlékét örökítette meg Harsányi István emlék
beszéde. 

A dolgozat két nagy részre oszlik. Az életrajz keretében szól Szinysi 
gimnáziumi és akadémiai tanárságáról, majd fökönyvtárnokságáról. Szinyei 
itt is, ott is az irodalomtörténetíró Erdélyi utódja lett. (1879-től 1883-ig 
rendezte a könyvtárt. 1886-ban kiadta a könyvtár többszörös példányainak 
katalógusát. Szinyei szívesen állott a kutatók s tudósok [Szabó Károly, Abafi, 
Békefi, Molnár Aiadar stb.] rendelkezésére). 

A második részben hősét mint tudóst és írót ismerteti. Fölsorolja és 
méltatja tanügyi, irodalomtörténeti és történeti munkáit, valamint a főiskola 
történetével foglalkozó dolgozatait. Bennünket ezúttal csak az irodalom
történetiek érdekelnek. Ezek között főhelyet foglalnak el a Bessenyeire vonat
kozó cikkei. ír sárospataki diákságáról; felfedezi s kiadja egyik ismeretlen 
vallási munkáját ; megtalálja a pataki tanárokhoz írott levelét; hitelesen 
megállapítja születési évét (1747). Ismeretlen adatot közöl egyes íróktól 
(Apácai, Komáromi Csipkés, Alistai Farkas L), adatot szolgáltat a Tud. 
Akadémia megalapításához (Nagy Pálról). Tompa- s Kazinczy-levelek köz
lése mellett Fáyról és Erdélyiről szóló emlékezése s a két Finkey-testvér 
felett mondott emlékbeszéde emelhető még ki. 

A nagyérdemű tanár halála és temetése történelmünk legzordabb 
korszakába esik (1919.). Ennek mélabús rajzával végződik az alapos emlék
beszéd. 

S. K. 


