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polgáraihoz fordul elháritó, magasztaló beszédével; onnan az a vezető gon
dolat, hogy a kopaszság a leggyönyörűbb dolog a világon ; nemcsak hogy 
nem baj, hanem ellenkezőleg minden betegség, mértéktelenség, renyheség 
gyógyítószere, a hold és a csillagok mása, minden szív együttesé, minden 
bölcseség kútfeje; onnan az érvek jó része, a bizonyítás módszere. De 
Csanaki igazi csodált, elérhetetlen eszménye Erasmus: «Multis saepe 
libris tituli speciosi praefiguntur, in quibus omnibus tanta eruditio non 
latét, quanta est vei in pagina una Erasmiana libelli istius, quem de Stul-
titia scripsit» — írja róla a Dedicatioban; Ö szabadítja fel a szemét, hogy 
látni tanuljon, körülnézzen a földi szépségek és értékek világában, ö oldja 
meg a nyelvét, hogy beszámolhasson felfedezéseiről. Mert az alaphelyzet, a 
tréfa csak dialektikai ürügy arra, hogy fesztelenebb ül áradozhassak, hogy 
szabadjára bocsássa öt érzékét. Hogy feltárul előtte a friss természet: 
«Fingite montem quempiam, occupatum ab omnibus herbarum florumque» 
generibus: plantate in eo item vites ; interserite quoque passim platanos 
olivas, pomos, pyros, nuces, castaneas, et quícquid lubet: ac, nihil ut desit, 
aperite etiam fontes frigidos atque scaturientes...» Hogy ragyog a drágakő 
egy angol ember ujján, akivel Londinum és Osonium között együtt éjtsza-
kázik! Észreveszi a tulipán sajátos vonásait, változatosságát és változó 
voltat, szépségeit: «adest hic suavissima varietas, nee deest ornatus natu
ralis.. .» Csanaki magyar kortársai közül talán csak Szepsi Csombor Márton 
felel ilyen «gátlás» nélkül külső benyomásaira. S épen ebben a renaissance-
szerüségben van a jelentősége: újabb rés ez, amelyen át a XVII. század 
félhomályába pillanthatunk. (Könyve kapós olvasmány lehetett, mert már 
a következő évben új kiadásban jelent meg.)1 

TURÓCZI-TROSTLER JÓZSEF. 

TOLNÁI JÁNOS ES A NOVISSIMÁ TUBA. 
Darholcz Kristóf Novissima Tuba címen egy latinból fordított munkát 

adott ki 1639-ben. A Tuba része a négy «utolsó dolog»-gal foglalkozó belát
hatatlan nemzetközi irodalomnak, amely nyugtalanító hátterül szolgál a 
barokk zenének, drámának, lírának, festészetnek, s amely a mi XVII. száza
dunkat is megtermékenyítette. Ide tartozik pl. vallásos költészetünk számos 
darabja, Nyéki Vörös Mátyás Tintinnabuluma, Lépes Bálint két Tűköre 
(1616, 1617), Chasraan-Debreczeni János Christianus suspiransa, (1615), — 
aztán: Vásárhelyi Gergely Epistóláí (1618), Drexel Elmélkedései (1643), 
Tasi Gáspár Bellarmin-fordítása Elménknek Istenben fölmenetelérol (1639), 
A Suquet-Derkai könyve Az örökéletnek uttyáról (1678), Malomfalvi Gergely 
Belsőképpen indító tudománya (1653), és prédikációs, épületes, arsmoriendi-
irodalmunk jó része. 

Darholcz ÍTüMja Öt Beszélgetésből áll. Leírja a keresztény embernek 
minden állapotát. Főleg «utolsó óráján, mint tusakodgyék az Halai az Testei, 

1 E cikk már ki volt szedve, amikor kezembe került egy eddig sehol 
sem ismertetett, magyarnyelvű verses köszvény-dícséret (Laus podagrae). 
Új kiadását most készítem sajtó alá (Kner, Gyoma). 
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az Test az Leiekkel, es mint altassa s-nyomja el néha sok hizelkedesvel az 
Test az Lelket holot az Lelek volna Aszszonya az Testnek, az Test penigh 
Szolgálója az Leieknek. Az után mint álljon elöl az Vilagh az Test es az 
Eördögh; Az Eördögh az Testet es ez világot igyekezvén elhajtani», gyötri 
mindakettct s igyekszik veszedelembe taszítani őket. Következik a Lelki
ismeret és az ember vetélkedése. A Lelkiismeret rátámad a bűnre. Erre 
a boldogult Lélek elhagyja a testet. Meghallja az utolsó Trombitaszót. Isten 
szent Városában örök boldogság várja. 

Szabó Károly (RMK. I. 302 1.) óta Tolnai Jánost tartják a latin| eredeti 
szerzőjének. Ez tévedés. Szabó nyilván félreértette az ajánlást. Darholcz 
elbeszéli, hogy Tolnai «egy nehany Esztendeig való sok bujdosasi, Tengeren 
es földön való jarasi után, nagy dicziretes tudománnyal, Isten segétségebül 
közinkben alá érkezvén Angliabul, Tudós Társaival együt» meglátogatta öt 
finthai házában, Elbeszélgetlek a felső országokban lőtt mindennemű dol
gokról, azoknak állapotyokrul, az lakosok magok viselésekről és egyéb üdvös
séges dolgokról. Tolnai adott neki egy latin könyvet s megkérte, hogy for
dítsa le. Darholcz egy szóval sem említi Tolnai szerzőségét, amit bizonyára 
nem mulaszt el, ha a könyvet Tolnai írta volna. A Novissitna Tuba mellől 
mindenesetre törlendő Tolnai János neve. 

T U R Ó C Z Í - T R O S T L E R J Ó Z S E F . 

GAAL GYÖRGY LEVELEI KISFALUDY KÁROLYHOZ. 
(Első közlemény.) 

Zavartalan, íróknál ritka mély barátság fűzte össze Kisfaludy Károlyt 
Gaal Györggyel, Az Iréné ajánlásában ezt írja róla: ...«Ki dísze ágait né
kem osztogatja, kinél újulva önmagam lelem...» Valóban Kisfaludy Károly 
írói fejlődésében fontos tényező volt ez a meleg barátság. Az idősebb és nagy
olvasottságú Gaal Kisfaludy munkáit németre fordítja, ebben az ügyben ír 
Trattnernek s egyúttal pár jó tanácsot is küld a fiatal írónak. Kisfaludy biza
lommalválaszol, és ezzel megindul Köztük a levelezés, amely 1820 februárjától 
Kisfaludy haláláig tart. Kisfaludy K. sorban elküldi munkáit Bécsben élő 
barátjának, s ez őszinte tanácsokat, megjegyzéseket és bírálatokat ír a müvek
ről. Válaszaiban azután Kisfaludy nem győz eleget hálálkodni ezért. Leg
többször híven elfogadja Gaal nézeteit s csakhamar bevallja, hogy érzi magán 
a változást barátja tanítása után, megszokta már őt munkái pártatlan bíró
jául tekinteni. Ki lehet mutatni Kisfaludy írói fejlődésében ennek a leve
lezésnek jó hatását. (Erről majd még — talán rövidesen — bővebben Gaallal 
kapcsolatban.) 

Bánóczi József Kisfaludy K. 60 levelét már kiadta ennek M. M. VI. 
k.-ben; sajnos, Gaaltól csak 28 levél maradt ránk (Bánóczi 26-ot mond), ame
lyek a M. T. Akadémia kézirattárában találhatók. (M. írod. Lev. 4. r. 12í sz.; 
a 28-ik ugyanott Toldy F. levéltárcájában.) A leveleket alább közöljük, egypár 
irodalomtörténeti szempontból érdektelen rész elhagyásával, jelezve mindenütt 
a törlést. 


