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felé; bizonyítást nyer, hogy az irodalom az ember megismerésének legjobb 
eszköze S e felismerés gyakorlati igazolásaként 'találkozunk az irodalmi 
jellemfestés egy-két problémájával. Az olvasók szerepének hangsúlyozása' 
az irodalmi élet társadalmi vonatkozásaira utal, az irodalom szellemi hatá-
sainak útját a képzőművészetekkel, a tudománnyal, a nemzeti szellemmel 
és a vallással való kapcsolatának vizsgálata közben követhetjük. A kötetet 
a végső nagy kérdés, író és olvasó halhatatlanságának kérdése zárja le. 
Hankiss főerössége nem a módszeres teljesség és következetesség — irodalom 
és irodalomtörténet szempontjait és jelenségeit pl. sokkal határozottabban 
külön kellene választania ; ebben a könyvében is az a müveit csevegő keresi 
fel újra francia ismerőseit, aki már régibb munkáiban is olyan megnyerő 
módon tudta párosítani kellemes modorát s európai tájékozottságát a magyar 
ügy szolgálatával. Előadása a mértéktartó vezetőé : nemcsak tárgyára figyel, 
hanem közönségére is ; nem meríti ki ugyan tárgyát, de gondolkodásra 
késztet ; nem fáraszt, de mégsem ereszt el üres kézzel. Férd. Baldensperger 
előszava a tudóst tiszteli meg, fűzzük ehhez hozzá a legjobb értelemben 
vett magyar kulturális hírverő dicséretét. A sorok között, az elveket meg
világító példák ügyén, minden tolakodás nélkül való természetességgel 
feltűnnek a magyar irodalom értékei is, meggyőzőbben érvelve minden 
hangos propagandánál. Tr ^ .„ 

KERESZTÜRY DEZSŐ. 

Várkonyi báró Amadé Antal versei. Kéziratból, bevezetéssel és 
jegyzetekkel kiadta Gálos Rezső. Budapest, M. T. Akadémia, 1937. (Régi 
Magyar Könyvtár, 40.) 8-r. 130 1. 

Azóta, hogy Paszlavszky Sándor 1885-ben Abafi Figyelőjében (18. k.) 
közzétette Amadé Antalnak az alsókubini Csaplovics-könyvtárban tölfedezett 
vallásos költeményeit, az irodalomtörténetírás nem sokat törődött sem velük, 
sem írójukkal. Nem látott bennük akkora értéket, hogy a további foglalko
zásra érdemesnek tartotta volna őket. Jóidéig Amadé Antal életéről sem 
tudtunk többet annál a pár adatnál, melyeket Paszlavszky megállapított 
róla. Csak esetleg, fiához, Lászlóhoz való viszonyában bővült reá vonatkozó 
ismeretünk, különösen akkor, midőn a Véghely-hagyaték hozzáférhetővé lett 
a kutatás számára. (L. főleg Vértesy Jenő cikkét: Adatok Amadé László 
életéhez. IK. 1902.) Ez a kiadás is annak a beható munkának mellékhajtása, 
melyet Gálos évek hosszú során át Amadé Lászlónak szentelt. Az ő élet
rajzához keresve adatokat bukkant a bősi (csallóközi) kastélyban Amadé 
Antalnak eddig ismeretlenül maradt világi költeményeire. 

Hogy Amadé Antalnak a Paszlavszky tói közzétett vallásos költemé
nyeken kívül más tárgyú versei is voltak, az bizonyosnak látszott, hisz 
egyet már megtalált. az Orsz. Széchenyi-könyvtárban és ki is adott Kerestély 
Olga Amadé Lászlóról írt életrajzában (Kolozsvár, 1905.) Gálos szerencsés 
felfedezéséből megtudjuk azt is, hogy azt a két költeményt, melyeket Négyesy 
László CXXXVI és CXXXVII. sz. alatt közölt Amadé László versei között, 
szintén az apa, Antal, írta. 

Gálos most kiadja Amadé Antalnak összes eddig előkerült verseit, 
mégpedig a költő kéziratából, kivéve a Kerestélytől közzétett darabot. Ez 
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ugyanis nincsen meg a bösi leletben, Kerestély könyvtári jelzése pedig nem-
volt elég a kézirat megtalálására. A Kerestély adta szöveget nyomtatta tehát 
le újra Gálos is. 

A' töredékeket is számítva összesen 22 világi költeményt tartalmaz e 
gyűjtemény. A vallásos költeményeknek három eredeti kéziratára bukkant 
Gálos, de csak az egyik (G) teljes. Ennek alapján első 10 strófájával teljessé 
egészül a Paszlavszkytól I. sz. alatt közölt 3 szakos töredék, de a III. sz. 
költeménynek 2. része is 2 strófával bővül az 1. után. 

A kiadás — a föntebb említett kivétellel •— híven követi a kéziratot. 
A filológiai természetű felvilágosítások, kiegészítések, szövegkritikai észre
vételek a nagy gonddal készült Jegyzeteiében találhatók. 

Itt vallja meg Gálos, hogy a világi költemények sorrendje Önkényes 
a kötetben, mert csak kevés támasztéka volt a versek keletkezése időpont
jának megállapításához. Szerintünk a több «támaszték» is csak igazolná — 
legalább is nagyjában — Gálos elrendezését. A költemények legnagyobb 
része (az első 12, a 16. és 17.) Amadé házasságával kapcsolatos — sorrendjük 
elég jól tükrözi annak válságait. Legfeljebb a 7. verset lehetett volna a 11. 
után tenni, ha ugyan nem tévedek amott a 9., emitt a 18. versszak első 
sorának időmeghatározó jellegében. 

Ez az óvatosság és önkritikái hajlandóság megnyilvánul az életrajzban is, 
A.made Antal életének első vázolásában. Nem nagy terjedelmű (12 lap), de: 
eléggé megismerjük belőle a költő szerencsétlen földi pályafutását. Adatai 
megbízhatók és jórészt újak; sok utánjárásnak, levéltár-kutatásnak eredményei; 
Gálos természetesen fölhasználja a már mások közléséből, ismert adatokat, 
azonban mindig visszamegy az eredeti forráshoz. 

A kiadás nyomán eléggé kibővült Amadé Antaira vonatkozó ismeretünk. 
Teljesebb képünk van költői egyéniségéről is. Gálos érthető szeretettel 
foglalkozik vele. Szerinte Amadé Antal «ugyanazokon a húrokon játszik, 
amelyeken a jezsuita-kor minden magyar poétája»; Barokk a formakészlete, 
a jezsuita iskolázás emléke, azonban ismerhette Balassát, Zrínyit, is olvasta, 
Beniczky Péter, Koháry István is hathattak rá, de a két utóbbinál «több 
benne a költőiség s ezt Gyöngyösi olvasása váltotta ki belőle». A kompozíció 
nem ereje, sokat elmélkedik fölöslegesen, de van kitűnő ritmusérzéke, élénk 
képzelete, és az érzés nem egyszer meglepő frisseséggel jelenik meg nála. 
Érdekes, hog} ennek a legtöbbször unalmasan terjengő költőnek milyen 
üde, eleven versszakai vannak. Előadása is sok elcsépelt mitológiai sallangot 
hurcol magával, helyenkint azonban meglepően tömör és magyaros nyelven 
tud írni. 

Vallásos költeményeinek indítékait eddig is ismertük, a mostan előkerült 
világi költemények fötáplálója jól indult, de, szerencsétlenné vált házassága. 
Vágyódik jegyese, majd tőle távol lévő felesége után, panaszkodó, keserű 
vádakban tör ki ellene, végül gyűlölettel gúnyolja. Sokban hibás lehetett 
az asszony, de sokat mentik — Amadé tudtán kívül — e költemények. 
Amadé szerelmi életében nem igen lehetett finomság, a versek tanúsága 
szerint nagyon érzéki oldaláról nézte a házasságot. Nem vonható kétségbe 
vallásossága, de nem hatotta át lelke minden rétegét. Gálos nem méltatta 
elég figyelemre a mozzanatot, különben óvatosabban fogalmazta volna meg 
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e mondatát : «A katolikus barokk szellem és Gyöngyösi magyaros világa 
Amadé Antalnál mutatkozik legfejlettebben». Hol van Amadé Antal Zrínyi 
és Pázmány lelkétől, a magyar kat. barokk legnagyobb képviselőitől, vagy 
azoktól az apostoli szellemű férfiaktól, akik a XVIII. században a magyar 
katolicizmus újjáteremtésén dolgoztak Î 

Gálos abban látja Amadé Antal helyét irodalmunk fejlődésében, hogy 
a barokk-kor főúri lírikusainak utolsója, de meleg szerelmi lírájával, erős 
képzeletével felülmúlva Beniczkyt és Koháryt nem tűnik el nyomtalanul. 
«Az ö költői világa fejlődik tovább és teljesül ki fia költészetében». Példa
adó hatása fiára kétségtelen, ritmusérzéke, stíluskészsége is gazdagodást 
jelenthetett reá nézve, de László szélsőségekben hánykolódó lelke is sokat 
örökölhetett apja belső ellentétéből. rr T , , 

v* Kocsis LENARD. 

Berzsenyi Dániel költői művei. A M. T. Akadémia Irodalomtört. Bizott
sága megbízásából kiadta Merényi Oszkár. Budapest. A kaposvári Berzsenyi 
Társaság támogatásával kiadja a M. T. Akadémia, 1936. (Régi Magyar Könyv
tár 39.) 8-r. 438 1. 

Irodalomtörténetírásunk utolsó két évtizede méltó folytatása a nagy 
és tisztes múltnak. A kutatók idősebb és fiatalabb nemzedéke a nehéz idők 
ellenére is töretlen hittel, kitartó — s tegyük mindjárt hozzá — önzetlen, sőt 
sokszor önmegtagadó buzgalommal munkálkodott a tudomány haladásán.S hogy 
fáradozása nem volt hiábavaló, azt az újonnan feltárt adatok tekintélyes 
tömege, a részletkérdéseket biztos ítélettel tisztázó tanulmányok döntő ered
ményei, a művészi és kritikai tollal írt jellemzések, a rendszerező és össze
foglaló munkák, az elvi kérdések tisztázását elősegítő fejtegetések hosszú 
sora bizonyítja. Csak egy tekintetben maradtunk el az előző korszakokhoz 
képest: a kritikai szövegkiadásokban. Ugyan melyikünk kutatását nem akadá
lyozta az a körülmény, hogy legnagyobb költőink számos alkotása csak avult, 
megbízhatatlan vagy nehezen hozzáférhető kiadásban olvasható, kit nem érint 
fájdalmasan, hogy halhatatlan íróink munkásságának, levelezésének egy része 
ma is kéziratban hever? Pedig ezek nélkül alig képzelhető eredményes munka 
az irodalomtörténet többi területén : filológiai alapvetés nélkül a legszebb 
szintézis is csak délibábos légvár lesz. 

Ezért szolgál különös örömünkre, hogy a Régi Magyar Könyvtár, anyagiak 
híján tíz évi kényszerű szünetet tartva, most két újabb kötettel gyarapodott. 
Az egyis Berzsenyi Dániel költői müvei — ezt halálának százéves évfordulója 
alkalmával adta ki a M. T. Akadémia a Berzsenyi Társaság támogatásával. 
Szebben, méltóbban alig lehetett volna megülni a centenáriumot. Hála illeti 
ezért a kaposvári irodalmi kört — példátadón megmutatta, hogyan emelked-
hetik a helyesen értelmezett és irányított cdokálpatriotizmus» egyetemes nem
zeti szolgálattá. És dicséretet érdemel a kiadás gondozója, Merényi Oszkár. 
Á nagy és fáradságos munkát kellő hozzáértéssel, alapos körültekintéssel, 
lelkiismeretes elmélyedéssel, mindenek felett pedig lelkes szeretettel és oda
adással végezte. 

Merényi jószándékú ügybuzgalma, sokoldalú érdeklődése, mint minden 
túlhajtott erény, már-már hátrányára is vált. A szövegvizsgáló mellett szót 
kért az esztétikus, s a kettő arányos és stílusos érvényesülését nem mindig 


