
pontú" elemzésből adódnak aztán Merényi 
elemzésének tévedései. 

A szerző egyik legfontosabb következte
tése a következő: „A Védelem szakaszok 
szerint foglalkozik Kölcsey kritikai érveinek 
cáfolatával, és meglepő egyezéseket mutat 
Berzsenyi Antirecensiójának érvelésével, ami 
azt bizonyítja, hogy Szemere jobban meg
értette Berzsenyi költészetét, mint Kölcsey. 
Mindenekelőtt szögezzük le, hogy Szemere 
Tudósításának Berzsenyivel és Kölcsey vei 
kapcsolatos kétségtelenül telibe találó eszté
tikai megállapításai soha nem születtek volna 
meg a magyar kritika olyan nagy horderejű 
darabja nélkül, mint Kölcsey szóban forgó bí
rálata. A Berzsenyi—Kölcsey—Szemere-vitá
ban — bármennyire is vannak Kölcseynek 
vitatható megállapításai, Szemerének pedig 
bőségesen kifejtett helyes gondolatai — 
mégis Kölcsey álláspontja a meghatározó és 
inspiráló. Az a Merényi-tétel, hogy Kölcsey-
vel szemben Szemere mellett érvel Berzsenyi 
Antirecensiója és a Tudósítás némely „meg
lepő egyezése", szintén nem áll meg. Merényi 
többször hangsúlyozza ezt az egyezést, ugyan
akkor többször kijelenti: „Az egyező vonások 
létrejötte a két szerzőtől teljesen függetlenül 
történt, mert egyik sem tudott a másik mun
kájáról, amikor írta . . . így ez a Tudósítás 
Berzsenyi szempontjából kárbaveszett." Az 
eddigi Berzsenyi-kutatás (Horváth János, 
Vargha Balázs) hasonlóan nem lát semmiféle 
összefüggést a két mű között, pedig a Tudósí
tás számos tétele szinte szó szerint megismét
lődik Berzsenvi ún. II. Antirecensiójában. 
(Tud. Gyűjt. 1825.) Szauder József 1960-as 
szegedi egyetemi előadásai tárták fel ezeket 
a meglepő filológiai egyezéseket, s ezzel kap
csolatos eredményeit azóta megjelent tanulmá
nyában összegezte (A magyar romantika 
kezdeteiről. ItK. 1961. 659—681.), így elegendő 
csak hivatkozni rá. 

Merényi dolgozata tehát lényegében nem 
sokkal vitte előbbre a kérdést érintő kutatáso
kat, éppen ezért helyesebb lett volna, ha 
kommentárját megrövidítve, közleményét 
megtoldja a Tudósítás teljes szövegének pon
tos közlésével. 

Az évkönyv egyéb vonatkozású cikkeiről 
nem feladatunk szólni. Megemlítjük, hogy 
nagyban lerontja a kötet össz-értékét az 
idegen nyelvű összefoglalók néhány bántó, 
nem is tipográfiai, hanem fordítási hibája. 
íme néhány az olasz nyelvű kivonatokból: 
incominciare és Vingegnere helyett incomincare 
illetve V ingeniere; rinascimento (!) és rinasci-
mente (!) alakú jelző ehhez a többes számú 
kifejezéshez: frammenti sculturali a helyes 
rinascimentali alak helyett stb., stb. Reméljük, 
hogy a következő kötetek idegen nyelvű 
összefoglalóinak fordítói gondosabb munkát 
végeznek. 

Kovács Sándor Iván 

Régi magyar bibliográfiák Amerikában* 
George Szabó: Fourteenth Century Hungárián 
Manuspcripts in the United States. New York, 
1961. [Compiler], 9 1. — George Szabó: Codi
ces of Dominicus Kálmáncsehi in the United 
States. New York, 1960. The Kossuth Founda
tion, Inc. 12 1. (Hungárián Bibliography 
Series, 3.) — George Szabó: Corvinus Manus
cripts in the United States. New York, 1960. 
The Kossuth Foundation, Inc. 20 1. (Hungá
rián Bibliography Series, 2.) 

Az elmúlt években tudomásunk szerint 
négy magyar vonatkozású bibliográfia jelent 
meg Amerikában, közülük egyet (Zoltán 
Sztaray: Bibliography on Hungary) Kovács 
József ismertetett már folyóiratunkban (ItK 
1962. 2. sz.), ezúttal a többiről emlékezünk 
meg. 

Szabó György, a három régi magyar füzet 
összeállítója, készülő nagyobb munkájának 
(Census of Medieval Hungárián Ari Objects 
in the United States) melléktermékeként adta 
ugyan közre jelenlegi publikációit, ezek azon
ban többet jelentenek afféle alkalmi kiadvá
nyoknál: önmagukban is megfelelőek ahhoz, 
hogy eleget tehessenek a bevezetőben meg
fogalmazott kettős célkitűzésnek. Egyrészt, 
hogy felhívják az amerikai irodalomtörténé
szek, művészettörténészek és könyvtárosok 
figyelmét a középkori magyar kódexekre és 
a rájuk vonatkozó magyar szakirodalomra, 
másrészt, hogy hasznosan tájékoztathassák 
kutatóinkat a voltaképp magyarországi pro-
venienciájú, de ez idő szerint Amerikában 
őrzött kéziratok sorsának újabb alakulásáról, 
valamint az utóbbi évek vonatkozó amerikai 
szakirodalmáról. 

Ez utóbbiak tekintetében valóban több 
fontos adatot találunk Szabó munkáiban. 
Mint kiderül, a vatikáni Képes Legendárium 
például azért kapott helyet XIV. századi 
bibliográfiájában, mert a Legendárium 2 
levele amerikai tulajdonban van (vö. Méta 
Harrsen: Central European Manuscripts in the 
PJerpont Morgan Library. New York, 1958. 
49—50. 1.). A viszonylag sokat méltatott 
Nekcsei Biblia legfrissebb irodalmából pedig 
újdonság számba megy M. Harrsen vaskos 
könyve. (The Nekcsei-Lipocz Bible. Washing
ton 1949. 100 1.). 

Kálmáncsehi Domonkos Amerikában őrzött 
kódexeiről egész füzetnyi a szakirodalom. 
Amit a székesfehérvári humanista műveltségű 
prépost jellemzéseképp Szabó a bevezetőben 
elmond, az lényegében Hoff mann Edit szöve
gén alapul (Régi magyar bibliofilek. Bp. 1929. 
111. 1.), ennél sokkal fontosabb az a közlése, 
hogy a Kálmáncsehi — Lichten&tein-kódex jelen- • 
leg William S. Glazier New York-i magán
gyűjteményében van (No. G. 7.), míg a Horae 
lelőhelyét jelenleg nem tudjuk, mert Lucius L. 
Wilmerding (New York) magánkönyvtárából 
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1951-ben a Parke-Bernet Galeries, Inc. egy 
-ismeretlen vásárlónak eladta. 

A régi magyar bibliográfiák harmadik 
kötete az Amerikában nyilvántartott kor
vinák (Didymus: De spiritu sancto, Cicero: 
Opera, Livius: De secundo hello Punico, 
Tacitus: Annales) irodalmát gyűjti egybe. 
Mint a felsorolásból látható, az Evangelista-
rum (nyilván szakirodalom híján) kimaradt, 
szerepel ellenben egy ősnyomtatvány, a 
Statuta Urbis Romae. Ez utóbbit több, mint 
fél százada számon tartják ugyan (legújabban 
1.: Gedeon Borsa: Early printed books in 
Hungary. The Book Collector (London) 1958. 
16. 1.), de tulajdonképpen ismeretlen, s mióta 
a római Rossi-cég 1908-ban egy meg nem 
nevezett — állítólag chicagói — magángyűjtő
nek eladta, végképp nyoma veszett. A leg
utóbbi amerikai ősnyomtatvány katalógus 
(Census of fifteentli Century books owned in 
America. New York, 1919.) sem tartalmaz 
róla semmi közelebbit, noha feltételesen 
Chicagót nevezi meg lelőhelyként. így állt 
elő az a furcsa helyzet, hogy minden, amit 
jelenleg a Statuta Urbis Romáéról tudunk, az 
a Rossi-féle árverési könyvjegyzék szövegére 
megy vissza (Catalogue des livres et manuscrits 
composant la bibliothéque des Ducs D'Altemps. 
Seconde partié. Romé, 1908. No. 1735.). Az 
itt olvasható leírást — szűkszavú utalásokból 

tudjuk — ismerték ugyan a magyar kutatók, 
de teljes egészében nem tették közzé. Ezt a 
hiányt pótolta legutóbb Szabó György Egy 
Amerikában lappangó Corvináról. (Klny. h. n. 
[i960], ny. n. 4 1.) c , dokumentációs értékű 
tanulmányában, — jobb híján választva ezt 
a megoldást, mivel chicagói kutatásai ered
ménytelenek maradtak 

Ügy látszik, hogy Nekcsei Dömötör bib
liáját kivéve, nemcsak a vatikáni Képes 
Legendárium és a Kálmáncsehi—Lichtenstein-
kódex, de az amerikai korvinák iránt is eléggé 
mérsékelt az érdeklődés Amerikában. Szabó, 
több összefoglaló jellegű cikkén kívül [Mátyás
kori emlékek az Egyesült Államokban. Torch 
(Narren) 1959. 7. sz. — Corvinák Amerikában. 
Bibliography (folyóirat, Washington) 1959. 7. 
2—3. sz.], annak ellenére, hogy a kódexek 
számunkra nem hozzáférhetőek, az utóbbi 
évek közös termésének egybevetése alapján, 
mégis azt kell megállapítanunk, hogy nap
jainkig bezárólag ma is a magyar tudomá
nyos irodalom a domináló. Szabó György 
gondosan összeállított bibliográfiáit tehát 
elsősorban a középkori magyar emlékek iránt 
érdeklődő amerikaiak forgathatják haszonnal, 
bár, amint megjegyzéseinkből is látni lehetett, 
a magyar kutatók is taláhatnak benne újat. 

V. Kovács Sándor 

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET KÜLFÖLDÖN 1960 

Külföldi folyóiratok magyar irodalomtörténeti repertóriuma 

(Bibliográfiai vázlat) 

A ,,Magyar irodalomtörténet külföldön" bibliográfia gyakorlati célt szolgál: a magyar 
irodalomtörténészeket és irodalomtudományunk kérdései iránt érdeklődőket kívánja tájékoz
tatni a külföldi folyóiratirodalomban megjelent magyar irodalomtörténeti vonatkozású cik
kekről, tanulmányokról. 

Az itt bemutatásra kerülő, egyelőre még szerény, de dokumentációs munkánk és kap
csolataink kiszélesedésével bizonyára egyre bővülő anyag nehezen hozzáférhető könyvtári és 
egyéb gyűjteményeinkben. A kurrens cikkrepertórium (Magyar Folyóiratok Repertóriuma), 
az éves irodalmi bibliográfia még a magyar nyelvű külföldi folyóiratok adatait sem közli. 
A külföldi folyóiratok magyar irodalomtörténeti vonatkozású cikkeinek összeállítására, rend
szeres évi tájékoztatónk elindítására ezért volt szükség. 

A ,,Magyar irodalomtörténet külföldön" évenként megjelenő bibliográfiai összeállítás 
jórészt feleslegessé teszi a szomszéd népek magyar nyelvű irodalmi sajtója anyagából intézeti 
folyóirataink hasábjain közölt korábbi összeállításaink (Irodalomtörténeti Közlemények 1958, 
Világirodalmi Figyelő 1959, 1960) folytatását, mivel az itt közölt magyar irodalomtörténeti 
anyagot ez a gyűjtés is tartalmazza. Ennek helyébe tehát ezzel az összeállítással a „Magyar 
irodalomtörténet külföldön" éves bibliográfia lépett, melynek első, az 1960. évre vonatkozó 
anyagát alább közöljük. 

Első ilyen összeállításunk még csupán 72 felvételt tartalmaz az alább felsorolt közel 
negyedszáz külföldi periodikából. Ez a rendkívül alacsony szám is mutatja, hogy dokumentá
ciós és ehhez kapcsolódó külföldi vonatkozású bibliográfiai munkánk még az adatgyűjtés és 
feldolgozás előkészítő stádiumában van. Éppen ezért ez alkalommal az anyag belső tagolásá
tól eltekintünk, felvételeinket betűrendben, a feldolgozott címek jegyzékében előforduló 
helyneveket impresszum szerint közöljük. * 
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