
gráf iája 1957-1960) kívül azok a portrék, 
amelyek egy-egy kimagasló szocialista író 
életművébe sűrítve tárják fel a szocialista 
irodalom fejlődésvonalát, irányzatok harcát, 
művészi alkat, programok és-történelmi ese
mények kölcsönhatásának eredményeit. Sza
bolcsi Miklós József Attilának a Tanácsköz
társaság idejéből származó élményeit rekonst
ruálva reálisan mérlegeli a költőnek ezt az 
életszakaszát, és megtisztítja József Attila 
vonatkozó lehetséges emlékeit az eddigi ten
denciózus túlzásoktól. Király István Komját 
Aladárnak adja első méltó elhelyezését a ma
gyar irodalom folytonosságában. Varga Jó
zsef Bölöni György korszakokat átfogó misz-
sziós munkáját tekinti át, Bodnár György 
Révai József döntő jelentőségű pályaképéhez 
rajzolja föl az első vonásokat, Vajda Gy. Mi
hály pedig a kötetben egyelőre az egyetlen 
vállalkozó, aki olyan fontos hatáskutatást 
végez el, mint amilyen J. R. Becher hatásá
nak felmérése a magyar szocialista irodalom 
fejlődésében 

Vannak, természetesen, a tanulmányok 
értékes, gondolatébresztő koncepcióiban egyes 
mozzanatok, amelyek talán kételyeket vagy 
kérdéseket támaszthatnak. Tamás Attila pél
dául nagyon figyelemre méltó eszmefuttatás
ban tárgyalja József Attila költői világképé4-. 
Mégis vitathatónak tűnik az utolsó rteí, 
melyben felbomlási tünetnek lát olyan motí
vumokat, amelyek csak a versek ismeretében 
érzésem szerint nem volnának betegesnek fel
foghatóak, az életrajzi adatok ismerete nél
kül. A dialektikus materializmus frappáns 
költői megfogalmazásának befejező harmadik 
sora: ,,ami van, széthull darabokra" — semmi 
esetre sem. Életrajzi adatoktól ugyancsak 
túlzottan befolyásoltnak tartom Pándi Pál 
Lukács Lászlóról szóló szép esszéjében 
azt a bizonyító eljárást, amelyik Lukács egy 
korábbi versében még formalista játéknak 
ítéli az ilyen sokatmondó sorokat: „keresik 
tán, ami elveszett? / Nem veszett el, ami el
veszett", hasonló szemléletről tanúskodó, 

Jan Misianik korszakos felfedezése, a 
Fanchali Jób-kódex nagy mértékben fellendí
tette az Eckhardt Sándor fáradhatatlan mun
kássága révén amúgy is állandó mozgásban 
levő Balassi-kutatásokat. A kódex anyagá
nak gyors kritikai kiadása (1959), a pásztor-
dráma külön kötetben való megjelenése 
(1960) után örömmel állapíthatjuk meg, 
hogy az összes versek és a Szép magyar komé-

de későbbi eredetű szóismétséses meg
oldásokkal szemben. Vitám lenne még 
Diószegi András ihletett Gábor Andor
monográfiájának egyetlen vonásával. Dió
szegi nagyszerűen mutatja be Gábor An
dor jelentőségét, de mintha akarata elle
nére engedményeket tenne hazai előítéle
teknek, mikor nem elsősorban Gábor Andor 
zseniális és a maga nemében páratlan publi
cisztikai szatírájára helyezi a főhangsúlyt, 
hanem egyes, kevésbé jelentős, de vitathatat
lanul, hagyományos értelemben is szépiro
dalmi darabjainak méltatását helyezi elő
térbe. 

A szerkesztők sikeres egyeztető munká
ját dicséri, hogy az összegyűjtött dolgozatok 
sokfélesége ellenére nincsenek lényeges ellent
mondások a tanulmánykötetben, bár az in
duktív módszer következtében elkerülhetet
lenül érződik a központi értékelő szempont bi
zonyos fokú hiánya,"különösen a szocialista 
és az egyéb, nem következetesen haladó 
áramlatok egymás közti viszonyának megíté
lésében. 

Az apróbb, nagyobb kidolgozatlanságok, 
eltérések, a vitára ösztönző elemzések és 
megállapítások azonban nemhogy csökkente
nék, hanem ellenkezőleg, inkább emelik en
nek az úttörő jelentőségű és magasszínvonalú 
gyűjteménynek az értékét, mert az anyagfel
tárás és a megírás módjával is bizonyítják, 
hogy mennyire él, mennyire jelenünkbe és 
jövőnkbe vág a szocialista irodalom törté
nete és problematikája, mindaz, ami ezzel a 
témával kapcsolatos. Nagyon szerényen fe
jezi ki tehát Szabolcsi Miklós bevezetőjében 
a gyűjtemény jelentőségét, mikor azt írja: 
„úgy gondoljuk . . ., hogy a megjelentetett 
tanulmányok . . . hasznos tanulságul szolgál
nak: alapjai lehetnek egy összefoglaló érté
kelésnek, olvasók s kutatók, írók s olvasók 
figyelmét egyaránt a szocialista irodalom kér
dései felé fordítják", 

Imre Katalin 

dia egykötetes editiója (1961) is az irodalom
történészek és a nagyközönség rendelkezésére 
áll már. A jelen kiadványt Eckhardt Sándor 
rendezte sajtó alá, Klaniczay Tibor látta el 
utószóval, Szász Endre illusztrálta, a Gyomai 
volt Kner Nyomdában nyomták s a Helikon 
Könyvkiadó adta ki. Nem felesleges e felso
rolás, azt mutatja, hogy a magyar reneszánsz, 
legnagyobb költője a legavatottabb filológiai,. 

BALASSI BÁLINT ÖSSZES VERSEI ÉS SZÉP MAGYAR KOMÉDIÁJA 

Sajtó alá rendezte Eckhardt Sándor. Az utószót írta: Klaniczay Tibor. Bp. 1961. Magyar 
Helikon. 253 1. 
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irodalomtörténeti, képzőművészeti és tipog
ráfiai tolmácsolásban szólal meg újra. A kö
tetnek külön jelentőséget kölcsönöz az a tény, 
hogy gondozói kettős feladatra vállalkoznak: 
egy kitűnő utószóval a nagyközönség kezébe 
adják a pásztordrámával kiteljesült lírikust, 
ugyanakkor szövegközlésükkel megvetik az 
alapját egy új kritikai kiadásnak. 

Nagyban megemeli a kiadvány értékét 
Klaniczay Tibor utószava: monografikus lé-
lekzetű Balassi-tanulmányának rövidebb, esz-
szévé finomított változata. Klaniczay e ta
nulmányával és egy korábbi filológiai dolgo
zatával Eckhardt mellett sokat tett az igazi 
Balassi felmutatásáért. A szerelem költőjét 
látja benne elsősorban: ennek a központi 
gondolatnak jegyében elemzi életművét, an
nak sokoldalú és újszerű összefüggéseit. Ba
lassi az európai reneszánsznak is nagy köl
tőjeként áll előttünk, s írói programjának, 
az életmű harmonikus egységének kibontásá
val irodalomtörténetünkben elfoglalt helyé
nek értéke is megnő. A tanulmány egyik 
csúcspontja a Júlia-ciklus mélyebb értelmé
nek feltalálása és elemzése, s annak a gazdag 
folyamatnak a kommentálása, hogyan jut el 
a költő „tudatos irodalmi célkitűzés"-ig, 
„a magyar irodalom Európához való felzár
kózásának gondolatáig." A nagy Balassi
tanulmánynak rendkívül finom megfigyelései 
vannak a költő formaművészetével kapcso
latban. Kár, hogy ebből aránylag keveset 
ment át az utószó. Pl. azt a pompás meg
figyelést sem, hogy „a magyar Canzoniere 
költője" a Balassi-strófát a tudós műkölté-
szet formájának, a szonett magyar megfelelő
jének érezhette." 

Nem kritikai kiadás fekszik előttünk-, így 
helyesnek tartjuk a versanyag hármas elosz
tását: 1. szerelmes költemények, 2. katona
énekek, 3. istenes énekek. Az arányok ki
tűnően szemléltetik, hogy Balassi valóban a 
szerelem költője: a katona- és istenes énekek 
összessége egyharmadát sem teszik ki a sze
relmes költeményeknek. (Megjegyezzük: ha 
már nem a kronológiai elv a versek egymás
utánjának alapelve, szerencsésebb lett volna 
figyelembe venni a verscsoportok elnevezése
kor a Balassi-kódex invenciózus és művelt 
másolójának archaikusabb terminus tech
nikusait: 1. szerelmes énekek, 2. vitézsígről 
való énekek, 3. isteni dícsíretek. 

„Szövegünk a kritikai kiadás javított vál
tozatán alapszik" — közli a kötet sajtó alá 
rendezője. Az új szövegek tehát fokozott fir 
gyeimet érdemelnek. Már Balassi Stoll Béla 
által felfedezett sajátkezű verskéziratai után 
is módosítani kellett volna a textusokon, 
most pedig az 1640 — 60 között másolt Ba
lassi-kódexnél jóval korábbi kéziratok kerül
tek elő: a Fanchali Jób-kódex nyolc vers má
solatát őrizte meg a XVí. század első évtize
déből. Érthető tehát, hogy a eredeti vers

kéziratok s a Fanchali-kódex másolatai alap
ján Eckhardt S. nagyon sok helyen korri
gálja Balassi szövegeit, szinte egyetlen vers 
sincs, amelyiket az 1951-es kritikai kiadás 
alapján nyomtak volna újra. 

Közhely, hogy Eckhardt S. a Balassi-szö
vegek legkitűnőbb szakértője: alighanem 
jobban ismeri a költő szövegeit, mint Föl-
dessy Gyula az Ady-textusokat. Szabad le
gyen mégis megkoctáztatnunk egy-két apró 
észrevételt, különösen azzal a nyolc verssel 
kapcsolatban, melyeknek másolatát a Fan
chali-kódex is közli. A Balassi-kódex másodjá
val, szólva — érzésünk szerint — „vétek 
keués hellien esset benne". 

63. sz. vers: „Mi dolog Úristen..." 
A 3. és 26. sor nyavalyás jelzőjét Eckhardt S. 
nyavolás-ra javítja (később következetesen 
máshol is), pedig a Balassi-kódex (BC) alakja: 
niauallias — niaualljás, a Fanchali-kódexé 

*(FC): niauolias. Ez a szó a saját verskézira
tokban nem fordul elő. Ügy véljük, a nyavo-
lyás olvasat helyesebb lenne, hisz a 15. sor
ban is mosolyodván áll (vö. BC: mosolyodvan, 
FC: mosolioduan). A szivem alakot viszont 
— és máshol is következetesen — helyesen 
cseréli fel a szüvemmel; az eredeti vers
kéziratokban így olvasható. 

56. sz. vers: „Szerelem s Júlia . . ." Meg
gondolandó, hogy a 2. sor: „Gerjeszt mind az 
kettő, mert mindenike lő, nagy mindenik ha
talma" nem lenne e helyesebb a FC másolata 
szerint: „ . . . mert mindenek elő (mindenik 
élő),,? A 14. sorban á kezeiben nyilván sajtó
hiba a kéziben helyett. (Vö. BC, FC és kri+ikai 
kiadás: kéziben). A szótagszám is ezt az ala
kot kívánja. Igaz, hogy a BC-hez hasonlóan 
a FC-ben is így olvasható a 15. sor: „Az ke
gyes szerelmes, ki miatt vagyon már rajtam 
bocsánatlan nyűg", mégis kijavítanánk a két 
kurzivált szót az Eckhardt S. által korábban 
javasolt wagyones-re (Vö. kritikai kiadás: 
233. 1.) A versben ui. ezen kívül nincs rím-
döccenés, az eredeti kéziratban sem lehetett. 
A szóban forgó vers utolsó strófája így hang
zik: 

Julia kezében, szörnyű tömlecében, fejem mi
képpen esett 

És hogy nem könyörül, rajtam ki-ki ebbül 
könnyen értelmet vehet; 

Az oly kegyetlentől, ki szemeivel öl, az Isten 
ójjon mindent. 

A FC-ben a könnyen helyett ez áll: kemenj. 
Szerintünk a kemény jelző lehet az eredeti: 
költőibb, erőteljesebb, jobban harmonizál a 
csörgő vas, szörnyű tömlec stb. emlege
tésével. 

62. sz. vers: „Ó magas kősziklák. .." 
A 2. sorban helyesnek látszik a kénaim-nak 
kínaim-ra változtatása. Ennek alapján azon
ban a 16. sorban id kínjáért-nak kellene állni 
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a kánjáért helyett. Egyrészt azért, mert Eck
hardt S. más javításaiban következetes (szü-
vem), másrészt, mert a vers pásztordrámá
ban előforduló szövegében is kínjáért alakot 
használ. Egyébként a pásztordráma és a ver
sek olvasata több helyen nem egyezik. Igaz, 
hogy a szövegeket különböző kezek másol
ták, hogy Balassi szóhasználata olykor egy 
versen belül is ingadozik, a helyesírásban vi
szont nem ezeknek, hanem Balassi helyes
írásának állapotát kellene rekonstruálni, ahol 
lehet, egységesíteni. A 25. sor olvasata: 
„Azért add tanácsod, szánd meg nyavolámot, 
ha sebemet gyógyíthadd" helyett a FC-ét 
ajánlanánk: „Azért agy tanachot (adj taná
csot) . . . " A tisztább rím így kívánná, s ko
rábban maga Eckhardt S. is hajlott erre (kri
tikai kiadás: 239. 1.). 

66. sz. vers : „Ő nagy kerek kék ég ..." 
A 34. sor egyetlen rímtévesztése lenne a sor
végi velem alak, itt a BC-ben olvasható 
véle (vele) lehet a helyesebb, bár az értelem 
amúgy is kitetsző. Maga Eckhardt S. is inga
dozik: a pásztordrámába foglalt szövegben 
pl. vele áll (182. 1.), pedig eza strófa tulajdon
képpen meg sincs ott, a másoló nem írja le 
még egyszer, hisz ez a kódex 5. sz. verse. 

69. sz. vers: „Szerelem istenném..." 
A 10. sorban is hajlanánk a tisztább rímelte-
tésre: „Igazán görögől nevet keresztség-
bül . . .": keresztsigbol (FC). 

35. sz. vers : „Cupido szüvemben..." 
A 27. sort: „Nagy igazságában mint szép 
lágy ruhában tűrvén kebelében tett" a FC 
alapján Eckhardt S. így javítja át: „. . . csu
hában . . . " A csuha használata első pillanatra 
valóban régiesebbnek látszik, a nyelvtörté
neti szótárak azonban arról tanúskodnak, 
hogy míg a ruha már a XIII—XIV. század
ban is használatos nyelvünkben (Vö. pl. 
SzófSz), addig a csuha csak a XVI. század 
első felétől kezdve ismeretes (Vö. pl. EtSz). 
Ez persze, nem végleges érv Eckhardt S. 
olvasata ellen. 

74. sz. vers: „Most adá virágom..." 
A 2. sorban hasomló alak olvasható, pedig 
vö. FC: hasonló, BC: hasonló, pásztordráma: 
hasonló bőtök. S ami még inkább ellentmond 
ennek: a Csák Borhála nevére írott 3. sz. 
vers híres fa-hasonlatában — Eckhardt S. 
olvasat szerint - ez áll: „Az fiatal fához va
gyok már hasonló . . . " 

Szerény megjegyzéseink talán nem hang
zottak volna el, ha a kötet jegyzetanyaga 
közli a szövegváltoztatásoknak legalább főbb 
szempontjait. Kommentár nélkül azonban 
néhány módosítás vitathatónak látszik. Nem 
mondható teljesnek a Régi szavak és szólások 
c. összeállítás sem: az éli, a. főttig, a letinkább, 
a vertenggek stb. alakok is magyarázatot kap
hattak volna. 

* 

A leendő kritikai kiadás előmunkálatai
ról lévén szó, szeretnénk befejezésül egy apró 
adalékkal hozzájárulni Balassi forrásainak 
felméréséhez. 

Klaniczay T. Balassi-tanulmányában töb
bek között arra a helyes következtetésre jut 
— jelen esetben Eckhardt S. figyelmeztetése 
alapján —, hogy a Júlia-ciklus egyes darab
jai egymástól távol eső időben készülhettek, 
az „Engemet régolta . . . " kezdetű, 48. sz. vers 
pl. már Losonczy Anna gyászévének letelte 
(1588 ősze) után íródhatott. (Ld. a szerző 
Reneszánsz és barokk c. tanulmánykötetében. 
Bp. 1961. 242-43. 1.) Eckhardt S. érvein túl 
ezt a tényt, esetleg a még későbbi szereztetés 
tényét, egy új adattal lehet bizonyítani. Ügy 
véljük ugyanis, hogy Balassinak e versében 
olvasható egyik legpompásabb hasonlata az 
1589 telén írott Szép magyar komédia ihletése 
nyomán született. 
Forr gerjedt elmémre mint hangyafészekre sok 

új vers mint sok hangya, 
Arra, mert szüvemben szerelmem tüzének 

csak te vagy édes lángja, 
Szózatod búm verő vigasságtételnek zengő s 

gyönyörű hangja, 
így szól az egyik legköltőibb Balassi-strófa, 
s így a pásztordráma forrásul számbajöhető 
része: 
„Sylvanus : „Eredj elől Dienes, öljük meg az 

borjút, ki ma egy hete lett. Készíts jó 
vacsorát! 

Dienes : Ihon megyek ! Nesze, mint nyúl im
már is az nyálam, mintha hangyák járná
nak az számban, hogy az jó lakást érzem!" 
(írod. tört. Füz. 25. sz. 106. 1.) 
Meggyőződésünk, hogy a különösnek ható 

hangya-hasonlat ötlete a pásztordrámából, 
annak olasz forrásából való, ahol is ez olvas
ható: 
„Selvaggio : Vá via Cavicchio Uccidi hóra il 

vitello, Che l'altr'hier partori la vacca 
mia: Vö che facciamo sontuosa cena. 

Cavicchio : Io vado hóra ad ucciderlo. / / 
palato comincia afruzzicarmi; Che par che 
v'habbia dentro le formiche . . . " 
Balassi szinte szó szerint fordít, ám a 

kérdéses mondatot különösen ízes, az olasz
ban nem szereplő beszúrással *- „mint nyúl 
immár az nyálam" — adja vissza, s a rend
kívül ritka fruzzicare igét (N. Tommaseo-
B. Bellini nagyszótára - Vol. 2. 1861. 946. 1. 
— stuzzicare értelemben ismeri: 'piszkál, in
gerel, bolygat, csiklandoz') is nagy lelemény
nyel, költőien ülteti át nyelvünkre — de nem 
itt, hanem már a versben: forr. A pásztor
drámában .csak azt írja a hangyákról: jár
nának. Amilyen kitűnően illik a pór Dienes-
hez az idézett nyersebb, rusztikusabb beszú
rás, olyan pompásan a helyén van a versben 
a költőibb forr ige. Külön gyönyörűség ezzel 
az aprósággal is konstatálni Balassi kivételes 
költői nagyságát: azt, hogy hogyan lesz tol-
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Ián remek és pontos hasonlattá az olasz 
„capraio", a magyar kecskepásztor frappáns, 
de prózai példálódzása. 

Mivel a pásztordráma 1589 telén készült, 
s idézett jelenete (actus V, scena V.) éppen 

Az Országos Levéltárban őrzött családi 
'levéltárak sorában elsőrendű értéket jelent az 
1670-ben elkobzott Nádasdi levéltárnak a 
Kamarai Levéltárban őrzött része. (A levél
tár másik részét az elkobzás alkalmával 
Bécsbe vitték.) Hatalmas és még ma is nagy 
részében kiaknázatlan anyaga, XVI—XVII. 
századi történelmünkre Nádasdi Tamás ko
rától Nádasdi Ferenc országbíróig, fontos 
dokumentumok tárháza. Károlyi Árpád, Sza-
lay József, Komáromy András és Mályusz 
Elemér közléseiből ismert, irodalomtörténeti 
adatokat bőségesen tartalmazó, magyar 
nyelvű missilis leveleinek jelentősége is. 

Most a Néprajzi Múzeum a Szemelvények 
két kötetében a levéltár más, nem kevésbé 
jelentős anyagára hívta fel a figyelmet. 
A levéltár megőrizte 1526-tól kezdve, egé
szen 1711-ig terjedően a Nádasdi-birtokokra 
vonatkozó leltárakat, nyugtákat, számadáso
kat. Ezeknek az 1540 — 1550-es évekre vo
natkozó anyagából válogattak össze két kö
tetre valót. Vannak benne leltárak (Welyke, 
Zalavár, Kanizsa), anyagszámadások (pl. az 
uradalmak népeinek kiosztott posztóról), de 
legnagyobb részükben olyan elszámolások, 
melyek Nádasdy Tamás utazásainak költsé
geiről, az e célra átvett összegekről adnak 
számot. Az anyagi kultúrára, a lakás, viselet, 
táplálkozás, közlekedés problémáira nyújta
nak bőséges és igen tanulságos képet. De ter
mészetesen, mert hiszen a számadások az 
élet teljes egészére vonatkoznak, bőségesen 
találunk bennük a szellemi műveltségre vo
natkozó, sőt az irodalomtörténetet érdeklő 
adatokat is. 

A Nádasdi uradalmak életét, gazdasági 
irányítását, adminisztrációját, a nádor leg
főbb vezetése mellett, bizonyos iskolázott
sággal rendelkező „deákok" látták el. Ezek 
a deákok már egyfajta szellemi műveltséggel 
rendelkező értelmiségi réteget jelentettek a 
sokrétű társadalmi képet mutató nádori ud
varban. Több mint harminc deák neve szere
pel a közreadott számadásokban. Természe
tesen műveltségük nagyon árnyalt, az elemi 
ismeretektől az egyetemi műveltségig ter-

az utolsó, hajlanánk arra is, hogy a vers még 
későbbi szereztetésű, mint jeles Balassi-ku
tatóink vélik. 

Kovács Sándor Iván 

i jedt. A számadásokból nemcsak nevüket is-
: merjük meg, hanem azt a funkciót is, melyet 
i elláttak, a feladatot, melyet tisztségüknél 

fogva megoldottak. Voltak, akik az uradal-
l mak életét irányították. Volt közöttük szám

tartó, udvarbíró. (Nádasdi óráit is deák igaz
gatta: Ferencz deák az „oraual bano".) 
A gazdasági feladatokat ellátó deákok közül 

; emelkedett ki Bornemisza Péter támogatója,, 
Perneszith György, akit a számadások kez-

: detben "deak"-nak emlegetnek, később azon-
i ban már: „György uram"-nak. — De vannak 
- ' deákok, akik Nádasdi személye mellett szol

gálnak. Ők az Űr kancelláriájának írnokai, 
: ők látják el a titkárok szolgálatát, a nádor 
; bizalmas emberei, kiket gyakorta küld követ

ségbe az udvarba, vagy a főurakhoz. Ezek 
azok leginkább, akik a deáksorból idővel ki-

i emelkedtek, a nádor uradalmainak jószág-
- igazgatói, várainak parancsnokai, vármegyei 

tisztviselők stb. lettek. A közölt adatok jel
lemzően mutatják be a Nádasdi udvar ele-

, ven, mozgalmas életét. 
Í A „tisztviselő" deákok mellett, számos 
! adatot találunk az iskolás deákokra is. Ná-
, dasdi bárhol is fordult meg, szívesen támo

gatta a segítségét kérő deákokat. A számadá-
í sokból olvashatjuk, hogy a számadó mennyit 
, fizetett Sopronban, Csepregen, Pápán, Sár-

várott vagy éppen Bécsben a recordáló deá
koknak. Milyen sokat mond az ilyen bejegy-

i zés: 1547-ben, Bécsben „attam deákoknak és 
\ szegéneknek 2 den", vagy ,,eg' szegen deáknak 

attam d 2V. A sárvári és csepregi iskola taní-
5 tóinak és tanulóinak bővebben jut a támoga

tásból. 1545 húsvétját Sárváron tölti, a deá-
i kok ostyát hoznak az iskola fenntartójának 

és a számvevő feljegyezte: „az neg' deáknak 
az kik a' neg' ost'at hoztak uolt, húsz pénzt, 

c es az oskola mesternek kültem eg' forintot." 
1 Természetes az, hogy a Nádasdi kancellá-
i riáján sok papír is fogyott. Gyakori a tétel: 

„uöttem eg' konc papirost." A sűrű papír
vásárlás mellett találunk bejegyzéseket író
szerszámok vásárlásáról. Ilyen, az írni csak 

i asszonykorában megtanult Nádasdinénak 
kedveskedő vásárlás: „uöttem asszon'nak eg* 
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1-2. köt. Az anyagot közli Kumorovicz L. Bernát és M. Kállai Erzsébet. Sajtó alá ren
dezte Belényesy Márta Gáborján Alice közreműködésével. Bp. 1959-1960. Magyar Nemzeti 
Múzeum - Néprajzi Múzeum. 354; 328. (Történeti-Néprajzi Füzetek. 1-2.) [Kézirat 
gyanánt.] 
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