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a dráma komor levegőjéhez s költőjének kegyetlen sorsához az utószó, 
mely borús hangulatával, igazi költőiségével mélyen érezteti velünk 
Bánkbán írójának nagy tragédiáját. T. V. 

Gvadányi József; PÖstényi Förödés, Az első kiadásról készült hasonmás. 
Budapest. Rózsavölgyi és Társa. 1921. Ára 

A drága könyvek mai idejében igen kedves gondolat volt Gvadányi 
pajzán versét, a Pöstényi Förödést az eredetinek hű köntösében kiadni. 
Szolgálatot tett vele a kiadóczég a könyvkedvelő közönségnek, ha már 
nem szerezheti meg a nagy ritkaságszámba menő eredetit, bírhassa hü 
mását, vonásról-vonásra a régi szép betűformákat, a szövegeiosztás 
naiv kedvességét, az ívjelzőt betűvel és számmal s a lap alján az őrszót. 
De szolgálatot;t te t t a ez ég a tudós világnak is, az irodalom s a nyelv 
búvárának, mert a legjobb tudományos kiadás sem lehet olyan hű az 
eredetihez, mint a műszaki úton előállított hasonmás. Szívesen vesszük 
záradékul a kiadás tudományos gondozójának, Mészöly 'GrS'fleOnnak, 
versét — nevét stílszerűen a versfőkbe rejtette — melyben tréfa mögé 
rejtve enyhe szatírával szembeállítja Gvadányi zabolátlan, de őszinte 
idejét a mai finnyás, mesterkélt, erkölcseiben azonban bizonyára nem 
oly tiszta korral. Akiállítás hűségéből talán csak egy hiányzik, a XVIII . 
századi papiros hasonmása. T. v. 

Helyreigazítás. 
Ember Nándor AZ IK.legutóbbi füzetében fXXVTTT„gfff-1^ Kis 

János i i tanítómeséjével is foglalkozik. Idézi ugyan Toldy jegyzetéből, 
hogy ezek németből készültek, befejezésül mégis azt következteti, hogy 
Kis János »1810-ig írott meséiben nagyrészt eredeti és átdolgozásai is ere
deti felfogásúak«.. Ez tévedés. Az idézett n mese közül az i., 3. és 4. 
közvetlen forrását v. ö. EPhK. 1912. 828. 1., az 5., 6. és 7-ét EPhK. 
1911. 457.1., a 8-ét pedig EPhK. 1914. 402.1. — A 2., 9., 10. és 11. mese 
forrása még nincs meg, de Toldy állítása, hogy németből vallók, kétség
telen. Az oktató-mesék sorából kimaradtak Péteri Takáts jjfaispféi. 

GÁLOS REZSŐ. 

Igazítások: 
170. lap, alulról a 6-ik sor : Eximplisetc. helyett Eximphs etc. 
171. lap, alulról a 15-ik sor: domino helyett domini (sic !)v 
171. lap, alulról a 13-ik sor : Vnus helyett vnus. 
171. lap, alulról a 9-ik sor : Iminente helyett iminente. 
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