
KÖNYVISMERTETÉS. 

Gulyás Pál: A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVL 
században. Bpest, Orsz. Széchenyi-Könyvtár. 1931. 2-r. 272 1. 68 melléklet. 

A magyar könyvnyomtatás történetének tudományos összefoglalására 
mindeddig várni kellett. Amit Gulyás könyvéig ebben az irányban a magyar 
szellem termelt, az vagy kísérlet volt, mint Ballagi Aladár munkája, vagy 
tudományos módszer nélkül készült, mint Nóvák Lászlóé, a legértékesebb 
meg, Ferenczi Zoltáné, csak egy részletkérdést vizsgált. Gulyás Pál hatal
mas arányú könyve az első tudományosan feldolgozott és alapvetően megírt 
könyvnyomtatás történet. 

A tudós kutató mélyreható alaposságával és lelkiismeretességével, a 
bibliográfus gyakorlati érzékével írta meg könyvnyomtatásunk bölcsőkorát. 
26 fejezetre osztotta könyvét s ezeken belül, egymástól elkülönítve, nyomdán
ként tárgyalja az első másfélszázad magyar könyvnyomtatását. A bevezető 
fejezetben a könyvnyomtatás feltalálásával és külföldi terjedésével foglal
kozik. Az eredet kérdésében természetesen Gutenberg mellett tör lándzsát 
s meggyőzően cáfolja azokat az érveket, melyeket Coster mellett hoztak fel. 
Külön fejezetet szentel az általa kevésre becsült «első magyar könyvnyom
tató» Hess András működésének, aki állítólag Karai László biztatására jött 
Olaszországból hazánkba. A felfedező Németország (a XV. sz. 60-as évei), 
nnjd a feltalálást először átvevő Olasz- (1464) és Franciaország (1470) után 
a könyvnyomtatást hazánk 1472-ben, tehát harmadik helyen honosította 
meg. Hess András műhelye «pártolás hiányában» egy-két éven belül meg
szűnt. Ezzel azonban nem szűnt meg hazánkban a könyvnyomtatás : egyházi 
és világi főuraink külföldi kiadókat bíznak meg, vagy magyar ifjakat isko
láztatnak külföldön, hogy a szükséges munkák előállításában fennakadás ne 
álljon be. Az ezekkel kapcsolatos kérdéseket világítja meg Gulyás a követ
kező fejezetekben : Külföldi könyvnyomtatok a magyarság szolgálatában és 
Magyarországi könyvnyomtatók a külföldön. Érdekes itt a szerző meg
állapítása, hogy Sztárai Igaz papságnak tikörét, melyet felfedezője, Toldy 
Ferenc, még kolozsvári nyomdaterméknek tartott, Krakkóban nyomtatták. 

Könyvnyomtatóink nagyrésze külföldi, főleg német és olasz szárma
zású, volt azonban egypár magyar is közöttük, így Abádi Benedek, aki 
Krakkóban képezte ki magát, Csáktornyai János, Segesvári Gáspár és Szebeni 
Nyirő János. A tárgyalt 19 nyomda közül irodalmi szempontból csak Nádasdy 
Tamás újszigeti, Heltai Gáspár kolozsvári, Karádi Pál abrudbányai és Holf-
halter több magyarországi városban megforduló nyomdája jelentős. Érdekes 
és jellemző a kor tulajdonjogi viszonyára Abádi Benedek esete : anyagilag 
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nem a legkedvezőbb helyzetben lévén, 25 példányban újra kinyomtatta. 
Sylvester János 1541-ben kiadott t)j testamentuméinak egy részét, termé
szetesen a saját költségén. Engedélyt azonban a gróftól, mint nyomdatulaj
donostól, erre nem kapott, mire az utólag készült példányokat Sylvester 
lefoglalta. Abádi ekkor panaszos levélben egyenesen pártfogójához fordult s-
kérte : parancsoljon rá Sylvesterre, hogy ezeket az utólagosan nyomtatott, 
példányokat szolgáltassa vissza. 

A század legjelentősebb és irodalmi alkotások terén is legterméke
nyebb műhelye Heltai Gáspár kolozsvári nyomdája volt. Gulyás világított 
rá először arra, amit még irodalomtólténetírásunk nem tisztázott, hogy 
Tinódi Sebestyén azért fordult Cronicajának (1554) kinyomtatásával az. 
akkor még Hofgreff vezetése alatt álló kolozsvári nyomdához, mert müveit 
az énekelt szöveg mellett annak dallamaival, ill. hangjegyeivel is el akarta 
látni, s ezt akkor nemcsak máshol Magyarországon, de még külföldön (Bécs 
vagy Krakkó) sem tudta volna elérni. Érdekes, hogy Heltai a Cancionale 
című széphistória-gyüjtemény anyagát külön-külön is kiadta, változatlan 
szedéssel, új címlapkiadásban: ilyen volt Tinódi Zsigmond király históriája. 
Érdekes az is, amit Gulyás Heltai szépirodalmi-jellegü nyomdatermékeiről 
tipográfiai szempontból mond : «Heltai ezen nagy irodalomtörténeti jelentő
séggel biró kiadványai tipográfiai kiállítás dolgában nem tartoznak a nyomda, 
legkiválóbb termékei sorába. Nyomása egyenetlen, díszítése szegényes. Lát
szik, hogy sebbel-lobbal ütötték össze, hogy minél előbb elárasszák vele a 
könyvpiacot». A széphistóriákat díszítő illusztrációk tekintetében is nagy 
zavarok voltak : ugyanazt a képet négy-öt helyen is értékesítették, így p. o. 
a Fortunatus históriájában a 3. részben szereplő lakomát ábrázoló kép 
Bogáti Fazekas Miklós A tökéletes asszonyállatokról című széphistóriájának 
címképe, de Gulyás szerint «eredetileg bizonyára a Fortunatus harmadik 
részéhez készült, melynek felírása szerint : «agitur iam hic de conuiuís». 
Heltai halála után az országoshírü és tekintélyes nyomda vezetését özvegye, 
majd fia, ifj. Gáspár vette át. Jellemző a XVI. sz. irodalmi ízlésére és szük
ségletére, hogy a fiatal Heltai, aki szüleinél jóval kisebb nyomdaigazgatói 
tehetségnek bizonyult, miután csak úgy «kapásból» megpróbálkozott egy szép
história kiadásával, (llosvai Péter : Ptolemeus históriája [1588.]) az oly 
szokatlan sikert ért el, hogy ettől kezdve sűrűn nyomtat, Gulyás szerint, 
ilyen «nem komoly» szellemi termékeket. A jelző nem találó : a széphistóriák 
a kor legkedveltebb olvasmányai voltak. 

A Balassi Menyhárt árultatásáról szóló komédiával kapcsolatban 
érdekes dolgot világit meg Gulyás, amire eddig irodalomtörténetírásunk nem 
fordított kellő figyelmet : így elsősorban a könyv betűtípusainak a gyula
fehérvári nyomda betűivel való összehasonlítása alapján véglegesen meg
dönti Kanyaró Ferencnek1 azt a* feltevését, hogy a dráma Gyulafehérvárott 
készült, és az egyező adatok sorával bizonyítja be, hogy a füzetet valóban 
Abrudbányán állította elő Karádi Pál, a valószínűleg Kolozsvárról magával
hozott és már némileg elhasznált betüanyagot értékesítve; sőt azt sem tartja 

1 Kanyaró Ferenc : Méliusz ismeretlen és elveszett müvei; Magyar 
Könyvszemle. 1906. 299. 1. 
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lehetetlennek, hogy Hoffhalter Rudolf segítségével nyomtatta ki munkáját,. 
aki akkor antiquarius-üzelmei miatt állását vesztette. 

A nyomdák történetének vizsgálata után egy nagy összefoglaló fejezet
ben XVI. századi könyvnyomdáink belső életét rajzolta meg. A technikai-
és gazdasági részek mellett érdekes új adatokat tárt föl a XVI. sz. cenzúrá
járól, az egyes nyomdák privilégiumairól és a könyvek forgalombahozásáról.. 
Nagy hiányát érezzük a név- és tárgymutatónak — úgy tudjuk, pusztán 
anyagi okok miatt maradt el. Ezzel szemben viszont ki kell emelni a könyv 
remek illusztráció-anyagát: a szebbnél-szebb facsimiléket, XVI. századi 
irodalmunk legjelesebb termékeinek gyönyörű hasonmásait. 

Gulyás könyvében a könyvnyomtatás szerves fejlődését nem látjuk,. 
— de nem is kereshetjük— mert mint a magvar kultúráiét megnyilvánulásá
nak többi terén is, nem szervesen összefüggő fejlődéssel, hanem lelkes fér
fiak önzetlen tetteinek eredményeivel állunk szemben : innen van, hogy egyes 
nyomdák bemutatását és termékeinek kitűnő leírását kapjuk, ebben az első-
tudományos apparátussal és módszerességgel készült magyar könyvnyomtatás
történetben — s ez a könyvek szeretetében eltöltött negyedszázados kitartó 
munka maradandó eredménye. 

KOZOCSA SÁNDOR. 

Gálos Rezső: Adatok a deákos költészet kialakulásának történetéhez* 
Győr, szerző kiadása, Í932. N. 8-r. 31 1. 

Gálos Rezső tanulmánya programmértekezésnek készült, de kinőtt ebből 
a fajból : jól tette szerzője, hogy önállóan is közrebocsátotta. A XVIII. század 
végén görög-római mértékekben megszólaló magyar költészet megindulását 
és megerősödését, valamint céljainak tudatosodását vizsgálja, abban a keret
ben, amelyet Négyesy László és követői e tudományos föladat számára meg
szabtak. A tudomány eddigi eredményei — az irány beállítása egyfelől a 
hazai és külföldi versreformálő törekvésekbe, másfelől az akkori irodalmi 
életbe — Gálos megállapításai nyomán lényegükben nem módosulnak, de 
kiegészülnek, két irányban is : tartalmasabbak és mélyebbek lesznek. 

Széleskörű vizsgálódásai Ieggazdagabban a forráskutatás terén gyü
mölcsöztek. A deákosok egy csomó versének megtalálta eredetijét, részint 
az újlatin, részint a klasszikus költészetben — kivált az Anakreon neve 
alatt járó gyűjtemény és Martialis hatásának megállapítása érdekes ;'kiás ta 
a feledésből Szilágyi Sámuel egy versét s benne fölismerte a legrégibb 
magyar Haller-fordítást ; szétoszlatta azt a misztikus ködöt, amelybe ellen
őrizhetetlen, de valónak fogadott hírek a XVIII. század derekának antikizáló 
verstörekvéseit borították: a köd elszállt s Molnár János kísérletein kivüí 
nem maradt ott semmi !a 

1 Baróti Szabó Dávid 17 epigrammájáról mutatta ki, hogy Martialis
fordítás ! 

2 Egy íróra vonatkozólag azonban nem lesz Gálosnak igaza: kétségbe 
vonja Kazinczy híradásának megbízhatóságát, hogy Ráday Gedeon még nőt
len korában, tehát 1740 előtt, írt antik szabású verset. Kazinczy ezt az. 
adatot nyilván magától Rádaytól kapta, s így el kell fogadnunk hitelesnek.. 
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De élesebb világot is vet a kérdés-komplexusba Gálos. A ,ritmis-
ták'-at lenéző s a rím ellen hadakozó poétikai álláspont gyökerére rámutat 
a hasonló célú német és francia törekvésekben, amelyek némi fáziskülönb
séggel megelőzték a mieinket, s megtalálja köztük a nyilvánvaló kapcsolatot ; 
hangsúlyozza, nyomatékosabban, mint eddig szoktuk, Molnár Jánosnak és a 
triásznak tudatosságát, nemcsak a formakeresésben, hanem a célkitűzésben is: 
költői munkásságukat tudatosan vonták be tudós színnel, és tudatosan 
törekedtek afféle «fentebb stíl»-re. Végső megállapítását igen szabatosan 
foglalja össze a következő mondatban : «A mértékes verselés által költé
szetünknek ez az iránya' tudós költészetté lett és végképpel elvált a vulgáris 
énekköltészettől, vele együtt azután a nem-latin műveltségű közönségtől.» 

Az értékes dolgozat egy tévedését meg kell említenem, mert a benne 
foglalt állítás verstörténeti szempontból jelentős lehetne, ha kiállna a bírá
latot Gálos azt állítja, hogy Szilágyi Sámuelnek 1781-ben fordított verse, 
a Reggeli-Dítséret «a legrégibb olyan költeményünk, amely a németes ver
seléshez simul». Ez kettős tévedés. Először : nem a legrégibb, hiszen köz
ismert, hogy Ráday Gedeon Tavaszi estéje már 1735-ben német schemára 
készült. De a német hatást ezen a téren sokkal messzebbre vezethetjük 
vissza : Szenczi Molnár zsoltárai egy századdal korábban szemmelláthatólag 
Lobwasser német versmintáit követik, sőt bizonyára Balassi is egyik-másik 
versét német rámára vonta. Másodszor : Szilágyi verse nem is simul a német 
Terseléshez. Forrása jambikus lejtésű, az övé ütemes; amaz váltakozó 
hetedfeles és négyes jambusokból, tehát 13 és 8 szótagú sorokból van össze

fűzve, emez 12-esekből és 18-asokbói; a német keresztrímes, a magyar 
párrímes; amott szabályos a különböző structúrájú sorok váltakozása, 
emitt önkényes. Az egyezés csak annyi, hogy a németben is, a magyarban is 
a négysorú versszakban van két-két 13-as sor (a magyarban nem mindig!) 
A magyar 18-as torzképlet (6-|-7, s a második rend hol 4/3, hol 3/4 osz
tású) — úgy látszik ez vezette félre a szerzőt. 

CSÁSZÁR ELEMÉR. 

Kazinczy Ferencnének, gróf Török Zsófiának férjére vonatkozó eddig 
kiadatlan levelei. Sajtó alá rendezte, bevezetéssel ellátta : Dr. Biczó Ferenc. 
A kaposvári leánygimnázium 1931—32. értesítője. Önállóan is: Kaposvár, 
8-r. 32 1. 

Bita Dezsőnek, a budapesti tud.-egyetem egykori tanárának hagya
tékában Biczó Ferenc hat érdekes levelet talált: Kazinczy Ferenc özve
gyének Guzmics Izidorhoz írt német nyelvű leveleit, s lenyomatta őket, az 
eredeti kézirathoz híven, a kaposvári leánygimnázium értesítőjében. A levelek 
közül tudományos szempontból a legfontosabb az első. Kelet nélkül ugyan, 
és válaszul Guzmicsnak hozzá intézett levelére, de nem sokkal Kazinczy halála 
«tán írta az özvegy ; elbeszéli benne férje betegségének lefolyását és halála 
körülményeit. Minderről eddig keveset tudtunk — most Kazinczyné élénk, 
szemléletes elbeszélése határozott, éles képet ad a nagy irodalmi izgató 
életének utolsó napjairól. 

Irodalmi érdekességü a másik öt levél is, mert jórészt Kazinczy mun
káinak sorsáról szőlanak. Az özvegy, férje iránti kegyeletből, meg gyermekei 
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javára is, ki akarta adatni Kazinczy müveit, köztük elsősorban leveleit, s 
ebben a törekvésében találkozott a M. T. Akadémiával, amely szívesen vál
lalta a feladatra. De nehézségek merültek föl, anyagi természetűek is, ezeket 
iparkodott az özvegy, Guzmics és Kazinczy pesti barátai segítségével, elosz
latni. Sajnos a levelek, részben helyenként pongyola stílusuk miatt is, homá
lyosak, aok bennük a célzás és félig kimaradt gondolat, s ezeket Guzmics 
válaszai nélkül nincs módunk megfejteni és kiegészíteni. 

Talán még érdekesebbek a levelek írójuk szempontjából. Kazinczynak 
németül levelező özvegye nem volt írónő, mint a kor másik irodalmi vezér
egyéniségének, Kazinczy ellenfelének, Batsányinak felesége. Baumberg Gab
riella maga is költő volt, legalább is egyenrangú társa ezen a téren férjének,, 
g levelei irodalmi alkotások, szép lelkének művészi tükrei. Kazinczyné levelei 
formátlanok, híján az írómüvészetnek, de ahol férjéről szól bennük, ott 
szintén szép lelket tárnak elénk : közvetlenek, sőt mintha ilyenkor a szeretet 
és a hűség szárnyat adna nekik — a fogyatékos stílusú sorokból igazi költői
séget érzünk ki. Ez az asszony méltó volt Kazinczyhoz : megértette férjét s 
irodalmi törekvéseit, tudott értük lelkesedni s ezekben az egyszerű, nyil
vánosság elé nem szánt levelekben is meg tudta találni érzelmei megszólal
tatására az igazi, szívhez szóló hangot. 

Az özvegy levelei ulán, függelékül, egypár más, e korból való kiadatlan 
levelet közöl Biczó Ferenc; naayobb érdekük nincs, csak Dessewtfy József 
grófnak Guzmicshoz intézett három levele, 1829-ből, szolgáltat némi adalékot 
a gróf jelleméhez és megérteti viszonyát Kazinczyhoz. 

A kiadó a levelek elé rövid tájékoztatót bocsátott. Beszámol a kiadás 
létrejöttéről, fölhívja a figyelmet, jól megválogatott idézetekkel, a levelek 
fontosságára és egy kis lelki képet ad Kazinczynéról : lelkesedve, szeretettel,. 
de túlzás nélkül. 

KEREKES EMIL. 

Dr. Varga Bálint: Szenczi Molnár Albert a magyar zsoltárének
szer zö' élete és írói működése. Budapest, Sylvester rt. 1932. 81 1. 

Iskolaügyünk, kivált a modern nyelvi tanítás régi érdemes munkása 
egy éven belül a két francia zsoltárfordító, Marót és Béza életrajzát adta kir 
most pedig néhány hó elteltével ugyanattól az érdeklődéstől vezetve s ugyan
olyan célkitűzéssel a magyar protestantizmus zsoltárkönyvének szerzőjéről 
írt könyvecskéjét jelentette meg. Csak Dézsi életrajza és az ugyancsak Dézsitől 
közölt források nyomán akar rövid képet adni, inkább csak figyelemkeltésül olya
nok számára, akik naponta éneklik Sz. zsoltárait, de róla alig tudnak, s különösen 
az ifjúság okulására. E szerény célkitűzése ellenére az IK. nem elégedhetik 
meg puszta említésével, sem ily munka hasznosságának s a megérdemelt 
otiumot nemesen gyümölcsöztető fáradhatatlan buzgalomnak elismerésével* 

A füzet első harmadát tevő életrajz egészben Dézsiének kivonata, de 
figyelemmel kísérte V. az egész forrásanyagot is. Az eredeti forrásokból 
főleg a mindennapi élet apró mozzanatainál merít bővebben1, mint a tuda-

1 Egészen alaptalan és megtévesztő a «Heuschlin Elizába való» szere
lem említése. (11. 1.) Az «Ad insigue intantis» cégér magyarázatában (12.1.) 
sincs igaza Dézsivel szemben. 
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tosan mértéktartó D. Ebből a sokszorosan szűkebb keretek mellett természe
tesen aránytalanság is származik. Igaz, hogy van ez apróságok közt valóban 
jellemző is, főleg Sz. és kora szinte babonás vallásosságára (pl. mikor napló
jában torkosságáért kapott isteni intelemnek tulajdonít egy darázscsípést). 
Azokra a helyekre vonatkozólag, amelyeken Sz. megfordult, továbbá a 
kiválóságokról, akikkel érintkezett, célját tekintve helyénvaló útbaigazí
tást ad. Az életrajz végén rövid jellemrajzot ad, ebben szokatlan merész
séggel használ föl physiognomiai megfigyelést; furcsán hat p. o. abból, amit arc
képéről leolvas, ez: «Mosolygós, kissé élveteg, csókra késztő ajka nem 
mutatja mély hitét s igaz vallásosságát.» Sz. kéziratainak sorsáról is szól, < 
majd érdekes összeállilást közöl arról, hány helyen fordult meg életében 
•(515) s egyeseken hányszor. 

Sz. munkáiról, melyekről D. forráskiadása előtt kitűnő bibliográfiát 
adott, 3 csoportban szól V., először az apró versekről, majd, tudományos 
végül vallásos kiadványairól. Az első csoportról megjegyzi : «ezeket tud
tunkkal még senki sem szedte össze s nem adta ki egy csomóban.» E föl
ismert érdemes feladat teljes végrehajtásával tette volna tudományos szem
pontból a legjobb szolgálatot : kár, hogy ötletszerű válogatással a magyar 
verseknek is csak egy jelentékeny részét nyomatta le- s kettőt a latin-
nyelvüekből. A Kerecsényi Dezsőtől a Prot. Szemle 1930. évfolyamában 
kiadott egészen hasonló természetű versikékről említést sem tesz, pedig 
azok Sz. legkorábbi ismert magyar verspróbái. 

Amit Szenczi többi munkájáról ad, az jórészt az ajánlások és előszók 
szemelvényekkel bőven megtűzdelt ismertetése : jó is, hogy a régi könyvek 
írójuk élete, lelkülete, szándékai és kora szempontjából egyaránt legtanul
ságosabb részeinek legalább főbb gondolatai és adatai így magyarul is 
•együtt találhatók. 

A munkák ismertetésének további része azonban igen szegényes. 
Tartalmuknak többnyire csak jegyzékét adja s néhány számára feltűnő dol
got jelöl meg vagy ír ki, p. o. kiveszett, de régente részben igen gyakori 
szavakat. A zsoltárfordítást, melynek érdeme tárgyához vonta, a vallásos 
iratok időrendjéből kiemelten utoljára tárgyalja. Ha azok, akiknek elsősorban t 
írta a könyvecskét, azt szeretnék belőle megtudni, mi által vált e zsoltár
fordítás a magyar protestantizmus s egyben a magyar költői hagyomány 
•egyik örök értékévé, abból és a zsoltárfordítás jellemzéséből vajmi keveset 
kapnak — azt is inkább csak Németh László szépen megírt, de egészen 
impressionista s a vers- és zenetörténet tanulságaival mit sem törődő cik
kéből vett idézetek alakjában. 

Általában a munkák ismertetésének szegényes és rendszertelen volta, 
valamint egyes hibái1 legfökép a szerzőnek az újabb magyar irodalomtörté-

1 Visszatér nála pl. Ziegler és Betuleius azonosítása ; az Apophtheg-
mata-t egy helyen tévesen szótárnak minősíti. (33. 1.) A Discursus de 
summo bono éi versikéje (40. 1.) nem a latin citátumokból készült közvet
lenül, hanem az azokból készült német verseknek fordítása. A magyar 
nyelven való zsoltáréneklést 1598 januárjában említő naplójegyzet leg-
kevésbbé sem leszi valószínűvé, hogy Sz. maga tett már ekkor próbákat 
a zsoltárfordításban. (76. 1.) 
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«eti szakirodalomban való járatlanságából folynak, különösen Melieh, Thiene-
mann és Császár Ernő cikkeinek mellőzése bosszulta meg magát helyen
ként, de egészben meglátszik, hogy kivülről jutott magyar irodalomtörténeti 
tárgyához s a minden lépésnél nélkülözhetetlen kézikönyvekben sem otthonos. 

W A L D APFEL JÓZSEF. 

1930. évi Katona-Emléklap. Katona József új síremlékének felavatási 
ünnepélye halála évszázados fordulóján 1930. április 26—27-én. Kiadja a 
Katona József Kör. Kecskemét, 1931.« A Kecskeméti Közlöny kiadása. 
S-r. 55 1. 

Katona József halálának évszázados fordulóját országra szóló, a költő 
•emlékéhez méltó pompával ülte meg szülővárosa. A kecskeméti Katona József 
Kör, amely épen 40 esztendeje (1891. óta) ápolja a legnagyobb magyar 
drámaíró emlékét, nemcsak az ünnepségek rendezéséből vette ki a leg
nagyobb részt, hanem gondoskodott azok hü leírásáról és az elmondott 
beszédek megörökítéséről is. Ez "az ízléses füzet adja az új síremlék létre
jöttének rövid történetét, 'a költő és szülei hamvainak exhumálásáról lelvett 
jegyzőkönyvet, a temetés leírását. Közli ezután a Kisfaludy Társaság és a 
Katona József Kör 1930. április 26-án tartott díszgyülésén elhangzott beszé
deket (Marton Sándor, Kozma Andor és Hajnóczy Iván) és felolvasásokat: 
Aprily Lajos költeményét,- Komáromi János szép novelláját (Örök bú) és 
Hevesi Sándor tanulmányát a Bánk-bánról. (Katona József száz esztendeje.) 
Érdekesen mutat rá Hevesi tanulmányában arra, hogy a tragédiában nincs 
meg a szomorúság és a jókedv egyensúlya, nincs benne mosolygás, ezért 
nem tudott régebben a közönség szívéhez hozzáférni.1 

A szépen kiállított füzet a hatalmas síremlék mellett maradandó 
•emléke a kecskeméti ünnepségeknek és bizonyítéka annak a szeretetnek 
•és gondoskodásnak, amellyel a Katona József Kör és Kecskemét városa 
Katona József emlékét ápolják. 

TÓTH LAJOS. 

• 

1 A megokolás alig állja meg a helyét: az esztétika nem követeli meg 
;a jókedv és a szomorúság egyensúlyát, meg a mosolyt a tragédiától — nincs 
is meg az igazi tragédiákban. Szerk. 


