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delmű élet- és jellemrajzát; nemcsak nagyszabású, hanem szép is ez a 
dolgozat, de annyira kiaknázza Szacsvay hagyaték-müvét, hogy ez az utóbbi 
— a Balassa tanulmánya titán olvasva — majdnem minden érdekességét 
elveszíti. 

ZSIGMOND J E R E N C 

Debreceni Képes Kalendárium. 40. és 41. évfolyam. Szerkesztette-
Söregi János. Debrecen, Méliusz, 1940. ill. 1941. N. 8-r., 233, 6; 172; 6 1. 

«Irodalmiság és komoly tartalom», amit Révész Imrének az 1940-iki 
kötet elé írt bevezetője is hangoztat, megkívánják, hogy az először 15')2-ben 
megjelent s legújabb folyamában is már négy évtized óta rendszeresen nap
világot látó debreceni kalendárium fiatalabb hajtásairól e helyt, s annál inkább 
megemlékezzünk, mert mind a két kötetben vannak tudományunkat is érintő 
cikkek. Ezek, de kevés kivétellel a többi is, helytörténeti vonatkozásúak. 
Vidéki városaink újabban, igen helyesen, a maguk múltjának, s különösen 
művelődéstörténeti múltjának kutatását karolják föl, s hol volna ez jogosul
tabb, mint Debrecenben. A kollégium és a Csokonai-kultusz a cikkeknek legszí
vesebben választott tárgya. Az .1940. évi kötetben érdemes tudósunk, Kardos 
Albert, Csokonai egyik igaz barátjának, Nagy Gábornak, Kazinczy (levelezéséből 
jólismert) ügyvédjének életrajzát közli és Csokonaival való kapcsolatait tár
gyalja. Könyv- és kéziratgyüjtemenye híres volt: a költő is jó hasznát látta* 
Hozzá írt levelei több mozzanatot őriztek meg a költő életéből. — Festetics 
György 25 forintos levelének — amelyet Csokonai már nehezen várt — érdekes 
történetét mondja el Monus Ferenc Csokonai és a debreceni posta c cikke, 
ugyancsak Monus a másik kötetben Kántorné leveleinek kalandos útjait 
beszéli el s megvédi a régi postát. Más lapra tartozik Gulyás Pálnak A leg
első Csokonai-életrajz c. elme futtatás a, amely Domby Márton ismert Csokonai
életrajzát «fedezi föl» — miután annak megállapításait Toldy «felszippantotta», 
Haraszti Gyula «szétpasszírozta» — ezúttal «szellemtörténeti» tüneménynek; 
meglepte Gulyást a derék fiskálisnak néhány fordulatos kifejezése s máris 
«magasabbra emelkedik» szemében «Domby szellemtörténeti távlata.» Azé 
a Dombyé, aki Csokonai dalait semmibe se vette s költő-barátját igazában csak 
az Árpád-eposz gondolatáért becsülte sokra. Gulyás dolgozatából a fölszip
pantás és szétpasszírozás után elég lesz egy mondatot idéznünk: «Igenis 
Csokonaiban kezdődött (természetesen lényeges egyéni különbségek fenntar
tásával) egy Goethéhez méltó világtávlat, olyan kozmopolitizmus, mely 
ugyanakkor csupa botanikus hajladozás, csupa mély vidék, csupa intim otthon 
maradt.» Ha még hozzátesszük, hogy Gulyás szerint «Csokonai mégis kinetikai 
tény maradt», akkor ebből a szellemtörténetbőt jogosan nem kérünk többet. 
Maradjon a. Kalendárium inkább az olyan helytörténeti anyaggyűjtésnél, 
amilyen az Eötvös-család debreceni származásáról és kapcsolatairól bold. 
Zoltai Lajosnak, a kollégium diák szótáráról S. Szabó Józsefnek tollából olvas
ható, vagy amilyen az az ismeretlen latin diákvers, amelyet magyar fordí
tásával ismertet D. Nagy Sándor : mindegyik egy-egy szerény adalék csupán, 
de a város és a kollégium történetének képéhez egy-egy halvány ecsetvonás. 
Ez utóbbi kettő már az 1941-iki kötetben van. Ugyanitt Kardos Albert Csokonai 
debreceni ikonográfiáját adja: jó volna helyi vonatkozásban is teljessé tenni, 
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de még szebb volna az egész Csokonai-ikonográfiát megalkotni. S ha már 
egy illusztrált, nagy Csokonai-kiadás reménye mindinkább eltűnik, hálásak 
volnánk, ha Debrecen Haranghynak «mintegy 80 tréfás és komoly» Csokonai-
illusztrációját kiadná. — A jól szerkesztett Kalendáriumoknak ügyes részletei 
azok a kis lexikoni szövegezésű cikkek, amelyek a város múltjának egy-egy 
kiválóbb alakjáról, Fazekas Mihályról, vagy Szabolcskáról, Zoltai Lajosról» 
vagy Darkó Jenőről szólnak; Roncsik JenÖ Komáromi János debreceni kap: 
csolatairól ír, Hegyaljai Kiss Géza pedig a négy reformátorról szól (Méliusz, 
Huszár Gál, Szenei Molnár Albert és Komáromi Csipkés György), akiknek 
szobra az egyetem előtt áil. A Kalendárium másirányú cikkekel is gazdag. 

KULCSÁR BÉLA. 


