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Kalmár Ödön: Bártfay László. Budapest, 1942. Szerző kiadása. 
8-r„ 58 1. 

Hálás föladat volt a magyar irodalmi élet egyik oszlopának, egy 
szerény, a maga személyével mindig a háttérbe szoruló, de cselekedni 
tudó és hazáért, közműveltségért eredményesen és jól dolgozó embernek 
képét megrajzolni. Kálmán Ödön doktori értekezése ezt a föladatot 
tetszetősen és jól oldotta meg, Bártfay László nevét mindenki ismeri, 
aki csak kevéssé is jártas a száz év előtti irodalmi élet ismeretében; 
róla magáról azonban az irodalmi köztudat jóformán semmit sem tu
dott. Kálmán gondosan összegyűjtötte emlékeit, a róla szóló föl- és 
n*egjegyzéseket s a kissé könnyed, de mindenre tekintő dolgozatban 
megpróbál közelebb vinni a magyar biedermeyer-világnak ehhez a ro
konszenves alakjához. Károlyi György gr, t i tkára nemcsak kitűnő jogász 
volt, derék kritikus, jó heraldikus, költő és műfordító; hanem jelentős 
szerepe volt a Kisfaludy-Társaság megalapításában is, egyik bírálója volt 
annak a bizottságnak, amely Arany Totáljának juttat ta a koszorút, s 
Papp Endre híres balladáját ő ajánlotta a jutalomra. Mindezeknél 
nagyobb nevezetességre tett szert irodalmi szalonja, amely összegyűj
tötte a kor nevezetesebb embereit s fonása, gyújtópontja lett sok iro
dalmi törekvésnek, elindulása sok barátságnak. Kalmár sorraveszi e 
kapcsolatokat Kazinczytól és Szemerétől Wesselényiig, Széchenyitől 
Czuczor Gergelyig s úgy látszik, Bártfay legjobb barátja közülük Vö
rösmarty volt. A szalonéletnek lelke azonban, természetesen, Bártfayne 
volt, akiről Kaiznczy is melegen emlékezik meg: Kalmár szép vonásokat 
örökít meg róla s emlékkönyvét is közli. Külön foglalkozik Bártfay 
naplójával: jó lenne az egészet kiadni, A novellaíróról — egyetlen no
velláját ismerünk — Szinnyeí Ferenc is megemlékezett. Az Aurórában 
megjelent három szonettjét Kalmár újból közli. Bártfay ifjúkorában 
vígjátékot is írt és — bizonyára Schiller hatása alatt — egy tragédia 
gondolata is foglalkoztatta. A magyar Schiller-kultusz történetéhez tar
tozik, hogy Schillerből is fordítgatott: írásainak jórésze az árvízkor 
pusztult el. Érdekes, hogy magáról az áradásról naplót vezetett. 

Kalmár könyve több új és figyelemreméltó vonással egészíti ki 
Waldapfel derék könyvének a kor irodalmi életéről adott képét. Meg
jegyezzük, hogy a piaristákon kívül a pálosoknak s különösen Kreskay-
nak is nagy szerepe volt az első irodalmi élet kialakításában s ez a sze
rep egyfelől a pálos-költők, másrészt Bessenyei személye és akadémiai 
törekvései által nagyobb jelentőséghez jutott. Beleznainé és Kármán 
előtt már maga Beleznai is szívesen gyűjtött tudósokat házába: Barcsay 
Ábrahám híres jogászokkal ebédel nála már 1772-ben. (Kisf. Társ. 
Évlapjai 21: 259. 1.) Érdekes volna Kulcsár és Vitkovits házatájának 
irodalmi ebédjeiről, (talán Sztrokai Antalokéról is) hasonló összefog
laló dolgozat Hogy minderre id. gr. Teleki Lászlóné példája is ösztön-
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zöen hatott, a gondolat önként ébred Kalmár rokonszenves füzetének 
adalékaiból KEREKES EMIL. 

Szabady Béla: Telekesy István egri püspök, a győri egyházmegye 
történetírója. Győr, 1941. 8-r., 44 1. 

Telekesy István történeti jelentősége eddig is kellő figyelemben 
és méltatásban részesült, Szabady Bélát füzetének megírására kutató 
munkájának az a szerencsés eredménye ösztönözte, hogy megtalálta a 
jeles püspöknek — előbb győri kanonoknak — régóta lappangó egy
háztörténeti munkáját, amely — Arca Noe címmel — a győri egyhá-
megye első tudományos története és módszerével megelőzi Hevenesi 
Gábornak, Kaprinay Istvánnak munkálkodásait . A kéziratnak kiemeli 
dicséretes igyekezetét és sok becses adatá t ismerteti; rámutat pl., hogy 
elsőnek próbálta a győri püspökök névsorát összegyűjteni s a ma isme
retes 59 névből már 44-ét tudja. Ezekhez a mondanivalókhoz a tőle 
megszokott felkészültséggel és tudással írja meg Telekesy élete folyását 
és rajzolja meg alakját . A püspöknek különösen a Rákóczi-időkben 
vitt szerepét világítja meg tárgyilagos helyességgel — minket is érdekel, 
hogy éppen az agg Gyöngyösi Istvánnak kérő levelére marad meg egy
házmegyéjében akkor is, mikor a fejedelem diadalmas terjeszkedése 
már Egerhez közeledik. (Telekesy tudvalevőleg maga is írt verseket.) 
Két nyomtatott munkáján s a most megtalált Arca Noén kívül két kéz
iratban maradt műve is ismeretes: ezek egyikében, a Pharos Hungarica-
ban főművének kiegészítését találja meg Szabady Béla, akinek érdeme, 
hogy tudományos történetírásunk kezdeteinek ismeretét jólsikerült mun
kával gyarapította. Ezentúl Telekesy István nevének e téren is illő meg
becsülés jár. GÁLOS REZSŐ. 

Schmidt Edith Erzsébet: Csató Pál (1804—1841). — A szerző 
kiadása. — Szeged 1941. 8-r. 104 1. 

Disszertáció-témának nagyon hálás anyaghoz nyúlt a szerző. Nem
csak egy többé-kevésbbé ismeretlen és elfelejtett írót emel az irodalom
történeti köztudatba, hanem írójának életével és működésével kapcso
latosan egy igen érdekes korszak irodalmi életének egy-két motívumát 
ís megmutatja. Az irodalmi élet zajgását figyelheti meg a szerző egy 
izgága fiatal író alakjának rajza közben. Az érdeklődést fokozza, hogy 
Csató a nagy Triász megvert ellenfele és küzdelmük vizsgálata sok apró 
irodalomtörténeti pikantériát ís felszínre hoz. Ilyen apró adatokkal 
egészebbé lehet színezni nemcsak Csató írói arcképét, hanem a Triász 
tagjairól rajzolt írói képeket is. Nem utolsó sorban érdekes és izgató 
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