
mai szépprózánk számos jelentékeny alko
tásán is felfedezhetők. 

A felvilágosodástól a romantikáig c. tanul
mánykötet tehát értékes hozzájárulás e kor 
alaposabb megismeréséhez. S ha a kötetben 
megnyilvánuló irodalomszemléletben néha 
érezhetők a másfél évtizeddel előtti irodalom
felfogás olykor kissé merev, néha enyhén 

retorikus ítéletei, illetőleg fordulatai, ezek — 
miután többnyire nem tartoznak szervesen 
az anyagközlő tanulmányok mondanivaló
jához — nem kisebbítik a kutató tudós ér
demeit, aki egyébként éppen kutatásaival 
szolgálja e kor progresszív értékeinek meg
őrzését. 

Wéber Antal 

, 

CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A HUMANISTA METRIKUS DALLAMOK 
MAGYARORSZÁGON 

Bp. 1967. Akadémiai K, 354 1. 4 t. 

Cs. Tóth Kálmán, a református gyülekeze
ti éneklés (1950) és a XVI. századi magyar 
dallamok (1958) monográfusa, számos kiváló 
zenetörténeti tanulmány szerzője, a magyar 
irodalom- és verstörténet szempontjából is 
nevezetes témát vett vizsgálat alá, amikor 
a humanista eredetű metrikus dallamok 
magyarországi írásos emlékeinek összeállítá
sára és kritikai vizsgálatára vállalkozott. 
A humanizmus hazai irodalmi hatása igen 
jelentős mind eszmei, mind művészi szem
pontból: egy Janus Pannonius, Bornemisza 
Péter, Balassi Bálint vagy Rimay János 
szerepe irodalmunk fejlődésében soha el 
nem hanyagolható tényező, s a magyar mű
velődés reneszánsz korszakának éppen nem 
jelentéktelen teljesítménye, hogy 1622-ben 
olyan magyar történelmet tett le Európa 
asztalára, aminő Istvánffy Miklósé volt. 
Evvel szemben a humanizmus formai ered
ményeinek asszimilációja már korántsem 
volt ilyen beható és alapos. Csomasz Tóth 
Kálmán vizsgálódásának végső mérlege meg
lehetősen szerény eredményt mutat: a magyar 
irodalom és zene fejlődéstörténetében „csak 
rövid szakasz, szinte kitérő a metrikus latin 
ódaköltészetnek főleg a mezővári protestáns 
iskolákra korlátozott, közvetve és kis részben 
a jobbágyparaszti gyülekezetig is eljutó, 
gyakorlatilag szinte teljesen a zenei írásbeli
ség küszöbe alatt maradt kapcsolata" (205). 
Érdekes módon ugyanezt a szerény eredményt 
kellett tudomásul vennem, amidőn az isko
láinkban századokon át tanított latin műfaj
elméletnek a magyar nyelvű műköltészetre 
gyakorolt hatását próbáltam futólagos vizs
gálat alá venni (Poesie et poétique. Acta 
Litteraria, 1962), noha a magyar költői gya
korlat mégis jóval több antik műfaji normát 
honosított meg, mint a zene vagy a vers
technika. Nincs izgató ellentmondás nélkül 
az a tény, hogy a humanista nevelést kapott 
magyar értelmiség, főként a legkiválóbbak 
munkásságában eljutott a latin retorikai
poétikai műveltség legmagasabb szintjére, 

tökéletes biztonsággal írta latinul az antik 
mértékes versformákat, az anyanyelven vi
szont vagy nem vállalkozott e formák meg
honosítására (noha Sylvester János a klasz-
szikus értékű kezdeményezést is megtette !), 
vagy esetleges kísérletei alacsony szintű, 
kezdetleges termést hoztak létre. Példa erre 
már a középkori magyar vers is, amely — 
Horváth János ismert megállapítása szerint 
— csak tapogatózva, fogyatékosan tudta kö
vetni a középlatin sorfajokat, noha ezek 
nagy része már nem metrikus, hanem hang
súlyos vers volt, ami persze nem szolgált 
könnyebbségére a magyar fordítónak, hiszen 
a változatos latin hangsúly-rendszer töké
letes ellentéte az egynemű magyarnak. Még 
jellemzőbb reneszánsz költészetünk legna
gyobb alakjának, Balassi Bálintnak viszonya 
az antik metrumhoz. Nem az a feltűnő, hogy 
ő, a klasszikus latinista egyetlen mértékes 
latin vagy magyar sort sem hagyott ránk, 
hanem az, hogy metrikus humanista minták 
(Buchanan, Beza) nyomán készült zsoltár
parafrázisai — szám szerint öt — mind bo
nyolult, olykor idegen dallamképlet hatását 
mutató magyaros versformában szólnak, 
de a legcsekélyebb mértékben sem sejtetik, 
hogy a költő bármit is át akart volna men
teni latin eredetijük antik ritmusából. „Nem 
a tehetsége volt elégtelen hozzá, hanem egy
szerűen: annyira különböző két világnak 
tarthatta az antik és a nemzeti versidom 
területét, hogy az egyik szférából a másikba 
való átlépésnek nemcsak a művészi ingere, 
hanem a puszta lehetősége sem képződött, 
vagy nem gyökerezett meg benne . . . Talán 
arra is gondolhatunk még, hogy mivel a met
rikus ódák skandáló énekléssel egybekötött 
gyakorlata fénykorában is főleg az iskolára 
szorítkozott, és ez a fénykor a XVI. század 
utolsó negyedében már leáldozóban — de 
mindenesetre átalakulóban — volt, Balassi 
nem tartotta már, időszerűnek, sem rangos 
poétához illőnek az antik formákkal való 
kísérletezést". (183.) Ehhez az igen tartalmas 
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megállapításhoz a magunk részéről csak azt 
tesszük hozzá, hogy a vezető olasz irodalom 
példája, az európai petrarkizmus gyakorlata 
egyaránt a nemzeti versforma kultuszát, a 
lingua volgare benső értékeinek gazdagítását 
(tehát ritmikai dúsítását!) és az iskolás vers
mérés mellőzését tanácsolta. Balassi Bálint 
biztos tudatában volt annak, hogy remekmű
vet csak az anyanyelv rendszerében és au
tochton eszközeivel lehet létrehozni, hiszen 
ez volt a fejlődés logikája már Dante óta 
minden kiművelt európai nyelvben, a nyu
gatiakban, de a lengyelben vagy a magyar
ban is. Nem véletlen, hogy Rimay János 
híres Balassi-előszavában mesterét Dante 
és Petrarca társaságába állítja, s a humanista 
költők rangsorának élén a firenzei „hármas 
korona" ragyog: az anyanyelvű irodalom 
klasszikusai. Boccaccio ide nyilván nem 
tudós művei, hanem szonettjei, ballatái, a 
Ninfale fiesolano alapján kerül. 

Cs. Tóth Kálmán, a zenetudós, legfonto
sabb megállapítása azonban az, hogy a huma
nista metrikus dallamok szélesebb körű elter
jedésének és hatásának legfőbb akadálya a 
XVI. századi protestáns magyarság (és főleg 
a túlnyomó többségre jutott reformátusság) 
zenei írástudatlansága volt, amely, sajnos, a 
legműveltebb hazai főkre is kiterjedt. Hon-
terus, Hofgreff, Tinódi, Huszár Gál kottás 
kiadványai a XVI. században fehér hollónak 
számítottak; a nagyérdemű és az énekokta
tásért buzgólkodó, ilyen kiadványokat szer
kesztő Szilvás-Újfalvi Imre egyetlen hang
jegy nélkül tette közzé énekgyűjteményeit, 
nyilván azért, mert a zenei notáció legelemibb 
ismeretével sem rendelkezett. Kisvárdai 
János krakkói baccalaureus, Szálkai László 
sárospataki tanára 1489—90 táján még tel
jesen korszerű zenei műveltséggel rendelke
zett, s ezt át is adta diákjainak, a XVII. 
század elején viszont már jóformán csak 
Szenei Molnár Albert állott ezen a fokon, ő 
is állandóan külföldön élt, noha pompás 
magyar zsoltárainak szép genfi dallamait, a 
„franciái nótákat" idehaza — Asztalos András 
tanúsága szerint — „nehezen találták föl..., 
minthogy a musica az magyaroknál tudat
lanságban vagyon" 126.). Igen jellemző, 
hogy a humanista ihletésű genfi dallamok
nak teljességgel semmi hatása nem volt a 
magyar népzenére, variánsaiknak az eddig 
begyűjtött igen tekintélyes népi anyagban 
semmi nyoma, noha a psalterium a legtöbb
ször kiadott magyar könyvek közé tartozik 
és egyéb — nem zenei! — tekintetben erősen 
hatott népünkre. Mindennek az oka a refor
mátus jellegű protestantizmus művészetelle-
nessége, szűk látókörű dogmatizmusa és feu
dális megcsontosodása volt, amint arra 
Szilvás-Űjfalvi zenei vonatkozásban is több
ször célzott. Ez a sok százados rossz usus volt 
az, amely tűrte a zsoltárdallamok ritmusá

nak tökéletes ellaposítását, a „diktálásra" 
történő torz éneklést, a zenének minden szem
pontból való semmibevételét, nehogy az 
éneklők gyönyörködjenek is abban, amit mon
danak. (A szakértő szerző egy helyen a „böm-
bölés" kifejezést használja !) Maróthi György 
Harmániás zsoltárai (1743) nálunk hatalmas 
(de tudomásul is alig vett!) újításnak szá
mítottak, noha az egész rendszer ekkor már 
avultnak mondható, s forrása nem is a ma
gasabb egyházi műzene, hanem csak a svájci 
Collegium Musicumok (világi társulások) na
pi gyakorlata volt. (17, 44, 140.) Jelentősége 
mégsem kicsinyelhető le, mert a kollégiumok 
magasabb zenei művelődését mégis megindí
totta, és nincs lehetetlen abban sem, hogy a 
debreceni iskola (Háló Kovács, Varjas, Földi, 
Csokonai, Fazekas, diákköltészet) ritmikai 
biztonságának eredő forrása volt. 

A monográfia egyébként célkitűző és 
elvi alapokat nyújtó bevezetés után öt feje
zetbe rendezi mondanivalóját: A humanista 
énekköltés, Honterus ódakiadványa, Szilvás-
Űjfalvi Imre és iskolai énekeskönyvei, To
vábbélő és új keletkezésű latin énekek a 
XVII. században, A humanista vers- és 
dallamformák hatása a magyar énekköltésre 
és népzenére. A könyv függelékként közli 
Honterus zenei tételeit (1548), Tranoscius 
zenei tételeit (1629) és a „Kezdősorqk betű
rendes jegyzéke" címen kiváló filológiai 
rendszerezést nyújt a XVI—XVII. századi 
latin énekekről és azokról a magyar ének
szövegekről, amelyek a latin iskolai gyakor
lattal bárminő kapcsolatban álltak. Ez a 
mutató a Régi Magyar Dallamok Tára köte
teivel és Pálóczi Horváth Ötödfélszáz énekei
nek apparátusával együtt szinte repertóriu
mát adja a régi magyar költészet minden 
zenei összefüggésének. 

Nincs terünk arra, hogy a gazdag anyag 
összes irodalomtörténeti vonatkozásait be
mutassuk. Felhívjuk azonban a figyelmet 
azokra az érdekes portrékra (Celtis, Triton ius, 
Glareanus, Claude Goudimel, L. Bourgeois, 
A. Spethe, Buchanan, Beza stb.), amelyeket 
a szerző a humanista zenész-költőkről rajzol; 
e nevek legtöbbje előfordul a magyar iro
dalomtörténetben, de még a kutatók számára 
is jórészt csak név marad. Nem emlékszem 
pl., hogy hazai kiadványban valaha is olvas
tam volna G. Buchanan színes, változatos 
életsorsáról, noha neve XVI. századi irodal
munkban lépten-nyomon felbukkan. — Hon
terus ódakiadványának részletes bemutatása 
igen hasznos, bár hazai viszonyaink között 
az igényes (többszólamú!) énekanyag kevés 
hatást gyakorolt. — Nagyon szép a Szilvás-
Űjfalvi Imre tragikus életsorsáról és mun
kásságáról írt fejezet: összefoglalja, és zenei 
oldalról alaposan kiegészíti az utóbbi évek 
kutatásának (Klaniczay Tibor, Kiss Sándor) 
eredményeit. Ebben a fejezetben újságával 
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meglep Károlyi Péter latin poétikájának 
alapos ismertetése (RMK. II. 109 a.), eddig 
ugyanis csak egy rövid bibliográfiai utalás 
mutatott a meglétére (MKSz 1943, 430.). 
Különös figyelmet érdemel a CXXX. zsoltár 
„Végtelen irgalmú Isten, hozzád kiáltok" 
kezdősorú, sikerült paraphrasisa (130.), a-
mely Cs. Tóth Kálmán bizonyítása szerint 
Szilvás-Üjfalvié (nem Újfalvi Katona Imréé!), 
így a RMKT XVII. századi sorozatának első 
kötetében volna a helye. — Sok újat tudunk 
meg Szenei Molnár Albertről is, többek kö
zött azt az eddig fel nem ismert tényt, hogy 
Piscator Jánosnak a Molnár-féle latin-ma
gyar szótár elé írt dicsérő verséből (1604) egy 
1603 tájára tehető szemelvényes, de kottás 
magyar nyelvű zsoltárkiadványra következ
tethetünk. Ez persze afféle specimen volt 
csupán, mert a végleges fordítás csak 1606-
ban készült. — A XVII. századi fejlemények 
közül Tranoscius kiadványa kap beható tag
lalást, hiszen a magyar evangélikus egyházi 
költészet alaposan felhasználta, de Frőlich 
Dávid, a jeles polyhistor 1644-ben kiadott 
Bibliotheca sive Cynosura Peregrinantium c. 
útikalauzába is átvett 36 Tranoscius darabot, 
közülük 35-öt dallammal. Zenei szempontból 
érdekes a szerzőnek az a többször (Frőlich 
Dáviddal kapcsolatban is) jelentkező meg
állapítása, hogy többszólamú partitúrákból 
a magyarországi egyszólamú gyakorlat jó
részt nem a kifejező és művészileg gazdagabb 
tenordallamot — az igazi cantus firmust — 
vette át, hanem a jóval jellegtelenebb dis-
cantot, bizonyítva ezzel is a magyar zenei 
közízlés igénytelenségét. (Utaljunk itt Arany 
Hatvanijának ismert sorára:,,Üvölt a discant, 
búg a basso.") — A latin nyelvű költői techni
ka hatása — mint már említettük — igen 
szerény mértékben mutatkozott: a magyar 
gyakorlatban jórészt csak a hexameter 
(disztichon, elegiacum) és a szapphikum ho
nosodott meg. Ez utóbbinak viszont jelen
tékeny magyaros változatai vannak Apáti 
Ferenc, Pécsi Ferenc, Tinódi Sebestyén, 
Baranyai Pál költészetében (12 és 11 szóta
gos hangsúlyos változatok az eredeti szapphoi 
sorokban); alkaioszi kísérlet csak Tasnádi 
Péter gyenge Horatius-fordításában („Látod 
mely rövid ez múlandó világ") és egy vele 
azonos dallamra készült zsoltár-paraphrasis-
ban élt; az aszklepiadészi lüktetést meglepő
en jól követte a „Mikor Sénakerib a Jeruzsá
lemet" kezdetű zsoltár (RMDT211. I —II.)-
Az eredmény, mint a szerző mondja, igen 
szerény: „ . . . a XVI. század magyar verselői 
néhány egészen szórványos, és talán csak Syl
vester esetében sikerült kísérlettől eltekintve, 
aligha próbálkoztak komolyan az antik mérté
kesformák meghonosításával" (187.). —A met
rikus dallamoknak a magyar népzenére gya
korolt hatása is csekély volt, bár kimutatható. 
Ki gondolná például, hogy a „Bazsa Mari 

libája" c. népi dallam összefügg Tritonius 
II. ódatételével, a „Iam satis terris nivis 
atque dirae" kezdetű horatiusi óda (Carm. I. 
2.) dallamával? 

Az ily nagyszabású és rengeteg adatot 
tartalmazó filológiai műveket mindig lehet 
kiegészíteni. Nem akarunk visszaélni a bíráló 
ilyen jogával, így csak néhány apróságot 
teszünk szóvá. 

Szálkai László jegyzeteiről Bartha Dénes 
szép tanulmánya óta újabb adalékok is van
nak, főleg Mészáros István kutatásai folytán 
(Fii. Közi. 1964. 268; Száz 1966. 850.). Nem 
bizonyos egyébként, hogy a pataki iskola 
ágostonrendi monostorban volt. — A Cor
vináról legutóbb Csapodi Csaba közölt rend
kívül értékes adatokat (MKSz i960., 1961., 
1963. évf.) — A régi franciás Bourdeaux 
helyett (46.) inkább a modern alakot hasz
nálnám. — A humanista szerzők latin neve 
helyett is (különösen ha a nemzeti nyelvű 
irodalomban szintén tevékenykedtek) a mo
dern névalak a megszokott, tehát nem Tur-
nebus, Auratus, Sannazarius, Flaminius, 
Naugerius, P. Bembus, hanem Turnébe, 
Dorat, Sannazzaro, Flaminio, Navagero és 
Bembo (37.) — Cynthia Propertiusnál nem 
Diana mellékneve, hanem kedvesének el
nevezése (48.) — Mint érdekes adalékot em
lítem, hogy Buchanan metrikus zsoltáraiból 
Losonczi István 1769-ben megjelent Poétiká
ja tíz szemelvényt közöl, s ezzel is ébren 
tartja a skót költőnek a protestáns iskolák
ban élvezett népszerűségét (Vö. a debreceni 
Studia Litteraria 1964-es évfolyamában kö
zölt tanulmányommal). — Szerettem volna 
olvasni Kochanowski Bakfark Bálintról mon
dott megjegyzésének forrását (57.) — Milotai 
Nyilas István nevének Melotai írása (a 90. 
laptól) régies és hibás: kétségkívül a Szatmár 
megyei Milotáról származott; Zoványi Cikkei
ben külön figyelmeztet a helyes névhaszná
latra. — Károlyi Péter Poétikájának a 99. 
lapon idézett hexameteres példamondatában 
másolási hiba történt; helyesen: Discite 
Iustitiam moniti et non temnere Divos; a má
sodik szó végén az m jelzése a nyomtatásban 
nyilván letörött. Ez a figyelmeztetés egyéb
ként Vergilius Aeneisének VI. éneke 620. sorá
ban olvasható, az istenek ellen vétő Phlegyas 
mondja magáról és Theseusról. Lakatos 
István fordítása szerint: „Légy igaz és féld 
isteneink, példámon okulva". (Bp. 1962. 
120.) A protestáns humanisták igen gyakran 
idézték, így Bornemisza Péter is az Elektra 
latin utószavában (Vö. Borzsák István: Az 
antikvitás XVI. századi képe. Bp. 1960. 82. 
skk.). — Ha a Herepei János Adattárának I. 
kötetében (Bp —Szeged 1965. 317.) ismertté 
vált adatot Szilvás-Üjfalvira vonatkoztatjuk, 
akkor az üldözött prédikátor halála éve nem 
lehet 1615 (124.); a moldvai száműzetésre 
viszont semmi konkrét adatunk nincs. — 
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A Praxis pieíaíis XVII. századi kiadástörté
netére vonatkozó legjobb modern tanulmány 
Esze Tamástól való (Könyv és könyvtár. III. 
Debrecen 1963. 45—77.) — Maga a szerző 
hívta fel a figyelmemet, hogy nem volt mód
jában reflektálnia Erich Roth érdekes, e 
tárgyba vágó könyvére (vö. Kathona Géza, 
Theol. Szemle 1967.86-90.), valamint Mátyás 
Pálnak a brassói iskola diákjaira vonatkozó 
közleményére (Ref. Egyház, 1967. 53—63). 
— A 312. lap két kottapéldája felcserélendő, 
a felül álló („Quid frustra . . . ) kerül alulra, 
folytatása a 313. lapon. — Nem a szerző, 
hanem a szerkesztő hibája a német kivonat 
élén álló, képtelenül torz Rezümé (sic!) 
felirat. Mintha bizony nem volna jó a tisz-

HORVÁT ISTVÁN: MINDENNAPI 

Nemcsak élmények, de készen kapott, 
megrögzött sztereotípiák is élnek bennünk 
irodalomtörténeti rangú alkotóinkról. Ilyen 
hiedelem él a közfelfogásban — nem is 
minden alap nélkül! — például Horvát 
Istvánról. „Nagy álmodó", „délibábok ro
mantikus kergetője", „az optimisták apostola, 
„elvakult nacionalista" — ezek a köz
keletű ítéletek tapadnak leginkább személyé
hez. Valóban: Horvátra ezek a vonások is 
jellemzőek. De nem valószínű, hogy a klasz-
szikus tanítványai, Eötvös, Szalay és Vasvári 
ezért rajongtak volna annyira mesterükért. 
Egyéniségének nyilván voltak merőben más, 
hasonlíthatatlanul pozitívabb vonásai is, 
melyek alapján szellemiségének, emberi for
mátumának az eddiginél jóval összetettebb 
mérlegét kell megvonnunk. S hogy ez meny
nyire így van, azt Mindennapjának, azaz 
1805 — 1809 között vezetett naplójának nem
régen megjelent nagyszabású, rangos kiadása 
bizonyítja pregnánsan, plasztikusan. 

Horvát István pest-budai naplóját — 
felújítva Vajthó László kiváló kezdeménye
zését, és folytatva a szöveggondozói munkát, 
melyet Kisfaludy Sándor naplójának publi
kálásával 1962-ben elkezdtek - az ELTE 
Apácai Csere János Gyakorló Iskolájának 
munkaközössége rendezte sajtó alá. Ilyen 
nagyméretű, ugyanakkor sokrétű filológiai 
aprómunkát igénylő vállalkozás középiskolai 
tanárok és diákok kezdeményezéséből eddig 
még nem valósult meg Magyarországon. 
Napóleon és I. Ferenc korának igazi irodalmi 
tárházát adták ezzel kezünkbe a szöveggon
dozók — elsőrendű forrásanyagát a klasszi
cizmus második hulláma tetőzésének, majd 

tességes Zusammenfassung] Ha pedig a 
németben franciáskodunk, akkor tegyük 
francia helyesírással! 

Ügy hiszem, ismertető összefoglalásunk 
meggyőzte az olvasót arról, hogy Csomasz 
Tóth Kálmán könyvében a régi magyar iro
dalom kutatója értékes és hasznos eszközt 
kapott kezébe. Elnézést kell kérnünk a szer
zőtől, hogy elmélyedő zenei ismereteknek 
híjával lévén, könyvének éppen legnagyobb 
teljesítményét, a zeneit nem tudtuk kellő
képpen méltatni. Erre az egyoldalúságra 
azonban irodalomtörténeti folyóiratunk jel
lege is kötelezett bennünket. 

Bán Imre 

lassú visszahúzódásának, s a romantika 
indítékai első feltünedezésének. De ugyanilyen 
értékű kútfője a mű a kor társadalmi mozgal
mainak, a felvilágosodás szellemi-kulturális 
terjedésének, sőt — s számunkra ez az igazi 
meglepetés! — a reformkori liberalizmus 
egyes csírái-mozzanatai felvillanásának is. 
Nem utolsó sorban pedig gazdag dokumentu
ma a több mint 53 íves kötet a századeleji 
Pest-Buda, az igazi fővárossá csak később 
fejlődő város ekkor még nem túlságosan 
pezsgő életének, s benne egy magasra törő 
fiatal egyéniség kibontakozásának, intellek
tuális-világnézeti fejlődésének. 

Az új kiadvány fontos érdeme, hogy be
lőle kiderül: a fiatal Horvát István erőteljesen 
és bátran bírálta kora társadalmát. A Minden
napi írója mélységesen elégedetlen a fennálló 
viszonyokkal, bírálója nemcsak az ausztriai 
ház politikájának (ezt az ItK 1912. évfolya
mában megjelent szövegközlésből eddig is 
tudtuk!), de hazája elmaradott feudális vi
szonyainak is, felvetője egy sor oly értékes 
reformgondolatnak, amely csak jóval ké
sőbb, a nagy nemzetnevelő vonulat — 
Széchenyi, Kölcsey, Wesselényi stb. — mun
kája nyomán válik majd közkeletűvé. Ilyen 
vonatkozásban Horvát István naplója egye
nes folytatása a Kármán, Batsányi, Verseghy 
művében megnyilatkozó társadalomújító el
hivatottságnak, s közvetlen előzménye a 
reformkor első ideológiai-társadalmi kérdés
felvetéseinek, Magda Pál, Balásházy János 
szociológiai feltáró tevékenységének. Ez a 
társadalomkritika sokrétű, és bővelkedik 
reális meglátásokban: a tudósok és tanítók 
nyomorúságos életkörülményeitől, a nevelés-
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