
FIGYELŐ. 

Kont Ignác halála. Mély részvéttel vettük a hírt , hogy a legmunká-
sabb külföldi magyarok egyike, Kont Ignác , a múlt év december havában 
várat lanul elhunyt. A pár is i Sorbonne t aná ra volt s a Faculté des Let t -
res-en a magyar nyelvet és irodalomtörténetet adta elő. Magyarországhoz, 
mely annak idején nem adott számára kenyeret, hűségesen ragaszkodott 
s i rodalmi munkásságával százszor többet használt nemzetünk külföldi 
megbecsülésének, min t azok, akik i t thon megtagadták tőle a középisko-
lai t anár i katedrát. 

Ezek fájdalmas emlékek, melyekről az öreg Kont n e m szeretett be-
szélni. Miután valósággal belekényszerítették a kivándorlásba, Francia-
országban hallatlan szorgalommal kezdett életének ú j megalapozásához. 
Letet te a legnehezebb vizsgákat, középiskolai tanár lett, vidéki állomás-
helyeiről felküzdötte magá t a fővárosba. Hosszú irodalmi munkásság vet 
fényt tövises pályájára, míg végül jobb helyzetbe jutott ós fokozott erővel 
folytathat ta é le tprogrammját : nemzetünk történelmének és irodalmának 
külföldi ismertetését s a magyar-francia kölcsönhatások kimutatását . 

A legritkább, legnemesebb típusok egyike volt : a hazájából szám-
űzött, ágrólszakadt magyar tudós, aki a maga igénytelenségében egész 
természetesnek találta helyzetét. Hogy sorsában mennyi a tragikum, azt 
ta lán észre sem vette. Legyen áldás emlékén ! 

P. J. 

Széchenyi naplói. Napjainkban, amikor a Széchenyi-irodalom napról-
napra nő, az érdeklődés egyre fokozottabb mértékben fordúl Széchenyi naplói 
felé. Kétségkívül ezek Széchenyi legérdekesebb munkái, jóllehet máig sincse-
nek a maguk eredetiségében közkézre bocsátva. Van ugyan egy kiadásuk, a 
Zichy-féle, amely tagadhatat lanul lelkes munka , de ennek tudományos értéke 
nagyon csekély. Inkább előtanulmány Zichy Széchenyi-életrajzához, mint-
sem komoly kiadás, amennyiben, ahelyett hogy a naplót közölné, saját 
szubjektív terjengősségével rajzolja a kort, a szereplő egyéneket, a politikai 
életet és az országgyűlési vitákat, melyek Széchenyi szavaival jóval frap-
pánsabbúl hatnának. Csupán a nagyobb nyomaték kedvéért közöl fejezetei-
ben néhány sort, esetleg oldalt, szószerint. Általában zavaros képet ad. 
Összekeveri saját felfogását a Széchenyiével. H a Széchenyi pszichológiáját 
akar juk megismerni, Zichy felfogásán keresztül láthatjuk meg csupán ; 
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lelki életében, benső küzdelmeiben nem vehetünk részt és így kevésbbé 
érthetjük meg. Zichy megpróbálja ugyan a komplikáltabb lelkiállapotot 
megfejteni, de kevés sikerrel s rendesen egy patet ikus felkiáltással segít 
magán. Gondatlan is. Kronológiát e naplóból tökéletesen lehetetlen össze-
állítani. 

De bármilyen kiváló munka volna Zichy müve, az önálló kutatás 
számára eleve elveszett, mihe ly t nem az eredeti naplót adja. Felesleges 
munka is. Naplót akkor olvasunk, amikor m a g u n k akarunk képet alkotni 
valakiről, vagy valamiről, akkor pedig az illető naplóírónak mások szub-
jektivitása által el nem homályosított dokumentumaira van szükségünk. 

Széchenyi naplóinak eredeti kiadása ellen felhozzák, hogy benne 
kompromit tá l ja egyik-másik főúri családot, különösen némely hölgy -
kortársát s ezért nem közölhető. Bégen volt m á r az, nem lehet már szó a 
kompromit tálásról (a nevek nagy részét maga Széchenyi megsemmisítette), 
de ha mégis alkudni kell, hát jó, hagyják ki a kompromit tál t hölgy-
neveket, különösen, ha sem az ember, sem a politikus Széchenyire nem 
fontosak. 

Kötelességét teljesítené a M. T. Akadémia, ha Széchenyi naplóit 
kiadná, szigorúan ügyelve arra, hogy a kiadó a maga megjegyzéseit, ma-
gyarázatait , csak jegyzetekben közölhesse. A Kazinczy-kiadás, melybe az 
álszemérem, szerencsére, n e m avatkozott be, jó minta gyanánt szolgálhat 
egy tudományos jellegű publikációnak. 

—У —a-

Három lap a magyar regényirodalomról. Leipzigben a tanítóság több 
nevezetes intézménye közt a Pädagogische Literatur-Gesellschaft, Neue 
Bahnen a taní tók továbbképzését havi folyóirat tal és igen változatos tárgyú 
tudományos kiadványokkal szolgálja. Legújabb kötete : Der Roman des 
Auslands seit 1800, von Otto Hauser (Leipzig, R. Yoigtländer, 1913, 
I V + 1 9 2 1. Ára kötve 2-60 M.) A szerző i t t csak «már megállapított íté-
letek összefoglalását» nyúj t ja , egyebekben régibb munkájához (Weltgesichte 
der Literatur; Leipzig, Bibliogr. Ins t i tu t , 1910) utasít, melyben az az 
ú j — úgymond — hogy fejtegetéseit «a történelem anthropologiai fel-
fogása» i rányí t ja . I t t csak a nagy, világra szóló jelentőségű (weltbedeutend) 
i rodalmakat tárgyalja. Utolsó fejezete : Der magyarische Roman. Az egész 
három oldal s a fejezet végén néhány sor van az indusok és japánok regény-
irodalmáról . Rólunk azt mondja, hogy a reformáció kora, Luther hatása, 
teremtet t magyar irodalmat ; ezt az ellenreformáció elpusztította s csak a 
felvilágosodással járó kedvezőbb viszonyok között éledt ú j ra irodalmunk 
Goethe ha tása alatt. Az első modern regényünket Ká rmán József írta. 
Hasonló kísérletek u tán azonban csak a romantika teremtet te meg az 
igazi regényt . Emlí t i Jósikát , Eötvöst, Keményt , Petőfit (mint középszerű 
prózairót és lu theránus tótot), Jókait (akit külföldön is szívesen olvastak 
és épen n e m mongol t ipusú). Azután szószerint ezt mondja : «Azóta nem jelent 
meg Magyarországon Jósikáéhoz, Eötvöséhez, Keményéhez és Jókaiéhoz 
hasonló jelentőségű elbeszélő, ha ezek mellett és utánok van is néhány 
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figyelemre méltó tehetség. Ámbár Mikszáth Kálmán a részévé lett becsü-
lést inkább azoknak az eredeti képecskéknek köszönheti , amelyeket be-
mutatot t ; ezek a «tót atyafiak» és egy kuntörzs, «a jó palócok», k ik rő l 
két beszély-gyűjteményének a címét vette. A ref. püspök, Baksay Sándor , 
Gárdonyi s az i f jabbak közül Szívós Béla szintén inkább csak beszélyeket 
és rajzokat írnak, mind híven figyelvén meg a népet vagy a kis polgárok 
világát. A pessimista Vértesi Arnold ; Tábori Bóbert ; Jókai utóda, a hu-
moros sváb, Herczeg Ferenc, Werne r Gyula, aki a magyarság teljes győ-
zelmében látja az üdvöt, Flaubert és Anatole F rance követői : Ambrus 
Zoltán és Pékár Gyula, a modern Ady Endre — néhány név a legjobbak 
közül, kik említést érdemelnek. Pusz tán a nevekből is látható, hogy az 
újabb magyar irodalom nem kevés tehetséget a «nemzetiségeknek» köszön-
het. (A szerző ezt az állítását a magyarosí tot t írói nevekkel is iparkodik 
igazolni.) Valóban alig is lehetne máskén t megmagyaráznunk gazdagságát 
és változatosságát. Ehez kell még vennünk, hogy a tehetségek nagy részét 
a rendkívül élénk politikai élet foglal ja el s épen Magyarországon n e m 
kevés mestere van az élő szónak. A magyar irodalom a teljes európaiság 
hatását teszi ; csak a nyelv ázsiai eredetű, azonban ennek is ebben az 
országban és főként az utolsó évszázadban fejlett k i az a hajlékonysága, 
mely az európai nyelvekkel egyenlővé teszi.» 

Bizonyára nem valami sok ez, ami t így a német tanítóság a magya r 
regényirodalomról megtud. E pár lap azonban nem olyan bántó h a n g ú , 
amilyent némely más hasonló mű használ . De mikor ez is hangsúlyozza, 
hogy a magyar i rodalmat is az «europäischer Kulturkreis »-hoz kell szá-
mítani , mégis úgy érzi az ember, hogy ez kegyesség. Minket még ma i s 
jövevénynek néznek. 

IMRE SÁNDOR. 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület és a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság. Társaságunk mindenkor há lásan emlékezhetik meg az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület vezetőségéről, mely már a kezdet kezdetén 
lekötelező jóindulattal karolta fel ügyünket s azóta is meleg szeretettel 
figyeli munkásságunkat . Most, hogy az Irodalomtörténet második évfolyama 
megindult, az Orsz. Köz. Tan. Közlöny f. évi 9. számában a következő 
tanulságos sorokat olvassuk, melyek igazán érdemesek arra , hogy Társa-
ságunk évkönyveibe is feljegyeztessenek. «E most megjelent füzettel — 
úgymond a Közlöny cikkírója — i m m á r második évfolyamába lép a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság nagy elterjedésnek örvendő folyóirata. 
Kartársaink emlékezhetnek, hogy a gyorsan felvirágzó Társaság közlönyünk 
hasábjain, az Országos Középiskolai Tanáregyesület kebelében, bontott 
zászlót s innen indult az alapítás és szervezés útjára. Azok előtt, akik 
eddig is önérzettel hivatkoztak a magyar tanárság tudományos súlyára, 
bizonyára örvendetes jelenség, hogy ez a jelentős nemzet i kul túrmunkát 
végző egyesület egy év leforgása alatt ennyire megerősödhetett s pusztán 
a maga erejéből ilyen középponti jel legű orgánumot képes fenntartani . 
Mindenesetre méltán fokozhatja önbizalmunkat s növelheti erőnk és súly-
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unk tudatát, hogy ismét egy fontos kultúrpozicióval erősítettük a magyar 
tanári rendet, melynek, mint a legutóbbi hónapok eseményei mutat ták, 
annyi tájékozatlan és igazságtalan ellensége van. Egy tudományos társa-
ság, mely ezernél jóval több tagot számlál s melyet úgyszólván kizárólag 
tanárok alapítottak és tartanak fenn : ez — magyar specialitás. Más 
országokban az úgynevezett művelt nagy közönség, a mágnások, főpapok, 
országgyűlési képviselők, előkelőbb kereskedők, tőkepénzesek s a történeti 
osztályok tehetős tagjai is szívesen áldoznak efféle kultúrcélra ; nálunk — 
a tanárok. Bizonyos, hogy a magunk szempontjából örvendenünk kell 
ezen a jelenségen, a megszállott kultúrpontok egyedüli birtoklásán ; bizo-
nyos az is, hogy erkölcsi és anyagi befektetésünk fontossága előbb-utóbb 
gondolkodóba fogja ejteni az ú. n. irányadó tényezőket : másrészt azon-
ban jellemző, hogy mennyire magára (illetőleg reánk) van hagyatva ebben 
az országban a tudomány és a komolyabb szellemi munka. Örömmel 
üdvözöljük az Irodalomtörténet ú j évfolyamát, mely bizonyára nélkülöz-
hetetlen tájékoztatója lesz a magyar irodalom tanárainak s kívánjuk, 
hogy feladatát, a legnemzetibb studium fejlődésének havonkénti összege-
zését, minél sikeresebben oldja meg.» 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és könyvtárak cím-

könyve. Közrebocsátják a múzeumok és könyvtárak országos tanácsa és 
országos főfelügyelősége. IV. évfolyam. 1904—1911. Budapest, 1912. 1043 1. 
Az Athenaeum nyomdája. 

A gazdag tartalmú, vaskos kötet 2336 közgyűjteményt ismertet. 
A falvak és városok betűsoros rendjében (Aba-Zsolna) veszi számba a nem 
magánjellegű könyvtárakat, múzeumokat és tudományos gyűjteményeket. 
A legtöbb gyűjtemény, természetesen, Budapestre esik. Itt van az ország 
három legnagyobb könyvtára : a m. n. múzeumi (több mint 300,000 köt.), 
az egyetemi (kb. 300,000 köt.) és az akadémiai (kb. 170,000 köt.). Az 
utóbbi u tán a benedekrendiek pannonhalmi könyvtára következik (kb. 
160,000 köt.). Ezenkívül még hét könyvtár 100,000—150,000 kötetszámmal. 
A kötet a legtöbb gyűjteménynél közli az alapítás évét, az állomány ösz-
szegezését, a kikölcsönzés módozatait, az évi költségvetést, a gyűjtemény 
kezelőjének nevét. Az adatok összegyűjtésének és feldolgozásának munká-
ját a Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége ú t ján beszerzett 
jelentések alapján Mihalik József előadó, orsz. felügyelő i rányítása és fel-
ügyelete mellett Surányi Károly áll. főgimn. tanár végezte. 

Gyöngyösi kalendárium 1913. évre. A Hanisz Imre Közművelődési 
Egyesület évkönyve. V. évf. Szerkeszti : Stiller János áll. főgimn. tanár. 
Gyöngyös, 1913. 177 1. Egr i érseki líceumi nyomda. Ára 1 kor. 

Talán ez az ország legtudományosabb kalendáriuma. Jól szerkesztett, 
komoly vállalat, melynek színvonala évről-évre emelkedik. Közleményei 
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között mindig akad egy-kettő, mely a magyar irodalomtörténetírók érdek-
lődésére is számot tarthat . I lyen a most megjelent évfolyamban Márki 
Sándor megemlékezése Horváth Mihályról : nemes lendületű, magas szem-
pontú méltatás ; egy kitűnő stilisztának és élesen látó történettudósnak 
emlékbeszéde. Márki Sándor azon felette csekély számú történetíróink 
közé tartozik, akik nemcsak kutatni , hanem írni is tudnak. Ma, mikor 
•történetíróink annyira szárazon és unalmasan, annyi lélektelenséggel és 
stiltelenséggel halmozzák össze adataikat, lelki üdülés az ilyen olvasmány. 
Alszeghy Zsoltnak két cikke van a kalendáriumban : az egyikben Vachott 
Sándor levelezését ismerteti, a másikban Spetykó Gáspár leveleit. Gondo-
san megírt tudományos közlemény mind a kettő. Ugyanezt mondhatn i 
Stiller Kálmán dolgozatáról, Vahot Imréről, mely szabad-líceumi előadás-
nak készült, de jóval felülhaladja az efféle népszerűsítő felolvasások szín-
vonalát . 

A Bács-Bodrog-Megyei Irodalmi Társaság Évkönyve. S z e r k e s z t e t t e : 
Pataj Sándor főtitkár. Zombor, 1912. 79 1. Bi t te rmann Nándor nyomdája . 

A füzetben, melynek nyomdai kiállítása minden kritikán aluli, a hi-
vatalos közleményeken és verseken kívül van két ismeretterjesztő cikk is. 
{Trencsény Károly : Mikszáth nyelvművészete. Kohlmann Dezső : II. Rá-
kóczi Ferenc a magyar költészetben.) A művelt nagy közönség számára 
készült mindkettő. 

Dedek Crescens Lajos : Tu me sequere. B e g é n y . B u d a p e s t , 1912. 3 6 0 1. 
Szent-István-Társulat kiadása. Ara 4 kor. 60 fill. 

Ez a m ű az Ipolyi Arnold kiadásában megjelent Yeresmarty Mihály 
önéletrajz regénybe formálása. És épen azért, mivel egy irodalmi szemé-
lyiségnek életét nyúj t ja élvezetes formában az olvasónak és mivel Yeres-
mar ty szerepe alkalmat ad arra is, hogy e kor egész irodalmának kohó-
jába bevilágítson, nagyon ajánlható az if júságnak (különösen a VII . osz-
tályban a reformáció és antireformáció tanítása kapcsán). Költői értéke 
azonban kevés ; az, amit Veresmarty érdekes soraihoz hozzátold, pl. a két 
szerelmes história, ri tkán korjellemző ; a lelki problémák nincsenek eléggé 
•a regény előterébe állítva, — szóval a nagyközönség érdeklődésére nem 
igen t a r tha t számot. 

Zs. 

Űj könyvek és füzetek. — Császár Elemér: Ányos Pál. Budapest, 1912. 
•255 1. Athenœum-nyomda. (Magyar Történeti Életrajzok. XXVIII. 1—3. 
Ismerte tni fogjuk.) — Hellebrant Árpád : Kriza János levelei Toldy Ferenc-
hez. Budapest, 1912. 24 1. (L. fo lyói ra tunk: I. 529.) — Enyedi György: 
Tancredus király leánya Gismunda és Gisquardus széphistóriája. Össze-
hasonlító irodalomtörténeti bevezetéssel és jegyzetekkel kiadja Henrich 
Arnold. Kolozsvár, 1912. 127 1. Athenseum-nyomda. Ára 3 kor. (Érte-
kezések a kolozsvári tudomány-egyetem magyar irodalomtörténeti szemi-
náriumából. 2. szám. A néhány hó előtt megjelent 1. számot, Borbély 
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Fe rencnek : Gyulai m i n t œsthetikus c ímű művét már i smer te t tük: I. 411.. 
Minden egyes szám kapha tó a kolozsvári egyetem magyar irodalomtörté-
net i szemináriumában.) — Imre Sándor : Nemzetnevelés. Jegyzetek a ma-
gyar művelődési politikához. Budapest, 1912. 234 1. Ajtai K. Albert kolozs-
vári könyvsajtója. (A Magyar Társadalomtudományi Egyesület Könyvtára.. 
2. szám. A becses kötetből egy nagyszabású kultúrpoli t ikai p rogramm 
körvonalai bontakoznak ki ; súlyos és komoly tételek, melyeknek meg-
vi ta tása elmulaszthatat lan kötelessége volna pedagógusainknak, szocio-
lógusainknak és kultúrpoli t ikusainknak.) — Az Országos Református Ta-
náregyesület évkönyve az 1912—1913-ik tanévre. Szerkesztette S. Szabó 
József egyesületi főjegyző. Tizenegyedik évfolyam. Debreczen, 1912. 179 1. 
Yárosi nyomda. (A hivatalos közleményeken kívül a köv. értekezések : 
Csűrös Ferenc : Kálvinista tradíciók és modern nevelés. Nagy Sándor :: 
A Wesselényi-kollégium Uránia színháza. Márk I m r e : A stílus és a fogal-
mazás i képesség művelése a középiskolában. Bessenyei Lajos : Mi módon 
lehetne latin tan í tásunk színvonalát emelni ? Szilády Zoltán : Újabb ter-
vezet a középiskolai természetrajz-tanításhoz. Szabó József : Előterjesztés 
a vallástani terv és módszertan tárgyában.) — Waldapfel János : A gya-
korlóiskola szelleme. Jubileumi jelenet . Budapest, 1912. 31 1. Frankl in-
nyomda. (Párbeszédekben írt tö r téne lmi és pedagógiai visszapillantás a 
tanárképző-intézeti gyakorló-főgimnázium negyven esztendős múltjára.) — 
Hangay Sándor: Művészetek az én tükrében. Sopron, 1913. 148 1. A Kul-
t u r a kiadása. Böttig-nyomda. (Tar ta lma : művészetelméleti és pedagógiai 
cikkek.) — Hangay Sándor: Bábszínház. Sopron, 1913. 113 1. A Kul tura 
kiadása. Bött ig-nyomda. (Novellák.) — Világkönyvtár. Bévai-kiadás. Egy-
egy kötet 1 kor. 90 fill. (Carlyle : A francia forradalom története. Ford. 
Bará th Ferenc. H á r o m kötet.) — Magyar Könyvtár. Lampel-kiadás. Egy-
egy szám 30 fill. (681. Edmondo De Amicis : A török nő. Ford. Yezsenyi 
Béla. 682—683. Daudet és Belot : Sapho. Ford. Ábrányi Emil. 684. Fut-
relle : A gondolkozó gép. Ford. Schöpfiin Aladár.) — I. Poeti Futuristi. 
Libero Altomare, Mario Betuda, Paolo Buzzi, Enrico Cardile, Giuseppe 
Carrieri, Enrico Cavacchioli, Auro D'Alba, Luciano Folgore, Corrado 
Govoni, G. Manzella-Frontini, F . T. Marinetti, Armando Mazza, Aldo 
Palazzeschi. Con u n proclama di F . T. Marinetti e uno studio sul Verso 
libero di Paolo Buzzi. Milano, 1912. 428 1. Prezzo : due lire. Edizioni 
Futuris te Di «Poesia». Milano. Corso Venezia 61. — La Bataille De Tri-
poli (26. octobre 1911) vécue et chantée par F. T. Marinetti. Milano.. 
1912. 88 1. Edizioni Futuriste D i «Poesia». Milano. Corso Venezia 61. 


