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A P A T A K I N É V T E L E N É S D O B Ó J A K A B . 

— Egy feltevés története. — 

Aeneas Sylvius De duobus amantibus című prózában írt novel-
lája XVL századbeli verses magyar átdolgozásának keresett szerzőjére 
nézve a következő módszeres meggondolás lehet irányadó. 

A Lucretiát olyan énekszerző írhatta : 
1. aki 1577-ben, Sárospatakon, az úr gombos kertében, tehát a 

várúr kertjében dolgozhatott ; 
2. aki fiatal ember volt, s koránál és világi állapotánál fogva 

afféle erotikus költemény szerzésére kedvet érezhetett és ebben feszé-
lyezve nem volt ; 

3. aki humanista thémákat dolgozott fel ; 
4. akinek valamely műve és a Lucretia közt esetleg külön egye-

zés is akad; 
5. aki Balassival összeköttetésben lehetett, ha nem ő volt. 
V. ö. az 1592. kolozsvári (címlapos) kiadás végét: 

Mi koron irnánac más fgl ezer vtán hetuen hét efg- | tendóben, Aeneas 
Syluius irafsábol fgerzéc ez éneket | versekben, Bodrogh vize mellet Patac 
varofsában, | az wr gombos kertében. 

És a végétől számított 14. és 13. vsz.-ban : 
. . . Nem azoknac irtam . . . | à kiket ebből régen kifárafgtot | az reft 

és túnya vénfég. 
Iffiac en feleim iffiaknac hafznokért ezeket őfgue | fgettem. 

Nekem szemembe tűnt Dobó Jakab, az a dalszerző fiatal levente, 
akit a Eadvánszky-kódex a Balassi XLVI. énekének feliratában meg-
nevez : «Az Dobó Jakab éneke,1 az «Már szintén az idő vala kinyí-
lásban» ellen szerzett ének.» Ebből a feljegyzésből régen tudták 
Balassi költészetének ismerői, hogy Dobó J a k a b szintén költött dalo-

1 I t t a kiadásban (72. 1.) pont van, ezt vesszőre emendálom. A pont 
félreértésre adhat s már adott is okot ; a XLVI. ének nem vendégvers 
a Balassi versei közt (nem a Dobó J.-é), hanem a Balassi Julia-dalainak 
egyike. Szilády is Balassiénak tekinti. 

Irodalomtörténet. Ü 
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kat. Különben unokatestvére volt Ferencnek és Krisztinának, fia volt 
Dobó Domokosnak, az egri hős testvéröccsének. 

0 rá alkalmazva a fenti kritériumokat, így állt a kérdés : 
1. Dobó Jakab nemcsak unokatestvére volt Ferencnek, a pataki 

vár urának, tehát a várban nemcsak vendégül szerepelhetett, hanem 
részbirtokosa is volt a várnak ; az 1573-ban kiállított inscriptionális 
levél az ő nevére is szól a Sulyok Sáráé, Dobó Ferencé és Krisztináé 
mellet t ; sőt Ferenc az anyjával szemben azt vitatta, hogy Jakabot, 
mint a Domokos ágának képviselőjét felerész illeti a várban, míg 
őket hármukat, mint István ágának tagjait a másik felerész (vagyis 
anyjának nem negyed-, hanem hatodrészhez van joga).1 1577 április-
ban Ferenc kizárta ugyan anyját és húgát Patakból, de Jakab vele 
maradt. Ó tehát 1577-ben otthon volt Patakban és az úr gombos 
kertjében annyit tartózkodhatott, amennyit csak tetszett.2 

2. Dobó Jakabról már Sziládynak a XLVI. énekhez tartozó jegy-
zetéből tudhattuk, hogy egy nemzedék volt Ferenccel, Krisztinával és 
Balassi Bálinttal. Fiatal ember volt tehát. Sőt fiatalon is halt el. Szamos-
közy szerint if júsága első virágjában elpusztult ; szerencsétlen lovaglás 
közben nyakát szegte. A Ferencet ért családi csapásokat elbeszélve így 
folytatja az író : et Jacobus Francisci patruelis, Dominici filius, Unga-
ricae iuventutis princeps, qui alter bonorum heres erat, in primo 
aetatis flore interiit».3 Minthogy e szakasz után Szamosközy 1580-iki 
eseményt beszél el (a nádudvari csatát), Szilády a Jakab halálát 
1580 tájára tette. Azóta megtudtuk, hogy Jakab a Krisztina és Bál in t 
házasságkötésekor még élt, de az 1585 jún. 1. kelt kir. parancs m á r 
mint olim-ot és decedente interim antefato olim Jacob Dobo-1 em-
líti.4 1585 február és május közt halt meg. 1577-ben tehát élt. 

1 Orsz. levéltár. Dobó levéltár, 1. csomó. 
2 Hogy ez a Gomboskert nem symbolikus kifejezés, azt nem a Ma-

gyar Nyelv 1910. évi hozzászólásaiból tudtuk meg legelébb, hanem a 
Szilády Árontól az Irodt. Közlem. 1893. évf. 208. lapján közölt oklevélből, 
a Balassi B. hatalmaskodásának az udvarhoz intézett leírásából. Harsányi 
István stb. hozzászólása azt tisztázta, hogy a kert a várhoz tartozott. 
A név eredetére nézve Mészöly G. gombvirágos kertre gondolt ; még előbb 
Dézsi Lajos ,Orczy-kert'-féle eredetet gyanított, vagyis hogy a kert régibb 
tulajdonosa valami Gombos nevű család lehetett ; Takáts Sándor véle-
ménye szerint pedig a rózsafák, köszméték és ribiszkék mellett volt 
gombos karókról nyerhette nevét a kert. (Bp. Szemle 1915 aug. 169. 1.) 

3 Monum. Hung. Hist. II. Scriptores, XXI. 208. 1. 
4 EPhK. 1896. 852. 1. Irodt. Köziem. 1900. 336. 1. Még februári 

levélben Balassi a Dobókat említi. L. Takáts S. Bp. Hirl. 1908. 288. sz. 
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De nem volt-e igen fiatal? Aki 1585-ben mint «adolescens» «in primo 
aetetis flore» hal meg, írhat-e nyolc évvel korábban Lucretiát? Ezen 
a ponton merültek fel kétségek kutatásaim közben. Az, hogy 1577-ben, 
épen a kritikus évben a pozsonyi káptalan előtt ügyvédeket vall 
(40-et), nem bizonyít nagykorúsága mellett, mivel Werbőczy szerint 
az ügyvédvalláshoz nem teljes korúság, hanem csak törvényes korú-
ság kellett, ami akkor 12 év volt. De egyelőre megnyugtatott Szir-
may Antalnak egy hivatkozása,1 mely szerint Dobó Ferenc és Jakab 
1575-ben és 1580-ban mint Perényi Zsófia (István leánya) gyámjai 
felmentvényt kapnak. E hivatkozásnak hinnem kellett, mivel az itt 
együtt említett nevek csakugyan összetartoznak és Szirmay ezt nem 
álmodhatta meg, csak oklevélből vehette. Eszerint Jakab legalább 
1580-ban már nagykorú lett volna. Mivel pedig az 1578 ápr. 25-én 
Pozsonyban a királyi bizottság előtt és rábeszélésére Ferenc és anyja 
közt nagy nehezen létrejött «amicabilis compositió»-ban Ferenc Jakab 
nevében is kötelezettségeket vállal — cuius tutorem agit — : ebből 
szorosabb kormeghatározás is ígérkezett, hogy t. i. Jakab 1578 ós 
1580 közt lett nagykorú, tehát 1577-ben 22 éves lehetett. Alkalmas 
kor, hogy egy úrfi Lucretiát írjon. Hogy Dobó Jakab nem lehetett 
tucatember, s talán épen szellemi tekintetben sem, azt a humanista 
történetíró dicsérete : «Ungaricœ iuventutis princeps», eléggé iga-
zolja. Tersének is lehetett bizonyos valutája, ha Balassi arra mél-
tatja, hogy ellendalt ír reá és 4 énekében idézi dallamát. 

3. Dobó Jakab éneke az első során kívül elveszett, de hogy mi 
volt a tartalma, azt megtudhatj uk az ellendalból. Balassi XLVI. éneke 
azt mondja : 

Bezzeg nagy bolondság volt a balgatagban, 
Cupidót ki írta gyermek ábrázatban, 
Mert nem gyermek, a ki bir mindent világban. 

Vaknak sem mondhatni, mert nem találná oly biztosan mérges nyi-
lával a sziveket ; szárnya sem lehet, mert elrepült volna szívemből s 
nem rakná benne a tüzet ; nem is mezítelen, ki mindeneket foszt. 
Dobó Jakab énekének a főpontjai tehát ezek voltak : minő elmés 
művész volt az, aki Cupidót 1. gyermeknek, 2. vaknak, 3. szárnyas-
nak, 4. mezítelennek ábrázolta. Hogy az a keret is benne volt (a 
művész elmés voltának dicsérete), bizonyítja Balassi énekének utolsó 
versszaka : 

Ez egynehány versben feleltem meg annak, 
A ki alította nem kis okosságnak, 
Cupidóra gyermek-szeméit hogy irtanak. 

1 Notitia . . . comit. Ugochensis. Pestini 1805. 144. 1. 

6 * 
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Ez, amint van, mindenestül humanista théma. A mintát Proper-
tius szolgáltatta I I I . 3. (П. 12.) elegiájával ; ez visszamutat az ale-
xandriai költészetre (Mosehos I . eidyll., Meleagros stb.). Az Eros-, 
Amor- (Cupido-) motívumnak és a szerelem attribútumainak a görög 
ós római költészetben és képzőművészetben való történetét e helyen 
mellőzöm (ha feltevésem bevált volna, azt is közölném), utalok Fur t -
wängler cikkére Eoscherben. Épúgy mellőzöm a Cupidó-leírások, 
Cupido-történetek és attribútumok szemléjét az újlatin költőknél. 
(V. ö. Burmann-Santenius Propertius-kiadását, Utrecht, 1780., 287. 1. 
Eckhardt Sándor jeles értekezését: Balassi irodalmi mintái, Bp. 1913.) 
Az ismertető jegyeket variálják; a többségnél megmarad a gyermek-
jelleg, a szárny, a nyíl, a fáklya ; ezek mellett föl-fölmerül a vakság 
és a meztelenség ; általán e két utóbbi inkább a humanista költőknél 
van hangsúlyozva, alighanem plasztikai ábrázolások hatására. Balassi 
Angerianusból fordítja Dobó Jakab énekének cáfolatát, de természe-
tesen a pontok megfelelnek Dobó Jakab éneke tartalmának. 

4. A Pataki Névtelen az Aeneas Sylvius elbeszélését megtoldotta 
egy allegorikus elmélkedéssel a szerelemről (Sziládynál az 1465. sor-
tól végig). Leír ja az ifjaknak, az ő feleinek, a szerelmet, hogy óva-
kodni tudjanak tőle, ha kerülgeti őket : 

Gyermec à fgerelem mezítelen iryác nincz ó neki | fgakála, Sgeme 
vak őnéki hailandó kéz iya vállán va- | gyon két fgárnya, Oldalan tegzében 
foc mérges nyi- | lai, kezében éghó fáklya. 

Iryác gyermec képben m e r t . . . 

Es azután egyenként megokolja a jegyeket 4 strófán keresztül. 
Ez az egyezés döntő jelentőségűnek tetszett. 

5. A Dobók Balassával sokszoros összeköttetésben voltak. -Jakab-
nak anyja Balassa-lány volt, Szklabonyai Balassa Fruzsina, Bálintnak 
másodunokatestvére. Ha tehát szükséges Sziládyval feltennünk, hogy 
Balassinak 1578-ig ismernie kellett a Lucretiát, Dobó Jakab szerző-
sége ennek a feltételnek is megfelelne. 

Közben értesültem arról is, hogy előttem több évvel Takáts Sán-
dor, a XVI. század életének egyik legjártasabb ismerője, szintén 
Dobó Jakabra gondolt. 

Ennyi ok alapján elég tetszetősnek véltem föltevésemet, s azért 
a M. Irodtört. Társaság jan. 8-iki ülésére «A Pataki Névtelen neve» 
címmel jelentettem be előadásomat. Hiszen, ha van egy énekszerző, 
akiről par excellence tudjuk, hogy épen a kérdéses nyáron Patakon 
lakhatott és az urasági kertben dolgozhatott, egy vitézlő úrfi, akinek 
egy éneke pontról pontra összevág a Lucretia történetének a Pataki 
Névtelentől eredő kitoldásával, s aki Balassának is személyes ismerőse 
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és két részről is rokona : akkor a föltevést nemcsak meg lehetett, 
hanem meg kellett kockáztatni. 

A levéltári kutatást azonban tovább folytattam, részint Dobó 
Jakab személyére nézve, részint abból a célból, hogy az alsó korhatárt 
kétségtelenül megállapítsam. Ez a feladat nem hagyott nyugodni. 

Technikai okokból számos más pro és contra nyom után (épen 
előadásom napján délelőtt) került kezembe az Orsz, Levéltár kitűnő 
indexeiből és elenchusaiból már elébb tudomásomra jutott revisionális 
«super illegitima aetate Jacob Dobo», még abból az időből, mikor 
István élt és a Jakab gyámja volt. Ez a feszült várakozással kutatott 
korlevél csakugyan eldöntötte a kérdést. A korlevél nem eredeti pél-
dányban, hanem két rendbeli átírásban maradt fenn, két keresetbe 
foglalva, melyeket István 1568-ban indított.'1 Mérey Mihály nádori 
helytartó tanúsítja benne 1568 Jubilate vasárnap hetében, hogy fel-
kérték az eléje vezetett nemes Dobó Jakab, néhai Ruszkai Dobó 
Domokos zsenge korú fia korának megállapítására ; ő tehát amennyi-
ben szemmel megítélhette és elméjében megbecsülhette, ezt a fiút hat 
évesnek és egy hónaposnak találta ; erről kiadja a leletet. A két ok-
levél írása rossz ; de olvasásában (az évszámra nézve) nem tévedhetek. 
Az okirat tartalmi hiteléhez sem férhet szó. Hat éves gyermek korá-
nak megítélésében nem lehet tévedni öt-hat; évet. Mérey Mihály ná-
dori helytartó hivatalos nyilatkozata hitelt követel. Nehogy pedig 
bárki a többi körülmény találkozásának megvesztegető hatása alatt 
mégis kétségbevonja ez oklevél érvényét, megjegyzem, hogy még más 
úton is valószínűtlenné tudom már tenni Jakabnak 1560 előtti szüle-
tését. Az ő anyja előtt atyjának Bajoni Kata volt a felesége, ez Erdély-
ben Déván halt meg pestisben, 1554- szeptemberben, alig féléves kis fia 
után 6 nappal, fiatalon. Domokos, mint erdélyi vicevajda (1553—56) még 
Erdélybe vitte feleségül Szklabonyai Balassi Fruzsinát. Ő 1556—1558 
a konstantinápolyi Héttoronyban ült ; feleségét és Anna nevű leányát 
Dobó Istvánnal és nejével Sulyok Sárával és Ferenc fiával együtt 
szintén elfogták 1556 novemberében Perényi Gábor és társai. Az erről 
szóló oklevélben csak Anna van említve, Jakab nincs ; de a házasság, 
ha Domokos megtartotta a gyászévet, alig is volt több egy évesnél. 
István Domokost 1558-ban váltotta ki, Jakab tehát 1559 előtt nem 
születhetett, akkor pedig már szintén «elkélt» attól, hogy a Lucretiát 
1577-ben írhassa. A korlevél hitele megtámadhatatlan, Dobó Jakab 
1562-ben született, a Lucretia keltekor tizenötéves volt. 

1 Orsz. levéltár. DL. 24,059. sz. és NBA. 462. N. 30. Az oklevél latin 
szövegének közlését fenntartom máskorra. 
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A nyomozás eredményei tehát a következők : 
1. Az a föltevés, mintha a Lucretiát Dobó Jakab írta volna, 

egyszersmindenkorra lekerül napirendről. Ebben a kérdésben eddig 
ег a legnagyobb bizonyosság, noha ellenkezője néhány hétig a leg-
nagyobb valószínűségnek látszott. Más kutatónak tehát nem lesz szük-
séges ezt a vak eret kergetnie. 

2. A Lucretia szerzője Dobó Ferenc udvarában keresendő. (Egy 
úrfi vendége, aki pl. azon a nyáron nála vadászott ? Egy az ő udva-
rában hadinevelés végett tartózkodó fiatal levente ? Jogtanácsosa, 
illetőleg titkára, mintegy Gyöngyösinek a szolgálat nemében és a 
verselő kedvben előde? Jakab tanítója?) Balassi Bálint szerzősége 
meg van ingatva, de végleg megdöntve eddig nincs : 1577-ben hosszabb 
időt töltött Magyarországon (júl. és szept. Liptóújvár, nov. Zólyom), 
Dobó Ferenccel még levelezett (1. Irodt. Közlem. 1899. 386., 390., 
392., 393. L) ; a mostani vizsgálat teszi végleg valószínűtlenné az ó' 
szerzőségét, a fenti módszeres hálózat 3. és 4. pontjának végiggondo-
lása szolgáltatja a döntő érvet : a XLYI. ének éles hangja ellene 
mond annak, hogy Balassi valaha olyan tartalmú költeményt írt 
volna, aminőt ez a dal cáfol, — Balassi nem szólja le önmagát. 

3. Báró Dobó Jakab azonban, mint a főrangú lirikusok egyik korai 
jelensége figyelmet kíván. Ismerjük egy énekének tárgyát, tartalmá-
nak főbb pontjait és rokonságát, ismerjük első sorát, külső formáját, 
függését a Lucretia énekétől, viszont bizonyos hatását Balassira (Ba-
lassi átveszi a formáját : 3 sorú monorim alexandrin strófa, de 
cáfolja tartalmát). Uj adataim is vannak Dobó Jakabra és a pataki vár-
nak a Dobó-család pszichológiájában való szerepére nézve, ami a 
Balassi életrajzra nézve is fontos, valamint az utolsó Dobók genealó-
giájára nézve, de ezeket most elhagyom. Talán ez a közlemény ser-
kenteni fog másokat az esetleg útjukba eső adalékok közzétételére. 

Beám nézve alanyilag az a tanulság is származott, hogy nem 
lehetünk a történeti és filológiai munkában elég szerények, midőn 
tényeket következtetésekkel kell helyettesítenünk. Viszont csak meg-
erősödött bizalmam a módszerben, mert a módszernek szigorú és 
következetes végrehajtása vitt arra, hogy ne állapodjam meg a ku-
tatásoknak azon a pontján, amikor a föltevés tetszetőssége erre csá-
bított, hanem a legutolsó rést is biztosítva akarjam látni. így meg-
menekültem attól, hogy az irodalomtörténetbe talán évtizedekre egy 
hibás föltevést juttassak belé. 

N É G Y E S Y L Á S Z L Ó . 
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I. Életrajzi adatok. Született Káván, Pest vármegyében, 1853 november 
4-én, dunántúli eredetű nemesi családból. Szülei : görzsönyi Vargha János 
ügyvéd és zsarolyáni Márton Sára. Atyjának sok verse maradt kéziratban, 
köztük szerelmi dalok is, melyeket a családi kegyelet őriz. Anyai ágon másod-
unokatestvére Abonyi Lajos regényírónknak. Középiskolai tanulmányait a 
budapesti ref. főgimnáziumban, a főiskolait pedig a budapesti tud. egyetemen 
végezte, hol 1877-ben avatták a jog- és államtudományok doktorává. Már mint 
joghallgató belépett a közp. statisztikai hivatalba, melynek 18ü2-ben aligaz-
gatója, 1901-ben pedig igazgatója lett. 1914-től kereskedelemügyi állam-
titkár és Kassa város országgyűlési képviselője. A Kisfaludy-Társaság 
1883-ban választotta rendes tagjává, majd másodtitkárrá, 1900-ban pedig 
titkárrá. A M. Tud. Akadémiának 1892 óta levelező, 1907-től rendes tagja. 

II. Művei. Nagyarányú közgazdasági és statisztikai munkásságát mel-
lőzve e helyen, csupán a szépirodalmira terjeszkedünk ki ezekben: 1. Balok. 
Bpest, 1881. 2. Csiszár Márton. Elbeszélés. Bpest, évsz. nélk. (Jó Könyvek 
21. sz.) 3. Gyermekélet. Kleinmichel J. rajzaihoz írt versek (Szász Károly-
lyal). U. o. évsz. nélk. 4. Jó gyermekek könyve. U. o. évsz. nélk. 5. Schiller 
költeményei. Ford. u. o. 1890. (Szász Károllyal és Váró Ferenccel). 6. Nóták a 
magyar nép számára. U. o. évsz. nélk. (Históriák, nóták 1. sz.) 7. Tréfás 
rigmusok. U. o. évsz. nélk. (Históriák, nóták, 31. sz.) 8. Bodoglár. U. o. 
1886. (Magyar Mesemondó, 10. sz.) 9. A boszuló kard. Eegényes dalmű 
öt felvonásban. A Kisfaludy-Társaság pályázatán jutalmat nyert mű. U. o. 
1897. 10. Műfordítások, V. Hugo, Sainte-Beuve, Barbier, Gautier, Musset, 
Leconte de Lisle, Sully Prudhomme, Heredia, Gayda költeményeiből. 
(A Kisfaludy-Társaságnak Anthologia a XIX. század francia lyrájából, 
u. о. 1903. I—И. с. kiadványában). 11. Költeményei (1870—1914). Kiadja 
a Kisfaludy-Társaság. U. o. 1915. — Versei legnagyobbrészt a Budapesti 
Szemlében (melynek 1875 óta munkatársa) s a Vasárnapi Újságban jelen-
tek meg, továbbá a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban, melyek azonkívül tit-
kári jelentéseit, bírálatait, Abonyi Lajos felett tartott emlékbeszédet (a 
34. kötetben) és Vörösmarty mint lírikus c. tanulmányát (a 35. kötetben) 
is közölték. 

III . Irodalom. A Dalokat ism. Hon, 1881. 8. sz. és a Budapesti Szemle, 
1882, 29. köt, 488—491. 1. (—z— jelzésű cikk). — d. : Vargha Gyula köl-
teményei. Budapesti Szemle, 1915 október. — Pesti Hirlap, 1879. 29. sz., 1911. 
86. sz. — A Kisfaludy-Társaság Évlapjai. Új F. XVIII. 55., 56. 1. — Hein-
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rich G. és Lévay József : A Kisfaludy-Társasághoz benyújtott bíráló jelen-
tések Y. Gy. Schiller-fordításairól. Kisfaludy-Társ. Évlapjai. Új F. 18S7— 
88. Bp. 1888. 40—42. 1. — Protestáns Szemle 1893. 393. 1. — Vasárnapi 
Újság 1894. 35. sz. (arcképpel), 1901. 18. sz. (arck.) — Schöpflin Aladár: 
Irodalom, Vasárnapi Újság 1915 márc. 28., 13. sz. — Budapesti Hírlap 
1905, 59. sz., 1915, 50. sz. — Rákosi Jenő: Vargha Gyula versei. Buda-
pesti Hirlap, 1915 ápr. 4. — Ország-Világ, 1901, 18. sz. arck. — Kampis 
János: Vargha Gyula. Ország-Világ, 1915, 20. sz. (arck.) -— Alexander 
Bernát : In reiner Höhenluft (V. Gy. költeményei). Pester Lloyd 1915 
júl. 22. — V. Gy. költeményei. A Hát. 1915. 21. sz. — Dr. Nagy József: 
V. Gy. költeményei. Uránia, 1915 szept. — Marco: V. Gy. versei. Új nem-
zedék. 1915. 15. sz. — Magyar Ferenc: V. Gy. költeményei. Magyar Kul-
túra. 1915. 17. sz. — Dr. Kristóf György: Két új verskötet: I. Lengyel 
mezőkön (Gyóni Géza). II. Vargha Gyula költeményei. Különnyomat a 
Sárospataki Ref. Lapok 1915. évfolyamából. — Várdai Béla dr. : V. Gy. 
költeményei. Katholikus Szemle, 1915 október. — Dr. Vargha Zoltán: 
Vargha Gyula. A görzsönyi Vargha-család története. — Szinnyei : Magyar 
írók XIV. 888—890. — Ferenczi Zoltán: A magyar írod. tört. 1910-ig. 
Műveltség könyvtára 435. 558.1. és arckép. — Kiszlingstein könyvészete. — 
M. Könyvészet 1903, 1905. — Petrik : M. Könyvészet, 1886—1900. 

Megjegyzés. Jelen dolgozat innen következő teljes alakjában már 1914. 
év augusztusában készen volt. A fent közölt bibliográfiái adatokért dr. 
Vargha Zoltánnak tartozom köszönettel. 

Mint az igazi költőknek minden időkben, úgy mai líránk legér-
tékesebb képviselőinek is megvan az ő sajátos, másokétól határozottan 
különböző hangnemük. Hogy csak a legkiemelkedőbbekre utaljunk : a 
legerőteljesebb férfiassággal a Kozma Andor lant ja zeng; legszilajabb, 
legrapszodikusabb dalai az Endrődi Sándor múzsájának vannak; leg-
édesebb olvadékonysággal a Szabolcska Mihályé szól. És az a lant, 
amelyről a legtöbb szomorúsággal, s nyilván legmélyebbről kelnek a 
hangok, a Vargha Gyuláé. Ilyen az alapjelleme annak a most meg-
jelent hatalmas kötetének,1 mely 32 íven negyvenöt évnek (1870— 
1914), vagyis egész eddigi költői pályájának termékeit nyújtja, csupán 
néhány nagyobb ter jedelmű műve (így A búzás papné, Csiszár Már-
ton, Bodoglár című népies költői elbeszélések és A boszuló kard című 
dalmű-szöveg), továbbá kiváló műfordításai híjján. Bár a kötetnek 
magasba lendülő s ott mindvégig biztosan megmaradó színvonala szi-
gorú kiválasztásra engedne következtetni, ez mégsem történt. Maga 
említi, hogy a gyermekkori verseket nem számítva, alig hagyott el 
valamit. 30—40 verset, melyet ki akart hagyni, utólag mégis fölvett, 

1 Vargha Gyula Költeményei. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 
Franklin-Társulat, 1915. VI+526 lap. Ára fűzve 4 K, vászonkötésben 6 K. 
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mert látta, hogy mennyire különböző az ízlés, s másoknak olyan 
versei is tetszenek, melyekről maga nem sokat t a r to t t így hát a ki-
választás nem a papíron, hanem még benn a lélekben, a kifejezésre 
kínálkozó daltárgyak közt ment végbe. 1881-ben adott ki egy vers-
kötetet Dalok címmel, mely a címnek pontosan megfelelően (ahogy 
ezt Gyulai Pál szokta tanácsolni) csupán dalokat nyújtott . E kötetnek 
Lévay József volt akkor a legkiválóbb méltatója (Budapesti Szemle 
1881). Egyéb ifjúkori költeményei, köztük több akkoriban kezdett s 
csak idők jártával befejezett, a mostani kötetben jelennek meg először 
összegyűjtve. Közben, vagyis 34 év óta, eredeti müveiből nem jelent 
meg gyűjtemény, s e példátlanul szerény várakozásából, melynek a 
Kisfaludy-Társaság többszöri sürgetése vetett végett, magyarázható 
aztán, hogy most, főkép a Budapesti Szemle és a Vasárnapi Újság 
hasábjairól versköteteink rendes terjedelmét ennyire meghaladó gyűj-
temény állott elő. E kötet tehát valósággal egy teljes költői oeuvre-rel 
állít szembe, egész írói jellemkép bontakozik ki benne, gazdagon az 
erőteljes és értékes vonásokban, s ez kit ne érdekelne, főként mai 
líránk körében, melynek inkább megvannak az eklektikus versificatorai, 
másfelől a furcsaságokban tévelygő különcei, mint dús, eredeti érzelem-
világot sajátos hangon feltáró igazi egyéniségei. 

Vargha Gyula költészetében két korszak mutatkozik. Az elsőben, 
mely a nyolcvanas évek végéig tart, a dalszerű hang uralkodik, még 
a megrázó motívumok közlésénél is. A másodikban kialakul és állandó 
hangnemképen érvényesül patetikus, mondjuk : ódai stílje, mely drága, 
himes takaróul borúi ez érett korszakának még kisebb témáira is, 
mégis stílszerűtlenség nélkül, következve azon szempontokból, melyek-
ből tekinti, lelkivilágába beállítja őket. Amott lantjának inkább csak 
egy-egy húr ja szól még egyszerre, s jobban a zengés mélysége, mint 
a valamennyi húrból egyszerre kicsalt harmónia gyönyörködtet. I t t 
kialakultak már fenségesen összezengő hangjai, s ezekben tá r ja föl 
nemcsak lelke mélységeit, de nem fokozza vissza a régi egyszerűségre 
őket többé akkor sem, midőn lelkén, egyre ritkábban, könnyedebb 
témákat r inga t Áthidalást jelentő momentumok hiszen akadnak a két 
részben ; nagyjában mégis ilyenféle jellemképpel állanak egymással 
szemközt, vagyis inkább : egymás fölött. Amit költészetének melan-
kolikus, komor alap jelleméről mondottunk, ezen nem szabad se holmi 
Bajza-féle szentimentalizmust, se Vajda János-féle végletességet érte-
nünk. Ama bizonyos lírikus túllendítések mellett sem tetszik se férfiat-
lannak, sem egészségtelennek ; az a körülmény pedig, hogy művészi 
kialakultságban, azokat a lávaömlésszerű formátlanságokat mindenkor 
magosan lebírva áll elénk, főbizonysága annak, hogy nemcsak nemes 
és mély, de gyökeresen egészséges és erőteljes költőlélekkel is van 
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dolgunk. A mi másnak, gyöngébb léleknek elborító áradat volna, az 
számára engedelmes anyag, melyet művészkeze mindenkor biztosan 
formál. 

I. 

Az első korszak művei túlnyomó részben szerelmi költemények 
és a Dalok című kötet útmutatása szerint több ciklusra oszlanak, 
melyeket a je len kötetben költőnk már nem jelöl meg, úgy hogy nem 
lesz érdektelen felosztásukra rámutatni. Az első szerelem dalai a Nap-
nap után című verssel végződnek. A második és harmadik szerelmét 
megéneklők elvegyültek egy közös ciklusba a költő lelkében, amint 
ezt a Szivem mint elhagyott kút című vers nyilván utólagosan oly 
szépen magyarázza. Kitűnően választott képben állítja ez elénk azt a 
sajátos lelkiállapotot, melynél a szív viaskodik még a büszkén eltemetni 
próbált nagy érzés feltörő emlékeivel, mikor már jelentkezik a kö-
vetkező : 

S két bájos lányka képe, 
Mint két arany veder, 
Merül csengő vizébe 
Folyvást le, fel. 

Ez a vers záloga szemünkben a kötet minden későbbi finomságai-
nak. E második, tulajdonkép tehát kettős ciklusnak határköve az 
Epilóg című versike. Az első ciklus verseit valami megdöbbentően 
komor hang jellemzi. Az első szerelemre hiába gyúlt szív jajong ben-
nük a ráhullt dermesztő dér alatt. A csalódott Madách dalolt vala-
mikor ilyenféleképen, újabb irodalmunkban pedig bizonyára egyik 
lírikusunk se kezdte ily sötét, kétségbeesett hangokon pályáját. Leg-
alább címük szerint álljanak itt közülük a Szülő, barát, a Folyam 
partján, a Rosz álom, az Életem és Az őszi esső, mely könnyedséget 
mélységgel oly sikerülten vegyít s tán egész irodalmunkban legméltóbb 
rokona Goethe Ein gleiches című világhírű kis remekének. E kör 
hangja a Sötét órában címűben tetőzik, melyben az örök megsemmi-
sülést kéri nemcsak teste-lelke számára, hanem hátrahagyottai emlé-
kezetében is : 

Ne is legyen emlékezet, 
Mint arról, ki nem létezett; 
Még a saját szülőanyám 
Se emlékezzék soha rám. 

Testem, lelkem, hírem, nevem 
Enyésszen el oly teljesen, 
A semmiségbe visszafolyva, 
Mintha sohase lettem volna. 
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E szerelem emlékét zokogja vissza évtizedek múlva fojtott, elegikus 
hangokon a Késő találkozás ; s az egykori eszményre emlékeztető 
jelenség az olasz ég alatt adta nyilván a motivumot a közelmúlt évek-
ben egyik legfenségesebb művéhez, a Ilómai elegiához. Költői világá-
nak elkomorodását bizonyára e boldogtalan szerelme magyarázza nem 
csekély mértékben, bár motívumai, a kötet több helyéből kitetszőleg, 
még régebbre, a gyermekkor bizonyos méla emlékeihez is vissza-
nyúlnak. 

A következő, kettős ciklus hangjai már könnyedebbek, inkább 
csak költői udvarlások néhol, kevésbbé a szenvedély tüze, mint inkább 
az elmésség fénye tetszik meg rajtok, mely utóbbinak olykor tán 
heinei eredete is van (Oly széf) . . .). Hiába, a szívnek vannak hangjai, 
melyek egyszeriek, mint a halál. Az utolsó, költőnket a családi élet 
boldogságához elvezető szerelemnek dalai közül legmegragadóbbaknak 
legmélyebbeknek, legköltőiebbeknek azokat érezzük, melyekben az új, 
eddig nem hallathatott hang szólal meg : a közelgő boldogságnak 
ujjongó hangokon üdvözlése. Szóval a boldogság felé haladásának egy-
egy állomását jelölő, a jegybenjárás idejéből való versek. Ide tartoz-
nak a Szivem megdobbant, Aquincum, Hiszek a jóságos és főkép a 
hangjával és erős, kerek lírai kompozíciójával egyaránt kiemelkedő 
Egy év után című vers. A családi élet örömeit zengi már a Déli 
álom (igen finom befejezéssel), melynek a későbbi időkből a Gyermek-
szobában, Karácsony estéjén és a Távolban hitvesemnek, a méltó 
folytatásai. A költői alkotásban talált gyönyörűség és a kötelesség-
teljesítés megnyugtató tudata mellett e családi boldogság öntözgette, 
költészetének tanúsága szerint, gyógyító balzsammal költőnknek az 
élet egyéb tapasztalásaitól pesszimizmusba kergetett szívét. 

De vessünk egy futó tekintetet az első időszak egyéb témáira is. 
Bennük is mutatkoznak már, igen természetesen, egyéniségének azon 
vonásai, költészetének azon erényei, melyeket aztán kifejlődve is viszont 
fogunk látni. A szüleitől lelkébe irt nemes vonásokért mond hálát 
az Anyámhoz s az Édes apám,, az utóbbi sikerült genre-vonásokkal, 
mikhez vonzódása egyik forrása különben költészetének. A költők 
«amat nemus, fugit urbem»-jét a megvalósítás lehetetlenségébe való 
fatalista belenyugvással énekli meg a Hiú sóvárgás. Végzete nem en-
gedi már vissza, falu lakójának, amint 

A síró patak se fordul 
Vissza kútfejéhez. 

Pedig, mint évtizedek múlva is újra megénekli, szivének nincs 
örömére ez a Terjedő város : 
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A nagy palotáért, 
Mely dölyfösen itt kél, nem adnám a fészket, 
Hol lombfakadáskor 
Yadrózsanyiláskor 
Egy bohó szerelmes rigó fütyürészett. 

A vallásos érzés nem tölti el ugyan annyira, hogy lelke derült har-
móniáját eredményezhetné, de azért a nehéz órákban szinte görcsös 
fogódzásokkal ragaszkodik hozzá (Anyámhoz). E tekintetben világ-
fölfogása majd jelentékenyen tovább épül. 

Lelkét gyötri a fájdalom az ifjúság, a szépség elmúlásán, mellyel 
oly tehetetlenül áll szemben a gyarló ember. Ezen való szomorúságá-
nak nagy fekete hullámai csapdosnak az Elfeledi síí'ban, mely Musset-
nek hasonló tárgyú remeke (Sur trois marches de marbre rose) után 
is szívet megtöltó'en hatásos. Szeretetét, részvétét szívesen terjeszti ki 
az állatvilág megható, vonzó eseteire. így készült gyermekemlékeiből 
az Első haragom, s a természet nagy gaminjának, a verébnek sorsán 
mélázó Téli dal, ez embertársainak is szóló végsorokkal : 

Éhező vagy, ez elég : 
Vedd a falatom felét ! 

Szívesen öltözteti érzéseit népdalokba. Finom, változatos motívu-
mok költőien, s a r i tmus népköltészeti erejével jutnak bennük kifeje-
zésre. Közülök a Károg a holló a jegenyén, a reménytelen szerelem-
nek ez igaz hangja, országosan ismert "és kedvelt ma is, bár akik 
dalolják, aligha tudják, ki szerezte. A sorozatba állított Népdalok 
legszebbje tán a XI. számú, melyet a hajnal i szántását végző paraszt 
dalol. A sorozat élére helyezettek, melyekben a régi nemzeti erényeket 
köti a magyarság szívére, régi költészetünk Adhortatióinak szerencsés 
újraköltései. Egész nemzeti jellemkép a különálló Magyar ember dala, 
melynek vége ép úgy, mint ama népdalsorozatban a katonának álló 
magyar legény ajkára adott IX. számú népdalé is, most fenségesen 
teljesedésbe ment jóshangja költőnknek : nagy lendülésű szakokban a 
magyar ember harci készségét fejezi ki e honi föld megvédésére az 
orosz betörés ellen. Azt kellene hinnünk, hogy a jelen idők hatása 
alatt másított befejezések ezek, ha nem tudnók, hogy költőnk amazt 
1883-ban (Farkas-Raskó-díjat is nyert vele), az utóbbit 1885-ben (meg-
jelent a Méhner-féle ponyvairodalmi füzetek elsejében) megírta már, 
s most egy sor változtatás nélkül közli őket. Amaz még csak kétségbe-
esett, fogytig való küzdelmet jósol, melynek végén azért 

Az ellent tengerré dagadt 
Vérünknek ária fojtja meg. 
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Az utóbbi azonban már a fényes diadalról biztosít éjszak vad 
kozákján : 

Magyar fiúk sikra mind kiállnak, 
S megmutatjuk az egész világnak : 
Ki a magyart bántani akarja, 
Megveri az Úristen haragja. 

A természetbe való benső átolvadásig menő természetérzék is 
mutatkozik néhány versében, főleg a Fekszem a rét zöld bársonyán 
címűben, mely egyik legkiválóbbja az ifjúkori verseknek. 

Leíró költeményekhez ez időben még inkább a vidám, humoros 
részletekkel kínáló képeket, jeleneteket veszi tárgyul. Ilyenek a Csősz-
kunyhó szüretkor, a szilaj táncdal ritmusában perdülő Cigány farsang. 
A komor, monumentális hatású rajzokra ma jd csak a pálya második 
felében tér át. De már itt is kiváló e nemben A lebontott kastély. 
Leírásai finomságának példázására hadd áll janak itt a Tavaszi kép e 
sorai : 

A fensíkon dús gabnaföldek, 
A búza sássá egyre zöldebb. 
Emitt a szántó szántogat, 
S amint a vas forgatja, fúrja, 
Tavaszi szél hamvasra fújja 
A porhanyó friss hantokat. 

Egyéniségének a konvencionális mulatozások elől elhúzódó nemes 
zárkózottságáról őszinte, költői hangokon tesz tanúságot a Bálban 
című költemény, mely éppen nem méltatlan arra, hogy Gyulai Pálnak 
némikép rokon Bálteremben című remekével együtt említtessék. A bál-
termekből hát legalább ez a két haszna megvan költészetünknek. 
Múzsájának általán már ekkor sajátja az a tartózkodó szomorúság, 
mely egyfelől fájdalmainak csak egy részét, nyilván a kisebbiket, 
engedi csak a világ elé, másrészt nem t a r t j a lantjához méltónak a 
meztelen erotikát, s ha nagy ritkán érinti is a szerelemnek a testi-
séggel érintkező momentumait, ezt mindig mocsoktalan tisztasággal 
teszi. A lebontott kastélynak e helye kellő fogalmat adhat róla : 

E puszta négy fal volt a háló, 
Titokzatos csönddel tele, 
A boldogan valóra váló 
Sejtelmes vágyak szent helye. 
Itt állt az ágy, a testet öltő 
Álmok tanúja, s oldalán 
Halk-csöndesen ringott a bölcső 
A szép anyának lágy dalán. 
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Mai modernünk, hogy egyebet ne is említsünk, bizonyára kihagyta 
volna a leírásból a szentebbik rekvizitumot, — a bölcsőt. 

Versformái, már kezdettől, mindig épen zengenek ; r i tmusukat 
akár az erőteljességbe, akár a szilaj, rohanó hangfutamokba minden-
kor biztos kézzel viszi át. Bár ritmusának, ezt kitöltő stíljének főként 
a magyar népköltészeten s népnemzeti műköltészetünkön táplálkozott 
jellege van, azért a Vörösmarty bűbájos iskolája is megtetszik raj ta , 
s ezzel való rokonsága később még nyilvánvalóbbá lesz. A reflexiók 
az érzésekkel mindig jól elvegyülnek, de viszont még általán több a 
heves, lüktető érzés előadásában, min t a kép, a szemléletesség. Ez nem 
képei értékére, hanem csak a számukra vonatkozik úgy általában. 
Ám elvégre, a ragadó szilaj folyónak megvan a megkapó nagy hatása 
akkor is, ha nem nyargal mindenüt t festői vidéken, virággal dúsan 
hímzett partok között. E dúsabb festőiségét költészetének az érett 
évek fogják majd meghozni. Most ezekre térünk. 

П. 

A kilencvenes évektől számíthatjuk költészetének kifejlett kor-
szakát, melyet túlnyomóan az ódaköltő hatalmas, súlyos művészete 
tölt ki. E körben, már témáik szerint is, a hazafias költemények von-
ják fel elsősorban figyelmünket. Egy részük hazafias, irodalmi és kul-
turális ünnepekhez fűződik, s ál talán az egész magyar hazafias óda-
költészet legkitűnőbb termékeihez tartoznak. I lynemű költészetünk 
általános jellemétől felette előnyösen különbözteti meg őket, hogy sok-
kal érzelmesebbek, s kevésbbé szónokiasak, mint az efféle művek 
nálunk lenni szoktak. Nem annyira méltatások, bár e részben is töké-
letesek, mint inkább megindultan a jelenhez szólások. Az elmélkedő, 
jellemző részek, biztos fővonásokra szorítkozva, mindenkor dús érzelmi 
folyamatokba olvadnak, rendesen abba a legfőbbe, mely Vargha Gyula 
hazafias költészetének valósággal vezérdallama : aggódásába a haza 
sorsáért, létéért, fiainak áldatlan testvérharcai miatt. A király és nem-
zet közti egyetértést Vörösmarty óta senki sem énekelte meg szebben, 
mint az Óda az 1861. évi koronázás emlékére. Felszárnyal, egészen 
Isten trónjáig, hogy ott e nemzetért imádkozzék, az Ezer év, miközben 
mesteri érdekességgel tekinti át történetünket, és amit a méltó foly-
tatás érdekében szívünkre köt : 

Keressük azt egymásban, ami jó, 
Irtsuk saját magunkban a hibát. 

Az országháza az új tündérpalotánál is fényesebbnek kívánja 
nemzetünk jövőjét, de az épület pompája nem fedheti el szeme elől 
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a kor betegségeit és megremeg szíve hazája sorsáért. Összes ünnepi 
ódái közül legszorosabban kapcsolódik a jelenhez, úgy hogy még a 
szokott méltató részek helyét is az érte való aggódás foglalja le : a 
Széchenyi-óda,. A Vörösmarty-óda is, e legnagyobb nyelvgéniuszunk 
és költészetének méltó magasztalásán át, a nemzethez intézett egyet-
értésre való felhívásban csúcsosodik ki, hogy a költőkirály jósolta jobb 
kor bekövetkezzék, hisz 

Oh véreim, egymást gyűlölve 
Szeretni a hont sem lehet ! 

A Toldy Ferencet méltató ódát is megrendítő hangokkal fejezteti 
be vele a hazáért való aggódás : 

Elcsuklik dalom. 
Borús szemmel látom napunk lehunytát. 
Mint őszi köd, lelkemre ül a kétség, 
Nézek, de csak sötétség van, sötétség. 

Legbensőbb, legközvetlenebb hangja ünneplő ódái közül a Gyulai 
Pál emlékezeté nek van. A baráti gyász, az elhúnyt értékétől való át-
hatottság rendkívül egyénítő erővel zengetik lantját e markáns alak-
ról, ki mint költő és krit ikus hitvalló hévvel hirdette 

Az örök eszményt, a szépet s igazt, 
S nemzeti bélyegünk becsét, szerelmét. 

Hazafias költészetének csúcspontját azonban az alkalomszerűségtől 
függetlenül alkotott ódája, A Dunaparton, jelenti, mely azon néhány 
legkitűnőbb hazafias ódánk egyike, melyeknek élére Kozma Andor 
a br. Eötvös József Búcsúját helyezte. Más ódáinkkal szemben 
különleges erénye megragadó festőisége. A hatalmas gondolatok, meg-
rendítő érzések mellett megfesti méltóan az elébe táruló gigászi képet 
is, melyet végül fenséges hanghullámok öntenek el : a tornyoknak az 
esti Angelusra megszólaló harangszava. De a költő nemzetéért vívódó 
lelkének úgy tetszik, hogy nem is a rendes imaszó már ez, hanem 
egy nagy halott megsiratása. Nem mondja ki, de megértjük, hogy a 
hazát érti rajta. Бу fönséges befejezés bizonyára kevés magyar vers-
nek jutott . 

Eégi költészetünkben Tinódinak voltak legmeghatóbb hangjai (a 
legköltőiebbek is egyúttal egész hagyatékában) nemzetéhez az egyet-
értés sürgetésére. A. régi énekesnek e legértékesebb motívumát senki 
sem keltette lantján oly költői erővel újra, mint Vargha Gyula.1 

1 Tinódinak költőnk előtt való rokonszenvességét két balladája is eléggé 
igazolja. A szálkái diadalhoz Tinóditól vette az anyagot ; a Tinódi halálá-
ban pedig, a haldokló szájába adva, költészetének összes megkapó vonásait 
együtt pendíti meg. 
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De csüggedve látja, hogy óvása hiába, a testvérviszály egyre tovább 
pusztít : 

Mult szenvedés megváltani 
Nem tudja ezt a nemzetet, 
Míg magyar él, velünk marad 
A gyűlölet, viszály, harag. 

Érz i a Cassandra-kínokat óvó szavának hiábavalóságán és csüg-
gedve énekli a Menekülésben : 

Örvénynek előttünk tátongani mélyét 
Hasztalanul látja látó két szemed, 
Bátortalan ajkad erőtlen igéjét 
Ki hallja, ki érti, ki fogadja meg ? 

Hazafias költészetének csüggedt, a kétségbeesésig elmenő hang-
jaiban azzal a Kölcseynkkel rokon, kiről megíratott, hogy hazája sor-
sán kétségbeesve szállt sírjába. A Zrínyi második énekének hangjai 
szólalnak meg újra a Vargha Gyula l an t j án a Honkeresésben, melyet 
így végez : 

Hiába, mindhiába, 
Eljő az elkerülhetetlen, 
És én szeretném zúgó fejemet 
A földbe fúrni mélyen, 
Csakhogy ne halljam 
A végzet mind közelb dübörgő 
Vaslába súlyos, tompa dobbanását, 
Mely eltiporja ezt a nemzetet. 

A Kölcsey csüggedtségével való közösségéről már címében is 
tanúságot tesz a Zrínyi utolsó éneke, melyhez harmadik hollókép, a 
Sötét árnyék című telepszik, tán mindközt a legfeketébb. Első hangjai 
mindjárt ezek : 

Közéig a végzet ; hallom zúgni szárnyát, 
A romlás réme ül azon. 
Lelkemben én, hazám, bukásod árnyát 
Már negyven éve hordozom. 

Képzelete már látja is a nagy komor ravatalt, melyre könyörte-
lenül néz alá a csillagmiriád (Szüleim halálára). Ama három költe-
mény a pesszimizmus legnagyobb fokát jelenti az újabb magyar haza 
fias lírában. Báró Eötvös József igéi: «Dalom nehéz koromnak jajszava» 
ma egyetlen költőnkre sem illenek oly teljes mértékben, mint Vargha 
Gyulára. Költészete e vonatkozásában XVL századi jeremiád-költőink-
kel is rokon, kiknek hangját, stíljét az ótestamentomi költészet ihlette 
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meg. Költőnknek főkép a jelen század nemzeti válságaitól meggyötört 
lelkéből fakadtak e versek, de mint az utóbbi idézet mutatja, előz-
ményeik vannak évtizedek ijesztő tapasztalásaiban, melyeket tán 
nemzetmegvigyázó állomásán, mint az ország statisztikai intézetének 
munkása, ma jd vezetője gyűjthetett szíve gyötrelmére ; afféléket, amikért 
aztán ily sorok jöttek a költő tolla alá is : 

E föld már csak félig tulajdonod, 
Munkával vissza kell hódítanod. (Határkőnél.) 

Most, hogy a jelen élet-halálküzdelemben e nemzet életképességé-
nek oly dicsőséges bizonyságai tündöklenek előttünk, e hangnak túl-
zottságát még inkább megállapíthatjuk. Mellénk áll ebben maga köl-
tőnk is, kötetének 1915 január jában kelt előszavában; a legnagyobb 
veszedelem benne is a legnagyobb hitet szólította életre. Amit Alfred 
de Vigny Cinq Marsjában Corneille-el mondat Miltonnak a francia 
nemzetről, annak a nemzetekre egyetemesen vonatkozó igazsága min-
ket illetően immár döntő cselekedetekben bebizonyult. A két nagy 
költő ott áll IV. Henrik párisi szobra előtt, a szajnaparti éjszakában. 
Milton kortársuk, Richelieu, felett törve pálcát, hozzáteszi : «Részvéttel 
vagyok az ön nemzete iránt. » Mire Corneille így siet tiltakozni : 
«Ne sajnálja azt ! Egy ember elmúlik, de egy nép megújul. Az enyém, 
uram, meg van áldva halhatatlan energiával, melyet semmi ki nem 
olthat. Képzelete majd még gyakran tévutakra fogja vezetni, de maga-
sabb eredetű bölcsesége mindig csak azon fogja végezni, hogy kava-
rodásait rendbehozza.» Vagy ahogy a legújabb pápai szózat még tömö-
rebben h i rde t i : «a nemzetek nem halandók.» Bár vigasztalta volna 
költőnket is ily életfelfogás az elmúlt nehéz esztendőkben. De így se 
érje vád ; az őszinte nagy fájdalmak még akkor is tiszteletreméltók, 
ha nem találnak oly költői remekekben kifejezést, mint nála. Haza-
fias költészetének hangkörét kiegészítik a harag szilaj ostorcsapásai a 
száj hős-hazafiságra (Feljajdulás), a legszentebb hagyatékokat gonoszul 
kiforgatókra (Petőfi). I t t a legjobb helye felemlítenünk a Ter sat út, 
egyikét legszebb hazafias elegiáinknak. A várrom multját-jelenét egy-
aránt mesterin ábrázoló rajzán szívbekapó lírikumkép húzódik végig 
a régi magyar hadidicsőség visszakívánása. 

Említettük már, hogy a patetikus, ódai hang nemcsak hazafias 
költészetének sajátja, hanem uralkodik pályája egész második felében. 
Nincs mai költészetünkben senki, aki e hangnemet annyira egyénisége 
kifejezőjeül vette volna, oly általánosságban használná, mint Vargha 
Gyula. Még kisebb témái megéneklésén is megérezzük a vele való 
kapcsolatot, mint ahogy az ódon várkastély idillikus zugain is észre-

Irodalomtörténet. 7 
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vesszünk mindig valami mozzanatot, mely ezeket az egésznek fenségé-
hez csatolja. E pátosz nem retorikus alapjellemű, ennél több benne 
az érzés ; nem is a lírai áradozás a lényege, mert ennél súlyosabb, 
kevésbbé csapongó. Dramatikus erejűnek érezzük mindenekfölött, s 
mintha egy hatalmas dráma monológtöredékei volnának vers vers 
után. Hazafias költészete mellett leghatalmasabban kedélyi ódáiban 
nyilvánul. Mert most ezek léptek a dalok helyébe. Hármat közülük 
szükségesnek lá tunk külön kiemelni. A fény címűben lelkének színek-
kel, képekkel telítettségén érzett örömét zengi, ditirambikus erővel. 
Jeles előfutára ennek az évekkel előbb szerzett Hangok című, mely-
ben a külvilágnak lelkében összefogott hangjain tart gyönyörűséggel 
szemlét. A két esztétikai érzéknek, a látásnak és hallásnak legszebb, 
himnikus magasztalásai ezek költészetünkben. A Tengeren című e 
korszak melancholiájának ép oly tökéletes kifejezése, mint az elsőben 
a Sötét órában című vers volt, de megteljesedve ezúttal a kifejezés 
oly festőiségével is, mely akkor még nem állott rendelkezésére. Egész 
Parnasszusa magasságát méri aztán a Római elegia. Goethe római 
elegiái tudvalevőleg pogány színezetű erotikus életörömének kifejezői. 
Vargha Gyula lelkére Kómában is a szomorúságok hullámai borulnak. 
Az örök városban feltűnik előtte egy arc, hasonló ahhoz, mely if jú-
kora legnagyobb kínját okozta. így a múltba ragadva, megcsinálja a 
leszámolást lefolyt életével. Környezve a halhatatlan műalkotások 
tömegétől, szívébe vág a fájdalom a tétlen elszállt sok szép időn, 
élete annyi eredménytelenségén. De megvigasztalja a költői alkotásban 
mindig talált öröme, ha ebből nem származtak is világraszóló alkotá-
sok, hisz elvégre 

. . . mindegy az önmagát újító végtelennek, 
Míg percként ezredév tün ezredév után : 
Akár a porba' lenn nádszállal ír a gyermek, 
Akár Mózest farag márványból a titán. 

A Dunaparton című ódája mellett ez a költemény az ő mesteri 
befejezéseinek is legkitűnőbb példája. 

Érett szakának művészete jelentékenyen megteljesedett, az első 
időszakhoz képest, festőiség tekintetében. Ez legdúsabban azon költe-
ményeiben érvényesül, ahol egy kép van előtérbe állítva, az érzés 
pedig, közvetlen hangjai t visszafojtva, megvonul mögötte, amiből a 
költeménynek valami szimbolisztikus bűbája következik. Ilyenek pl. a 
böcklini kép erejével ható Haláltánc, s a saját elmúlásához közelgést 
egy utazás formájában oly mélységesen sejtető Téli alkonyat. Szóvá 
kell tennünk a Későn született dalok című versét is, mint fokmérőjét 
annak, hogy a legnagyobb lelki finomságokat, mondhatnók a költő-
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léleknek oly titkait, melyek tudatosakká se válnak, nem is jelentkez-
nek a sekélyes lantpengető számára, mint tudja művészi kifejezése 
birtokába venni. E vers alapgondolatát valami misztikus fátyollal 
téríti le, melyet egy idevetett magyarázat gyors mozdulatával n e m 
volna illő felrántani ; áttetszősége amúgy is megvan. A nyugatosok 
Ígértek efféle verseket nekünk. Hogy ők valami ú j bűvös lámpával 
világosságot derítnek majd a költői lélek legtitokzatosabb, eddig sub-
eonsoiens jelenségeire. Vargha Gyulának e verse m i n t h a záloga volna 
annak, hogy azt a pro'grammot is a régi, szent utakon igaz hi t te l 
továbbhaladok fogják megoldani, mer t messzire elvezetnek még azok 
a régi utak ! 

E második korszakának tekintsük még át eszmevilágát, helyünkre 
való tekintettel természetesen a teljesség igénye nélkül. Mélabús témák 
többnyire és járván ez úgy megárnyékozott világban, nem egyszer 
úgy tetszik, mintha költőnk lelkében inkább esak a fájdalomnak vol-
nának bentfakadt patakjai, de hiányzanának az örömnek, a vidámság-
nak saját forrásai. És mintha ez utóbbi nyilvánulások inkább csak 
borús lelkébe kívülről esett fénysugarak volnának, melyeket beléje 
vetettek a családi élet derűs képei, valamely kedves genrekép, t á j i 
szépség vagy bohókás eset, de n e m a lélek saját tüzei. E hasonlat 
mindenesetre túlzó, de azért a jelenséghez nem stílszerűtlen. 

Ily hangulatai erőteljes vezér hangjául tekinthetjük a Csüggedést, 
melyhez kiváló zeneiséggel csatlakozik az Oszi érzés. Mély nyilvánu-
lás, igazi lélek-föltárás a Pályám végén, végezetül készülődéssel ama 
túlvilág felé, ahol már várják a kortársaknál előtte kedvesebbek — az 
öregek. Szívesen időzik azokkal, akik másszor voltak, annál inkább, 
mert manapság a halottak elfeledése igen gyorsan megy, úgyszólván 
már a temetés alatt kezdődik (Egy református lelkész temetésére). 
Öregedésében sorsát a kivágásra jelölt fa példázza előtte, mely pedig 
még egyik ágán fel-fel a hegyéig telisden-teli virággal. A lelkére nehe-
zedő fájdalmakat többször az elvesztegetett ifjú évekre gondolás t á -
masztja. Ijlzért szól így az ifjúsághoz (Határkőnél) : 

Boldog 1 Siratnod nem kell még neked 
Az elpazarlott drága éveket. 

Többször meglátogatják s költői kifejezést követelnek a gyermek-
kor emlékei (Örökségem), szülőföldének, a hegy-völgyes Cserhátnak 
képe (Én szülőföldem) s még ezeknél is mélyebben, illetve lelkét : az 
elhunyt szülők (Látogatas, Szülőim sírjánál), mind-mind beleillesz-
kedve abba az általános borús hangulatba. A természet nemcsak min t 
lelke szenvedéseinek enyhítője kedves előtte (Menekülés); hanem 
együtt érez vele akkor is, mikor az szenved (Esővárás). Gazdai gond-

7* 
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j ai ban is földéhez ragaszkodásának gyökeres kifejezése a Pusztuló 
gazda. 

De dalforrásul maradnak a kifejlett költő számára is, min t már 
ifjúkorában voltak, az altruizmusát, részvétét felköltő életjelenségek, a 
természetben s az embervilágban egyaránt. Megindítja a tél hidegén 
gyötrődő madár sorsa (Télen a nyaralóban, Pacsirtához), az első 
tavaszi napsugaraknak áldozatul esett méhek (Csalárd tavasz), az 
ugyanily módon pusztuló ibolya (Korán nyílt ibolyára). Egyik-másik 
felé mint hangulatainak, vagy éppen életsorsának jelképezőjéhez külö-
nös rokonszenvvel fordul. így az örökös remegésben élő nyárfához 
(Nyárfa alatt), vagy az életrobotot jelentő Vén komfortáblis ló hoz, 
melynek küzködéses vaksága éjtszakáján tán szabad csikókorából kel-
nek tündérképek. Az assisi szent Ferencével valami rokonszeretettel 
szól a Költöző fecskékhez ; oda is küldi őket a szent sírjához, rójják 
le ott dalban a hálaadót annak, aki legjobban szerette őket. Csak 
amit az emberek közt tapasztaltak, arról hallgassanak előtte, mert 
vérköny fakadna szent porából. Tárgyköre nemességére igen jellemzők 
a megénekelt ember-sorsok is : az életigát testvérkéiért lankadatlanul 
vonó diákleányé (Az árva), a kitaszított Öreg szüléé, az életalkonyon 
magára marad t Vén sírásóé, az apai vérbűnért szenvedő nyomorult 
utódé (A gyermek) stb. 

Hol önálló költeményekben, hol más motívumokkal, min t a szi-
laj abbak megcsendesítője, a vallásos érzés is gyakran kifejezésre jut 
költészetében. E körülmény eléggé igazolja, hogy pesszimizmusa, mely 
sötét óráiban az örök megsemmisülést k ívánja osztályrészéül, inkább 
a kedélyhangulat eredménye nála, mint a világfelfogásé. Többször 
kitör haragja, felháborodása a kor hitetlenségén, de azért a vallásos-
ság még nem nyilvánul benne a lelkének teljes harmóniáját biztosító 
hatalomképen, inkább csak a megnyugvás u tán való epekedéssel haj-
lik feléje. Kifejezi hitét, hogy Isten a minden problémák megoldója, 
de csüggedez, mikor e megoldásokat emberi szemmel még n e m látja 
sehol. Töprengéseinek nem egyszer tárgya a halál után (Be a nagy 
éjszakába, Memento), s kétkedéseit éppen altruizmusa táplálja. Mert 
hogyan várhasson örök életet, különb sorsot, mint testvérei : a virág, 
madár (Meddő kétség) Túlsúlyban mégis min tha az erős h i t hangjai 
volnának. Az ihlet szenvedéseiért majd meglesz a fizetség ott túl 
(Biztatás); ne aggodalmaskodjunk túlságosan, Isten keze m a j d elvezet 
(Év kezdetén); de viszont kéréseinkkel ne is zaklassuk túlságosan az 
Eget, mikor valójában nem tudhatjuk, mivel áld, mivel ver (Intés). 
Krisztus első imádóinak, a pásztoroknak és napkeleti bölcseknek áhí-
tatát dicsőíti A szent éj, kikkel szemben m a napnyugati bölcsek álla-
nak, az isteni gyermek megtagadói. Fohászkodik, hogy a krisztusi 
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szeretet jár ja át meg át a világot, legyen váltságára ínségében (Jövel 
Megváltó). 

A kötet kevésszámú elbeszélő versei közt is van két vallásos 
tárgyú. A gyermek Jézus eltűnése főkép a gyermekéért egész a rém-
képekig zaklatott anyai szív remegőseit ábrázolja nagy erővel ; Czeglédi 
István a prédikátornak hitében való állhatatosságát s a mellette ki-
tartó hitvesi hűséget magasztalja. Egyébként min tha hosszadalmasab-
bak volnának, mint a hatás koncentrálása megkívánná. E tekintetben 
általán sikerültebbek balladás költeményei. Mindjár t a bennük alkal-
mazott r i tmusnak valami szilaj vágtatása is megkapja az olvasót. 
Mintha a költőt ritmikus ú t ján a környező mai élet unalmasságán, 
eseménytelenségén érzett elkeseredése sodorná előre. De ily előadás 
mellett is inkább erős lírai visszhanggal kisért epikumok, min t a 
megjelenítés, elmélyítés teljességéig eljutó drámák. A Túri doktori és 
a Balogh Ádámot tennők első helyre közülük. Amaz erős úr-paraszt 
szerelmi tragédia ; ez megragadó aposztrofálása egy tüneményes élet-
pályának. 

Mindezekben természetesen igen hézagosan méltattuk e költésze-
tet, csak témáit tekintve is. Ez főkép a kötetnek második felére áll, 
az érettkor műveire. I t t a súlyos, nagybecsű versek nyomon követik 
egymást, mind méltán igényelve majd későbbi tanulmányozójuktól a 
részletes méltatást. Végigtekintve rajtuk, meg kell állapítanunk, hogy 
Arany óta nem jelent meg ily egységesen magas színvonalú költemény-
kötet irodalmunkban, nem még egy, mely a belső kiválasztásnak ily 
szigorúságával hirdetné, hogy a költészetben nincs helye a középszerű-
ségnek. A minőséget szem előtt tartónak e termés nem is fog kevés-
nek látszani, főkép, ha tekintetbe veszi költőnknek nagy műfordítói 
munkásságát is. Az okokat egyébiránt, amiért ritkábban nyúl a lant-
hoz, elmondja Barátomhoz című költői levelében. Meddő, sivár a kor, 
költője nem tud ihletet nyerni tőle. A materialista, lélektagadó idők 
inkább elröppentik ihletét, s ami belőle megmarad, annak kifejezésé-
ben sokat gátolja az egész embert kivánó kötelesség. Mindegy, Vargha 
Gyula így is egy motívumaiban, hangnemében erősen egyéni, magá-
nak mindenkor külön, kiváló helyet igénylő költői lelket fejezett ki 
művészettel és siessünk hozzátenni : mindenkor mesterkéletlen őszinte-
séggel. A rávonatkozó irodalomtörténeti megállapítások legnevezete-
sebbje bizonyára az lesz, hogy Arany utáni irodalmunknak ő a leg-
nagyobb ódaköltője. 

A hír lidércfényét ne űzd te, 
Verseidet hajítsd a tűzbe, 
Ha saját korodnak se kellesz : 
Nélküled a jövő is el-lesz — 
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sóhajt fel humor ra l Versei rendezésekor; amivel szemben az a való-
ság áll, hogy e költészet szivéhez szól kora legjobbjainak, s a jövő 
számára ez lesz a mai magyar lírának egyik legbecsesebb hagyatéka. 
Felszínes lelkeknek nem való, mint ahogy a nagy gálya nem köthet 
ki sekély vízben. Sokkal több a szomorú hangj a is, semhogy kedvükre 
lehetne azoknak, akik a költészetben csupán szórakozást keresnek. 
Hozzá inkább mély, finomságokban gazdag, mint változatos. Elődei 
közül leginkább a Vörösmarty lírájával tartjuk rokonnak, s nem vélet-
len szerintünk, hogy Vargha Gyula egyetlen esztétikai tanulmányát 
éppen Vörösmarty lírájáról írta. Vörösmartyval való rokonságára vall 
érzéseinek patet ikus heve, magát egyes érzelemrohamoknak olykor 
szinte nekiszilajodottan átengedése, hangjának érces zeneisége. Ez utób-
bit az értelmi és zenei hangsúly tökéletes egyeztetése biztosítja nála 
mindig. Csak a stíljét érezzük a Vörösmartyénak merészen metaforikus 
jellegével szemben elsősorban színmagyarnak, mindent inkább a maga 
nevén erőteljesen megnevezőnek, szóval jobban nép-nemzeti költőinké-
vel rokonnak. Ez utóbbi irány már családi hagyománykép várakozott 
reá, anyai ágon Abonyi Lajossal való rokonságánál fogva. Úgyis mond-
hatnók, hogy a Vörösmartyas hévnek az Arany-szerű plaszticitással 
való teljesen eredeti elvegyüléséből, amire ő az egyetlen példa egész 
irodalmunkban, állott elő az ő jellegzetes, most minden másokétól 
úgy különhangzó költészete. Szóltunk már festőisége kifejlődéséről. 
I t t csak még hozzá kell tennünk, hogy ennek forrása a költészetében 
elejétől nyilvánuló erős természetérzék, mely természeti képeinek 
mindenkori szemléletességében és igazságában érvényesül. Tudjuk, 
hogy ebből a szempontból Petőfi és Arany költészete jelenti a csúcs-
pontot. Már Tompának természeti képeit, a természetre hivatkozásait 
szerintünk egyrészt igen is szétmossa lírizmusa, másrészt (s ez a fő-
baj) annyira valószerűtlenekké teszi gyakran a beléjük kalandozó kép-
zelete, hogy a természetnek költészetében való ábrázolása hűségét, 
igazságát illetőleg nem lehetünk oly kedvező véleménnyel, min t ez 
nálunk eléggé általános. Tompa abban a legelső, hogy ő csatolt a leg-
több beleérzést a természethez, mint erre Kéki Lajos is helyesen rá-
mutatott. Vargha Gyula akár lelki állapotok kifejezésére vesz képet, 
hasonlatot a természetből, akár képet fest (rendesen alföldit), melyet 
aztán érzése színez vagy mögötte mint csendes kórus húzódik meg, 
ezt mindenkor oly igazsággal teszi, annyira nem vét soha hazug vagy 
csak részben is hibás vonásokkal a szent természet, e nagy szerelme, 
ellen, hogy az ő természetérzékét körülbelül azzal kell méltatnunk, 
mint az Aranyét. Költészetének ezen szempontból közelebbről vizsgá-
lása egyike lesz a hálás szempontoknak a vele ma jd foglalkozó essay-
író számára. 
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Költészetének nagy érdeme, amivel hivatva van a mai magyar 
líra zagyva jelenségeinek eloszlatása körül a legjótékonyabb hatást 
gyakorolni, hogy költészete amilyen mély, ép olyan fenekéig kristály-
tiszta is mindig. Bármily fájdalom jajong is verseiben, azok minden-
kor kikristályosodott művészi alkotások, semmi sincs bennük abból a 
zavaros, seprős lírai kaotikumból, abból a zűrből, melybe bizonyos 
mai lírikusaink mintha szándékosan igyekeznének líránkat elmeríteni. 
Csupa kiforrottság ; tiszta bor mindig a serlegben, bármily magasra 
szökjenek is gyöngyei. Keblének mélyei a hullámverések idején is 
tiszták maradnak a szemnek, s mindig láttatják, hogy a gondolat 
mérőónja bennük meddig ér le. Innen erednek mindenkor erős kom-
pozíciói is. Azzal, hogy szomorúságait tökéletes művészi fölénnyel 
jut tat ja mindig kifejezésre, ebben bírja az ő nehéz árnyékoktól annyi-
szor megfeküdt költői birodalma verőfényét, egészségességét. 

Kötetét a sorshoz intézett szemrehányásképpen végzi az Alom-
való című költemény. Az élet nemhogy megvalósította volna illúzióit, 
hanem kifosztotta azokból. Úgy véljük, e számadás a hazafinak szo-
morú tapasztalataiban, aggódásaiban és bánkódásában találja legfőbb 
magyarázatát. Különben hisszük, hogy Vargha Gyula költészete, ha 
elérte is zenitjét, még nem futotta meg azért fejlődése fokait, nem 
merítette ki témáit, sőt még nem is találta meg minden hangját . 
E fejlődésnek irányát arrafelé óhajtjuk, sejtjük, hogy költészete az 
öröm hangjait, a derűs színeket majd sokkal nagyobb mértékben 
vegye birtokába. Bizonyos jelek már rá is vallanak erre, mintha 
maga is észrevenné magán, hogy szíve feléjük hajol. Mikor például 
így dalol a Tarlóvirágban : 

. . . talán, hogy őszi napom bágyad, 
Öreg szívem az örömre lágyabb ? 
Hasonló lett sima tó vizéhez, 
Mely egy ráhullt szirmot is megérez. 

De hogy ez teljességében bekövetkezzék, ahhoz — elismerjük — 
kevésbbé neki, mint inkább bánata okozójának, ennek a magyar világ-
nak kell egész erkölcsi értékében igen megváltoznia. Az örömnek e 
hangjai felé még csak nem is e nemzetnek már dübörgő léptekkel 
közelgő nagy diadala fogja irányítani költészetét, bár hisszük, hogy 
a nagy örömünnepnek aligha lesz méltóbb énekese nála, mer t hisz 
rendesen az a lélek kívánja meg legjobban a röpülést, melyről a jó 
sors az aggódásnak legnagyobb súlyait szedte le. Ám a fényes diadal 
a nemzetnek csupán létkérdését fogja igenlően megoldani. De hogy 
mikép fog tovább élni, fejlődni, boldogulni, az a nagy küzdelem erkölcsi 
következményeitől, ezeknek a magyar lét minden rétegét megnemesítő 
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érvényesülésétől függ. Vargha Gyula szellemében fejezve ki magunkat : 
mindenekelőtt a viszálynak kell elvéreznie a csatákon. Ennek bekövet-
kezése fogja csak a tövist szívéből kihúzni és költészetét az öröm, a 
vidámság hangjai felé vezérelni. 

Még csak egy érdekes körülményre mutatunk rá. Egész költésze-
téből jóformán hiányzik a szatirikus hang. О sokkal érzelmesebb 
lírikus ennél. A haza ellen vétkezők számára is csak esengő hangjai 
vannak, legfeljebb a keserű félreállásé. 

Mindezekből, úgy hisszük, előtűnik valahogy költészetének kiváló 
erkölcsi értéke is. A költészet egy tekintetben sohasem független az 
erkölcsi szemponttól. Abban pedig, hogy azt az anyagot, melyet a 
költő művészien, vagyis szemléletesen, érzéseitől átitatva kifejez, 
akarva, nem akarva át- meg átjárja, formálja, még a művészi kifeje-
zés előtt, mint nyers anyagot, az ő erkölcsi világnézlete is, eltitkol-
hatlanul, félreismerhetlenüL És aki ebből a szempontból fordítja 
figyelmét a Vargha Gyula költészetére, annak a kor egyik legigazabb, 
legnemesebb lelkét, valósággal a magyarságnak egyik erkölcsi jótállóját 
kell benne fölismernie. 

D r . V Á R D A I B É L A . 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

«A. k i s l e á n y baja». 

Vörösmarty «legszebb naiv dalá»-nak (Gyulai), a Kis leány bajának. 
(Aurora, 1836) közvetlen elődjére Dobóczki Pál mutatott rá (E. Ph. K. 1912. 
558.). Helyzetdalnál, mely nem a költő személyes érzéseit tárja föl, eleve 
föltehető, hogy akadunk variánsokra. Dobóczki Kovács Pál A kódus leány 
(1834) c. darabjának egy hasonló tárgyú dalát állította Vörösmarty költe-
ménye mellé. Kovács Pál színművében az egyik szereplő jelleméből és 
helyzetéből fakad a dal, mely aztán a Vörösmarty tökéletesebb kifejező 
eszközeivel önálló életet nyert. Dobóczki utalt még Czuczor Gergelynek 
Vörösmartyt szintén megelőző hasonló helyzetdalára (Első szerelem, 1835) 
ós azt a gondolatot veti föl, hogy, úgylátszik, ez a téma vándortéma volt. 

Valóban, a Vörösmarty naiv kis leányának messzire visszanyúló ősei 
vannak. E világirodalmi típus megteremtőjének Shakespearet kell tarta-
nunk. Igaz, hogy a Vihar (1611) Mirandája a legöntudatosabb valamennyi 
között, de benne testesül meg legelőször az ártatlan női lélek, aki a maga 
izoláltságában felnőve, mit sem tud a férfiakról és akit a szerelem első 
érintésére zavaros érzések fognak el : 

Bolond én, 
Hogy sírok azon, aminek örülök. 

(III. 1., Szász Károly ford.) 

Molière Ágnesében (École des femmes, 1662) aztán sűrített alakban 
kapjuk a naiv leány típusát. Itt épen a naivság túlzásba hajtásával ér el 
komikus hatást az író. A szerelemben való tökéletes tudatlanság a legfur-
csább kijelentésekre és helyzetekbe ragadják Agnèst. A szerelem érzése 
Horace iránt csak homályosan ébred tudatra benne : 

Ha tőle haliám, olyan édesen 
Csiklandozott a szó, és valami — 
Nem is tudom mi — mozgott ide ben, 
Hogy szint' elállott a lélekzetem. 

(III. 5., Szász Károly ford.) 

Ez a «je ne sais quoi» lesz csirája azoknak a széles monológoknak, 
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melyek — a naiv leány színpadi típusának állandó velejárójaiként1 — 
egészen Vörösmartyig eljutnak. Molière hagyományába a Metastasio ha-
tása is belekapcsolódott s a német drámában Kotzebue, Iffland és társai 
teszik közkeletűvé e típust. Az alábbiakban, a magyar irodalmon belül, 
rámutatok egy-két színpadi monológra és dalra, melyek a Molière-i «je ne 
sais quoi» alapeszméjére készültek és amelyekben a Kis leány baja előzőit 
kell látnunk. 

A naiv leány típusát főleg Kotzebue honosította meg színpadunkon. 
Verseghy magyarosításában, a Szerelem gyermekében (1792) Rosália kép-
viseli ezt a típust. Mikor az ártatlan leány, életében először, szerelemre 
gyúllad, az író egy monológban láttatja érzelmeit : «De miért vagyok én 
oly szomorú ? mikor senki sem bántott. — . . . Mitsoda hőség ! ugyan 
mitől lehet az, hogy az én ortzám egyszerre úgy megtüzesedik ? — 
(Pauza : sírni kezd.) De mi bajom ? (zokogva) miért sírok ? —» 
(III. 4.) Hasonló túlontúl ártatlan alakja Kotzebuenak a hírhedt Gurli 
(Die Indianer in England). 1794 óta népszerű lett a magyar színpadon is, 
Ihászi Imre és Péry Ignác fordított darabjában (Bayer). Gurlit, még 
mielőtt tudna valamit a szerelemről, bizonytalan és magyarázhatlan vágya-
kozás szállja meg. Az erdei madár «megindító» énekére sírni kezd, félelem 
és szorongás között szíve melegen ver (I. 12.). 

A kis leány monológja verses formában Metastasióval került irodal-
munkba. A L'Isola disabitata már 1794-ben színre jut, báró Budnyánszky 
Karolin fordításában (A puszta sziget), 1802-ben pedig Döme Károly újra 
lefordítja (A lakatlan sziget). A Metastasio naivája a Shakespeare Mirandájá-
val és az Etelka Karjelben Krékájával van lelki rokonságban. Férfit nem 
látva és a szerelem gyűlöletében nevelkedett föl a magányos szigeten. 
Természetesen, az első férfiba beleszeret Szilvia. íme a «je ne sais quoi»-
monológ Döme Károly fordításában : 

6. jel. Szilvia (maga) : . . . Egek 1 mi sóhajtoztat így engem ? Miért 
ver olly szaporán a' szívem ? Talán a' félelem dobogtattya ? De hogyan 
örülnék, ha félnék ? — Nem tudom, mi : de bizonyos, hogy nem félelem, 
a' mi szökdösik most bennem. 

Egy édes el-merülésben 
Tébolyogva sóhajtok. 

Kedvem telik ama' képben ; 
De nyúgodttan nem vagyok. 

Tele szedte magát szívem 
Beményekkel, 's örülök : 

De ismeretlen előttem 
Az, a' mire röpdözök. 

10. jel. Szilvia (maga) : Ugyan mi történt énvélem ? — О el-megy, 's 
előttem marad még-is. — El-megy ő, 's én mindenütt utánna vagyok 

1 V. ö. H. Schlüchterer, Der Typus der Naiven im deutschen Drama 
des 18. Jahrhunderts. Berlin, 1910. 
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gondolattyaimmal. — Miért szaporodnak reám ennyi aggodalmak ? Magam 
sem értem magamat. 

Örömet érez-ë szívem, 
Vagy fájdalmat ? nem tudom : 

De ha fájdalom ez bennem, 
Óh be jó a fájdalom ! 

Vídítt 's el-öl ez minden más 
Indulatot lelkemben : 

Egy' új, de kedves dobogás 
Ugrál vele keblemben. 

Az alapeszme itt ugyanaz, mint később Vörösmartynál : egy szerelmes 
kislány tűnődik megfoghatatlan érzelmein. A tartalom még szétfolyik 
prózába és dalba — az olasz eredetiben a próza helyén hatodfeles jambu-
sok állanak — és a két jelenetbe való fölaprítás is megbontja az egységet. 
Hiányzik az átzökkcnés a szerelem föismerésébe is, mely a Vörösmarty 
dalának megadja a fordulatot és a kerekítés lehetőségét («Ah, ha e sóvár 
tűnődés tán a szerelem stb.»). 

A szerelem naiv ébredése, mint költői motívum, megtalálható regény-
ben is, ahol a naiv leány típusának még szélesebb hely nyílt a szereplésre 
Ilyen Molière- és Bousseau-féle naiv leány van Verseghy egyik regényé-
ben, az A. H. J. Lafontaine után magyarosított Természetes Emberben 
(1808). «Ezen éjszaka volt az első, melyet Nahida — a pária leánya, a 
természeji ártatlan gyermeke — nyughatatlanul töltött. Sóhajtásait hall-
ván az atyja . . . Nem tudom, feleié Nahida, mit tartsak e sírásról ? Köny-
nyeim nem fájdalmasak. Amellett, hogy sírok, szívemet az öröm bájolja.» 
(30. fej.) — Mikor a Molière Asszonyok oskolája 1811-ben megjelent a 
magyar színpadon, Agnèst már megelőzték német és olasz utánzatai. 
A Kovács Pál Kúdus leányában (1834) szereplő dal-monológ, mely formailag 
legközelebb áll a Vörösmarty Kis leány bajához, maga nem más, mint 
Metastasio-reminiscentia. Ez a darab különben egyébként ÍB elárul olasz 
drámai elemeket (v. ö. EPhK. 1914. 345.). 

A Vörösmarty kis leánya közismert és közkedvelt típus volt színpa-
don és regényben. Innen vette át a naiv leány szerelmi tűnődését a mű-
költészet (Czuczor) és lekerült a népdalok közé is (Erdélyi : Népdalok és 
mondák, 1847. II. 43.). Szerkesztésben és kifejezésben Vörösmarty fölül-
multa valamennyi elődjét, helyzetdala máig sem avult el. 

Z O L N A I B É L A . 

A r a n y : S z o n d i két a p r ó d j á h o z . 

a) A harmadik versszakban Ali basa szeretné az apródok énekét hal-
lani : «Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért». Erre nézve egyszer már. 
idéztem Csokonai : «Az ázsiai poesisról» c. cikkét, melyben ezt mondja 
• Ők [a perzsák] a legszebb metaphorával élvén, verset csinálni helyett ezt 
mondják : gyöngyöket fűzni, mint ama versecskéjében Ferdusiusnak : 
Ugyanis a pennának gyémánt hegyével gyöngyöket fűztem». (Csok. M. M. 
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1844, 801.). Ezt Arany minden bizonnyal ismerte, mert ismerte a Nemzeti 
Könyvtár valamennyi kötetét. De ismerhette Fábián Gábor : Hafiz-fordítá-
sát is (1824), hol а П. ghazela így szól (30. 1.) : 

Elmondtad énekid' már 
Hafiz ! 's azokba drága 
Gyöngyöt füzél sinorra. 

A hozzátett jegyzet pedig ezt magyarázza : «A' Napkeletiek arról, ki 
szép verseket készített, azt szokták mondani, hogy drága gyöngyöket 
fűzött sinorra». 

b) A nyolcadik versszakban Ali szolgája ínycsiklandó csemegével 
csalogatja az apródokat : «Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs». Vala-
hogy nem illenék a sorba a pálma, mert nem ennivaló, s az sem valószínű, 
bogy várostromra a török egész pálmát is hurcolt volna magával. Ez itt 
nem egyéb, mint jelentés-sűrűsödésből, vagyis tapadásból koletkezett rövi-
debb kifejezés, ehelyett : pálmaszilva, pálmagyümölcs, ami nem egyéb, 
mint datolya. így például egy régi vámlajstromban ezt olvassuk : «Dat-
t e l n . . . Pálma-gyümölts». (Harmintzados Rendtartás. 1788.) 

TOLNAI V I L M O S . 



IRODALOM. 

H o l t a i G á s p á r : H á l ó . Kolozsvár, 1570. Kiadta Trúcsányi Zoltán. 
(Eégi Magyar Könyvtár. Szerkeszti Heinrich Gusztáv. 36.) Budapest, Aka-
démia, 1915. Kis 8-r. 192 1. Ára 5 K. 

A XVI. század egyik legérdekesebb könyve az, amely a Bégi Magyar 
Könyvtárban újból napvilágot látott. Egyetlen példánya volt ismeretes s 
ez is egy negyedszázadon át lappangott. Helyes, hogy most előkerültével 
közkinccsé is válik. Tárgyával elfogultan, de jellemzően illeszkedik bele a 
század irodalmának történetébe, stílusa és nyelvezete pedig az ellenrefor-
máció korának egyik kiemelkedő termékévé avatja, amely Heltai Gáspár 
írói egyéniségére is kedvező világot vet. 

A Háló — amelyet Trócsányi által valószínűleg helyesen feltételezett 
más, címlap nélküli példányok nyomán, a vele foglalkozók hosszú időn 
át Hispániai vadászság címmel idéztek — a Luther után felburjánzott 
ördög-irodalomnak egyik, eddig kellő figyelemre nem méltatott hajtása, 
amellyel irodalmunk is szorosabban kapcsolódik a nyugati s leginkább a 
német irodalomban a XVI. század folyamán nagyon gazdag ördög-irodalom-
hoz, — új mozzanat annak bizonyítékául,hogy az Európát átjáró, minden szel-
lemi áramlat eljutott hozzánk is. A Háló az inkvizíciót tisztára mint az ördög 
munkáját fogja fel, ezt nem győzi eléggé hangoztatni, «mert az ördeg 
örökké való szomorúságnak és kénlódásnak lelke.» (205. 1.) 

A könyv két részre oszlik. A voltaképpeni Háló «Az Ördeg Hálója» 
(az eredetinek 80—356. lapján), Gonsalvius Reginaidus Montanus : Sacrœ 
Inquisitionis Artes c. munkájának (Tróesányi megállapítása szerint latin 
eredetijéből készült) átdolgozása, mely elé (63—80. 1.) Heltai a segesvári 
disputa történetét függesztette, míg az előbeszéd, melyből megtudjuk, hogy 
a király — János Zsigmond — rendelte el, «hogy e könyvet magyar 
nyelvre tolmácsolnák és kinyomtatnák: költséget is adott a nyomtatásra», 
Gonsalvius Beginaldustól független s unitárius szempontból készült, a 
Szentháromságot tagadó hitvita. Az egyes részek között így némi tartalmi 
ellentmondás is van, mert Heltai, unitárius szempontból egy kalap alá 
vonva a Szentháromság-hívő vallásokat, valamennyit egyformán támadja, 
míg Gonsalvius Beginaldus műve az inkvizíciót a lutheri tanok hívőinek 
üldözéséért támadja, az inkvizítorok általa felsorolt kegyetlenkedéseiből 
bizonyítgatva, hogy van ördög. 

A műnek ma tárgyi értéke épen csak ez a fent említett kapcsolat. 
Adalék az ellenreformáció féktelen irodalmi harcaihoz. Annál nagyobb a 
nyelvi becse. 
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Trócsányit, a kötet kiadóját is elsősorban ez a szempont vezette. 
A bevezetés megállapítja ugyan Heltai némi önállóságát Gonsalvius 
Reginaidus művével szemben, de szívesen olvastuk volna a műnek Heltai 
egész írói pályájába való beillesztését éppen akkor, midőn az utóbbi évek-
ben (Borbély, Lakos, Czóbel) szokatlan érdeklődés mutatkozik Heltai iránt, 
és nem szívesen nélkülözzük a mű forrásával való részletesebb párhuza-
mot sem. Egyébként azonban a bevezetés helyesen tájékoztat a mű eddigi 
irodalmáról, magáról a Heltai forrásáról s hitelesen megállapítván a szer-
zőség kérdését lendületes formában méltatja a müvet. Ennél is becsesebb 
a könyv nyelvészeti feldolgozása. Szól helyesírásáról, hangjelöléseiről, 
vokalizmusáról s mindebben végleges eredményeket mutat fel. Szómutatója 
pedig egész áttekintése Heltai szókincse sajátosságainak. Néhány sajátos-
sága miatt érdekes szót (bekön 197, kandal 282 stb.) még szívesen láttunk 
volna benne. A hóhér nemcsak hengér, hanem legtöbbször henger (145— 
159) ez, s a kaczér ( = eretnek 141), peszszer (60, 90) stb. ép oly érdekes 
emlékei anyanyelvének, mint siculismusai környezetének. Anyanyelvére 
vallanak a k>g váltakozásai a gazdag szóban (1. Szómutató 181. 1.), 
vagy a tanú«; (131), boldba (153), sinorojr (155), paduarkodas (157), lo& 
(lop 180). A szövegbe néhány sajtóhiba is csúszott vagy benne maradt : 
kénánnya (130), rörueniuel (132), keszérfe (150), kegryeííyetlenül (294), 
álnoságos (297) stb. Ezek persze csak apró szépséghibák. A bovezetés 
túlzás nélkül nevezi Heltai szépen írott könyvét stílus dolgában a XVI. 
század egyik legkiválóbb prózai alkotásának s már ezért is örvendetes, 
hogy az ilyen jó kiadásban, hiányt pótolva, megjelent. GÁLOS R E Z S Ő . 

S c h i l l e r I s t v á n : l í o g á t h i F a z e k a s M i k l ó s é l e t e é s v a l l á s o s 
t á r g y ú k ö l t é s z e t e . Bölcsészetdoktori értekezés. Budapest, 1915. 64. 1. 

Bogáthi Fazekas Miklós az újabb időben állandó tárgya az irodalom-
történeti kutatók érdeklődésének. A műveihez és személyéhez fűződő 
problémák állandóan ébren tartják ezt az érdeklődést, melynek Dé/.si és 
Borbély István dolgozatai mellett Schiller értekezése a legértékesebb 
eredménye. 

Schillert az a cél vezette, hogy az újabban napfényre került adatok 
alapján kiegészítvén Dézsi munkáját, megoldja a Bogáthi életével kap-
csolatos kérdéseket, másfelől pedig újabb szempontokból fogja vizsgálat 
alá Bogáthi vallásos költészetét. Célját nagyjából el is érte. A költőnek 
az Eber-féle naptárba saját közével bejegyzett adatai alapján pontosan 
megismerjük születési idejét (1548 dec. 4., Dézsi 1545 és 1550 közé 
helyezte), megtudjuk, hogy ősei tordai származásúak s valószínű, hogy ő 
is itt született ; kiderül, hogy a Pelides nevet tényleg használta, amit 
Dézsi még kétségbe vont. Elfogadhatóvá teszi Schiller, hogy a Bogáthi 
név nem nemesi neve volt a költőnek, mint eddig hittük, hanem eredeti 
családi neve, s a Fazekas név csak ősei foglalkozása után ragadt reá. 
Egyik legértékesebb része fejtegetéseinek a Bogáthi szombatosságára vonat-
kozó. Argumentumai, melyeket a zsoltárfordító szombatos volta ellen fel-
hoz, teljesen meggyőzőek. 
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Tanulságos Bogáthi vallásoe müveinek (zsoltárok, bibliai epikumok, 
prózai művek) ismertetése. Egy-két pontban azonban nem osztjuk Schiller 
nézetét. Nevezetesen Schiller kétségtelennek tartja, hogy Bogáthi az ere-
deti héberből fordította zsoltárait. Nem látjuk egyáltalában bebizonyított-
nak, hogy Bogáthi tudott héberül. Azok az érvek, amelyeket Kohn és 
Kálmán Ödön a fordítónak a héber irodalomban való jártassága mellett 
fölhoztak, igen mesterkéltek, Schiller argumentumai sem válnak be. Azok 
a magyarázatok, melyekkel Bogáthi zsoltárait kísérte, nem bizonyítják azt 
is, hogy jártas volt a héber nyelvben, mert vehette a kommentárokat 
valamely latin munkából is ; ami pedig azt az argumentumát illeti, hogy 
Bogáthi zsoltárai számozásában nem a Septuagintát, illetőleg a Vulgatát 
követi, hanem a héber zsoltárkönyvet, az nem bizonyít semmit, hiszen 
nemcsak a korában közkézen forgó protestáns bibliafordítások (pl. Lutheré), 
hanem még a mi XVI. századbeli zsoltárfordítóink is legnagyobbrészt a 
héber biblia számozását követik. Ott is túloz egy kissé, ahol Bogáthi 
zsoltáraiban szubjektív elemeket keres. Kétségtelenül adott a fordító a 
magáéból is valamit a bibliai anyaghoz, de ez a csekélység számot sem 
tesz azokhoz a betoldásokhoz képest, melyekkel a kor többi fordítói meg-
tűzdelték zsoltáraikat. 

Schiller értekezése derék munka, s ha minden állítását nem is írhat-
nók alá, elismeréssel kell adóznunk a szerző filológiai képzettségének és 
józan ítélőtehetségének. CSÁSZÁB E B N Ő . 

V n u t s k o B e r t a : J ó k a i M ó r d r á m a i m u n k á s s á g a . Budapest, 
1914. 72 1. 

Valóban ideje, hogy megkezdődjék az a csöndes, szorgalmas részlet-
munka, melynek célja: Jókai nagy és sokszínű egyéniségének megértését 
lehetővé tenni. Ez a kifogyhatatlan mesélőképességű nagy író a magyar 
irodalomnak talán legérdekesebb lélektani problémája. A legapróbb rész-
letet sem szabad kicsinyelni, mely agyának rejtelmes munkájához köze-
lebb vihet bennünket. 

Irodalmi szempontból nézve kétségtelen, hogy drámái — a színpadon 
nagy sikert aratott műveket sem véve ki — nem közelítik meg elbeszélő 
alkotásait. De Jókai írói lélektana szempontjából igen fontosak. Sőt talán 
az általános írói lélektan szempontjából is. Hiszen ezernyi részlet-tanul-
ságot vonhatunk le e darabokból. Milyen hibákat követ el föltétlenül ós 
törvényszerűen egy par excellence elbeszélő-tehetség, ha a színpadra me-
részkedik ? Hogyan, milyen eszközökkel próbálja alakjait színpadon meg-
eleveníteni, az epikus jellemzést drámaivá, az epikai lehetőségeket drámai 
szükségszerűségekké formálni ? Hogy küzd meg azokkal az akadályokkal, 
amelyeket csapongó képzelete elé a színpad szűk korlátai gördítenek ? 
Hogyan bánik a közönséggel, amely mint elbeszélőt elkényeztette, mint 
drámaírót pedig, tömegbe verődve, irgalmatlanul ítéli meg ; amely igaz, hogy 
hiszékenyebb az olvasónál, mikor lát valamit, de türelmetlen és főképen 
hitetlen, mihelyt a költő a színpadon is csak elbeszél egyetmást ? 

Mindezekre a kérdésekre annál könnyebb és gyümölcsözőbb Jókaiban 
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keresni a választ, mert igen sokszor dolgozta fel novelláit vagy regényeit 
színpadi művé. 

Ezért volna érdekes Jókai darabjaival részletesebben foglalkozni, te-
kintet nélkül irodalmi értékükre. 

Vnutsko Berta füzete — kétségtelenül doktori értekezés — csak igen 
messziről érinti ezt a kérdést. Bevezetésében így tűzi ki célját: «Óhajtá-
sunk lenne rámutatni tehetségének azokra a vonásaira, melyeknek szín-
padon aratott babérait köszönhette és viszont megvilágítani azokat a 
tulajdonokat, melyek drámai műveiben nem érvényesülhettek kellőleg.» 

A kis munka ezt a célt sem éri el egészen, különösen második részét 
nem. Nyilván érezte, mit kellene tennie. De az első kísérletek két szokott 
hibája, a túlságos merészség s a túlságos félénkség közül nem tudta az — 
utóbbit elkerülni. Nem igen meri a maga gondolatát, véleményét meg-
szólaltatni. Nem foglal össze semmit, nem következtet, nem általánosít. 
Csak azt az anyaggyűjtő munkát végzi, amire aztán építhet valaki. 

Időrendben megy végig Jókai darabjain. Legtöbbször pontosan el-
mondja tartalmukat és kétségtelen olvasottságra valló módon jelzi azokat a 
helyeket, ahol a francia romantikusok, Dumas, Hugo egyik-másik alakja vagy 
jelenete nyilvánvalóan hatott Jókaira. Csodálom, hogy Dózsa Györgyben, 
Barnabás gyilkosságát elmondva, nem veszi észre a «Le roi s'amuse»-zel 
való hasonlatosságot. Pedig ez azért is említésreméltó, mert Bózsa, aki 
önfeláldozásból megöleti magát más helyett, s akit épen imádója tévedés-
ből öl meg : nem egyetlen leszármazottja a magyar irodalomban Triboulet 
szerencsétlen leányának. (Jókai Manlius Sinisterève 1 kapcsolatban említi a 
szerző Hugónak ezt a darabját. Bizonyára csak tollcsuszamlás, hogy Lajos 
királyról beszél Ferenc helyett.) 

Tartalomkivonat, idegen hatások, a keletkezés, előadás külső története, 
egykorú bírálatok és tekintélyesebb esztétikusaink vélekedéseinek össze-
állítása : főként ez az, amit a szerző minden egyes darabnál megcselek-
szik. Saját véleményét kissé félénken és bizonytalanul adja elő. Miltonról 
szólva, osztozik a Pesti Napló 1876-beli kritikusának ama nézetében, hogy 
e darabban « . . . a többi alak sem sikerült. Költői minden, amit mond, 
de nem jellemző. A puritán és royalista csak névszerint különbözik.» 
Tíz sorral lejebb aztán így szól : «E mű jelességét is a korrajzban és 
nyelvi szépségeiben állapíthatjuk meg. Előbbi hű, jellemző, tökéletes . . . » 
De az Isten szerelméért, hogyan lehet a korrajz hü, jellemző, tökéletes, 
ha a kor jellegzetes alakjait meg sem lehet különböztetni egymástól ? 
Egyébként, ha m á r a korrajz hűségéről van szó : ezt a dicséretet a külön-
ben objektív szerző túlságos könnyen osztogatja Jókai történeti darabjai-
nak. Pedig ez igazán nem tartozott Jókai erős oldalai közé. Tudákos rész-
letekkel — egészen Hugo módjára — sokszor ejtette bámulatba a naiv 
olvasót, de a kor lényegét sohasem látta tisztán. 

Mindent összevéve, Vnutsko Berta munkájának kétségtelen érdeme a 
Jókai színműveire vonatkozó adatok lelkiismeretes összegyűjtése — ós 
érdemévé válhatik valamikor az is, ha sikerült az írói lélektan egy gaz-
dag forrására felhívnia a figyelmet. B E N E D E K M A R C E L L . 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

A Budaposti Városi Könyvtár Értesítője. 1915. év f . 3—4. sz. — N. n. : 
Bányai Elemér. Eövid meleghangú megemlékezés a háborúban elesett 
íróról. 

A Cél. 1915. évf. 12. sz. — Márkus László : Magyar irodalom. Iro-
dalompolitikái gondolatok a magyar írók anyagi helyzetéről és a kritika 
szükségéről. «Magyar talentumunk van, a lármás népszerűségbe züllöttek 
között is van sok, aki magyar ápolás mellett magyar erkölcsű tudott 
volna maradni s ha ezeket már el is veszítettük, gondoskodnunk kell, 
hogy a most indulók ne veszhessenek már így el a magyarság számára, 
A java magyar publikumot úgy lehet visszahódítani, ha megmutatjuk, 
hogy a legmagasabb európai nivó nemcsak összefér a magyarsággal, 
hanem itt ezen a földön csak a magyar lélek erejével érhető el teljes 
mértékben. Szigorú magyar kritika kell elsősorban és orgánumok kellenek 
ennek a kritikának, magyar szolidaritás kell, a magyar pénz megmoz-
dulása a magyar kultúra kiépítéséhez. Ez a kritika legyen az idegen 
hatásokkal szemben öntudatos, de nem merev, konok és szűkagyú elzár-
kózottság, több tudás, több ismeret, több okosság és áldozatkészség kell 
s akkor lesz magyar irodalom.» 

A Hét. 1915. évf. 44. sz. Gabányi Árpád. Bövid nekrológ. — N. п.: 
Pajzs Elemér : Cirkusz című novellás kötetének ismertetése. 

U. i. 47. sz. — n. : Negyven év. «Simon Judit» filmretételéről (képek-
kel). — Halasi Andor : A madonna rózsája. Hevesi Sándor új darabjának 
ismertetése. 

U. i. 49. sz. — N. n. : Vészi Margit : Égő Európa e. könyvének ismer-
tetése. — N. n. : Az új magyar Faust. Kozma Andor, Faustforditásának 
méltatása s a fordító arcképének közlése. — N. n. : Benedek Aladár. 
Nekrolog. 

U. i. 50. sz. — Halasi Andor : Színházi hét címen Lengyel Menyhért-
nek : A táncosnő és Drégely Gábornak : A kisasszony férje c. drámáit 
ismerteti. — N. n. : Kiss József : Háborús verseiről, Krúdy Gyula : Pest, 
1915-ben c, regényéről és Molnár Ferenc : Egy haditudósító emlékei c. 
háborús könyvéről közöl alkalmi (a jelzett művek megjelenésével kapcso-
latos) méltatást. 

Irodalomtörténet 8 
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U. i. 51. sz. — N. п. : Szily Kálmán. Megemlékezés abból az alka-
lomból, hogy főrendiházi tag let t . — N. n. : A Heszperidák kertje. Hevesi 
József ily című könyvének ismertetése. — Halasi Andor : Pro litteris et 
artibus címen panaszkodik, hogy a mai színház ri tkán nyújtja az irodalmat. 
«Hol vannak a tiszta, lelkes, nagyskálájú kritikusok ? És hol vannak a 
megfelelő, nagy közönséghez érő, független orgánumok ?» 

A Nap. 1915. évf. 363. sz. — Ady Endrét besorozták. Napi hír arról, hogy 
A—t a bányffyhunyadi sorozóbizottság előtt a dési 32.gy.-ezredhez besorozták. 

A Tett. 1915. évf. 1. sz. — Szabó Dezső: Keresztelőre. Beköszöntő s 
egyúttal néhány gondolat a háború irodalmi s politikai hatásairól. Való-
színű, hogy egy ú j szociális irodalom fog következni a tegnap és ma indivi-
duális művészete után.» «Van valami melankólia abban, hogy azt a gene-
rációt, melyet nem rég mint Holnapot akartak agyonütni, most új Hol-
napok rohanják túl . Formákon és szavakon túl a tegnap, a ma és holnap 
művészete egy és ugyanaz az akarat : minél több emberiesség ebben a 
vad kuszáitságban, minél több csillapítás az élet sajgásaira». — Franyó 
Zoltán : Néhány gorombaság az igazság nevében. Éleshangú cikk. Szerző 
nem Ady miatt r án t kardot ; Adyt, szerinte csak azoktól kel! megvédeni, 
akik meg akarják védeni. — Gallovich Károly : Még egyszer Zubolyról. 
Azokkal az okokkal foglalkozik, amelyek miatt a sajtó «nagy»-nak növelte 
Bányai Elemért halála után. 

Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. 1915. évf . 3. sz. — Dongó Gy. 
Géza : Benczédi Székely István világkrónikájából. (II.) Zempléni vonatkozású 
részletek idézése. — Hegedűs Sándor : Sáros Patak címen Ember András 
hegedősnek a XVIII . század első felében irt verses krónikája egyik feje-
zetét közli. 

Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 11. sz. — Vikár Béla: A versközi 
hangképletekről. Szerző 1915 okt. 4-ón tartott előadásának kivonata. — 
Viszota Gyula : Széchenyi Istvánnak a selyemtenyésztésre vonatkozó félben-
maradt javaslatát közli. — Rexa Dezső : Horvát István irodalmi munkás-
ságáról. Adatok Horvát Istvánnak : Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás 
védelmeztetések c. munkája történetéhez. — Hellebrant Árpád : Henszl-
mann Imrének Toldy Ferenchez intézett (az 1857szept. 24. — 1860 aug. 26. 
időközből származó) nyolc levelét közli. 

Alkotmány. 1915. évf. 312. sz. — Jolsvay : A magyarság a filmen. 
Közli az Uj Nemzedék 1915. évf. 45. sz.-nak ily című cikkét (Lyon Lea 
és Simon Judit filmre vitele alkalmából.) 

U. i. 1915. évf. 316. sz. — a : József főherceg vadászélményei. Könyv-
ismertetés. 

U. i. 317. sz. —• m. gy. : A madonna rózsája. Hevesi Sándor szín-
darabját bírálja. 
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U. i. 324. sz. — (tb.) : Háborús irodalom. Tárca Komáromi Jánosnak 
Mit búsulsz kenyeres ? c. könyvéről. 

U. i. 329. sz. — Anka János : Az én rózsáim. Lampérth Géza elbe-
széléseinek méltatása. — A Széchenyi-Lánchid. Az újjáépített Lánchíd át-
alakítási munkáinak rövid vázolása. 

U. i. 333. sz. — A Szent István-Akadémia megalakulása. A Szent 
István-Társulat keretén belül 70 év óta működő tudományos és szépiro-
dalmi osztály modern tudomány-akadémiák mintájára szerveztetett át. 
Az alakuló ülésen Fraknói Vilmos 3000 K-t ajánlott fel Pray György, 
Révai Miklós és Fehér György egy-egy domborművű emléklapjának el-
készítésére, amelyek a nagyváradi székesegyházban, a budapesti egyetemi 
templomban és a kegyesrendiek budapesti templomában lesznek elhe-
lyezendők. 

U. i. 334. sz. —( tb.): Háborús irodalom. Huszár Károlynak A magyar 
nép hősei c. művét ismerteti. 

U. i. 335. sz. — Anka János : A Szózat költője. — Grün Lili. Abból 
az alkalomból, hogy a Magyar Színház Földes Imre ily című darabját 
előadásra elfogadta, az «Est» tiltakozott az ellen, hogy magyar író így 
nevezze el most egy munkáját. De nemcsak a címről van itt szó, hanem 
egy irodalmi rendszerről. A Palika, Lyon Lea, Grün Lili-féle darabokra fel-
épülő színi politika nem helyes. 

U. i. 336. sz. — Benedek Aladár meghalt. Hír a költő haláláról. 
U. i. 337. sz. — A. J. : A táncosnő. Míg körülöttünk korszakos ese-

mények hullámoznak a magyar irodalomban esztétikai elméletekkel, deka-
dens témákkal idegen világnézettel körülbástyázott irodalmi irány kelet-
kezett. Lengyel Menyhért darabja is karakterisztikus terméke a dekadens 
magyar színi irodalomnak. A színi hatás eszközeivel tud dolgozni, de a 
drámai motiválás tele van ellenmondásokkal. 

U. i. 338. sz. — Márkus László: Ráérő időben. Az Akadémia fel-
adata lenne megoldandó magyar tudományos kérdések sorozatára tétetni 
pályadíj-alapítványokat, nem pedig drámákat, lírai költeményeket pályá-
zatilag tenyésztetni. 

U. i. 350. sz. — (tb.) : Molnár Ferencnek Egy haditudósító emlékei c. 
könyvét dicséri. 

U. i. 352. sz. — Túri Béla : A háború belülről nézve c. könyve 
keletkezését adja elő. — Ybl Ervin : Ciklámen. Gábor Andor színmüvét 
bírálja, N. n. : Harsányi Lajosnak A halálfejű pille címen kiadott el-
beszéléseit, Kiss Menyhértnek Tábortűz mellett c. háborús verseit is-
merteti. 

U. i. 355. sz. — N. n. : Megkerült a pozsonyi kódex. Vargha Damján-
nak a M. Nyelvtudományi Társaságban tartott előadását ismerteti. 

U. i. 356. sz. — (csák) : Mi barbárok. Tábori Kornélnak ily című és 
az Uránia színházban bemutatott darabját ismerteti. 

U. i. 358. sz. — Vargha Dámján : Betlehem leírása 1514-ből. Egy 
magyar ferencrendi szerzetes 1514-ben nyomott, latinnyelvü könyvének 
egy részét mutatja be fordításban. 

8* 
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U. i. 360. sz. — (к. д.) : Rigómező a költészetben. A szerb népkölté-
szet termékeit а XIX. század elején Karadzsics Yuk gyűjtötte össze s egy 
álnevű írónő fordította németre. Magyarra Vitkovics Mihály fordított 
szerbből és költőtársai számára prózai szövegfordításokat is csinált. 
A rigómezei ütközetről és gyásznapról Mijatovicsné összeállítása szerint 
14 románc szól, melyek legtöbbje több száz sorra terjed. В románc-kör 
tartalmát adja a tárca s egyes részek verses fordítását is. 

U. i. 363. sz. — Takács Menyhért : Háború és sajtó. Vezércikk a 
sajtó feladatairól a háború után. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — N. n. : Szabó Istvánnak Kárpáti hó címen 
megjelent elbeszéléseit és Wlassics Tibornak Világok tusáján c. verses 
kötetét bírálja. 

U. i. 2. sz. — Anka János : Bánk bán. A tragédiának a Nemzeti 
Színházban történt felújításáról írott tárca. 

Athenaeum. 1915. évf. 4. sz. — Alexander Bernát : Megemlékezés 
Kármán Mórról. — S. A. A Knight-féle esztétika-történet Huszti Józsefné-
től való magyar fordítását ismerteti. — Fogarasi Béla : Zalai Béla. 
A fiatalon elhúnyt magyar filozófus munkásságának méltatása. «Zalai 
rendkívüli érdeme abban rejlik, hogy a filozófiai gondolkodás, a par 
excellence filozófiai módszer törvényeit, jogait és helyzetét megállapította. 
Ebben a törekvésében megegyezik Emil Laskkal, aki szintén a filozófia 
logikájában látta korunk nagy feladatát. 

Az Érdekes Újság. 1915. évf. 45. sz. — Simon Judit a filmen (képekkel). 
Alkalmi cikk a címben jelzett tárgyról. 

U. i. 49. sz. — Lévay József és Szily Kálmán fényképét közli. Előbbiét 
abból az alkalomból, hogy az idén ünnepelte kilencvenedik születésnapját ; 
Szily Kálmánét pedig azért, mert a király О felsége kinevezte a magyar 
főrendiház tagjává. 

U. i. 51. sz. — Báró Dóczy Lajos és Lengyel Menyhért fényképe. 

Az Est. 1915. évi. 320. sz. — A Petőfi-Társaság ülése. E napihír 
kapósán megtudjuk, hogy az 1915 nov. 14-én tartott ülésén Herczeg Fe-
renc elnök elparentálta Bulla Jánost, a Társaság elhúnyt tagját. Bulla 
János halálára nézve v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 345. 1. 

U. i. 321. sz. — Gyóni Géza a Kisfaludy-Társaság tagja. Hír a 
költő jelöltetéséről. 

U. i. 329. sz. — A «Liliom» reprize Frankfurtban. Tudósítás arról, 
hogy a frankfurti Schauspielhaus, mely a mult évben mutatta be Molnár 
Ferenc : Liliom című «külvárosi legendájá»-t 1915 nov. 28-án új betanu-
lással felelevenítette a darabot. 

U. i. 331. sz. — A «Liliom» a varsói színházban. Hír arról, hogy a 
varsói színházban játszó német színtársulat Molnár Ferenc Liliom című 
darabját is felvette műsorába. 

U. i. 333. sz. — A « Tündérlaki leányok» sikere Bécsben. Tudósítás 
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arról, hogy Heltai Jenőnek Tündérlaki leányok című, Polgár Alfrédtől né-
metre fordított darabját Die Steiner-Mädln cimen előadták a bécsi Josef-
städter Theaterben (1915 nov. 26.) A Neue Freie Presse igen melegen 
emlékezik meg a bemutató előadásról. Heltai Jenő neve nem először sze-
repel a bécsi színlapokon. Annak idején Masamód című darabját is 
előadták. 

U. i. 335. sz. — A «Tündérlaki leányok» New-Yorkban. A newyorki 
Comedy Theatre 1915. okt. 23-án mutatta be nagy sikerrel Heltai Jenő : 
«A tündérlaki leányok c. színdarabját. A darabot Marion Fairfaix fordította 
angolra. — Dóczi Lajos hetven éves. Alkalmi napihír arról, hogy a jeles 
író 1915 nov. 29-én töltötte be hetvenedik életévét. 

U. i. 336. sz. — A «táncosnő• bécsi bemutatója. Lengyel Menyhért 
új darabját «A táncosnő» c. háromfelvonásos színművet a bécsi Neue 
Wiener Bühne elfogadta előadásra. 

U. i. 339. sz. — A. Z. : A «táncosnő. Lengyel Menyhért három fel-
vonásos, a Vígszínházban 1915 dec. 3-án bemutatott ú j színmüvének 
rövid ismertetése. A megírás itt-ott egy kicsit darabos, de amit Lengyel 
Lolával mondat — pedig Lola ugyancsak dominál a darabban — nem-
csak a « szerző »-t, hanem az írót is dicséri. 

U. i. 346. sz. —• N. n. : Röviden ismerteti Molnár Ferencnek, Egy 
haditudósító emlékei c. könyvét. 

U. i. 347. sz. — Hír arról, hogy Lengyel Menyhért új darabjának 
«A táncosnő»-nek előadási jogát megszerezte a nürnbergi Intimes Theater 
és a frankfurti Schauspielhaus. 

U. i. 354. sz. — A. Z. : Ciklámen. Gábor Andor új színdarabjának 
ismertetése. A darab úgy indul, mintha a színésznő társadalmi hely-
zetének a problémáját kívánná tárgyalni . . . . aztán kitűnik, hogy 
csak ügyes és kedves színpadi játékról lehet szó, melynek főérdekességét 
az adja meg, hogy valamelyik kiváló színésznő kettős szerepet játszhatik 
benne. (V. ö. Az Újság 1915. 352. sz.) 

U. i. 1916. évf. 3. sz. — N. n. : Bánk bán feltámadása. Bövid cikk 
arról, hogy mily nagy sikere volt 1916 jan. 1-én Katona J. nyolc évig 
pihentetett darabja előadásának. 

U. i. 4. sz. -—- A uSzibilh amerikai bemutatója. Hír arról, hogy 
1915 dec. 31-én volt az első amerikai előadása Washingtonban Bródy 
Miksa, Martos Ferenc és Jakobi Viktor «Szibilb c. operettjének. — N. п.: 
Furcsa divat. Cikkíró kifogásolja, hogy újabban egyes lapok a színházi 
kritika helyén, annak hangjával játszva, mozi- és mulató-reklámokat 
közölnek. Ez zavarba ejtheti a közönséget. 

Az Újság. 1915. évf. 307. sz. — A Kisfaludy-Társaság üléséről szóló 
tudósítás, egyebek közt Beöthy Zsoltnak : Adalék az esztétikai lélektanhoz 
c. tanulmányát ismerteti. Szerző az elméleti fejtegetéssel kapcsolatban 
összehasonlította Petőfit, Aranyt és Vörösmartyt, abból a szempontból, 
hogy mily magatartást tanúsítottak a hírszomjnak, dicsőségvágynak mind-
hármuk lelkében felmerült képzetével szemben. «Petőfinek ez a legerő-
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sebb érzése ; Aranynál az írói dicsőség tüzét a lemondás mély melans 
koliája eloltja ; Yörösmartynál pedig ezt a tüzet egy hatalmasabb tűz, a 
nemzeti lelkesedés tüze, teljesen magával ragadja.» 

U. i. 314. sz. — p—r. : A háború nyomában. Göndör Ferem hábo-
rús könyvének ismertetése. 

U. i. 315. sz. — N. n :. Hogyan készült a Jókai-film ? Tudósítás arról, 
hogy Jókai ; A szegény gazdagok c. regénye alapján filmdráma készült, 
melyet 1915 nov. 15-én mutattak be az Omnia-mozgóban. 

U. i. 317. sz.— Keszler József : A madonna rózsája. Hevesi Sándornak, a 
Nemzeti Színházban 1915. nov. 13-án előadott három felvonásos drámájá-
ról szóló ismertetés. A reneszánsz-korban játszó darab hőse Eenato remény-
telenül szereti Lorenzo de Mentona zsoldosvezér feleségét, Isottát, aki 
viszont Gianettoért hevül. Eenato a férj bosszújának áldozataként hal 
meg, míg a Gianettóban csalódott Isotta önként vet véget életének. 
Ennek hallatára Lorenzó tűnődve mondja : «Tehát volnának valóban 
asszonyok, kik híven tudnak szeretni ?» A dráma ezzel végződik. A csel-
szövésnek a figyelmet lekötő részletei, a hangzatos és válogatott dikció, 
mind rászolgálnak az élvezetre, melyet a jellemek jól festett képét ked-
velők e darabban találhatnak. (V. ö. A többi napilapokban is.) 

U. i. 318. sz. — N. n. : Az első Jókai-film. A film drámává átalakí-
tott s «Szegény gazdagoknak»-nak bemutató előadása alkalmából irt rövid 
ismertetés. — A Tudomány-, Irodalom-rovatból megtudjuk, hogy a 
Petőfi-Társaság 1915 nov. 15-én tartott ülésén parentálta el Herczeg Fe-
renc a még áprilisban elhúnyt költőt, Bulla Jánost, a Tündéröv szerzőjét. 
(Bullára nézve 1. folyóiratunk 1915. 345. L) 

U. i. 320. sz. — N. n. : A három testőr reprize. Napihír arról, hogy 
a Nemzeti Színházban 1915 nov. 16-án új szereposztással került színre 
Herczeg Ferenc nagysikerű bohózata : A három testőr. — N. n. : A Nem-
zeti Színház munkarendje. A Nemzeti Színház előadni készül a következő 
darabokat : Vörösmarty M. : Az áldozat ; Gsepreghy F. : A sárga csikó ; 
Katona J. : Bánk bán ; Kisfaludy K. : A pártütők. 

U. i. 322. sz. — N. n. : Lévay József kilencven éves. Meleghangú 
alkalmi megemlékezés. — Án. : Cirbusz. Pajzs Elemér ily cimű novella-
kötetének rövid ismertetése. — A Csokonai-színház ünnepe. Hí r arról, 
hogy a Debrecenben élő fiatal költők és írók Oláh Gábor vezetése alatt 
mozgalmat indítottak, hogy a debreceni színház, mely most érte meg 
fennállása 50 éves fordulóját Csokonai Vitéz Mihályról neveztessék el. 
A városi tanács a beadványt örömmel fogadta. 

U. i. 323. sz. — N. n. : Simon Judit a filmen. Tudósítás arról, hogy 
Kiss József balladáját 1915 nov. 19-én bemutatták a Mozgókép-Otthon-
ban. Az előadás előtt Jászai Mari a Nemzeti Színház művésznője elsza-
valta a költeményt. 

U. i. 325. sz. — A Szabad Lyceum közgyűlése címen Szász Károly : 
A magyar dráma hagyományai c. előadásának gondolatmenetét közli. 
«A drámának mindig a nemzeti szellemet kell kifejezésre juttatnia, amit 
se a világ haladásában és a sors változandóságaiban, se háborúban, se 
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békében, se politikában, se tudományban és művészetben megtagadnunk 
nem szabad.» 

U. i. 326. sz. — N. n. : Az Élet könyvei. Az ily című irodalmi válla-
lat második, tízkötetes, sorozatának rövid ismertetése. 

U. i. 327. sz. — N. n. : Színházi levél. Szász Károly Uránia-beli cikke 
(1915. évf. 11. sz.) különlenyomatának ismertetése. «Szász Károly okos, 
tartalmas elmélkedése éles kritikája ugyan a Nemzeti Színháznak és mű-
sora mai színvonalának, de annyi bizonyos, hogy csak haszon származ-
hatik belőle». — Lyon Lea a bécsi cenzúra elé kerül. Lyon Leát, Bródy 
Sándor színművét, melynek előadási jogát a bécsi Theater in der 
Josefstadt megszerezte, a cenzúra elé kellett terjeszteni. 

U. i. 329. sz. — Zrínyi Miklósné sálja. Napihír arról, hogy Láng 
Erzsébet szenicei polgári iskolai tanítónő birtokában van egy remek se-
lyemszövésű indiai sál, mely a hagyomány szerint valamikor Zrínyi 
Miklósnénak, a szigetvári hős feleségének tulajdona volt. — A táncosnő. 
Hír arról, hogy a Vígszínház előadni készül Lengyel Menyhért ily című 
háromfelvonásos színművét. 

U. i. 330, sz. — N. n. : A háború verseinek gyűjteménye. Stockinger 
Gyula : Éljen c. háborús antológiájának rövid ismertetése. 

U. i. 331. sz. — A Tündérlaki leányok Bécsben. Heltai Jenő darabját 
a Tündérlaki leányokat 1915 nov. 26-án mutatták be a bécsi Theater in 
der Josefstadtban — Die Steiner-Mädel címen. — A táncosnő. Hí r arról, 
hogy a Vígszínház Lengyel Menyhért ily című darabját előadni készül. — 
(— nd) :Mit búsulsz kenyeres ? Komáromi János ily című háborús könyvé-
nek rövid ismertetése. 

U. i. 333. sz. — Az Akadémia összes ülése. Napihír, amelyből meg-
tudjuk, hogy az irodalomtörténeti bizottság segédtagjai lettek : Alszeghy 
Zsolt, Gulyás Pál, Horváth János, Kéki Lajos, Pap Ferenc és Vértesy 
Jenő. 

U. i. 334. sz. — Ivánfi Jenő : Vörösmarty Mihály. (Születésének év-
fordulóján.) A Nemzeti Színház az Áldozat előadásával hódol a költő em-
lékének. Szerző utalva Vörösmarty jelentőségére, a háborúnak az iro-
dalom szempontjától való tanulságáról elmélkedik s megállapítja, hogy 
a holnap irodalma és a jövő színháza a nemzeti érzés gyökeréből növek-
szik majd nagyra. Az új magyar társadalom és a régi magyar történet. . . 
ez lesz tárgya az új magyar drámának. — Kiss József : Háborús versei. 
Hír arról, hogy Kiss József a lapokban megjelent háborús vonatkozású 
verseit kötetben is kiadja. (L. a többi napilapban is. Pl. Az Est 1915. évf. 
336. sz.) 

U. i. 335. sz. — Kozma Andor : Goethe Faustjából. Az «Előjáték a 
színházban» c. részlet fordítása. — A Tudomány, Irodalom rovatból 
Kozma Andor Faust-fordítása címen megtudjuk, hogy Kozma Andor le-
fordította Goethe nagy művének első részét. A cikk közli Kozmának a 
fordításnál követett elvekre vonatkozó tájékoztatóját. — A Kárpáti hó. 
Hír arról, hogy Szabó István ily című háborús novellakötetet készül 
kiadni. 
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U. i. 336. sz. — Benedek Aladár meghalt. Nekrológszerű napihír 
arról, hogy a mult század hatvanas-hetvenes éveinek egyik népszerű köl-
tője Benedek Aladár, családi nevén Náray Iván meghalt. 1915 dec. 2-án 
temették el a farkasréti temető halottas házából. 

U. i. 337. sz. — Keszler József: A táncosnő. Színmű három felvonás-
ban. í r ta Lengyel Menyhért. Előadták a Vígszínházban 1915 dec. 3-án. 
A darab hősnője egy táncosnő, aki művészi pályájától még kérője ked-
véért sem tud megválni. «A dráma személyeinek jellemzése erőteljes, 
színes ós hatásos ; a darab nyelvezete magyaros és kiválóan színpadias ; 
párbeszédei erősen kapcsoltak, mint a szilárd láncnak egymásba fogó szemei.» 

U. i. 338. sz. — Piklerné Freund Edit: Erdős Renée regénye. «Az 
új sarj» c. regény ismertetése. Bettinek, egy ortodox zsidó család legifjabb 
gyermekének életéről szól a mű ; legelejétől egészen addig, ahol azt hiszi, 
hogy az élet elkezdődik számára. Szerzőt Betti alakja Marguerite Andaux 
könyvének hősnőjére Marie Claire-re emlékezteti. A két regény légköre 
azonban annyira más, hogy irodalmi hatásról szó sem lehet. —án : 
A kisasszony férje. Drégely Gábor vígjátékának ismertetése. 

U. i. 341. sz. — Dóczy Lajos báró ünneplése. A Nemzeti Színház a 
költő születésének 70 éves fordulója alkalmából felújítja Dóczynak Utolsó 
Szerelem c. darabját. — (h. a.) : Vér Mátyás dramolettje. A Télikertben 
1915 dec. 7-én előadták Vér Mátyásnak «A kastély gazdát cserél» c. 
dramolettjét. 

U. i. 345. sz. — Vulpes : Molnár Ferenc. Molnár Ferenc «Egy hadi-
tudósító emlékei» c. munkájának ismertetése. 

U. i. 347. sz. — N. n. : Szily és Berzeviczy. A M. T. Akadémia 1915 
dec. 13-án tartott teljes ülésén meleg ünneplésben részesítették Szily Kál-
mánt, aki ötven éve tagja az Akadémiának és Berzeviczy Albertet, aki 
tíz éve elnöke ugyanennek a tudományos testületnek. — A Színház-
rovatból arról értesülünk, 1. hogy Herczeg Ferenc egy háromfelvonásos 
vígjátékot fejezett be, melyet a Nemzeti Színház fog bemutatni ; 2. Bródy 
Sándor és Sajó Sándor «A nap hőse» címen új darabot írtak ; 3. Gábor 
Andor «Ciklámen» című háromfelvonásos színjátékot irt, melyet a Víg-
színházban 1915 dec. 18-án mutattak be. 

U. i. 348. sz. — Szilágyi Géza : Jegyzetek egy könyvről. Elmélkedés 
Kiss József háborús verseiről. «A világháború úgynevezett magyar köl-
tészete jórészt pohárköszöntő.» Kiss József háborús versei nem ilyenek. 
Ez a költészet nem a bujtogatásnak korbácsoló szava, hanem a békélte-
tésnek áldó gesztusú költészete. 

U. i. 351. sz. — Lynkeusz : Háborús versek könyve. Szabolcska Mi-
hály ily című szemelvénygyűjteményének ismertetése és bírálata. «Száz-
húsz háborús vers és százhúsz közül száztíz alig különbözik egymástól . . . 
Ha a kötet borítékára nem lenne ráírva, hogy háborús versek, a százhúsz 
vers közül százról egyáltalán nem lehetne megtudni, hogy köze van a 
háborúhoz. De ha már nincs közük a háborúhoz, legalább lenne valame-
lyes közük a poézishez.» — N. n. : A fiam papája. Mérei Adolf egyfelvo-
násos operettjének ismertetése. A darabot a Télikertben mutatták be. 
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U. i. 352. sz. — Tagválasztás a Petőfi-Társaságban. A Petőfi Társa-
ság 1915 dee. 18-án tartotta az Akadémiában tagválasztó közgyűlését, 
melyen tiszteleti tagnak megválasztották : Csengey Gusztávot, Dóozy La-
jos bárót és Zichy Géza grófot ; kültagnak : Aago Madelungot (Berlin) ; 
rendes tagnak : Balla Ignácot, Gyóni Gézát, Malonyai Dezsőt és Móra 
Ferencet. — Dóczy Lujos dísztagsága. A soproni Frankenburg Irodalmi 
Kör dísztagjául választotta Dóczy Lajos bárót. — Keszler József : Ciklá-
men. Gábor Andor háromfelvonásos színjátékának ismertetése. A darabot 
először 1915 dec. 18-án adták elő a Vígszínházban. A dráma hőse rávesz 
egy tiszta erényű leányt, egy színésznőt, hogy nagylelkűségből vegye 
magára egy — külsőre hozzá feltűnően hasonló -— bűnös útra tévedt 
asszony hibáját. E nagylelkűség nyomán később igaz vonzalom fejlődik 
ki s a hős meg a színésznő végül egy pár lesznek. A tárggyal kapcsola-
tos irodalmi feladatot, azt t. i., hogy megértesse a leány megdöbbentő 
nagylelkűségét, az ismertető szerint Gábor Andor határozott sikerrel 
oldotta meg. (L. a többi lapban is.) 

U. i. 355. sz. — N. n. : A nagy háború írásban és képben (A nyugati 
harctér. Északon és délen) c. munka I. kötetének ismertetése. — Kemény 
Zsigmond báró emlékei Kolozsvárt. Hír arról, hogy Kemény Anna 
bárónő az Erdélyi Múzeum kézirattárában helyezte el Kemény Zsigmond 
bárónak eddig Pusztakamaráson őrzött, ritkaságszámba menő eredeti 
kéziratát. — Az Aranyember reprize. Bövid tudósítás arról, hogy a buda-
pesti Nemzeti Színházban 1915 dec. 21-én hosszas pihentetés után újból 
előadták Jókai Mórnak «Aranyember» c. színdarabját. — A Tatárjárás 
felújítása. A Vígszínház népoperai szereplése alkalmából 1915 dec, 25-én 
színre került Kálmán Imre első nagy zenés műve, amelyet a világ min-
den kultúrszínpadán óriási sikerrel adtak. 

U. i. 361. sz. — N. n. : Tábori Kornél : Pesti specialitások c. könyvét 
ismerteti. — A Bánk bán reprize. Hír arról, hogy a Nemzeti Színházban 
1916 jan. 1-én új betanulással került színre Katona József tragédiája. 

U. i. 362. sz. — pr. : A Nagymama reprize. A Nemzeti Színházban 
1915 dec. 29-én — hosszabb pihentetés után — ismét előadták Csiky G. 
vígjátékát. 

U. i. 1916. évf. 5. sz. — Váradi Antal : A két Balázs. Visszaemléke-
zés Balázs Sándor humorista íróra (1830—1878) és testvérére, Frigyesre. 

Berliner Tagblatt. 1915. évf. 636. sz.). — Sigmar Mehring : 
Kriegslyrik címen többek közt dr. Stockinger «Éljen» с. magyar hábo-
rús verskötetéről ír és bejelenti, hogy legközelebb Drezdában megjelenik 
Gyóni Géza verskötete németül. 

Budapest. 1915. évf. 358. sz. — F. E. : Háborús Irodalom. Molnár Fe-
renc : Egy haditudósító emlékei, — Túri Béla : A háború belülről nézve, — 
Pásztor Árpád : Vengerkák, — Kiss Menyhért : Tábortűz című műveinek 
ismertetése. 
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Budapesti Hirlap. 1915. évf. 310. sz. — Magyar történettudós emléke-
zete Bécsben címen közli, hogy a lőcsei Engel Krisztián János, XVIII . szá-
zadbeli történettudós bécsi sírjára emléket állítanak fel, amelyet Tóth 
István szobrászművészünk tervezett. — N. n. : Éljen ! Hír arról, hogy 
Stockinger Gyula, a bécsi egyetem magyar lektora magyar és német 
háborús versekből egy gyűjteményt adott ki. -— N. s. : Mit búsulsz kenye-
res ? Komáromi János ily című könyvének ismertetése. 

U. i. 312. sz. — Dunántúli: Levelek. Polémia Babits Mihály nyilat-
kozatával s a Világ és Népszava cikkeivel. 

U. i. 315. sz. —- Dunántúli : Levelek. Polémia Ignotusszal s az úgy-
nevezett nyugatosok támadása. 

U. i. 316. sz. — N. n. : Erdős René új regénye. Napihír arról, 
hogy Erdős Bené «Az új sarj» címen regényt íít. Egy elmaradt vidéki 
család leánya a regény hősnője, kinek vívódásaiban százezrek vágyai, 
lázadozásai szólalnak meg. — Egy anya levele címen hozzászólást közöl 
a «nyugatosok» elleni vitához és kárhoztatja az úgynevezett «nyugatosok»-
nak az ifjúságra való állítólagos veszedelmes hatását. 

U. i. 317. sz. —- Sebestyén Károly: A madonna rózsája címen is-
merteti Hevesi Sándornak ily című ú j drámáját. «A darab meséje ked-
ves és szép, de a színpadon nem elég folyamatos. Nyelve : agyoiihimz£Ít, 
valóságos virágnyelv. — Közli Ady Endre nyilatkozatát Dunántúli 
ellen. — Ligeti Jenő ': 'Tanlevél. Gúnyos cikk az úgynevezett «nyugatos» 
költők ellen. 

U. i. 319. sz. — Szidor : Herosztratosz-irodalom címen erős támadást 
ír Ady Endre és az úgynevezett «nyugatosok» ellen. — Dunántúli: Leve-
lek címen Ady Endre nyilatkozatával (1. Budapesti Hirlap. 1915. évf. 
317. sz.) poiemizál. — N. n. : A Szegény Gazdagok bemutatója. Az első Jókai-
film ismertetése. 

U. i. 320. sz. — Pékár Gyula : Az új magyar lélek. — Ismerteti 
Szász Károly színházi levelét a Nemzeti Színházról, mely az Uránia kü-
lönlenyomataként jelent meg. 

Ï7, i. 322. sz. — Herczeg Mihály : Irodalmi pajtásszövetség címen 
védelmébe veszi Dunántúlit az úgynevezett «nyugatosok» elleni vitában. 

U. i. 324. sz. — Rend és igazság címen vezércikkben támadja az 
úgynevezett «nyugatos» irányt. — Alfa : Budapest címen arról elmél-
kedik, hogy «a nagy irodalmi és művészeti sikerek, melyek máról-
holnapra szólnak, ép úgy csinálódnak, mint a kitüntetések vagy az üz-
leti nagy á r a k . . . . Évtizedek óta nem bukott meg a közönség előtt 
egy fércmunka sem. A kritikában is az erkölcsi érzék teljes hiányát 
találjuk». 

U. i. 325. sz. — A Szabad Lyceum előadása címen közli Szász Ká-
roly : A magyar dráma hagyományai cimű előadásának vázlatát. 

U. i. 326. sz. — Dunántúli : Levelek. Polemikus elmélkedés az 
úgynevezett «nyugatos» irodalom hatásáról. 

U. i. 330. sz. — Jakab Ödön : Voinovich Géza Madácha. Könyvismer-
tetés. V. egész könyve oly higgadt megfontolással, olyan tudatos terv-
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szerűséggel van elgondolva és megírva, hogy nehezen találni belőle valami 
kivetni valót. 

U. i. 336. sz. — -ő : Dóczy Lajos. Alkalmi megemlékezés a 70 éves 
költőről. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. A költö életrajza és jellem-
zése. 

U. i. 337. sz. — Sn. : A táncosnő. Színi kritika Lengyel Menyhért 
ily című drámájáról. «A dráma hosszadalmas, ismétli magát.» 

U. i. 338. sz. — Dunántúli : Levelek címen polemizál az ú. n . 
«nyugatosok»-kal. Lórisz : A kisasszony férje címen Drégely Gábor új 
darabjáról ír. 

U. i. 344. sz. — -6 : Háborús versek címen Kiss József versköte-
téről és Molnár Ferencnek «Egy haditudósító emlékei» c. új háborús 
művéről ír. 

U. i. 347. sz. — N. n. : Elbeszélések. Ismertető sorok Dessewffy Berta 
novellás kötetéről. 

U. i. 352. sz. — N. n. : Éjszaka. Pakots József új regényének ismer-
tetése. — Sn. : Ciklámen címen Gábor Andor új színjátékáról ír. 

U. i. 358. sz. — Leffler Béla : Svéd háborús regények. Szerző sorra 
ismertetve a tárgyával kapcsolatos műveket, megemlíti, hogy minket leg-
jobban érdekelhet a Badsa álnév alatt dolgozó Aminov Iván, orosz család-
ból származó svéd katonai írónak az a regénye, amely Przemysl ostromá-
máról és kiéheztetéséről szól. (Címe az ismertetésben nincs megjelölve.) 
Főhőse Fejérváry Budolf gróf, hadnagy, aki felesége segítségével s egy 
kis galíciai zsidógyerek társaságában az utolsó percekben repülőgépen 
menekül a körülzárt várból. «Ez a regény is megdöbbentő példája annak, 
hogy a messzi országok írói — tisztelet a kivételeknek — mily kevéssé 
ismerik a magyar viszonyokat.» — N. п.: a Könyvesház rovatában: 
Thallóczy Lajosnak Jajca története — Takáts Sándornak, Bajzok a 
török világból és Wlassics Tibornak, Világok tusája (versek) c. művét 
ismerteti. 

U. i. 362. sz. — Dunántúli : Levelek. Egy kolozsvári újságíró kíváncsi 
volt arra, hogy mint vélekednek a «kolozsvári írók és esztétikusok» arról 
a háborúról, amelyet Dunántúli visel az úgynevezett holnaposok vagy 
nyugatosok ellen és megkérdezték egy odavaló lap hasábjain Csengeri Já-
nost, Dózsa Endrét, Kovács Dezsőt, Gyalui Farkast és Jékey Aladárt. 
Dunántúli ebből az alkalomból újból hevesen támadja a jelzett irányt. 

Budapesti Szemle. 1915. évf. 11. sz. — Takáts Sándor: Zrínyi isme-
retlen levelei (II.). Széchy Károly szerint Zrínyi jelen volt az 1646—7-iki 
országgyűlésen. Szerző megállapítása szerint ez tévedés. A jelzett időt a 
költő a török ellen való harcban töltötte. Ugyancsak tévedés Széchynek 
az az állítása, hogy Zrínyi 1648 márc. 16-án Prágában tette le a báni 
esküt. Ez időtájt a költő otthon volt ; az eskütétel 1648 tavaszán Bécsben 
történt. 1654 nov. 21-én kelt Zrínyinek Batthyány Ádámhoz írt s a kör-
mendi levéltár missilisei közt ránk maradt, időrendben legkésőbbi levele. 
A levéltár rendezetlen lévén, nem lehetetlen, hogy még egyéb adatok is 
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előkerülnek. — Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. Mikor alapította 
Mátyás könyvtárát, erre nézve biztos adat nem áll rendelkezésünkre. 
A könyvtár fennállására a legrégibb adat Fraknói Vilmos szerint az 1467. 
évből való. Ha ezt mellőzzük, a könyvtár létezését igazoló legrégibb hiteles 
adat 1471-től való, még pedig magától Mátyás királytól. Hármas ok irá-
nyíthatta Mátyás nagyszabású könyvgyüjtését : saját tudomány- és pompa-
szeretete, nejének családi hagyományai s a természetes fiára vonatkozó 
pedagógiai tekintetek. Ha a rendelkezésünkre álló adatokat figyelembe 
vesszük s a túlzás vádját el akarjuk kerülni, úgy Mátyás királyunk könyv-
tárának állományát 500—1000 kötetre kell tennünk. E könyvek részint 
örökségkóp, részint ajándék vagy vétel útján jutottak a nagy uralkodó 
birtokába. Sok kézirat egyenesen az ő rendeletére készült a korabeli könyv-
másoló műhelyekben. Sigismundus de Sigismundisról, a Mediciek egyik 
legszorgalmasabb másolójáról, aki 1525-ben halt meg Carpiban mint jegyző, 
egészen kétségtelen, hogy Mátyás királynak dolgozott. Miként a bibliofil-
fejedelmek legtöbbje, Mátyás is tartott udvarában könyvmásolókat és 
miniatorokat. Budán Mátyás könyvkedvelő főpapjainak kódexei szolgál-
hattak minta gyanánt, mert nem valószínű, hogy a távoli udvarok köl-
csönözték volna oda kincseiket. Valami túlságos nagy könyvmásolói 
munka aligha folyt Budán. Erre látszik vallani az a körülmény is, hogy 
egyetlen Budáról datált Corvin-kódex sem maradt ránk. — Kárpáti Aurél : 
Háborús könyvek. Fényes Lászlónak : A szerb harctérről, —• Landauer 
Bélának : A nagy esztendő, —- Herczeg Gézának : Sarajevotól Lodzig, — 
Nyáry Andornak : Sírnak a hősök, — Lázár Miklósnak : Fronton, — Szo-
mory Emilnek : Sárossy muníciót !, — Ugyanannak : Havasi gyopár, — 
Franyó Zoltánnak : A kárpáti harcokról, — Vasadi Balogh Györgynek : 
Ahol az ágyú szól, — Pilisi Lajosnak : A kárpáti harcokból, — Sven He-
dinnek : Egy harcban álló nemzet, és Aage Madelung : Hadinaplóm c. 
munkájának ismertetése. «E könyvek — úgymond — érdekes dokumen-
tumai a mai napoknak, de hogy az irodalom mennyi maradandó értéket 
könyvel el belőlük a maga javára — arról az idő ítél.» — г. г.: Két új 
novellás kötet címen Gubányi Károlynak Tengerentúli történetek és Erdősi 
Dezsőnek Elbeszélések c. művét. — Cs. E. pedig Szomaházy István új regé-
nyei címen Sz.-nak Hellerné, A karmester úr, Az elvált asszony, Mariska, 
Egy kém története c. szépirodalmi müveit ismerteti és bírálja. 

U. i. 12. sz. — Gulyás Pál : Mátyás király könyvtára. Mekkora össze-
geket költött Mátyás könyvtárára határozottan nem tudjuk. Évi harminc-
háromezer aranyat aligha, mint ahogy Heltai Gáspár állítja. A nagy 
költséggel összehordott kézirati anyag budai palotája Duna felé eső szár-
nyának egyik termében nyert elhelyezést. A könyvek fényes állványokon 
tudományszakok szerint voltak csoportosítva. A könyvtár irányáról, tar-
talmáról fogalmat nyújt az a száztizenhat kötet, melynek a Corvinához 
tartozása kétségen felül áll s amely az egész gyűjteménynek egy ötödét, 
esetleg egy tizedét teszi. A latin írók sorában a klasszikusokon kívül ott 
vannak a grammatikusok, kommentátorok, rétorok, egyházatyák s a hu-
manista irodalom főbb képviselői ; továbbá számos görög író latin fordí-
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tásban. A héber és magyarnyelvű kéziratokból még mutatóba sem maradt. 
Voltak-e olasznyelvű kéziratok a Corvinában, erről semmiféle hiradás nem 
tanúskodik. A könyvtárban volt ősnyomtatványokból eddig csupán kettő 
került elő. A Mátyás bőkezűségéről tanúskodó kéziratok belső értéke vajmi 
csekély. E XV. századbeli másolatok nem a legjobb, hanem a legjobban 
olvasható, szintén újkori kéziratokból készültek, még pedig a gyors mun-
kával járó hanyagsággal. Annál becsesebbek e kódexek művészi szempont-
ból. Talán leginkább gyönyörködtetik a szemet azok a kéziratok, melyek 
a kor legkiválóbb firenzei miniatora, Attarante di Gabriello di Vante mű-
helyéből kerültek ki. Ami igazán sajátos és épen ezért kiválóan fontos a 
Corvin-kódexekben: az a bekötésük. A selyem és bársonyszövetből készült 
kötések minden valószínűség szerint a külföldön készültek ; a bőrkötések-
ről feltehető, hogy budai eredetűek. A gyönyörű könyvtár rendbentartása 
a könyvtáros dolga volt. Johannes Eegiomontanust, Taddeo Ugolettit, 
Marzio Galeottót, Bartolomeo Fontét és Felix Bagusanust említik, mint 
akik egymást fölváltva e tisztséget betöltötték. A nagyszerű kulturális al-
kotás további sorsát megpecsételte a király váratlan halála. Az ekkor 
keletkezett zűrzavarban kallódhattak el első ízben egyes különösen fényes 
kiállítású darabok, melyek jobban magukra vonták a figyelmet. 1502-től 
kezdve Ulászló is elősegítette a Corvina szétzüllését. A könyvre éhes tu-
dósok hízelgéseikkel rávették, hogy el-elajándékozgasson belőle. II. Lajos 
és Zápolya János uralma sem vált a könyvtár javára. Amikor 1541-ben 
Buda hosszú időre török kézre jutott, a könyvtár ügye végkép elhanyat-
lott. A megtizedelt gyűjtemény részben Konstantinápolyba került, részben 
eredeti helyén maradt, de nem őrizet nélkül. Későbbi adatok szerint az 
itthagyott darabok — három Bécsbe vitt kéziraton kivül — értéktelen 
nyomtatványok voltak. A XIX. század második felében Konstantinápolyból 
39 Corvin-kódex került vissza Magyarországba. Lehet, hogy az idők folya-
mán az ismert darabok száma gyarapodni fog, nem valószínű azonban, 
hogy a lappangó kódexek előkerülése lényegesen megváltoztatná a képet, 
melyet a könyvtárról ma alkothatunk. — Lévay József: Csokonai. Vers. 
A költő Csokonaihoz, a menny lakójához fordul, hogy kérjen «számunkra most 
kegyelmet, Fegyverünknek győzedelmet». — Zolnai Béla : Német philo-
logiai dolgozatok. A Bleyer Jakabtól, Petz Gedeontól és Schmidt Henrik-
től szerkesztett, a magyar-német irodalmi kapcsolatokat különös gonddal 
tárgyaló értekezés-gyűjtemény méltatása. 

Das Literarische Echo. 1915. évf. 6. sz. — Az Echo der Bühnen című 
rovatban Alexander von Weiten nagy dicsérettel szól Földes Imre víg-
játékáról, a «Halló !»-ról, melyet a Neue Wiener Bühne okt. 30-án muta-
tott be. Kiemeli a darab franciásságát és rá is mutat az alapeszme min-
tájára Tristan Bernard egyik színművében. — Ignaz Peisner : Ungarischer 
Brief. Cikkíró dicsérettel szól Vargha Gyula költeményeiről. «Vargha 
Gyula a magyar költő-héroszok méltó epigonjaként vonul be az irodalom-
történetbe». Bárd Miklós líráját «higgadt konzervativizmus és jóleső opti-
mizmus jellemzi». Császár Elemér az elmúlt negyedszázad egyik legértó-
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kesebb lírikusának tart ja őt. Gyóni Gáza «valódi nápköltő». Cikkíró közli 
a «Varsó fölé» o. költemény első felét Ignaz Schnitzer fordításában. 
A háborús költészet termékei még Hevesi József «Vér» e. kötete és a 
«Tábortüzek» Vikár Bélától. Lövik Károly posthumus munkája («Egy el-
késett lovag») «egyike a legszebb könyveknek a legújabb magyar szépiro-
dalom terén». Cikkíró szól még Malonyai Dezső « Virtus »-áról, Szomaházy 
István regényéről («A kém») Ambrus Zoltán novelláiról és az idén kiadásra 
kerülő Greguss-jutalomról. 

U. i. 24. sz. — Paul Feldkeller ismerteti Gragger Róbertnek Lilla 
von Bulyovszky und der Münchener Dichterkreis с. dolgozatát. (Külön-
lenyomat az Ungarische Rundschau 1914. évf.-ból, v. ö. folyóiratunk 
1914. évf. 54. L) 

Deutsche Literaturzeitung. 1915. évf. 41. sz. — Ludwig Rácz ismerteti 
Thaly Kálmán kiadását : Saussure Cézár levelei és emlékiratai, 1909. 

Debreceni Protestáns Lap. 1915. évf. 47. sz. — S. Szabó József : Vargha 
Gyula költeményei. Érzéseinek tisztaságát csak azok igazsága múlja fölül. 
Az igaz költészet nemes hagyományai látszanak minden versén. 

U. i. 48. sz. — Géresi Kálmán : Elnöki megnyitó beszéd. Elmondotta 
a Csokonai-körnek 1915. nov. 17-én tartott ünnepi felolvasó ülésén. A be-
szédben szerző kéri a debreceni tudományegyetem tanárait, hogy szorosan 
vett szakmunkásságuk mellett ne feledkezzenek meg a helyi tudományos 
feladatokról sem. 

U. i. 49. sz, — S. Szabó József: Imádság a harctéren elesett dr. U. 
Szabó Gyula debreceni tanár holtteste fölött, kit Debrecenbe hazaszállí-
tottak s a hősök temetőjében helyeztek végső nyugalomra. — N. n. : 
A debreceni református kollégium, története. Balogh Ferenc ily című mun-
kájának rövid ismertetése. — N. n. : Szent István Akadémia. Elmélkedés 
az alakulófélben levő intézményről. 

Egyenlőség. 1915. évf. 44. sz. — Endrei Gerzson : Kármán Mór. Élet-
rajz és méltatás. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1915. évf . 9 — 1 0 . sz. — Wagner József: 
A Wagner-operák magyar fordításairól (bef. közi.). A Walkür, Siegfried, 
Istenek alkonya, Tristan és Isolda, Mesterdalnokok, Parsifal című operák 
fordításainak bírálata. — Fogarasi Béla : Az irodalomtörténet filozófiai 
problémái. Az irodalomtörténet nem az írók története, hanem az iro-
dalomé. Ez a körülmény utal arra, hogy tárgya a műalkotások egésze. 
A műalkotás fogalmában rejlő jelentős mozzanatok közül az irodalom-
történeti érdeklődés elsősorban a forma felé fordul. Emellett a mű tárgya 
sem közömbös : a tárgytörténet a XIX. század irodalomtörténetének egyik 
nagy munkaterülete. Végül a műalkotás és a benne kifejezésre jutó világ-
nézet kapcsolatának tanulmányozása is fontos. Az irodalomtörténetben az 
egyszerű ténymegállapítás is értékeléssel jár ; egyszerűen azért, mert tárgya 
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a műalkotás : esztétikai érték. Különbség van esztétikai (abszolút) és tör-
téneti értékelés közt. Pl. míg az esztétika, ha klasszicista alapon áll, el-
itéli a naturalizmust, ha pedig naturalista irányú, benne látja az igazi 
művészetet ; az irodalomtörténet a történeti értékelés módszerével dolgozva 
azt vizsgálja, hogyan viszonylik a műalkotás a naturalizmus eszményéhez. 
A kétfajía értékelés egymásra van utalva. Az értékítélet ízlésitélet lévén, 
kérdés : kinek az ízlése irányadó. It t a kritikusok helyett tanácsosabb az 
irodalom nagyjait keresni fel. Az irodalomtörténet többek között abban 
különbözik a kritikától, hogy a műalkotást nem egymagában vizsgálja, 
hanem abban az összefüggésben, amelyben az történetileg fellépett. A tör-
téneti értékelés fogalmában benne rejlik, hogy az irodalomtörténetben az 
idő szempontja uralkodik az esztétika és a kritika időtlen normáival szem-
ben. Mit értsünk okságon az irodalomban ? A modern irodalomtörténet 
rájött arra, hogy a külső okságnál fontosabb a belső, az egyes műalkotások 
között megállapítható kapcsolat ; a hatás, a műnek a műre, az írónak az 
íróra tett produktív hatása. I t t figyelembe veendő, hogy az irodalomban 
a művészi forma az új mozzanat, mely a régi átvett tartalomból újat alkot 
s épen azért nem szabad a tárgyi hatásoknak különös fontosságot tulaj-
donítanunk a műalkotások érdekében. Ezért nem szabad az irodalmi foly-
tonosságot hatásösszefüggésekben feloldanunk. Az eredetiség az irodalom-
történetnek époly alapvető szempontja, mint a folytonosság. Az előfutárok 
jelentőségének túlbecsülésében nyilvánul meg az új tendencia a legszembe-
tűnőbben. A legmagasabb szintézis a hatások birodalmában a világirodalom 
fogalma. — Heinrich Gusztáv : Ivoszó Jánosnak, Fessier J. A. élete és 
szépirodalmi működése c. munkáját, — Váczy János : Pulszky Ferenc ki-
sebb dolgozatait (v. ö. folyóiratunk 1915. évf. 187. 1.), — Berde Mária : 
Scheffel, Ekkehardjának Antal Gézától való magyar fordítását, — Tró-
csányi Zoltán : Illés Istvánnak, Fejezetek Arany J. mondattanából, — Melich 
János : Barla-Szabó Titusnak, A Halotti Beszéd a román filologia világítá-
sában, — Alszeghy Zsolt : Szilárd Leónak, Szent László a régi magyar iro-
dalomban, — Király György : Helle Ferenc Hugónak, Arany János Bolond 
Istókja, — Bodor Aladárnak, Eötvös, — Kardeván Károlynak, Eötvös és 
Madách, — Trócsányi Zoltán : Pesti Balázsnak, Tinódi magyarázat, — 
Bleyer Jakab : Thienemann Tivadarnak, A szentgalleni Margit-legenda, — 
Thienemann Tivadar : Trostler Józsefnek, Magyar elemek a XVII. század 
német irodalmában c. értekezését ismerteti és bírálja. (Utóbbi nyolc dol-
gozat ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 59—63. 1.) — Bayer József : 
Nő, mint zöldszemű szörnyeteg címen Kazinczy Gábornak, A dal leánya 
c. novelláját ismerteti, melyben az Othello és Desdemona-motivum sa-
játságos alkalmazásával találkozunk. A novellához a shakespearei Othello-
ihletnek nincs köze. —- Ferenczi Zoltán : Vitéz Kádár István énekét közli 
egy 1671-iki másolatból, mely a kolozsvári ref. könyvtárában levő Petrovay 
Miklós-féle kéziratos verses könyvben maradt ránk. — Zolnai Béla : Ada-
lékokat közöl Chateaubriand hatásához. — Marót Kávoly : Egy pillantás 
Madách költői műhelyébe címen azt fejtegeti, hogy Az Ember Tragédiája 
3861—66. soraiban Byron : Don Jüanjának hatása látszik. — György La-
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jos: Adatok regényirodalmunk történetéhez. Szerző egyebek közt kimutatja, 
hogy Czövek Istvánnak 1817-ből való Somlyai Báthori István c. regényes 
élettörténete H. Zschokke (1771—1848) 1796-ban megjelent hasonló c. mü-
vének fordítása. — Gulyás József : Ányos egy költeményének forrásáról. 
Szerző a sárospataki főiskola könyvtára egyik kéziratos könyve alapján 
megállapítja, hogy Ányosnak «ím koporsód ajtajánál» kezdetű verse a 
«Szigwart klastromi történeté»-nek hatása alatt készült. — Pitroff Pál : 
Garay « Obsitos n-ához. Szerző rámutat arra, hogy egy 1809-ből való győri 
kalendáriumban megjelent «Egy obsitos katonának éneke» o. vers hasonló 
tárgyú, mint Garay költeménye. Nem lehetetlen, hogy az előbbi Garay 
müvére is hatott .— Gorzó Gellért: Észrevételek Tompa «Temetés» és к Az 
öreg szolga» c. költeményeire. A Temetés c. költemény első három vers-
szaka — úgymond — Goethe Brlkönigére emlékeztet ; «Az öreg szolga» 
alakja pedig talán Uhland, Das Glück vom Edenhall-jának öreg Schenkjére 
vihető vissza. — A szerkesztőkhöz beküldött könyvek ós füzetek jegyzéké-
ben w—r. röviden ismerteti és bírálja Lukcsics Pálnak, Schwartner Márton 
élete és tudományos jelentősége c. munkáját. (E mű ismertetését 1. folyó-
iratunk : 1915. évf. 254. 1.) 

U.i. 1916. évf. 1. sz. Zolnai Béla: Mikes Törökországi Leveleinek kelet-
kezéséhez (I.). E dolgozat különlenyomat alakjában is megjelent ; ismerte-
tését 1. külön: folyóiratunk 1916. évf.) — Vértesy Jenő : Voinovicli Gézának, 
Madách Imre és az Ember tragédiája, — Alszeghy Zsolt : Jenáki Ferencnek, 
Iíájoni János énekeskönyve és forrásai, — Weber Artúr : Hettesheimer 
Ernőnek, Arany uralomra jutása az irodalomban c. munkáját ismerteti és 
bírálja. (E művek ismertetését 1. folyóiratunk: 1916. évf. 41. 1. és 1915. 
évf. 120., 285. 1.) — Schwarz Frigyes : Friedr. v. der Leyennek és Paul 
Zaunernek, Die Märchen der Weltliteratur (Jena, Diederichs. Eddig 8 kötet 
jelent meg) с. nagy gyűjteményét ismertetve meglepőnek találja, hogy a 
mű tervezetében nyoma sincs a gazdag magyar népköltésnek. — Szigetvári 
Iván : Gyulai Éji látogatás-а. E költemény két forrásból keletkezett : egy 
dán balladából s a költőt ért csapásból. Gyulai felesége 1866. IX. 10. halt 
meg. A költemény ugyanabban az évben keletkezett. A dán balladát talán 
Tolnai fordításából is ismerte a költő. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 43. sz. — Vadász István: A háború a lel-
kem tükrében címcn Samassa Désy Annie könyvéről ír. 

U. i. 48. sz. Giesswein Sándor : Mit akar a Szent-István-Akadémia. 
A Szent-István-Akadémia hivatása lesz tömöríteni mindazokat a kipróbált 
szellemi erőket, kik a Szent István alapította keresztény kulturának szelle-
métől vették erejöket. — Kiss Menyhért: Stockinger Gyulának, Éljen és 
Szendrői Józsefnek, Legendás idők c. háborús verskötetét ismerteti és bírálja. 

Élet. 1915. évf. 45. sz. — Szén: Színházaink. Felháborodással ír arról, 
hogy Gábor Andor Palikáját a Nemzeti Színházban előadták. Majd kom-
mentálja Gárdonyi Géza egy levelét, melyben bejelenti, hogy nem ír többé 
színdarabot, mert «ma már nincsenek magyar színészek». Hangsúlyozza, 
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hogy azóta nincs igaz jó magyar darab, mióta az írók a színéezeknek ír-
nak és nem a művészetnek. 

U. i. 46. sz. — a. j. : Dr. Madarász Flórisról, m. pedig Újházi Edéről ír 
meleghangú nekrológot. Arcképeiket is közli. — N. n. : Samassa Désy 
Anniénak A háború a lelkem tükrében c. tárcakötetét ismerteti. 

U. i. 47. sz. — Andor József : Kulturánk válsága. Elmélkedés Adyról 
és az újabb magyar irodalomról. (Vonatkozással a Dunántúli-féle vitára.) — 
BorMä Ferenc Hevesi Sándornak A madonna rózsája c. drámáját, — m. gy. 
Pajzs Elemérnek Cirkusz c. elbeszélését és Szász Menyhért Ének a néma 
mankókról címen megjelent háborús verseit bírálja. 

U. i. 50. sz. — N. n. : Vörösmarty Mihály. A költő emlékét idézi fel 
születésének száztizenötödik évfordulója alkalmából. — b. f . Vörösmarty 
Az áldozat c. tragédiájának a Nemzeti Színházban történt színrehozatalá-
ról és Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. színművéről Ír bírálatot. 

U. i. 51. sz. — Veterán: A katholikus író sorsa. Reflexiók a Szer-
kesztőnek Kultúránk válsága címen írott fejtegetéséhez. — N. n. : Pásztor 
Árpád Vengerkák c. regényét bírálja. 

U. i. 52. sz. — Andor József: Túri Bélának A háború belülről nézve 
c. kötetét, a. j. pedig : Harsányi Lajosnak Halálfejű pille címen megjelent 
elbeszéléseit ismerteti. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — m. : Vass József Magyarok vigasztalása c. 
könyvét, — a. j. : Szabó Istvánnak A kárpáti hó c. művét és Wlassics 
Tibornak Világok tusáján c. verskötetét, — Boros Ferenc : Dutka Ákosnak 
Az yperni Krisztus előtt címen megjelent verseit méltatja. — N. n. : 
Gyűlölet — irodalom címen a Világ karácsonyi számában megjelent tá-
madást utasítja vissza. 

Erdély. 1915. évf. 7—12. sz. — Orosz Endre : Téglás István emlékezete. 
T. I. erdélyi régiségbúvár és etnográfus (1853—1915) életének és műkö-
désének ismertetése, irodalmi munkásságának részletes bibliográfiájával. 

Erdélyi Múzeum. 1915. évf. 1—3. sz. — Bartók György: Erdélyi János 
gondolkozása. Erdélyit intellektuális alkata a szellem realistájává avatta és 
a szemlélet után való sovárgása esztétikussá tette, mihelyt az alkotások 
jelentését megismerni akarta. A XIX. századi magyar gondolkozás törté-
netében Köteles, az etikus és Széchenyi, a politikus mellett ott áll Erdélyi 
mint esztétikus, bizonyságot tévén tanításával, hogy a magyar nép igenis 
reászületett a dolgoknak bölcsészeti vizsgálatára, csak reá kell kényszerí-
teni a rendszeres és elmélyülő gondolkozásra. — Dékáni Kálmán : A Bécsi 
Képes Krónika. Baranyai Decsi János Syntagma с. jogi műve (1593.) elő-
szavában egy Marcus nevű történetíróról is megemlékezik. Ez említés 
alapján kapta krónikánk ismeretlen szerzője jogosan vagy jogtalanul a 
Marcus nevet. Szerző részletesen tárgyalva e mű történetét, a következők-
ben foglalja össze a leszármazásra és rokonságra vonatkozó kutatásait : Az 
ú. n. hún história nem Kézai műve, hanem önálló alkotás, mely össze-
olvadt egy V. István korabeli krónikával és más régebbi részekkel ; ezt 

Irodalomtörténet. 9 
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használta fel Kézai is . . . Kézainak e forrására vihető vissza az Anjou-
korbeli krónikák ősének a Budai Minorita Krónikának eredete. Ez a Budai 
Minorita Krónika szolgált ősforrásul a Bécsi Képes Krónikának és rokon-
sága tagjainak. «A magyar középkor történetét senki sem írhatta volna 
meg jobban, mint ahogy azt a Bécsi Krónikában Márk barát megtette.» -— 
Kristóf György : Az első «Erdélyi Múzeum• történetéhez (I.) címen a száz 
év előtti folyóirat jelentőségét hangoztatja. «Bármiként álljon a dolog, tény 
az, hogy Bánk bánt Döbrenteinek, az ő Erdélyi Múzeumának köszönhet-
jük». — Kelemen Lajos : Barts Gyulának, Marosvásárhelyi Borsos Tamás 
élete és történeti szereplése c. munkáját ismerteti. (E mű rövid ismerte-
tését 1. folyóiratunk: 1913. 556. 1.) — Gálos Rezső: Benkő József első 
munkája. Benkőnek egy 1770-ből való kéziratos munkáját ismerteti. E mű : 

«Az Erdővidéki Beformatus Tractusban, a' Beformationak idejétől fogva, a 
feledékenység által el-temettetett Egyházi dolgoknak fel-elevenittetések.» 
Az éles betűkkel rajzolt eredeti az erdővidéki egyházmegye tulajdona ; 
kézirati másolata megvan a székelyudvarhelyi kollégium könyvtárában. — 
Borbély István : A komjátszegi gradual-t ismerteti. A cikk abból az alka-
lomból készült, hogy az említett énekeskönyvet a komjátszegi unitárius 
egyház egy pár évvel ezelőtt odaajándékozta a kolozsvári unitárius kollé-
gium könyvtárának. A jelzett mű különösen azért figyelemre méltó, mert 
szerkezete szerint az ismert legrégibb unitárius cancionalisnak gradual 
formája. Tartalma szerint két főrészre oszlik. Az elsőben vannak a vasár-
napi himnuszok; a második rész zsoltárokból áll. A könyv nem hivatalos 
szertartási gradual volt. Szembetűnő, hogy kevés benne a Bogáthi-féle 
zsoltárfordítás ; viszont sok a Thordai János-féle. Ebből arra lehet követ-
keztetnie, hogy «jóval az 1630-iki cantionalis megjelenése után készülhetett 
és pedig akkor, amikor a Bogáthi-féle szombatos ónekköltés kezdett helyet 
adni a tisztán unitárius énekköltésnek». — Szász Ferenc: Az első aEr-
délyi Múzeum» történetéhez. (II.) Döbrentei Gábornak és Cserey Farkasnak 
az Erdélyi Múzeum története szempontjából érdekes leveleit s néhány 
más adatot közölve szerző megállapítja, hogy az Erdélyi Múzeum «fel-
adása» tervszerűen Döbrentei akaratából s nem a kellő anyagi fedezet 
hiánya miatt történt ; mivel szerkesztője Kolozsvárról távozva, Maros-
vásárhelyt minden idejét a Nyelvmívelő Társaság felelevenítésére akarta 
szentelni. — Gálos Rezső: A «Remény» történetéhez. Szerző közli Szent-
iváni Mihálynak, a Bemény c. zsebkönyv néhai szerkesztőjének Ormos 
Zsigmondhoz intézett s az egykorú irodalmi viszonyok szempontjából be-
cses tíz levelét (1839. X. 11.—1842. V. 1.). — Ferenczy Sándor: Újabb 
adatok Barcsay Ábrahám életéhez. Barcsaynak egy 1779. IV. 5-én Bécsben 
kelt, feleségéhez intézett levele, egy négysoros verse és eredeti gyászjelen-
tése. Utóbbi alapján szerző Kristóf Györgynek ad igazat, aki szerint Bar-
csay 1806. márc. 3-ra virradólag halt meg. — Kristóf György Szinnyei 
Ferencnek, Jósika Miklósról írt akadémiai székfoglaló értekezését ismerteti 
(v. ö. folyóiratunk : 1915. évf. 185. 1.). 

Esti Újság. 1915. évf. 264. sz. — t. gy. : Mit búsulsz, Kenyeres ? címen 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 131 

ismerteti Komáromi János káplár könyvét és Hevesi Sándornak A Ma-
donna rózsája címen 1915 nov. 13-án a Nemzeti Színházban előadott drá-
máját. «Meséje izgató, lebilincselő, a darab kitűnő beosztású, becsületes 
munka.» — 

Irodalom És Zene. 1915. 1. sz. — N. п.: Vajda Gyulának, A háború 
költészete c. antológiáját ismertetve, közli a jelzett mű bevezetésének 
utolsó két fejezetét. 

Juventus. 1915. évf. 1. sz. — Ad cingarum senem. Bhapsodium scripsit 
Michael Vörösmarty. Latine reddidit Josephus Irsik. Vörösmarty : A vén 
cigány с. költeményének latin fordítása. 

Katholikus Nevelés. 1915. évf. 9. sz. — Vezér Lajos a pannonhalmi 
főapátsági főiskola 1914—15-iki Évkönyvét ismerteti. 

Katholikus Szemle. 1915. évf. 10. sz. — hj.: Újabb regényeink. Lan-
dauer Béla : A nagy esztendő, Fehéri Armand : A nyugati harctérről, 
Lázár Miklós: Fronton, Franyó Zoltán : A kárpáti harcokról, Nyári Andor: 
Sírnak a hősök, Bródy Sándor : Fehér könyv, Gábor Andor : A kozák ós 
egyéb jelenetek, Karinthy Frigyes : Két hajó, Lakatos László : Érzelmes 
könyv, Kosztolányi Dezső : Öcsém, Kabos Ede : Szivárvány, Nagy Lajos : 
Egy leány, több férfi, Boros Mihály : A kék hattyú, Boross Mihály : Noe 
barlangja, Lövik Károly : Egy elkésett lovag, Szikra : Ez az ! Malonyai 
Dezső : A virtus, Fáy András Attila c. szépirodalmi műveinek ismertetése 
és bírálása. — Várdai Béla : Az őszi szinházi évad. Néhány külföldi da-
rab mellett Bródy Sándor : Lyon Lea és Gábor Andor : Palika c. szín-
művének ismertetése és elítélő bírálata. — Gálos Rezső : Szinnyei Ferenc-
nek Jósika Miklós c. akadémiai szókfoglalóját (V. ö. folyóiratunk 1915. 
évf. 185. 1.), szj. : Harsányi Lajosnak A halálfejű pille c. elbeszélés-
gyűjteményét ismerteti ós móltatja. 

Képes Újság. 1915. óvf. 32. sz. — Közli Gabányi Árpád drámaíró és 
színművész fényképét. 

Keresztény Magvető. 1915. óvf. 6. sz. — Borbély Ferenc: Félszázad a 
Magvető életéből. Történelmi visszapillantás. — V. A. : Bévósz Imrének 
Dóvay Biró Mátyás tanításai c. munkáját (v. ö. folyóiratunk 1916. évf. 
39. 1.), — b. /. : Barabás Ábelnek Harci szonettek című verskötetét is-
merteti. 

Kolozsvári Hirlap. 1915. évf. 331. sz. — Peterdi Andor: Háborús jegy-
zetek. Szerző utalva Dunántúlinak a Budapesti Hírlapban az ú. n. nyuga-
tosok elleni támadásaira megemlíti, hogy annak idején Zerffi «hasonló-
képen volt kétségbeesve, amikor Petőfi verseit olvasta . . . Meddő harc a 
Dunántúli harca, mert az idő úgyis a legszigorúbb rostája minden kultu-

9* 
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rártak és minden művészetnek . . . Ady forradalmat csinált a verseivel és 
egy szines, gazdag, új irodalom serkent föl a nyomában. Neki lehetnek 
rossz versei és vannak is rossz versei, de a jó versei olyanok, hogy örök 
ékességei lesznek a magyar irodalomnak s csak a magyar nyelvvel együtt 
merülhetnek a feledésbe. Ezt én mondom, aki költő vagyok ós kortársa 
Ady Endrének». 

U. x. 358. sz. — Ady költészete és magyarsága. Csengeri János, Dózsa 
Endre, Kovács Dezső, Gyalui Farkas ós Jékey Aladár nyilatkozatai. 
Csengeri János : Szigligeti és Szentgyörgyi. Bevezető előadás Szigligeti 
«Cigány» c. darabjához, melyben a Zsiga cigány szerepének legkiválóbb 
alakítója Szentgyörgyi István, a kolozsvári Nemzeti Szinház örökös tagja. 

Korrespondenzblatt Des Vereins Für Siebenbürgische Landeskunde. 1915. 
évf. 6—11. sz. — T. : Schesäus Lobgedicht auf Davidis. Közli Schesäusnak 
latin szerencsekívánó versét, melyet 1558-ban a református Dávid Ferenc-
hez intézett. A költemény különben már Jakab Elek régebbi közléséből 
ismeretes volt (v. ö. : Dávid Ferenc emléke, Budapest 1879. I I . 3.). — 
Ss. : Csáki Richárd Anthologie siebenbürgisch-deutscher Dichtungen című 
munkájának ismertetése. 

Külügy-Hadügy. 1915. évf. 46. sz. — M. Gy. : Királyért, lobogóért. 
Erős hangú támadás Babits Mihály ellen a «Játszottam a kezével» c. 
vers miatt. — Nyáry Albert br. : Lantos Gyóni Géza. Méltatja Gyóni 
verseit. 

La Bibliofilja. 1915. évf. 5—6. sz. — L. Zambra : Corriere 
d'Ungheria. Jelentések a Nemzeti Múzeum és a Fővárosi Könyvtár álla-
potáról, ismertetések a Magyar Könyvszemle és a Könyvtári Szemle 
füzeteiről. 

La Revue de Hollande. 1915. évf. 2. sz. — Notes, faits et documents 
с. rovatban : François Molnár. A rövid cikk Molnár Ferencnek először 
gyermektörténeteiről beszél, amelyekkel írópályáját kezdte, s úgy találja, 
hogy már érintette alakjait a szkepticizmus szárazsága. Majd darabjairól 
szól, különösen a Farkasról. A «Farkas» az egyetlen műve Molnárnak, 
melyet az emberi gyöngédség éltető lehellete érintett. Az első felvonás 
valóságos színházi mestermunka. A vég egyszerű, szép, emberi. Majd Biró 
Lajos, Bródy Sándor és Herczeg Ferencz jellességeire utalva, Molnár F. 
eredetiségét hangoztatja. — Le poète dans Przemysl. Néhány általános, 
meleg sor Gyóni Gézáról s kötetéről, melynek elmondja történetét is. 
Elemzi néhány versét, dicsérettel emlékezik meg a «Petőfi lelke» címűről; 
gáncsolja azt, amelyben Gyóni a «fránya franciások »-at emlegeti; hiszen, 
szerinte, a franciáknak mi oly sokkal tartozunk s végül nem tudja meg-
érteni azt, mely Ferenc Ferdinándról szól, aki a hadak élén jár . . . 

Literarisches Zentralblatt. 1915. évf. 41. sz. •— Weber Arthur ismerteti 
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Thienemann Tivadar Német és magyar nyelvújító törekvések (1912) és 
Csáki Richárd Hontems János német iratai c. (1912) értekezését. 

U. i. 42. — Weber Arthur ismerteti Hajek Egon értekezését az Er-
délyi-szász regényirodalomról (1913) és utal arra a kapcsolatra és analó-
giára, mely az erdélyi német regényírást az ottani magyar regényiro-
dalomhoz fűzi. 

Magyar Figyelő. 1915. évf. 21. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a kato-
nák címen katonadalokat közöl. 

U. i. 23. sz. — Gockler Lajos : Kármán Mór. Megemlékezés. — N. n. : 
Széchenyi-Lánchíd. Emléksorok az újjáalakításról. — Pakots József: Egy 
csöndes iróról. Bulla János pályafutását vázolja. Közli egy költeményét is, 
amely most először jelenik meg. 

U. i. 24. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák. Katonanótákat 
közöl. 

Magyar Hirlap. 1915. évf. 308. sz. — B. L. : Háborús könyvek. Göndör 
Ferenc : A háború nyomában c. könyvét ismerteti. 

U. i. 320. sz. — Új főrendek. Szily Kálmán életrajza. (V. ö. Az Újság 
1915. évf. 321. sz., Pesti Hirlap 1915. évf. 322. sz.) 

U. i. 324. sz. — N. n. : Gönczy Miklósnak Herman Ottó c. könyvéről 
közöl ismertetést. 

U. i. 331. sz. — i.—п.: Az új sarj. Erdős René kétkötetes regé-
nyének ismertetése. «Hódolat és elismerés E. R.-nek ez életteli, lelkies-
ségben dús, szépségben gazdag œuvre-ért.» 

U. i. 333. sz. — Lakatos László : A táncosnő címen Lengyel Meny-
hért új darabját ismerteti. 

U. i. 334. sz. — Bj. : A kisasszony férje- Drégely Gábor vígjátékának 
ismertetése. 

U. i. 345. sz. — Faragó Jenő : Vészi Margitnak Égő Európa c. köny-
vét ismerteti. 

U. i. 348. sz. — N. n. : Ciklámen. Gábor Andor új színművének ismer-
tetése. A fordulatos meséjü darab lényegileg egy átöltözködési trükkön 
alapul (V. ö. Az Újság 1915. 352. sz.). — f . j. : Világok tusáján. "Wlassics 
Tibor verseskönyvének rövid ismertetése. Wlassics Tibor értékes bokrétá-
val gazdagította a háborús líra üvegházát; mert üvegházi virág az övé és 
többi poétánk minden verse, amíg nem akad ennek a kornak is egy 
Petőfije . . . — N. п.: Pásztor József: A muszka vendég. — Böszörmény 
Zoltán : Magyar gyász. — Szabolcska Mihály : Háborús versek könyve. 
Rövid könyvismertetések. 

U. i. 354. sz. — N. n. : Magyarok Bécsben. Karczag Vilmos rövid 
életrajza. 

Magyar Könyvszemle. 1915. évf. 3—4. sz. — Gulyás Pál : Magyar 
szépirodalom idegen nyelven a M. N. Múzeum könyvtárában. (Hetedik 
közlemény.) Petőfi Sándor művei fordításainak könyvészeti ismertetése. — 
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Harsányi István : A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. (Tizedik közlemény). — 
Fraknói Vilmos: Egy 1629-ből való latin folyamodványt közöl, melyben Cor-
derius Boldizsár Eszterházy Mihály nádortól bebocsátást kér a budai Corvin-
könyvtárba. — Gulyás Pál Heltai Gáspár «Háló» című munkájának Tró-
csányi Zoltántól való kiadását ismerteti és birálja. 

Magyar Középiskola. 1915. évf. 9—10. sz. — B. : Madarász Flóris. 
Nekrolog. — Bán Aladár : Gorzó Gellértnek, Rádai Báday Pál, — Bartha 
József : Zoltvány Irénnek, A pannonhalmi főiskola évkönyve, — Takáts 
György : Erdélyi Lászlónak, Magyar művelődéstörténet, — Klima Lajos : 
Koszó Jánosnak, Fessier Ignác Aurél élete c. müvét ismerteti és birálja. 
(Az első munka ismertetését 1. folyóiratunk 1915. évf. 318. 1.) 

Magyar Kultura. 1915. évf. 21. sz .— Alszeghy Zsolt: Szendrői József-
nek Legendás idők c. verskötetét ismerteti és bírálja. 

U. г. 22. sz. — I f j . Gonda Béla : Pásztor Józsefnek A muszka vendég 
c. háborús novella-kötetét ismerteti. —- В. K. : Fenyő Miksa — a magyar 
Helikonon. Ironikus cikk abból az alkalomból, hogy F. M. megbírálta 
Gyóni Gézát. — bk. : A Babits-ügyhöz. Megjegyzések a Budapesti Hírlap-
ban Dunántúli-tói kezdett vitával kapcsolatban. — N. n. : Rudnyánszky 
Gyula. A cikk a költő családjának nehéz anyagi helyzetét emlegeti. «Hej, 
ha Budnyánszky is hazaáruló verseket i r t volna, vagy a Magyar Figaróhoz 
vitte volna a tehetségét I Özvegye akkor ma talán autón járna 1 » 

U. i. 23. sz. — Morvay Győző : Friedreich Istvánnak Gróf Széchenyi 
István élete c. munka II . kötetét, — Alszeghy Zsolt : A Knight-féle esz-
tétika-történet Huszti Józsefnétől való magyar fordítását, — -—к : A Ma-
donna rózsái címen Hevesi Sándornak a Nemzeti Színházban előadott 
drámáját ismerteti és bírálja. — В. K. : A Nyugatosok életkultusza. Éles-
hangú fejtegetés a címben megjelölt tárgyról. — bk : Deutsch Lajos Hat-
vanból. A cikk Hatvany Lajosnak a Nyugatban (1915. évf. 16. sz.) meg-
jelent «Harcoló betűk» c. dolgozatát teszi szóvá. 

U. i. 24. sz. — Kiss Szerafin : Endrődi Sándornak A pálya végén c. 
verskötetét, — k. : Sebők Zsigmondnak Színfoltok c. szépirodalmi munká-
ját, — Z. : Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. színdarabját, — Deák 
Viktor : Drégely Gábornak A kisasszony férje c. bohozatát ismerteti. 

Magyar Nyelv. 1915. évf. 9. sz. — A Székelyudvarhelyi-kódex egyik 
forrása. Vargha Dámján 1915. X. 19-diki felolvasásának ismertetése. 
A részletes összehasonlítás alapján bebizonyult, hogy a Székelyudvarhelyi-
kódex 128 lapjának (Nyelvemléktár XV. k. 25—53. 1.) forrása a Kölnben, 
1509-ben nyomott Fundamentum aeternag felicitatis c. munka. — Q. : 
Megkerült a Pozsonyi-kódex. E nyelvemléknek 1881 óta nyoma veszett. 
Szinnyei József a M. Nyelvtudományi Társaság ülésén bejelentette, hogy 
a kódexet a pozsonyi ferencrendi könyvtárban megtalálták s legközelebb 
tanulmány jelenik meg róla. 

U. i. 10. sz. — Gábriel P. Gottfried : A Pozsonyi-kódex fölfedezett 
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eredeti kézirata. A kódex leírása, rövid ismertetése és lappangásának tör-
tönete. — Tolnai Vilmos: Heltai Gáspár «Háló»-jának Trócsányi Zoltán-
tól való kiadását ismerteti. (E mü ismertetését 1. folyóiratunk 1916. évf.) 

Magyar Nyelvőr. 1915. évf. 9—10. sz. — Simonyi Zsigmond: Kármán 
Mór s a magyar nyelvtan. — N. n. : Kazinczy két ismeretlen levele cimen 
Váczy Jánosnak Kazinczy Fereno és kora c. munkája első kötetét — 
nyelvi szempontból — bírálja. — Gesztesi Gyula, Kéki Lajos, Öreg tanító : 
Irodalmi nyelvünk szótárához. Adatközlés. — Historikus : Az Ady-név. 
Szerző szerint e név a szilágymegyei Diós-Ad helység nevéből származik ; 
újabban Gombocz Z. értekezése alapján meggyőződéssé érlelődött az a 
sejtelme, hogy az Ad szóban a török at = ló szó lappang. 

Magyarország. 1915. évf. 310. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. 
Szemere Bertalan németből fordított tanulmányának közlése. — h. f . : 
A muszka vendég Pásztor József háborús novellás kötetének ismertetése. 

U. i. 314. sz. — K. : Egy verssor körül. Vita a Budapesti Hirlap 
Dunántúlijával s Babits Mihály védelmezése. 

U. i. 324. sz. Kacziány Géza: Görgei Artúr. Szemere Bertalan törté-
neti tanulmányának fordítása. (Folyt.) 

U. i. 329. sz. — K. : Az új magyar regény. Panasz arról, hogy a mai 
Írók nem írnak regényt. 

U. i. 331. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Szemere Bertalan 
G.-ről írt tanulmányának fordítása, bevezetéssel és jegyzetekkel. (Folyt.) 

U. i. 336. sz. —- K. : Petőfi és Kisfaludy. Elmélkedés a tagválasz-
tásokról. 

U. i. 337. sz. — Hervay Frigyes : A táncosnő. Lengyel Menyhért ily 
c. darabjának előadásáról szóló színikritika. 

U. i. 338. sz. — Koroda Pál : Dóczi Lajos. A 70 éves író méltatása. — 
Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. (Folytatás.) 

U. i. 355. sz. — Nyáry Sándor meghalt címen közli, hogy Ny. S. 
szépművészeti és műtörténetíró 54 éves korában meghalt. Szül. 1861-ben 
Zalaegerszegen. Megírta Mányoki Ádám életrajzát, írt Kupeczky Jánosról, 
a censtochovai Pálosokról s megírta a kassai székesegyház monográfiáját. 
(V. ö. Az Újság 355. sz.) — Krúdy Gyula : Pest Í9i5-ben címen közli 
Bálint Lajosnak — Krúdy könyvéről — a Világban is megjelent bírálatát. 

U. i. 358. sz. — Mikes Lajos: Krúdy Gyula. K. Gy.-nak mint írónak 
jellemzése. «Mi az benne, ami teljesen különálló helyet jelöl ki számára 
irodalmunkban ? Nyelvének a sajátossága, az a sokszor tudatosan pon-
gyola, de mindig elragadó, megvesztegető nyelv, melynek bája művészi 
tökéletességgel omlik a tolla alól.» — Koroda Pál: Inczédi László. 
I. L. költészetének méltatása. «Burns Róbertnek a magyar költők közt 
egyetlen hasonmása van és ez Inczédi László.» 

Magyar Zsidó Szemle. 1915. évf. 3. sz. — Venetianer Lajos : Szabolcsi 
Miksa. Rövid megemlékezés a nemrég elhunyt hírlapíróról. 
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Mozihét. 1915. évf. 38. sz. — A következő készülő (illetőleg időközben 
előadott), a magyar irodalmi művekből filmre alkalmazott újdonságokat 
ismerteti (adatait az előadások prospektusa alapján kibővítve) : Apostol 
négy részben. Filmre alkalmazta és rendezte Aezél Pál. Fővárosi művészek 
alapítása. A két főszerepben Petőfi és Szendrey Julia. Thália filmgyár. — 
Bródy Sándor: Lyon Lea. Filmre alkalmazta ós rendezte Pásztory M. 
Miklós ós Korda Sándor. Pásztory M. M. «Nemzeti Filmvállalat »-a. — 
Jókai : Szegény gazdagok. A képeket magyar festőművószek ellenőrzése 
alatt a Magyar Néprajzi Múzeum által rendelkezésre bocsátott jelmezek-
ben és készletekkel alakították Berlin kitűnő művészei. Zenéje Stephani-
des Károlytól, közben egy régi román népdal, amelyet Bartók Béla kottá-
zott le Hátszeg vidékén. Az «Omnia»-mozi filmje, felvétetett a «Deutsche 
Bioskop» filmgyárnak berlini színpadán, egy előjáték, négy felvonás. — 
Kiss József : Simon Judit. Bendezte Mérei Adolf. Hungária-film (előadók : 
magyar színészek és színésznők). — Arany : Tetemrehívás. Filmre alkal-
mazta : Némedy Gábor. Bendezte : Garas Márton. A termek berendezései, 
bútorai és kellékei az Erdélyi Múzeum-Egylet régiségtárának műkincsei. 
A külső fölvételek (a budapesti) Yajdahunyad várában készültek. Prója-
film (előadók : magyar színművészek stb.). 

Múlt és Jövő. 1915. évf. 11. sz. — Heller Bernát: Kármán Mór. 
Nekrológ. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — Fürst Aladár: Háborús bibliai eposzok. 
Értekezés. 

U. i. 12. sz. — Az Új könyvek rovatában rövid megemlékezés Földes 
Artúr : Háborús írások c. könyvéről, továbbá Pajzs Elemér : Cirkusz-áról, 

Múzeumi és Könyvtári Értesitô. 1915. évf . 3 — 4 . sz. — Szentiványi 
Gyula: A Gyöngyösi Irodalmi Társaság Évkönyvét ós Baranyai József-
nek. A komáromi nyomdászat és a komáromi sajtó története c. munkáját, — 
Harsányi István pedig Heltai Gáspárnak Trócsányi Zoltántól kiadott Há-
lóját ismorteti. 

Nemzeti Nőnevelés. 1915. évf. 9. sz. — Özv. Csiky Kálmánné: özv. gróf 
Teleky Sándorné emlékezete. Emlékbeszéd. 

Népszava. 1915. évf. 373. sz. — Ky. : Sírnak a hősök. Nyáry Andor 
novellás könyvét ismerteti. — N. n. : Rákosi és a modern irodalom. Polémia 
Rákosi Jenővel s Babits Mihály védelme. 

Néptanítók Lapja. 1915 évf. 44. sz. — N. n. : A háború és az iroda-
lom. Gyulai Ágost ily című tanulmányának ismertetése. (L. folyóiratunk : 
1915. évf. 330. 1.) 

U. i. 45. sz. — Havas Irma : Szent Erzsébet befolyása a társadalomra. 
Horn Emil munkájának (ford. Walter Gyula) ismertetése. 
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Neue Freie Presse. 1915. évf. 18415. sz. — W. : Ludwig Dóczy. Tárca, 
amely D. egyéniségét jellemzi születésének 70. évfordulója alkalmából. 
Mint iróról alig mond róla valamit. 

• 

Neue Zürcher Zeitung. 1915 . évf . 1601. sz . — Knar : Aus Budapester 
Theatern. Tárca, amely — röviden — Bródy Sándor Lyon Leájával és Gábor 
Andor Palikájával is foglalkozik. 

Népművelés. 1915. óvf. 11. sz. — Császár Elemér : Kármán Mór rava-
talánál. Búcsúztató beszéd. 

Nyugat. 1915. évf. 21. sz. — Fenyő Miksa : Gyóni Géza költeményeit 
(Lengyel mezőkön, tábortűz mellett) és Gábor Andornak, Palika c. szín-
darabját, — Tóth Árpád : Szombati Szabó Istvánnak, A halál parkja c. 
verskötetét ismerteti és bírálja. — Kosztolányi Dezső : Gabányi. Megemléke-
zés a Nemzeti Színház nemrég elhúnyt színészéről. 

U. i. 22. sz. — Fenyő Miksa : Irodalmi vita. Ady Endre védelmében 
erősen rátámad Bákosi Jenőre. -— Fenyő Miksa : A madonna rózsája 
címen Hevesi Sándor drámáját ismerteti. «H. irodalmi eszközökkel dolgo-
zik, de darabjának az élethez kevés köze van. Nála nem a dialógus, hanem 
a retorika adja a hatást.» 

U. i. 23. sz. — Ady Endre : Csokonai Vitéz Mihálynak, A béke-
kötésre c. versét közli. — Fenyő Miksa : Irodalmi vita. Megjegyzések a 
Budapesti Hírlap «Dunántúli» jelzésű cikkével kapcsolatban. — Szabó 
Dezső : Pajzs Elemérnek, Cirkusz c. könyvét ismerteti. 

U. i. 24. sz. — Schöpflin Aladár : Bárd Miklós. Nincs a ma élők 
közt magyar költő, akiben olyan típusosán és jellegzetesen nyilatkoznék 
meg egy magyar társadalmi osztály, mint Bárd Miklósban. Lírája érde-
kes kereszteződése Vörösmarty ós Arany lírájának. Az utóbbi a túlnyomó, 
belőle vette egész formakószletét, tőle tanulta a szavak költöi összeraká-
sának módjait, de itt már néha Vörösmarty kürtszava is megismerszik. 
Egész konzervatív lénye a magyar tradícióban gyökerezik s onnan táp-
lálkozik költészete is, ritmusaiban, mondanivalóiban egyaránt. Olyan 
életkorban lépett be az irodalomba, amikor a férfi karaktere, világnézete 
már változhatlanul meg van állapodva. Fejlődést, változást, külső vagy 
belső átalakulást nem mutatnak versei, még a formai nehézségek leküz-
désére való ügyesség dolgában sem. Leginkább az öregedés melankóliája 
szólal meg nála. Ez a melankólia gyakran belejátszik a családi élet derült 
boldogságot zengő verseibe is. Kevés mai költőnk van, aki annyira tisztán 
és kizárólag a magyar élet és a magyar természet képeiből táplálkozna, 
mint Bárd Miklós. Képeinek és szimbólumainak egész készlete a termé-
szetből való s mindig rajta van a magyar faj félreismerhetlen bélyege 
A magyarság sorsával való együttérzés is gyakran megszólal költőnk 
verseiben. Magyar nemesi konzervativizmus, ami a mult század közepén 
reform, újság, előretörekvés, szóval erő volt, a második generációban 
hagyománnyá sűrűsödése — ez az a lényeg, ami Bárd Miklós költósze-
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tét teszi. — Hatvany Lajos : Lengyel a drámaíró. Lengyel eddigi dráma-
írói pályája, összes témái és darabjai amellett bizonyítanak, hogy rossz 
úton jár, aki benne csak a szerencsére vadászó szerencsés szerzőt látja. • 

Ország Világ. 1915. évf. 47. sz. — . . . mond : A madonna rózsája. 
Hevesi Sándor drámájának ismertetése. «H. S. romantikus tárgyát szere-
tettel, elmélyedő tudással dolgozta fel. Nyelvezetének ragyogása és mese-
szövésének ügyessége fogvatartja figyelmünket elejétől végig.» 

U. i. 49. sz. — Schmidt Mária Bertha Ilonának : Isten áldd meg a 
magyart c. verskötetét ismerteti. • 

U. г. 50. sz. — Falk Zsigmond Drégely Gábornak : A kisasszony 
férje c. drámáját ismerteti. — Myha : a Gyöngyösi Irodalmi Társaság 
1912—1915. évi évkönyvéről. — Bíró L. Petőfi Zoltánt kicsapják. Meg-
emlékezés a nagy költő fiáról. — Közli Dayka Gábor ungvári szobrá-
nak fényképét. 

U. i. 51. sz. — . . . mond : Elbeszélések. Dessewffy Berta novellás köte-
tének ismertetése. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1915. évf. 5. sz . 
d. : Gyulai Ágostnak : A háború és irodalom c. füzetét ismerteti. 

Österreichische Rundschau. 1915. évf. 6. sz. Theodor Antropp : Wiener 
Theater. Dicsérettel szól Heltai Jenő «Tündérlaki leányok» c. vígjátéká-
ról, mely Bécsben nagy sikert aratott. 

Ösvény. 1915. évf. 3—4. sz. — Kajlós (Keller) Imre : Böhm Károly, 
a drámaíró. A filozófuB Böhm színműírással is megpróbálkozott. Hány drá-
mát írt Böhm ? Erre a kérdésre határozott válasz nem adható. Naplójá-
ban egy tragédiájának (Die beiden Brüder) vázlata s egy vígjáték tárgya 
maradt ránk. Sógorához írt levelében említi Der Jesuit с. darabját. Fenn-
maradt egy teljesen kidolgozott tragédiája : Der Königsnarr, melynek 
tárgya a gepidák és longobárdok harcából való. Igen érdekes benne a 
bolond alakja. Ez prózában beszél, míg a többi szereplők versben. Szerző 
szerint e darab különb sok más népszerű alkotásnál ; az előadása akár-
melyik budapesti színháznak is dicsőségére válnék. — H. : Petrőczy Ist-
ván és Bóvay Erzsébet tizenkét levelét közli. (II.) (Az előbbi közlemé-
nyeket 1. u. e. folyóirat 1913—1914. évfolyamában.) 

Pester Lloyd. 1915. évf. 317. sz. — Alexander Bernát Hevesi Sándor-
nak A madonna rózsája c. színművét bírálja. 

U. i. 337. sz. -—Alexander Bernát Lengyel Menyhértnek A táncosnő c. 
darabját bírálja. 

U. i. 338. sz. — Stephani Elza Drégely Gábornak A kisasszony 
férje c. színművet bírálja. 

U. i. 340. sz. Heinrich Marczali : Wahrheit und Dichtung in der 
Botondsage. Az Akadémiában tartott előadás fordítása. 
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U. i. 352. sz. — Stefáni Elza : Ciklámen címen Gábor Andor ú j da-
rabjáról Irt bírálatát közli. 

U. i. 1916. évf. 2. sz. — В. A. a Bánk bán ú j színrehozataláról í r . 
U. i. 1916. évf. 1. sz. — Ludwig Biró : Die beiden Leben Magdalenens. 

Herczeg Ferenc : Magdaléna két élete c. regényének ismertetése. (Szerző 
ezzel kapcsolatban panaszkodik, hogy a mai magyar hirlapírás elhanyagolja 
az irodalmi kritikát.) 

Pesti Hirlap. 1915. évf. 294. sz. — Szász Zoltán : A költők és a há-
ború. Tárca. Elmefuttatás. Ma már a kötött formában író költő egyre 
szűkebb hitközségek meghittjévé lesz s nem fejlődik egész országok 
vezérévé. 

U. i. 307. sz. — Sz. Z. : Színházi razzia. Hozzászólás a Tetemrehívás 
filmjéhez. 

U. i. 315. sz. — Sk. : Kész az első Jókai-film. A Szegény gazdagok c. 
gény filmre kerülése alkalmából írt cikk. 

U. i. 317. sz. — Porzsolt Kálmán: A raadünna rózsája. Hevesi 
Sándornak, a Nemzeti Színházban 1915 november 13-án bemutatott 
háromfelvonásos darabjáról szóló ismertetés. Az irodalmi művek két fő-
csoportba osztályozhatók : az elsőbe tartoznak azok, amelyeket az élet 
inspirált, a másodikba azok, amelyeket irodalmi inspiráció szült. Hevesi 
drámája a második osztályból való munka. A darab az író nagy művelt-
ségére, ízlésére, színpadi ismeretére s egy pár helyen bravúros techniká-
jára vall. — N. n. : Bulla János meghalt. Napihír a Petőfi-Társaság egy-
kori tagjának elhúnytáról. (У. ö. folyóiratunk 1915. évf. 345. 1.) 

U. i. 319. sz. —- N. n. : Az első Jókai-film premiéreje címen A sze-
gény gazdagok filmjét ismerteti. 

U. i. 337. sz. •—- p. k. : A táncosnő. Lengyel Menyhért új drámájának 
bírálata. «Ez a tárgy Dumasnál is regényszerű volt s Lengyel sem tudta 
megakadályozni a cselekmény epikai szétfolyását.» 

U. i. 352. sz. — Porzsolt Kálmán : Ciklámen címen Gábor 
Andornak a Vígszínházban 1915 december 18-án előadott drámáját 
ismerteti. «A színjáték trükkje — két nő annyira hasonlít egymáshoz, 
hogy össze lehet őket téveszteni —- nem új ugyan, de G. ügyesen tar-
kítja benne a félreértéseket.» 

U. i. 358. sz. — Péchy-Horváth Rezső : Katona-nóták a világháború-
ban. Adalékok. — Az Irodalom-rovatban : Arnos Vilmosnénak : Mesés 
délutánok, — Emőd Tamásnak : Dicséret, dicsőség, — Szabolcska Mi-
hálynak : Háborús versek könyve, — Túri Bélának : A háború belülről 
nézve, — Herczeg Ferencnek : Magdaléna két élete, — Krúdy Gyulának : 
Szindbad, — Harsányi Lajosnak : Halálfejű pille (novellák), — Lázár Ist-
vánnak : A kékhajú fantom, — Wlassics Tibornak : Világok tusáján (ver-
sek) c. munkák ismertetése. 

Pesti Napló. 1915. évf. 310. sz. — Kárpáti Aurél Lázár Miklós hadi 
tudósításairól ír. 
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U. i. 325. sz. — Kacziány Géza : A névtelen félistenek a színpadon 
címen a régi Nemzeti és Népszínház múltját eleveníti fel. 

U. i. 332. sz. — Dr. E. L. : Magyar fajrokonok felfedezése a fogoly-
táborokban címen Kunos Ignácnak a magyarság eredetére és fajrokonaira 
vonatkozó tanulmányáról tett nyilatkozatát közli, amely szerint megta-
lálta a rokon tatárnépek népmondái között Árgirus királyfi és Tündéi-
Ilona történetének, továbbá Jóka ördögének ötletes tatár változatát. Nép-
dalaik pompásak és feltűnően magyar ritmusúak. Magyar szókincsünknek 
sok, eddig nem ismert eredetű szavára derült világosság. 

U. i. 333. sz. — Dóczi Lajos 70 éves. Alkalmi közlemény. 
U. i. 336. sz. — Sz. Gy. : Az Áldozat. Vörösmarty szomorújátéká-

nak a költő születésnapja 115-ik évfordulója alkalmából való előadásáról. 
(V. ö. Budapesti Hirlap. 1915. évf. 335. sz.) 

U. i. 337. sz. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. Nekrológ. 
U. i. 338. sz. — Bródy Miksa : A táncosnő címen Lengyel Menyhért 

új drámáját ismerteti. 
U. i. 339. sz. — Hernády Sándor : A kisasszony férje címen Dré-

gely Gábor ily című drámáját, — L. E. pedig Pesti specialitások címen 
Tábori Kornél könyvét ismerteti. 

U. i. 346. sz. — L. L. röviden ismerteti Krúdy Gyula : Pest 1915-ben 
című regényét. 

U. i. 351. sz. — K. e. : Kiss József háborús versei. Könyvismertetés. 
U. i. 353. sz. — Bródy Miksa : Ciklámen címen Gábor Andor szín-

müvéről ír. «G. A. legújabb darabja a szerző kiváló készségét árulja el 
az iránt, ami a színpadi mesterségben a legnehezebben elsajátítható : a 
színmű tiszta felépítésének titkát.» 

Polgáriskolai ; Közlöny. 1915. évf. 11. sz. — Koller István: A *Toldi> 
lélektani tárgyalása. Értekezés. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf . 4 4 . sz . — Gulyás József: 
A reformáció jelentősége nemzeti életünk és irodalmunk szempontjá-
ból. Egy a címben megjelölt tárgyról szóló alkalmi felolvasás kivonata. — 
Sz. : Két német nyelvű munka magyar írótól. Rácz Lajos, Philosophie 
in Ungarn és Montesquieu in Ungarn с. dolgozatainak ismertetése. 

U. i. 1916. évf. 1. sz. — N. n. : Baksay Sándornak 1904 febr. 13-án 
kelt, Bácz Lajoshoz intézett levelét közli. (Ebben a költő megköszöni 
líácz Lajosnak, hogy megküldte neki a Baksay-féle Homérfordításról a 
Deutsche Literaturzeitungban megjelent cikkét.) 

Slovenské Pohlady. 1915. évf. 7. sz. — Közl i a M. T. Akadémia fel-
hívását a «Magyar írók elete és munkái» számára beküldendő adatok 
ügyében. 

Soproni Napló. 1915. évf. 295. sz. — Payr Sándor: Lackner Kristóf 
tudóstársasága (1604.) A soproni Foedus Studiorum (Studentenbund) 
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történetének áttekintése. 1604 jún. Ií2-én jelentette be a tanácsnak Lackner 
Kristóf dr., az új bíró, hogy a soproni tanult emberekből litteratus társa-
ságot alapított s kérte a hatósági megerősítést. Lackner alkotása nem 
diákönképzőkör volt, nem is tudós akadémia ; leginkább emlékeztet a 
reneszánsz korának tudós társaságaira, amilyent pl. Celtes Konrad alapí-
tott Bécsben és Budán Sodalitas Litteraria Danubiana néven. A társaság 
tagjai csak egyetemen járt, tanult emberek ós nemesek lehettek. (A tanács-
beliekre ez a feltétel nem volt kötelező.) A férjjel együtt a feleség is tagja 
lett a szövetségnek. Belépéskor minden tag valamely jeles szerzőtől való 
értékesebb könyvet tartozott a könyvtárnak adni. Ezenkívül tagsági díj 
is volt. E Studentenbund tagjai a régi német gimnázium mellett 1667-ben 
egy új magyar gimnáziumot (a mai líceumot) alapítottak, amelynek taná-
rai szintén benne voltak a litteratus szövetségben. Lackner irodalmi haj-
lamaira jellemző, hogy mintegy tizenkét műve jelent meg nyomtatásban. 
A soproni ev. gimnázium számára — a Nádasdy grófok kérésére — három 
érdekes színművet is írt és adott ki nyomtatásban, melyek a soproni 
színészet történetére nézve fontosak. A Lackner alapította társaság 
1604-től 1674-ig működött (sajnos a német és latin irodalom mellett, a 
magyart elhanyagolta, bár Lackner tudott magyarul). Pecsétjének s az 
alapító kisebb alakú arcképének rézmetszett! kliséi ma is megvannak az 
ev. konvent birtokában. — 0. J. : Dóczi Sopronban. Látogatás a 70 esz-
tendős költőnél. A költővel való beszélgetés leírása. Adomák. — Richly 
Rezső a következő könyveket ismerteti: Juhász Gyula: Új versek ; Berk 
Mária, Roó Richárd : Kisvárosi muzsika. 

Századok. 1915. évf. 10. sz. — Dékány István : Történelmi realizmus 
és fejlődésszemlélet. (Néhány megjegyzés a régi és új módszer vitás kér-
déseiről.) Hosszabb fejtegetését szerző e szavakkal végzi : «így mondhat-
juk a történelmi módszer, történelmi életfelfogás, történeti érzék tagadói-
val és bírálóival szemben, hogy a történelem mint tudomány maga a 
kor életének kifejezése, mely jelentőségben nem, csak a formákban vál-
tozhat». — Vértesy Jenő: Gorzó Gellértnek, Ráday Pálról írt munkáját 
ismerteti és bírálja (v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 318.1.). — Sisid Nándor : 
A Nándor fejervár név jelentéséről. Valószínű, hogy Belgrád mellett levő 
Vracar nevű hegy a rajta termő nádra (nándor) nevű növénytől nyerte a 
Nándor vagy Nándorhegye nevet ; a hegy után pedig a szomszédos város 
is a Nándorfejérvár elnevezést kapta, nyilván megkülönböztetésül Székes-
fejérvár ós Gytilafejérvár városok nevétől. A Nándorfejérvár szó értelme 
tehát nem görög vagy bolgár Fejérvár, mint eddig hitték. — Müller Fri-
gyes : A Gellért-legenda kérdéséhez címen Madzsár Imre fejtegetéseire 
tesz megjegyzéseket. 

Színházi Élet. IV. évf. 1915. 12. sz. — Schlemmer Antal : Horvát 
színházi élet. «A zágrábi horvát nemzeti színházban most Bródy Sándor 
Tanítónője a kasszadarab», Lubic ismert horvát író kitűnő fordításában. 
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Társaság. 1915. évf. 43. sz. — Lakatos László: Takács Terézia. 
«Hangulatos» sorok Dukai Takács Judit rokonáról, T. Teréziáról, akinek 
egy verse maradt fönn : A mátka keserve ; ebből néhány versszakot közöl. 
Az, akihez szólt, Győr alatt esett el 1809-ben. 

Tolnai Világlapja. 1915. évf. 52. sz. — Közli Drégely Gábor és Lengyel 
Menyhért fényképét (darabjaik előadása alkalmából.). 

Új Idők. 1915. évf. 47. sz. — Zilahy Lajos : Dalolnak a katonák címen 
háborús dalokat közöl. — K. n. : Kék vizek mellett. Vasady Balogh György 
ily című háborús könyvének ismertetése. 

U. i. : 48. sz. — N. n. : Dicséret, dicsőség. Emőd Tamás verses könyvé-
nek ismertetése. 

U. i. : 50. sz. —• N. n. : Lampérth Géza : Az én rózsáim c. könyvé-
nek ismertetését közli. 

U. i. : 51. sz. — N. n. : Dutka Ákos verseit ismerteti. 
U. i. 52. sz. — Háborús versek könyve. Tájékoztató sorok a Szabolcska 

Mihály szerkesztésében megjelent háborús verses kötetről. 

Uj Nemzedék. 1915. évf. 43. sz. — Csongor: Néma magyarok. Rákosi 
Jenő a Budapesti Hírlapban megtámadta Adyt s vele együtt azt az egész 
«felekezetet», amely a háború előtt olyan hangos szóvivője volt a modern 
magyar irodalmi mozgalmaknak s amely most, a nemzeti megpróbáltatás 
nagy napjaiban egészen elnémult. Adyt Jászi Oszkár vette védelmébe a 
Világ hasábjain s kifejtette, hogy mindazok, kik az új, a modern Magyar-
országért küzdenek, korántsem némultak el végképpen. Most nem beszél-
hetnek, de majd a háború után elmondják mindazt, amit a háború alatt 
gondoltak. — Jolsvay : Palika. Gábor Andornak a Nemzeti Színházban 
bemutatott darabja kapcsán a pesti lélekről s a Nemzeti Színházról ír. 

U. i. 45. sz. — Jolsvay : A magyarság a filmen. Bródy Sándor Lyon 
Leájának ós Kiss József Simon Juditjának filmre kerülése alkalmából írt 
gúnyos cikk. 

U. i. 46. sz. — A Följegyzések rovatában Dunántúli contra Babits 
c. alatt a lapokban (Budapesti Hírlap, Világ stb.) folyó vitához találunk 
hozzászólást, mely szerint a Babits-ügy két ellentétes irány kiélezésével 
vált azzá, amivé tették. — Kádár Lehel : Mit búsulsz Kenyeres ? Komáromi 
János ily című háborús kötetének ismertetése. Komáromi János kér-
déséből mintha öntudatlanul kiszólna az ősmagyar mélabú, mely hol 
zsoltár, hol panasz, hol virágének, de búbánat mindig. Erős, biztos kézzel 
formálja ki anyagából az alakokat ! Leírásai szűkmeséjűek, de pótolja 
mindezt a közvetlenség ós gyorsan lüktető drámaiság. 

U. i. 47. sz. — Milotay István : Harc a lobogókért címen a Budapesti 
Hirlap «Dunántúli»-ja és az ú. n. «nyugatosok» polémiájához szól hozzá. 

U. i. 51. sz. — M. J. : Petőfi öröksége. A Petőfi-Társaság legutóbbi 
tagválasztásának kritikája. 
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Ungarische Rundschau. 1915. évf. 2. sz. — Ludwig von Thallóczy : 
Johann Christian von Engel und seine Korrespondenz. 1770—1814. A XVIII. 
század latinul író magyar történészei (Pray, Katona István) és a XIX. 
század első negyedében meginduló magyarnyelvű történetírás mellett a 
magyar gondolkozást képviselik Engel és Fessier német munkái is. Cikk-
író vázolja a Szepességből származó történetíró, J. Chr. Engel életét. 
1813/14-ben jelent meg Bécsben Engel főmunkája, az ötkötetes «Geschichte 
des Ungrischen Reichs». Az értekezés főrészét Engel kiadatlan levelezé-
sének közlése teszi. A levelek főleg a magyar történetírás és művelődés-
történet számára bírnak értékkel. A címzettek ós levélírók között a követ-
kező nevekkel találkozunk : Carl Gottlieb Windisch, gróf Teleki József, 
Teleki Domonkos, Cornides Márton, Gyarmathi Sámuel, Hannulik János, 
Sinkai György, gróf Bánffy György, Rumi, Hormayr, Schwartner Már-
ton, stb. — Bernhard Munkácsi : Professor Hermann Vámbéry, 1832— 
1913. (III. bef. közlemény.) A Budapesti Szemle 1915. évf.-ban megjelent 
cikk fordítása. V. ö. folyóiratunk 1915. 263. — Wilhelm Tolnai : Etymo-
logisches Wörterbuch der ungarischen Sprache. Beható ós a magyar szó-
fejtés történetére is kiterjeszkedő ismertetés a Gombocz-Melich-féle Magyar 
Etymologiai Szótárról. — Ludwig Bácz : Montesquieu in Ungarn. Német 
fordítása az Akadémiai Értesítő 1914. évf.-ban megjelent cikknek. Montes-
quieu 1728-ban járt Magyarországon. (Ismeretségben volt Bonneval francia 
politikussal, aki, mint a török császár embere, többször érintkezett Rákóczi 
Ferenccel, Mikes említi is őt Törökországi Leveleiben.) — Marianne Czeke : 
Das ungarische Shakespeare-Jahrbuch für 1914. Ismertetés. — Gustav 
Heinrich : Der älteste deutsche Dichter Ungarns. Czinkotszky Jenő Oswald 
újbányái jegyző német verses elbeszéléséről szóló értekezésének ismertetése. 
Oswald XIV. századi költeményének tárgya ugyanaz, mint a Valkai András 
históriájáé a János pap országáról (1573). — Adolf Kohut : Ein unge-
druckter Brief К. M. Kertbenys aus dem Jahre 1848. Közli Kertbenynek 
1848 ápr. 2-án Frankfurtban írt levelét, melyet gyaníthatólag Varnhagen 
von Ensehez intézett. 

Uránia. 1915. évf. 11. sz. Szász Károly: Színházi levél. Mélyenjáró, 
elvi alapokon nyugvó becses fejtegetés a Nemzeti Szinház művészi hiva-
tásáról. A cikk megírására az a körülmény szolgáltatott alkalmat, hogy 
említett müintézetünk előadta Gábor Andornak Palika című darabját, 
mely úgymond «nemcsak eszközeit illetőleg sérti a tiszta erkölcsi érzéket, 
hanem tanulsága is veszedelmes lehet». Szerző ezután a szóbanforgó da-
rabbal kapcsolatban utalva a művészet és erkölcs viszonyára, rámutat 
arra, hogy a Nemzeti Színházban újabb időben háttérbe szorult Vörös-
marty, semmiképen sincs méltóan képviselve a műsorban Szigligeti. Csiky 
Gergely darabjainak mellőzése is indokolatlan . . . Szomorú, hogy az iro-
dalomtörténet fényes lapjain ragyogó nevek közül sok alig fordul elő ma 
már Nemzeti Színházunk színlapjain. A bajokon segítendő, a Nemzeti 
Színháznak kell, hogy legyen jó dramaturgja, megfelelő drámabiráló bi-
zottsága, képzett rendezői kara és erős előadó személyzete, mindenekfelett 
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irodalmi és sajátlagos színházi szempontból teljesen hozzáértő, erős egyé-
niséggel bíró igazgatója . . . (E cikk u. e. felírással különlenyomatként is 
megjelent Budapest, 1915. 20 1.) — Kárffi Ödön : Petrarca és a magya-
rok. Petrarca levelezéséből az András herceg magyar nevelőjére, Bóbert 
minorita szerzetesre és a Nagy Lajos bosszuló hadjáratára vonatkozó so-
rok ismertetése. — Marót Károly : Petőfi és a kinema. Fejtegetés arról, 
hogy Petőfinek A helység kalapácsa c. költeménye, mely a kinémának 
leghalványabb fogalma nélkül Íródott (1844 okt. 27-én jelent meg), a leg-
anyagszerűbb fényjáték, egy teljesen kész szövegkönyv, melyet a legter-
mészetesebb változtatásokkal gyerekjáték a komikus eposz nyelvéről a 
mozi-komédiáéra fordítani. 

U. i. 12. sz. — Szász Károly : Színházi levél. Cikke elején szerző 
Újházi Edének és Gabányi Árpádnak, a Nemzeti Színház két, nemrég 
elhunyt művészének pályafutását ismerteti, majd Hegedűs Gyulának a 
Calderon Zalameai bíró c. darabjában való fellépéséről emlékezik meg ; 
végül Hevesi Sándornak a Nemzeti Színházban előadott drámáját, «A ma-
donna rózsájá»-t méltatja. Hevesi . . . «áttanult, a pompásan megismert 
más írók, tudósok és költők szellemének fényével vetíti elénk darabjának 
képeit. Úgy beleélte magát — például -— Maeterlinck lelkivilágába, hogy 
annak még frazeológiáját is eltanulta.» — N. п.: »Háborús versek.» Ifj. 
iSzász Béla ily című füzetének rövid ismertetése. 

Vasárnapi Újság. 1915. évf. 51. sz. — N. n. : Bövid megemlékezés 
Molnár Ferenc haditudósításairól. 

Világ. 1915. évf. 310. sz. — Babits Mihály nyilatkozata. B. M.-nak 
Dunántúli támadására írt válasza. 

U. i. 313. sz. — Ignotus: Spécik. Vita a Babitsot támadó Dunántúlivá]. 
U. i. 314. sz. — Nagy Lajos : Ady Endre és Gyóni Géza. Dunántúli-

val szemben védelmébe veszi Ady Endre és társai költészetét s Gyóni 
Gézáét is támadóival szemben. 

U. i. : 317. sz. — Abonyi : Levelek. Hozzászólás Bákosi és az ú. n. 
«nyugatosok» vitájához a nyugatosok mellett. 

U. i. 319. sz. — Az első Jókai-film. Ismertetés a Szegény gazdagok 
filmjéről. 

U. i. 321. sz. — Ignotus : Aztánra. Vezetőcikk arról, hogy «mennyire 
közszabadsági és közhaladási életérdek kivált nálunk az irodalom, tudo-
mány és művészet szabadsága». 

U. i. 324. sz. — Csizmadia Sándor : A költészetről és a költőkről 
címen tárcában szól hozzá a Budapesti Hirlap ós az ú. n. «nyugatosok» har-
cához. — Közli Ady Endre nyilatkozatát Dunántúlinak a Budapesti Hír-
lapban megjelent támadására. •— N. n. : Komáromi János Mit busulsz, 
Kenyeres ? c. könyvének ismertetése. 

U. i. 326. sz. — Túlontúli Leszidor : Válasz Szidoréknak. A Budapesti 
Hirlap Dunántúlijával és Szidorjával polemizál. Védelmezi Adyt és Ba-
bitsot Dunántúliék ellen. 

U. i. 327. sz. — Mariay Ödön : Válasz. Polemizál a Budapesti Hirlap 
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nov. 23-iki tárcájával s Ady költészetét védelmébe veszi támadói ellen. — 
Magyar darab reprize Frankfurtban. Közlés Molnár Ferenc Liliom c. 
külvárosi legendájának 1915 nov. 28-ára tervezett előadásáról. 

U. i. 328. sz. — Túlontúli Leszidor : Viharmadáridalom. Rákosi Je-
nővel polemizál. 

U. i. 330. sz. — B. K. : Irodalom a háború után címen Paul Fiat ós 
Victor Giraud nyomán azt írja, hogy a holnap irodalma erőteljesebb ós 
egyszerűbb leszen a réginél. Nem lesz impresszionista. Az írók kerülni 
fogják a szóvirágokat. A közízlés visszatér a klasszicizmus felé. A közön-
séget azok a művek fogják lelkesíteni, melyekben a haza dicsőítése a cél. 

U. i. 331. sz. — lsák Emil: Háború és irodalom. «Igazi író távol 
marad a mostani háborútól s megvárja a béke idejét». 

U. i. 336. sz. — N. n. : Benedek Aladár meghalt. Az elhunyt költő 
méltatása és életrajzi adatai. (V. ö. Az Újság 336. sz.) 

U. i. 337. sz. — Kosztolányi Dezső : A táncosnő címen Lengyel Meny-
hért drámáját ismerteti. «L. M. született drámaíró. О állandóan jeleneteket, 
küzdelmeket lát, párbeszédeket hall. Majdnem minden drámájában kemény 
drámai mag van». 

U. i. 338. sz. — N. n. : A kisasszony férje címen Drégely Gábor ily 
című drámáját móltatja. 

U. i. 339. sz. — Tiszántúli : Petőfi és az akkori Dunántúliak címen pár-
huzamot von a Petőfi- és Ady-támadók közt. (Endrődi Sándornak Petőfi 
napjai c. könyve nyomán.) 

U. i. 352. sz. — Kosztolányi Dezső : Ciklámen. Gábor Andor ily című, 
a Vígszínházban bemutatott új darabjának ismertetése. Gábor Andor nem 
is mint emberalkotó mutatkozik be ezen az estén, de mint a színpad vir-
tuóza, aki játszik a problémákkal és az emberekkel.» (V. ö. Az Újság 
1915. 352. sz.) — Magyar darabok Hollandiában. Három magyar darab 
van most állandóan műsoron a legjobb hágai ós amszterdami színházak-
ban : Nagy Endre Miniszterelnök-e, Molnár Ferenc Ördög-e és Drégely 
Gábor Frakk-ja. [Utóbbin valószínűleg «А szerencse fia» с. darabot kell 
értenünk, melyet egyik-másik külföldi színházban nem eredeti címén ad-
tak elő.] — A Petőfi-Társaság ú j tagjai. (V. ö. Az Újság 1915. évf. 
352. sz.) — N. n. : Dutka Ákos verseskönyve. Ismertetés. «Dutka Ákos 
költészetében a magyar föld, az elárvult, fiáért könnyes és a téli ködös 
magyar föld szava, néma kisvárosok, puszta szobák hangja sír át csende-
sen a sötét éjszakába». — bit. I.: Krúdy Gyula Pest 1915-ben c. szép-
irodalmi munkájának ismertetése. «Kedves hangulatok, amelyeken ott érzik 
frissen ós illatosan az idő, amelyben megfogantak.» — N. п.: A győri sajtó 
története. Pitroff Pál ily című most megjelent munkájának rövid ismertetése. 

U. i. 358. sz. — Ambrus Zoltán : A holnap irodalma címen azt fej-
tegeti, hogy a holnap irodalma — legalább kezdetben — szegényes lesz. — 
Pilisi Lajos : Gyűlölet-irodalom címen az Alkotmány, Magyar Kultnra, 
Élet és Sziv hasábjain megjelent «gyűlölettermést» ismerteti. — Bálint 
Lajos : Molnár Ferenc Egy haditudósító emlékei c. könyvéről, — N. n. pe-
dig Emőd Tamásnak Dicséret, dicsőség c. verskötetéről tájékoztat. 

Irodalomtörténet. 10 



FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. I . A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1915 november 
27-én választmányi ülést tartott. 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner 
Lajos, Bajza József, Baros Gyula, Császár Ernő, Gragger Bóbert, Hegedűs 
István, Négyesy László, Pais Dezső, Pintér Jenő, Biedl Frigyes, Szász 
Károly, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Tordai Ányos, Vargha Dámján, 
Várdai Béla, Versényi György, Vértesy Jenő, Zlinszky Aladár. Jegyző : 
Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. 
2. Jegyző jelenti, hogy az élet legszebb szakában tragikusan össze-

roppanva, időnek előtte elhunyt Társaságunk választmányának érdemes 
tagja, tudományszakunk buzgó és lelkes munkása, Madarász Flóris, egri 
ciszterci-rendi főgimn. tanár. — A választmány kitűnő bu/góságú és 
képzettségű ifjú társunk elhunytán mély részvétét fejezi ki, emlékét s 
halála fölött érzett fájdalmunkat jegyzőkönyvében örökítteti meg s erről 
jegyzőkönyvi kivonatban értesíti méltóságos és főtisztelendő dr. Békefi Bemig 
zirci apát urat, elhunyt társunk rendjének fejét. Egyszersmind felkéri dr. 
Tordai Ányos vál. tagot, hogy elhunyt társunk irodalmi munkásságának 
jegyzékét állítsa össze folyóiratunk számára, amire a jelenlevő dr. Tordai 
Ányos készséggel vállalkozik. 

3. Jegyző jelentése alapján rendes tagul megválasztatnak : dr. Garda 
Samu, főgimn. tanár, Bpest (aj. Zlinszky Aladár), dr. Edelstein Bertalan, 
rabbi, Bpest (aj. Ágner Lajos), Czingráber Péter, tanárj., Pannonhalma, 
Gosztonyi Nándor, tanáij., Pannonhalma, (aj. Zoltvány Irén). Új előfizető-
kül jelentkeztek .Tárosi Andor, Kolozsvár és a hajdúböszörményi ref. 
főgimn. Gyulai Pál-önképzőköre. 

4. Jegyző a választmány hozzájárulását kéri ahhoz, hogy mivel dec. 
utolsó szombatja ünnep, Társaságunk jan. 8-án tartsa legközelebbi ülését, 
aminek folytán ismét megvalósítható lesz az a régibb megállapodás, hogy 
mindig a hónap első szombatján tartja ülését a Társaság. A választmány 
hozzájárul. 

5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint 
bevétel 10,757-06 K ; kiadás 8,695-27 K ; pénztári maradvány 2,061'79 K. 
Örvendetes tudomásúl van. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Tolnai Vilmos és Zlinszky Ala-
dár vál. tagokat kéri föl s a gyűlést berekeszti. 
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A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. Tárgyai : 
1. Morvay Győző: Zalár József önéletírása (felolvasta Alszeghy Zsolt). 
2. Vértesy Jenő : Gibbon, mint szépiróink forrása. 

Társasági ügyek. I I .A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1916 január 
8-án választmányi ülést tartott. 

Négyesy László elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner 
Lajos, Baros Gyula, Binder Jenő, Császár Elemér, Ferenczi Zoltán, Gragger 
Róbert, Pais Dezső, Papp Ferenc, Perényi József, Riedl Frigyes, Tolnai 
Vilmos, Vargha Dámján, Versényi György, Zlinszky Aladár vál. tagok. 
Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Jegyző felolvassa dr. Békefi Rémig 
zirczi apátnak következő átiratát : «Méltóságos Elnök Úr I Mély meghatott-
sággal olvastam a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tekintetes Választ-
mánya 1915 nov. 27-én tartott ülésének jegyzőkönyvi kivonatát, amelyben 
dr. Madarász Flóris egri ciszterci rendi főgimn. tanár elhunyta felett a 
Tekintetes Választmány mélyen átérzett részvétét fejezi ki és dr. Madarász 
Flóris emlékét és a halála felett érzett fájdalmát jegyzőkönyvében örökít-
teti meg. — A nemzeti irodalom kiváló művelőiből alakult eme Társaság 
Tekintetes Választmányának korán elhunyt rendtársunk halála felett ki-
fejezett eme részvéte amily megtisztelő, ép oly mértékben enyhíti társi 
fájdalmunkat a nemzeti szellem egyik védelmezőjének elhunytán. Fogadja 
Méltóságos Elnök Úr és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Tekintetes 
Választmánya a magam és Rendem nevében legmelegebb köszönetemet 
dr. Madarász Flóris rendtársunk elhunyta alkalmával kifejezett bensőséges 
részvétükért. Kiváló tiszteletem nyilvánítása mellett vagyok, Zircz, 1915 
dec. 5-én Méltóságos Elnök Úrnak és a Tekintetes Választmánynak tisztelő 
hívok dr. Békefi Bemig, zirczi apát.» A választmány jegyzőkönyvébe véteti 
s irattárában megőrzi az átiratot. 

2. Jegyző jelenti, hogy tagtársaink sorából, hozzátartozóik értesítése 
szerint, hősi halált haltak Szeghő Ferenc és Zádor Béla. A választmány 
büszke fájdalommal őrzi hős tagtársaink dicső emlékét. 

3. Jegyző jelentése alapján a Társaság rendes tagjául választattak : 
Hollsender Rózsi, tanár, Szepesnádasd (aj. Császár Elemér) ; Hokkes Rózsa, 
polg. isk. tanítónő, Bpest (aj. Tolnai Vilmos); Katz Róza, leánygimn. ta-
nár, Kolozsvár (aj. Kiss Ernő) ; Gerecze Margit, tanár, Bpest ; Horváth 
Béla, kegyesr. tanárj., Kolozsvár ; Hudyma Emil, főgimn. igazgató, Nagy-
szombat ; Varga Lajos, tanítóképzőint. tanár, Kalocsa (aj. a jegyző). — Új 
előfizető : Növendékpapság Magy. Egyházirodalmi Társulata, Eger. 

4. Jegyző a közgyűlés előkészítéséül bizottság kiküldését kéri a pénztár 
megvizsgálására s a választmány megharniadolására, egyszersmind a meg-
üresedett két vál. helyre jelölés végett. A választmány pénztárvizsgáló-
bizottságul Tolnai Vilmos elnöklete alatt Imre Sándor és Oberle Károly 
tagokat küldi ki ; a választmány megharmadolásával s két ú j vál. tag 
jelölésével Baros Gyula elnöklete alatt Király György vál. tagot s a jegy-
zőt bízza meg. 

10* 
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5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint 
bevétel 1312'40 K, kiadás —'—, pénztári maradvány 1312'40 K. Tudo-
másul van. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Ferenczi Zoltán és Binder Jenő 
vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg, a következő tárgy-
sorral : 

1. Négyesy László : A Pataki Névtelen neve. 
2. Vargha Dámján : A megkerült Pozsonyi Kódex. 
A felolvasó ülésen Ferenczi Zoltán vál. tag elnökölt. 

f Madarász Flóris dr. Dunántúli ember volt s a Balatont nagyon 
szerette. «A Balaton költészetéit szívével írta. Mégis a Balaton lett vég-
zete. Vizében szerezte a lappangó kórt, mely élete delén, 43 éves korában 
letörte. 

A ciszterci-rend egyik legképzettebb s legmunkásabb tagját, az egri 
gimnázium a tárgyáért lelkesülő pedagógust, Társaságunk érdemes választ-
mányi tagját gyászolja az elhunytban, aki tudományos munkásságával 
méltón rászolgált az érdemes jelzőre. Bár rövidre szabott élete meggátolta 
abban, hogy munkásságát rendszerbe foglalja, hogy értékes tanulmányait 
egységbe fűzze : tudományos búvárkodásának még így szétszórtan is derék 
nyomai maradnak. Mert bár sokat és könnyen dolgozott, mégis súlya volt 
minden írásának. Főkép az újabb és modern magyar irodalom szövevényes 
problémáit kutatta nagyobb tanulmányaiban. 

Utolsó írása Baksay Sándor nekrologja a Magyar Kulturá-ban. így 
kezdi : «Elégikus elborulással vesszük tudomásul, hogy egy kapoccsal is-
mét kevesebb van, amely nemzeti irodalmunkat nagy múltjához fűzte.» 
Saját Írói célját jelölte meg e pár szóban : elemezni a jelent a múlt vilá-
gánál, kiválogatni a jelen irodalmából az igazgyöngyöket s hozzáfűzni a 
múlt kincseihez. Mert azok közül való volt Madarász is, kik még a régi 
nagyok hagyományain nevelődtek, kik még tisztelettel állják körül a nagy 
múlt örök-mécseseit. S bár látó szemmel vizsgálják újabb szépirodal-
munk forrongásait, e forrongásból kikerült kristályok közül csak azokat 
ismerik el igaziaknak, amelyek reagálnak a múltból előtörő sugarakra. 
E szempontból vizsgálta ő is az újabb irodalom minden ágát egyik nagyobb 
tanulmányában (Nemzeti irodalmunk a XX. század elején, Magyar Szemle 
1903], ezért foglalkozott ma is élő jeleseink közül legszívesebben azokkal, 
akik bár sokak szemében «konzervatívok», de akiknek munkásságát erős 
szálak fűzik a nagy hagyományokhoz : Herczeg Ferenccel (Herczeg Ferenc, 
1901, H. F. drámái, 1913), Rákosi Viktorral (Sipulusz, 1909) és Gárdonyi-
val (1909). De hogy ezek mellett kitűnő érzéke volt a legújabb irodalom 
értékeléséhez is, bizonyítják «A költészet jelenéről s jövőjéről» (Kath. 
Szemle, 1911) s «A modern drámá»-ról (1905) írt dolgozatai, melyekben 
meggyőző erővel hangoztatja ugyan a századok leszűrte igazságot : az 
irodalom a nemzeti lélek tükre legyen, — de ép annyi megértéssel fej-
tegeti az irodalmi fejlődés jogosultságát is. 
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Se terünk, se módunk színesebb képet festeni elhunyt tagtársunk 
széleekörű munkásságáról, melynek bizonyságai az említetteken kívül 
Verseghy, Pyrker, Jókai, Mindszenty és Samassa-tanulmányai, ifjúsági és 
társadalmi színdarabjai, alkalmi és ünnepi beszédei, tankönyvei stb. Szol-
gáljon e néhány sor a kegyelet hálás adójául, mellyel Társaságunk nevében 
az elhunyt szellemének áldozunk ! 

(Madarász Flóris szül. 1872 jul. 16-án a fejérmegyei Nádasdladányon. 
1889-ben lépett a ciszterci rendbe, 1895-ben szentelték pappá. Először 
Székesfehérvárott tanár, majd három év múlva Baján s 1904-től Egerben. 
Meghalt Zirczen 1915 nov. 3-án.) 

Dolgozatai. (Ez az összeállítás a Madarász Flóris hagyatékában talált 
jegyzék alapján készült, de csupán azok a munkák vannak benne felsorolva, 
melyekre nézve legalább a legszükségesebb könyvészeti utalás is megálla-
pítható volt.) 

Magyar olvasmányok a gimnázium felsőbb osztályaiban. Bajai ciszt. 
főgimn, 1898—99-i Értesítője és különlenyomat. — Egy iparos író. 
(Csepreghy Ferenc.) Veszprémmegyei legényegyesület Évkönyve, 1900. — 
Verseghy és a nyelvújítás. Budapesti Szemle 1900. és különlenyomat. — 
Verseghy és Pyrker. Magyar Szemle. 1901. — Verseghy F. válogatott lírai 
költeményei. Magyar Könyvtár. 166. sz. — Herczeg Ferenc. Katholikus 
Szemle. 1904. és különlenyomat. — A magyar líra ünnepe. Magyar Szemle. 
1901. — Napisajtó és a pedagógia. Magyar Szemle 1900. — Nagy költőink és 
az ipar, U. o., 1901. — Pázmány Péter három prédikációja, bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta M. FI. Stampfel-segédkönyvek ; 7. sz., Pozsony, 1903. — 
Nemzeti irodalmunk a XX. század elején. Magyar Szemle 1903. — Egy év 
tanulságai. Magyar Szemle 1903. —- írói önérzet. Magyar Szemle 1903. 
A modern dráma. Egri ciszt. főgimn. ért. 1905. és különlenyomat. — Jókai 
Mór regényei. Egri ciszt. főgimn. ért. 1906. és különlenyomat. — Poéta-lelki-
ismeret. Hevesmegyei írók És írónők almanachja 1906. — Beszéd Csokonai 
halálának 100. évfordulójára. Egri ciszt. főgimn. ért. 1906. — Tékozló fiú. 
Színmű 4 felvonásban. Bpest, 1905. Sz.-István-Társulat. — Mindszenty 
Gedeon válogatott költeményei. Budapest, 1906. (Sz. István Társ.) — 
A jászkiséri új templom. Vasárnapi Újság 1906. 42. sz. — Egyházi beszéd 
a jászkiséri templom megáldására. «Eger». 1906. — A veszprémi nyelv-
művelők. Budapesti Hirlap. 1906. Karácsonyi szám. — A költő a szinen 
és a közönség. Hevesmegyei írók És írónők almanachja 1906. — Magyar 
Nyelvtan a középisk. I. oszt. számára. Acsay István és Bartha György 
társaságában 1907 (Két kiadás). — Magyar Olvasókönyv a középisk. I. oszt. 
számára. Acsay I. és Bartha Gy. társaságában 1907. (Három kiadás). —-
Kirándulás a latifundiumra. Budapesti Hirlap 1907. ápr. 24. — Ünnepi 
beszéd a koronázás 40. évfordulóján. Az angolkisasszonyok egri intézeté-
nek 1906/7. évi értesítője. — Mindszenty mint drámaíró. Egri Egyház-
megyei Közlöny 1907. 11—14. sz. — Bákóczi Egerben. Történeti zenés 
színjáték, 2 felv. 1907. (Kézirat.) — Vajda Ödön. Egri ciszt. Ért . 
1907—08. — Kritikai irányelvek. Egri ciszt. főgimn. Ért. 1907—08. 
és különlenyomat. — Hogyan terem a dal ? Egri érs. fels. leányisk. 
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Értesítője 1909—10. — Magyar Nyelvtan a középisk. II. oszt. számára. 
Acsay István és Bartha Gy. társ. 1908. (Két kiadás). — Magyar 
Olvasókönyv a középisk. II . oszt. számára. Acsay I. és Bartha Gy. társa-
ságában 1908 (Két kiadás). — Pyrker és a magyar írók. Külön füzet. 
1908. — Sipulusz. Tanulmány. Katholikus Szemle 1909. 1. és 2. sz., különle-
nyomat. — Gárdonyi Géza. Katholikus Szemle 1909. — Magyar Nyelvtan a 
középisk. I I I . о. számára. Acsay I. és Bartha Gy. társ. — Magyar Olvasó-
könyv a középisk. III. oszt. számára. Acsay I. és Bartha Gy. társaságá-
ban. — Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Régi Magyar Könyvtár. 1910. 
XXTV (Császár Elemérrel). — Maczki Valér beszédei. Budapesti Hirlap. 
1909. dec. 31. — Karácsony. (Vers.) Egri Híradó. 1909. dec. 25. — Teremtő 
képzelet. Egri Egyházmegyei Közlöny 1910. — Szvorényi emlékünnepe. 
Budapesti Hirlap. 1910. máj. 1. — A Balaton költészete. «Eger» 1910. 
1—10. szám és különlenyomat. — В. M. esküvője. Költemény. Hevesmegyei 
írók És írónők almanachja. 1910. — Gárdonyi Géza. Életrajz a Kardos 
Albert-féle Irodalomtört. Füzetek számára. 1910. — Petőfi. Felolv. az Egri 
Jogakadémiai kör Petőfi estéjén. «Eger» 1911. 27. és 28. sz. — Gondola-
tok a költészet jelenéről és jövőjéről. Kath. Szemle 1911. — Prológ a M. 
Országos Tűzoltó-Szövetség XVIII. nagygyűlése alkalmából Veszprémben 
rendezett müvészesthez. «Eger» 1911. 45. sz. — Vajda Ödön. Magyar 
Középiskola. 1911. 7. sz. — Békefi Rémig. Magyar Középiskola. 1911. 
Szántottam, vetettem. Dr. Maczki művének ismertetése Budapesti Hirlap. 
1911. december 25. — Vajda Ödön, zirci apát, emlékezete. Egri ciszt. 
főgimn. Ért. 1911—12. — A gondolatkifejezés formái Samassa Józsefnél. 
Egri Egyházmegyei Közlöny, 1912. — Magyar diákok Sarajevoban. Buda-
pesti Hirlap, 1914. júl. 5. — Versek. Heti Szemle, Szatmár, 1914. 
december 25. — Spitkó Lajos. Nekrolog. Egri ciszt. főgimnázium 
Ért. 1914—15. — Időszaki sajtónk történetéhez. Békefi emlékkönyv. 
1912. és különlenyomat. — A Folklore Fellows zászlóbontása Egerben. 
Egri Egyházm. Közi. 1912. 12. sz. — Samassa József. Nekrolog. Katholikus 
Szemle. 1912 7. sz. — Samassa József beszédei. Könyvismertetés. Kath. 
Szemle 1912. 7. sz. — Hajótörés. Dráma 3 felv. Franklin-Társulat. Buda-
pest 1912. — Az új magyar drámák. Budapesti Hirlap. 1913 március 23. 
(Húsvéti cikk. Külön fűzetben is. Eger 1 9 1 3 . ) . — Báró Eötvös József. 
Magyar Középiskola. 1913. 6. szám. -— Herczeg Ferenc drámái. Az egri 
főgimn. 1 9 1 2 / 1 3 . értesítője és különlenyomat. — Eötvös József báró. Buda-
pesti Hirlap. 1913. szept. 13. — A Budapesti Hirlap. «Eger» 1914. 32. 
szám. — Háborús Karácsony. «Eger». 1914. — A háború és érzésvilágunk. 
Egri Egyházmegyei Közlöny. 1915. 6—7 sz. — Prológ az egri főgimn. 
1915 márc. 22. rendezett háborús délutánjához. Egri Újság 1915. — Baksay 
Sándor. Magyar Kultúra 1 9 1 5 . 1 4 . sz. T O R D A I ÁNYOS. 

A Kisfaludy-Társaság új tagjai és jutalomtételei. A K i s f a l u d y - T á r s a s á g 
1916. február 2-án tartott közgyűlésén — a Fiók Károly halálával meg-
üresedett írói helyre — Szász Károlyt, Társaságunk alelnökét, a — Baksay 
Sándor halálával megüresedett — költői helyre pedig Bánffy Miklós grófot 
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választotta meg. A Széher Árgád-pályadljat, mely Szigligeti Ede életrajzára 
volt kitűzve — a benyújtott mutatvány és tervezet alapján — Yórtesy 
Jenő dr. egyetemi magántanárnak, Társaságunk választmányi tagjának, 
Ítélték oda. A magyar történelmi tárgyú, prózában írt kisebb elbeszélésre 
kitűzött pályadíjat megosztották Szerelemhegyi Tivadar ós Tóth Sándor 
között. (A pályanyertesek neve a Társaság 1916. II. 6-án tartott ünnepé-
lyes közülésén, a jeligés levelek felbontása után lett nyilvánossá. L. Az Újság 
1916. 38. sz.) 

A Kisfaludy- Társaság új jutalomtételei közül irodalomtörténeti vonat-
kozásúak : I. Lukács Krisztina-jutalom. A líra fejlődése a XIX. század 
második felétől kezdve, különös tekintettel a magyar irodalomra. Jutalma 
1000 korona. Benyújtásának határideje 1917. október 31-dike. — II. So-
mogyi Dezső-jutalom : Kisebb tanulmány Henszlmann Imréről. Jutalma 
200 frank aranyban. Benyújtásának határideje 1917. október 31-dike. 

A pályamunkák idegen kézzel, tisztán és olvashatólag másolva, bekötve, 
lapszámozva, a szerző valódi nevét rejtő lepecsételt, jelmondatos levél 
kíséretében, a fenn kitett határidőig a Társaság titkárához küldendők. 

Egy «történelmi» vígjáték. Lakatos Lászlónak A bécsi táncosnő c. egy-
felvonásosáról van szó, mely f. é. jan. 8-án került színre a Nemzeti Szín-
házban (megjelent : Főv. Színházak Műsora 344.). L. egy novellájából 
(megj. Uj Idők. 1912. 5. sz.) irta darabját, melynek hőse Döbrentei Gábor. 
Ez az egyik oka annak, hogy e folyóiratban szólunk róla. Tárgya D. és 
Elssler Fanny, a híres táncosnő, találkozása. D. szereti a budai magyar 
színházban vendégszereplő Fannyt, az is érdeklődik iránta, de mégis vissza-
megy Bécsbe, mert ő Gentz Fridriké, jóltevőjéé, aki művésznővé nevel-
tette. — Nem foglalkoznánk a gyenge kis darabbal, ha olyan előkelő helyen 
nem került volna színre, ha a szerző nem minősítené «történelmi» víg-
játéknak, s ha a sajtó nem fogadta volna olyan nagy elismeréssel (egyik 
bírálója szerint «a tehetséges fiatal írónak eddig legbecsesebb alkotása»). 

Újabb szinműíróink ugyan a korrajz hűsége tekintetében nem kényez-
tettek el nagyon bennünket, de amit L. a korrajzolás vagy inkább kor-
elrajzolás terén elkövet, mégsem hagyható szó nélkül. A darab tele van 
baklövésekkel. Csak röviden kívánunk néhányra rámutatni (természetesen 
akad még ezeken kívül is egypár). 

Döbrentei közel lakik a színházhoz, honnan a zene is áthallatszik 
hozzá. Szerzőnk, ki novellájában a rondellában szerepeltette a magyar 
színészeket, még most sem tudja, hogy azok ekkor a Várszínházban ját-
szottak s D. a Tabánban lakott színidirektorsága idejében, mely 1833— 
1835-ig tartott. — D., akit körszakállasnak ír le, noha arcképeiről nem 
ilyennek ismerjük, kíváncsi rá, hogy mit irt ellene az Aurórában (!) a 
«feketemájú Bajza Józsi». Az Aurórában tudvalevőleg nem polemizáltak s 
D. aligha beszél per «Józsi» az ő halálos ellenségéről. Azzal a kijelentésé-
vel is meglep bennünket, hogy ő «redigàlta» a Tudományos Gyűjteményt 
s a Minervát (?). Bizony a T. Gyűjteményt sohasem redigálta s a Miner-
vát ? Ez csak a Felsőmagyarországi Minerva lehet, amelyet szintén nem 
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«redigàlt» D., ki erősen fiatalítja is magát, mert negyven évéről beszél, 
holott már 1833-ban 48 esztendős volt. D.-t állandóan professzornak titulál-
tatja, pedig sohasem volt az: luteránus papnak készült, aztán nevelős-
ködött s direktorsága idejében budai kerülotbeli tartományi másod-albiztos 
volt. Kár tehát a diákjaival ablaka alatt gúnydalt énekeltetnie a szerző-
nek. — A német színészeket a Hacker-szálában játszatja, pedig azok akkor 
már az ő fényes, nagy színházukban játszottak s nem szoronkodtak a 
H. szálában. Két színészt is szerepeltet, kik a direktort rolléért nyaggatják 
s erre a célra épen Balognét és Czelesztint választja ki, noha egyikük sem 
volt tagja a budai társulatnak. Czelesztint hozzá még operaénekesnek teszi 
meg, pedig drámai színész volt, tehát nem igen énekelte Bossini és Mozart 
áriáit. — Elssler F. se mehetett vissza Gentz Fridrikhez, mert szegény 
Gentz már 1832-ben meghalt, mint minden Lexikonból megtudhatjuk. 
Végre, hogy Elssler F. játszott-e a Várszínházban, az is nagy kérdés. 
1833—35-ig, Döbrentei direktorsága idejéből átnéztük az összes színi tudó-
sításokat s vendégszerepléséről semmit sem találtunk. Vájjon ezt honnan 
vette a szerző ? — Azt is furcsáihatnánk, hogy Döbrenteit, akit az irodalmi 
köztudat egészen más embernek ismer, megteszi szentimentális gavallér-
nak, bár ez ízlés dolga s költői szabadság, de ezek után főként arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy hol itt a «történelem», a korrajz. A költő termé-
szetesen nem ügyelhet minden apróságra, de ha már előhozakodik velük, 
ne legyenek mind hamisak. Elvégre mégis ezekből az apróságokból bonta-
kozik ki a korkép, a korhangulat. — Igazán kár volt a mi jóhiszemű és 
gyanútlan közönségünknek ilyen korrajzot beadni és épen a Nemzeti Szín-
házban, amelynek feladatai közé tartozik a magyar hagyományok őrzése is. 

Sz. F. 

Egy osztrák (ró a magyar népdalról. Pommer József, a német népdal 
legjobb ismerője és legbuzgóbb agitátora a tőle szerkesztett és Bécsben meg-
jelenő «Das deutsche Volkslied» című folyóiratban (1915. évf. dec. füzet) 
«Ungarischer Soldatengesang» címen a következő érdekes nyilatkozatot 
teszi : «Hier in Krems habe ich von ungarischen Pionieren auf dem Marsche 
hinreissend wirkende, stürmisch bewegte Liederrhythmen singen hören, und 
zwar durchaus nur einstimmig im mächtigen Gesamtchore. Es sang im 
langen Zuge jeder Mann. Fremdartig klangen die Lieder zwar, aber dass 
es echte Volksweisen waren, daran war nicht zu zweifeln. So kraftvoll un-
gestüm wirkt nur das echte, aus national empfindender Seele quellende 
Volkslied. Man erziehe unsere deutschen Soldaten in Österreich ebenfalls na-
tional und lasse sie echte Volkslieder einstimmig im ganzen Chore singen 
und man wird über Mangel an Sangeslust nicht mehr zu klagen haben. 
Daran fehlte bei uns in Deutsch-Österreich !» E nyilatkozat is, mely — a 
Pommertól kétségkívül jól ismert vizenyős népdalfordítások és kacskarin-
gós cigányzene ellenére — a magyar népdalt mintegy felfedezi, világosan 
mutatja, hogy még az osztrákok is mily kevéssé ismernek bennünket, de 
azt is, hogy mennyire megvan a német szellemben az objektiv megértő 
képesség. Hogy mégis — még pedig a legsajátabb és ép azért legértéke-
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sebb mivoltunkban — annyira terra incognita vagyunk, ebben nekünk 
magunknak is nagy részünk van. Nem mintha a külföld véleménye iránt 
közömbösek volnánk (sőt sokszor túlságosan is érzékenykedünk 1), hanem 
mert felvilágosító munkánkban hiányzik a kitartó következetesség és 
még inkább a közvetítő személyek és a megfelelő eszközök helyes meg-
választása. B L E Y E R J A K A B . 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i , d e b r e -
ceni és kolozsvári egyetem tanárai az 1915—1916. iskolai év második 
felére a következő előadásokat hirdették : 

A budapesti tud. egyetemen : Angyal Dávid r. t. : A magyar történet-
írás a XVII. és XVIII. században. Heti 1 óra. — Beöthy Zsolt r. t. : 
A Zrínyiász. 1 óra. — Császár Elemér m. t. : Kazinczy és kora. 2 óra. — 
Horváth Cyrill m. t. : Kódexeink legkiválóbb legendái. 2 óra. — Kéki 
Lajos m. t. : Gyulai Pál. 2 óra. — Melich János c. rk. t. : Az Ehrenfeld-
kódex és az i-ző kódexek. 1 óra. —- Négyesy László r. t. : A magyar líra 
története a XVII. századtól fogva. 4 óra. — U. a. : A szabadságharc utáni 
magyar irodalom története. 2 óra. — U. a. : Gyakorlatok a XVI. század 
irodalmából. 1 óra. — Riedl Frigyes r. t. : Petőfi és kora. 4 óra. — U. a. : 
Irodalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. 

A budapesti műegyetemen : Ferenczy József r. t. : Magyar irodalom. 
A Bach-korszak ismertetése. 2 óra. — Alexander Bernát (meghívott elő-
adó) : Irodalomtörténeti képek. lVs óra. 

A debreceni egyetemen : Pap Károly r. t. : A protestáns kor irodalma. 
3 óra. — U. a. : Kazinczy. 2 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti gyakorlatok 
a protestáns kor köréből. 2 óra. — U. a. : A magyar ballada története. 
2 óra. 

A kolozsvári egyetemen : Dézsi Lajos r. t. : Petőfi és Arany. 3 óra. — 
U. a. : B. Jósika Miklós 2 óra. — U. a. : Irodalomtörténeti gyakorlatok 
az újabb magyar irodalom történetéből. 2 óra. — Erdélyi László r. t. : 
A Képes Krónika olvasása és értelmezése 2 óra. — Szádeczky Lajos r. t. : 
XVII. századi magyar történeti kútfők. 1 óra. 

Irodalomtörténeti pályázat. Az ungvári Gyöngyösy-Irodalmi-Társaság 
1912—1915. évi működéséről szóló Evkönyvében a következő pályatételt 
hirdeti : Ung vármegye irói a legrégibb időktől napjainkig. Csak magyar 
írók és azok ismertetendők, akik Ung vármegyében születtek vagy éltek. 
A pályázat határideje 1917 január 1. Jutalma 300 korona. Az idegen kéz-
zel, a papiros egyik oldalára írt s jeligés levéllel ellátott pályamű Boma-
necz Mihálynak, a Gyöngyösy-Irodalmi-Társaság elnökének címére, Ung-
várra küldendő. 

Kérelem Tompa Mihály levelei ügyében. K ö z e l e d v é n T o m p a M i h á l y szü-
letésének 100-dik, halálának 50-dik évfordulója, a Kisfaludy-Társaság 
elhatározta nagy fia leveleinek kiadását. Ezek közzétételével kíván áldozni 
a regés magyar föld, a regélő magyar nép ós a meseszerű szenvedések 
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között is egy szebb jövőben élő hit tel bízó magyar lélek bibliás költője 
kegyeletes emlékének. 

Mivel alulírottat bízta meg a Kisfaludy-Társaság a levelek össze-
gyűjtésével és sajtó alá rendezésével, bizalommal fordulok minden intelli-
gens magyar emberhez, hogy aki Tompa eredeti levelének vagy akár a leg-
jelentéktelenebbnek tetsző kéziratának is birtokában van, azt eredetiben 
vagy betű szerint hű másolatban hozzám juttatni s aki ilyenről tud, erről 
alulírottat mielőbb értesíteni szíveskedjék. 

E közlés, ez értesítés a Tompa emlékének nyújtandó legszebb áldozat 
s egyben hazafias kultúr-kötelesség. 

Az eredeti leveleket, kéziratokat s a Tompára vonatkozó emléktárgya-
kat a Gömörmegyei Múzeum Tompa-szobájában őrizzük nemzeti köz-
kincsként, a beküldő letétjeként, melyet akár a beküldő, akár jogutódja 
bármikor visszakérhet. 

D r . W A L L E N T I N Y I D E Z S Ő , 
főgimn. tanár, Rimaszombat. 

A s z e r k e s z t ő h ö z b e k ü l d ö t t k ö n y v e k j e g y z é k e . 

Dr. Kis-Erós Ferenc : A magyar nyelv r e n d s z e r e s e n v i z s g á l v a a n y e l v -
filozófia, a finn-ugor összehasonlító, a magyar történeti nyelvtan és a 
magyar nyelvjárástan alapjairól. Kalocsa. A szerző tulajdona. 1915. 8-r. 
XVI+605 1. Ára 10 K. 

A háborús esztendők két összefoglaló nyelvészeti munkával gazdagí-
tot ták irodalmunkat. Míg azonban Horger általános bevezetést adott a 
nyelvtudományba, szerzőnk hatalmas lépéssel eléje kerül és megírja a 
rendszeres magyar nyelvtant. Művével kettős célt tar t szeme előtt : tan-
könyvet akar adni polgári iskolai tanító- és tanítónőképző intézeteinknek 
s ezzel együtt megtörvén a jeget, megkísérli alapjaiból fölépíteni a magyar 
nyelv rendszerét, összefoglalni és bemutatni a részletkutatások eredmé-
nyeit. Mindenesetre szép és dicséretreméltó vállalkozás, mely azonban 
talán épen nagyságánál fogva sok kifogásra adhat okot tanárnak, nyel-
vésznek egyaránt. 

Tankönyvül ugyanis igen terjedelmes. 
Azoknak a részeknek, melyek kihagyandók lennének a hivatalos taní-

tásból, az olvasót serkenteniük kellene továbbtanulásra, mit szerzőnk elő-
segít azzal is, hogy a «főbb alap- és forrásmunkák« jegyzékét adja. Szegény 
hallgató, micsoda zavarba jön, ha pl. a népetimológiával szeretne foglal-
kozni s tankönye 1853—1876-ig megjelent német és francia műveket ajánl 
neki (37. 1.). Sajnálattal nélkülözzük e műben a fényképmásolatokat. 
A HB., esetleg egy másik nyelvemlékünk, a nyelvjárási területek elhelyez-
kedése okvetlen helyet kell hogy találjanak minden nyelvészeti magasabb-
fokú kézikönyvben. 

Áttérve a nyelvészeti rész vizsgálására, a következő fejezeteket talál-
juk : Nyelvfilozófia, Magyar nyelvhasonlítás, Magyar nyelvjárástan ; II. Tü-
zetes magyar nyelvtan (hangtan, szótan, mondattan). 
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Mint nyelvészeti forrásmunka E. könyve részletes megbeszélés tárgya 
nem lehet. Híjával minden eredetiségnek másol még paradigmákat is, de 
talán ez is menthető lenne. Ha legalább kritikát alkalmazna s csak azt venné, 
ami megállapított, biztos eredmény. Látszik, hogy tanulás közben és ta-
nulva írta munkáját, sokszor zavarban van, hogy mi is lehet már most a 
helyes ? Van benne jó is, de az Szinnyei, Melich, Gombocz, Simonyi, 
Balassa stb. érdeme. 

V E L L E D I T S L A J O S . 

Dr. Márki Sándor: Háborús beszédek. Kolozsvár. Ajtai K. Albert könyv-
nyomdája. 1915. 64 1. E füzet a szerzőnek, mint a kolozsvári egyetem 
rektorának az 1914-5 -ik évben elmondott doktoravató beszédeit tartal-
mazza. Van benne 35 beszéd ; ezek között néhány irodalomtörténeti vonat-
kozású is. így a Verbőczy emlékezete című Verbőczy Hármaskönyvének 
fontosságát, — a Báró Jósika Miklós című Jósika történelem-bölcseletét, — 
A húsvéti cikk című Deák Ferenc húsvéti cikkét, — a Két költő című 
Gyóni Géza költészetét D'Annunzióval párhuzamba állítva — méltatja. 

Á . L . 

Dalmady Sándor: A Műbarátok Köre — irodalmi és művészi egyesület — 
huszonötéves története (1890—1914). Negyedszázados fennállása emlékére 
kiadja a Műbarátok Köre. 1915. évi tagsági illetmény és jubiláris emlék. 
Budapest, Hornyánszky V. könyvny. 1915. 8°, 353 1. 

Pékár Gyula előszava meleg sorokban Justh Zsigmondról emlékezik 
meg, aki a Műbarátok Köre egyik lelkes alapítója és a megindult mozgalom 
legbuzgóbb terjesztője volt. Az egyesület megalapításának gondolata — 
mint a történeti bevezetés elmondja -— Pejacsevich Katinka grófnőé volt 
(1888), ki néhány főrangú ismerőseivel, majd az előkészítés munkájába 
bevont írókkal s művészekkel annyira előkészítette a talajt, hogy az 
«előkészítő-bizottság» 1889 vége felé kibocsátotta az aláírási felhívást, mely 
Jókai Mór tollából való. Célja az egyesületnek — mondja e felhívás — 
hogy a magyar irodalmat és művészetet a paloták ép úgy befogadják, 
mint ahogy befogadták a szalmafödelű házak. Díszkiadású munkákat alig 
találunk szalonjaink asztalán, maga az író is még szokatlan alak maga-
sabb köreinkben ; szavaló művészet, költői felolvasások sem tartoznak nálunk 
a külföldi szalonokban otthonos élvezetek közé. Az egyesület célja ennél-
fogva : a magyar költészetet és művészetet, az irodalmi művek művészi 
előadását megszokott élvezetté emelni és kiváló irodalmi művek diszkiadá-
sainak megjelenését, résztvevésével előmozdítani (emellett természetesen 
a képzőművészet, zene és iparművészet pártolása és művelése is bele van 
foglalva e felhívásba). Az alakuló közgyűlést 1890 márc. 23-án tartották 
meg, s az első választmányi ülés mindjárt négy szakbizottságot választott 
(képzőművészeti, iparművészeti, zenészeti s irodalmi bizottságot, ez utóbbi 
elnöke gr. Csáky Albinné lett, előadója Justh Zsigmond). Az első évek 
(1890—1899) tapogatózásban, szervezkedésben telnek el; irodalmi téren 
mindössze annyi történt, hogy az egyesület kiadta a «Műbarátok Könyvé»-t 
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(1892, szerkesztette Szana Tamás) és a Fekete József szerkesztésében meg-
jelenő «Szépirodalmi Könyvtár» c. vállalat 1892. évi sorozatát tagsági illet-
ményül adta. Az egyesület működésének második évtizedében (1900—1909) 
főfigyelmét a képző- és iparművészetekre fordítja ; ki is mondja, hogy az 
irodalmi és zenei bizottság céljaira mitsem fordít. Mindamellett a mind-
inkább szaporodó összejöveteleken és estélyeken irodalmi tárgyú fölolvasá-
sokat is tartottak. Fölmerült a Toldi-trilógia illusztrált amatőrkiadásának 
terve, de ez csak terv maradt ; Riedl Frigyes indítványát — hogy az 
egyesület a magyar remekírókból amatőr-kiadást rendezzen s ebből éven-
kint négy kötetet bocsásson tagsági illetményül a tagok rendelkezésére — 
«kedvezőbb időkre» halasztották. (Az első sorozatnak a következő műveket 
ajánlta : Kármán : Fanni hagyományai, Katona : Bánk-bán, Petőfi : János 
vitéz, Kisfaludy Sándor : Csobánc, Tátika.) Ellenben elfogadták Biedlnek 
azt az indítványát, hogy Gyulai Pál 80-ik születésnapjának ünneplésében 
résztvegyen. Beck Ö. Fülöppel plaquette-et készíttettek (tárgya : az « Éji 
látogatást), melyet a költőnek bizottságilag átadtak. A harmadik korszak 
(1910—14) sem volt bőkezűbb az irodalommal szemben, mint a megelőző 
kettő : néhány esztétikai és irodalmi előadás (közöttük gr. Tisza Istváné 
Utazás Arany János körül) tartásában merült ki a kör ilyenirányú tevé-
kenysége. — A kör működésének részletes történetén kívül egyéb, a kör 
múltjára és jelenére vonatkozó adatokat kapunk a szépen kiállított kötet-
ben. — Sajnálattal látjuk, hogy — programmja és célja ellenére — irodal-
munk történetével és pártolásával — a többi művészetekhez viszonyítva — 
mily keveset törődött a kör. Ha nem is akar versenyezni egyéb irodalmi 
és irodalompártoló társaságainkkal irodalmi előadások gyakoribb tartásával 
és kiadványok közrebocsátásával, a még szervezetlen magyar bibliofilia 
és könyvamatőrködés művelése szerencsésen beillenék az egyesület egyéb 
feladatai közé. 

B. Z. 

Szegedy Rezsó : Adalékok a kaj-nyelvjárás hungarizmusainak történeté-
hez. Kiadja a szerző. Franklin-Társulat nyomdája. 1915. 

A régi Horvátország, az ú. n. kaj-nyelvjárás irodalma meglehetősen 
megérezte a szomszédos magyar irodalom szellemi mozgalmait. A protes-
tantizmus elterjesztését leginkább magyar papok (Sztárai stb.) végezték a 
Dráva-Duna közén, míg a kaj-vidék antircformatorikus mozgalmai tisztán 
a magyarországi mozgalom körébe utalnak. Különösen Pázmánynak szemé-
lyes nagysága, működésének eredményessége volt nagy hatással a horvát 
hasonló törekvésekre. 

A legelső kaj evangéliumfordítás, amely Petretics Péter zágrábi 
püspök, majd kalocsai érsek nevéhez fűződik (első kiad. Grác 1651, máso-
dik Nagyszombat. 1694), szintén a pozsonyi és nagyszombati forráshoz 
vezet. Szegedy most nyelvi érvekkel is igazolja azt a föltevést, hogy 
Petretics a műnek csak kiadója volt, míg fordítója Krajacsevics (Sartorius) 
Miklós jezsuita. Ennek kapcsán Szegedy ki is mutatja, hogy a «Vngerszki 
textus», az eredeti minta Káldi György bibliája volt. Olyan meglepő 
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hungarizmusokra mutat itt rá a szerző, amik minden kétséget eloszlatnak. 
Szegedy érinti a Werbőczy-féle Tripartitumnak Pergosics által 1574-ben vég-
zett fordítását is, amely szintén a magyar fordítás (Veres Balázs) tekintetbe-
vételével történt. Mindez igazolja azt a meggyőződést, hogy a hatalmasan 
fejlődő magyar kultúra jelentékeny hatással volt a fejledező kaj-horvát 
szellemi életre. Meggyőződésünk, hogy ezt a hatást még más példákkal is 
lehet igazolni, amire szerzőnknél senki sem hivatottabb. 

GESZTESI G Y U L A . 

Új könyvek és füzetek. Lengyel Gyula,: Ágyúfüst alatt. Elbeszélések 
a háborúból. Miskolc, 1915. 88 L (Klein és Ludwig nyomdája. Kókai L. 
bizománya. Budapest.) Ára 1 kor. 20 fill. 

Márki Sándor : Háborús beszédek. (Doktoravatásokon mondta.) 
Kolozsvár, 1915. 64. 1. (Ajtai-nyomda. Stein János bizománya.) Ára 
1 korona. 

Madelung Aage : Hadinaplóm. Emlékek és jegyzetek a Kárpátokból 
és Galíciából. Ford. ifj. Bókay János. Budapest, 1915. 220 1. Athenœum-
kiadás. Ára 3 kor. 

Lándor Tivadar : A nagy háború okmányai. Vezérkari és egyéb hiva-
talos jelentések a világháborúról. 5. füzet. Budapest, 1915. 551—702. 1.) 
Athenseum-kiadás. Ára 1 kor. 

Friedreich István : Gróf Széchenyi István élete. A M. T. Akadémia által 
jutalmazott mü. II. köt. (1840—1860.) Budapest, 1915. 282 1. A Szent 
István-Társulat kiadása. Ára 10 kor. 

Melier Simon: Az Esterházy-képtár története. 17 fénynyomatú mel-
léklettel és 5 szövegképpel. 1915. LXXII-(-272 1. Az Országos Szépművé-
szeti Múzeum kiadása. Katz G. bizománya. Ára 12 kor. 

Heltai Gáspár : Háló. Kolozsvár, 1570. Kiadta Trocsányi Zoltán. Buda-
pest, 1915. 192 1. Akadémiai kiadás. (Bégi Magyar Könyvtár. 36. sz.) 

Vajda Gyula : A háború költészete. (Szemelvények.) A tanulóifjúság-
nak írta és szerkesztette. Budapest, 1915. 224 1. Bózsavölgyi és Társa ki-
adása. Ára 2 kor. 

Baden-Powell Bóbert : Egy angol altábornagy kémkedése. Önvallomá-
sok. Fordította Buttkay György. Budapest, 1915. Lampel-kiadás. (Magyar 
Könyvtár 793—794. sz.) Ára 60 fill. 

Adorján Andor—Tábori Kornél ; írók és firkászok víg esetei. Buda-
pest, 1915. 64 1. Bévai-kiadás. (Vidám könyvtár 24. sz.) Ára 40 fill. 

Andrejew Leonid: A hét akasztott. Ford. (Md.). Budapest, 1915. 123 1. 
Rózsavölgyi-kiadás. Ára 2 kor. 40 fill. 

Kovács Sándor : A magyarság történelmi helye a világháborúban. 
Előadás. Pozsony, 1915. 18 1. (A pozsonyi Eötvös József-kör kiadványa 1. sz.) 
Ára 50 fill. 

Gyulai Ágost : A háború és az irodalom. Budapest, 1915. 32 1. Franklin-
nyomda. Különlenyomat «Az Országos Paedagogiai Könyvtár És Tanszer-
múzeum Hivatalos Értesítőjééből. Először megjelent a Budapesti Szemle 
1915. évf. 8. sz.-ban. (Ismertetését 1. folyóiratunk : 1915. évf. 330. 1.) 
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Kölcsey Ferenc : Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. Budapest, 1915. 52 1. 
Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár 795. sz.) Ara 30 fill. 

Peterdi Sándor: A mások pénze. Begény. Budapest, 1915. 133 1. 
Légrády-kiadás. (Legjobb Könyvek. 181. sz.) Ára 80 fill. 

Géniaux Charles : Az ősanya. Regény. 2 köt. Ford. Szederkényi Anna. 
Budapest, 1915. 149, 145 1. Légrády-kiadás. (Legjobb Könyvek 186—187. sz.) 
Ára 1 kor. 60 fill. 

Reuter G. : Egy úri leány története. Regény. 2 köt. Budapest, 1915. 
191, 159 1. Légrády-kiadás. (Legjobb Könyvek 193—194. sz.) Ára 1 kor. 60 fill. 

Rosny J. H. : Az aranygyapjú. Regény. 2 köt. Budapest, 1915. 146, 
128 1. Légrády-kiadás. (Legjobb Könyvek 196—197. sz.) Ára 1 kor. 60 fill. 

Stratz Rudolf: Édes hazám. Regény. 2 köt. Budapest. 1915. 168, 176 1. 
Légrády-kiadás. (Legjobb Könyvek 199—200. sz.) Ára 1 kor. 60 fill. 

Pásztor József: A muszka vendég. Háborús novellák. Budapest, 1915. 
125 1. Légrády-kiadás. Ára 2 kor. 

Jerusalem Else : A szent skarabäus. Regény. A 23. kiadás után ford. 
Kunfi Zsigmond. 2 kiadás. Budapest, 1915. 551 1. «Népszavai-kiadás. 
Ára 3 kor. 

A világháború okiratai. 7. Az olasz zöldkönyv. Budapest, 1915. 138 1. 
«Népszava»-kiadás. Ára 1 kor. 20 fill. 

Howard G. Bronson : A rejtelmes sziget. 2 kötet. Ford. Kéméndyné 
Novelli Róza. Budapest, 1915. 143, 144 1. Singer és Wolfner-kiadás. (Egye-
temes Regénytár 31. évf. 8—9. sz.) Ára 2 kor. 40 fill. 

Croker B. M. : A spanyol nyakék. 3 köt. Ford. Karinthy Frigyes. 
Budapest, 1915. 128, 111, 128 1. Singer és Wolfner-kiadás. (Egyetemes 
Regény tár 31. évf. 10—12. sz.) Ára 3 kor. 60 fill. 

Veber Pierre: Nyári szerelem. (Kis regény.) Ford. Aranyossy PáL 
Békéscsaba, 1915. 110 1. Tevan-kiadás. (Budapest, Galántai Gy. bizománya.) 
Ára 80 fill. 

Barta Lajos : Egyszerű szívek. (Novellák.) Békéscsaba, 1915. 82 L 
Tevan-kiadás. (Budapest, Galántai Gy. bizománya.) Ára 60 fillér. 

Hankland Andreas : Szűz északon. (Regény.) Ford. Telekes Béla. Békés-
csaba, 1915, 95 1. Tevan-kiadás. (Budapest, Galántai Gy. bizománya.) Ára 
60 fillér. 

A magyar helyesírás szabályai. A Helyesírási Bizottság javaslata. 
Budapest, 1915. 100 1. (Hornyánszky-nyomda.) Ára 40 fill. 

Boyesen H. Hjorth : Goethe Faustja. Ford. Csiky Gergely. Budapest, 
1915. 184 1. Franklin-kiadás. (Olcsó Könyvtár. 1780—84. sz.) Ára 1 kor. 

Marczali Henrik : Italicae res. Budapest, 1915. 45 1. Franklin-kiadás. 
{Olcsó Könyvtár 1785. sz.) Ára 20 fillér. 

Lányi Márton : A háború és a jövő. Közjóléti kérdések háborús meg-
világításban. Budapest, 1915. IV., 216 1. Grill K. bizománya. Ára 6 kor. 

Szinnyei József : Magyar nyelvhasonlítás. 5. jav. ós bőv. kiadás. Buda-
pest, 1915. VIII. 160 1. Hornyánszky-kiadás. Ára 8 kor. 

Legnani R. : A harcos álma. Ford. Alagi Sándor. Budapest, 1915. 5 1. 
Pátria-nyomda. Ára 30 fill. 



IRODALOM. 
Ill 

Gábor Andor: Palika. Színmű 3 felv. Budapest. 1915. 135 1. Dick M. 
kiadása. Ára 2 kor. 50 f. 

Gábor Andor : Petur meg a dinnye és más 30 humor. 4. kiadás. 
Budapest. 1915. 159 1. Dick M. kiadása. Ára 2 kor. 50 f. 

Göndör Ferenc : A háború nyomában. (A címlap Bippl-Bónai József 
műve.) Budapest. 1915. 208 1. Dick M. kiadása. Ára 3 kor. 

Herczeg Géza : Serajevótól Lodzig. 2. kiadás. Budapest. 1915. 190 1. 
Dick M. kiadása. Ára 3 kor. 

Lázár Miklós: Fronton. 3. kiadás. Budapest. 1915. 192 1. Dick M. ki-
adása. Ara 3 kor. 50 f. 

Pajzs Elemér : Cirkusz. Bpest. 1915. 85 1. Dick M. kiadása. Ára 2 kor. 
Német Alfréd : Diplomáciai okmányok. Az osztrák-magyar vörös-

könyv, a német fehérkönyv, az angol kékkönyv, a francia sárgakönyv, az 
orosz narancssárgakönyv, a belga szürkekönyv, a szerb kékkönyv okiratai. 
Bevezette és összefüggésük szerint feldolgozta —. Budapest. 1915. 629 1. 
Franklin-kiadás. Ára 8 kor. 

A világháború naplója. 4. füzet. Az 1915 jan.—febr.-i események. 
Bpest. 1915. 95 1. Franklin-kiadás. (Magyar Könyvtár. 779—80. sz.) Ára 60 f. 

S. Bokor Malvin : Tél van megint . . . Húsz novella. Budapest. 1915. 
246 1. Légrády-kiadás. Ára kötve 3 kor. 

Báskai Ferenc : Gyerekváros. Ifjúsági komédia 3 felv. Budapest. 1915. 
61 1, Ára 2 kor. 

Burnett Frances Hodgson : A kis lord. Ford. Kárpáti János. Budapest. 
1915. 184 1. Singer és Wolfner kiadása. Ára kötve 1 kor. 50 f. 

De Foe és Campe : Bobinzon. A magyar ifjúság számára átdolg. Egri 
György. Mühlbeck Károly rajzaival. Bpest. 1915. 150 L Singer és Wolfner 
kiadása. Ára 1 kor. 20 f. 

Falu Tamás : Padok zenéje. Budapest. 1915. 55 1. Singer és Wolfner 
kiadása. Ara kötve 2 kor. 

Körmendy Ékes Lajos: A mozi. Budapest. 1915. (Különlenyomat a 
Városi Szemléből.) 109 1. Singer és Wolfner bizománya. Ára 3 kor. 

Malot H. : Az akarat diadala. 1—3. kötet. Ford. Tábori Bóbertné. 
Mühlbeck Károly rajzaival. 2. kiadás. Budapest. 1915. 96, 96, 96 L Singer 
és Wolfner kiadása. Ára kötve 3 kor 60 f. 

Kovásznay Erzsi: Leánydalok. Nagyléta. 1915. 95 1. (Bpest. Légrády-
nyomda.) Szerző kiadása. Ára 2 kor. 

Sima László: Szentes város története. 1 k. Szentes. 1914. 11+548 1. 
Vajda-nyomda. A város közönségének kiadása. 

Bury J. B. : A gondolatszabadság története. Ford. Balog Gábor. Buda-
pest. 1915. 232 1. 

Ferenczi Magda : Maca. Elbeszélés. Budapest. 1915. 128 1. Franklin-
kiadás. (Olcsó Könyvtár 1786—88. sz.) Ára 60 f. 

Bévai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. 13. k. Lovas—Möns. 
Budapest. 1915. 875 1. Bávai-kiadás. Ára kötve 18 kor. 

Felber Pál : Háborús versek és nóták. 2. kiadás. Budapest. 1915. 38 1. 
Schenk F. kiadása. Ára 80 f. 
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F. Füzesséry István: Világégés. Hadi tudósítások. Budapest. 1915. 
144 1. Schenk F. bizománya. Ára 2 kor. 

Imre Sándor : A háború és a paedagogia. Budapest. 1915. 20 L (Kü-
lönlenyomat a «Budapesti Szemle» 1915. évfolyamából.) Franklin-nyomda. 

Szász Károly: Színházi levél. Budapest. 1915. 20 1. Különlenyomat az 
«Uránia» tudományos folyóirat 1915. évfolyamából. (Ismertetését 1. folyó-
iratunk 1916. évf. 143. 1.) Hornyánszky-nyomda. 

Sántay Mária : Zrínyi és Marino. Budapest. 1915. 32 1. Neuwald Illés 
U. könyvnyomda. 

Homonnai Betti : Veér Judit életrajza. Budapest. 1914. 63 1. Pesti 
könyvnyomda részvény-társaság. 

Vnutskó Berta: Jókai Mór drámai munkássága. Budapest. 1914. 71 1. 
Neuwald Illés U. könyvnyomda. 

Patay Pál: D. Dr. Székács József. Budapest. 1914. 107 1. A M. O. B. 
könyvnyomdája. 

Prém Loránd : Kövér Lajos élete és drámaírói pályája. Budapest. 
1915. 76 1. Attila-nyomda. 

Hatvani János : A Kazinczy-kódex nyelvjárása a Tihanyi-kódexszel 
való egyezései kapcsán. Budapest. 1914. 84 1. A Magyar Nyelvőr kiadása. 
(Nyelvészeti Füzetek 72. sz.) Ára 1 kor. 50 f. 

Gálócsi Sándor : Molière élet- és világszemlélete. A költő viszonya 
Gassendihez. Budapest. 114 1. Hornyánszky-nyomda. 

Hankiss János : Diderot mint realista elbeszélő. Budapest. 1915. 86 1. 
Neuwald Illés U. könyvnyomda. 

Felszeghy Dezső: Nehéz idők (1914—1915). Kolozsvár. 1915. 72 1. 
(Egyesült Könyvnyomda Bészvénytárs.) A Magyar "Vöröskereszt-Egylet Ko-
lozsvár városi választmánya javára. Ára 50 fillér. 

Földes Artúr: Háborús írások. Budapest. 1915. 125 1. Benkő Gy. ki-
adása. Ára 2 kor. 

Komáromi János : Mit búsulsz kenyeres ? Budapest. 1915.169 1. Dick M. 
kiadása. Ára 3 kor. 



H I V A T A L O S N Y U G T Á Z Á S 

az 1915 dec. hó 1-töl 1916 jan. hó 15-ig befizetett díjakról: 
T a g s á g i dijat fizettek: May F.-né (1914), Horvátli С (1915: 10 К), 

Fehér G., Garda S., Majtényi G., Theiss J., Székely S., Gerecze M. (1916: 10 K), 
Dési N. (1915: 10 K), Paulovics J. (1916: 10 K), Hajas В., Pap I., Simon L. 
(1915: 10 K), Simon K., Thallóczy L., Baranyai Z. (1915: 1 K), Edelstein В. 
(1916 : 1-50 К), Harsányi I . (8 К), Hegedűs I. (1915 : 10 К), Kéki L. (1916 : 3 К), 
Trencsényi К. (1-50 К). Vajticky Е. (1913/16 : 23 К), Vértesy J. (1916 : 10 К), 
Zolnai В. (1 К), Morvái Gy. (1916: 10 К), Prodán J„ Varga L., Zibolen E. 
(1914: 10 К), Lampért G. (1915: 10 К), Bérezik Á. (1916: 10 К), Varga Gy. 
(1914: 10 K), Endrődi S. (1916: 10 K), Fábián I., Szász K., Strauch В., Ka-
rácsonyi J., Sebestyén E., Márky S., Zsigmond F., Imre L., Kassay L., Ter-
béez S. (1915: 10 К), Bogisics M., Bemenár E., Künstler L. (1916 : 10 К), 
Berzeviczy Á., Petry N., Papp J., Császár К. (1915 : 10 К), László D. (1916 : 10 К), 
Horváth L., Szontágli К., Madsar G., Schuschny H., Vörös N. V. (1915 : 10 К), 
Szalay J., Kirchner D., Fretskay J. (1915 : 10 K), Gr. Károlyi Gy., Csorna J., 
Glatz É., Gyöngyösy P., Benczik F., Erzbrucker Á. (1916 : 5 Kl, Marton J., 
Papp Ii., Schmack Á. (1916 : 10 K), Drotlef В., Grager В., Besch Á., Bernáth А., 
Krompaszky E. (1912/13 : 10 К), Nelky I. (1916 : 10 К), Vincze L., Zoltvány I., 
Varga Zs., Csárszky I., Nóvák В., Mátrai J., Halász D. (1915: 10 К), Gyön-
gyösi L., Haraszti Gy., Szinnyei J., Artbauer S., Ihász F., Czingráber P., 
Gosztonyi N., Kálmány L. (20 K), Gyöngyösy L. (1913/14: 10 K), Bayer Á., 
Császár É., Várady I., Námesy M. (1915: 10 K), Ágh L., Waldmayer K., 
Urbányi K„ Varjas E. (1915: 10 K), Sándor M., Gácser E., Újvári M., Szent-
iványi M., Bévy F. (1915: 10 K), Schiller I., Hörl Gy. (1916: 10 KI, Szomo-
lányi J., Pásztor N., Klepp P. (1915: 10 K), Lobmayer N. (1916: 10 K), 
Ravasz Á. (1914/15: 20 K). Össszesen 1075 К — f. — E l ő f i z e t é s i díjat 
fizettek : Szegszárdi főgymn. önk. k. (1915 : 15 K), Miskolczi rk. főgymn. önk. k. 
(1914 15 : 30 K), Iglói elemi tanítóképző int. ig. ((1916 : 15 К), Szombathelyi 
rk. főgymn. önk. k., Miskolczi ref. főgymn. ig., Kolozsvári Irodalomtörténeti 
szeminárium (1915: 15 K), Újvidéki rk. főgym. ig. (1915/16: 30 К), Ungvári 
főreál, ig. (1916: 15 К), Ipolysági főgym. ig., Fiumei felsőbb leányiskola ig., 
Thiering Gy. (30 K), Soproni ev. lyceum ig., Nagybányai főgymn. ig., Privi-
gyei főgym. ig., Zsolnai főreálisk: ig., Pozsonyi ev. lyeeum ig., Kassai Rákóczy 
Muzeum, Zirci apátsági könyvtár, Bpesti I. ker. áll. főgymti. ig., В pesti I I I . 
ker. áll. főgymn. ig., Nagybecskereki főgymn. ig., Döme K., Bpesti X. ker. áll. 
főgymn. ig., Vitéz Á. (18 K). Czeglédi áll. főgymn. ig., Békéscsabai főgymn. ig., 
Kolozsvári unit. főgymn. ig., Késmárki polgári isk. ig., Miskolczi rk. főgymn. ig., 
Csurgói ref. főgymn. ig., Bpesti V. ker. főgymn. ifjúsági könyvtára, Szombat-
helyi keresk. isk. ig., Bpesti VI. kor. felsőbb leányisk. ig., Pannonhalmi szent 
Benedekrend főkönyvtára, Csornai premontrei rend könyvtára, Bpesti Eötvös 
collegium, Liptószentmiklósi főgymn. ig., Temesvári főgymn. ig., Pollacsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár (30 K), Képviselőház könyvtára, Beregszászi 
főgymn. ig., Stein J. Kolozsvár (30 К), Tatai főgymn. ig., Komáromi rk. főgymn. 
ig., Keszthelyi rk. főgymn. önk. к. (7'50. K) Mezőtúri ref. főgymn. ig. (4-50 К), 
Kolozsvári kereskedelmi akadémia, Fiumei tengerészeti akadémia, Miskolczi 
rk. főgymn. önk. k. (7 50 K), Pancsovai főgymn. ig., Losonczi főgymn. ig., Kisúj-
szállási ref. főgymn. ig., Kalocsai «Mi Asszonyunk» zárda,Újpesti áll. főgymn. ig., 
Nagyszebeni ev. főgymn. ig., Zalaegerszegi főgymn. ig., Szolnoki főgymn. ig , Szol-
noki főgymn. ifjúsági könyvtára (7-50), Pápai ref. nőnevelő int. ig., Szombathelyi 
főgvm. ig.. Kőszegi Domokos rend (5 K). Összesen : 935 K. — M i n d ö s s z e s e n 
b e f o l y t : 2 0 1 0 K. 

Felkérem a Társaság azon t. tagjait, akik tagdfjaikkal még hátralékban 
vannak, hogy a hátralékot mielőbb elmemre juttatni szíveskedjenek. Alapszabályaink 
7. §-a értelmében a tagdíj az év első negyedében fizetendő be. 

Dr. Á g n e r Lajos , 
a M. Irodalomtörténeti Társaság pénztárosa, 
Budapest, I. ker., Bors-utca 10. sz. II. em. 7. a. 



A M A G Y A R I R O D A L O M T Ö R T É N E T I T Á R S A S Á G 

T I S Z T I K A R A ÉS V Á L A S Z T M Á N Y A . 

Elnök : Beöthy Zsolt. 

Alelnökök : Dézsi Lajos, Négyesy László, Szász Károly, Zoltvány Irén. 

Titkár: Horváth János. Jegyző: Kéki Lajos. 

Szerkesztő: Pintér Jenő. Pénztáros: Ágner Lajos. 

Tiszteleti tagok : Szilády Áron, f id. Szinnyei József. 

Választmányi tagok: 

Alexander Bernát 
Alszeghy Zsolt 
Angyal Dávid 
Babits Mihály 
Badics Ferenc 
Bajza József 
Baksay Sándor f 
Balassa József 
Baros Gyula 
Bayer József 
Bánóczi József 
Békefi Bemig 
Binder Jenő 
Bleyer Jakab 
Borbély István 
Császár Elemér 
Császár Ernő 
Csűrös Ferenc 
Czapáry László 
Czeizel János 
Elek Oszkár 
Endrődi Sándor 
Erdélyi Pál 

Ferenczy József 
Ferenczi Zoltán 
Gagyhy Dénes 
Gálos Bezső 
Gárdonyi Géza 
Gragger Bóbert 
Greksa Kázmér 
Gulyás István 
Gulyás Pál 
Gy öngy ösy László 
Gyulai Ágost 
Hajnóczi Iván 
Harsányi István 
Hegedűs István 
Horváth Ferenc 
Imre Lajos 
Imre Sándor 
Jakab Ödön 
Jánosi Béla 
Kapossy Lucián 
Kardos Albert 
Kari Lajos 

Kelemen Béla 
Király György 
Kiss Ernő 
Kőrös Endre 
Kristóf György 
Kürti Menyhért 
Lehr Albert 
Lengyel Miklós 
Loósz István 
Madarász Flóris f 
Miklós Elemér 
Miklós Ferenc 
Nagy József 
Német Károly 
Pais Dezső 
Pap Károly 
Papp Ferenc 
Paulovits István 

íPerényi József 
Badó Antal 
Biedl Frigyes 
Schöpflin Aladár 

Sebestyén Gyula 
Szily Kálmán 
Szinger Kornél 
Szinnyei Ferenc 
Tolnai Vilmos 
Tones Gusztáv 
Tordai Ányos 
Vadász Norbert 
Vargha Dámján 
Varjú Elemér 
Váczy János 
Várdai Béla 
Vende Ernő 
Veress Samu 
Versényi György 
Vértesy Jenő 
Viszota Gyula 
Voinovich Géza 
Wallentinyi Samu 
Weber Arthur 
Werner Adolf 
Zlinszky Aladár 
Zolnai Béla 
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