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Lehet közel vagy távol a világháború vége : annyi bizonyos, hogy 
a tanulságok már most is hangosan kopogtatnak mindnyájunk aj taján. 
Ezeknek a tanulságoknak nem igen nézhet senki a szemébe nyugod-
tabb lelkiismerettel, mint a mi tudományunk, a magyar nemzeti 
irodalomtörténet, mely születésétől fogva át van hatva attól a meg-
győződéstől, hogy nemzetibb ügy nincs az övénél s nemesebb cél is 
aligha. Legelső lépése is odairányult, hogy bennünket, Nyugateurópa 
katonai védőbástyáját, irodalmunk révén új oldalról mutasson be az 
idegen művelt országoknak, mint a kultúra terén is hasznos szövet-
ségest. Derék úttörőink, Czvittinger és Rotarides már kétszáz évvel 
ezelőtt tiltakoztak a «barbár» jelző ellen, mely szomszédaink elhamar-
kodott ítéletéből, sajnos, még ma is ki-kihangzik és azon buzgólkodtak, 
hogy a magyar nemzet szellemi és erkölcsi színvonalát — melynek 
leghűbb értékmérője az irodalom — megismertessék és elismertessék 
a külfölddel. Nem ő rajtok s nem utódaikon múlt, hogy a külföldet 
ránk vonatkozó makacs félreértéseiből most, két évszázaddal később, 
még mindig fegyvereink erejével kell kijózanítanunk. Ami a szó ha-
talmának nem sikerült, kivívja azt — úgy látszik — a hagyományos 
magyar vitézség : a külföld egy részének figyelme vagy legalább 
kíváncsisága már is kezd nyelvünk ós így irodalmunk felé fordulni, 
melyről eddig többnyire látatlanban ítélkezett. Egyes nemzeteken 
épen most bosszúlja meg magát irántunk tanúsított nemtörődöm-
ségük s lenézésük. Ellenségeink magukra vessenek, ha a jelenlegi 
roppant mérkőzésben kínosan lepte meg őket a magyar nemzetnek 
nemcsak tehnikai, hanem erkölcsi fölkészültsége is. Midőn ez utóbbi 
nagy erősségünknek, a mi szilárd nemzeti öntudatunknak számos 
ébrentartó forrása közé irodalomtörténetírásunk is odaszámítja ma-
gát, részéről ez bizonyára nem puszta dicsekvés. Hiszen a nemzet 
lelkének, erényeinek és hibáinak, eszményeinek és álmainak meg-
ismeréséhez aligha rendelkezik valaki biztosabb kulccsal, mint az 
irodalomtörténész. Az irodalom nyújtotta adalékok gyakran őszin-
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tébbek, tehát értékesebbek is akárhány politikai okmánynál. Tudo-
mányunk megalapozója : Toldy Ferenc nemzeti fennmaradásunknak 
ép annyi biztató jelét olvasta ki irodalmunk történeti fejlődéséből, 
mint pl. Szalay László históriai múltunkból. Az irodalom tanulmá-
nyozója is a jelent és a jövőt kívánja szolgálni a múlt ismeretével s 
épúgy a nemzeti lélek ütőerét tapintja, akárcsak a politikus ; ki ta-
gadhatná, hogy Széchenyinek Magyarország állami újjáteremtésére 
irányuló munkája csonka lett volna az Akadémia megalapítása nélkül ? 
Abból a fölemelő tudatból, hogy közreműködhetik a legnagyobb ma-
gyar eszméinek megvalósításában, irodalomtörténetírásunk vigasztalást 
merít olyankorra, midőn — nem is olyan ri tkán — őt is utóiéri a 
Széchenyi-sors, a meg nem hallgattatás. Az irodalomtörténész, épen 
mivel nem csupán a jelent nézi, sokszor kénytelen szembeszállani a 
jelen irodalmával, mert az irodalom terén is merülnek fel minduntalan 
kóros jelenségek, melyek szinte csalhatatlanul a nemzeti élet vala-
melyik rétegének többé-kevésbbé komoly megbetegedéséből fakadnak 
fel. Amilyen bizonyos, hogy az ilyen tünetek felismerése és lehető 
ellensúlyozása elsőrangú nemzeti érdek, nem kevésbbé igaz az is, hogy 
erre a feladatra olyan orvos való, aki az irodalom beteg szervezeté-
nek múltját, fejlődését, levegőjét, tápláló forrásait, az élettel s más 
irodalmakkal való ezerféle kölcsönhatását beható tanulmányozás alap-
ján ismeri, — vagyis az igazságos kritika elsősorban szintén irodalom-
történet. Persze a beteg igen sokszor nem hisz az orvosnak s ez 
bizony elszomorító tapasztalat ; azonban az értékelés jogáról semmi 
esetre sem mondhat le tudományunk, mely a nemzeti és művészeti 
nagy érdekek védelmére őrszemként állítja ki a kritikát, miután ezt 
a múlt történeti fejlődéséből merített becses tanulságokkal fegyverezte 
fel. Kiváló kritikusaink mindnyájan így fogták fel hivatásukat s ha 
csupán a halottakat tekintjük is közülök (Kölcsey, Bajza, Gyulai, 
Péterfy), mindnyájan viselték a népszerűtlenség töviskoronáját, mely 
azonban majdnem egy jelentésű volt a nagy tekintéllyel. A legköze-
lebbi múltban is nem egyszer érte vád tudományunkat, mely a hazafi-
ság lázas pírja alatt is felismerte a veszélyessé válható baj t . A vádak 
sohasem térítették le a tárgyilagos igazság és mérséklet talapzatáról 
irodalomtörténetírásunkat. Az egészséges nemzeti eszme volt vezér-
csillaga s évtizedek óta küzd a nemzetietlen irodalmi dekadencia 
ellen ; de sem a múltban nem dédelgette a nacionálizmus kinövéseit, 
melyek pl. az olasz irodalomban oly kártékony erőre kaptak, sem 
most nem utánozza ellenségeink sok híres íróját és tudósát, kik poli-
tikai szenvedélyük mámorában minden tudományos és kulturális ér-
demet el akarnak tőlünk vitatni. 

Most, midőn munkásságunk évi mérlege •— főként az önállóan 
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megjelent művek számát tekintve a szokottnál kissé kedve-
zőtlenebbnek látszik, talán szabad volt a fentebbi sorokban hozzá-
nyúlnunk évtizedek alatt gyűjtött erkölcsi tőkénkhez s mintegy fel-
bátorítani vele magunkat, hogy az idegemésztő, szomorú jelen szárnyát 
ne szegje munkakedvünknek s hivatásunkba vetett hitünknek. Magá-
nak az 1915-iki évnek úgy sem igen van «története» más szempont-
ból, csupán a háborúéból. Az irodalomtörténetírók csöndes, tudományos 
munkája nem szünetelt ugyan most sem, sőt egy pár olyan jelentős 
alkotás is került napvilágra, melyek másforma viszonyok közt bizo-
nyosan magukra vonnák a közfigyelmet ; az ügyünket szolgáló inté-
zetek és társaságok sem hagyták megbénulni működésüket, — de, 
hiába, irodalomtörténeti eseményekről csak békés időben beszélhetünk. 
A rendkívüli körülmények számos munkatársunkat elszólítottak életbe-
vágóbb fontosságú cselekedetekre; ki tudja, hányat veszít el közülök 
tudományunk örökre ? Az itthon maradottak lelki-testi erejét is na-
gyobb megpróbáltatások érik, mint máskor. A tudományos munkál-
odás egyéb feltételeit is természetszerűleg megnehezíti a helyzet ; 
pl. hazánk legnagyobb közkönyvtára, a Nemzeti Múzeumé, akivé te le 
postai viszonyok következtében nem kölcsönözhet könyveket vidékre 
úgy, min t eddig ; nem vádként említjük ezt az adott helyzetből folyó 
tényt, de hogy az ilyen szellemi blokád mit jelent az irodalomtörténet 
mindazon munkására nézve, akik nem budapestiek, azt a vidéki könyv-
tári viszonyok minden ismerője tudja. Mindazáltal semmiképen sem lesz 
leverő látvány végignéznünk a magyar irodalom-történetírás 1915-iki 
termésén. Egészséges magvakról lesz i t t szó, melyek a zord idő ellenére 
is kikeltek a tudományunktól meghódított s évtizedek alatt megmun-
kált jó talajból. Nem bírálgatni akarjuk a felsorolandó tanulmányokat; 
ez nemcsak erőnket múlná felül, hanem célunktól is eltérítene, Most 
is, mint tavaly, egyszerű rekapitulációra törekszünk : iparkodunk le-
szögezni, minő irodalomtörténeti kérdésekről volt szó az elmúlt évben 
s mennyivel tudunk többet 1914-hez képest. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . 

1. Л pogánylcor. 

Félős, hogy ez a rovat apránkint egészen lekerül a napirendről. 
Hűn mondáink és magyar vezérmondáink terén bizonyára nem 
mondták még ki az utolsó szót, de egyéb biztos anyaga e kornak 
nem is igen áll az irodalomtörténet rendelkezésére. A legrégibb ere-
detű, ma még élő regös-énekek és népmesék legalább is felerészben 
már újabb, sőt talán legújabb idők termékei. Nemzetünk pogánykorára 
vonatkozólag — reméljük — még sok adalék fog napfényre kerülni, 
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de terjedelmesebb írott emlék aligha. Át kell tehát lassanként adnunk 
a kutatás és magyarázás szerepét a néprajznak és régiségtannak s 
minél több eredményt fog felmutatni ez a két tudomány, annál 
inkább fájlalhatjuk, hogy a kereszténység ezen érdekes időszak életé-
nek azt az oldalát pusztította el legteljesebben, melynek kincseit a 
mi tudományunk eszközeivel lehetne kibányászni és fémjelezni. Ide-
gen irodalmak analógiáin kívül alig lesz immár vezérfonalunk ide-
vonatkozólag s ez is csak feltevések süppedékes területéig követhető. 
Az elmúlt évben pl. Moór Elemér alább említendő könyvének első 
fejezete a pogánykori ének-mondáinkra vonatkozó eddigi magyaráza-
tokat is bírálata körébe vonta s ezért itt is megemlítjük; ügyesen 
polemizál Sebestyén Gyulával s osztják és germán analógiákból indúl 
ki. Elek Oszkár (Ethnogr.) néhány népballadánknak skót-angol vál-
tozatait vagy rokonait ismertette F. J. Child gyűjteménye alapján s 
minthogy e népballadáink számos indítéka ősrégi — bár aligha nem-
zeti — hagyományra vezethető vissza : itt láttuk jónak beszélni róla. 
A M. Népköltési Gyűjtemény legújabb (XIII.) kötetét is szabad lesz 
talán pogánykorunk termése gyanánt tekintenünk, ha másért nem, 
hát a néhai érdemes gyűjtőre, Ipolyi Arnoldra való tekintettel, aki 
részben az említett kötet népmeséiből építette fel annak idején 
magyar mitológiáját ; e kötetet Kálmány Lajos rendezte sajtó alá és 
Sebestyén Gyula írt hozzá bevezetést, mely utóbbi az Ethnographiában 
is megjelent. Kálmány maga is nagyérdemű gyűjtő ; legutóbb (Vác. 
1914) «Hagyományok» cím alatt két kötetnyi népmese-félét tett közzé. 

2. Л keresztyén középkor. 

A Halotti Beszéd és Könyörgés a közelmúltban több oldalról 
nyert megvilágítást Erdélyi Lajos 1914-iki vizsgálódásai nyelvjárási 
szempontot követtek, most pedig Czebe Gyula a H. B.-nek a görög 
és latin szertartáshoz való viszonyát fejtegetvén, kimutatta, hogy leg-
régibb nyelvemlékünknek a görög szertartáshoz semmi köze sincs, 
tehát Sztripszky H. és Artim M. álláspontja tarthatatlan (E. Ph. K). 
Katona Lajos hatalmas látókörű motívum-kutató és — hogy úgy 
mondjuk — meselélektani búvárlatainak ez idő szerint nincs igazi 
folytatása középkori irodalmunk mezején ; az elmúlt év is termelt 
azonban, kivált filológiai szempontból, igen alapos és becses dolgoza-
tokat. Király György «А Margit-legenda és rokonai» c. tanulmányá-
ban (Irodt. Közi.) antiochiai Szent Margit históriájára és a vele rokon 
Marina-, Pelagia-, Euphrosyna- és Eugenia-legendákra hívta fel a 
forráskutatók figyelmét. Hat legenda meséjét hasonlította össze s arra 
az eredményre jutott, hogy ezek a legendák valamely régi (pogány) 
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kedvelt novella szárnyain terjedtek el mindenfelé s váltak alkalmas 
anyaggá modern írók (Gottfr. Keller, A. France) számára is ; tehát 
Király alapos vizsgálódása érdekesen igazolta G. Keller sejtését (lásd 
a Sieben Legenden előszavát). Király ezután a tárgyalt legendakörnek 
kódexeinkben való elterjedtségéről szól, a Függelékben pedig a Debre-
ceni kódex legendáinak forrásaira vonatkozólag egészíti ki Horváth 
Cyrill kutatásait. Azok a kódex-tanulmányok, melyeket Mészöly 
Gedeon nyelvészeti, Vargha Dámján teologiko-filologiai szempontból 
évek óta folytatnak, hasznos megállapításokkal gazdagítják irodalom-
történetírásunkat. Mészöly legutóbb (Irodt. Közi.) azt bizonyította be, 
hogy a Döbrentei-k és az Apor-k, második keze nem magával a 
ferencrendi bibliafordítással, hanem ennek egy ma már nem létező 
átdolgozásával állanak közvetlen kapcsolatban ; Vargha D. tanulmánya, 
melyet a M. T. Akadémiában mutatott be, Petrus de Natalibus « Cata-
logue Sanctorums с. művének kódexeinkhez való viszonyát tárgyalja 
(Bp. 1914-). A legújabb kutatások a régi irodalomra vonatkozó számos 
eddigi adatunkat módosították. Ezért vált szükségessé a Eégi Magyar 
Költők Tára c. becses gyűjteménynek javított kiadása, amit a M. T. 
Akadémia már munkába is vett. E készülő vállalat I. kötetéből kö-
zölt a kötet szerkesztője : Horváth Cyrill érdekes mutatványt (A bpesti 
VIII. ker. községi főreálisk. értés. 1914—15), melyben három eddig 
középkorinak hitt versről mutatja ki, hogy későbbi időkből valók. 
E korszaktól kezdve egész régi verses irodalmunknak egyik legfogósabb 
problémája «a magyar ősi ritmus.» Ilyen cím alatt adott ki még 
1908-ban egy könyvet Gábor Ignác, igyekezvén vitát kezdeményezni 
az ő újszerű ritmus-elméletére vonatkozólag, melynek egész épületét 
két oszlop tartja : az evolúció és az analógia törvénye ; de három 
évvel később kiadott Edda-fordításának bevezetésében elkeseredve 
mondta, hogy állításait agyonhallgatták. E panaszban volt némi 
igazság s az elmúlt évben Horváth Cyrill (Irodt. Közi.) mintegy 
kötelességének érezte, hogy a Gábor Ignác elméletével foglalkozzék, 
melyet legtöbb részletében nem tart ugyan elfogadhatónak, de magát 
a kérdést annál tisztázatlanabbnak és fontosabbnak. A maga részéről 
óvakodik dogmatikus megállapításoktól, szerényen inkább csak a 
«hozzáértők» figyelmét akarta felkelteni számos eszmeébresztő meg-
jegyzésével. (Ügy érezzük, hogy e nehéz feladat gyökeres tisztázásához 
most is egy Arany Jánosra volna szükségünk, aki a tudományos 
kutatás szigorú óvatosságát a lángeszű költő csodás intuíciójával tudná 
párosítani). Négyesy László egy kisebb cikkben (Irodt.) szintén egy 
pár ritmusosnak látszó kódex-szövegre hívta fel a E. M. K. Tára 
szerkesztőjének figyelmét. — Beható ismertetést adott Gulyás Pál 
Mátyás király könyvtáráról (Bp. Szemle), a modern kritika mérlegére 
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téve az e tárgy körül keletkezett legendás túlzásokat ; e tanulmány 
igen sok utánjárást igényelt, mert egyenes adat alig áll a kutató 
rendelkezésére. 

3. Л reformáció kora. 

E korszak egyházi irodalmával —- irodalomtörténeti szempont-
ból —- a múlt évben senki sem foglalkozott. Dévai Birói Mátyásról 
hasznos egyháztörténeti munka jelent meg Bévész Imrétől (Kolozsvár, 
1915), Batizi Andrásról is egy cikk Thury Etelétől (Prot. Szemle), de, 
úgy látszik, e téren egészen át is engedjük a szót a teológusoknak, 
holott a dolog így nincs rendjén. Bévész Imre említett művének 
bírálója (Irodt. Közi.) jogosan beszél protestáns irodalomtörténetünk 
majdnem teljesen parlagon heverő mezejéről. Két esztendő múlva lesz 
a reformáció megszületésének négyszázadik évfordulója; örvendetes 
volna, ha ez az alkalom nemcsak az egyházi tudományok terén, hanem 
az irodalomtörténetben is valami monumentálisabb művet hozna létre. 

A protestáns kor világi irodalmát jórészt az ú. n. széphistóriák 
alkotják. Minél kétségtelenebb volt, hogy ezeknek legnagyobb része 
fordítás vagy hevenyészett átdolgozás, annál erősebben szerettük hang-
súlyozni a Szilágyi és Hajmásiról meg a Toldiról szóló mondák szín-
magyar eredetét. Lényegében talán ma sem dőlt még meg ez a tétel, 
de a folyvást előbbre haladó forrás- és motívum-kutatás szépen be-
bizonyítja, hogy az elszigetelő kínai fal a költészetben még sokkal 
lehetetlenebb, mint a való életben, mert a költészet megszámlálhatatlan 
elemei és indítékai örökös kölcsönhatásban vannak egymással és sok-
szor igen érdekes útakat tesznek meg. Az említett két «hazai» mon-
dára vonatkozólag is mindinkább bizonyossá lesz ez. Szegedy Bezső, 
kutatásainak eredményeképen, megállapította (Irodt. Közi.), főleg Thury 
Józseffel szemben, hogy a Szilágyi-Hajmási-féle magyar mondának 
minden lényeges eleme megvan a délszláv népköltészetben, bár némileg 
más egybefűzésben ; ez a találkozás — mondja Szegedy — nem lehet 
a véletlen műve, hanem kétségtelen, hogy a délszláv néphagyomány 
hatott a magyar mondára (nem pedig megfordítva), aminthogy a dél-
szláv népköltészet sűrűn hatott az oláhra is, valószínűleg a szászra, 
sőt a cigányra is. (Érdekes, hogy Moór Elemér meg, Toldi-könyvének 
egyik jegyzetében, francia-német « spielmann-import» -riak véli a Szilágyi-
Haj mási mondát.) — A Toldi-monda ügye bonyolúltabb. E kérdésnek 
bő irodalma van már, melyre nem szándékozunk kiterjeszkedni, de 
arra mindnyájan jól emlékszünk, hogy 1914-ben összetűztek egy-, 
mással a hazai eredet és a külföldi (francia) közvetítés vallói. Az 
említett vita folyamán Heinrich Gusztáv a német irodalmat is be-
vonandónak mondotta a vizsgálódás körébe. Ez utóbbi irányban már 
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folyt is akkor a kutatás, amit bizonyít Moór Elemér könyve: «A Toldi-
monda és német kapcsolatai» (Bp. 1914). Ez a könyv új módot próbál 
a Toldi-monda eredetének és alkotórészeinek kihámozására. A monda 
mesei eredetére vonatkozó gondolatot Fr. Panzertől kölcsönözte, ki-
egészítvén a magyar mese-variánsokat ; az öreg Toldit illető mondai 
elemeket pedig egyes német mondákból származtatja ; az idegen anyag 
közvetítőiül a (részben elmagyarosodott) német spielmannokat véli s 
ez állítás valószínűségét igen tetszetős érvekkel támogatja. A mondá-
ban szereplő Toldi történeti létezését jóformán szóra sem méltatja 
{a mesei eredet elmélete folytán ez érthető), ellenben a még meg-
menthető szájhagyományi elemek lejegyzését sürgeti. Főérdeme a 
spielmann-hatás lehetőségének bebizonyítása ; ezzel a kutatás számára 
új út nyílt meg s az az álláspont, mely az idegen hatást makacsul 
tagadja, egyre tarthatatlanabbá válik. — A helyzet olyan, hogy ez 
időbeli költészetünk forrásait illetőleg ezután is el lehetünk készülve 
meglepetésekre. Osszefoglalóbb művek egyelőre talán azért is nem te-
remnek idevonatkozólag, mert ki volnának téve a hamaros elévülés-
nek. A legújabb adatokból okulva ajánlatos volna, hogy a legközelebbi 
irodalmi szomszédságot: hazai nemzetiségeink költészetét tüzetes vizs-
gálat alá vegyük. Úgy tudjuk, hogy a Kisfaludy-Társaság ez irányban 
is tervbe vette a gyűjtést és az összegyűjtött darabok magyarra for-
dítását ; hogy a tudományos földolgozás lehetőleg lépést tartson vele, 
ez a mi kötelességünk. 

E korszak irodalmához adalék az az Ovidius-fordítás, melyet 
«Erős Ajax és bölcs Ulixes» címmel Csáktornyai Mátyás készített 
1592-ben s melyet Dézsi Lajos tett közzé (Irodt. Közi.). 

4. Az ellenreformáció kora. 

Ez idő legnagyobb íróját és hősét : Zrínyi Miklóst, halálának 
harmadfélszázéves fordulóján, «a történelem jubilálja». Európa nagy 
részét háború fergetege rázza, mint az ő idejében. A magyar nemzet 
katonai erényei olyan fényben ragyognak, amilyenről Zrínyi csak ál-
modozott. Országunk egy nagy Sziget lett s Veszedelme az egész szláv-
ság, melyhez még, sajnos, Zrínyi kedves Itáliája is csatlakozott. Az 
ozmán hatalom azonban — még csodásabb változás — százados ellen-
ségből örök bajtárssá vált s hadseregünk, melynek legelső soraiban 
ott vitézkednek költőnk szeretett horvátjai is, naponként viszi véghez 
a szigetvári hősök nagyszerű tetteit. Nemzet és király szent egyet-
értésben küzd a jövő nagyságért a szláv áfium ellen tökéletes had-
sereggel : soha ilyen méltó nem volt nemzetünk Zrínyi dedikációjához 
.s dedikált nagy művéhez. Nem csoda, hogy irodalomtörténészeink 
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közül többen mintegy zarándokútat tettek Zrínyi szellemi hagyatéká-
hoz. Beöthy Zsolt két elnöki beszédben idézte fel Zrínyi emlékét. Az 
egyikben (Bp. Szemle) kormányunkat, hadseregünket, tudományunkat 
és irodalmunkat, szóval egész országos közéletünket hívta fel hódolat-
tételre e kivételes nagyság előtt. (A M. T. Akadémia felől e tekin-
tetben már biztosak lehetünk. Négyesy László indítványára elhatá-
rozta már régebben, hogy az 1651-iki Syrenáról facsimile-kiadást 
készíttet, Zrínyi születésének háromszázadik évfordulóját pedig méltó 
módon fogja megünnepelni.) Másik beszédében (Irodt.) a Zrínyiászt, 
irodalmunknak ezt az egyik legabszolutabb becsű alkotását, belehelyezte 
Beöthy az ellenreformáció világköltészetébe, mint a legkiválóbbakkal 
egyenlő rangú eposzt és figyelmeztette irodalomtörténetírásunkat egy 
fontos feladata teljesítésére : legjelesebb költői termékeink magyará-
zatánál és értékelésénél a világirodalmi szempont alkalmazására. — 
Takáts Sándor «Zrínyi Miklós ismeretlen levelei» címen (Bp. Szemle) 
sok érdekes új adattal teszi teljesebbé a nagy költő egyéniségére 
vonatkozó tudásunkat. Lelkesedve mondja Takáts, hogy a napfényre 
került levelek egytől-egyig ékes példái Zrínyi erkölcsi komolyságának 
és önzetlen hazaszeretetének. Ezek az új adatok persze játszva döntik 
meg Széchy Károly egyik-másik feltevését, hiszen a legtöbb feltevés-
nek ez a sorsa ; mindazonáltal Széchy nagy monográfiája — terjen-
gőssége és stílusának némely modorosságai ellenére is — még mindig 
a leggazdagabb tárháza a Zrínyire vonatkozó tudnivalóknak. — 
Szegedy Bezső kimerítő értekezésben (Irodt. Közi.) vizsgálta, milyen 
módon foglalkoztatja a múltban és a jelenben a horvát költészetet a 
szigetvári hős alakja és hadi ténye. Tehát horvát Zrínyiászokról van 
szó, azért — úgy gondoljuk — itt kell megemlékeznünk e tanulmány-
ról, mely meglepő adatokkal bizonyítja, hogyan lett a magyar dicsőség 
hőséből a horvát költészetben először a katholikus rajongásnak, leg-
újabban pedig a trialista — vagy még rosszabb — illirizmusnak 
képviselője, illetőleg jelképe. Ez a higgadt és szigorúan tudományos 
dolgozat hatásosan mutatja, hogy a politika beteges tüneteinek 
nyomozásakor az irodalomtörténészt mulasztás volna kihagyni a kon-
zíliumból. Különben a jelenlegi világraszóló események már eddig 
is kézzelfogható üdvös változást idéztek elő a horvát közszellemben. — 
Trostler József a XVII. század német irodalmát tette beható tanul-
mányozás tárgyává a magyar vonatkozások szempontjából. Korábbi e 
nemű értekezéseinek (A XVII. századi német kalandorok. Dózsa 
György a német költészetben, Magyar elemek a XVII. sz.-i német iroda-
lomban) mintegy folytatása az melyet a mult évben közölt (E. Ph. K.) 
s mely az Ungarischer Simplicissimusról, és a Türkischer Vagantról 
ad ismertetést. Elsősorban forrástanulmány ez a dolgozat, mely gon-
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dos utánjárással tisztázza a két német regény «eredetiségének» kérdését. 
Beiktatja az előbbit a nagyszámú simpliciádok, az utóbbit a pikareszk 
jellegű ú. n. Beisebeschreibungok fejlődésébe s megállapítja, hogy a 
két mű nem származhatik egy szerzőtől. Trostler dolgozatai igazi 
mintái a filológiai módszer teljes— sokszor nehéz— fegyverzetét ma-
gára öltő kutatásnak. — A kuruc balladák körül támadt vita ered-
ményeit és a kérdés mai állását szögezte le Király György (Bp. 
Szemle), Tolnai Vilmossal egyetértően sürgetve a kuruckori szövegek-
nek filológiai hitelességű megállapítását. A rendkívül bonyolult kérdés 
szekerét a leglelkiismeretesebb filológia nélkül valóban aligha lehet 
kihúzni a kátyúból; a Rutz-Sievers-féle nyelvmelódiai illetőleg hang-
minőségi elmélet, melynek nálunk László Zsigmond volt tavaly a 
szószólója (E. Ph. K.), még sokkal kiforratlanabb, hogy ne mondjuk : 
fantasztikusabb, semhogy igényt tarthatna a csalhatatlanságra. 

Kutatóink jóvoltából e korszak irodalmára vonatkozólag számos 
újabb adalék vált ismeretessé a mult évben. Harsányi István és 
Gulyás József Petrőczi Kata Szidónia negyvenöt fennmaradt versét 
tették közzé a Toldy és Thaly-féle másolat alapján, mert az eredeti 
kézirat elveszett ; e versek egy harmadrésze ezúttal jelent meg először 
nyomtatásban. —• Dézsi Lajos, aki tervszerűleg közöl ismertetéseket 
régi magyar verseskönyveinkről, legutóbb Mihály deák 1679-ben 
befejezett elegyes tartalmú versesgyűjteményéből adta a tartalom-
jegyzéket s egyes részleteket. — Sztripszky Hiador a «Cyrus kitétele» 
cimű prot. iskolai drámát tette közzé, melyet Miskolczi Zzigmond írt 
s melyet 1698-ban a nagyenyedi ref. kollégiumban el is játszottak. 
E darab négy «intermedium»-ában érdekes alakok szerepelnek. — 
Alszeghy Zsolt az Actio Curiosá»-nak egy eddig nem ismert kéz-
iratára akadt, mely valószinűleg ebből a korszakból való ; a kézirat 
alapján Chernel Istvánt sejti a mű szerzőjének. Ezek az adalékok 
mind az Irodt. Közl.-ben jelentek meg. 

5. Л hanyatlás hóra. 

Költészetünknek ez a legszegényesebb félszázada. Mikesen és 
Faludin kívül egyetlenegy nagyobbszabású írói egyéniséget sem tud 
felmutatni. Kutatóink érdeklődése meglehetősen arányban áll ez idő-
szak színtelenségével. Az elmúlt év folyamán Bádai Pállal és Koháry 
István gróffal foglalkoztak. Gorzó Gellért külön-külön beható tanul-
mányban (Irodt. Közi.) tárgyalta Bádai imádságait és legújabban elő-
került öt virágénekét, az utóbbiakat szövegükben is közölve ; e dolgo-
zatokat Bádai egyéb műveinek ismertetésével kiegészítve önálló kötet-
ben is kiadta Gorzó (Bp. 1915). — Koháry Istvánról két kis mono-

Irodalomtörténet. 13 
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grafia jelent meg, az egyik Kis Lőrinctől (Bp. év п.). a másik Vékony 
Istvántól (A kecskeméti kath. főgimn. értés. 1914—1915). — Nagy 
bibliográfiái beccsel bir az az összeállítás, melyet néhai Prónai Antal 
gyűjtött volt össze a magyarországi piarista iskolákban 1670—1778. 
előadott drámákra vonatkozólag (Irodt. Közi.). 

6. Л felújulás kora. 

Ferenczi Zoltán megkereste (Irodt. Közi.) azt a két francia prózá-
ban készült Milton-fordítást, melyet Bessenyei Sándor forrásul hasz-
nált saját fordításához ; Dupré, illetőleg Mareuil fordítása több tekin-
tetben eltérést mutat az eredetitől s minthogy Bessenyei Sándor a 
lehetőségig pontosan alkalmazkodott francia mintáihoz, a magyar 
fordításban található sok körülírás s az angol eredetitől való egyéb 
eltérések voltaképen nem a Bessenyei hibája, hanem forrásaié. Besse-
nyei Milton-fordítása Ferenczi szerint több elismerést érdemel, mint 
amennyit eddigelé kapott irodalomtörténetírásunktól. — Kristóf György 
(Irodt.) Barcsay Ábrahám aránylag csekély jelentőségű költészetéről 
adott rövid jellemzést s tudatja, hogy «Barcsay összes művei elrende-
zésünkben kiadásra várakoznak». (Mellesleg megjegyzendő, hogy más 
idetartozó kéziratos művek is vannak, melyeknek mielőbbi megjele-
nésére igen nagy szükség volna ; hogy egyebet ne említsünk, Besse-
nyei György Tariménes-e még nincs kinyomtatva, holott ennek hozzá-
férhetősége fontos volna mindazok számára, kik akár Bessenyeivel, 
akár regényirodalmunk előfutáraival foglalkoznak.) — Simái Ödön 
folytatta cikksorozatát Kazinczy Ferenc nyelvújításáról (M. Nyelv). 
Váczy Jánostól megjelent egy hatalmas Kazinczy-monografia I. kötete 
a M. T. Akadémia kiadásában s jutalma kíséretében. Ez óriási mun-
kát igénylő feladat megvalósításához legtöbb hivatottsága s a vele 
járó dicsőséghez mintegy kiváltságos joga van Váczynak. Illő és ör-
vendetes dolog, hogy aki évtizedekre terjedő kutatással kibányászta a 
nyers anyagot, ugyanaz formálja szoborrá is azt. Nemcsak Kazinczy 
alakját mintázza meg ; mögötte ott lesz Magyarország szellemi életé-
ből félszáz esztendő képe. — Weber Arthur meggyőző idézetekkel 
bizonyította be, hogy Kölcsey «Kárpáti kincstár» c. novellájában a 
nála szokatlan pontos helymegnevezések s egyéb lokális elemek nem 
vezethetők vissza személyes élményekre, hanem olvasmányok másai. — 
György Lajos (E. Ph. K,) azokat az egykor igen népszerű külföldi 
regényírónó'ket szedte csoportba, kiknek egyik-másik műve magyar 
fordítóra is talált s 1772—1832 között nálunk is divatos és kapós 
olvasmány volt. - • Alapos összeállítást készített Kádár Jolán a budai 
és pesti német színészet történetéről 1812-ig (Bp. 1914) ; műve e 
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korszak irodalmára vonatkozólag hasznos segédkönyv. —- Gragger 
Róbert egy tekintélyes vállalatban, a Nagl Zeidler-féle Deutsch-Öster-
reichische Literaturgeschichte-ben megírta a magyarországi német 
irodalom történetét, gondosan rámutatva mindenütt a két hazai iro-
dalom kölcsönhatásaira s gyökereik közös táplálékára. Teljes írói arc-
képpé emelkedik Pyrker és Beck К. méltatása. A külföldnek ránk 
vonatkozó szabatos tájékoztatásával Gragger irodalomtörténetírásunk-
nak egyik legsürgősebb feladatát végzi, melynek minél nagyobb arányú 
megvalósítására egyszer már igazán szervezkednünk kellene. 

7. Л XIX—XX. század irodalma. 
Ezt a korszakot Széchenyi István gróf közéleti föllépésétől lehet 

számítani. A M. T. Akadémia régóta szeretné nagynevű alapítója 
iránti kegyeletét egy olyan életrajz létrejöttének elősegítésével is le-
róni, mely minden tekintetben méltó legyen a legnagyobb magyarhoz. 
Évről-évre hangoztatta, hogy tekintélyes összegű jutalomdíj várja ezt 
a hiányzó művet. Az elmúlt esztendőben végre komoly igényű pálya-
munka érkezett be Friedreich Istvántól, aki röviddel ezután meghalt. 
Ez a Széchenyi-életrajz (Bp. 1915) derék, hasznos, nagy monografia, 
hosszú évek komoly buzgalmának eredménye, de mégsem olyan, 
amilyet az Akadémia és mondhatni — a nemzet várt és vár Szé-
chenyi irodalmi megörökítéseképen. Lelkiismeretes és kimerítő kró-
nika a Friedreich könyve, igazi mélyreható jelességek nélkül ; nagy-
szabású, de épen nem nagyszerű mű, mondja róla egyik bírálója. 
A mű rászolgált az anyagi elismerésre is, melyet meg is kapott az 
Akadémiától, de az oly régóta óhajtott Széchenyi-monumentum még 
alkotóra vár, talán sok ideig, — A Kisfaludy Károly költészetében 
jelentkező szülőföldi ós környezeti elemeket Zoltvány Irén vette gon-
dos vizsgálat alá (A pannonhalmi főapátsági főisk. évk. 1914.), Kis-
faludy Károly drámaköltészetéről pedig Vértesy Jenő írt szép tanul-
mányt (Irodt. Közi.), melynek előadása a lényeges vonások erős és 
találó kiemelése által plasztikaivá válik. — Király György Vörösmarty 
«Volt tanítványaimhoz» c. fiatalkori költeményén Prudentius, Seneca 
ós Cicero hatását — mint iskolai emlékekét — állapította meg, de 
egyúttal azt is, hogy az ifjú költő már uralkodik az átvett elemeken 
(Irodt,). Galamb Sándor Vörösmarty novelláiról adott sikerült jellem-
zést (Irodt. Közi.), a részletes ismertetés után kijelölve helyüket 
novellairodalmunk történetében, Tisztázást érdemel az a jegyzete, mely 
szerint Csató Pál hatással volt Kemény Zsigmondra, «néhol még mon-
dataik felépítésének hasonlatossága is szembeszökő«. — Szinnyei Fe* 
renc Jósika Miklós-a (Bp. 1915) az elmúlt év irodalomtörténetének 
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egyik kiemelkedő terméke. Jósika életét és egyéniségét mellőzi ez a 
könyv, de regényeit és novelláit számos különböző szempontból annál 
alaposabb boncolás alá veszi. A magyar regény- és novellairodalom 
történetét még senki sem irta meg; Szinnyei épen ezt akarja meg-
csinálni s minthogy meglehetősen töretlen úton kell haladnia, mostani 
műve sem szorítkozik pusztán essayszerű eredmény-leszűrésekre, ha-
nem — nagy példakészletek és tartalmi ismertetések alakjában — a 
sajátkezűleg végzett filológiai előmunkálatokat is fölveszi magába. — 
Szigetvári Iván dolgozata szerint (EPhK.) Eötvös József Nővérek c. 
regényében észrevehető a hatása Podmaniczky Frigyes «Tessék ibolyát 
venni» c. regényének és Dumas fils Kaméliás hölgyének. — Kemény 
Zsigmond írói egyéniségéről, pesszimista illetőleg szkeptikus világ-
nézetéről, nagyszabású témáiról, népszerűtlenségének okairól két tar-
talmas cikk jelent meg : az egyik Agárdy Lászlótól (A kecskeméti 
r. k. főgimn. értés. 1914), a másik Kárpáti Auréltól (Új Élet 1914). 
Kemény Zs. számos eddig ismeretlen levelét adta közre magyarázatok 
kíséretében Papp Ferenc (Irodt. Közi.). — Yersényi György Petőfiről, 
a «per eminentiam háborús költő»-ről szólt (Irodt.) és Petőfi példá-
jára támaszkodva, a mostani nagy háborútól hazafias költészetünk 
szellemére nézve csak jót vár és remél. — A jelennel való eszmei 
kapcsolat adott alkalomszerűséget Kéki Lajos «A szabadságharc verses 
krónikája» c. tanulmányának is (Irodt.), melyben Sárosi Gyula Arany 
Trombitájáról nyújt találó jellemzést. — Mitrovics Gyula igen érde-
kes fejtegetést közölt Aranyról (Irodt. Közi.) ; a Buda Halálában elő-
forduló csodás-elemeket vizsgálva kimutatja, hogy Arany művészi ta-
pintattal járt el e téren s modern korunk olvasóiban is illúziót tud 
kelteni az eposzi technika ezen legkényesebbé vált pontjára nézve is 
(mindössze a bölényvadászat Ármány-jelenetét érheti kifogás). Egyik 
érdeme e dolgozatnak, hogy a pozitív esztétika, ill. a kísérleti lélek-
tan törvényeivel is alátámasztja megállapításait, anélkül, hogy azok 
használatával visszaélne. Tolnai Vilmos (Irodt.) «A tetétleni halmon» 
c. költemény keletkezését belső kapcsolatba hozta a Csaba-töredék 
Előhangjáéval, finom utalásokat téve arra, hogy ez a két költemény 
Aranynak azonos lelki állapotából fakadt. Ezenkívül mulasztás volna 
meg nem említeni Tolnai Vilmosról, hogy az ú. n. irodalomtörténeti 
apróságok terén szinte kifogyhatatlan s a tudományos dolgozása köz-
ben felbukkanó észrevételeinek vagy ötleteinek mindig irodalomtörté-
neti érdeket tud kölcsönözni. Kardos Lajos azt bizonyította be (Irodt.), 
hogy Arany nevéhez két orosz novella fordítása is fűződik és egy 
pár eredeti beszélytöredék is maradt tőle. — Bakodczay Pál (Irodt. 
Közi.) pótlással látta el Szigligetiről írt előbbi évi forrástanulmányát. — 
Tóth Kálmán emlékét két jeles dolgozat újította fel ; Császár Elemér 
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(Akad. Értés.) teljes arcképet festett az egykor oly népszerű költőről 
a szükséges életrajzi háttérrel, az igazság érdekében számos módosító 
ecsetvonást téve az elfogult kortársak túlságosan meleg vagy kelleténél 
sötétebb színezésén. Alszeghy Zsolt (Irodt. Közi.) szűkebb témát vá-
lasztott : ő Tóth K. lírájának fejlődését vizsgálta s ép ezért fejtegetése 
rendkívül beható. Megemlítjük még, hogy az Olcsó Könyvtárban is 
megjelent Tóth K.-ról egy életrajz Dömötör Pál tollából. — Váczy 
János Kazinczy-ja mellett a tavalyi évnek legjelentősebb magyar iro-
dalomtörténeti terméke az a mű, melyet Voinovich Géza írt Madách 
Imréről és az Ember Tragédiájáról (Bp. 1914). Az Ember Tragédiájá-
val foglalkozó óriási irodalom nem könnyítette meg Voinovich vállal-
kozását, hanem—bízvást mondhatjuk — megnehezítette; évekre ter-
jedő elmélyedés kellett ahhoz, hogy az eddigi temérdek magyarázat 
lépcsőin el ne tévessze az irányt s tárgyának egyes pontjaihoz új 
hidakat is verhessen. Ez az utóbbi nagyon szépen sikerült pl. az 
Ember Tragédiája-beli alapeszme fokozatos kialakulásának nyomon-
kísérésében a költő ifjúkorától kezdve. Voinovich tanulmánya közel 
hatszáz lapot tölt be, tehát terjedelmes munka, az olvasót elsősorban 
mégis az a bölcs mérséklet készti méltánylatra, mely a teljes Madách-
irodalmat felhasználja, de meg nem terheli vele magát, mert csak a 
neki alkalmas elemeket szívta fel belőle. Másik nagy érdeme, kivált 
a mi szempontunkból, hogy a szerző írásművészete a filozófia ködösebb 
problémáit is a legérdekesebb költészeti témák társaságába tudja vonni. 
E könyv a Madách-irodalom előző termékeivel szemben feltétlen hala-
dást jelent. Művészibb és szervesebb egész, mint Morvay Győző nagy 
magyarázó tanulmánya; nem próbálja Madách egész költészetét egy 
tetszetős elmélet Prokrustes-ágyába szorítani, mint ahogy ezt Palágyi 
Menyhért — kétségkívül szellemes — monográfiája teszi; Alexander 
Bernát, Beöthy Zsolt s mások fejtegetéseiből sokat tanult, de talán 
épen e becses részlettanulmányok érlelték meg a szükségét egy alapos 
összefoglalásnak. — Hosszú, szeretetteljes foglalkozás eredménye Györe 
János munkája Abonyi Lajos pályájáról (Máramarossziget 1914), úgy-
szintén Perényi Józsefé Szigeti Józsefről, mely utóbbi műből tartalmas 
összefoglaló jellemzés jelent meg külön (Irodt.). — Bitka szép és álta-
lános részvét kísérte sírjába az irodalom részéről is Baksay Sándort, 
akiről életében oly kevés szó esett. Bövidebb megemlékezés talán 
egyetlen hírlapunkból sem hiányzott ; a hosszabb lélekzetűek közül 
soroljunk fel hármat : a Kéki Lajosét (Bp. Szemle), Vásárhelyi Jó-
zsefét (Prot. Szemle) és Zsigmond Ferencét (Irodt.); e cikkek hangja 
és modora talán különböző a szerzők egyénisége szerint, de megálla-
pításaik szinte a részletekig érdekes egyezést mutatnak, bizonyítva 
azt, hogy az elhunyt színmagyar írónak átlátszó egyéniségére és köl-
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tészetére nézve világosan kialakult már az irodalomtörténet ítélete. 
A huszadik századba vezet bennünket Császár Elemér kiváló tanul-
mánya Bárd Miklós lírájáról (Bp. Szemle) ; Bárd Miklós rövid néhány 
év alatt irodalomtörténeti jelentőségű költőnkké vált s most egyik 
illetékes kritikusunktól mintegy hivatalos beiktatást nyert. 

Elérkeztünk a gyásszal és dicsőséggel teljes jelenhez, a nemzeti 
létünkért folytatott óriási háborúhoz. Hogy ez mikor és hogyan fog 
bevégződni, azt senki se láthatja még, de a háború már eddig is sok 
olyan kérdést hozott felszínre, melyek a mi tudományunkat közelről 
érdeklik. Beöthy Zsolt sorsdöntő jelenünkhöz a mult irodalmában 
keresett tanulságos analógiákat «Nemzetünk létharci költészetünkben» 
c. egyetemi előadásain. Bokon szempont vezette Kozma Andort «A ka-
tona a magyar költészetben» c. szellemes áttekintésében (Bp. Szemle). 
Szintén háborús költészetünk történetét adta Vezér Mór (A pécsi áll. 
főreálisk. értés. 1914—15), a mostani háború költészetéről azonban 
még nem szólt benne. Viszont kizárólag ez utóbbit tekinti át H. Gy. 
(Horváth György) cikke (A keszthelyi kath. főgimn. értés. 1914—15). 
Kárpáti Aurél (Bp. Szemle) azt fejtegette, hogy háborús irodalmunkban 
a zsurnaliszta szellem és modor jutott uralomra. A háború segítette 
költői tehetségének igazi kifejtéséhez az immár általánosan ismert 
nevű Gyóni Gézát, kiről Kéki Lajos jellemrajzot is irt (Bp. Szemle). 
Sokan voltak olyanok, akik a háború eddigi tanulságai alapján a jövőt 
róbálták elképzelni s « küzdelmes jelen remélhető kihatásait meg-
állapítani. Az effajta dolgozatok legértékesebbjei a Bpesti Szemlében 
jelentek meg, mely folyóirat nagy sikerrel töltötte be hivatását : a 
művelt közönségnek az aktuális nagy kérdésekről magas színvonalú 
tanulmányokkal való tájékoztatását. A Bp. Szemle tavalyi alkalom-
szerű s egyúttal maradandó értékű tanulmányai közül nekünk sem 
szabad elfelejtenünk egynéhányat ; Alexander Bernát, Beöthy Zsolt, 
Berzeviczy Albert, Ferenczi Zoltán, Gyulai Ágost a háború okozta 
romok közt már keresik az alkalmas helyet, hol a létükben fenyegetett 
világirodalmi szellemi kapocs, a kultúra, a humanizmus, az elfogulatlan 
tudomány és a nevelési eszmények majdan új hajlékot találhassanak. 
A háború és költészet viszonyának tisztázásához nyújt szempontokat 
az a hírlapi támadás, melyet Dunántúli indított Babits Mihály ellen 
(Bp. Hirlap). A háborús irodalom termékeinek gyűjtése is folyik 
(M. N. Múzeum, Gyulai Ágost stb.). 

A háború színházainkat is változott viszonyok elé állította. A szín-
ház és a háború mai viszonyáról általános érdekű megjegyzéseket tett 
ifj. Wlassics Gyula (Bp. Szemle). Minthogy a háború — a szinész-
hiányt nem tekintve — a színházak üzleti ügyeire nézve nem mond-
ható kedvezőtlennek, színházainkra a nemzeti, művészeti és erkölcsi 
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szempontok ép oly kötelezők, mint máskor. Igen megszívlelendő 
Szász Károly «Színházi level»-e (Uránia) a Nemzeti Színházra vonat-
kozólag ; Szász Károly a Szabad Lyceumban is felemelte szavát a 
magyar dráma hagyományai érdekében. — A szinész-hiány és a 
közönség mohósága új lendületet adott az ú. n. film-dráma kiforratlan 
műfajának. E műfaj tisztázásához az irodalomtörténetnek okvetlenül 
hozzá kell szólnia, annál is inkább, mert a mozgókép vásznán kezde-
nek megjelenni irodalmunk történetileg is jelentős alkotásai (Szigligeti : 
A szökött katona, Jókai : Szegény gazdagok, A névtelen vár, Kiss Jó-
zsef: Simon Judit). A mozgókép-szinház egyaránt lehet veszedelmes 
kártevője vagy hasznos segítsége tudományunknak s e kérdésben még 
alig tettünk valamit ; ide vonatkoznak Zolnai Béla (Irodt.) és Marót 
Károly (Uránia) hozzászólásai. 

Az irodalomtörténet elméletének néhány kérdését vonta vizsgá-
lódása körébe Fogarasi Béla (E. Ph. K.). Hangsúlyozza, hogy az 
irodalomtörténet mint tudomány nem egyes írókkal foglalkozik, hanem 
az irodalommal, a műalkotások egészével ; kiemeli a történeti értékelés 
fontosságát az esztétikai mellett ; azt mondja, hogy az irodalom-
történetre nézve a műalkotás és az író közti viszonynál fontosabb 
az a kapcsolat, mely a műalkotás és a benne kifejezésre jutó világ-
nézet között van. Végül rámutat arra, hogy tudományunk eddig egy-
oldalúan a tárgytörténet körében mozgott, a formatörténet nem ke-
vésbbé jelentős problémáit ezután kell megoldania. Zoltvány Irén 
(Irodt.) nemzeti nyelvünk tisztasága érdekében hirdetett harcot ko-
runk sok tudatos vagy öntudatlan nyelvrontó veszedelme ellen, köve-
telve elsősorban a rengeteg idegen szó kiküszöbülését a magyar nyelvi 
használatból. — Megemlítésre méltó, hogy a M. T. Akadémia Szinnyei 
József nagyszabású bibliográfiáját : a Magyar írók Elete és Művei-t 
meg akarván óvni az elévüléstől, pótkötetek készítését határozta el 
s a szerkesztéssel Gulyás Pált bízta meg. 

-к 

A föntebbi vázlatos áttekintés után két megjegyzés kívánkozik 
tollúnk hegyére. Egyikre sem kizárólag az 1915-iki év tapasztalatai 
adtak okot. Két olyan hiányra illetőleg aránytalanságra legyen szabad 
rámutatnunk, melyek véleményünk szerint a magyar irodalomtörténet-
írás terén általában észlelhetők. Az egyik aránytalanság a régi és újabb 
irodalom iránti érdeklődésünk méretei között mutatkozik. Jellemző 
bizonyság erre vonatkozólag pl. az a tény, hogy a budapesti egyetem 
a legutóbbi 7 év alatt (1908 óta) öt új irodalomtörténeti magántanárt 
kapott s köziilök a XVIII. századnál régebbi irodalmunkat senki sem 
választotta tárgyköréül, a XVIII. századot is egyedül Császár Elemér, 
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a többiek mind a XIX. századot. Örvendetes körülmény, hogy iro-
dalmunk grand siècle-je ilyen vonzó eró'vel bír tudósainkra nézve, 
de szembeszökő az említett aránytalanság már tudományunk ügyének 
hivatalos istápolói körében is. Egy esetben volna rendjén a dolog, ha 
t. i. a régi magyar irodalomnak immár minden fontosabb kérdése 
meg volna oldva, ha már minden irányban megtettük volna e téren 
kötelességünket. Aligha merné ezt valaki állítani. Sőt inkább a régi 
irodalommal kapcsolatos feladatainkat mintha szívesen ruháznék át 
másokra, nyelvészekre, teológusokra, történetírókra. Hogy csak egy 
példát — talán nem is a legtalálóbbat — említsünk : a régi magyar 
irodalom egyik legkimagaslóbb alakjának, Pázmány Péternek érdemei-
ről igazán méltó számadással mi még nem rendelkezünk ; a történet-
írók jogosan mutathatnak rá Fraknói két Pázmány-életrajzára, a 
teológusok is arra a valóságos luxus-kiadásra, melyet a budapesti 
egyetem hit tudományi kara rendezett Pázmány műveiből, sőt még a 
politikusok is hivatkozhatnak a Pázmány-szoborra ; ellenben olyan 
nagyobbszabású és általánosan elismert becsű, önállóan megjelent 
Pázmány-tanulmány, mely tisztán irodalomtörténeti szempontnak 
köszönné létrejöttét, — ilyen mű e sorok írójának sehogysem akar 
eszébe jutni. Pedig Pázmány elsőrangú író, aki megbírná a világ-
irodalmi mérték alkalmazását is. Ez a példa átvezet a másik arány-
talanság megemlítéséhez, azéhoz, melyre Társaságunk tavalyi közgyű-
lésén Beöthy Zsolt elnöki beszéde is célzott. Arról van szó, hogy 
irodalomtörténetírásunk filológiai iránya valóban hatalmas fejlettségre 
jutott, de mintha ez tudományunk egyéb szempontjainak több-kevesebb 
elhanyagolásával jár t volna együtt. Az alig belátható tömegű filológiai 
eredményekre támaszkodva, új irányban jó volna hasonló nagyarányú 
tevékenységre egyesülnünk. Kiváló íróinkról, irodalmunk kisebb-na-
gyobb korszakairól és problémáiról magas nézőpontú, egységes elvű 
értékelések kellenének, világirodalmi ellenőrzéssel próbálva ki ezeket 
s általában nemzeti egyéniségünket az esztétika történetében is 
tényezővé emelve. A jelenkor szellemének — a sok borzalom mellett — 
mintha megvolna az a jó oldala, hogy az eddiginél valami nagyobb 
és merészebb szerepre buzdítsa a tudomány terén is az erőseket. 
Az új életet kezdő Athenaeum megnyitó tanulmányában — bogy ne 
mondjuk : programjaként — Alexander Bernát speciális magyar filo-
zófiát remél és sürget, mely valahol a német és a francia bölcselő 
szellem között találná meg igazi helyét. Biz' ez szép dolog volna ! 
Ha valamiből, úgy ebből a sajátos bölcseleti forrásból sarjadhat ki 
az irodalom egész fogalmi körét átkaroló magyar kritika. A jelek 
azonban nem nagyon biztatnak. A magyar kritika történetére kitűzött 
Halmos Izor-féle szép pályatétel siralmas eredménytelenségbe fúlt, 
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úgy hogy e kérdést ebben az alakban nem is merte másodszor meg-
hirdetni az Akadémia. Szóval valamelyes magyar kritikai rendszer 
kialakulásáig még hosszú az út s a legközelebbi jövő feladata alig 
lehet egyéb az úttörésnél. Körülbelül ilyenféle úttörő organumra 
gondolhatott Ferenezi Zoltán és Sebestyén Gyula, midőn 1914-ben a 
Kisfaludy-Társaságban egy Kritikai Lap megindítását javasolták. Ez 
eszme életrevalósága felöl persze csak a háború után lehet majd dön-
teni. Addig teljesen leköti a közérdeklődést nemzetünk hősi küzdelme, 
ez pedig — bízvást mondhatjuk — fölötte áll minden kritikának. 
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