ELNÖKI MEGNYITÓ.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság VI. rendes közgyűlésén.

Tisztelt Társaság !
A nemzeti politika és a nemzeti irodalom egymásrautaltságát és
kapcsolatát senki se példázza és képviseli jobban a magyar nép és a
magyar szellem történetében, mint Zrinyi Miklós, a kiváló hadvezér,
a XVII. századbeli Magyarország jeles államférfia és nagy költője, aki
az «élő magyar»-t «emésztő tűz»-ként fenyegető nagy veszedelemre
oly lélekbemarkolóan rámutató erőteljes szózatában, a «Török Áfium»
elleni politikai röpiratában éppen annyira nagy írónak, a lendületes
ós fordulatos, kemény és magyaros irodalmi prózát megteremtett
Pázmány méltó tanítványának mutatkozik, mint amennyire nagyszabású politikusra vall benne legnevezetesebb költői alkotása, hatalmas
eposza, a «Sziget Ostromát.
Hogy a most folyó esztendőben Zrinyi születésének háromszázados
fordulójához érünk — ez a körülmény magában véve csak külsőséges
alkalom arra, hogy Zrínyiről, az ő költői s államférfiúi egyéniségéről
és munkásságáról, céljairól és sikereiről megemlékezzünk. De a vele.
s pályája törekvéseivel, küzdelmeivel és tanulságaival való foglalkozásnak belső alkalomszerűsége is megvan, úgy politikai életünk, mint
irodalmi munkásságunk különben is egymásba fonódó érdekei szempontjából.
Kétségtelen, hogy az irodalom elsősorban mindig korának tükörképe. Az irodalmi alkotásokban az eleven erővel áramló jelennek
vágyai szólalnak meg s annak aggodalmai nyernek bennök hangot, és
koruk eszméi csendülnek ki belőlük még akkor is, ha tárgyért a
múltba nyúl. vagy ha a jövő képeit igyekszik festeni a költő
aki
leküzdhetetlen hatása alatt áll korának.
Zrinyi nagy époszában — mit felfogása, szerkezetének és jellemrajzának kiválósága, verselésének nehézkes volta ellenére is, minden
időkre híres költői alkotássá tett — bár tárgyát a múltból veszi is a
szerző, első sorban szintén korának szelleme érvényesül: Б kor törtéIrodalomtörténet.
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netének irányításában — az alkotmányért vívott küzdelmek mellett —két tényező különösen nagy szerepet játszott: egyrészt az az európai
nak mondható erős szellemi mozgalom, amely Spanyolországból
kiindulva, a reformáció diadalmas küzdelmeit nyomon követte s
hazánkban is mint a magára és veszedelmére eszmélt katholicismus
visszahatása, hamarosan jelentékeny erőre kapott és a XVII. század
történetére a katliolikus egyház sikeres helyreállításának letörölhetetlen
bélyegét nyomta : másrészt pedig a még mindig fenálló török uralom
miatti szenvedés és megalázás nyomán az idegen járom lerázására
irányuló nemzeti vágy ós küzdelem.
A Zrínyi századának ez a két erős mozgalma — az ellenreformáció és az ozmán elleni védekezés - szülte ós formálta meg a
költő-hadvezér lelkében a nagy époszt és tette azt jellegzetesen
katholikus felfogásúvá és erőteljesen nemzeti irányúvá egyaránt. Alapgondolatának magva, amire Beöthy Zsolt oly érdekesen világított
- hogy t. i. ha az egyén, a maga lelki üdvösségét biztosító jó
cselekedeteken túl jót. tesz. azt már Isten mások megváltására fordíth a t j a — a megváltás egyetemes keresztyén hitén túlmenőleg különlegesen
katholikus jellegű. De e vallásos alapeszmébe szorosan belekapcsolódik
a XVII. század nemzeti politikájának egyik legfontosabb vezéreszmóje.
Mert mikor az éposz azt hirdeti, hogy Szigetvár XVI. századbeli hősének
önfeláldozása eloszlatta Isten haragját az egyedül üdvözítő katholicis-^
mustól elszakadt bűnös magyar nemzet fejéről: akkor a költő-állaniférfi irodalmi úton a maga korára akar politikailag hatni, s a XVII.
század magyarjának lelkéhez szól. kinek nyakán még mindig ott a
török iga. a maga lenyűgöző ós lealázó súlyával, s kit erős hittel
biztat, hogy a megváltott magyar nemzet most már igazán leküzdheti
a legnagyobb nemzeti veszedelmet, a török uralmat, s kivívhatja a
haza földjének teljes felszabadítását.
A szellemi világáramlatok. — mint, amilyen a katholikus visszahatás is volt,
melyek az irodalom s a művelődós egyéb eszközeinek
közvetítésével hazánkba is elérkeztek, nemzetközi jellegüket nálunk
általában mintegy levetkezve, mindig erős nemzeti színezetet nyertek,
s nemcsak nem szegődtek ellenségeivé a nemzeti gondolatnak, hanem
inkább nemzeti célokat tűzve ki. egyenesen a nemzeti irányú művelődésnek és megerősödésnek váltak előmozdítóivá ós biztosítóivá. Gondoljunk csak a ranaissance-nak olasz földről áradó fényére, melynek
özönében ragyogva áll Hollós Mátyás alakja, azé a királyé, aki a
renaissance-fejedelmek legjellegzetesebb példányképe volt s egyben
nekiink legnemzetibb uralkodónk. Vagy utaljunk a reformációra, mely
német földön sarjadt, s mely hatalmas mozgalom nálunk
lelkeket
ós elméket magával ragadva — egyenesen a magyar nyelvű irodalom
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megteremtésére s a magyar alkotmányt védő bástyák legerősebbjeinek
építésére vezetett, mindkét irányban nem egy felekezetnek különleges,
hanem az egész nemzetnek egyetemes érdekeit szolgálva. Az ugyancsak külföldről indult: ellenreformáció
melyre már imént utaltam —
határainkon szintén magyar üggyé vált s nemzeti nyereségeket hozott
a magyar művelődésnek, hiszen két nagy hősét : Pázmányt és Zrínyit,
méltón fogjuk irodalmunk legnagyobb büszkeségei közt emlegetni
mindenkor. A felvilágosodásnak XVIII. századbeli nagy mozgalma —
melyet francia írók és bölcselők indítottak meg - nálunk, a sok
küzdelemben kifáradt nemzeti szellem elernyedése és hosszú pihenése
után, ;» Voltaire fényes szelleménél lángragyult Bessenyei György
fellépésétől számítva, a magyar nemzeti irodalom újjászületését eredményezte. Es mikor а Х Ж . század második negyedében Európa
egének nyugoti részén felsütött a demokratikus világfelfogás ragyogó
napja
e hatalmas fényforrás sugarait a mi nagy költőink : Tompa,
Petőfi es Arany, a maguk lelkén áteresztve, nem adtak-e nekik olyan
színt és irányt, s nem gazdagították-e gondolataik fényének és érzéseik
melegének olyan erejével, hogy e sugarak nyomán nem nemzetközi
színű irodalom támadt, hanem a nép-nemzeti költészet aranykora
köszöntött be. hatalmas tényezőjeként a nemzeti állam ós társadalom
demokratikus átalakulásának.
A világ összes irodalmai közt talán egy sincs, melyben a nemzeti
dicsőség és gyász, a hazafiúi öröm és keserv olyan igazán a lélek
mélyéből jövő hangon szólalt volna meg, mint a magyarban. A mi
irodalmunk valóban olyan, mint egy hatalmas Aeol-hárfa : már a
levegőben kavargó gondolatok legkisebb szellője is megrezegteti húrjait
s hangot csal ki belőlük, de ezek a hangok mindig a magyar érzés
és magyar felfogás alaphangjához igazodó harmóniában zengenek,
akar hazai földön támadt a húrjaiba csapó szél, akár pedig határainkon
túlról zúg felénk. így lett irodalmunk minden történelmi és politikai
eseménynek bejelentőjévé vagy szószólójává, részesévé vagy hirdetőjévé,
előkészítve vagy támogatva, keresztülvíve vagy nyomon követve őket,
» hazafias közérzés és nemzeti közszükséglet irányában.
A XX. század új szellemi világáramlatnak, a radikálizmusnak
szárnyain érkezett. Ez az áramlat már nemcsak formája és színe,
hanem tartalma és lényege szerint is nemzetközi, mely a történelmi
fejlődés eddigi törvényeivel sokban ellenkezve, a felforgatásra szánt
államokkal s a megbontásra ítélt nemzetekkel szemben a fajokat ós
népeket akarja előtérbe tolni, hazafiak helyett világpolgárokat keres,
s kigúnyolja és elpusztítani kész a nemzeti érzések és gondolatok
talán régi szabású, de erős és tisztes sziklavárait, hogy romjaikra az
emberi modern-eszmék hívaJgó felhőkarcolóit és ingatag légvárait
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építse. E világfelfogás a politikai élet megnyilvánulásaiban nemzetközi
és szélsőséges elveknek hirdetője,
társadalmi téren az erkólosök
meglazulására, sőt elfajzására vezet,
az irodalom vizein pedig,
mindezekkel kapcsolatban, a hanyatlás zátonyai és posványai felé
evez. E világfelfogás híveinek veszedelmesen erjesztő ós bomlasztó
célzatai tetszetős jelszavakba burkolóznak : gondolatszabadság ós
emberiesség, egyéniség kultusza és egyenlőség — nekik csak cégérül
szolgálnak az eddigi világrend megbontására, holott ez irányelvek
igazában mint az emberi gondolkodásnak leghatalmasabb vívmányai,
a történelmi fejlődés során nemzeti államokba szervezkedett népeknek
legnagyobb és legféltettebb kincsei, s éppen azért nem lenne szabad.
hogy nemzetközi kufárok bitor kezére jussanak.
A nemzeti érzés háttérbe szorulása, s a nemzetközi színezetű
radikálizmusnak előnyomulása politika és irodalom terén
ez a mi
XX. századbeli nagy veszedelmünk, talán nagyobb a már szerencsére
végvonaglásban vergődő véres háborúnál, fegyveres ellenségeink támadásánál, amely méltán féltett testi és anyagi s erkölcsi és művelődési
javainkban is
igaz
rettenetes pusztítást végzett, de melyet
már elmondhatjuk
diadalmasan megvívunk s veszteségeinket erőink
további megfeszítésével és Isten segítségével majd pótolhatjuk, részben
pedig helyrehozhatják az utánunk jövő nemzedékek. De a nemzetközi
radikális világáramlat, mely irodalmunk és politikai életünk annyi
értékes, sokszor tagadhatatlanul jóhiszemű munkását ejtette meg vagy
hajtotta tévedésekbe, szellemi ragály útján úgyis olyan mérget lop a
lelkekbe és szívekbe, hogy az ellen védekezni is, és az e mérgezés
nyomán támadt bajokat orvosolni is nehezebb. Ez a kétségtelenül
elég erős áramlat, míg világjáró útjában sok port és szemetet felkavart. éltető napfényt, és termékenyítő erőt nem hozott a magyar
földre. Irodalmunk s vele és részben általa társadalmunk rettentően
kezdenek «modernizálódni», a szónak rosszabb értelmében : felejtik,
ki is gúnyolják, sokszor szégyenlik is a multat, a nemzeti hagyományokat, a hazafiúi érzéseket. Legújabb lyránk hol szenvelgő és
mesterkélt, hol csúf és érthetetlen hangzavarából csak néha-néha
zendül ki az egészséges büszke magyar lélek mélyéből fakadó meleg
akkord, s e bántó zajban szinte csak elvétve hangzik a nemzeti érzés
fájdalma és jogos aggodalma; elbeszélő irodalmunk néhány régebbi,
s egypár hozzájuk méltó új jelese őrzi csak s követi a magyar regényés novella-írás nagyjainak dicsőséges hagyományait, míg mellettük a
selejtes és ízléstelen, szellemben nemzetietlen s nyelvben magyartalae
könyvek özönében elszomorítónak tűnik fel a mai magyar irodalom
s a benne tükröződő társadalom állapota ; színpadjainkon csak ritkán
látjuk felvonulni történeti multunk nagy alakjait s eseményeit, s a
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jelenkori igazi magyar élet sajnosan ritkuló képviseló'i is alig juthatnak
ott szóhoz, a még egészen ki sem forrott s máris fajulásnak indult
társadalom mindjobban szaporodó figurái mellett, akik szellemben és
érzésben, modorban és nyelvben csak paródiái a magyarságnak.
Jó ezekre nekünk figyelnünk, tisztelt Társaság, mert hiszen a mi
feladatainknak nem utolsója az élő irodalom szemmeltartása, a mai
irodalom jelenségeinek fejtegetése és magyarázata, napjaink irodalmi termékeinek bírálata s értékük megállapítása, valamint vizsgálata annak,
я kortárs sok tekintetben kedvező helyzetéből, — hogy az irodalom
alkotásai ban mennyiben érvényesül a kor hatása és viszont, hogy a
kor politikai ós társadalmi eseményeinek kialakulásában mi szerepe
van az irodalomnak ? Feladatainknak erre a körére én
töredékes
eszmefuttatásom szűk keretében — természetesen csak éppen rámu
tathatok, fontosságukat azonban erősen hangsúlyoznom kell, abból a
kettős szempontból, hogy korunk irodalmának alapos ellenőrzésével
s tüzetes bírálatával talán kedvezően hathatunk írókra és közönségre
egyaránt, s másrészt az utánunk jövő irodalomtörténész nemzedékek
munkáját is rendkívül megkönnyítjük. A történetírói tárgyilagosság — ez természetesen az irodalomtörténészeket is kötelezi — a m a
irodalmára nézve talán jobban meglesz majd a következő korszak
irodalomtörténet-íróiban, kiket személyes rokon- és ellenérzés kevóbbó
fog elfogulttá tenni Í. ezzel tévedésbe vagy éppen igazságtalanságra
•inni. s akik előtt — mikor a mi korunk irodalmát értékelik ós
magyarázzák
már megnyílt a történeti távlat és munkájukat elmúlt
idők ünnepies csendje segíti elő. De viszont a közvetetlenség, ami a
kortárs megfigyelésein rajta van, az a közelség, melyből korunk íróit
és munkásságukat a legparányibb, messziről nem is látható vagy
idővel el is enyésző aprólékosságaikkal együtt figyelhetjük, a bentélés
abban a korban, mely az irodalmi munkát szüli, vagy melyet az
irodalom irányít, — ezek mind olyan előnyök, amelyekkel a későbbi
nemzedék a mi korunkra vonatkozólag nem rendelkezhetik, s így a
maga irodalomtörténetírói munkásságának alapossága, biztossága és
hitelessége érdekében a mi vizsgálatainkra, megfigyeléseinkre és megállapításainkra okvetetlenül szüksége lesz.
Nekünk tehát, — amellett, hogy irodalmunk múltjának kutatása
és magyarázása, letűnt korok irodalmi termékeire vonatkozólag az
anyag rendezése és feldolgozása legelső kötelességünk s tulajdonkép
peni hivatásunk, — azért, ismétlem, mellőzhetetlen feladatunk a jelen
korral való odaadó foglalkozás és pedig természetesen nemcsak az
irodalmi művekkel, mint esztétikai termékekkel, hanem — éppen az
irodalmi, politikai és társadalmi viszonyok kölcsönhatására tekintettel — a kort mozgató eszmékkel való foglalkozás is, amint azok az
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irodalomban tükröződnek s amint ezeket az eszméket az irodalom
szüli vagy vezeti.
Ezért igen nagy hiánya napjainknak, hogy nincs rendszerei ós
tüzetes irodalmi kritika, mely tiszta szándékkal és tisztánlátó szemmel,
a nemzet igazi érdekei iránt helyes érzékkel s kérlelhetetlen szigorú
sággal gyomlálná nemzeti irodalmunk egész határában az elhatalmasodott gazt, metélné a fattyú-hajtásokat, i r t a n á az élősdi és mérges
növények ezreit. A mi folyóiratunk tagadhatatlan szolgálja ezt a célt
is, de a dolog természeténél fogva más feladatokat is kell teljesítenie,
s az említettem feladatnak megoldására se helye, se ideje, se módja
nincs. Egy kritikai szerv különben nem is igen lenne elegendő. Jó
lenne ugyan, ha támadna egy kizárólag irodalmi kritikával foglalkozó,
a legjobb erőket, az irodalom nemzeti jellegén csüggő s метке ti
feladatát átértő, tehetséges és tanult, komoly és bátor kritikusokat
maga körül egyesítő kritikai lap, de igazi hatást közvetlenül az irodalomra, s közvetve az egész közéletre csak akkor lehetne elérni, ha
több, már meglévő folyóirat ós különösen, ha nagyobb napilapjaink
is az eddiginél sokkal nagyobb súlyt vetnének — és sokkal több
komolysággal
az irodalmi műveknek
helyes
szempontokból
való, az esztétikai mellett a nemzeti szempontra is ügyelő, beható
bírálatára.
A rendszeres, komoly és szigorú kritika megmutatna, hogy a
mai magyar irodalom nem is kis részének semmi köze az igazi
magyarsághoz, amely felfogásában bölcsen tartózkodó ós józanul haladó,
erkölcsi érzésében tiszta ós szigorú, természetében komoly és büszke,
s ráolvashatná a kritika modern íróink igen nagy részére a rettenetes
vádat, hogy kerékbe törik s megcsúfolják sajátlagosságokban gazdag _
zengzetes nyelvünket, melynek hagyományait őrizni és kifejező szépségeit fejleszteni régen egyenes ós szent kötelességnek tartotta az
irodalom. S ha Gyulai már egy negyedszázaddal ezelőtt arról panaszkodott, hogy «a nyelv tisztasága . . . kevésbbé eszményünk, mint volt
ezelőtt évtizedekkel»* — akkor mit mondjunk mi ma, a nvelvrontás mind
komolyabbá váló, kisebb-nagyobb mértékben legjobb íróinkat is megfertőző veszedelmének szomorú korszakában Jól mondta az a felhívás,
mit Társaságunk megalapítása érdekében hét esztendővel ezelőtt
néhány társunk bocsátott ki. tudományszakunk munkásaihoz és barátaihoz, hogy «szellemi életünk minden ágában a történeti folytonosság
tudatának ébrentartása s erősbtyóse látszik legsürgősebb feladatnak».
Ez a feladat mind komolyabbá és mind égetőbbé válik, ha nézzük és
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ügyeljük irodalmi, társadalmi és politikai életünk sok szomorú jeleuségét, lidércfényekkónt felbukkanó jelszavát, a nemzeti szellemmel
ellentétbe kerülő, s legéletbevágóbb érdekeinket veszélyeztető mozgalmait.
íme, a világáramlat, melynek sodrába annyiszor került a magyarság
erős bordájú hajója, de melynek erejét ez a gálya eddig mindig úgy
tudta felhasználni, hogy a maga nemzeti fejlődése irányában haladjon
előre — most, a nemzetközi radikálizmus képében — nemcsak nyugatról, mint eddig, hanem már keletről is támadva, - mintha kényekedve szerint ragadná el a hajót a magyar partoktól, a pusztulással
fenyegető, tajtékzó, örvénylő vizek felé. A társadalmi fejlődés
a
szükséges kialakulás és az óhajtott megszilárdulás helyett
a bomlás
és felborulás tüneteit mutatja, a politikai életben a nemzetközi lobogó
alatt érkező világfelfogás könnyű prédának hiszi az egymásközt viszálykodó magyarság által képviselni hivatott nemzeti gondolatot, s irodalmunk is : nyelvben és érzésben egyaránt távolodik a nemzeti
eszményektől, melyek pedig reánk magyarokra nézve a fennmaradás
legerősebb biztosítékai közé tartoznak.
Minket itt. ebben a Társaságban, elsősorban természetesen az irodalom érdekel, melynek múltját kutatnunk, jelenét figyelnünk, jövőjét —
behatásunkkal
biztosítanunk és irányítanunk kell. Politizálni
a szónak mai, megszokott értelmében
nem akarunk. De a nyelv
és irodalom ügye Magyarországon elsőrendű politikum, vagyis nemzeti
közügy volt mindenha, s kell hogy maradjon jövőre] is. Nyelvünk
használatának s irodalmunk fejlődésének szabadságáért ma már küzdenünk nem kell, de igenis küzdenünk kell minden erőnkkel azért,
hogy a rettenetes nyelvrontás el ne hatalmasodjék teljesen, s az irodalmi fejlődés helyes úton és modon, igazán nemzeti irányban történjék.
Irodalmunknak haladnia kell a világgal — ki akarná ezt tagadni, vagy
éppen akadályozni ? De kapcsolatát erősen meg kell tartania a nemzeti
érzésekkel és gondolatokkal, ha egyáltalában élni akar. Aki azt vallja,
hogy elsősorban nem magyar hazafi, hanem világpolgár, s nem nemzeti
író. hanem világköltő kiván lenni, azzal vitázni nem érdemes, de
harcolnunk ellene, a legélesebb fegyverekkel: kötelesség. Mai irodalmunknak — sajnos
nincs meg a maga Zrínyije, de közéletünknek
éppen úgy megvan
ha más formában is - a maga nemzeti veszedelme, mint megvolt a Zrinyi századának. S a mai magyar irodalomnak éppen úgy kell küzdenie a mai veszedelem, a nemzeti közéletet
minden vonatkozásában fenyegető nemzetközi radikálizmus ellen, mint
ahogyan szembeszállt Zrinyi, a költő, a XVII. század nagy nemzeti
veszedelmével, a hódító ellenséggel. Irodalmunkat ebben a küzdelembep lelkesíteni ós irányítani
kötelességünk nekünk, irodalom-
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történészeknek is. S azzal az óhajtással, hogy a hazafiúi kötelesség
minél hívebb és minél kitartóbb teljesítése tekintetében minél többet
tanuljunk a. «Sziget Ostroma» és az «Àfiumt halhatatlan írójától
és
azzal a reménységgel, hogy a nemzet életereje és jobb belátása végre
is diadalmaskodni fog a ránktörő veszedelmen — a Magyar Irodalomtörténeti Társaság VI. évi rendes közgyűlését megnyitom.
SEÁSZ

I

KÁBÓL T.

TITKÁRI JELENTÉS.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság VL évi közgyűlésére

Tisztelt Közgyűlés !
Immár negyedízben gyűlünk össze közülésre lelkünkben annak
a. borzalmas katasztrófának fájdalmas érzésével, melyben körülöttünk
az egész világ vonaglik. Tagtársainknak jelentékeny részét még min
dig távoltartja a honvédelem magasztos kötelessége s egyre szaporodik azoknak a száma is, kik vérük omlásával, életük megszakadásával áldoztak a legszentebb oltáron. Kegyeletes érzéssel őrizzük emlékűket addig is, míg a vész haragjának elmultával pontosan számba
vehetjük fájdalmaR veszteségeinket.
Csüggesztően és bénítólag hat a mi munkánkra is e világot rázó
vihar. Az idén már téli felolvasó-üléseink megtartását is lehetetlenné
tette szíves vendéglátónknak, az Akadémiának a fűtőanyagban való
hiánya, Folyóiratunkat eddig pontosan megjelentethettük a tömérdek nehézség ellenére is, de bizonyos, hogy a nyomdai költségek elviselhetetlen emelkedése bennünket is a terjedelem redukálására fog
kényszeríteni. Anyagi erőnknek teljes megfeszítésével küzdünk ez
egyre nyomasztóbbá váló teher ellen s hogy eddig sikerrel küzdliettiink, azt csak a nagymélt. Vall. és Közokt. Miniszter Úr 4000 koronás, valamint a Székesfőváros 1000 koronás segélye tette lehetővé.
Hálás köszönetet mondunk nagylelkű támogatásukért.
Társaságunk egyébként a nehéz viszonyok közt is igyekezett
kötelességeit minden irányban teljesíteni, hivatását minden téren
szolgálni. Az elmúlt évben két ünnep hívott bennünket kegyeletes
áldozásra, két magyar költői géniusz lángralobbanásának százados
fordulója ragadta vissza a múltba hálás és büszke emlékezésre lelkünket. Arany születésének centennáris fordulóját közülésünkön ünne
peltük, Tompáéról októberi felolvasó-ülésünkön emlékezett meg
Négyesy László alelnök úr, tömör és meleghangú elnöki megnyitóban
méltatva Tompa költészetének jelentőségét.
Ez az esztendő is 300 év óta minden százados fordulóján meg-

250

kéky

lajos.

ajándékozott bennünket egy-egy költővel. Háromszáz évvel ezelőtt
született a legfényesebb magyar elmék s a legnemesebb magyar szívek egyike, a magyar hősiségnek legteljesebb hangú, legfenségesebb
harsonájú énekese, Zrínyi Miklós. E fordulót Társaságunk sem hagyja
nyomtalanul elröppenni, választmányunk határozata értelmében májusi
felolvasó-ülésünket fogjuk ünneplésére szentelni. Zrínyi születésének
centennariuma születési éve a kedves és jóízű Orczy Lőrincnek, míg
száz évvel ezelőtt a borongó lelkű, költői hivatásán eszményi odaadással csüggő Vachott Sándor született. Ejtsen az ő hűséges és
nemes alakjukra is egy-egy sugarat emlékezésünk születésük évének
ünnepi fordulóján.
De nem feledkezhetünk meg irodalmunk és tudományszakunk
egyik nagy veszteségének félszázados évfordulójáról sem. Ötven esztendővel ezelőtt lobbant el a pataki ősi kollégium árnyékában az a
láng, mely a legáthatóbb fényt vetette népköltészetünk szellemére s
irodalmunk történetének sok jelenségére. 1868 jan. 23-án hunyt el
Erdélyi János. Diadalmasan küzdötte meg harcát az enyészettel s
neve és emléke áldó kegyeletünkkel koszorúzva örökre élni fog
körünkben.
Ami Társaságunk elmúlt esztendejét illeti, hálás érzéssel jegyezhetjük fel, hogy nagyobb veszteségektől megkímélt bennünket. Tagtársainkra vonatkozólag hivatalosan csak Cserkó Papp József kolozsvári tanárnak, Dante érdemes magyar népszerűsítőjének haláláról
értesültünk. Tagjaink száma örvendetes gyarapodást mutat s, ami
szintén igen örvendetes, a társadalomnak különféle köreiből. Ez nagymértékben közelebb segít bennünket minden életrevaló kulturális társaságnak ahhoz az eszményi törekvéséhez, hogy a társadalomnak
mennél több körét vonja be és nyerje meg munkássága számára.
Alapító tagjaink száma, hárommal gyarapodott, tudományos ós tanügyi életünknek három nagyérdemű jelesével : Bogisich Mihály
c. püspök úrral, Szinger Kornél kegyesr. kormány segéd úrral s
Zoltvány Irén pannonhalmi főiek, igazgató úrral, érdemes és nagyra becsült alelnökünkkel.
Felolvasó-üléseinket rendszeresen megtartottuk mindaddig, míg
a széninség ezt lehetetlenné nem tette. Ápr. 14-iki ülésünkön Szegedy
Rezső Arany Toldi-trilógiájának
szerb fordítását ismertette, Sik Sán
dor Adalékok
verselésünk legújabb történetéhez
című tanulmányát
mutatta be. Máj. 12-én Földessy Gyula Arany János, az ember es
költő, Alszeghy Zsolt Epigon lírikusok címen értekeztek. Okt. 6-án
Kiss Ernő Arany és Gyulai viszonyát világította meg, Elek Oszkár
Jókai és az oroszok címmel Jókai műveinek orosz vonatkozásait
ismertette. Nov. 3-án Baros Gyula Arany,
Petőfi és a ponyva-
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irodalom, Pitrofl' Pál Arany és a harmónia
című tanulmányaikat
mutatták be.
A Társaság belső életére vonatkozólag legyen szabad megemlítenem, hogy ez alkalommal kiválik a tisztikarnak két tagja. H a t esztendő óta a Társaság életében ez az első személyváltozás s ez mindennél ékesebben szóló bizonysága a tisztikarban munkáló harmóniának s csak a közös célra irányuló munkálkodásnak. E két tisztviselő kiválásának sincs más oka, csak az. hogy erejüket teljes egészében tudományos munkásságukra óhajtják fordítani s a Társaság
érdekében valónak látják, hogy frissebb és tevékenyebb erők kerüljenek ezekre a nagymértékű agilitást követelő tisztségekre. Mindketten ott voltak a Társaság keletkezésénél, ott lesznek továbbra is,
ha szerényebb körben is, de teljes szeretetükkel és szolgálatkészségükkel a Társaság fejlődésének és izmosodásának munkájában, ha
kell. küzdelmeiben is s hálásan megköszönve a Tisztelt Közgyűlésnek
irányukban két ízben is megnyilatkozott kitüntető bizalmát, sikert
kívánnak a Társaság törekvéseire, áldást munkájára.
Ez a munka, ha Isten egykor ismét ránk deríti a békés, nyugodt munkálkodás idejét. Társaságunk szép és nemes feladatának
hűséges szolgálatára hívja majd most sokfelé oszlott s csüggedezo
kedvünket. E munka a múltba irányozza tekintetünket, de nem szabad elzárkóznunk a jelentől sem. A magyar lélek hősi lendülete s a
magyar kar ereje megvédte hazánkat a pusztító idegen inváziótól :
de ezek az ellenséges beütések szellemi téren még igen sokszor meg
fognak ismétlődni s makacs ostrom alá veszik mindazt, ami magyar
s ami hagyomány. A magyar irodalom és tudomány soha nem volt
maradi és reakciós, nem lehet az a jövőben sem : de nem cserélhet
lelket s nem verhet gyökeret egészen idegen talaj Ьаи sem. Azokat a
gyökereket, melyek kulturánkat a mult talajából táplálták, a mi tudományunk ismeri legjobban, ez rajzolja legszebb példáit a külföldi
hatások ós a magyar eredetiség összeolvadásának. Legyen éber Társaságunk, ha ezek a küzdelmek őt is tettre hívják, őrizze nemes
hagyományainkat s hirdesse bátran a mult igazságait a jövő érdekében. Ez valóban nemes és méltó gyakorlása lesz feladatának, férfias
szolgálata rendeltetésének.
Kérem jelentésemnek szíves tudomásul vételét.
КЯКТ LAJOS.

LÉVAY JÓZSEF.
(1825. XI. 18. — 1918. VH. 4.)
1. ÉletrajzI adatok. Született 1825 nov. 18-án Sajószentpétoren, Borsod
megyében Lévay Péternek és Dobai Szabó Juliánnának házasságából.
Elemi tanulmányainak elvégzése után, 1836 őszén, a miskolci lioeumba
került s ott tanult 1846-ig, az utolsó iskolai évet köztanítói minőségben
töltvén el. Majd egy évig jogot hallgatott Kézsmárkon. Bövid patvaristás
kodás után részt vett az 1847-iki pozsonyi országgyűlésen, mint Szemero
Bertalan egyik írnoka. Szemere В., mikor belügyminiszterré lett, magával
vitte Lévayt fogalmazónak, később a Közlöny munkatársának. A világosi
fegyverletétel után egy ideig Sajószentpéteren rejtőzködött; 1850-től 1852-ig
a Pesti Napló szerkesztőségében dolgozott. 1852-től 1865-ig — leszámítva
az 1860—61-iki rövid megyei aljegyzőséget — a miskolci ref. gimnázium
tanára, 1865-től 1894-ig Borsod megye főjegyzője volt s 1895-ben alispáni
ranggal vonúlt nyugalomba. A Kisfaludy-Társaság tagjai közé 1862-ben
jutott be, a M. T. Akadémiának 1863-ban levelező, 1883-ban rendes, 1896ban tiszteleti tagjává lett. Kétszer részesült az akadémiai nagyjutalomban.
A király 1895-ben a III. oszt. vaskorona-rendet, 1911-ben a Szent Istvánrend kiskeresztjét adományozta Lévaynak, 1912-ben pedig a budapesti
tud.-egyetem bölcsészeti kara tiezteleletbeli doktori címmel tüntette ki.
\JJ. Művei. 1. Emlékdalok De Lagrange asszonynak. 1850.
2. Költemények. 1852. -— 3. Újabb Költemények. 1856. — 4. Összes Költemények. I-II. köt. 1881. — 5. Újabb Költemények. 1897. — 6. .4 múzsa
búcsúja. 1909.
Fordításai : Shakespearetől IV. Henrik király (I-П. rész),
V. Henrik király, Titus Andronicus, A makrancos hölgy, Vízkereszt :
Moliéretől Melicerte, Don Juan ; Burns költeményeiből egy kötetnyi (1892.);
Carlyle Burns-tanulmánya (1892.) ; Seneca Vigasztalásai. Kiadta Bozzai
Pál irodalmi hagyományait (1886.). - Egyéb művei és dolgozatai : Kazinczy-Emlény (Miskolc, I860.), Széchenyi-gyász (Miskolc, I860.), Régi skót
balladák és a vándor dalnokság (Szépirod. Figyelő 1861—62. I I . félév).
A szép nyilvánulása (A Kisf.-Társ. Évi. Új f. I. köt.), Kazinczy Gábor
emlékezete (U. о. II. köt.), Emlékbeszéd Tompa Mihály fölött (U. о. IV.
köt.), Szemere Bertalan emlékezete (Miskolc, 1870.), Tompa Mihályról
(Bpesti Szemle 1890. LXIV. köt.), Arany lyrája (Akad. Értesítő 1893.).
III. Irodalom. Egykorú ismertetések Lévay költeményes köteteiről : a
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• Költemények 1852.-ről: Pesti Napló 1852 júl. 14—16. fAtádi Vilmos),
Hölgyfutár 1852 júl. 19. (Balázs Sándor), Új Magyar Muzeum 1852. XI.
füzet (Toldy Ferenc); az «Ujabb Költemények 1856»-ról: Hölgyfutár 1850
jún. 12—13. (i.
y. - = Vadnay Károly), Pesti Napló 1856 szept. 2i.
(—ss = Greguss Ágost): az « Összes Költemények 1881 »-ről: Vasárn. Újság
1881. 5. sz. (—á—r), Koszorú V. köt. (Szana Tamás), Bpesti Szemle XXVIL
köt. ( - ő = Péterfy Jenő) ; a Burns-fordításról (1892) : Bpesti Szemle LXX.
köt. {--1—a = Péterfy Jenő); az «Újabb Költemények 1897»-ről: Magyar
Kritika 1898 dec. 1. (Somogyi Gyula), Bpesti Szemle XCVIII. köt. (p. g.).
Egyéb források: Toldy Ferenc: A magy. költészet kézikönyve. Bp. 1876.
V. köt.
Pallas Nagy Lexikona XI. köt. Bp. 1895.
Széohy Károly:
A magyar líra a forradalom után. Beöthy Zs. Képes Irodalomtörténete
П. köt.
Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái V n . köt. Bp.
1900.
Zsigmond Ferenc: Lévay József élete és költészete. Bp. 1906.
Voinovich Géza: Lévay József. Bpesti Szemle 1911 (ós Aurora 1914).
Révai Nagy Lexikona ХП. köt. Bp. 1915.
A Regélő 1843-iki évfolyamában jelentek meg Lévay legelső
költeményei. E meglehetősen fanyar zsengéket hetvenöt esztendőn
keresztül ú j meg új termés követte, szépülve színben ós alakban,
nemesedve zamatban, úgy, hogy az utolsó évtizedek termése már azon
finom különlegességek közé tartozik, melyek nem csupán élvezetet
nyújtanak, hanem a legegészségesebb tapasztalati bölcseség üdítő ere jét is ; s mintegy a hosszú ós szép élet titka szüremlik ki belőlük.
A csaknem egy évszázadra terjedő életkor szelíd melege tette lehetővé e sajátos varázsú költészet megérlelődését, melynek hatása is
azért olyan biztos, mert a megénekelt elvek hátterében fényes igazolásképen egy mintaszerű életpálya tárul elénk. A sors, mely a hoszszú életet sokszor oly kétes értékű ajándék gyanánt osztja a költőknek, Lévay iránt valóban kegyes volt, talán azért, mert sehogysem
tudott belekötni ebbe a szerencsés természetű halandóba, kinek jellemében igazán nyoma sem volt a ußpK-nek, mely a régi görögök hite
szerint fel szokta ébreszteni a sors irigy haragját. Sorsa jóvoltából
sikerült Lévaynak az öreg kort is eszményei szolgálatába vonni s
irodalmunkat a költészet azon ritka virágaival gazdagítani, melyek az
élet estéjén nyílnak a legszebben. Az aggság évei az ő költészetének
nem hanyatlását, hanem betetőzését jelentik, hírnevének javarésze is
hozzájuk fűződik. Mert míg éltek nagy kortársai : Tompa s főként
Arany, a kisebb tehetségű és különben is félrevonuló Lévayval keve
set foglalkozott a közvélemény ; a rendkívüli tulajdonságokat kereső
és bámuló közönség Lévayban sokáig n e m talált semmi rendkívülit.
Hanem midőn a hírneves kortársak egymás után roppantak össze az
élet terhe alatt, Lévay pedig nyolcvannégy éves korában új költeményes kötetet, nyolcvankilenc éves korában új Shakespeare-fordítást
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adott ki, kilencven esztendős korában akadémiai nagyjutalmat nyert
6 a Múzsa kegyeinek birtokában lépett a tizedik X-be.
ez máirendkívüli dolog volt. Kezdett mindenki figyelme ée tisztelete Lévay
felé fordúlni, mert nyilvánvalóvá lett, hogy csak rendkívüli szellem
őrizheti meg ennyi időn át teremtő erejét. Az elhúnyt jelesek : kiknek barátja, a nagy idők : melyeknek tanúja volt, kezdtek fényükkel
glóriát fonni ősz feje köré s 1911-ben. mikor a Kisfaludy-Társaság
Miskolcon tartotta meg gyűlését legrégibb tagjának tiszteletére: tulaj donképen az egész magyar intelligencia hódolata járult a felvirágo
zott székben ülő, meghatott költő elé. Lassanként azzá vált Lévay
irodalmunk számára, aminek ő az öreg honvédeket nevezi egyik versében : élő ereklyévé. Hiszen ő még ismerte Petőfit, hallgatta Kossuthot, kedves apródja volt Szemere Bertalannak, eszményi barátság
fűzte Aranyhoz, Tompához, Kazinczy Gáborhoz. Gyulai Pálhoz, míg
végiil
akárcsak leghíresebb költeményének hőse : Mikes — egyedül maradt ő is. hallgatva a körülte hömpölygő modern élet mormolását. . .
Az olyan csodás intenzitású rövid emberi ós költői pályafutást,
amilyen pl. a Petőfié, érdekes ellentétkópen egészíti ki Lévay életének
hogy úgy mondjuk — extenzív szépsége. Nagyon érthető, hogy
egy kilencvenhárom évnyi életre hivatott költőt nem bocsáthatott útjára
a természet a Petőfi emésztő indulataival és perzselő szenvedélyeivel.
A tág határok közt elcsitulnak ezek é.s egyenletesen oszlanak meg,
hogy tartalmat adhassanak egy léleknek közel száz éven keresztül.
Lévay géniuszának főszerepe a szemlélődés, mely egyaránt irányul a külső eseményekre s a költő belső élményeire, próbálva elérni azt. ami voltaképen mindnyájunk főcélja s az egész földi boldogság kulcsa : a külső és belső világnak minél tökéletesebb összhangját. Csakhogy kevés embernek sikerül ez, teljes mértékben pedig talán
senkinek sem. Lévay is, sok évnyi borús szemlélődés után nem minden rezignáció nélkül ismeri el, hogy képzeletünk eszményi világa
és a valóságos élet között legjobb esetben is csak kompromisszum
1 étesíthető, a külső élet visszásságai elől olykor-olykor okvetlenül
menedékhelyre van szükségünk s ezt csakis saját «szív-életünk» nyújthatja, ha ez tiszta s egészséges. Bizony nem kevés esengésbe és alkudozásba került neki is, míg szív-életét annyira-amennyire megfegyelmezhette s az ember számára kijelölhette a legkedvezőbb helyet — vala
hol a rideg valóság és ábrándjaink világa között. Hogy e becses ered
ményre eljuthasson, számos esztendőt kellett kísérletezéssel eltöltenie.
melynek tárgya önmaga voB. A szemlélődő életben mindig van
valami meddő vonás s ebből vezethető le Lévay lírájának szelíd méla
búja. Valamint legtiatalabbkori verseinek egyikében (Folyam
partján)
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már lemondóan utal arra a passzív szerepre, mellyel 6 az idő folyójának hullámait csak mélázva nézi : legutolsó költeményes kötetében
(1009) megint csak ahhoz az «együgyű, komoly pór»-hoz kénytelen
magát hasonlítani, ki a patak partján ülve várja, míg a víz lefoly
(Vergődés). Az aktivitás hiánya csakugyan eleitől fogva ott lappang
Lévay egyéniségében: minthogy pedig az élet harcában sokszor szűk
ségiink volna cselekvő erélyre, költőnk eleinte nem igen leli helyét
a világban s egész sereg költeménye születik a való és az óhajtott
világ közti kiegyenlíthetetlennek látszó ellentétből. Az önkényuralom
«való" világa másfél évtizeden át tényleg elszomorító lehetett a fiatal
Lévayra nézve, de mélabújának nem a hazafiúi fájdalom volt egyedüli forrása, ez csupán elmélyítette s tartósabbá tette amazt. Elég az
hozzá, hogy költőnket gyakran olyanforma határozatlan vágyak emésztik valami «messze levő szép világ boldogabb vidéke» után, mint
Kölcseyt, Lévaynak a megyei élet terén eszményi törekvésű elődjét
és kartársát. Lévay is más néppel szeretné benépesíteni a világot,
olyannal, melynek keblében tisztább szellem él (Tűzhelyem.) s csüggedten sóhajtja: «Más ég alatt, más tájon születnem, Jobb időben
jobb lett volna tán» (Születésem napja). Merengéséből minduntalan
felijeszti a «valóság hideg újja», a vidor játék helyére lépő zord valóság, ez a síri kép. melyet borzad lelke átölelni (Fedezz el, Szárnyas
napok). Álmaihoz menekül, «szíve jobb hevéhez» s ilyenkor válik
ideiglenesen valóra eszménye : «Önteremtett ábránd, Csendes, boldog,
élet ! (Ke kérdjétek, Falun). . . Ez az utolsó idézet már sejteti az
útat, mely a révpart felé vezet. A boldog élet Lévay szerint a tsendes
élet, mely nem riasztja el az ábrándokat s lehetővé teszi szív-óletének zavartalan ölelkezését a külső világgal. Alig várja, hogy titkos
könnyek árán szerzett elveiből levonhassa a gyakorlati következtetést
s megkezdhesse azt a meghatóan egyszerű, de nem kevésbbé költői
életmódot, mely — a költői erő roppant szívósságát tekintve - világirodalmi ritkaság. Az 1852-ik óv adta vissza Lóvayt, a pesti újságírót, szülőföldjének, a Sajó-vidéki kies Borsodnak, melyet számtalanszor megénekelt. A miskolci ref. gimnázium szeretettel hívta haza a
tanári székbe egykori növendékét, ez pedig örömmel tette kockára
költői hírnevét, hogy eltemetkezhessék az otthon emlékei és ábrándjai
közé. A múlt egyes keserű tapasztalatai, a haza gyászos helyzete, a
tanári pálya idegfárasztó mozzanatai meg-megpendítenek fájó húrokat
lantján továbbra is, de mindinkább kezdi belátni Lévay, hogy a
szenvedés a legjobb kulcs az élet értelmének kifürkészéséhez s mihelyt
az átélt bajok emlékekké váltak, megbecsülhetetlen kincseket bírunk
bennök. A múzsa búcsújában, már lehiggadt bölcseséggel mondja :
«Ami most panaszra késztet, Vagy kegyetlen úntat is. Ha rá később
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visszanézek, talán még mulattat is» (Rossz nap).1 A külső és belső
világ összhangba hozatalán kísérletezve, szemlélődése az évek sokasodtával mind egyetemesebbé és messzebblátóvá lesz ; a jelen keserűségével szemben már eleve enyhülést merít saját élményeinek tárházából, a hosszú élet óriási területet von tapasztalatai körébe s r á ruháztatja költőnkre a bölcs öregség legszebb szerepét: az emberiség
tanítását és vigasztalását Az öregedő Lévaynak nagy öröme telik
abban, ha a keresztyén hit elveire s a tapasztalati bölcseség szabályaira a költészet fényével rávilágíthat. Elete vége felé valósággal
szentenciákban gondolkozik ; versei, melyek a külső természet jelenségeiből indulnak ki. ösztönszerűleg lelki analógiákban végződnek s
legtöbbször egy-egy arany-mondássá, egy-egy megszívlelendő maximává kerekednek ki, már címükkel hívogatva és tájékoztatva a j ó
tanácsra vagy vigasztalásra szorulókat : Ara emlékkönyvébe,
Arvalányka
emlékkönyvébe.
Színésznő
emlékkönyvébe,
As ifjúság
albumába, Egy lánykának,
Kis leánynak,
Emléksorok, Nefelejcsek,
Rátorítás, stb. Két utolsó versgyűjteménye tele van efajta költeményekkel.
Az ilyen élet, mely mindent a nyugodt szemlélődés szükséges
távolába szeret helyezni, nem engedi erőre kapni a szenvedélyeket.
A Ló és lovag c. ismert költemény szerzője nemcsak másnak osztogatja a jó tanácsot, hanem elsősorban önmagát inti a «heves indulat» veszélyeitől. A nemes érzelmek végig kisérik őt az életen, anélkül, hogy végletekbe csapnának át. Lévayban is megvolt Petőfi két
eszménye : szabadság
szerelem, de ezek is legtöbbször a borongó
emlékezés és bizonytalan vágy fátyola alatt mutatkoznak költészetében. Szívével mindig szolgálta e két eszményt, a szükséges aktivitás
azonban hiányzott belőle ; s valamint a szabadságharc idején n e m z e t ő r
volt. anélkül, hogy dolga akadt volna (Régi emlék), a szerelemben
sem vitte tovább az ábrándos álmodozásnál. Hazafias költeményei
közül az Összes Költemények sajtó alá rendezésekor csaknem m i n d e n
olyan darabot kitörölt, mely 1848—49-ben keletkezett; 2 az t> h az л lia*
múzsájának igazi szerepe — m i n t Aranyé és Tompáé is — 1850ben kezdődött, a szabadságharc passzív korszakában, mikor már
nemzetének gyászos végű küzdelmeit saját fájó emlékeivé
avathatta. De ez a féltő hazaszeretet aztán sohasem gyengül, mindenik
eltöltött esztendő újabb és újabb emlékek gyökérszálaival fogódzik a
1

Az emlékek e merengő kultusza Tennysont juttatja eszünkbe, a&i
csakugyan szintén vallja, hogy : « . . . the past will allways win | A glory
from its being far.» (In memóriám A. II. H. XXTV.)
2
1848—49-ben termett verseiből húsz darabot ,4 múzsa búcsúja c.
kötetének végére iktatott be 1909-ben.
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(
honi talajba. A ragaszkodás e gyökerei a szülőföldben erősödtek meg.
de mohón ágaznak szerte, ameddig csak magyar rögöket találnak ;
szülőföldjében Lévay
mint maga mondja — a hazát szereti (Itt
születtem). Legszaporábban születtek hazafias költeményei az elnyomatás idején ; egyik ekkori verses füzete (Emlékdalok De Lagrange
asszonyhoz
1850) a cenzor ollójával is megismerkedett. Politikai
egünk kiderültével ódákban méltatja számos jelesünk hazafiúi érdemeit. A féltő aggodalom keserűbb hangjai törnek ki belőle 1904-—1900-ban, belső politikai viszonyaink elfajulásának l á t t á r a : s mintha
a jövő titkaiban olvasott volna, több ízben megénekli a Kárpátokat,
amint őrt állanak a magyar határon. Hangosabban ós szilajabban
nyilvánuló hazaszeretetre akad példa irodalmunkban, bensőségesebbre
aligha. — Szerelmi költészetén valami szemérmes zárkózottság és
önbizalom-hiány érzik. Szív-életének passzív szemléletében, a saját
énjének feladott örökös kérdések tisztázásában elteltek az évek s
Lévay -— ez a szeretetre oly méltó, testileg-lelkileg szép ember
itt is csak édes-bús emlékek hervatag koszorúira hajthatja fejét, hogy
tovább álmodozzék rajtok. De ép ezzel tanít bennünket arra., hogy a
boldogító emlékek közt, nem az érzéki gyönyörök s gyakorlati sikerek a legkedvesebbek, hanem a szív titkos világa, mely egy-egy
bájos leányarcot csodás eszménnyé avat ós ezt semmitől sem félti
jobban, mint a valóság kiábrándító tapasztalataitól. A csalódás mindenünkből kiverhet bennünket, csak emlékeink szentélyéből nem, ez
a tanulság hangzik ki Lévay költészetéből, sok vergődő szívnek
mutatva ezzel vigasztalást.
Aki ily kitartóan dolgozik saját egyéniségéuek kiépítésén, védve
van attól a veszedelemtől, hogy egyik vagy másik költőnek utánzójává váljék. Mindössze az ifjúkor kiforratlan szakában érezhető Lévay
versein Petőfi erős hatása. Legkevésbbé szerencsés ez a hatás a hazafias költeményeken (természetesen csak a szabadságharc idejéből és
az ötvenes évekből valókra kell gondolnunk), melyekbe я petőfieskedés számos félszegsége és erőlködése belopódzott : de a genre-képekben (Furcsa Balog, Senki Pót, Koldus Peti, Fecske cigány) és egv
csomó szép népdalában m á r Petőfi hivatott tanítványának mutatkozik.
A népiességet sohasem értelmezte úgy, mintha ez a műgond és
jó ízlés fölösleges voltát jelentené : a kelmeiség cicomás hóbortjait
mindig megvetette : hiszen Lévay tehetségének első méltánylója is
épen Erdélyi János volt. a kelmeiség szó megalkotója s ennek az
iránynak ostorozója. Lévay legkitűnőbb néhány költőnkhöz s kritikusunkhoz csatlakozott ós két emberöltőn keresztül, a magyar líra
oly különíélo áramlatai között, jelentékeny tehetségének egész erejével buzgólkodott népies-nemzeti költészetünknek a művészet eszköIrodalomtöAénet.
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zeivel való megnemesítésén. Működésének igazi irodalomtörténeti
jelentősége ebben van. Arany, Tompa, Gyulai és Lévay írói működését erős szálak fűzik egymáshoz, bár e szálak n e m az utánzás
bilincsei ; közös eszmény irányította őket, találkozniok kellett. Magasan kiemelkedik közűlök tehetségével Arany, de gondolkozása módjában csaknem egy velük. Lévay és Arany levelezése ékes tanújele
két nemes szellem barátságának. Kiterjedt nyelvismeret és aprólékos
műgond tekintetében Lévaynál jobban egy költőnk sem hasonlít
Aranyhoz ; e két tulajdonság szinte predesztinálta mindkettőjüket a
műfordításra, mely téren oly szépeket alkottak. De emberi jellemük
és klasszikai hagyományokból táplálkozó világnézetük is egyforma
volt, csak az élet bánt el Arannyal szigorúbban. . . Legbensőbb barátságban mégis Tompával volt Lévay. Költészetükben egymásra nem
igen hatottak ugyan, amint ezt Voinovich Géza is kiemeli, de jellemök eredeti vonásai több pontban hasonlók s ezért vonzódtak oly
őszintén egymáshoz. A természet csendes világát egyformán szerették s állandó lakólielyökűl választották mind a ketten. Tompa papi
hivatása és Lévay vaUásos szemlélődése egyaránt szívesen ismerte
föl a nagy természetben a Teremte keze n y o m á t ; a Sajó virágos
partjain, a Bükk és Tátra regényes tájain nemcsak testük felfrissülését, hanem a végtelenség gondolatán merengő lelkük megtisztulását
és kielégülését is keresték. Tompa Falusi képje, Fent és alantja stb.
meg Lévay Falun vagy Ide lent c. versei egészen azonos réteget
világítanak meg a két költő egyéniségében : midőn Tompa a kis
kunyhót mondja boldogabbnak a büszke palotánál, Lévay pedig a
bokrot a hegynél : a két jelkép mögül közös életideál sugárzik elő.
A mély vallásosság, mely olyan templomi szárnyalású költeményeket
alkot, mint Tompa Új Simeonja, vagy Lévay Apostolok]»., általában
kedves szereppé teszi mindkét költő számára a keresztyén hit igéinek hirdetését, a szenvedők vigasztalását. Tompának épúgy bőven
vannak emléklapjai
és emléksorai, intelmei egy anyához, a gyászolóhoz stb., mint Lóvaynak, mind a ketten szép szavakkal búcsúztatják
el a zárdába készülő hajadont s írnak mindketten reggeli és esti
imádságot, illetőleg éneket. Tompa tehetsége nagyobb szabású és több
oldalú a Lévayónál, de kedélye betegebb; e beteg kedélyben szörnyek tanyáztak, melyek a vallásos hit korlátai közül is ki-kiszabadultak, fölemésztvén Tompának testi-lelki erejét. Ellenben Lévaynál,
aki hetven éves korában még jókedvűen vadászgatott a Bükk erdőségében, a lélek egyensúlyára kitűnően vigyázott a bámulatos testi
egészség és szívósság. Pompás eklektikus filozófiája az életből is ki
t u d t a válogatni a fúlánk nélküli örömöket, olvasmányai terén is a
vele rokon szellemek élvezetes társaságára szorítkozott.
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Legkedvesebb olvasmányaiból sokat átültetett irodalmunkba kiváló fordítói tehetséggel és jelentékeny sikerrel. Bórangerbó'l pl. a
Honvágy tetszett meg neki, melyben a Párizsba került ifjú pásztor
epedő vágya hallatszik szülőfaluja után és a Fecskék, melyektől a rab
vitéz hazai híreket vár. Műfordítói ügyességét próbára csábította egyikmásik vers a mélabús Mussettől, a rejtelmes Poetól s másoktól (Goethe.
Heine, Shelling, Y. Hugo), de különös vonzóerőt gyakorolt rája Long fellow szelíd költészete, az angol-skót népballadák, legfőképen pedig
a skót parasztköltő : Burns. Ez utóbbihoz két erős szál kapcsolta
Lévayt : a kettőjök közti határozott lelki rokonság és a szerencsétlen
életű skót lantos iránti őszinte részvét. Lévay Burns költészetét a
Petőfiével látja rokonnak : de magát Lévayt nem kevesebb joggal
lehet skót társával összehasonlítani. Burns ép oly kizárólagos művelője a lírai rövidebb műformáknak, mint Lévay ós dalokon kívül
alig írt egyebet. A mély és erős hazaszeretet mindkét költőnél a legszűkebb otthonnak, egy-egy kedves völgynek és folyócskának idilli
szeretetéből fejlődik ki s ez utóbbi marad érzelmi világuk állandó
középpontja. Mindkettőjük szíve-lelke a protestáns hit eszméitől van
áthatva ; ami különbséget látunk köztük ezen a téren, az a skót és
magyar protestántizmus különböző volta. Burns vérében mindenesetre volt izgató ós emésztő anyag is, de mintha a kiszámíthatatlan
sors mostohasága volna egyik főoka annak, hogy az egyszerű, idilli
életre hivatott Burns pályája oly szomorú eltérést mutat a Lévayótól. Lévay szerető részvéttel merült el Burns költészetébe, melynek
darabjaiból 1892-ben terjedelmes kötetnyi fordítást adott közre. Burns
verseinek lefordításánál — főkép a nyelv és verselés terén — oly
különleges nehézségek merülnek fel, melyek a teljes sikert eleve lehetetlenné teszik ; örömest elismeri azonban mindenki, hogy Lévaynak
sikerült a lehetőségig leküzdeni az akadályokat s hogy a magyar
Burns-kötet műfordításunknak egyik jelessége; a fordító elé tornyosuló számos akadály állandó ingert gyakorolt Lévay becsvágyára s e
téren maga az erőfeszítés már élvezet volt neki. A Burns-kötet sajtó
alá rendezésekor pl. a Jolly beggarsn&k — Carlyle. szerint Burns
leghíresebb költeményének — lefordításával sehogysem tudott boldogulni ; de nem vesztette el türelmét s évek múlva a magyar nyelv
fegyverével mégis csak kiküzdötte a sikert, úgy, hogy A múzsa
búcsúja, már a Víg koldusokat is bemutatja az olvasónak. — Shakespeare-és Moliére-fordítóink közt is ott szerepel Léyay; Shakespeare
színművei közül ötöt, Molièreéi közül kettőt ültetett át irodalmunkba.
A Kisfaludy-Társaság új magyar Shakespeare-kiadása számára a
Makrancos hölgyet másodszor is lefordította az immár agg költő,
illetőleg régebbi fordításán — kivált a magyarosság szempontjából —
18*

260

zsigmond

kebenc.

sokat javított és simított.
Horatius egy pár ódájának s Seneca
Vigasztalásainak lefordításával mintegy saját lelki szükségletének tett
eleget.
A kitűnő formaérzék ós művészi verselés, melyek oly hivatottá
tették Lévayt a fordításra, eredeti költészetének is főerényei. Ezen a
réven kapta a legtöbb dicséretet, kezdve Toldy Ferenc bírálatán (1852),
sőt még előbb, Erdélyi János buzdító szavain. Az érzelmi skála és a?
eszmekör egyhangúságát a verealakok nagy változatossága elleu
súlyozza, kitűnő ritmus-érzéke s pompás rímei Arany művészetére
emlékeztetnek és méltók is ahhoz. A gondolatok költői genezisére,
egyes kedvenc eszmék és ötletek ismételt feldolgozására, a talpraesett kompozíciókra stb. vonatkozólag számos finom észrevétel olvasható Voinovich Géza tanulmányában. Valóban, ha semmi egyebet
nem tekintünk is, már maga a hetven évet meghaladó költői foglal
kozás, mely a líra határaiból sohase kalandozott el. oly nyugodt biztosságot, oly kivételes gyakorlottságot eredményezett, melynek segítségével Lévay az ő érzelemvilágának meglehetősen szűk területéről
gazdag aratást gyűjthetett. Minthogy okos önbírálata visszatartotta
olyan műfajok terén való próbálkozástól, melyek tehetségéhez nem
•llettek volna, ezért alig van költőnk, kinek műveiben oly kevés kon krét hibára vagy fogyatkozásra mutathatnánk rá, mint Lévay lírájában. Az is az ő okos mérsékletének köszönhető, hogy élete és költészete közt nyoma sincs olyas illuzió-rontó ellentétnek, mely nagyon
sokat levon egyik-másik író hatásából. Lévay azonos elvek szerint
élt és írt, élete és költészete két egyformán sikerűit művészi alkotás
ZSIGMOND
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KOSSUTH LAJOS HÍRLAPÍRÓI MUNKÁSSÁGÁHOZ.
Kossuth Lajos neve a hirlapíras útján left közismertté, az
Országgyűlési, majd Törvényhatósági
Tudósításokkal. Mivel ez utóbbi
lapját a nádor tilalmai ellenére szerkesztette és megküldte a törvényhatóságoknak, 1837 május havában a kormány elfogatta, pörbe fogta
- 1839-ben a vizsgálati fogságon felül három évi börtönre Ítélte.
Kossuth ügye ezzel országossá vált, a törvényhatóságok jó része, az
••llenzék mindent elkövetett kiszabadítása érdekében s az 1839/4-0-ikí
országgyűlés ki is vívta, hogy 1840 április havában kegyelmet nyert.
Ezen előzmény után bizonyára feltűnést keltő volt, hogy a hirlap1
rasért fogságot szenvedett Kossuth Lajos alig fél évvel kiszabadulása
után Landerer Lajos Pesti Hírlapjának szerkesztője lett. Annál inkább
volt feltűnő, mert akkor folyamodni kellett a kormányhoz, hogy hírlapot ki lehessen adni. Ez okból mindenféle magyarázatot kerestek
és találtak az emberek a Pesti Hirlap szerkesztésének magyarázatául.
<4r. Majláth .lános. aki a titkos rendőrséggel érintkezésben állott, feljegyzi pl. az országban keringő h í r t hogy a bécsi rendőrség a magyar
udv. kancellária mellőzésével eszközölte ki Landerernek az engedélyt,
mert így vélte Kossuthot a kormány céljai számára megnyerni.
Azt, hogy hogyan lett a Pesti Hirlap szerkesztője, elmondja maga
Kossuth Lajos Felelet Gróf Széchenyi Istvánnak (Pest, 1841.) című
röpiratában válaszul Széchenyinek a Kelet népe című művében kifejezett támadására. Széchenyi ugyanis azt állította művében, hogy az
pllenzék az 1839 40-iki országgyűlés után egy nemzeti hirlap kiadását tervezte, hogy organuma legyen s így jött létre a Pesti Hirlap.
Kossuth röpiratában (57. 1.) helyreigazítja ezt. A Pesti Hirlap
nem mint az ellenzék organuma született, azzá csak lett. Keletkezése
mán. Fogságából való kiszabadulása után barátai azt ajánlották neki,
keressen a sajtó terén munkateret magának. Ez azonban lehetetlenségnek látszott előtte, nemcsak az előzmények után, hanem különösen
a cenzúra nehézségei miatt. Midőn azonban látta, hogy a cenzúra az
országgyűlés után határozottan liberálisabb lett. abban a körben,
amelyhez tartozott, felmerült egy lap alapításának terve s egy barátja
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magára is vállalta az engedély kieszközlését. Ez azonban nem sikerült.
Időközben Landerer kieszközölte a maga számára Munkácsy Sürgöny
című lapja kiadási jogának átruházását s december 28. vagy 29-én
felszólította az engedélyezett Pesti Hirlap szerkesztésére. Miután kételkedett ennek léhetőségében, Landerer biztosította, hogy a bécsi kormánynak nincs kifogása az ő szerkesztősége ellen, mert «a magyar
nemzet hosszas alkotmányos élet után megérett annyira, hogy minden
véleménynek a méltányosság, törvényesség és illendőség határai közt
(mire felügyelni a censura kötelessége) szabad kifejezés engedtessék. •>
Mint kiadónak kötelessége a fennálló szabályokat megtartani, a lap
•belső ceconomiájá»-nak kezelésébe senki sem avatkozik s a név ellen
a kormánynak kifogása nem lehet. Ezek után Kossuth megvizsgálta
a lap tervét, ezt elfogadhatónak találván, megírta a bevezető cikket :
в midőn a censura ezt engedélyezte, megkötötte Landererral a
szerződést.
Kossuth e nyilatkozata teljesen megvilágítja ez ügyben való
szerepét. A Pesti Hírlapnak
keletkezéséről, illetőleg Landerernek
eljárásáról azonban keveset tudunk meg. Róla ez ügyben két fontos
forrás nyilatkozik. Az egyik Wirkner Lajos, a magyar kancellária
titkára és előadója, aki 1879-ben megjelent Élményeimben
(123. L)
tárgyalja a Pesti Hirlap keletkezését. Szerinte mindenkinek föltűnt,
hogy az akkori viszonyok között mint volt lehetséges, hogy Kossuthot
a történtek után a Pesti Hirlap szerkesztéséhez bocsátották. Véleménye
szerint úgy volt ez lehetséges, hogy a lap tulajdonosa. Landerer.
Sedlnitzky rendőrminiszternek «kiváló kegyence» volt, s ő oly szerkesztőt keresett, aki az előfizetők számát szaporítva a lap jövedelmét
és hasznát gyarapítja, s ezt Kossuthban vélte feltalálni ; a magyar
kormány politikája pedig kedvezett neki e tervének keresztülvitelében,
mert ez viszont arra törekedett, hogy az országban panaszra ne adjon
okot, s épen ezért szemet húnvt a dolog fölött.
Még fontosabb a másik forrás : idősb Szőgyény-Marich László
emlékirata, amely 1903-ban jelent meg s amely részletesebb, Wirknert
kiegészítő és elhallgatásait felfedő magyarázatot ad a Pesti Hirlap
keletkezéséről. Szőgyény ez időben a magyar kancellária azon osztályának volt előadója, amely a hírlapok engedélyezését intézte. így
emlékezik meg emlékiratában a Pesti Hírlapról (18—19) : «Lényeges
részem volt a híres Pesti Hírlapnak keletkezésében is. A kancellár
ugyanis megkeresett, hogy ez ügyet igyekezzem a kancellárián dűlőre
vinni, mert ha a kancellária az engedélyezést megtagadja, az ügyet
ő felsége elé kellett volna terjeszteni, ahol az gróf Czirákv miniszter
és Somssich államtanácsos indítványára okvetlenül kedvezőtlen elintézést nyer, pedig a kancellár a hirlap engedélyezését nagyhatású
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politikai számításnak tartotta s azt mindenáron sürgette. Wirkner
Lajos ugyanis azon volt, hogy Landerer Lajos pesti könyvnyomdásznak teljesítendő volna az a kérelme, mely szerint egy már meglévő
és jelenleg senkitől nem használt hírlapi privilégium reá ruháztassék.
Ez esetben t. i. sikerülne Kossuth Lajost, Luka Sándor közbenjárásával
szerkesztőül megnyerni, minek azon előnye volna, hogy Kossuth
dolgozatai cenzúra alá kerülvén, tollának veszélyes irányától nem
kellene tartani. Landerer a titkos rendőrségnek tagja lévén, ennek
tudtával tette meg ebbeli lépését. Lényeges volt tehát, hogy a
kancellária a dolog elé ne gördítsen akadályt. Előadói javaslatom
következtében a kancellária azon az alapon, hogy nem új privilégiumról
van szó, Landerernek a privilégiumot megadta és ő azután lapja szerkesztőjéül Kossuthot nyerte meg.»
Thallóczy Lajos a Szőgyény-féle emlékiratok függelékében az
államtanácsnak a Pesti Ifir lap engedélyezésére vonatkozó érdekes
adataival egészíti ki Szőgyény adatait, Wertheimer Ede pedig Landerernek a rendőrséghez való viszonya homályos voltára mutat
reá s a rendőrség adataiból megnevezi, hogy Szentkirályi Móric volt
az. akiről híresztelték, hogy az ellenzék szellemében szerkesztendő
lapot szeretett volna kiadni.
A fauti források adatai több tekintetben hézagosak, néha ellentmondók, úgy hogy több lényeges körülmény e fontos források mellett
nincs tisztázva. Ez buzdított arra, hogy átkutassam a magyar udv.
kancelláriának ezen ügyre vonatkozó aktáit.
Ezekből az aktákból a következőket tudjuk meg.
Landerer Lajos pesti nyomdász 1840 nov. elején adta be folyamodványát Munkácsyéval együtt egyenesen a magyar kancelláriához
s ezt ott nov. 9-én iktatták (15613/1113.). A folyamodványok rövid
tartalmát a kancelláriai szám így jegyzi fel : Munkácsy János kéri
szabadalmának átruházását Landererre, mert egészségi állapota miatt
nem képes a lap kiadására és mert eddig a lapot veszteséggel adta
ki s haszna a nyomdai költségek miatt csak olyannak lesz, aki
egyúttal nyomdász is.
Landerer pesti nyomdász pedig kéri Munkácsy Sürgöny c. lapjának
(és mellékleteinek a Literariai Csarnokunk és a Utasítónak) 1841 jan.
l-étől való átruházását Pesti Újság címen s annak megengedését, hogy
Hivatalos Tudósítók címe alatt kereskedelmi, cső^tömegi s hasonló
hirdetéseket egyedüli jogon tehessen közzé a lappal együtt hetenként
négyszer.
Magát a kérést a kancellária a 15967. sz. alatt intézte el. Az ügyiratot,
előadó tanácsos, Szőgyény fogalmazta. Először is előadja
Landerer fenti kérését, aki az előfizetők biztosítására kész pesti nyom-
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d á j á t lekötni s aki személyi tulajdonságaira nézve arra hivatkozik,
hogy filozófiai és jogi tanulmányait dicséretesen végezte, jártas a
kereskedelmi ügyekben, jó életet élt és becsületes honpolgár, azonkívül,
hogy az atyja által (ki a Pressburger Zrílumj szerkesztője volt) követett
utat fogja követni ö is lapjában, kedvezve a legmagasabb céloknak«
előmozdítva a polgárok javát.
Ezután kifejti Szőgyény, hogy ilyen átruházás ellen az 1839. évi
ápr. 10-iki határozat értelmében azon feltétel mellett, h a az új szerkesztő
a Munkácsy-félc engedélyezett tervet szorosan megtartja, a lapot
hetenként kétszer adja ki s a Hivatalos Tvdósitásokb&n
azt közli,
ámít a 'Munkácsy-féle Utasító, annál kevésbbé lehet ellenvetést tenni,
mivel úgylátszik, hogy a Landerer-fóle nyomda elegendő biztosítékot
n y ú j t az előfizetők számára. De ha ez nem volna elegendő, Landerer
a biztosítékot kötelezvényben is kész megadni. Ami pedig bármely
szerkesztőtől megkívánható személyi tulajdonságot illeti. Landerernek
Pesten német újság kiadhatása iránti kérelmének tárgyalásánál hivatalosan megállapíttatott, hogy érzésére és egyéb tulajdonságaira nézve
alkalmas arra. hogy politikai lapot is nyugodtan reá lehessen bízni,
épen ezért a Pesti Újság és u Hivatalos
Tudósítások
joga reár uh ázható.
Ezen előterjesztés értelmében a kancellária 1840 no.v. 12-iki
kelettel értesítette az engedélyről a helytartótanácsot és felszólította,
hogy az előfizetők érdekeinek biztosítására szükséges kötelezvényt
szerezze meg Landerertől és terjeszsze fel.
Ez a rendelet december 14-én érkezett meg Budára. A helytartótanács azonnal intézkedett ; felszólította a pesti polgármestert a jót
állás megszerzésére, értesítette a censurât miheztartásul. 1 Időközben
azonban kitűnt, hogy Munkácsy a lap átruházása ügyében nemcsak
1

A 15967 1840. kane. szám megőrizte a helytartótanács erre vonatkozó intézkedését, amely mutatja, hogy eréllyel járt el s hogy az ügy
sokáig elhúzódott.
[.anderer jótállott vagyonával, de ezt a helytartótanács nem tartotta
elegendőnek s utasította a várost, vizsgálja meg, hogy a felajánlott nyomda
Landerer tulajdona-e s a biztosításra elegendő-e. Erre a város kapitánya
jelentésben beterjesztette 1 janderernek újabb nyilatkozatát, hogy első nyilatkozata óta szóvetkezett Heckenasttal és ez is jótáll vagyonával. Bár más
nyomdatulajdonosok a nyomdát 30.000 Írtra becsülték s a város bírája ezt
elég biztosítéknak vélte, mivel 3800 előfizető fél évenként csak 19.000 fríot
fizet. A helytartótanács azonban Heckenast vagyonát a Pesther Zeitung
számára fogadta el, Landererét nem tartotta elegendőnek s ezért új jótálló
bizonyítványt követelt tőle, amelyet, úgylátszik. 1842. folyamán Landerer
be is terjesztett.
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Landererrel, hanem Beimel nyomdászszal is tárgyalt, sőt Földvary
Gábor is érdekelve volt ez ügyben, mivel 400 frtot kölcsönzött
Munkácsynak ; épen ezért a helytartótanács kérte a kancelláriát, hogy
az ügy tisztázásáig függessze fel az átruházást. Ezenfelül kérdést is
intézett a Hivatalos Tudósítások ügyében, kérve ez ügyben a részletes
megjelölést, mi közölhető ott (40350/1840. helyt. 588 1841. kanc.).
Ezen iratára azonban a helytartótanács m á r csak 1841 február elején
(a Pesti Hírlap akkor már egy hónapja megjelent) kapta azt a
felvilágosítást, hogy Landerernek a Munkácsy-féle programmot kell
követni, a Hivatalos Tudósításokban
pedig azt szabad közölnie, amit
azelőtt az Utasító adott.
Amint látható, a helytartótanács 1840 december havának közepén
értesült arról, hogy a kancellária a Munkácsy-féle lapot Landererre
ruházta át. A szerkesztőről a kancellária iratában nincs említés, a
lapra (különösen a mellékletre, a Hivatalos Tudósításokra,) vonatkozó
intézkedés homályos. Feltűnést azonban a rendelet, megérkeztekor
Budán nem keltett. A meglepetés a helytartótanácsra és a nádorra
csak december utolsó napjaiban, illetőleg 1841 január 2-án állott be,
amidőn a Pe.sít Hírlap Kossuth szerkesztésében tényleg megjelent. Ezt
a meglepetést lényegesen fokozta egy időközben, még* pedig ugyanezen
időben, lefolyt esemény.
József nádor ugyanis még 1840 november 24-én (1138. sz. iratában) megküldi Majláth kancellárhoz, Szentkirályi Móricnak, az 1839'40.
országgyűlésen Pestmegye volt követének, alábbi folyamodványát,
amelyben ez Értekező című politikai lap kiadására kér engedélyt
A folyamodvány így hangzik :
Fenséges Örökös Császári Királyi Fő Herczeg Nádor Ispány Ur.
Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanács.
Kegyelmes Uram, Kegyes líraim !
Alol írott a leg mélyebb alázattal folyamodok Császári Királyi
Fő Herczegségedhez ós a Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó
Tanácshoz : hogy nekem, mint Szerkesztőnek egy hirlap kiadását ezen
Czím alatt «Értekező» megengedni kegyesen méltóztassanak.
Terve a lapnak: 1-ör oly kérdések fejtegetése, mellyek Magyar
és Erdély Ország belső köz életét tárgy azzá к és mellyek a Törvényhozás útján az idők szükségéhez és a Megyék utasításaikból
merített tapasztaláshoz képpest elébb utóbb határozat alá kerülendenek :
ilyenek például : az ősiség ; — a szabad királyi városok
Törvényhozási állása ; — az adó, annak felosztása ós alapja — a Czéhek
és Limitatiók ;
Büntető Törvényi elvbeli kérdések : — Erdély és
Magyar ( )rszág között az úgy nevezett arctior unió : — a katonai
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ellátás mostani módjából származható visszaélések : mint előkészítése
a megváltásnak ;
a községek álapotja ; s. a. t. Mind ezen kérdések
a törvényes előhaladás ós kifejtés tekintetéből azon elvre állítva : hogy
a törvényen alapuló jogot kárpótlás nélkül elvenni nem lehet. Azonban miután tervem szerónt értekezni és a külömbféle véleményeket
kifejtve, az igazat és jót keresni, nem pedig irányt adni szándékszom :
semmi árnyéklatu vélemény kifejtésének lapom elzárva nem leend. a
mennyire ezen véleménynek nyomtatásban a fennálló szabály rendeletek értelme szerént világot látni lehet.
2-or Helyt foglalnak a Megyék közgyűlésén előforduló tárgyak
feletti rövid, és nem annyira a vitatkozásokhoz, mint a tárgy természetéhez szabott s a végzést érdeklő közlemények.
3-or Magyar és Erdély Országról statistieus adatok, históriai
nevezetesebb emlékek és általában úgy nevezett notitiák.
4-er Minden n e m ű hirdetmények is felvétetnek.
5-ör Külországi közlések a világ minden részeiből ós tartományaiból rövid kivonatban, — m i czélból leginkább az Augspurgi úgynevezett
»Allgemeine Zeitungot» kívánnám kútfőkónt használni.
Az Értekező megjelennék naponként leg alább fél íven. úgy mind
azon által : hogy az ívek száma a szükséghez és a tárgyakhoz képpest
naponként három negyed, vagy egy egész ívre is szaporíttatnék.
Fenséges Császári Királyi Fő Herczeg — Nagy Méltóságú Magyar
Királyi Helytartó T a n á c s ! tagadni nem lehet: hogy a mostani idők
szükségei mások, mint, a mult idők szükségei valának. és hogy ismét
a jövő idők újabb szükségeket fognak tapasztalni : valamint mindenkor
a Magyar alkotmány s a Magyar polgári élet a múltban is az idők
és körülmények szükségeihez képpest fejlett ki. — De tagadni nem
lehet más részről azt is, hogy az idő szükségeinek homályos és mintegy
zavart érzése nem e l é g : hogy a jövő állapot javítására biztos előlépéseket tehessünk, sőt inkább annak tiszta tudása kívántatik különösen
ott. hol a meglevő alapon szükség építteni.
Úgy tartom tehát, hogy nem kell hosszasan ajánlani egy oly
hírlapnak hasznos, sőtt szükséges voltát, melynek czélja éppen az :
hogy a Nemzet életében kifejlett szükségek megösmerésc és ezen
szükségeknek mi módoni betöltése felett értekezzen.
De még inkább kitűnik egy ily lapnak haszna mi nállunk Magyar
Országban, hol a haza jövendő sorsa törvényhozási uton azon utasításoktól függ leginkább, mellyek a Megyékben az Országgyűlési követek
számára készülnek, mert mennyivel több Magyar Polgárnak van ezek
elkészítésébe befolyásuk : annál általányosabban kell elterjedve lenni
a közértelmessógnek, ha azt akarjuk : hogy előlépéseink ne sikeretlen és
szerencsétlen próbák, hanem állandó hasznot Ígérő javítások legyenek.
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Mindezeknél íogva biztat a remény, hogy Fenséges Fő Herczegséged és a Nagy Méltóságú Magyar Királyi Helytartó Tanács czélzatoni
tisztaságáról meggyőzetve kérésemet megtagadni nem fogják. Mellyet
is a legmélyebb alázattal ismételve, maradok stb.Hegalázatosabb szolgája
Szentkirályi Moritz.
A nádor a kérvényt bizalmasan azért közölte a kancellárral, hogy
a kormány szándékáról ez ügyben tájékozódjék. Megemlíti azonkívül,
hogy Szentkirályi azzal a kijelentéssel nyújtotta be kérvényét, hogy
ha ez a szokásos dieasterialis tárgyaláson olyan akadályra találna,
melyből a kérés elutasítására lehetne következtetni, kész kérését
minden tárgyalás előtt visszavonni. Majláth Antal kancellár 1840 nov.
29-én (1234. p. sz.) a felség elé terjesztő a kérést. Az előzményeket
jelentve, rámutatott arra, hogy a nádor nem nyilatkozik határozottan
az engedélyről, csak azt jegyzi meg, hogy ha a kérés a közhasznosság
szempontjából engedélyeztetnék, szigorúan a megjelölt határok közt
kellene a lapnak maradnia, mert ha a dolgozótársak hatása alatt
egyoldalú vagy kormányellenessé válnék : más személyeknek kellene
oly politikai lap kiadását engedélyezni, hogy más világítással és
helyreigazítással az eszmék ellensúlyoztassanak.
Majláth kancellár szerint Szentkirályi oly politikai hírlapot akar
létesíteni, hogy az ellenzék benne elveit a közönség elé vihesse. Sem
a kérvényező, sem dolgozótársai, (köztük Kossuth) neve nem szól a jó
irány mellett. Épen ezért azt véli. hogy nem szabadna megengedni,
hogy oly baj keletkezzék, melynél már eleve felmerül a gond, mint
ezt a nádor is kifejezi, hogy később le kell ezeket küzdeni. Tanácsosabb,
ha oly lap nem engedélyeztetik, amelyről nincs biztosíték, hogy nem
lesz káros. Épen ezért a felség úgy fejezhetné ki idegenkedését, hogy
rendkívüli úton nem ad engedélyt, hanem az előírt dieasterialis útra
utasítja a kérést, s lia nem vonja vissza a kérvényező, a dicasterialistárgyalást meg kell indítani.
A felség elfogadta Majláth előterjesztését s dec. 25-ón utasította
a kancellárt, hogy ha a rendes tárgyalásra kerülne a kérés, legfelsőbb
elhatározásra fel kell terjeszteni.
Időközben, még dec. 8-iki kelettel a felség megküldötte Majláthnak
gr. Sedlnitzky rendőrminiszternek (nov. 20-iki) jelentését Szenkirályinak és Kossuthnak lapkiadásra vonatkozó tervéről (1211. sz.). Ezt
Sedlnitzky egy besúgónak a következő feljelentéséből tudta meg :
Pesth am 13-ten November 1840.
Das vom Szentkirályi und Kossuth für die Ruhe des Landes
äusserst gefährliche Projeckt von der Wittwe Kolcsar in Pesth da»
Privilegium für die ungarische politische Zeitschrift «Hazai Tudósi-

uszota

ftyüi.a.

tások» an sich zu bringen, um selbes im Sinne der Bewegungsparthei
zu redigiren, um durch möglichst herabgesetzten Preis dieses Blattes
dann selbst die gemeine Volksklasse mit in die politischen Interessen
zu ziehen, scheint sich in so ferne realisiren zu wollen, als sie durch
die Fürsprache des Pesther Comitats-Administrators v. Pronay von
S. kk. Hoheit dem E. H. Palatin bereits die Zusage der Unterstützung
dieses Unternehmens erhalten haben : nur solle Szentkirályi den
Rekurs auf dem gewöhnlichen Wege einreichen.
Szentkirályi wird als eigentlicher Unternehmer an der Spitze
stehen, und daher auch den Rekurs bloss unter seinem Namen ein
reichen : nebst ihm und Kossuth sollen noch 3 Redaktoren mitarbeiten,
und als solche Harsányi. ^'áy und Professor Stettner, wenn dieser
aus Pápa nach Pesth übersetzt wird, so wie auch Graf Stefan Széchenyi
gewählt werden. Die Central Redaktoren werden monatlich 60 fr. Cm.
bekommen.
Szentkirályi, der 6 bis 10,00t» fr. C'mze opfern will, steht
für alle Auslagen ; ihm gehört dafür der ausfallende Gewinn und er
besoldet auch noch einen Korrektor, einen Espeditor und zwei Diener.
Ausser diesen soll noch eine Anzahl auswärtiger Mitarbeiter aus den
marquirtesten Oppositions Miinnern. wie Deák, Klauzál, Pulszky.
Szombathelyi, Dominik Teleky gezogen, und in jedem Comitate ein
lionorirter Correspondent bestellt werden, so dass die Unkosten des
Unternehmens sich jährlich auf beiläufig 26,000 fr. Cm. belaufen
dürften, da diese Unternehmung sicli auch durch Pracht und Gross
artigkeit auszeichnen soll.
Szentkirályi reicht den Rekurs dieser Tage bei der k. Statthalterei
ein. und wird auch den Index Curiae, den Personalen und andere
emtlussreiche Männer um Untertstiitzung angehen. Alle die Regierung
vefhassten Namen, wie Z. B. Kossuth sollen weder in . dem Rekurse,
noch in den Annoncen genannt werden, damit die Sache besser
gelinge, und nur unter dem Artickel, den jeder als Correspondent in
die Zeitung giebt. soll immer der Name des Verfassers stehen.
Szentkirályi und Kossuth haben auch schon seit einiger Zeit an
Artickeln gearbeitet, die dem Rekurse beigelegt werden sollen. Kossulli
schrieb über die Repräsentation der Städte in der Gesetzgebung und
über die Vertretung des Bauernstandes ; Szentkirályi
über die
Aviticität und über die Verzweigungen derselben. Alle diese Artickeln
deuten auf liadiealreform hin und sind im Geiste der Opposition,
aber sehr gründlich bearbeitet.
Harsányi soll ebenfalls noch einige
Artickel liefern, und sollte Szentkirályi im kommenden Frühjahre
von den Ständen des Pesther Comitates zum Wizegespann gewählt
werden, so will Szentkirályi die Leitung der Redaction diesem Harsányi
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übergeben, sich aber als Eigenthümer immer die Hauptaufsicht
vorbehalten.
Sollte Graf Stephan Széchenyi die Mitredaction nicht annehmen,
so schlieszt sich Nyáry an, но wie auch Bezeredy aus Tolna, der eben
hier anwesend ist, dann der Advocat und Ingenieur Sáska, der zugleich
Schriftsteller ist.
Die Opposition hegt die Überzeugung dass die Kegierung die
Bewilligung zu einer Zeitung, in welcher die grössten Lebensfragen
als Vorbereitung für die Landtagsverhandlungen besprçchen sind,
nicht beanständigen werde. Auch sucht Szentkirályi den Statthaltereirath Andrásy zu bearbeiten, damit das Unternehmen bei der Statthalterei um so weniger aufgehalten werde, und so vielleicht schon
mit Janner 1841 ins Leben gebracht werden könnte.
Ezt az iratot a király azzal küldötte meg Majláthnak. hogy ha
a Kulcsár-féle szabadalomnak Szentkirályira vagy másra való átruházása a helytartótanácsnál tárgyalás alá kerülne, ezt okvetetlenül fel
kel! felsőbb jóváhagyásra terjeszteni.
Az irat december végén, körülbelül Szentkirályi fenti kérvényének
elintézésével egy időben került a helytartótanácshoz.
Mikor a nádor Szentkirályit értesíteni akarta, már megjelent a
Pesti Hirlap első száma, 1841 január 4-én pedig azzal a nyilatkozattal
előzte meg Szentkirályi az intézkedést, hogy mivel Landerer nyomdász
a Pesti Hirlap kiadására engedélyt nyert, ez m á r meg is jelent és
ugyanazon célt követi, melyet ő is akart, fenti kérésétől eláll.
A kancelláriának a két ügyben való ellentétes eljárása megütközést
keltett a nádornál. Szentkirályinak nem adnak engedélyt lapra, mert
ő ós Kossuth veszélyes lehet, a megbízhatatlan Landerer ellenben a
helytartótanács megkérdezése nélkül privilégiumot kap lapkiadásra
s oda veheti szerkesztőnek Kossuth Lajost.
Bögtön január 4-én tudtára adja röviden a kancellárnak (25. sz.)
e két ellentétes eseményt. Másnap, január 5-én hosszabb levélben
{ eszi szóvá az ügyet. Kifejezi, hogy Kossuth szerkesztősége sok tekintetben felhítta figyelmét az ügyre s minthogy Landerer engedélyének
folyamatára és feltételeire nem emlékszik, mielőtt lépést tenne ez
ügyben, a helytartótanács irataihoz fordult, annál inkább, mivel a
kancellárnak dec. 27-iki irata szerint,, ily hasonló engedély elnyerésére
Szentkirályinak nem volt reménye. A helytartótanács irataiból (t. i.
az 1840 nov. 12-iki engedélyből) kiderült, hogy Munkácsy szabadalma
ugyanoly feltételekkel ruháztatott Landererre, csakhogy ő Hivatala.s
Tudósításokat is mellékelhet, ami által, mivel a cím különböző és
bővebb magyarázat nines a rendeletben, a lap a közönségre nagyobb
befolyást szerezhet Feltűnő Munkácsy rosszhiszeműsége, mert a lap
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átruházása tekintetében először Beimellel tárgyalt s most mégis
Landererre kívánta átruházni. A helytartótanács irataiból kitfinik az is,
hogy Landerer 1838-ban német újság kiadásáért folyamodván, a helytartótanács akkor kimutatta, hogy Landerer politikai újság kiadására
kívánatos tulajdonságokkal nincs felruházva és ezért kérése nem is
teljesíttetett.
Hozzájárul mindezekhez, hogy szerkesztőül Kossuth Lajost jelölte
ki s az engedélyből nem tűnik ki, hogy ezt Landerer felsőbb helyen
előzetesen bejelentette-e s erre engedélyt kapott-e. Régebbi ily eseteknél
(pL Kulcsárnónál) az volt a gyakorlat, hogy ha a kiadó nem a szerkesztő, a szerkesztőt a helytartótanácsnak előzetesen be kellett jelenteni
és a felelősség miatt jóváhagyást kellett nyerni. Maga Landerer is,
mikor 1838-ban a német újságot kérvényezte, kijelentette, hogy a
szerkesztő nevét tudomásul be fogja jelenteni. Mivel Landerer az
engedélyt közvetlenül kapta, a szerkesztőről az engedélyben nincs
említés s így a tárgyalás e tekintetben homályos, könnyen származható
vitás eltérés miatt kéri, közöljék vele, mi történt ez ügyben, hogy
biztosan intézkedhessék. A szerkesztő választása különösen nagy feltűnést keltett, mert a Kossuthról való vélemény e tekintetben még
friss, de azért is, mivel az ő lapja még «hivatalos tudósításokat» is fog
közölni. Munkácsynak rosszhiszeműsége, a szerkesztő bejelentésének
elhanyagolása — ha a bécsi tárgyalások mást nem kívánnak
elegendő okot adnak arra, hogy Landerertől az engedély megvonassák.
"Végül felszólítja a kancellárt, hogy oly esetekben (ez már többször
történt), mikor személyes tulajdonságokról van szó s más jogok érintetnek, esetleges meglepetések (mint most is) elkerülése végett, ne a
helytartótanács befolyása nélkül történjók intézkedés.
A helytartótanács itthon is erélyesen intézkedett az ügyben.
Azonnal felszólíttatta a pesti polgármester útján Landerert, mutassa
elő folyamodványát a rávezetett végzéssel. S mivel Landerer kijelentette, hogy értesülvén az engedélyről, azonnal Pestre sietett s folyamodványát Bécsben hagyta. A nádor már január 7-én felkérte a
kancellárt (34. sz.), hogy a folyamodványt (ha még nála vanl és a
végzés másolatát küldje meg.
A kancellártól azonban nem érkezett semmiféle válasz. Erre a
nádor február 1-én újra hozzáfordul (125. sz.). Rámutat a körülményre,
hogy a Kossuthnak szerkesztővé való választása által keltett feltűnés,
ismert iránya és irataival a polgárok lelkére gyakorolt hatása miatt,
amelyért el is Ítéltetett, a lap további megjelenésével mindinkább
fokozódik ós a lakosság majdnem minden — még érzelmileg különböző — osztályára is kiterjed, úgy hogy véleménye szerint a legutóbbi
időben más esemény nem keltett oly feltűnést, mint ez. Mert ha a
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lap cenzúra alatt is áll, a censor különösen ügyel is, mégis ha leplezve is, úgy hat a lap, hogy a fejedelemhez és hazához hűekben
aggodalom keletkezik. Kossuth gondolkozás- és érzésmódja, esze, ismerete és írásmódja különösen csábító s irányával akadályozza a censort
cselekvésében.
Tudomására adja azonkívül, hogy Landerer széltében híreszteli,
hivatkozván reá (t. i. a kancellárra) és hg. Metternichre, hogy Bécsben
szerkesztőül Kossuth Lajost jelölte meg és erre az engedélyt megkapta.
Ismeretes lévén Landerer könnyelműségéről, nem hiszi ezt azért semmivel értesítés e tekintetben nem érkezett. E híresztelések elhárítása
végett kén azonban, értesítse a dolgok állásáról, mivel Kossuth irányzatában mindjobban előhalad s így könnyen fejlődhetnek oly körülmények, melyek kötelességévé tehetik, hogy esetleg a felsőbb utasítással
ellenkező intézkedéseket tegyen.
Mivel a lap már egy hónapja jelenik meg, ez megnehezíti a
dolgot, melyet rögtön könnyen lehetett volna orvosolni. Landerer nem
elég becsületes eljárása miatt a szabadalom visszavonásával a szerkesztőséggel való baj is megszűnt volna. Most azonban, mivel cenzúra
mellett egy hónap óta szerkesztő, előrelátható, hogy az elmozdítás
vagy a lap megszüntetése vagy végül a szigorúbb cenzúra némely
törvényhatóságnak újabb alapot fog adni az ellentmondásra. Épen
ezért meg kell fontolni, mi helyesebb, a lap megszüntetése, melyre
van elég alap, vagy a cenzúra felügyelete alatt a lap elveinek részrehajlatlan férfiak által való megcáfolása, mert ha ez helyes formában
történik, van reá remény, hogy a közvélemény a lapot kárhoztatni
fogja s ez befolyását elveszíti annál inkább, mivel a szerkesztő támadásaival sok ellenséget szerzett magának.
Végre január 14-iki kelettel (de csak febr. 6-án érkezett meg) a
kancellária életjelt adott magáról, de iratában a fent ismertetett felvilágosításokat küldte a lap terve és a Hivatalos Tudósítások tárgyában
válaszul a decemberi kérdésekre.
A nádor erre rögtön (febr. 8.) válaszol. Utalva előbbi leveleire
azon véleményét fejti ki, hogy mivel a lap censurának van alávetve
és már hosszâbb ideje jelenik meg, nem lehet mást tenni, mint vagy
el kell vonni Landerertől csalárd eljárása miatt a kiadás jogát vagy
a kormányzat és alkotmány ellenes cikkek elhárításával enyhén
censurálni, mert szigorú censura a szerkesztő ismert eszénél és a
dolog állása szerint nem lesz hasznos, sőt Kossuthot, ki lapja 11.
számában elősorolja a programmját gátló körülményeket, tilalomhoz
hasonló késlekedésre vezetné, amint ezt Mednyánszkynak, a cenzúra
főnökének jelentése is bizonyítja.
Mindkét

i

eshetőség

következményekkel

járna : ha

Landerertől

280y i s z o t ag y u l a .

elveszik a jogot, sokan úgy magyaráznák, hogy Kossuth ellen szól
tulajdonképen s így ú j panaszokat kovácsolnának a szó- és írásszabadság megsértése tárgyában ; a másik esetben viszont Kossuth írói féktelensége miatt keletkeznék a panasz s annak okát a kormányzat
kedvezésének, elnézésének tulajdonítanák.
Végre a kancellárnak a nádor j a n . 5-iki és febr. 1-ei panaszaira
adott (febr. 6-án kelt) válasza (125. sz.) is megérkezett. Ebben először
is a Landerer folyamodványára adott végzést közli másolatban. A kérés
tárgyalásának módjára nézve pedig megjegyzi, hogy a kancellária
Landerer személyi tulajdonait, vagyoni helyzetét ismeri azon időből (!),
mikor német újság kiadásának engedélyeért folyamodott, amelyet a
helytartótanács is mérlegelt. Épen ezért azt vélte, hogy a kért enge
délyt most, mivel csak egy meglevő jognak átruházásáról van szó.
újabbi mérlegelés nélkül közvetlenül is megadhatja. Egy kiváló közbenjárás súlya is támogatta Landerer kérését. 1 Elősegítette ezt az engedélyt az is, hogy közel volt az új év kezdete s így érzékeny kár nélkül
az ügyet halogatni nem lehetett, de segítette a hit abban a biztosítékban, melyet a Munkácsy-féle már kipróbált programra а szükséges
vigyázattal nyújt, nem kevésbbé az a kedvező körülmény, melyet az
előzetes censura az író előforduló félrelépéseiben eszközölhet. Különösen megkéri a nádort, utasítsa a censort, hogy a lapnál a Munkácsyféle régi engedély legyen szeme előtt és legyen rajta, hogy a lap a
jog ós helyes elvek ösvényéről ne t é r j e n le.
A nádor a kancellárnak e diplomatikus és óvatos iratára m á r
febr. 11-ón válaszolt (165. sz.). I s m é t kifejtette febr. 8-iki levelére
hivatkozva, hogy Landerer
mint a német újság i r á n t i kérés tárgyalásánál kimutatta — annyira híjával van a pölitikai újság kiadásához
szükséges személyes tulajdonságoknak, hogy Kossuth szerkesztése
alatt sem az előirt Munkácsy-féle programm, sem a censura a lap
korlátok közt való tartására nem elegendő. Landerer ugyanis annyira
könnyelmű, hogy nem képes a szerkesztőt korlátozni, de anyagi
viszonyai sem rendezettek, ezt mutatja, hogy Heckenasttal társult,
amire nincs kiváltsága s a miért több nyomdász felszólalása, miatt
vizsgálat alatt áll. Kossuth gondolkozásmódja minden cikkének irányában, kifejezéseiben annyira kitűnik, hogy lapját a cenzor a
programm szerint alig javíthatja ki s vagy vissza kell vetnie vagy
nagy részben ki kell törölnie, s így a helyettesítésre szükséges idő
hiánya miatt alig szerkeszthető, a m i n t ezt Mednyánszkynak és az
1
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í lie tő censornak mellékelt jelentése mutatja. Ugyanezért pontos utasítást kér a cenzor számára.
Erre már gyorsan válaszolt a kancellár (febr. 15. kelettel) s kérte
a nádort, hogy addig ie, míg a Pesti Hírlap ügyében megindult vizsgálat a legfelsőbb helyen elintézést nem nyer, intse a cenzort, őrködjék,
nehogy a lap a Munkácsy-féle programmtól eltérjen.
A nádor azonnal értesítette (216), hogy a cenzort utasította, ne
t,(írj on semmit, mi a kormány, a törvény vagy közintézmény ellen
van intézve ; a nádor rámutatott arra is. hogy mivel a lap már 7 hete
áll fenn és ellenzéki gondolkozásúak közt is visszatetszést keltett,
megfontolandó, hogy ilyetén változás mellett a dolgok megmaradjanak-e
továbbra ez állapotban s a további kifejlődésre bízassék-e lap sorsa
anélkül, hogy a kormány beleavatkoznék, vagy pedig a kormány
egyébként gondoskodjék e tekintetben.
Eközben febr. 16-án királyi leirat érkezett a kancelláriához, utasítván a kancellárt, tegyen jelentést, ki a Pesti Hirlap censora és
jelentse egyúttal, kire volna teljes nyugodtsággal a lap censurálása
bizható.
A Pesti Hirlap okozta izgalmak ugyanis oly nagyok voltak, hogy
a bécsi államtanácsban is szóba kerültek. Bekivánták a magyar kancelláriától az engedélyező okiratot s ebből kiderült, hogy a kancellária
nem rendes úton határozott, mert nem kérdezte meg a helytartótanácsot s így önkényesen ruházta Landererre Munkácsy jogát. Mivel
azonban ezen már segíteni nem lehetett, az államtanács azt javasolta
a felségnek, utasítsa a kancellárt jelentéstételre a lap censurálása
»gyében.
A kancellária erre (543) a nádor tudósítása .alapján jelentette
hogy a lap cenzora Havas József és mellette Czech János kerülhetne
szóba, de ha az ntóbbi belátásra és egyéb tekintetben jobb is volna az
előbbinél, még akkor sem volna helyes, a nádor szerint, a változás, mert
a lapnál nem a szavak, hanem a rejtett jelentés a fő. S mivel Havas
Pesten lakik, több alkalma van a véleményekről tájékozódni, mint
Czechnek, aki Budán lakik, amely körülmény esetleg törölt cikk
helyettesítésénél a szükséges idő hiánya miatt arra vezetne, hogy
elnézőbb volna, mint Havas. A nádor véleménye szerint a lap megszüntetése és az elnéző censura közt nincs középút, s ha a Pesti Hirlap
továbbra is megmarad, a cenzornak okvetetlenül pontos utasítást
kellene adni.
Majd jelenti a kancellár, hogy Munkácsy joga Landererre 1840
novemberében ruháztatott át. A fennálló programm semmiben sem váltoiott, ez kifejezést nyert a helytartótanácshoz küldött eredeti utasításban és a későbbi iratokban. E körülmény mellett a baj nem a
Irodalomtörténet.
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censurában, hanem a szerkesztő személyében rejlhetik. Kétségtelen a
nehézség, de lia a censor elég belátó és határozott, a baj nem mehet
annyira, hogy az előzetes censurât megbénítsa. A lap megszüntetéséről
most, véleménye szerint, nem lehet szó, mert az így keletkező feltűnés
izgatóbb volna, mint amilyen izgatottságot keltettek az eddigi nem
mérsékelten írt cikkek. A legjobb szer a jelen helyzetben a hatékonyan
alkalmazott előzetes censura. A censor is maradhat, csak utasítást kellene
neki adni, hogy buzgalma ós figyelme nagyobb legyen.
Az államtanács e javaslatot pártolta. Az ügy függőben maradt
1844 aug. 7-éig, amikor Kossuth már nem volt a Pesti Hirlap szerkesztője. Ekkor meg természetesen, mint a felség határozata is kifejezi :
az intézkedés szüksége megszűnt a közben beállt változott viszonyok
miatt.
Az adatokat egybevetve a következő eredményt vonhatjuk le :
Kossuth teljesen h ű e n írja meg a saját magára vonatkozó adatokat.
Az a barátja, aki vele szövetkezett s lapengedélyért folyamodott, Szentkirályi Móric volt. Szentkirályi az engedélyt nem kapta meg.
Landerer az utolsó pillanatban szólította fel Kossuthot a Pesti
Hirlap szerkesztésére. A lapot eleinte Pesti Újságnak nevezte el
Landerer s erre az engedélyt 1840 november hava elején kérte.
Wirkner járt közbe Majláth kancellárnál és (bizonyára Metternichnél
is) a lap engedélyezése ügyében. Landerer 1840 december vége felé
eszközölte ki Majláth kancellárnál — s ebben hg. Metternichnek is
volt része — a Kossuth szerkesztőségére vonatkozó szóbeli jóváhagyást,
úgy hogy a nádort teljesen befejezett t é n y elé állították.
A nádor a helytartótanács jogai érdekében felszólalt. Az egész
ügy az államtanács elé is került, amely azonban a protektorokra való
tekintettel simán intézte el az ügyet.
VISZOTA

GYULA.

MAGYARORSZÁG ÉS A PROVENÇAL KÖLTÉSZET
A középkori Magyarország és fejedelmeinek, szentjeinek történeti
szereplése, hivatása a nyugati román irodalmakban visszatükröződik. 1
A legrégibb modern költészetben, a troubadourok dalaiban történeti
nevek említése, homályos célzások való tényekre irányítják a filológust. Peire Vidal (1175—1205 k.) egyik versszakában dicsőítette Imre
királyt (1196-—1204), dala a király spanyol házasságának idejéből és
a troubadour harmadik korszakából való. 2 Hasonló tényeket csoportosítunk a provençal filológia újabb kutatásai, szövegkiadásai nyomán. :t
Következtethet belőlük úgy a magyar történelem, mint a provençal
irodalomtörténet.
A troubadour-költészet a déleurópai országokban virágzott. Azokkal
az Arpádházi királyok elsősorban házasságok útján voltak összeköttetésben. 1 П. Istvántól (1116—31) I H . Istvánig (1162—73) a görög
Komnenos-dinasztiával való félszázados küzdelem a magyar külpolitikát
Konstantinápoly felé irányította. A keresztesháborúk keletre vezették
a francia és olasz hadakat, ott megalapították a latin császárságot
(1204—61), melyben sok francia család kapott hűbér birtokot. Az
előkelő nemeseket, fejedelmeket elkísérték a troubadourok, a lovagok
sorából is akadt számos dilettáns költő. Szerelmi dalaikban hagyományos
szellemben ünnepelték a gazdagságukról vagy szépségükről híres
asszonyokat, politikai dalaik a bőkezűségükről vagy fukarságukról
ismert hatalmas főurakról szólnak. Megemlékeznek a magyar királyok
1
L. Karl. La Hongrie et les Hongrois dans les chansons de geste.
Revue des langues romanes LI. 1908. 5—в8.
Karl L. Magyarország a spanyol nemzeti és a francia klasszikus
drámában. Budapest, 1916.
2
Forster Gy. III. Béla magyar király emlékezete. Budapest, 1900.
J. Anglade. Les Poésies de Peire Vidal. Paris, 1913. 117—8. 1.
:1
F. Bergert. Die von den Trobadors genannten oder gefeierten Damen.
Halle a. S. 1913, (Beitr. z. Ph. 46.).
* Karl L. Magyar szentek életének hatása a Florence-mondára. A.k.
Ért. 1908. ápr. (különny. 8. 1.).
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külföldi származású hitveseiről, sőt feldolgozták ép úgy, mint »
trouvère-к magyar királyfiak ifjúkori élettörténetét.
Ш . Béla (1173—1196 ápr. 13.) első neje Châtillon Anna (Onnus) vagy
Agnen volt. Atyja R a j m u n d résztvett a második keresztes hadjáratban
és Antiochiát kormányozta. A troubadour-dalok több Ágnest e.mlítenek.
hogy Béla nejére melyiket vonatkoztathatjuk, az egyelőre eldöntetlen. 1
Imre (117Í—1204 okt. 27. előtt) király elvette П. Alfonznak, Ara^oni»
királyának (1)62—96) leányát. Konstanzát. Alfonz Provenoe fejedelme
volt, udvara a troubadourok egyik kedvelt tartózkodási helye. Bőkezűségét dicsérték, a költészetet kedvelte, egy szerelmi dala ránk maradt.
Három leánya volt: Konstaíjza, Imre király (1198) ós háláin, után
(1204) szicíliai Frigyes neje volt., Eleonorát. VI. R a j m u n d Toulouse
grófja (1200) és Sanchát, annak fia VII. Rajmund gróf (1211) vette el.
Gaucelm Faid.it (1190—1240) Uzercheból való troubadour, л kéteshírn
Guillelma Monja ura és Ventadour Mária egyik imádója danwizela
Costanza néven erplíti a spanyol királyleányt, mielőtt I m r e neje lett
volna (1194). Elionors reina de Tolosa szépségét több troubadour
énekelte meg, Sanchára vonatkozik Uc de Saint Cire egy sora. - Peire
Vidal akkor vetődött I m r e udvarába, amikor az Konstan/aval házasságra lépett (1198). Valószínűleg a királyleány hírneve vonzotta, miután
pártfogója II. Alfonz meghalt (1196).
II. András (1175- 1235) másodízben a Courtenay családból Ьаялsodott (1215). Pierre de Courtenay (m. 1216) m i n t keresztes veeér
tűnt ki. Latin császárrá választották, egyik vetélytársa a magyar király
volt. Feleségét Jolántát
(m. 1219) Elias Cairel egyik dalában megemlíti. 3 Elias mesterségére ötvös volt Sarlatban, sokáig tartózkodott
a kelet-római császárságban és Mon t f e r r at ban, IV. Vilmos ndvarábaa.
akit Tesszalonia visszafoglalására ösztökélt. П. András felesége IK
yolánta volt, róla a troubadourok n e m emlékeznek meg, .Harmadik
felesége estei Beatrix (1215 - 4 5 júl. 11.) I. Aldobrandino estei őrgróf
leánya, aki Gemmola kolostorában halt meg. 4 Az öreg király házassága
a fiatal grófleánnyal volt az indító ók arra, hogy Aimeri de Nur bonne
francia eposz szerzője Hermengarde paviai hercegleány kikosarazott
kérői között említi a magyar k i r á l y t . s Három estei Beatrii пот fi
1
Peire Bremon (Ricas Novae) ogyik coblti-ja У'Агпег нет el, Hutít
(Bartsch Grandis, 330., 2.).
2
Bergert, i. m. 25—27.
3
Bergert, i. m. 44.
* ÍJ. Chevalier, Rép. bio-bibl. 94—99.
5
L. Kari, Aimeri de Narbonne etc. Zeitechr. t tr. Hpr. u. Lit. XXIL
1907. 31—38.
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grófnő ólt а Х Ш . században. Az első a magyar királyné, a második
VI. Aazo (m. 1212) leánya (1191- 1226 máj. 10.), aki fogadalmat tett
(121* 80) és Gemmola St. Giambattista kolostorában halt meg,
később boldoggá avatták. II. András feleségének nagynénje volt. A
harmadik Beatrix, VII. Azzo Novello leánya (1222—64). A troubadourob közül Aimeric
de Peguilhan
(1180 1270) és
Rambervin
Buvatelli (m. 1221) ünnepelte egv Beatrix d'Est szépségét. A magyar
királynéra vonatkoztathatjuk-e dalaikat'.' Diez 1 és nyomán mások
meg azt állították. Ujabb kutatások azonban azt bizonyítják, hogy
nagynenjéröl énekeltek. Rambertin Buvatelli meghalt akkor, amikor
II. András felesége csak hat éves volt. Aimeric túlélte, de ajánlásaiban
Beatrixet Malaspina Vilmossal (m. 1220) együtt említi, akinek
halálakor II. András felesége öt éves volt.' 2 Aimeric VI. Azzo udvarában
tartózkodott és gyászverset írt halálára (1212). A szépségéről híres
Beatrix csak hat-hét évvel később mondott le a világ hiúságairól és
• e t t fátyolt magára. Nevét megemlíti Peire Raimon
de Tolosa
1170—1200) egyik ajánlásában és Guilhem de la Tor egy sokat
vitatott versszakában. :!
A provençal verses legendák egyike szent Honorât életéről szól. 4
Szerzője Raimon Feraut szerzetes Lérnis sziget kolostorában, apátja,
Ganceliri de Meyrières felszólítására írta egy latin legenda nyomán
(1Я00 k.). Annak szövegét (A) egy dublini (P. Meyer) és egy oxfordi
(St-engel) kéziratban fedezték fel. Van egy provençal ós egy katalán
fordítása. Rövidített kivonatát (B) Velencében kétszer kinyomtatták
í l 5 0 t és 1511). a Bollandisták csak az utóbbit ismerték és közölték
(márr. 16.). Raimon Feraut provençal legendája (C) tíz kéziratban
van meg. Guessard kézirata nyomán néhány változattal fogyatékosan
kiadta А. К Sardou. 5 Kaimon Feraut művét Máriának,
V. István
(1239 72) magyar király és kún Erzsébet leányának ajánlotta ée
1

F. Diez, Leben u. Werke der Troubadours. Leipzig, 2 k. 1882, 353. 1.
Nyárt Л. Beatrix királyné, TT. András hitvese. Száz. П. 1868. 593. 1.
- fíergert, i. m. 82. 1.
:t
Bergert, i. m. 83. I.
* f . Meyer : Revue des sociétés sav. 6-e s. t. II. 56—63. — Homania
• . 1876. 237.
VIII. 1879. 481 508. — XII. 1883. 336.
Hoxeli : Untersuchungen über die Quellen und das Verh. des pror
und der lat. Lebensbeschr. des h. Honoratus, Berlin, 1876.
H. Moris : Cartulaire de Lérins I. 1883. II. 1905.
H. Munke : Die Vita Sancti Honorati nach drei Handschriften. Halle,
1911. (Beih. Z. B. Ph. XXXII.).
r>
L. Sardou. La Vida de San Honorât. Ann. de la Soc. dee Lettres,
Sciences et Arts des Alpes-Маг. t. IH. Nioe. 1875.
I
I
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jutalmul egy apátságot kapott. Mária férje П. Sánta Károly, Nápoly
és Sicilia királya (124-5 -85), Anjou Károly (1245 85) Provence
grófjának és szent Lajos király öccsének fia volt. Hosch azt állította,
hogy Raimon Feraut pártfogója a magyar királyleány kedvéért nevezte
Provence szentjét magyar királyfinak és a legenda latin kivonata (B)
ezt az adatot a verses legendából (C) vette át. P. Meyer hivatkozott
a dublini kéziratra (A) és a katalán fordításra, melyekben Honorât
atyja Nikomódia és a kúnok tartományának ura. Lérins szerzetesei
hiányos földrajzi ismerettel a kunokat ( C u m a n i ) a magyarokkal azonosították, ezt a hagyományt tükrözteti egymástól függetlenül a provençal
legenda (C) és a latin legenda kivonata (B). Feltevését megerősíthetjük.
Azonban a kunoknak a magyarokkal való azonosítása, akár megvolt
a latin legenda egy régibbi szövegében, akár a. provençal legenda
szerzőjének érdeme meglepő, történeti tájékozottságot árul el. A kúnok
Magyarországon telepedtek le és IV. Kún László (1272—90) igyekezett
őket megtéríteni. III. Miklós pápa Fülöp fermoi püspököt ezért küldte
hozzá. Raimon Feraut pártfogójának Mária királynénak anyja kún
Erzsébet (1255 -95. Kötény kún fejedelem családjából származott.
A provençal legenda (C) forrása a latin szöveg (A) volt, vele
egybevetette P. Meyer és az eltéréseket megállapította. A szerző hőse
származását, neveltetését, ifjúságát, Magyarországból való kivándorlását
(ch. I. II.) forrásánál részletesebben, színesebben adja elő. A francia
nemzeti eposzból vett át neveket, adatokat és a szentet (meghalt 429.
márc. 16.). Nagy Károly (768—814) kortársává teszi. Hogy a magyar
viszonyok jellemzését honnan meríthette, e kérdésre a provençal
philologia eddig választ nem adhatott. 1 Megtaláljuk а Х Ш . század
magyar történeti eseményeiben.
Sz. Honorât atyja Andrioc d'Ongrta, a kúnok fejedelme és Leo
görög császár öccse volt. Marsilis de Mar roc pogány fejedelem feleségül
adta hozzá a szép Heremborc-ot. hogy a n n a k behatása a kereszténységet
romlásba döntse. Andrioc a keresztényeket üldözteti. Mielőtt fiuk megszületett volna, látomásuk volt : benne az igaz hitnek védője támad
(A l. I, с. I = С ch. I, Ц | . A fiú világra jön és Andronic nevet kap.
Atyja haragjától féltik, gondosan nevelik (A c. 2 = С ch. Ц>. Egy napon
szarvas nyomában j á r és egy ismeretlen vándor jelenik meg előtte,
aki Jézus tanának követésére inti, amit a gyermek anyjának elbeszél
és vele annyira megrémíti, hogy az belehal (A c. 5, 6 == С ch. HI,
А с. 8 = С ch. IV—VI). A király fiát keresztény hitéért megfeddi
(A c.<.) = С ch. VII) és a nemzeti eposzból ismert pogány (szerecsen)
hősöket példaképen emlegeti (C ch. VII). Neki szánta Rosemonde-ot, a
1

P. Meyer. Romania, 1909. 154.
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római császár leányát, ezért öccsével együtt Horion de Lausat nemes
emberre bízza, hogy Konstantinápolyba menjenek (Coh. XIJ. Romániában (a kel. császárság) Heuroclaban (Herakleia. négy görög város neve)
találkoznak szent Caprassis térítővel, annak Mayons és Lions nevű
társaival, akik a krétai tenger környékén buzgólkodnak (С ch. ХП).
Caprassis volt az az ismeretlen vándor, aki a gyermek előtt megjelent.
Az ifjút a keresztény hitre téríti, Andronic a keresztségben felveszi a
Honorât nevet és egy éjjel hajóra száll ^C ch. XIII). Elérkezik Lérins
szigetére, azt a kígyóktól csodás módon megtisztítja, kolostort alapít
és mint Arles püspöke szent hírében hal meg.
A provençal legenda első hat fejezete feldolgozza a latin szöveg nyolc
fejezetét, lényegesebb eltérés a hetediktől fogva tűnik fel. egyes események (ch. XI XIII) Kaimon F e r a u t betoldásai. A latinnal egyező fejezetek
a magyar történelem eseményeinek, főkép 1H. Béla (1173—96) uralkodásának ismeretére utalnak. Bátyja Ш. István Mánuelhez
Konstantinápolyba küldte. Felvette az Alcxios nevet és Mária hercegnő jegyese
volt. Mánuel lia születése után visszaküldte s örökösét Alexios császárt
a törökök ellen viselt háborúban támogatta. Felesége Ckâtillon
Ágnes,
Antiochia kormányzójának leánya volt. A legenda szerzője történeti
hűségre nem törekedett ; mégis való események tükröződését látjuk
Andrioc és Leo császár rokonságában, Andrioe és Heremborc házasságában, Andronic (később szent Honorât) névváltoztatásában ós
hazájából való távozásában. Kaimon Feraut legendájában a forrástól
eltérően a magyar király pogány hitvese kedvéért a keresztényeket,
üldözteti. A Roland-énekben
a magyarok Marsile pogány király
seregében harcolnak ; Aygolant 1 ós Marsil 2 említése a nemzeti eposzra,
mint egyik forrásra utal. Andronic és öccse útrakelése. a római császár
leányával való házasítása Florence de Rome3 francia regényes eposz
bevezetésére emlékeztet. Abban Imre és Milo, Fülöp magyar király
liai Szlavónián át (illyr tartomány) Kómába indulnak, ott Imre eljegyzi
Ottó császár egyetlen örökösét, Florence királyleányt és kalandos
harcok után feleségül veszi. Florence mondájára hatott árpádházi
szent Erzsébet élete.' 1 K o s e m o n d e 5 neve sem ismeretlen
francia
nemzeti eposzban.
1

Agolant a nemzeti eposzban kilenc pogány hős neve. Jjinglois, Table
etc. 1904. 8. 1.
2
Marsille Spanyolország szerecsen királya. U. o. 458.
3
A. Walle.nsköld. Florence de Rome. Paris, 1909.1. (S. A. T. F.).
4
Karl L. Árpádházi szent Erzsébet és az üldözött ártatlan nő mondája. Ethnographia, 1908. L. Wallensköld, i. m. 117. 1.
5
Rosamonde, Macabre leánya Elie de Saint Gille eposzban. Langtois.
Table etc. 1904. 574. 1.
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Kaimon F e r a u t a latin legenda (A) magyar vonatkozású adatait
átvette és azokat a francia eposzokból merített motívumokkal gyarapí
totta. Azonban а XIII. század történeti eseményei is hatottak felfogására
A cisztercieket III. Béla hívta Magyarországba. Imre és II. Endre
számukra több apátságot alapítottak. Imre alatt kezdődött a bogumil
bolgárokkal való harc (1202). II. Endre betelepítette a Domokos-rendet
és ugyanaz a rend térítette az eretnekeket a Száván túl,- amelyik a
keresztes hadjáratot hirdette az albigensiek ellen a Ellőne mellékén
A domokosok Erdély határán a pogány kúnokat igyekeztek az egyház
kebelébe terelni. II. Endre alapította a kún püspökséget (1228). IV.
Kún László idején a kúnok dolgában küldte III. Miklós pápa követét
Fülöp fermoi püspököt Magyarországba. A kúnok elfogták és a téténvi
országgyűlés határozata ellen fellázadtak. A gyenge királyt a Kún
Eduával való viszonya visszatartotta az erélyes fellépéstől. Lérins
kolostorának szerzetese a krónikákban olvashatott pogánylázadásról,
térítésről, szerzetes-rendek betelepítéséről, a magyar királynak a
kúnokkal szemben tanúsított gyengeségéről. Ezek a tények lebeghettek
szeme előtt, amikor Andrioc királyt felesége Herembon- ösztönzésére a
keresztények üldözőjévé tette és üát Andronic-ot szent Capraseis
tanításával térítette Krisztus hitére.
A latin legenda (A) szerzője ismerte III. Béla uralkodásának
történetét. A nyugati ós a keleti országokkal való összeköttetései terelhették rá figyelmét. Kiemelem Margit királynéval (1158—97), Fülöp
Ágost francia király nővérével és ifjabb Henrik angol király özvegyével
való házasságát. 1 A külföldi források sűrűn érintik, hogy kétszer
lépett fel kérőkónt, a francia ós angol királyokkal felesége öröksége
dolgában egyezkedett és Gisors-ban szerződést kötött. Margit első férje
emlékére Normandiában egyházi alapítványokat tett és zarándokúton
Ptolemais-ban halt meg.
A provençal költő (С) a XIII. század, főkép II. Endre és IV. Kún
László uralkodásának és a francia epikus költészet ismeretének nyomán
módosította, megtoldotta forrása előadását. Művét Máriának, V. István
leányának ajánlotta és ez eléggé bizonyítja a magyar történelem
eseményeinek erősebb behatását. Azok alapján meghatározhatjuk úgy
a latin, mint a provençal legenda keletkezésének idejét.
A latin legenda (A) a magyar történelem XII. századbeli eseményeit tükrözteti, főkép III. Béla ( 1173—96) uralkodását, tehát
annál későbbi időre tehető. Feltevésünk, hogy a latin legenda а ХП1
század elején (1200 körül), a provençal legenda pedig IV. Kún László
1
Karl L. Margit királyné, 1П. Béla király nejt». Századok,
1910. 4-9 —52.
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uralkodása után (1300 körül) keletkezett. Lérins kolostorában az alapító
emiókét híven ápolták. A francia legendák ós eposzok népszerűsége,
a zarándoklás virágzása indíthatta az apátot arra. hogy provençal
nyelven is megénekeltesse élettörténetét Remélte, hogy a zarándokok buzgalmát fokozza, sőt az ajánlás amellett szólna, hogy magyar
vonatkozásáért eleveníttette fel legendáját. Kaimon Feraut idejében
(1300 k.) a magyar királyok neve jó hangzású volt a provençal
irodalomban. Peire Vidalnak ' Imre királyt dicsőítő dalát Lérins
kolostorában is olvashatták és a troubadour nem ok nélkül hivatkozott
aa utókorra : .És nagy dicséret illeti, ha engem szolgálatába fogad,
mert dicsérő szavamat a világ meghallja és hírnevét jobban gyarapítóm,
mint bárki más emberfia.»
11. Sánta Károly és Mária fiai voltak Martell Károly (1272—95)
megkoronázott magyar király, Robert (1309- 1343) nápolyi király és
saent, bajos (1274—97) Toulouse érseke. Az érsek magyar királyi
esaládból való származását latin életrajzírói megemlítik. 2 A troubadourok költészete kihalófélben volt, kortása Guiraut Riquier (1250—94)
az utolsó troubadour. A képzőművészetek azonban sokszor megörökítették a szent püspököt. 3
Róbert unokája I. Johanna (1327- 82) nápolyi királynő, akinek
egyik férje volt Endre herceg (m. 1345), Martell Károly unokája.
A tragikus házasság t ö r t é n e t é t 1 olasz, spanyol és francia drámaírók
dolgozták fel. Változataira akadunk a középkori latin, az újkori francia
ós magyar novellairodalomban. Lajos király (1342—82), öccse meggyilkoltatása után haddal támadta meg 1. Johanna nápolyi királyságát.
A szicíliai királyság és a provence-i grófság birtokát törvényes úton
is el akarta tőle vitatni. Louis de Placente volt ügyvédje, aki ebben
a kérdésben jogi véleményt kért (1374 aug. 10.) : a magyar király
aï oklevél 5 szerint Provence örökségére számot tartott.
1. J o h a n n á t szépségéért ünnepelték. Hiteles képmása nem maradt
rank Kalandos házasélete azonban megerősíti azt a varázserőt, amit
a hitvesgyilkos asszony maga körül terjesztett. Andráson kívül még
három ura volt: tarenti Lajos (1356. aug. 20.), arragoniai Jakab
(1362. máj. 25.) és Brunswick Ottó. Emlékét megőrizte a provençal
1

J. Anglade, Les Poésies de Peire Vidai. Paris, 1913. (XXXVIII.).
* Anal. Boll. IX., 281—340. és A. A. S. S. aug. III. 80.
a
Kleinschmidt. S. Ludwig von Toulouse in der Kunst. Arch. Franc.
Hist. II. 1909. 197—215.
* Karl L. Magyarország a spanyol nemzeti és a francia klasszikus
drámában. Budapest, 1910. 16—17. 1.
5
Paris, Arch. Nat. S. 458. no. 26. latin oklevele 1374. aug. 10.-ről.
* Benedetto Croce. Leggende napoletane. Serie prima. Napoli, 1905.
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néphagyomány és egy Anselmus nevű jósnak tulajdonította a házasságára vonatkozó jósmondatot : Maritabitur
cum A L I O , melynek
utolsó szava magába zárja négy férje nevének kezdőbetűit. FrédéritMistral 1 (1830—1914), az új provençal költészet és nyelv megteremtője egy drámában örökítette meg az Avignonban székelő nápolyi
királynő alakját. Boccaccio századának egyik hősnője tartotta fenn az
újkorig a provençal irodalomban az Anjou-család magyarországi
uralmának emlékét.
A troubadourok dalköltészetét eredetiség és egyetemes európai
hatás jellemzi. Az összehasonlító irodalomtörténetet érdekli az a
kérdés, hatott-e a középkori magyar költészetre.- Mivel az összehasonlítandó egykorú magyar lírai költemények előttünk ismeretlenek,
közvetett forrásokra, feltevésekre kell szorítkoznunk. Nyomós okok
szólnak az ellen, hogy a troubadour-költészet utánzókra talált volna
Magyarországon. A költészet arisztokratikus jellege, sajátságos társadalmi viszonyokban való gyökerezése, elvont nyelve, mesterkélt verselése, zenekiséretének művészi színvonala olyan jellemző vonások, melyek
kizárttá teszik, hogy a legfelsőbb udvari körökben egy-két kivételtől,
külföldi származású hercegnőtől eltekintve a troubadour-líra nálunk
szélesebb körökben érvényesült volna. Minden országban sajátos alakot
öltött, a viszonyokhoz alkalmazkodott: Magyarországon se világi, sè
egyházi körökben nem találhatta meg fejlődésének feltételét. A középkori egyház nem üldözte a troubadourokat, míg az eretnek tanok
mellé nem álltak. A montaudaní barát és Folquet Marseille püspöke
ismert dalköltők voltak. На. tehát a provençal lírának nyomára nem
akadunk, feltehetjük, hogy nem is volt a középkorban Magyarországon
akkor hasonló lírai költészet. A magyar középkor sokkal küzdelme
sebb volt, az állami és társadalmi rend kialakulása lassúbb, az egyház
helyzete sokáig bizonytalanabb, hogysem a troubadour-lírához hasonló
művészi hagyomány kialakulhatott volna. Ha igricek vagy regések
szórakoztatták a harcban kifáradt és vigadó nemeseket, azok nem in tézték dalaikat főrangú asszonyokhoz és nem fejlesztettek olyan művészi formát, mely biztosította volna dalaiknak az utókorra való átöröklődését.
KABL LAJOS.
1

F. Mistral, La reino Jano. Paris, 1890.
'2 ,/. Кont. Étude sur l'influence de la littérature française eu Hongrie
Paris, 1902. 17. L
a
Iti'thei Prikkel Marián : A régi magyar énekmondók (Egy. Phil.
Közi. XXiI. 1917. 83—102.) első közleményének feltevését, hogy a zenész
az énekmondótól a középkorban élesen megkülönböztethető, a nyugati
költői irodalom eredete nem erősíti meg. Anonymus tanúbizonyságának
értelmezése sem fedi a középkori egyház felfogását.

A MAGYAR ГО()DALOMTÖRTÉNETIRÁS MUNKÁJA
1917-BEN.
I. Az Arany-jubileum.
•

A pártoskodás ősi nemzeti betegségünk, mely áldatlan herce-hurcáival legutóbbi évtizedeink életét is sivárrá tette, főként a politikában, de az irodalom terén is. Ideig-óráig úgy látszott, hogy a világháború korszakalkotó eseménye a gyűlölködő politikai pártokkal elfelejteti emésztő szenvedélyüket s a haza közös eszményének szolgálatában összebékíti őket. Azonban egy világháborút is könnyebb
nekünk megszokni, mint az egyetértést : a politikai treuga Dei elmúlt
Szép volt, rövid volt. . ,
A nagy háború negyedik esztendeje az irodalmi treuga Dei esz
tendejévé lett Magyarországon. Tartósságáról hogyan gondolkozhat
nánk máskép, mint kételkedőn? Mindegy. Tíz hónapon keresztül nem
volt talán egyetlen-egy nap sem, hogy a közös oltáron új áldozat
lángja ne lobogott volna. Kövid volt, de szép volt. . . Csak igazán nagy
irodalmi esemény kelthetett ilyen egyetemes visszhangot a sokképen
széttagolt gondolkozású magyarság lelkében. Ha Jókai ötvenéves írói
jubileumát és halálát nem számítjuk, soha magyar irodalmi évforduló
még nem termelte az alkalmi megemlékezéseknek ekkora özönét.
A legkülönbözőbb, sokszor egymásnak ellentmondó szempontokból
láttuk megvilágítva nagy ünnepeltünknek, Arany Jánosnak egyéniségét és költészetét. A betegessé finomult lelkű arisztokratától a «világbíró paraszt.e-ig, az «equitibus cano» elvének finnyás hívétől a
kiváltságos osztály ellen izgató demokratáig, sőt szocialistáig hány egy
oldalú kép tárult fel előttünk s a gyakran egymást kizáró rajzok felett
furcsán hatott a mindig azonos felirat : Arany János. De minél külön bözőbb felfogásúak és értékűek voltak ezek az alkalmi cikkek, annál
megkapóbb volt az az összhang, mellyé hódoló célzatuk révén össze
tudtak simulni. Ünneprontó cikk egy sem akadt s a mi viszonyaink
közt szinte hajlandók vagyunk már ezt a körülményt is örömmel
üdvözölni s belőle a jövendőre vonatkozólag reményt meríteni. Mert
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a jelen század eddig-mult éveiben irodalmi kérdések terén már-már
ngy álltak a dolgok, hogy a különböző pártok kénytelenek lesznek
templomaik bejáratát elfalazni egymás elől s a közös kultusz helyett
irodalmi graváminális küzdelemben gyengíteni mindnyájuk tehetségét.
A legutóbbi emberöltő irodalmával való elégedetlenség sokaknál beteges bizalmatlansággá kezdett válni a múltnak mindazon irodalmi
jelenségei iránt is. melyekkel az említett emberöltő irodalmát leszár
mazási viszonyba lehetett hozni. Azokat, akik a hagyomány ós tekm
tély károsnak vélt elve ellen lázadoztak, idegesítette az a hagyomá
nyos tekintély," mellyel az egész «hivatalos» írói világ körülfonta
Arany nagy nevét. Arany költészetének korszakos jelentősége érthetőleg súlyos nyűg volt rájuk nézve s hogy az útjukban álló maga*
hegyet ne kelljen tudomásul venniök : hátat fordítottak neki. Mindezt meg kell állapítanunk, anélkül, hogy kelleténél tragikusabban
vennők ; az idei könyvpiac egyik legjelentősebb irodalomtörténett
kötetében olvassuk (1910-ből) : « .. . így mondják Ady túlzóbb követői,
hogy az Arany-féle költészet egyáltalában nem költészet» (Babits :
írod. probl. 156. 1.) Hogy ezek a fiatal túlzók semmiféle különvéleménynyel nem zavarták az ünneplők felzúgó kórusát, készséggel el
ismerjük, bár attól őket valószínűleg nemcsak Ízlésük tartotta vissza,
hanem erőtlenségük érzete is. A költői gyakorlatban ugyanis szívesen
tetszelegnek maguknak azzal a felelőtlen állásponttal mintha Arany köl
tészetének iránya túlhaladott, művészeti eszközei ma már elégtelenek
volnának ; de mmdezideig hiába várjuk tudományos értékű megokoláeát
ennek az álláspontnak, melyet egyáltalán nem tehet jogosulttá az a szerintünk is igaz tétel, hogy az Aranyén kívül másnemű költői világnézet
és művészeti módszer is képzelhető. No de épen arról van szó, hogy
a jubiláris nagy szavazásnál az «öreg» Arany— omne túlit punctum.
Annak a nagy embernek és nagy költőnek emléke előtt, kinek élete
száz évvel ezelőtt kezdődött s egy emberöltővel ezelőtt záródott be :
mindenki mélyen meghajolt. A Nyugat Arany-emlékszámot adott ki.
Még a. grafológiai szempont is sietett egész sereg emberi és költői
erényt kiolvasni Arany írásából. Mindössze egyik-másik — különben
szép
cikkben ismerhettünk rá itt-ott jelenünk irodalmi ellentétei
nek egy-egy jóhiszemű utórezgésére, egy-egy önkéntelenül nyitva
hagyott hátsó ajtóra, mely esetleg egy kis visszavonulást is lehetővé
tegyen. Voltak pl., akik —- félig akaratlan fenntartással
Arany
ban majdnem kizárólag a lelki élet modern komplikáltságát szeret
ték hangsúlyozni s mintegy magukhoz közelebb vonni, természetesen
nem egészen jogtalanul ; volt, aki Aranynak a költői művészetre
vonatkozó felfogását azért is dicsérte, mert ezt a Gyulai rovására
vélte tehetni s pl. a költészetben a nemzeti jelleg elvének elenged he
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teilen fontosságát vagy alárendelt esetlegességét a maga részére nyílt
kérdésnek jelentette ki. De ezek az árnyalati pontocskák csak annál
jobban kiemelik az egész jubiláris Arany-irodalom meleg alapszínét.
Talóban, az egyes részlet-tanulmányok külön eredményeinél fontosabb
s az egész jubileum legörvendetesebb sikere Arany költői
primátusának az az osztatlan elismerése még ma is, melynek ritka és döntő
voltára Beöthy mutatott rá. A mindennapi irodalmi életben lehettek
duazogó pártütők, de a nagy évforduló ünnepi szelleme, mint hajdan
Imre királyunk, a jogos fölény öntudatával lépett elő : Hadd látom úgymond
kicsoda meri szavát fölemelni legművészibb költőnk
koronás alakja ellen ? S nem volt többé két tábor, csak egy : a
hódolóké.
Mindez nem azt jelenti, mintha az Arany-jubileum minden tekintetben méltó és kielégítő lett volna. A teljes sikert nagyon akadályozta a háborús helyzet : legkimagaslóbb ünnepségeink részint elhalasztódtak, részint egészen elmaradtak (pl. a nagyszalontai) a — szónhiány s a közlekedési zavarok miatt. Azonban nem lehet mindenért
a háborút tenni felelőssé. Legnagyobb költőnk születésének századik
évfordulójára nagyszabású irodalmi monumentumokat várt és remélt
a nemzet, olyanokat, melyeknek megalkotásához szerzőiknek már a
háború előtt hozzá kellett volna fogniok. Elvégre nem lehetetlen,
hogy idejében elkezdett művek csakugyan a háború miatt nem fejeződhettek be, de ez nem valószínű. Úgy áll a dolog, hogy a jubiláris
es«tendő alkalmai keretében készek vagyunk pillanatnyi lelkesedésre,
de méltán érheti tudományunkat szemrehányás, hogy a negyedfél
évtizeddel ezelőtt elhunyt lángeszű Arany Jánosról egy hozzá igazán
méltó nagy életrajz máig sincs, sőt egyelőre kilátás sincs ilyesmire.
Bizony ez a munka évek, talán évtizedek szorgalmát, mélyreható
elmét és művészi alkotó képességet kíván, de előbb-utóbb leendő létrehozása becsületbeli ügye a magyar irodalomtörténetnek. Buzdításul
bizonyára nem ártana, ha a M. T. Akadémia, melynek Arany titkára,
vagy a Kisfaludy-Társaság, melynek igazgatója volt : jelentékeny öszszegű díjat tűzne ki egy bármikor megjelenendő méltó Arany-életrajz
jutalmazására, mint ahogy a Szóchenyi-monografia ügyében ma is
teszi az Akadémia. Hogy milyen gazdag bánya vár az Arany-kutatóra, h a csupán a legutóbbi huszonöt év termését tekintjük is : mutatja
Gulyás Pál kitűnő bibliográfiája (Irodt.). Ezen az életrajzon kívül
várván-vártuk Arany műveinek igazi kritikai kiadását. Ha Arany a
németek költőjének születik, azóta bizonyosan tízével válogathatnánk
a jobbnál-jobb kritikai kiadások közt. Tudjuk egyes híradásokból,
hogy az Akadémia régóta kötelességének ismeri egy ilyen Aranyeditio kiadását s hogy az ezzel megbízott Voinovich Géza csaknem
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egészen el is végezte már feladatát, dehát a mai viszonyok közt a
nagyobb terjedelmű kéziratoknak mostoha sorsuk van. Ha a tudományos világnak elsó'rendű érdeke egy kritikai Arany-kiadás mielőbbi
megjelenése, talán még égetőbb szükséget elégítene ki s még régebbi
mulasztást pótolna Arany összes munkáinak a nép közt való, lehetőségig olcsó elterjesztése. Nem értjük, miért vonakodik a kiadói jog
szerencsés tulajdonosa a népies kiadások tömeg-cikkeitől, hiszen ennél
alig van jobb üzlet : a Milliók Könyve, Olcsó Kegény, Koronás Kegények stb. című vállalatok roppant kelendőségéből Arany örök-tiszta
remekeire vonatkozólag is kedvet kaphatna ilyen népszerű kiadásmódhoz. Micsoda óriási hasznot jelentene, ha talán elsősorban nem is a
kiadóra, de az egész nemzetre, hogyhapl. a Toldi Szerelmét 50— 60 fillérért árulnák ! Ilyesmi helyett azonban a százados évforduló nagy alkalma
megszült egy csúf papirosú szemelvónyes Aranv-kötetet nagy epikusunk legnagyszerűbb epikai művei nélkül ! Az Arany-szótárt sem
hozta meg a jubileum, bár készülőben van az is, (1. Trencsény Károly
bejelentését: M. Nyelv 183. 1.)
Fordítsuk már tekintetünket a mulasztásokról és hiányokról a
centennárium örvendetes eredményeire. Az Aranyról megjelent alkalmi
emlékezések rengetegének legeslegnagyobb részét persze meg sem
próbálhatjuk elősorolni. A legkülönfélébb intézmények igyekeztek
címet és módot találni arra. hogy a magyar faji kiválóság egyik legnagyobb képviselője iránt irodalmi alakban is lerójják hódolatukat.
Ezek közt az intézmények közt vannak természetesen elsősorban a
magyar irodalmi élet legtekintélyesebb fórumai ; nekik köszönhetők a
nagymennyiségű jubiláris Arany-irodalom legmaradandóbb értékű
darabjai.
A jubiláris méltatások kegyeletes munkájáért kijáró érdemből az
oroszlánrész Négyesy Lászlót illeti. Elnöki megnyitója Társaságunkban, esztétikai tanulmánya az Akadémiában, ünnepi előadása a
M. Nyelvtud. Társaságban : mindegyik egy-egy alkalom volt számára
hogy Arany költészeti jelentőségével más-más szempontból foglalkozzék. De talán valamennyinél érdekesebb az a kis könyvecske, melyet
a Kisfaludy-Társaság megbízása folytán írt Négyesy : ebben rendkívüli
sikerrel oldott meg igen nehéz feladatot: 50 lapnyi, 16-r. füzetben
Arany életét és költészetét, emberi jellemét és szellemének alapvető
jegyeit mélyreható igazsággal s — ami talán legnehezebb része volt
a feladatnak — könnyen érthető, világos ós vonzó rövidséggel elevenítette meg ; mert ezt a könyvecskét a Kisfaludy-Társaság a magyar
tanuló ifjúság számára iratta ajándékul (talán az egész Arany-jubileum legszebb ötlete volt ez). Az országos jellegűnek tervezett nagyszalontai Arany-ünnepre is Négyesy volt kiszemelve szónoknak. Tudományos
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egyesületeink elnöki megnyitói sorban fölelevenednek emlékezetünkben : Berzeviczyé, Beöthyé, Ferenczié, Hegedűsé, Fináczyé, Sebestyéné stb. Berzeviezy azt a kérdést vizsgálta, milyen értelemben szabad Aranyt népies költőnek neveznünk s Arany nyelvének értékelése alapján útmutatóul szolgáló elvi kijelentésekkel végezte beszédét
(Bp. Szemle). — Beöthy Arany működésót mint a magyarság összes
eddigi költői teljesítményeinek koronáját, Aranyt mint nemzeti egyéniségünk dicső exponensét ünnepelte, kinél kétségbevonhatatlanabb
elsőségre soha senki sem jutott még irodalmunkban (Bp. Szemle). Ferenczi Z. Aranynak Petőfivel való eszményi barátságát állította
méltán egy sorba a világirodalom leghíresebb hasonló példáival, a
Horatius és Vergilius, illetőleg a Goethe és Schiller közti benső baráti
viszonnyal (Bp. Szemle). — Hegedűs István Arany kedélyének és tehetségének azokat az elemeit (humoros világnézet, nyelvfantázia) boncolta. melyek, mondhatni, szükségképen indították őt 1871—74-ben
az Aristophanes műveibe való elmélyedésre (EPhK.).
Fináczy Ernő
a magyar ifjúság jóltevőjét magasztalta Aranyban, kinek költészete
csodálatosan gazdag a nemzet-nevelő vonásokban (M. P®d.).
Sebestyén
Gyula azt a lényegbe vágó és tanulságos viszonyt taglalta, mely
Arany egész lelki világa ós a hagyomány közt mindvégig szembetűnő
s hangoztatta, hogy az ezután kiaknázandó néprajzi szempont nagyon
elő fogja segíteni Arany költészetének tökéletesebb megértését
(Ethnogr.).
Magas színvonalú egyéb tanulmányok ia emlékezetessé tették az
évfordulót. Teljes arcképpé kerekedik ki Zoltvány Irén (a Szent IstvánAkad. értés.) és Császár Elemér (M. Figyelő) dolgozata, amaz mégis
inkább az erkölcsi, emez az esztétikai szempontra ügyelvén : Binder
Jenő pedig a magyar tanárság hódolatát tolmácsolta Arany dicső
emléke előtt (Országos Középisk. Tanáregyesület Közlönye.)
Riedl
Frigyes finom művészettel jelenítette meg előttünk Aranyban egy
belső tragédia hősét, kinek akarat-beteg lelke a birtokában levő felséges költői talentumot csak félig-meddig tudja értékesíteni, de így
is — sőt épen ezért — egyetlen menedéke s tragikumának időrőlidőre való orvossága: a költészet (Bp. Szemle). — Voinovich Géza Arany
ballada-költészetének mindinkább művészivé fejlődését magyarázta :
rámutatott népköltészetünknek, a skót balladáknak és Shakespeare
lélekrajzainak termékenyítő hatására, de egyúttal arra a csodálatos
eredetiségre, mellyel ezeket a hatásokat Arany saját tehetségének
gazdagítására tudta felhasználni (Bp. Szemle). — Tolnai Vilmos Arany
nyelvművészetét szemléltette, igen szellemesen fejtegetve «a szó akusztikájának és optikájának» mesteri érvényesítését (Bp. Szemle).— Solymossy Sándor Arany népiessógéről értekezve kiemelte, hogy Arany
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költészete » népi tudattal való állandó érintkezés folytán folklomz
tikai érdekű elemekben igen gazdag (Ethnogr.). — Simái Ödön Arany
költészetének a nyelvújításhoz való viszonyát fejtegette és nem a
Kazinczy neológiájában, sem nem a Gyöngyösi-iskola csökönyösségében, hanem Falndi prózájában lát olyan tudatos nyelvművészi irányt,
mely az Aranyéval analógnak mondható (M. Nyelv). - H e i n r i c h Gusztáv Arany akadémiai titkárságának éveit s ez évek nyomasztó, elkedvetlenítő mozzanatait t á r t a fel (Bp. Szemle). — A «fiatal Arany»
alakját a megfelelő háttér segítségével igen sikerülten elevenítette
meg Schöpflin Aladár (Nyugat). — Arany egy-egy nagyobb költői művéről is jelentek meg értékes dolgozatok. Weber Artúr nagy avatott
sággal vette vizsgálat alá azt a kérdést, ininő irodalmi hatások mutathatók ki a Toldi Szerelmében ; nem elégszik meg holmi egyező helyek
párhuzamba állításával különböző művekből (ehhez mindössze olvasottság kellene s az ilyen eljárást maga Weber szállítja le kellő értékére), hanem a képzetkapcsolódás lélektani törvénye alapján dönt a i
irodalmi hatás valószínűsége, egy-egy közbeeső láncszem közvetítő
szerepe felől (Bp. Szemle).
A Tegnér-fóle Frithjof-mondának a Toldi
Szerelmén észrevehető hatását tárgyalta Szentirmay Gizella dolgoxata
(Bp. Szemle), függetlenül a Weberétől, mely utóbbiban szintén szerepel ez a téma. — Grexa Gyula a Csaba-töredékekről írt beható tanulmányt, nyomon kísérve a mű eszméjének fejlődését, magyarázva a
töredékben maradást okozó eszmei nehézségeket s ismertetve a költőtől felhasznált forrásokat (Ш). — Szegedy Rezső a Toldi-trilógia Jovanovic-féle szerb fordításáról adott igen dicsérő ismertetést (IK). — Arany
irodalomtörténeti munkásságát Társaságunk ülésén méltatta jeles essay
ben Császár Elemér, taglalván Arany h a t évre terjedő tudományos
működését s ennek önálló, sőt újító irányát : a filológiai módszer
alkalmazását a magyar irodalomtörténetre (Irodt). — Arany kritikai irányával foglalkozott Dóczy Jenő cikke ; kritikai irodalmunk legszebb
korszakának mondja Arany két folyóiratának élet-idejét ; nagy melegséggel méltatja Arany kritikai álláspontjának hamisítatlan esztétikai
jellegét, mely előnyösen különbözik az Eötvös gyakorlati irányzaton
ságától ; hangsúlyozza Dóczy, hogy kritikáiban Arany «egyáltalában
nem elvi alapokon áll», vagyis hogy n e m dogmatizált (Nyugat).
M indezeket a tanulmányokat folyóirataink közölték ; önállóan alig
jelent meg munka Aranyról a jubiláris esztendőben. Nem akarjuk ezt
a szempontot osztályozási alappá tenni, de tagadhatatlan, hogy Arany
ónálló egész könyveket is megérdemelt volna. Radnai Oszkár («Arany
J. n ő a l a k j a i . ) és Földessy Gyula («Arany J., az ember és л kôlto»)
kegyeletes érzéssel készült művein kívül több ilyet nem igen lehetne
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felsorolni. Mert — last but not least — Kéky Lajos szép és bec.se»
tanulmány-gyűjteménye (Olcsó K.) régebbi évek terméke.
Arany irodalomtörténeti jelentőségének megállapításánál egyik
elsőrangú kérdés : minő hatást gyakorolt az utókor irodalmára ?
A legutóbbi emberöltő költészetének Aranyhoz való viszonya a n n á l
inkább megérdemelte volna a komoly, higgadt és tudományos megvitatást, mert egész újabb irodalmi életünk két nagy ellentétes p á r t j a
közt : az irodalmi jogfolytonosság és a korlátlan újítás tábora közt
Arany neve jelzi a fő-ütközőpontot. В fontos kérdés tisztázása n e m
történt meg (igaz, hogy a jubileum az ilyesmire nem kedvező alkalom) ; kivételszámba megy Elek Oszkár tanulmánya, mely Tolnai
Ijajos ballada-költészetét az Arany-hatás szempontjából vizsgálta (ГК.),
*

Az 1917. évet egészen beragyogja Arany költészetenek uapja.
Mellette halványabbnak tűnik fel, m i n t érdemelné, egy szintén nemes
fényű csillag: Tompa költészete. T o m p a születésének is 1917-ben volt
a századik évfordulója, de az év őszére esett ez s ezért valószínűleg
1918-ra marad a róla szóló irodalmi megemlékezések egy része (pl.
Tompa levelezésének kiadása Wallentinyi Dezső szerkesztésében, a
Kisfaludy-Társaság áldozatkészségéből. 1 ) A M. T. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság Tompa emlékét is megünnepelte ; a m o t t Berzeviczy
elnök méltatta kegyeletes beszédben az évfordulót (Bp. Szemle), emitt
Négyesy László tolmácsolta mélyreható, jeles tanulmányban az utó
kor háláját Tompa iránt. — Császár Elemér szép essayjén kívül
(M. Figyelő) Schöpflin Aladár (Nyugat), Gulyás József (Orsz. Ref.
Tanáregyes. Évk.) és B a r t h a József (Szent. Istv. Akad. Ért.) dolgozata
is igaz vonásokkal járult Tompa szellemi arcképének kialakulásához.
П. E g y é b i r o d a l o m t ö r t é n e t i

tanulmányok.

Mielőtt végigpillantanánk, korszakok szerint, egy évi munkásságunk eredményén, lehetetlen nekünk is egy akaratlan gesztussal ki
nem fakadnunk azok m i a t t a fel sem mérhető károk miatt, melyeket
a mostani — soha nem álmodott — háborús őrület okoz az egész
világ szellemi tőkéjének ós művelődési lehetőségeinek is. Mi, a tudomány szürke, szerény munkásai igyekszünk némán t ű r n i magánéletünk ezerféle nyomorúságát, de egész valónk fellázad arra a gondolatra. hogy lassanként tudományunk aziluma is bezáródik előttünk
s a mindinkább növekvő anyagi szegénység és drágulás folytán gon1

Ez ideig (1918. aug.) még uem jelent meg.

Irodalomtörténet.

20

W8( h s i g m o n df e r e n c .

dolataik megörökítésére is maholnap csak a hadseregszállítók lesznek
képesek. Tudományunk legfőbb fórumának, leghivatottabb istápolójának : a M. T. Akadémia írod.-tört. Bizottságának élete is csak vergődés a mai világban : a kultura csődjének megdöbbentő hangja hallatszik ki e Bizottság tavalyi panaszából : számos kiadványa várakozik
a megjelenésre, de csak egy kis füzetet tudott kiadni, ezt is csak
azért, mert a kiadó lemondott írói tiszteletdíjáról (a magyar tudomány ára ilyen hányban változott meg a háború óta !) ; beköszöntött
a tudományos irodalom művelőire nézve is az ársorgás szomorú
ideje ; s az említett bízottság nyiltan kijelenti, hogy
ha több pénzt
nem bocsát rendelkezésére az Akadémia
«a magyar irodalomtörténet tudományos továbbfejlesztése lehetetlen» (Akad. Ertes.). Minden
reményünk a Vörösmartyas gyötrő kétség : «Egy jobb kor, mely
után ..»
1. A

pogány-kor.

E korszakra vonatkozólag újabb adatokat és föltevéseket az öszszehasonlító folkloretól várhatunk, azon analógiák alapján, melyek a
primitív népek és néposztályok képzetvilágának folyvást tökéletesedő
néprajzi tanulmányozásából leszűrhetők. Az elmúlt évben Róheim
Géza nagy apparátussal készült értekezésben a mi Almos-mondánkat
s az Attila kardjáról, temetéséről és sírjáról szóló mondát az altáji
egyetemes, ősi, totemisztikus néphit hátterébe illesztette be és nem
konkrét eseményeket kíván látni bennük, hanem fontos szertartási
babonák genezisét (Ethnogr.). —- Némi rokonságban van ezzel az iránynyal a Bán Aladár tanulmánya is, melyet, minthogy a történelem
előtti korban kereskedik, itt említünk. Ez a dolgozat a Toldi-monda
hősében alaprétegként nem konkrét egyént, vagy épen történeti személyt lát. hanem a népregékbeli óriások ismert típusának egyik változatát, mely erősen emlékeztet az észt Kalevipoegre (Ethnogr.). Tehát
Róheim is. Bán is széleskörű néprajzi és folklorista ismereteik alapján a történelem előtti idők monda-homályáig kiterjesztik kutatásuk
anyagát s népünk szellemének régi termékeiben mintegy a primitív
emberiség közös pszihéjóhez keresnek adalékokat. Ez a módszer csábító alkalmakat nyújt messze terjedő mitológiai föltevésekre s csakugyan mind a ketten, ha mellékesen is, egy-egy hivatkozásukkal
hogy úgy mondjuk
rehabilitálni óhajtják Ipolyi felfogását. Viszont
azok, akik az óvatos akribeiát minden tudomány elengedhetetlen kellékének tartják, felemelik szavukat a fentebbi módszer túlzásai ellen.
Bán tanulmányát hamarosan követte egy rövid tiltakozás (EPhK.).
Ugyanez az elvi szempont vezette Németh Gyulát is «A régi magyar
írás eredete» c. értekezésének megírásában, mely a tudományos óva-
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tosság nevében tiltakozik Sebestyén Gyula 1915 végén megjelent
nagyszabású munkájának («A magyar rovásírás hiteles emlékei»)
módszere ellen : a tények fölött sokszor átnéző, hevülékeny képzelet
jóhiszemű, de kockázatos szerepe ellen ; Németh nem helyezkedik ugyan
arra az álláspontra, mely a régi magyar írást merő hamisításnak
teszi meg ; csupán hangoztatja, hogy nagyon kései és igen gyér emlékeink ingatag talaja nem bír el merész elméleteket ; kétségtelen szerinte. hogy a régi magyar írás az aramseus eredetű Jiöktörök ábécét
vette át, mely azonban nálunk görög, sőt glagolit elemekkel is bővült
s tiszta, rovás-jellege is elhomályosult (Nyelvtud. Közlem.).
Természetesen mindez nem akarja csökkenteni az összehasonlító
néprajz nagy jövőjéhez fűzött reményünket, melynek valóra válását
bizonyára elő fogja segíteni Jankovich volt miniszterünk újítása, aki a
M. N. Múzeum Orsz. Széchenyi-Könyvtárában külön folklore-osztályt
szervezte tett volt s 20,000 márka árú könyvnek Lipcséből való megvásárlására engedélyt adott.
2. A keresztyén

középkor.

Л) Egyházi irodalom. Ehhez a korszakhoz fűződő fontos irodalmi esemény volt a M. T. Akadémia nyelvtud. bizottságának az a
programmja, hogy a Nyelvemléktár c. gyűjteményt új kiadásban
bocsátja közre. Az I. kötet első fele meg is jelent 1916-ban, a második rész azonban, melynek a Bécsi-kódexre vonatkozó nyelvészeti és
irodalomtörténeti felvilágosításokat s szójegyzéket kell tartalmaznia,
a nehéz nyomdai viszonyok miatt még nem jelent meg, noha készen
van. hiszen szerzője, Mészöly Gedeon már be is mutatta a M. Nyelvtud. Társaságban. Ugyancsak Mészöly foglalkozott «Legrégibb bibliafordítóinkról» címen a Tamás és Bálint «husszita»-bibliájával. mint
az első magyar teljes bibliafordítással, mely a későbbi másolatoknak és átdolgozásoknak forrása volt egész kódex-korszakunk idején
(M. Nyelv). — Gondán Felicián a Festetich- és Czech-kódex beható vizsgálatával kapcsolatban tanulságos képet rajzolt a magyar pálos-rend
egykorú életéről, melynek köszönhető az említett két kódex (Pécs
1916).
Vargha Damjánnak két kötetnyi kézirata várja az akadémiai
kiadást «A magyar kódexek forrásai»-ról (1. Akad. Értés.).— Szerecz
Alajos Imre disszertációja a kódexeink párhuzamos szentírási töredékei alapján egy közös, régi magyar bibliafordításra következtet
(Bp. 1916.).
В) Világi irodalom. Béthei Prikkel Marián érdekes tanulmánya
azt, hangoztatta, hogy a régi magyar ónekmondókról alkotott fogalmaink terén sok zavar és tévedés uralkodik s ezeknek jobban sze50*
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műkbe kellene néznünk, mint eddig ; az ő fejtegetéseinek az a lényege,
hogy az igric, hegedős, reges elnevezéseket n e m szabad összecserél
getniink, mert ezek épen n e m azonos jelentésűek voltak; árpádkori
igriceink (joculatores) nem hivatásos énekmondók, hanem szláv eredetű muzsikus-kóklerek, akik nem érdemelnek helyet irodalmunk
történetében ; a hivatásos (történeti) énekmondók neve a reges ós a
deák, de a királyi regesek m á r számuk csekélysége miatt sem alkothattak szervezett, rendet, n o h a nemzeti érzésünk szívesen hitt eddig
ilyesmit ; a lantos és hegedős elnevezés az illető énekmondó deákoknak nem költői, hanem zenélő foglalkozására vonatkozott, er, a kettő
különben gyakran együttjárt ( E P h K ) . — Fógel Sándor Celtis Konrád
életét és h u m a n i s t a agitatórius működését tárgyalta (Bp, 191 G.).
Ebben a korban ólt Hunyadi János, ezért itt említjük meg Szegedy
Rezső «Ki volt Jankó Szibinyáni?» c. cikkét (Ethnogr.) ; eszerint
Janknak Lazarevics Istvántól való szerb népmondai származtatása
olyan motívum, mely nemzetközinek mondható (István és J a n k oo pl.
Rusztem és Sohrab) s valószínűleg az iráni-kaukázusi mondák hatottak a szerbre ; e hatás lehetőségére elég magyarázatot nyújt a történelem.
3. A protestáns

kor.

A) Egyházi irodalom. A reformáció fellépésének (1517.) négyszázadik évfordulója olyan r i t k a és irodalmunk történetében is olyan
fontos alkalom, hogy a mi tudományunk részéről is reméltük valami
nagyobbszabású emlék megjelenését. Reményünkben csalódtunk. Azonban «post festa» is várjuk a M. Prot. írod. Társaság azon határozatának mielőbbi megvalósulását, hogy «a reformáció jubileuma alkalmából a legkiválóbb magyarországi reformátoroknak azokat a müveit
adja ki, amelyek nehezebben hozzáférhetők» (Prot. Szemle). —- A hősi
halált halt Firtos Ferencnek a Debreceni disputá-ról (Szászváros.
1917.), Révész Imrének Bod Péter történetírói tevékenységéről szóló
könyvecskéjén s Haller J e n ő és Thury Etele kisebb cikkein kívül
nincs miről beszámolni. De külön megemlítést érdemel a «magyar
réf. egyházi irodalomtörténet» elvi kérdése, melyhez eddig Kristóf
György (S.-pataki Ref. L. 1916.) és H. L. (Prot. Szemle) szólt hozzá.
B) Világi irodalom. Király György a trójai háború mondájának
irodalmunkban való feldolgozásairól (Anonymustól a XVHX század
végéig) írt igen alapos és értékes tanulmányt, kiemelve a XVI. szá
zad felsőbbségét a XVH.-kel szemben a klasszikai szellem órvényesü lése, a források helyesebb megválasztása szempontjából ; de a XVIII.
századtól fogva napjainkig a humanisztikus felfogás ós klasamkus
tradíció ismét élő erő irodalmunkban.
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E korszak írói közül jóformán csak Zrínyivel foglalkozott tudományunk az elmúlt év folyamán. Fraknói Vilmos a Takáts Sándor 1916-iki
tanulmányával szemben azt bizonyította, hogy a gyermek Zrínyi
gyámjai közé igenis oda kell soroznunk Pázmányt, aki ezt a tisztét
komoly céltudatossággal be is töltötte. Takáts újabb dolgozatban védte
álláspontját s hangoztatta, hogy Fraknói állítására nincs kétségbevonhatatlan erejű bizonyíték ; talán a levéltárakból a jövőben előkerül valami hiteles, perdöntő okirat. Ez a szigorúan tudományos
«szközökkel vívott polémia a Bp. Szemlében folyt le. — Ferenczi Zoltán
Zrínyinek A török Áfium ellen való orvosság c. művéről állapította
meg, hogy főforrása Busbequiusnak, I. Ferdinánd konstantinápolyi
követének Exclamatio c. műve volt (Akad. Értés.), de más olvasmányainak is hasznát vette (EPhK.). Ez a téma is polémiát eredményezett ; Ferenczi érvelése egyúttal Körösi Sándor véleményének
cáfolását jelentette, aki szerint Zrínyi főforrása Machiavelli volt ;
Körösi a PhiloL Társ. ülésén megismételte régebbi meggyőződését. —
Pap Károly a debreczeni kollégiumi könytár Leveles-tárában egy kéziratos, a XVIII. és XIX. század határmesgyéje tájáról való Zrinyiászmásolatot talált, mely az akkori debreczeni irodalomkedvelő diákok
között bizonyos Zrinyi-kultuszra enged következtetni s nem lehetetlen,
hogy e* volt a Zrinyiász- kiadást tervezgető Csokonaitól említett
«apographum» (Irodt.). — László Zsigmond az általa nemrég ismertetett Rutz-Sievers-féle elméletet a kuruc balladák hitelességének
kérdésére alkalmazta s vizsgálatának eredményét — mely különben
csak a «Balog Ádám nótájá»-a vonatkozólag tér el ő Riedl ós Tolnai
véleményétől — múltkori tanulmányával együtt kiadta. (Bp. 1917.)
5. A hanyatlás

kora.

6. A felújulás

kora.

Semmi újság.

Szigetvári Iván «Gvadányi helikoni köre» c. értekezésében a
ma már méltán elfeledett Molnár Borbáláról, Fábián Juliannáról,
Csizi Istvánról és Donits Andrásról adott jellemzést, kik közül Molnár B.-t egy negyedszázad magyar közönsége nagy költőnek tartotta
s akik mind a négyen verses levelezésben állottak Gvadányival (I K.).—
Rajka László (Kolozsvár, 1917.) Heliodoros Aithiopikájának irodalmunkban történt feldolgozásait vette vizsgálat alá (Enyedi Gy., Czobor -M., Laskai I., Dugonics) ; az utolsó feldolgozás, Dugonics Sie-
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recsenek c. regénye, a felújulás korába tartozik. — Bayer Alice disszertációja a magyar Marmontel-fordításokra vonatkozó eddigi adatokat
dolgozta fel (Bp. 1916.). — Kazinczyval többen foglalkoztak. Váczy János
Kazinczy Marmontel-fordítását méltatta behatóan, mint a stílművészet szempontjából Kazinczynak egyik legjellemzőbb írását (IK.).
Most jelent meg nyomtatásban először Kazinczy egy munkája, melyet
a tübingai Allgemeine Zeitung pályázati felhívásától ösztönözve készített volt a magyar nyelv védelmére ; e művet Heinrich Gusztáv adta
ki a R. M. Kvtárban. — Simái Ödön folytatta Kazinczy nyelvújításáról
szóló cikksorozatát (M. Nyelv). — Borz Gyula disszertációja (Bp. 1916.).
Kazinczynak az egykorú nevezetesebb írókkal való összeköttetéseire
vonatkozó adatokat gyűjtötte össze Kazinczy fogsága idejéig. — Finom
felfogású ós kidolgozású essayben tárgyalta Oláh Gábor Csokonai költészetének azokat a vonásait, melyek a rococo-művészet szellemének
hatásáról, e szellemnek Csokonai egész egyéniségébe való felszívódásáról tanúskodnak (Bp. Szemle). — Csokonainak több kiadatlan versét
(köztük az «Árpád» 51 bevezető hexameter-sorát) közölte Harsányi
István és Gulyás József a sárospataki könyvtárból (IK.).
Kristóf
György a Thewrewk József 19 levelének közzétételével a Kazinczykorabeli erdélyi irodalmi élet megismeréséhez szolgáltatott adatokat
(IK.). — Alszeghy Zsolt a régebbi magyar költészetre (Balassitól-Berzsenyiig) alkalmazta azt a szempontot, melyből nemrég a Petőfi-utánzókról szóló nagyobb tanulmány к született : az epigonok műveiben, mint a közfelfogás csalhatatlan tükrében figyelte meg egy-egy
írói egyéniség divatcsináló hatását a kortársakra, esetleg későbbi
nemzedékekre ; a közei-korú ítéletekre sokszor nagyon rácáfol a
későbbi idők tisztultabb felfogása, de épen ez a körülmény teszi érdekessé és tanulságossá az ilyen vizsgálódást (IK.). — Fest Sándor buzgó
és rendszeres kutatásainak, melyek az angol-magyar irodalmi érintkezésekre irányulnak, becses terméke jelent meg a M. T. Akadémia
kiadásában (1917.). Ez a mű Széchenyi fellépéséig dolgozta fel anyagát öt fejezetben (értékes filológiai függelékkel) ; tulaj donképeni irodalmi angol hatásokról persze csak az utolsó fejezetben lehet szó, az
előbbi fejezetek az e hatások lehetőségét előkészítő úttörő érintkezési
előzményeket gyűjtötték össze. Fest témája Széchenyi korától kezdve
válik tudományunkra nézve rendkívül fontossá: érdeklődve várjuk a
folytatást.
7. А XIX.

és XX.

század.

Trostler József kiváló filológiai akribeiával kutatta fel és elemezte
a Bánk bán-féle tárgy német irodalmi feldolgozásait Bonfinius német
fordításától (1545.) а XIX. századig (EPhK.). — Császár Elemér Toldy
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Ferenc kritikusi működéséről rajzolt részletes és igazságos képet (IK.).
Ez a tanulmány részlet egy készülő olyan nagyobb munkából, melynek létrejötte már-már becsületbeli ügyünkké vált; évek óta eredménytelen pályázat teszi rikítóvá a magyar kritika történetét tárgyaló rendszeres művek teljes hiányát. Tudományunknak egyik legsürgősebb szükségletét van hivatva kielégíteni Császár tervezett mun kája, mely a magyar kritika területét a szépirodalmi kritika határai
közé fogja ugyan egyszerűsíteni, de e kétségtelenül leggazdagabb és
legfontosabb kritikai ág magában véve is tanulságos alkalmaka
n y ú j t nagyobb perspektívák feltüntetésére irodalmunk szerves fejlődésének egészséges vagy káros nedváramlatait s az ezeket figyelő
orvosi beavatkozások hatását illetőleg. Amennyiben nálunk kritikai
rendszerekről lehetett vagy lehet szó s általában az elméleti alapok
tekintetében: a magyar kritika történetirója jó támogatást fog találni
Jánosi Béla munkásságában, aki sok év szorgalmát fordítja a magyar
esztétika történetének s e történet folyamán a külföldi és hazai szálak
összefüggésének gondos fölfejtésére : e feladat egyik oldala természetszerűleg össze van nőve a magyar kritika kérdésével. Jánositól 1917
ben megjelent (kivonatosan) egy dolgozat a lélektani esztétika magyar
országi úttörőiről (Akad. Értés.) ós egy részletes tanulmány ez úttörők
egyikéről : Brassai Sámuelről (Bp. Szemle).
Binder Jenő Gaál Józset
A király Ludason c. vígjátékáról kimutatta, hogy' e vígjáték cselekvényónek gerincét Marivaux egy darabjából kölcsönözte német átdolgozás közvetítésével, azonkívül Kisfaludy Károly két vígjátékából is
vett át motívumokat (Irodt.). — Nagyszabású monográfiát írt
B. Jósika Miklósról Dézsi Lajos (Bp. 1917.); e mű ismertetői egyhangúan elismerték a benne összegyűjtött anyag gazdagságát, az elrendezés kritikai gondját, a szakirodalom nagytudású felhasználását.
Gulyás Pál népköltészetünk (népmeséink és népdalaink) német és angol
fordításait ismertette (Ethnogr.).
Husztiné Bévhegyi Bózsa Hegelnek Erdélyi Jánosra gyakorolt hatását fejtegette, már a két tudós
eszejárásában is némi rokonságot mutatva ki (Bp. Szemle). — Horváth
János Petőfiről írt művének egyik fejezetét közölte (Irodt.) «Petőfi
184-8—49-ben» címmel. Petőfi költészetében az 1848-ik év fordulópont, mely az ő 1846 óta igazán személyes élmónyi tartalmúvá fejlődött líráját két szakaszra osztja : az első szakasz a Szendrey Julia
iránti szerelem jegyében született, a másodikat a nemzeti szabadság
politikai eszméje determinálta : ez a kedélyhullámzás Petőfinél lélektani szükségszerűség. — Szász Károly az ötvenes évek magyar drámairodalmáról adott becses fejtegetést (Uránia); ez a tanulmányrészlet
abból az egész magyar drámairodalmat felölelő monográfiából, melyet
szerzőnk a Bibliothèque Hongroise с. vállalat számára készít. — Értékes
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irói arckép jelent meg Degré Alajosról Pitroff Páltól, Bartók Lajosról Loósz Istvántól, Ágai Adolfról Gálos Rezsőtől, mind a három az
lrodl.-ben.
Perényi József Csiky Gergely Buborékok c. vígjátékán Szigeti József Rang és mód c. színművének hatását állapította meg
(Irodt. J.
Rubinyi Mózes Mikszáthról írt életrajzot, mely a tudományos
elemzést a vonzó olvasmány könnyedségével igyekszik párosítani ;
becses bibliográfiát is ad (Bp. 1917.). — Marót Károly egy Madáchtól
Byron Don Jüanjából jeliigéül átvett idézet fonalán arra a tételre
jut, hogy egy-egy ilyen átvételhez akkor folyamodnak az eredeti tehetségű költők, ha saját lelki fejlődésük m á r előzőleg mintegy előkészítette számára a talajt (EPhK.). — Kóky Lajos az elhunyt derék szegedi írónak : Tömörkényi .Istvánnak írói egyéniségét rajzolta meg
(Bp. Szemle), Kosztolányi Dezső pedig a Szini Gyuláét (Nyugat). —
Legújabb irodalmunk kifejlődésének s a múltétól való különbözőségének természetszerű voltát fejtegette Schöpflin Aladár (Nyugat),
Király György pedig annak szükségességét hangoztatta, hogy a modern
irodalmat is be kell vonni a középiskolai oktatás keretébe (M. Psed.). —
Szigetvári Iván irodalmunk egész történetén végigpillantva megállapította, hogy nemzetünk költői tehetsége elsősorban lírai, másodsorban
epikai; legkevésbbé rátermett a drámai műfajra (Irodt.). — Radó Antal
gondos elmélyedésről ós költői hivatottságról tanúskodó nagyszabású
dolgozatban méltatta a magyar Homeros-fordításokat, az ezekben
alkalmazott szempontokat s Baksay fordítása iránt adózott legmele
gebb dicsérettel (Irodt.). — Tudományunk elméleti kérdéseivel való kapcsolatánál fogva bennünket is közelről érdekel Galamb Sándor tanulmánya, mely az irodalomtörténeti vizsgálat főanyagául az irodalomnak a
milieu tői. a történeti változtatásoktól független, immanens művészeti
erőit jelöli meg (Bp. Szemle), továbbá Mitrovics Gyula könyvecskéje
(Debreczen 1916.), mely egy önálló esztétikai rendszer utáni törekvés
egyik állomása s a széphatás lényegót, az esztétikai tetszés problémáj á t keresi a lélektan eszközeivel. Pintér Jenő két székfoglaló előadása
(M. T. Akad. és Szt. István Akad.) még inkább növelte a közvárakozást nagy művének nemsokára megjelenendő két befejező kötete iránt ;
ezzel tehát a szerző aránylag üatalon megvalósított olyan tervet, mely
a leghosszabb emberi élet becsvágyának is méltó tárgya lehetne.
*

Tudományunk 1917. évi legjelentősebb újdonságai közé tartozik,
érdekesség dolgában pedig talán a legelső helyen áll az a két könyv,
melyek közül az egyiknek (Magyar írók) Schöpflin Aladár a szerzője,
a másiké (Irodalmi Problémák) Babits Mihály. Mindketten eddigi
tudományos írói teljesítményeik színét-javát adták közre az említett
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kötetekben. Schöpflin könyve is, még inkább a Babitsé, érdeklődő
figyelemmel s megérdemelt méltánylással találkozott mindnyájunk
részéről, noha a t. szerzők elég érthetően jelzik könyvükben nem is
egyszer, hogy az eddigi magyar kritikát egészében véve téves irányúnak és korlátoltnak tartják, melynek módszere s részben célja is
eltér az övékétől. Minden kritika alapja a tárgyilagosság lévén, e
helyen is visszhangozzuk az illetékes hozzászólók elismerő ítéletét a
két könyv komoly értékét illetőleg, melyek az elmúlt év -krónikájának ránk nézve fontos mozzanatai. De épen ezért nem hagyhatjuk szó
nélkül azt a kicsinylő hangot, mely az említett két könyvben a magyar
irodalomtörténet és kritika eddigi munkásságára vonatkozólag egyetemlegesen megállapítható ós amelyre az egyik szerző : Babits még
rádupláz azzal, hogy folyóiratában (Nyugat 1917. 4. sz.) valósággal
szidalmakat szór a magyar kritika ellen. Hogy épen az oly igen differenciálódott lelki világú Babits sértegeti (általánosítva) a kritikát és
mondja ki a nagyközönség kegyeinek egyedül üdvözítő voltát : ez a
kínos ellentmondás csakugyan a gólyakalifa
tragikumát juttatja
eszünkbe. Annál sajnálatosabb és érthetetlenebb ez, mert a Babits
Schöpflin-féle kritikai irány újszerűsége nem is olyan főbenjáró, mint
ahogy a két fiatal iró, különösen Schöpflin, hiszi és hangoztatja. Az
olyan
kissé fontoskodó .— közhely, hogy «szerintem az irodalom
organikus valami» (Schöpflin), aligha válik be áthidalhatatlan szakadéknak köztük és közöttünk. Az irodalom «szerintünk» is organikus
valami, legfeljebb azzal a különbséggel, hogy a társadalmi talaj méhében végbemenő — kétségkívül igen érdekes — szerves folyamat mellett bennünket e folyamat eredményei, a műalkotások is érdekelnek,
melyek közül némelyek m á r évezredek óta tartó szépségükkel hirdetik, hogy nemcsak a társadalmi és lélektani talaj vegyelemeinek
köszönik létüket, hanem más — művészeti, abszolút — éltető elemeknek is. melyek — akármennyit vitatkozunk is — már eleve érvé
nyesek a jövendő korok művészi alkotásaira is. A műtermékelőállásának szociális ós lélektani feltételeit ezután is mindig nagyon
tanulságos lesz kifejteni, tehát Schöpflin munkásságának értékét és
fontosságát senki sem vonja kétségbe, de neki sem volna szabad kétségbe vonnia az értékelő kritika jogát ; hiszen ő is lehetetlennek tartja
a jó kritikusban a zoológus hideg kíváncsiságát (Nyugat 1907. 507.1.)...
Babitsnak, más szempontból eredő, elégedetlenkedését szintén nem
látjuk egészen igazságosnak kritikus-elődei iránt. 0 bámulatos finomságú mikroszkópon át vizsgálja pl. Vörösmarty lelkét s így észrevesz
azon hajszálnyi repedéseket, melyeket persze Gyulai
aki diszkrét
távolságból nézte hősét, hogy a maga egészében s hátterével együtt
játhassa — nem vett, nem is vehetett észre, de Babits ezt úgy fejezi
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ki, hogy Gyulai nem mert Vörösmarty lelkének mélységeibe behatolni.
A különbség kettőjük módszerében rejlik s mind a két módszer
(s még esetleg akárhány) egyformán jogosult. Általában céltalan az
ú. n. dogmatizáló kritika elleni vádaskodás. Lehet, ha megneveznének egyes ilyen kritikusokat, ezekre nézve igazat adnánk nekik, de
általánosságban nem igen értjük a v á d a t Az igazság az, hogy mindenik módszer megtermi a maga «dogmáit» ; Schöpflin módszere,
mely a korrajz-íróéra, vagy a történeti regényíróéra emlékeztet, igen
érdekes, de hogy itt is kezd fenyegetni a sablon veszedelme, - arról
akárki meggyőződhetett, aki összehasonlította egymással a téma «megfogása» szempontjából Schöpflin említett kötetében a Petőfi
napjai,
Bárd Miklós, A fiatal Arany s (a Nyugat 1907. 19. sz.-ban :) Tompa
Mihály c. tanulmányokat... Igazán jobb volna öregeknek és fiataloknak hivatásuk közös mezején együve tömörülniök s irányuk és módszerük értékes elemeit kölcsönösen kicserélniök. Mily szép és üdvös
lenne, ha a magyar kritika pártos torzsalkodásából, melybe az Aranyjubileum egy kis fegyverszünetet hozott, megszületnék a győztest és
legyőzöttet nem ismerő, megtorlás nélküli, egyezményes és tartós béke !
1917.
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Tompa l)iós-Győr ciniű mondájának egy variánsa.
E r a variáns Andrád Sámuel anekdotái közt van meg, még pedig a
308. anekdota, melynek címe : Az álom kiásatja az apja kincsét.*
Tompa mondájának meséje tudvalevőleg ismeretes.
Andrád Sámuel fordított anekdotái közt ezt olvassuk : Egy dordreoh ti
ifjú minden atyai örökségét eltékozlá ; ezenkívül pedig nyakig véré ma
gát adósságba. Ilyen panaszos környülállások között nem tudta utoljára
mihez fogjon. Sok éjtszakát töltött el álmatlanul. A sok gondos gondolkozások miatt elbággyadván egykor, végtére egy nyughatatlan álom jöve
reá és láta álmában egy embert előtte állani, ki azt tanácsolá néki, hogy
menjen Campenbe és azt cselekedje, a mit egy ember fog néki mondani,
kivel a hídon találkozik és vele beszédbe ereszkedik, mert ez az a mód
egyedül, mellyel magán segíthet. A szegény megszorult ifjú úgy vévé ezt
az álombeli tanácsot, mintha az ég javallotta volna Útnak indula azért
és szerencsésen Campenbe érkezék. Csaknem egész nap járt alá s fel a
hídon, de senkit se látott, kinek hajlandósága lett volna vele beszédbe
eredni. Utoljára hozzá szóla egy koldus, aki éppen ott ült ós kérdé tölle.
hogy miért csüggesztette úgy el magát és miért jár olyan gondolkodva
annyit alá s fel ? Elsőbben nem akarta magát kinyilatkoztatni ; kívánta
azért a vele beszédbe való elegyedést különbféle se hideg, se meleg beszédekkel elmellőzni. De mivel a koldus előtte egy becsületes és igaz szívű
embernek látszók, elé beszéllé annak az egész dolgot, mely ötöt arra bírta,
hogy ide utazzon. Én egészen oda vagyok, — mondá utoljára, ha az Isten
rajtam rendkívül való úton nem segít. Ugyan hogy lehet kend olyan
balgatag — kérdé a koldus,
hogy magát az álomra bizza ? mi bizonytalanabb az álomnál ? Ha ón is olyan balgatagul akarnék gondolni, mindgyárt Dordrechtbe szaladnék, hogy ott egy nagy kincset kezemhez vegyek,
mely egy bizonyos fa alatt elásva vagyon, mivel azt én úgy álmodtam.
Más környülállásokat is ada beszédéhez látott álmából, melyekből a dordrechti ifjú kihozhatá, hogy annak bizonyosan az ő meghatározott atyja
kertjének kell lenni. Neveté ő is a koldussal együtt és ócsárlá a maga
* Elmés ÓB mulatságos rövid anekdoták, melyeket innen-onnan válogatva egybegyűjtött és magyar nyelven kiadott Andrád Sámuel. I. darab.
(Több nem jelent meg.) Béos, 1789.
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balgatag könnyenhivését. De vájjon e neki csak tréfásnak látszott-e ? л
már más kérdés. Mert csakhamar azután elbucsuzék tőlle, hazasiete Dordrechtbe, mene a kertbe, keresé a megírt helyet, ásni kezdé a fa allját és
minden nehéz munka nélkül olyan nagy arannyból s ezüstből álló kincsre
talála, melyből minden adósságát lefizeté és egész életét gyönyörűségesen
töltheté.
Ismerte-c Tompa ezt a könyvet ? Nem tudhatni. De nem lehetetlen.
Andrád Sámuel anekdotái közkézen forogtak s közkedveltségűek voltak.
Ha ismerte, hatott-e valamelyest reá ez az elbeszélés ? Még kevésbbé tudhatjuk, nem ismervén forrását sem a költőnek, aki kétségkívül magyar
hagyomány után dolgozott.
VKRSÉNYI

GRÖUE*. I

•legryzetek P e t ő f i é s az a n g o l i r o d a l o m v i s z o n y á h o z .
A. Shakespeare. Petőfinek Shakespeare-tisztelete közismert dolog ée
szinte egész terjedelmében ki is van mutatva. Akad azonban még egy-két
morzsa, mely szintén érdemes, hogy összegyűjtsük ; a nagy emberek »rc
képén a legkisebb vonás is érdekes.
1. Othello I. felv. 3. jelenetének vége felé Jago ezt mondja: «Ая idő
méhe sokkal viselős, minek meg kell születnie» (Szász K. fordítása) :
• There are many events in the womb of time, which will be delivered.»
Ez a kifejezés emlékeztet Petőfi : Erdélyben с. költeményére :
A század viselős,
Születni fognak nagyszerű napok.
2. Cymbeline III. felv. 3. jelenete végén mondja Belarius : nevelt flurol :
•bár szegényen
Neveltem e barlangban, hol hajolva
Járkálnak, leikök mégis paloták
Boltjáig ér.»
(Rákosi Jenő ford.)
• though train'd up thus meanly
I'the cave wherein they bow, their thoughs do hit
The roofs of palaces.»
Levél Arany Jánoshoz с. költeményben valamelyest hasonlít «rre «
négy sor :
«S jártam azóta magas fényes paloták körül, a hol
Minden, minden nagy ; gazdáik lelke kicsiny csak . . .
Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben
Mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép.»
-3. Az Ivás közben o. költemény kilencedik versszaka így uól :
Hadd igyam hát ! hogy forogjon
Kerekem —
l i e g sem állok, osak a kancsó-
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Feneken,
Bárha mindgyárt — a mint FalstafT szólana —
Bárha, mondom, egy mérföldig tartana.
A Falstaffra való célzás IV. Henrik, II. rész, V. felv. 3. színére
natkozik. a hol Falstaff cimborája, Hallga (Silence) énekli :

vo-

Eiiszom a pohárt, add ide
Ha egy mérföld is a feneke.
(Lévay ford.)
Hogy Petőfi Hallga helyett Falstaffra hivatkozik, az lehet emlékezetheti megosuszamlás, de lehet szándékos változat is, mert a mámoros han gulat jellemzőbbnek találja a pohos boriszákra, mint kisebb jelentőségű
pajtására. A költemény 1844-ből való, tehát Petőfi m á r akkor is jól ismerte
Shakespeare nagy művein kívül kevésbbé ismert históriáit is.
4. Az Uti levelek IV. levelében is hivatkozik rá : «azt mondanám neki
szembe : hazudsz, akkorát, mint Falstaff ! » (vö. Irodt. 7 :50).
5. A Hóhér kötelének XV. fejezete igy kezdődik :
«— Hiripi pajtás, szólítám őt meg másnap, amint fölébredt, mit álmodtál ?
— Szépet, barátom, gyönyörűt ! felelt ő ; azt álmodtam, hogy ón vagyok az az angol herceg, kinek nevét már nem tudom, csak annyit tudok
róla, hogy testvére őt egy kád malváziai borba fullasztotta ! Úgy-e, fölséges álom ? malváziai borba fulladni . . .»
Ez a hely a Petőfitől annyira bámult III. Richardnak 1. felv. 4. színére céloz, mikor a két gyilkos, kiket Richard az ő bátyjának, George, Clarence hercegének meggyilkolására fölbérelt, egymással tanakodik :
«1. gyilkos. Üsd nyakszirten a kardmarkolattal, aztán dugd a maivá
ziai hordóba a szomszéd szobában.
Î. gyilkos. Oh fölséges gondolat 1 mártást csinálok belőle.»
S a gyilkosság végrehajtása után az 1. gyilkos ezeket mondja : «Kivül
a malváziai hordóba duglak.»
Az V. felv. szellemjelenetében :
«Nyomasztva szálljak rá lelkedre holnap !
Ki undok borban fürdetóm halálra.
Szegény Clarenoe, kit álnokul megöltél !»
Idevág Kemény Zsigmond Gyulai Páljában is egy célzás (V. rósz, 5
fej. elején), «mintha a fejedelem ő fensége utaztatás helyett, más ötletre
bökkenvén, egy vad angol király példájára, ki testvérét boros hordóba
dongásztatá be, őt színig rózsavízzel töltött kádba fulasztatja.»
6. Az Uti levelek VI. levelében idézi a híres szálló igét: «Királyságomat egy lóért! kiáltja III. Richard. Jövendőm felét egy nyugott óráért t
iáltom én . . .» (Ш. Richard. V. felv. IV. szín; v. ö. Irodt. 7:50 k.i
7. A Siéphalmon c. szatírában Kazinczy Ferenc kertjéről így ír :
«Nagy ég, a pompás kert mivé lett !
Még mostan is mosolyg, mosolyg.
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De szívet-szaggatólag,
Mint a megörült szép leány.»
Б sorok minden olvasáskor önkéntelenül a szegény Ophelia képét
idézik fel bennem.
8. Egressy Etelkéiől írja :
• Shakespeare, kit úgy szeretsz, Shakespeare képzelete
Teremte e leányt egy boldog pereiben . . .»
9. A Helység Kalapácsa IV. énekében a kántor rémületét így jellemzi :
«Oh Hamlet 1 mi volt ijedésed,
Mikoron megláttad atyád lelkét.
Ahhoz képest, a mint megijedt
A helybeli lágyszívű kántor
Feleségének látásán?"
10. Költö lenni vagy nem lenni c. költeményének felírása Hamlet
monológjának híres kezdő sorát másolja.
B. Dickens. A XVIII. üti levélben magasztaló sorokat ír Diokensre :
«. . . ő szerez valamennyi iró közt legtöbb jó kedvet, ő nevettet meg legtöbbet. Ez a legszebb küldetés a földön : másokat földeríteni. Oh, ha most
hét mennyország van, az isten okvetetlen még egyet fog teremteni s e
nvolczadikba majd Bozot helyhezteti. mint az emberiség legnagyobb jóitevőjét, mulattatóját.» — E sorok csakis a Píckwick-klubra vonatkozhatnak, mely a negyvenes években már igen ismert volt nálunk. Jókai is
írja (Levél dr. Fenyveessy Ferenchez 1880, a pápai Jókai-ünnep alkalmával), hogy pápai diák korában, mikor Petőfivel megismerkedett : «[tanulmányoztam Boz Dickens első művét, a Pickwick klubbot» (Olcsó. Jókai
231. sz. 18. 1.).
De úgy érzem, hogy Dickensnek egy másik regénye, Twist Olivér is
mély hatást tehetett Petőfire, még pedig Apostol-ára. Sylvester gyermekkora. midőn gonosztévők, tolvajok közt nevelkedik, erősen emlékeztet a
szegény kis Olivér szenvedéseire, ki szintén hasonló körülmények közt él.
Tudvalevő, hogy ez a regény Dickensnek első nagy műve, melyben a főhős
a szenvedő gyermek, későbbi regényeinek ós sok utánzójának kedves
alakja. Azt hiszem, részletesebb összevetés igazolná sejtésemet. Twist
Olivér különben már 1843-ban magvarúl is megvolt Gondol Dániel fordításában.
TOI.HAI

VILHOS.

P e t ő f i é s a «szerbiis m a n i e r » .
Salkovics Károly, Petőfi rokona és egykori tanulótársa, egy kis füzetet őrzött, mely saját kézírásában tizenkét vers másolatát tartalmazta.
Ötöt Petőfiének vallott, ki azokat még katonáskodása idején, Horvátországból küldözgette neki leveleiben. Baróti Lajos, ki a füzet tartalmát
a nyilvánossággal megismertette (Vasárnapi Újság. 1897. 3. sz.), a Coriolav
c. vers kivételével, melyet Tárkányi Béla írt, a füzet egész tartalmát
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Petőfinek tulajdonítja. Azon az ötön kívül tehát, melyek alá Salkovics a
Petőfi nevét jegyezte (mert — mint Baróti mondja — «nyilván csak
ezeket tartotta Petőfi költeményeinek»), ő még hattal szaporítja az «ifjúkori kísérletek» eladdig ismert létszámát. A hat közül három csak változata ismert ifjúkori daraboknak : kettőre azonban csak tartalmi, s egyre
csupán formai bizonyítékai vannak Barótinak. A tartalmiak csak a Honvágy címűre nézve meggyőzők, a Triolettie elégtelenek. Ez utóbbit tehát
nem volna szabad a hiteles Petőfi-versek közt közölni, hanem az Első
szerelem cíművel együtt, melyről a következőkben fogok szólam, s melyre
nézve Baróti formai bizonyítókait semmisnek tartom, legfeljebb a «nem
hiteles szövegűek» csoportjába vehetnék fel a Petőfi-kiadások. 1
Az Első szerelemről Baróti ezeket mondja :
«A sűrűn előkerülő ellentétek, a kedves összehasonlítása a természet
tárgyaival : oly vonások, melyek Petőfi más költeményeiben is előfordulnak s egyik sajátságát teszik. E költemény hihetőleg 1839 őszén keletkezett, mikor Petőfi Sopronban katonáskodott» (id. h. 35. 1.). Őszintén megvallom : nem tndom, Petőfié-e ez a költemény, vagy nem ; de azt tudom,
hogy ifjúkori kísérleteiben (pláne 1839-ben !) oly jellemző sajátságot megállapítani, amelyről okvetlenül ő rá, s csak ő rá következtethetnénk, nem
lehet, mert nincs, minthogy 6 még ekkor nem eredeti költő, hanem
ntánzó gyermek. «A sűrűn előkerülő ellentétek, a kedves összehasonlítása
a természet tárgyaival», miket Baróti bizonyítékúi említ, egyáltalán nem
alkalmasak arra, hogy megkülönböztető jegyül szolgáljanak : száz meg száz,
más-más költőtől eredő költeményben lehetne találni ugyanilyen sajátságokat.
Van egy válfajilag jellemző sajátsága a szóbanforgó költeménynek,
csakhogy az nem Petőfire vall, hanem Vörösmartyra s így a költeményt
ha Petőfié volna is — Vorösmarty-utánzatúl minősíti. Idézem kezdő sorait :
Szép a rózsa hajnal-ébredése
A leányka arczulatja szebb volt ;
Messze bérezek kókelő homályán
Bájjal ég az arany esti-csillag;
A leányka nefelejts-szemében
Tündérfenynyel szebb csillagzat égett.
Ceattogánynak zengeménye nyájas

Csendes éjjel viruló berekben ;
Nyájasabban kelt a lányka hangja
Ajkai paradicsom-kertéből.
És ha tiszta a liget-virányit
Gyémánt-cseppel éltető patakcsa :
Tiszta volt a lyányka keble szinte.
Tiszta szive, tiszták érzeményi. stb

Formája ugyanaz a rímtelen trocheusos, igen kellemes gyorsfutamú
verselés, mely Vörösmarty három kiváló szépségű költeményének, a Földi
mennynek, Csáknak, s a mindenek fölött lehellet-finomságú Hedvignek is
jól ismert formája, s mely a vele járó nemesebb, finomabb nópiessóggel
együtt, szerb népköltészeti minták után, Vörösmarty hatásaként terjedt
ezét irodalmunkban.
«Mennyet kell a földön is keresni, Mennyet, a föld úgyis elveszendő,
Elveszendők akik rajta élnek» — így kezdi első helyen említett költeme1

Baróti cikke óta valamennyi teljes kiadás felveszi a hiteles «ifjú
kori kísérletek» közé, egészen a Kardos Albert-féle legújabbig (1916).
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nyét Vörösmarty. — Minden mondatának egy-egy darabja átmegy a következőbe s lesz annak mintegy alapköve, de egyszersmind kapcsa a gondolatnak s fenntartója a folytonosságnak. E Vörösmartyasan népies gondolattagozás, a naiv gondolat-kapcsolás belső, elemi ritmusa ismerhető fel аг
Első szerelemnek idézetemet követő soraiban : «А leánykát hévvel én szerettem, Ot szerettem első szerelemmel . . . S hajh a végzet elszakaszt» durván, Elszakaszta mindörökre tőle.» A gondolatközlésnek ez a módja alap
iában véve nem egyéb, mint a gondolat egyes elemeinek önálló mondatokká taglalása az összeolvasztó (komplikáltabb) egység és folytonosság
helyett. Tehát primitivebb foka a kifejező gondolkozásnak. Mikor Vörösmarty azt mondja : «Tarka s tarkább lett tapasztalása» (Hedvig), akkor is
csak elemeire bontja azt a gondolat-egységet, hogy «egyre tarkább lett»,
így bomlanak elemeikre az Első szerelem kezdő hasonlatai is. E helyett :
a leány arca szebb volt a rózsa hajnal-ébredésénél, naiv tagolással igy
szól : «Szép a rózsa hajnal-ébredése, A leányka aroulatja szebb volt».
S ugyanilyen léposőzetes taglalással folytatja tovább is. Népiesség ez is,
ellenére az idegen (bár magyar fülben könnyen otthonosodó) formának s
az egyébként irodalmi nyelvnek ; népiesség, Vörösmarty nagy leleménye,
kinek népiessége szélesebb s változatosabb körű, mintsem hinnők, e nagy
és nemes eredetiséggel különbözik mindenki másétól.
Mi jellemzi tehát Vörösmarty említett költeményeit, meg az Első
szerelem címűt, s azt az egész ágát a magasabb rendű népiességnek, mely
Vörösmarty ezen darabjaiból indul ki ? A gondolatmenet egyboolvadó folytonossága helyett egymásmellé rakott gondolat-tagok ; kötőszók
к általában a beszéd kapcsoló formái helyett önállóan egymás után lépdelő mondatok, melyeknek összetapadása, egy-egészbe ömlése csak a felvevő tudatban
megy végbe. A gondolat- és mondatszerkezet e sajátságaihoz illő kiséretül
járul a versforma is : a rímtelen ötös trocheusok szakadatlan sorozatai
melyekbe nyugvópontot sem rím, sem versszakba tömörülés nem hoz.
melyek épúgy egyenként, önálló tagokként sorakoznak egyvégtibe, mint
tartalmuk: a gondolatmenetnek elemileg különvált tagjai. Ezt a versformát, a velejáró jellegzetes népiességgel együtt, nevezem én Toldy
Ferenc nyomán szerbus maniernak, mert e kifejezés rámutat eredetére
is, meg egyúttal a korból is éreztet valamit, mely e költői modort, ha nem
is széltében, de számottevő buzgalommal gyakorolta. Aki a szerbus manier
körébe tartozó költemények belső rokonságát valaha észrevette, &r. nem
fog habozni az Első szerelem hovátartozása iránt, s nem láthat benne
Petőfit jellemző sajátságokat.
Hadd használjam fel ez alkalmat a jelzett költeménycsoport történeti
megvilágítására. A magyar irodalmi népiességnek egyik ága ez is, és
gyöngédség, báj, költői nemes szépségek tekintetében nem áll mögötte a
rendszerint emlegetett speciális magyar népiességnek, mely a Petőfié.
Jóllehet, a szerb népköltészet formákban is elég gazdag ós változatos,
a speciális szerb jelleget minálunk az ötös trocheusos, rímtelen, szakozatlan versformához kötötték. S ezért nem áll ebben a speciálisan ú. n.
szerbus manierban a kezdeményezők között Vitkovics, ki átdolgozásaiban
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rendszerint megváltoztatta az eredeti versformát. 1 Egyetlen, az eredeti
formához ragaszkodó verse a Szép leányka volna. De az aligha az övé, s
egyébként is csak halála után, 1833-ban látott napvilágot. 2
Az elsőség Kazinczyt, a stilkülönbségek érzékeny művészét illeti meg.
Már 1789-ben átültette, Goethe közvetítésével németből, az Azzán-aga
«. balladát. 3 «Mi fehérlik a zöld erdő mellett ? Vájjon hó fehérlik-e vagy
battyú ? Volna hó, úgy már felolvadt volna ; Volna hattyú, úgy már fel1
A szerb népköltészet iránti érdeklődés nálunk tudvalevőleg Vitkovics csal kezdődik. íme ez érdeklődés egykorú nyomai : Vidényi J. (—Vitkovics) :
A' Rácz Nyelvrül. Tudom. Gyűjt. 1819 : X : 99—108. (Szól a szerb népköltészetről is, egy darabot lefordít, s említi Vuk gyűjteményét). — Névtelen cikk : Szerbus Népdalok. Haszn. Mulats. 1824 : П : 348 - 3 5 Í . (A Vukféle gyűjteménynek Lipcsében 1822, 23, 24-ben megjelent szerb-német
nyelvű kiadását ismerteti.)
Névtelen cikk : Ballada. Haszn. Mulats.
1825 : 1 : 50— 55. (Röviden a szerb népköltészetről is.) — Serbische Hochzeitslieder, herausgegeben von Dr. Wolf Stephansohn Karadgich. Metrisch in's
Deutsche übersetzt von E. Eugen Wesely. Pest, 1826. (Tanulmányszerű
bevezetéssel ós 50 lakodalmi dal német fordításával.
Wesely vinkovcei gimn. tanár volt. Előfizetői Borában ott látjuk Jankovich Miklós,
Kollár Jánoe, Rumy György Károly, Schedel Ferenc, és Vitkovics nevét.)
Toldy F : A' Szerbus Nép-költéséről. F. M. orsz. Minerva 1827 :111: 1153—
1167. (Az előbb említett Wesely-féle gyűjt, bevezetésén alapszik. Visszatekint a szerb modorú magyar kísérletekre is, lefordít néhány szerb darabot, s közzé teszi Vörösmarty Csádját, mint szerb modorú, de eredeti
magyar balladát). — Toldy : Tudom. Gyújt. 1828 :1 : 104 (az 1828-iki Aurorát
ismertetvén, szóba hozza Vitkovics ott megjelent Hajkun-fordítását, s kéri
V.-ot, hogy «felesebben gazdagítsa litoraturánkat ama' poétái nemzet»
kincseiből).'
Névtelen: Tudom, tár 1835 : V : 217-220. (Vuk gyűjteménye IV. kötetét ismerteti. A meg nem nevezett ismertető : Toldy).
Székács József : Szerb népdalok és hősregék. 1836. — Figyelmet érdemelne a hazai szerb nyelvű irodalom idevágó termelése is: 1835—36-ban
Budán, az «egyetem betűivel» szerbus nyelvű népdalkiadványok jelentek
m e g ; 1. Tudománytár 1835 : VI : 232; 1837:1478. 1. — Fabó Bertalan szerint (A magyar népdal zenei fejlődése. 1908:290. 1. jegyz. és 531—532. 1.)
a pesti magyar színpadon, Bothkrepf Gábornak Balog István Cserni Gyurka
c. színművéhez írt zenéjében «1810 körül elébb csendül meg a szerb népdal, mint a magyar».
2
Ez a vers u. i. harmadmagával »SerbuB dalok» közös cím alatt
jelent meg (Aurora 1833:263—265. 1.); aláírás csak az utolsó alatt olvasható, így : «Karloviczi Sz. J.» ; ez pedig Székács József jegye. A három
dal közt közbülső a Vitkovicsnak tulajdonított Szép leányka. Ha az elsőt,
és harmadikat elfogadjuk Székácsénak, nincs kellő ok a középső kivetésére. Székács, a Szerb Népdalok és hősregék kiadásakor (1836), a folyóiratokban már azelőtt közzétett fordításait lényegesen átdolgozta ; ennélfogva az a körülmény, hogy az Aurorabeli szövegnek csak egy-két нога
egyezik az 1836-iki hiteles Székács-félével, Székács szerzősége ellen mit sem
bizonyítana. Szvorényi József, Vitkovics műveinek az Abafi-féle Nemzeti
Könyvtárbeli kiadásában (I : 167—168. 1.) Toldy Ferencre hivatkozva tulajdonítja Vitkovicsnak.
3
Poetai berek : 211—216. 1. Gyászdal Azzáu-agának szép de szerencsétlen nője felöl.
Kazinczy egy levele szerint (Musiczky Luciánhoz,
1812 febr. 5.) «mennyei szépségű elégia». (Kaz. lev. IX : 276. 1.). — Toldy
(id. h. 1827:1165. 1.) így nyilatkozik róla: «Megfoghatatlan, miként ezen
gyönyörű ének nálunk legkisebb figyelmet sem tudta nyerni».
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röppenne» — így szólal meg, német hangszűrőn át magyarul a szerbuR
manier, kissé döcögősen ugyan, de a stil-színezetnek már érezhető Haját
izével. Kazinczy másik e nemű kísérlete, a Gibárf és Irma c. költemény 1
már Vörösmarty rokon-darabjai után következik, de azok hatása nélkül.
Vörösmarty előtt még csak Kölcsey egy versét említhetem ki már
1814-ben érdeklődött a szerb népköltészet iránt, miről Rácz nyelvből c.
verse is tanúskodik. Vitézi énekek címen is maradt fent egy szerbből való,
keltezetlen fordítása. Minket azonban, formája miatt ezúttal csak Panasz
c. költeménye érdekel, mely így kezdődik : «Jaj nekem s jaj annak a ki
engem Verset írni búmra megtanított». Csak versformájával képviseli a
szerbns maniert, s nem egyszersmind gondolatformáival is, bár egy esetben már Vörösmartyas gondolat-tagozást mutat : «Dalba szállt az érzés
húrjaimról, Dalba szállt az estve szent homályán». Kétségtelenül Kölcsey
Panasz-a volt az, mely Vörösmartyt is rokon kísérletre bírta. A Panasz
n. i. a Hébe 1826-ra szóló, de már 1825 vége felé megjelent kötetében
jött ki. Stettner György már nov. 18-án tudósítást kér felőle Vörösmarty
tói, dec. 18-án újból kéri «Kölcsey verseit a Hébébői». Vörösmarty már
dec. 12-én megírta neki a Panasz két első sorát, ezzel a megjegyzéssel :
«Nem lévén kezemnél Hébe, most csak ennyit írhatok». Tehát a két első
sort könyv nélkül tudta, mi bizonyítja, hogy megragadta figyelmét, s mi
a versforma megjegyzésére épen elegendő is. Az egész költemény másolatát pedig 1826 jan. 2-án küldi meg Stettnernek, s ami nevezetes, már
egy hasonló formájú saját szerzeményével, a Földi mennyel, s egy más
versformájú, de rokon szellemű költeményével, a Helvila, halálán cíművel
együtt. Ez utóbbit a levél szerint «épen ma csinálta», a Földi mennyet
pedig így vezeti be : «és ime még egy régibb». Régibb : t. i. ahhoz a ma
irt vershez képest régibb. Mindezek igazolják, hogy Vörösmarty közvetlen
versmintája Kölcsey Panasz-л lehetett. 2
A Földi mennyel kezdődik a szerbus manier tulajdonképem szerepe
költészetünkben. Szerb modorára Gyulai is figyelmeztet: «Ekölteményen,
valamint az alább következő Csákon, mind alakban, mind szellemben a
szerb népdalok hatása érzik, amelyeket V. épen ez időtájt olvasott a Toldy
figyelmeztetésére.»3 Toldy is csak erre a költeményre célozhat említett értekezésében : «Vörösmarty pedig egy Szerbus manierban dolgozott dallal
ajándékozn — meg, mellyben egyszersmind a' Szerbusoknál szokásban

1
Muzárion : III. 1829 : 318—322.1. Kazinczy ezúttal egy Kovacsóczy-fóle
balladát dolgozott át, mint u. o. ő maga mondja : «azon alakban, mellyet
Gőthe választott az Azán aga' czím alatt adott Szerbusi énekhez».
2
Stettner és Vörösmarty levélváltását 1. Vörösmarty
Emlékkönyve.
Szerk. Czapáry László. 1900:199, 203, 207—213. 1.
'A Földi menny
V. levelében csak 17 soros ; ilyen alakban jelent meg az Aurorában is
(1827: 140. 1.), valamint V. Munkái két első kiadásában is. Gyulai szerint
alighanem csak 1845-ben irta hozzá a befejező 14 sort. (V. M. Össz. Münk.
1884. 1:378.)
я V. M. össz. munk. 1884. 1: 378.
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lévő quinarius trochaeust is megtartá.» 1 — Másik szerbus modorú költeménye : Csák. Ez Toldy imént idézett értekezésében jelent meg először,
a következő bemutató sorok kapcsán : «Eredeti balladát, Szerbus stílusban
nálunk első 's eddig egyedül Vörösmarty ada ; 's én annak kéz-iratát a'
költő barátságából bírván, annak közlésével akarom olvasóimat elereszteni»
{id. A. 1166. L). — Semmi kétség ezek után, hogy a harmadik «mind
alakban, mind szellemben* rokon költemény, Hedvig, melyet Négyesy
» «rímtelen ötös (=szerb) trochaeus» mintájául nevez meg, szintén a
szerbus manier képviselője. 2 Mindaz, ami a nagy költő hasonló szellemű
alkotásaiban választékos, magasabb rendű népiesség, e legendában éri el
tetőpontját, bizonyoe stíl-sajátságokat a remekmű hatalmával kötvén
hozzá egy idegen eredetű versformához. A szerbus manier e legenda által
szűnik meg szerbus manier lenni s innen kezdve mint Vörösmarty nagy
eredetisége utánoztatik irodalmunkban, le egészen a Petőfinek tulajdonított
Első szerelemig, sőt korban azon is innen. E versformát Vörösmarty
tette irodalmunk sajátjává, ő lehelt reá egy ezentúl örökké velejáró stílhangulatot, ő öntötte el megfelelő, a magyar népies naivságban is otthonos,
de a maga nagyszerű ihletén ünnepivé magasztosult gyöngéd választékossággaL 3
A Vörösmarty által eredetivé kiképzett forma legelőször is a mintaadó
Kölcseyre hatott vissza, kinek Könycsepp c., 1831-ben írt költeménye, mely
az Aurorá-Ъап (1833: 77—78.) A' köny cím alatt jelent meg, már tele van
a gondolat Vörösmartyiasan naiv tagozásával : «Csöndes ifjú járdái andalogva, Andalogva szent berek homályán.» — «S bíbor ajkán a csöpp égni
kezdett. Égni kezdett, bár leszálla hűsen;» — «És alatta leltem gyönge
lványkát, Gyönge lyány kát ülni könnyel áztan.» S az egész költeményen
már a Földi Menny és Hedvig naivul gyöngéd kelleme ömlik el. A Panasz
és a Könnycsepp között Vörösmarty múzsája suhant keresztül.
Vörösmarty költeményei után időrendben Toldy 4 Székács 5 és Bajza e
1
F. m. orsz. min. 1827:1165. 1. — L. még: Tolnai Vilmos: írod.
tört. 1916:289.
2
Hedviget 1829-ben írta, s az Aurorában adta ki (1830:136—143. 1.). —
Négyesy : A mértékes magyar verselés története. 1892. 328. 1.
я
Szemere Pál, Hedvigről értekezvén, a versformáról nem szól, de
megjegyzi, hogy a költeményen «bizonyos, népregéinkkel rokon, magyar
sajátság érezhető, s érezhető inkább, mint theoria gyanánt kimagyarázható». Szép szóval nevezi «nemzeti tündériség»-nek a «tárgynak és személynek emberfölöttiségre magasztaltatását», mely szerinte V. minden
költeményét, ezt is, jellemzi. (Munkái. Kiadja Szvorónyi. 1890. П : 121—126.)
4
Id. értekezésében mutatványul. F. M. Orsz. Minerva: 1827:1163—
64. 1. Az ott közölt hét darab közül három egészen, kettő legnagyobb
részében szerb trocheus.
5
Koszorú 1830:33. 1. A mosdó leányka. — U. o. 1831:145—151. 1.
Lelt Simon és 151—156. 1. öt Szerbus népdal. — Aurora 1831:174—180.1.
A szakadári lyányka. — ü. o. 1832 : 316. 1. Szerbus dalok. (Bérczeken túl
szállt három madárka). — U. o. 1833:171—179 1. Marko királyfi halála;
264. 1. Szerbus dalok (Szép leányka, kedves rózsaszálom). Csak a rímtelen
ötös troch. formákat írtam ki.
® Bímtelen ötös troch. formák : Aurora 1832:318—319 1. Óhajtás (itt
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műfordításai következnek. Székács József Szerb népdalok és hősregék
címen 1836-ban adta ki összes fordításait, a Bajza Józseféi pedig Munkái
1835.-Í kiadásában jelentek meg összegyűjtve. Későbbi fordítások ós eredetiek ebben a nemben nem nagy számmal vannak, de ami van, az szinte
kivétel nélkül a Hedvig választékos, gyöngéd népiességét mutatja, világos
bizonyságául annak, hogy e versformára Vörösmarty nyomta rá egyénisége bélyegét. 1
Nem kétséges, hogy a Petőfinek tulajdonított Első szerelem is ebbe
a szép sorozatba tartozik. Ő írta-e, nem-e ? — adatok híján el nem dönthető. Magából a költeményből Petőfi szerzőségére következtetni egyáltalán
nem lehet, minthogy egy Vörösmarty hatása alatt kialakult, tehát korántsem Petőfies költői modort képvisel. Jellemző tulajdonságai felől bátran
írhatta volna Vörösmartytól elkezdve bármelyik költő, kinek nevét e
típussal kapcsolatban szóba hoztuk. í r h a t t a volna akár Tárkányi is, kinek
(jegyzetben) két idevágó, igazán Vörösmartvas gyöngódségü költeményét
idéztem, s kinek egy verse (Coriolán) csakugyan ott van a Salkovics-féle
füzetkében, melynek darabjait Baróti, ez egyen kívül, mind Petőfinek
tulajdonítja. Ép oly joggal állithatná valaki a szóban forgó verset Tárkányiénak, mint Petőfiének.
Petőfi különben később, 1846 őszén, csakugyan írt egy idetartozó
költeményt :
Senki sem szól így a fellegekhez :
«Napkeletre vándoroljatok, mert
Napkelet a szép hajnal hazája,
Ki rózsákat mosolyog reátok,
Lángrózsákat sötét arczotokra». stb.
(Sz. J. kisasszony emékkönyvébe.p
Az Első szerelem tehát nem szerepelhet Petőfi hiteles ifjúkori vorset
között, mert az az érvelés, melynek alapján Baróti Petőfiének hirdette,
erőtelennek bizonyult.
HOBVÁTH JÁNOS.
még cím nélkül); 319—320. L Egyesület (eím nélkül). Munkái 1835-iki
kiadásában még : Leányi törvényszék, Vadászkaland, A szerencsétlen lövés ;
A látogatás (Goethe után ; strófás). Szerb darabjait Talvj és Gerhard
gyűjteményéből fordította. (1. Szűcsi : Bajza József. 1914. 66. 1.)
1
L. még a szövegben említett költeményeken kívül: Major l.ajos :
A hunnusok királya, Herder után (Koszorú 1834: 154—155. 1.) ; Czui zor :
Szűz Margit álma (и. o. 1837: 296—300. 1.) : Garay: Monda Isten: nap
legyen...
(Hajnal:
1838); Vachott Sándor: A szilaj leány (athenaeum
1838. 1:186. 1.) ; Sárosy: A világtalan dalnok (Emlény 1839: 145—156. 1.) ;
Firtosalyi Gergő ( = Gállfy Sándor. L. Abafi-féle Figyelő: V : 329 331..1) :
a követSerbus dal (Remény 1839: 136.1. és Figyelmező 1839:275. L);
kezőket csak szerzőik összegyűjtött műveiből ismerem : Tárkányi : .4 hárfa
és A királyfi kalandja (Költeményei. Vési, 1857:93—102 és 103 113. 1.) ;
Sárosy : A két művész, A két szerelmes (szerb dal) és A szerencsétlen Mila
(szerb dal) Ossz. Müvei. Abafi-féle Nemz. Könyvtár, é. ri. 1: 229 241, I I :
219—221 és 222 -224. 1.) ; Gyulai Pál : A Iwember (Költeményei. 1904.
1: 22—29. 1.).
Találni kevéebbé tiszta képviselőit is a szerbus manier
nak ; így pl. a következők szakozatlan ötös trocheust mutatnak ugyan, de
rímmel (páros r í m ) : Czuczor : Remete Péter (Koszorú 1837:172—177. 1.) ;
Sárosy : Vidák Györgye (Össz. Művei, id. kiadás, II : 2 7 8 - 286. L).
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Egy b é c s i l a p K i s f a l u d y Károly h a l á l á r ó l .
Ai, Allgemeine Theater zeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur
und geselliges Leben — Wien 1830. XXIII. évfolyamának 146. számában
olvassuk a következő meleghangú nekrológot : nKisfaludy Károly nincs
többé. Est a kitűnő magyar költő, akire a magyarok joggal lehetnek büszkék ós akinek a neve a külföldön is ismeretes volt, Pesten, ez év november 22-én 1 életének 40-ik évében meghalt. E nagyszellemü íérfiunak földi
maradvanyait e hó 23-án temették el pompával, nagy részvéttel. Kisfaludy
Károlyban a magyar múzsa egyik legméltóbb és legderekabb ifját vesztette el.» — Majd pedig közli a Bécsben lakó Austerlitz Károly nevű
költőnek, aki Kisfaludynak személyes ismerőse is volt, következő ez alkalomra irt Rzonettjét :
Blume au/ das Grab des ungarischen

Dichters Karl v.

Kisfaludy.

О traure nicht, dass Kisfaludy schied,
Pannónia 1 von dieser irdischen Szene,
Weih' ihm der tiefen Rührung stille Thräne,
Doch traure nicht, dass Kisfaludy schied ;
Er lebt unsterblich fort in seinem Lied,
Und seine freyen muth'gen Lyratöne,
Besingend hell die Tugend deiner Söhne,
Sie wirken fort in jedem Hochgemüth.
Drum freue dich, dir blieb sein edler Geist
Der jugendlich in seinen Liedern waltet,
Der Schönheit hehre Bildungen gestaltet,
Und jeden Sinn zu den Gestirnen reisst.
So theilst du mit den Himmlischen ein Gut
Und so wie ehmals wärmt dich seine Gluth !
A cikk végén megemlíti az Aja név mögött rejtőző iró, hogy Kisfaludy az 1831-iki esztendőre Jelenkor cím alatt egy új magyar lapot is
hirdetett és, hogy a költő bátyjától, Kisfaludy Sándortól, várható az elhalt költő életrajza.
PERÉNYI

JÓZSKF.

Jegyzetek Amadé László költeményeihez.
Négyesy László kiadása Amadé «idegen nyelven írt» költeményeinek
•elsejéül a főkódexből közöl - nyomtatásban először — egy Szűz Máriához
szóló hymnust (1892. 523. 1.). Szerény véleményünk szerint Amadé német
versei valószínűleg mind magyar (részben elveszett) verseinek átdolgozásai.
E latin költeménynek is megvan a magyar párja, az Istenes Énekek során "VI. sz. alatt (407. 1.) alatt közölt az a Nagy szentsége. . . kezdetű
himnnsz, a melyet Abafi adott ki először (Figyelő XII. k.) s amelyet
Négyesy is kéziratból tesz közzé. Nem érdektelen, hogy éppen ezt a költe• Ez az adat téves ; 21-én halt meg.
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ményt - a magyart
a főkódexba «más kéz irta be, mint a többit, aki
rábavidéki dialektusát is gyakran bevitte a leírásba.» (Négyeey, 514. 1.}
A nélkül, hogy. ez említett körülményből föltételes következtetéseket vonnánk le, megállapítjuk, hogy Amadé verse nem pontos mása a latinnak,
íme az első három strófája :
Magna Diva ! Tu spes viva
Desperantis animsB !
Potens Stella, a procella
Huius mundi protege I

Nagy szentsége, reménsóge
A kétségben esteknek,
Düesössége fényessége
Óh csillag légy népeknek.

Ad Te clamo, Solam amo
Exul Evae
filius,
In Te spero corde vero,
Qua nihil est certius.

Hozzád kiált/a/c, mert ohajtlak
Számkivetésnek fia,
Bízván látlak, szívből áldlak,
Ez lesz szeretet díja.

О Patrona ! Veni prona
Alma salva miserum,
Mater vere, me tuere
Opis Tu® indignum.

Oh pátronám ! az én órám
Engedd, tudjam, melly korán,
Igaz anyám I kegyes dajkám
Szükségben vigyázz reám.

A két szöveg — f, különösen a latinnak tömörsége azt a gondolatot
kelti bennünk, hogy itt a magyar készült a latinból. De ennek végleges
megállapításához évszámok kellenének s ez tudvalevőleg Amadénál nincs.
Hogy a német verseknek is (bár az előbbivel alkalmazott fordított
viszonyban) van valamelyes közük Amadé magyar dalaihoz, arra nincs
ilyen kézzelfogható példánk ; de utalunk a Négyesynél IV. ez. német versr«
(537. 1.), melynek gondolatai a magyar versek egyik-másikával rokonok
Versformája egyezik a CXXXTII. daléval s első sora is azonos :
Ah ! átkozott színes szív ! tfiftíb l.j
Du verfluchtes falsches Hertz ; (537. 1.)
amott az első strófa vége :
Suche dir ein böseren Sinn
Adio ! und gehe hin.
emitt a költemény vége :
Legyen azért végső szó :
Gyilkos lélek, adio !
Egyik gondolata
Dann was hertzig ist und klein . . .
emlékeztet egy másik sorára (CXL. dal, 369. 1.)
Ki tudja, picinynek mért oly gráciája ?
ami azonban inkább csak a mellett bizonyít, hogy mindkettő Amadéé.
Itt mutatunk rá a CXLI. költeményre, Van egy kinek neve nincs,
de mégis kegyes . . . (373. 1), mely akaratlanul is eszünkbe juttatja Falndi
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Ferenc Nincsen neve c. költeményét (Négyesy kiad. 1900-, 51. 1.). A kettő
ngyan teljesen ellenkező tartalmú, de tudvalevő (Trostler, EPhK. 1914.205.1.),
hogy Greilinger költeménye is — mely Faludinak elfogadhatóan forrásául
szolgált
ellendal volt egy, talán Amadé versével egyező eszmójű költeményhez, miként a cime is vallja : Gegensatz auff das Lied stb. S e szerény adattal is közelebb jutottnnk Amadé költészetének néhány — nem
sok
gáláns vonásához, melyekre még vissza fogunk térni.
Végül, német hatásról lévén szó, hadd említsük meg Amadénak érdekes pár sorát :
Gondolatok
Óhajtások
Másképp vámtúl szabadok.
A Gedanken sind zollfrei szállóigének — mely Büchnernél (Geflügelte
Worte, 26. kiad. Berlin, 1916.) csodálatosképpen nincs meg — s a melyet
a köztudat Nagy Frigyes szájába szokott adni, tudvalevőleg (Fried, Zitatenlexikon, I. 109. 1.) Luther a forrása (Von Weltlicher Oberkeit), de megvan Shakespeare Amit akartok с. vígjátékában ie.
GÁLOS

RBZSŐ.

Kél B o c c a c c i o - n o v e l l a XVI. százarii i r o d a l m u n k b a n .
1. Trágár Balázs

históriája.

А XVI. századi prédikátor szigorú erkölcsi fölfogásával nemcsak a
virágénekeket üldözte, hanem rossz szemmel nézte kora népies epikai termékeit is. IsmereteB Bornemisza Péter nyilatkozata (Postilla, IV : 758b,
Sempte 1578.), melyben elitéli azokat, akik «királyfia kis Miklósról, poéták
óriásiról, Apolloniusról stb.» szóló «álnokul költött fabulák»-at hallgatják.
Ugyané munkájának egy másik helyén (839b 1.) a népies históriák olvasását sem tartja illőnek. Közlöm az egész részt érdekes irodalomtörténeti
vonatkozásai miatt :
• Mi mnlatfágnac tartjuc az Hiftoriakat, kiket Markol/f fibfagarol irtac,
auagy amaz Tragar Balafiól, ki az Baratokhoz ment király paranezolatvtyaual, hogy fegitczec meg, Mert ezert kel hazudni az Király elôt, es azt
feleltec : Fiam, mi nem tudunc hazudni, mond az : Bár à legyen egyic.
[A lap szélén vagy ahogy Bornemisza nevezi : «az karaján» : Az ki hazud,
rnondhad : Bár á legyen egyic.] Az otan az Apatzac kózót nemaua tőtte
magat, es meg hafafitotta őket, es királyné afzony előtt azbol fzerzet
czufffagot. Azonkepen à kiket irnac nemelly cznffokrol, kic vgyan mesterfeguel tanullyac az czelczapaft, E s foc orfzagnac nagy hirefekis, mint
Németorfzagba Eulenfpiegel, Orlando, es tóbbec. Mondoc te azt gondolod,
hogy ezec nem ördögi kifirtetec. Maga ez ektelen trefalo mulatsaguál, el
IV.akaztya az iduóffegre való vigyazaftul, aztis az ki mieli, azokatis kic az
felekbe gyônyôrkôdnec.»
Később, az udvari bolondokról szóltában (862. 1.) újra megemlékezik
róluk
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• Kiknec [t. i. az epicureus nagy uraknak] aztaloknal Iftenfélő
értelmes emberec ízauanac nincz helye. Hanem mint regen Markolff
volt, es Tragar Datas, valamit mondnac meznelis édesb».
Annyi mindjárt kétségtelen ebből, hogy a Markalf históriája mellett
Trágár Balázsról is volt magyar népkönyvünk 1578. előtt. 1 Markalf históriája ránkmaradt, ismerjük ; 2 de ki volt Trágár Balázs ?
Más adatunk nem lévén, amennyire a fenti két idézetből megállapítható. egy Markalf vagy Eulenspiegel-fóle csúfos csélcsap (a «trágár» epit,heton ornans nem mai, hanem régi értelmében veendő : possenreisser,
landstreicher), aki mint a király udvari bolondja több tréfát vagy zsibságot
művelt. A róla szóló, elveszett népkönyv tréfái közül kettőt följegyzett
Bornemisza, mert ezek a [barátok és apácák ellen irányultak s így
Bornemisszának pápistaellenes fejtegetéseiben épen kapóra jöttek. Az első
tréfának, a barátok hazugságáról, nem tudom gazdáját adni, a második
azonban a Becameronéból ered, a III. nap első novellája egy kései leszármazásának tekinthető. Ismeretes Masetto di Lamporecchio rendkívül elterjedt s európaszerte utánzott története : 3 némának tetetve magát kertésznek áll be egy apácakolostorba, ahol csakhamar sikerül neki az apácákat megejtenie.
Hogy mint került hozzánk ez a história s hogyan jött létre az egész
népkönvv, azt a töredékes adatokból nehéz volna megállapítani. Hasonló
tárgyú német nópkönyvet nem ismerek, valószínűnek tartom azonban
hogy Olaszországból származott, amit a Boccaccióból való epizód is igazol.
Épúgy kerülhetett hozzánk, mint Andreuccio kalandja (Deoamerone, IV : 5)
llosvai TWdtjába. 4 A háborús viszonyok miatt lehetetlen e nyomon tovább
folvtatni a kutatást, mindössze annyit tudtam megállapítani, hogy az
olasz Balázs, Biagio (vagy az északi nyelvjárásokban Biasio) a XVI. században a féleszű parasztlegény typusát képviselte. 5 Mint magyar közmondásainkban is Balázs az eszelős és szeleburdi embert jelenti : 6 Dugonics idézi (1:111) a következőt: Adós a' Balázsnak, — szerinte annyi,
J
Ennyit már Kiss Aron is megállapított vázlatos Bornemisza-életrajzában. (Prot. Szemle, 1П : 15 1.)
2
Első kiadása : 1577. Nyilvánvaló a fönti idézetből, hogy végleg el
kell vetnünk Bod Péternek azt az állítását, mellyel e nópkönyv magyarra
való fordítását Bornemiszának tulajdonítja.
:t
Gazdag irodalmát 1. A. C. Lee, The Decameron. London, 1909.
59—62. 1.
4
L. Fóti József, IK. 1908.
5
Csak hivatkozásokból ismerem a következőket : «Si crede Biasio.»
(Gintio dei Fabrizi, Origine dei volgarí proverbi. 1526. No 17.) Fortini,
Novelle di autori senesi, nov. 8. (L. Bolté, Schumann-kiadását, Bibi. Lit.
Ver. Stuttg. 197. köt. 407 1.) Talán ide tartozik egy XVIII. századi nápolyi
népkönyv is : Nasceta, vita e disgrazie de Biasio Valentino, 1748. (L.
Imbriani, Propugnatore, VIII Id. Boite, Montanus-kiad. Bibi. Lit. Ver.
Stuttg. 217. köt. 582 1.)
6
L. Erdélyi, Magyar közmondások könyve, 1851, 25 l. 502—510.
Nem ide tartoznak azonban a Balázs-járásra vonatkozó Balázs vitéze és a
Balázs papról szóló közmondások. (511 514.)
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mind bolond, mert Balázstól nem kölcsönözhetni bolondságnál egyebet.
Ugyanő (I: 121): Elég az, hogy Balázs a neve. — Megbecsüli mint
Balázs a' hurkát. 1: 208.J Ma is él a Hübele Balázs, mely már 1620-ban
előkerül ilyen formán : No bele Bálás, Lovat ád Isten. (Melotai Nyilas
István, Szent Dávid huszadik zsoltára, 9. és 81. I.) 1 — Hogy ezek mind
összefüggnek-e az elveszett népkönyvvel, azt természetesen nem lehet
megállapítani. Mindenesetre érdemes volna népies közmondásainkat abból
a szempontból átvizsgálni, mennyiben találkoznak bennük régi népies
irodalmunknak s egyáltalában művelődésünknek töredékes emlékei. Nagy
érdeklődéssel várjuk Sztripszky Hiador gyűjteményét, mely tudtommal
főként e szempontokat fogja érvényesíteni.
2. Szent Ferenc és Szent

Péter.

Szintén a barátok ellen irányul Bornemisza következő erkölcsi példája. Miután elmondja Josephus Flavius után (Antiqu. Jud. lib. ХУ1П.
о. 1.) Mundus és Paulina történetét, így folytatja az analógiát (Postilla,
IV : 887.)
Mi idónkbennis volt ez fele ördögi chalardfag, hogy az Barat az
kit gyontatot [t. i. azt a nőt] el hitette, hogy Szent Ferentz hozza
menne ettzakara Az wra efzebe vótte, es meg engette felefegenec, hogy
fogadna vígan. De öis hozza kefzitótte magat, czinaltatvan egy nagy
kolczot, mintha ó fzent Peter volna, es rea fogja hogy hire nekúl ala
fzóket menyorfzagbul, es annyira meg verte (zent Ferentz atyankat,
hogy halua vittec el az fzemetröl az tób baratoc.
Kétségtelen, hogy a Decamerone negyedik napja 2. elbeszélésének
egy változatával van dolgunk. Itt a kicsapongó Alberto da Imolának támad
az az ötlete, hogy a szép, de ostoba velencei Lisettának a fejét elcsavarja,
Gábor angyal alakjában. (Ujabban Babits Mihály igyekezett ezt a novellát
psychologiailag elmélyíteni s némikép «más világtáj felé» fordítani.)
A novella tárgya ősrégi, előkerül már a Pancatantrában. 2 Boccaccio közvetlen forrása vagy Josephusnak Bornemiszától is idézett elbeszélése vagy
a középkori latin Sándor-regény Nectanabes-epizódja volt. 3
Ami a Szent Ferenc—Szent Péter változatot illeti, ennek az útját
pontosabban lehet követni. Szent Péter alakja, mint a csiny meghiusftója.
először a nápolyi Morlini novellájában kerül elő. (Novellae ; 1520. ed. III.
Paris. 1855. No. 69. De patricio qui, ut matronam falleret, Christum
aemulatus est.) Itt egy nápolyi előkelő polgár Krisztus alakjában akar
elcsábítani egy ostoba asszonyt. A gazságot azonban meghiusítja egy
szemes ifjú, aki tréfából fölveszi Szt. Péter ruháját s úgy tesz, mintha a
* L. még a XVII. századból Magyar Tört. Tár. XVII : 17. — Kis
Viczay, Select, adagia, 1713. 10 1. — Szirmay, Hung in Parab. 1807. 95 1.
2
L. Lee, i. m. 123—135 1. ós Weinreich О. Der Trug des Nectanebos.
1911. Teubner.
3
Ez irodalmunkba szintén átkerült a Heltai-fóle fordítással, lásd erről
szóló dolgozatomat, IK. 1918. évf.
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mennyből jönne Krisztusért, hogy a vacsora végeztével szépen haza vezesse
Szt. Ferenc alakja viszont egy francia elbeszélésben jelenik meg először ;
Henri Estienne, a hires hugenotta könyvnyomtató és hellenista, Apologie
pour Hérodote с. művében ; első kiadása 1566., előttem az 1607. kiadásban
a 272. lapon, chap. XXI.), hol Szent Péter és Szent Tamás valósággal
megjelennek és elzavarják az ál-Szent-Ferencet. (Car. S. Pierre, comme
portier de paradis, & S. Thomas, comme celui qui ne pouvoit croire
telle chofe, le vindrent cercher jufques au lict, & le remenerent vn peu
plus rudement qu'il n'eftoit venu.) Bornemisza elbeszéléséhez legközelebb áll egy német mesterdal, Hager Györgytől, mely azonban
tiz évvel későbbi (1588.) Bornemisza munkájánál. A történet Lyonban (zu
Leone) esett meg, hol egy kereskedő feleségét akarja gyóntatója Szent
Ferenc alakjában meglátogatni, Az asszony elmondja férjének, aki belemegy
a tervbe és
Lis einen schlisel gros
Machen, darzu ein kleitt
Wie Santt Petter pereitt.
Mikor azonban a barát megjelenik, kérdőre vonja :
Wie pist vom himell kumen,
On erlaubung, mein Franczische ?
S a nagy kulcscsal jól helyben hagyja.
Látjuk, Bornemisza példája még ennél is nyersebb. A mesterdal kiadója, Bolté, (Alemannia, XXII : 164.), francia forrásra gondol. Azonban
kétségtelen, hogy Bornemisza és Hager elbeszélése közös forrásból ered,
valószínűleg a protestáns szájhagyományban élő anekdotából. Minthogy
Bornemisza legtöbb példázatát, amint még bőven lesz alkalmam kimutatni, német elbeszélés-gyűjteményekből vagy pedig közvetlenül hallomásból a német népies anekdota-kincsből merítette, kétségtelennek tartom,
hogy ez az anekdota is már az 50—60-as években, amikor Bornemisza
kint járt, divatos lehetett Németországban.
KIBÁLY Grone».

IRODALOM
N é g y e s y L á s z l ó : A r a n y . A költő születésének százados évfordulója alkalmából a Kisfaludy Társaság ajándéka a magyar tanuló ifjúságnak.
Budapest, 1917. 52 1. Franklin-nyomda.
Elismerésre méltó törekvése a Kisfaludy Társaságnak, hogy nemzetünk nagy költőinek emlékünnepén a magyar i f j ú s á g számára megíratja
nagyjaink életét és méltatását ; a halhatatlan elsősorban az ifjúságé s
az ifjúság a halhatatlanságé ! De nagy dologra vállalkozik, aki egy gazdag
mövészlélek életének és költészetének tanulságait a fiatal lélek maradandó
értékévé akarja tenni. Kerülnie kell a száraznak tetsző adatok halmozását, de kerülnie kell a nagydob és a harsonaszó kísérte frázisokat is,
ama/, unalmat, ez kelletlenséget okozhat.
Négyesy lendületes, igaz magyar szívvel írt tanulmánya a legtöbbnyire
megüti azt a hangot, amely az ifjúság szívéhez szól és értelmét kellő
módon gyarapítja. Művének már beosztása is szem előtt tartja különös
célját. Legtöbbször helyesen megválasztott Arany-idézetekkel vezeti be
a könyveosko tizenkét fejezetét, amelyekben Arany műveit életrajza kapcsán tárgyalja. A meleghangú bevezetésben a 19. század öt magyar állócsillaga : Széchenyi, Kossuth, Deák, Vörösmarty ós Petőfi mellett jelöli
meg Arany helyét ; ő volt a nép lelkéből lelkedzett legnemzetibb és
egyszersmind legeurópaiabb műveltségű költőnk. Gyermekéveinek érdekes rajza után a magát kereső lángész tévelygő útjait világítja meg
első nagy csalódásáig, a színószvilág Vénuezbarlangjában való felocsúdásáig ; itt-ott belecseng stílusába az önmagától menekülő Toldi meséje.
A 18 éves iíjú a csalódás fulánkjával szivében, de élettapasztalatokkal ós
művészi belátással gazdagodva tér vissza öreg szüleihez lelkiismerete
finom iránytűjét követve. Most a kenyérkereset szüksége keresztezi művészi ábrándjait ; nappali élete a gondos tisztviselőé, de éjjelei a Miizsák
szent berkeiben folynak le, s ott a világirodalom legnagyobbjai val, költőink közül pedig főleg Csokonaival és Petőfivel barátkozik. Első «letörését» Toldiról szóló elbeszélésének országos sikere követi, melynek pálmáját Vörösmarty a nagy lélek pazarló jóindulatával nyújtja neki s a
büszke Petőfi a lángész jós szavával siet — barátjává avatván — a halhatatlanságot előlegezni számára. A rövid önelégültség napjait azonban
csakhamar elborítják a szabadságharc iszapossá vált hullámai, maguk alá
temetve nemzeti reményét, hivatalát ós legjobb barátját. 1850-től 1865-ig
volt «költői pályájának delelője», a másodszori m e g t ö r é s után vergődő
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lelke ismét felszárnyal ; ha nem is homéroszi, de ossiáni, byroni ée arisztophanészi régiókba emelkedve énekel nemzetéről és magáról. Aranynak
nem gazdag, de mélyenszántó lirizmusát szemléletesen állítja Négyeey
az olvasó szeme elé, de különösen « epikai tehetségének és lirai hangulatai
errdőjekép» keletkezett balladáinak frissen megírt méltatásába mélyed.
A tárgyalt költemények értékelése egészben jól jellemzi Arany lirai
és kisebb elbeszélő költeményeit. Rámutat epikájának szinte kimeríthetetlen sokoldalúságára és irodalmi elmélyedésének kapcsán a népiesség kötelékeiből való kiemelkedésére. Helyesen elemzi A nagyidai czigányok sirvavigadó öniróniáját, a Bolond Istók szeszélyes humorát, a Buda halála
ódon fenségét s a Toldi Estéje leáldozó napvilágát. Nem feledkezik meg
Arany szerkesztői és müelméleti érdemeiről sem, bár kelleténél talán
gyorsabban végez velük. Költőnk szinte lázas tervezgetéseit azonban a
harmadik, szinte végzetes letörése akasztja meg ; Jul^tka leányának tra gikns halála. Majd az Oszikének visszafiatalodott lelke bájos termékeinek
rövid méltatása következik, szinte futólagosan, hogy azután Toldi Szerelmének, Arany költészete legérettebb termésének gyönyörűségeiben részeltessen a szerző. Az utolsó fejezetben tömör összefoglalás alakjában Arany
egész irói aroképét kapjnk. Négyesy Arany füzete értékes ajándék a magyar ifjúságnak Arany születése százados fordulóján.
DITTBICH

VIUIOS.

K ö l d e s s y ( i y u l a : A r a n y . l á n o s . Az e m b e r é s a k ö l t ő . Budapest, 1917. Toldi Lajos könyvkereskedése. 54 1. Ára 2 kor. 50 fill.
Az Arany jubileum alkalmával megjelent tanulmányok közül Földessy
Gyulának nagy gonddal, beható tanulmányon alapuló, a szeretet melegétől áthatott munkája, melyet részben kivonatosan a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1917 május 11-iki ülésén is felolvasott, az értékesebbek
közül való. Már a felolvasás után is elismerést szerzett vele Földessy és
most munkáját egészben olvasva a már méltán kierdemelt elismerés csak
fokozható.
Földessy Gyula komoly gondolkodó fő. Arany Jánosnak, az embernek
ée a költőnek jellemrajzát adja kis könyvében. Eredeti felfogása mindjárt
kiindulási pontján is észrevehető. Arany János egyéniségének magyarázatában szerinte mindenekelőtt és mindenekfölött a költő konzervativizmusára kell súlyt vetni, mert Arany a konzervatív élettendenciának legtisztább, legtipikusabb megnyilatkozása a világköltészetben. Arany konzervativizmusa egy veleszületett és folyton erősödő életérzés, amely benne
aztán következetes konzervatív világszemléletté teljesedik ki. Ezt az eszményi konzervativizmust tartja Földessy Arany legfőbb emberi és költői
tulajdonságának, amely az ő művészegyéniségében elsősorban magyarázza
meg, ami benne kivételesen nagystílű.
Földessy végigpillant Arany gyermekkorán, ifjúkorán és megállapítja,
hogy minden körülmény összejátszott, hogy Arany veleszületett életérzése
a kedvező körülmények között folyton erősbödött s így lett Arany a kon
zervativizmus legnagyobb költőjévé. A család, a város, a tősgyökeres ma
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gyár beszéd, régi magyar szokások, nemzeti hagyományok, vallásos szülei,
elsft szellemi táplálékai, olvasmányai mind elősegítették konzervativizmusát. Innen magyarázható, mért idegenkedett kora új költészetétől s mért
tetszett neki annyira Petőfi, kinek költészetében megtalálta a közvetlen
mintát, amelyre neki, mint igazi konzervatív temperamentumnak szüksége volt. Petőfi fellépése után kész művészként áll elő Arany. Már az
Elveszett alkotmányon is érzik Petőfi hatása, de feltűnőbben a Toldin.
Arany Jánosnak tehát — Földessy felfogása szerint — mint igazi konzervatív költőnek ösztönző elődre volt szüksége, aki az ő kultúrájának
megfelelő irányban lehessen neki szabálya és törvénye.
Arany lelkében a konzervatív életérzés akkor nő világnézetté, amikor
a Daliás Idők, a Toldi Szerelme és a hún-magyar eposz megalkotásának
vágya izgatja egész valóját. Ugyanekkor alakul ki benne az a meggyőződés, hogy a költő csak adott és kész anyag feldolgozója lehet. Földessy
Arany t epikai hitel »-ère vonatkozó kijelentéseit figyeli meg és kimutatja,
hogy lesznek ezek mindvégig határozottabbak, súlyosabbak, általánosabbak ,
Az epikai hitel képzete a költő lelkében kialakulva már régen megvolt.
Arany az epikai hitel elméletét a maga teljességében már akkor bontogatja ki lelkéből, amikor a Zrinyi és Tasso-t írja. Ebben a legegészebb
kifejtésben az epikai hitel mindannak szabad felhasználását jelenti, amit
az epika a múltban »felkincseit.» Földessy az epikai hitelt a legfelvilágosítóbb aranyjánosi igének tartja, amely arról is nyilvánvaló tanúságot
tesz, hogy fogja fel Arany, az ember, az életet. S ez a tanúságtétel a
leghatározottabb vallomás a konzervativizmus mellett, mert a konzervativizmus kritériuma — igy érvel Földessy — épen az a tény, hogy az
ember, a gondolkozó, a művész az élet élésében, az életről való felfogásában, művészetében nem támaszkodik magára, hanem önmagán kívül, a
külső világban, a tekintélyben, a tételes vallásokban, a törvényben, a művészet klasszikusaiban keresi a maga igazolását. Arany költői gyakorlata
a legteljesebb mértékben igazolja az ő teóriáját az epikai hitelről. Aranynak egyáltalában nincsen epikai költeménye, mely ne gyökereznék a
múltban ; * költői jellemének ez a vonása a legtermészetesebb módon
sarjad ki az ő predesztináltan konzervatív életérzéséből. Földessy találó
példákkal igazolja állítását. Érdekes és eredeti Földessy következtetése,
amely szerint Arany epikai munkái úgy jönnek létre, mint a népköltészet
nagy epikai művei. Arany elbeszélő költészete nemcsak a keletkezés módjában, hanem szellemben is közös a népi epikával. Természetére nézve я
népi epika is konzervatív. Aranyban is ugyanazok az erők működnek л
leghatékonyabban, amelyek a népi epikát létrehozták. Arany minden más
epikus költőnél igazabban utódja a régi nagy eposzalkotó rapszódoknak,
bárdoknak, hegedősöknek.
Majd egy régibb észrevételét, amelyhez Arany gyakori olvasása után
jutott, teszi azóvá és kifejti, hogy a klasszicizmus ugyanegyet jelent a
konzervativizmussal és a romanticizmus a forradalmisággal. Mert szerinte
a klasszicizmus a művészetben a nagy minták, a mult nagy alkotásai
után való igazodást jelenti. Ily értelemben tehát a klasszicizmus a kon-
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zervativizmus fogaimát fedi. A romantikus művészet formai jelentősége,
igazi lényege szerint végső következtetésében azt jelentette, hogy a művészetnek főszabálya az, hogy nincs szabálya. S ebben a megvilágításban
a romanticizmus nem egyéb, mint forradalmiság a művészetben. A klaszszicizmus és a romanticizmus problémájának ez a megoldása Pöldessy
felfogása szerint szükségképivó teszi azt is, hogy ami valamikor új, tebát
romantikus megnyilatkozás volt a költészetben, az később meggyökeresedvén és követőkre találván, klasszikussá lett. így jut el Földessy Arany
költészetének és alkotásmódjának vizsgálatában oda, hogy Arany egész
költészete és alkotásmódja remek példája annak, hogy válik rövid idő
alatt általános nemzetivé, sőt általános emberivé és klasszikussá az, ami
Petőfinél forradalmi megnyilatkozásként hatott, tehát eredetileg roman
tika volt. És nemzeti költészetünk klasszikussá érésének ebben a folyamatában — mondja szerzőnk — épen az volt a döntő mozzanat, hogy
Aranynak olyan tiszta és határozott megszemélyesülése volt a konzervatív élettendenciának, hogy ösztönös zsenijével hamar tudta konzerválni
azokat a nagy értékeket, amelyeket a forradalmi Petőfi alkotott.
Igen érdekesen és természetesen magyarázza Földessy a kiegyenlíthetetlen ellentétet Petőfi és Arany érzés- és gondolatvilága között. Figyelemreméltó, hogy Földessy a Petőfi és Arany érzés- és gondolatvilága
közti ellentétet gyökerükben, a Végtelenhez való viszonyukban vizsgálja.
Petőfi forradalmisága épen a vallásosságában a legnyilvánvalóbb, légerő
teljesebb, legelvibb Petőfi lelkében az isteni kinyilatkoztatás, a vallási
hagyomány, az emberi törvény csak az ellenmondást keltette föl. Aranynak
teljesen idegen gondolat, hogy új vallási ideált keressen. Petőfi és Arany
világnézetének további ellentéteit tárják fel az emberiség fejlődéséről val
lott véleményeik. Petőfi, mint igazi forradalmár, csupa naivság és optimizmus. Föltétlenül hisz a javulásban, a tökéletesedósben. A régihez ragaszkodó Arany azonban nem bízik a változások emberjavító erejében, 6
kilátástalannak tart minden küzdelmet a forradalmak eszményeiért. De
mindamellett Arany lelkivilága, élete legnehezebb pillanatait kivéve, soha
sem volt híjával az életben való hitnek. Földessy Aranynak időnkint felfelbukkanó pesszimisztikus eszméiben inkább az ó-magyar református
bibliai felfogás sötét életlátását véli felfedezni, nem pedig a Schopenhauerek kietlenül elvi pesszimizmusát. Ettől az eszmevilágtól Aranyt élete
legszomorúbb éveiben megóvta küldetésesen konzervatív világnézete.
Arany hazafias költeményeiben a népe jövőjéhez való bizalmában, a
hozzávaló rajongó szeretetében a legkevósbbé sem marad el a Petőfi nagyhitű, heves hazaszeretete mögött. A magyarságért buzgó szeretetük kiegyenlíti a kettejük életérzete és világnézete közt kibékíthetetleneknek
látszó ellentéteket és elválaszthatatlanul szoros szellemi egységbe fűzi
őket egymással. Földessy rámutat arra is, hogy Arany konzervatív keresztény erkölcsi érzése uralkodó erővel él képzelete alkotta emberi lelkében
is. Aranynak szelíd keresztény lelkében — írja Földessy — van valami
a Kant engesztelhetetlen szigorúságából. Toldi sohasem lehet boldog,
mert megszegte az erkölcsi törvényt, s tragikuma igazabban kibékítő
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hatásé, mint boldogulása volna. Etelének vesznie kell, mert testvérgyilkossága miatt érdemetlenné lett az isteni kiválasztásra.
Földessy megállapítja, hogy Arany és Petőfi nemcsak a magyar élet,
hanem általában az emberi élet legszembenállóbb ellentéteinek, végleteinek kifejezői és legkarakterisztikusabb kifejezői az egész világirodalomban. Ez a nekünk juttatott két nagy ajándék — irja szerzőnk — logikusan lett a mi osztályrészünk. Mert hiszen a két egymással küzdő örök
tendencia : az új és a régi nálunk sajátos viszonyainknál fogva nem rejtőzött el olyan félreismerhetetlenül a mi magyar életünk átlátszóbb szövedékében, mint a gazdagabb összetettségű nyugati kultúránkban és ezért
lettek a magyar szellem legnagyobb képviselői is egyszerűbb, szabályosabb, kristályosabb szimbólumaivá az emberi életnek. Szakadatlan harcok
ós küzdelmek közt lefolyó történelmi életünk mellett főképen a sajátos
magyar viszonyokban találja Földessy a Petőfi vehemens forradalmiságának és az Arany rendíthetetlen konzervativizmusának magyarázatát.
Főbb vonásaiban végigkísértük Földessy nagyérdekű, eredeti felfogásáról tanúskodó gondolatmenetét. Ha nem is értünk egyet a szerző
minden állításával (mint pl. a Vörösmartyról szóló túlzott ítéletével,
14. I.), ha talán helyenkint találunk is valami erőltetettséget a tanulmány
alapgondolatának keresztülvitelében v — mindez keveset von le a szerző
érdeméből. A tanulmány a legsikerültebb jellemrajzok közül való. Alapos
elmélyedésen, Arany János műveinek tökéletes ismeretén és megértésén alapul. Erőteljes, határozott, szuggesztív hatású előadásmódja magával ragadja
az olvasót és a szerző álláspontjára vonzza. Csak azt sajnáljuk, hogy Földessy
írásait olyan ritkán van szerencsénk olvashatni. Munkáját mindenkinek
ajánljuk, ki Arany Jánost az embert és a költőt teljesebben, tökéleteseb
ben meg akarja ismerni.
PERÉNYI

JÓZSEF.

B a k o n y i H u g ó : A z e m b e r t r a g é d i á j a és e g y i k
német
r o k o n m ű v e . S c h a c k g r . V i l á g k o r s z a k a i . Belgrád, 1917. fi6 1.
(Budapest, Lampel-bizomány.) Ára 2 kor.
Madách Imre Ember Tragédiájának a külföldi irodalomra való hatásáról szerzőnek fenti tanulmánya útján értesülünk először. A német irodalom egyik kiváló költőjének, Schack grófnak Világkorszakok c. műve
minden valószínűség szerint az Ember Tragédiájának hatása alatt készült
Nagyobb hasonlatosságot mutat az Ember Tragédiájával, mint az utóbbi
Fausttal. Az összes német bírálatok által nagy koncepciójúnak elismert
Világkorszakok 12 énekből álló modern eposz 6(500 sorból áll, míg az
Ember Tragédiája 4100 sor s a hetvenes évek elején, tehát Madách eredetijének, sőt még első német fordításának megjelenése utáni időben jelent
meg. A két mű között számos rokonvonás található nemcsak a szerkezetben, hanem az eszmemenetben s a történeti képek megválasztásában is.
Schack eposza közelebb áll az Ember Tragédiájához, mint akár Faust,
Kain, A századok legendája vagy bármely más azzal eddig párhuzamba
vont mű. A szerző a mű tartalmi ismertetését hét oldalon adja. (10—17.1.1
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Mindkét mű hőse a maga és az emberiség boldogságát keresi s e célból
a mult történelmét álomképsorozatban élik át. Madách paradicsombeli
Ádámjával szemben Sohack barlanglakó ősembere a majmok leszármazottja. Párhuzamos Madách Miltiades- és Schack Perikleskorabeli görög
jelenete s mindkét színben főleg a demagogok uralmának festése, valamint
a keresztes hadjáratokban a búcsúkkal való üzérkedésnek és az eretnekek
üldözésének festése, továbbá Schack gróf renaissance ós Madách Keplerkorabeli jelenete háttérben az inkvizicióval. Madách Ádámja rendszerint
a kor vezető embere, Schack hőse ellenben elnyomott vagy alárendelt
szerepet tölt be. A jövő festését Schack meg se kísérli s müvét csonkán
a francia-porosz háború végével fejezi be, úgyhogy magyarázatképen ahhoz
egy prózai utószót kénytelen függeszteni. A két mű világfelfogása egymással teljesen ellenkező. Az emberiség sorsát Madách nagyrészt a biblia,
Schack a jdarvinisztikus evolúció szemüvegén át látja ós szemlélteti.
A hagyományos és evolúciós világnézet átmeneti korában élő Madách
vegyesen merit hol a bibliából, hol Büchner Erő és anyag c. művéből is.
Mindkét mű pesszimisztikus felfogású. Az álomképekből levonható tanulság
valami lesújtó és szomorú ; a Madách pesszimizmusa alatt lappangó szelídebb emberszeretetből Schacknál egy szikra sem villan felénk. Madách
úgy szerkezetileg, mind logikailag és esztétikailag a különben mesteribb
irályú Schack fölött áll. A nagy olvasottságra való és körültekintéssel
megírt tanulmány értékességéből a benne felfedezhető egypár stílusbeli
idegenszerűség nem von le semmit. A sok sajtóhiba is a háborús nyomdai
viszonyokkal menthető.
AGNER

LAJOS.

L á s z l ó Z s i g m o n d : A k u r u c balladák. Budapest, 1917. 48. 1.
Hentschel Henrik könyvnyomdája.
«A kuruc balladák ügyének megoldását kísérli meg ez a tanulmány . . .
a Sievers-Rutz-féle hangvizsgáló módszerrel», mondja a szerző ; de legott
hirtelen alábbszállítja a célt ; «kísérlet a megoldásra, mely akkor is elérte célját, ha sikerül mások figyelmét is a kutatás ez új útjára
irányítani,.» Úgy is v a n ; bármi lett légyen is a célja, eredménye alig lehet
egyéb, minthogy a figyelmet e «hangvizsgáló módszerre» rátereli. E tekintetben csak folytatja, amit egy korábbi közleményével már megkezdett
(EPhK. 1915 : 7. stb.).
A tanulmány három részből áll. Ismerteti a Sievers-Butz-féle módszert ; alkalmazza a meggyanúsított kuruc balladákra ; s végül máe természetű filologiai érveket gyűjt össze Tolnai Vilmos és Biedl igazolására.
A szóban forgó módszer a hangmelódia ós hangtípus vizsgálatán
alapszik ; ez utóbbit Butz, az elsőt, valamint a kettőnek kombinálását
Sievers tanulmányaira támaszkodva használja fel. Melódia valamely felolvasott szövegben a hangmagasságok változásait, hangtípus az egyéni
hangminőséget jelenti. Minden író hangmelódiájának megvan a maga
állandó, következetesen érvényesülő hangmagassága, s hangtípusának is
határozottan megkülönböztethető jellege, mit nemcsak benyomásezerüleg,
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hanem Sievern által leleményesen kigondolt, meglehetősen pontos eszközök
segítségével is megállapíthatni. E megfigyelés szövegkritikai vizsgálatokban lehet segítségünkre. Ha valamely irásműben szerzője megállapított
hangmelódiájától ós -typnsától elütő részletet, zavarodást találunk : az a
részlet nem lehet ennek a szerzőnek a műve.
Nem lehet feladatunk e módszerről itóletet mondani, de annyit megállapíthatunk, hogy mai fejlettségében a filológia régi kipróbált eszközeivel nem veheti fel a versenyt. Kétségtelen, hogy van egyénileg jellemző
hangmelódia és hangtípus ; kétségtelen az is, hogy minden egyéni irásmű
megfelelő reaetiót idéz elő a felfogó egyénben, s végeredményben ugyanolyan fiziológiai változásokat szuggerál reá, aminőkből kiindult. De e változások megmérésére s ez által az irásmű egyénileg jellemző meghatározására vájjon valóban eléggé megbízható eszközök állnak-e rendelkezésünkre ? Ez az, amit nem mernék kedvezőleg eldönteni. Ninos kizárva,
hogy ez érdekes módszer egykor csakugyan megváltoztatja a filológia
mai alapjait, s mint szerző Sievers után mondja, a mai Augenphilologie
Sprech- und, Ohrenphilologie-vb. tökéletesedik. De ma még osak kísérletezésnek tekinthetjük, s még ha kiderül is róla valamikor, hogy ez a leggépiesebb, tehát emberi gyarlóságtól legkevésbé befolyásolt módszer, bizonyító erejét ma még semmi esetre sem fogadhatjuk el. Ez idő szerint
még, minden komolysága ellenére, babonás hókuszpókuszként hat reánk
az efféle megállapítás : «а П . typus hideg és meleg alfajának váltakozása
állandó kapcsolatban a Querklemmung-nak nevezett izomfeszülteéggel.»
Ez volna ugyanis Thaly hangtypusa. S kérdjük a buzgó szerzőtől : Vajon,
ha Tolnai Vilmos és Riedl Frigyes az Augenphilologie régi jó kipróbált
módszereivel meg nem rendítik tíz kuruc költemény hitelét, remólhetné-e
Л, hogy a maga Sprech- und Ohrenphilologie-}é,\a\ komoly cáfolatra hívhatná ki Thaly meggyőződéses híveit ? Vagy csak elő merne-e állani
Thaly meggyanusitásával tisztán a maga módszere alapján ? Alig hisszük.
Hisz így is, mint említettem, egy fejezetben a közönséges filológia érveit
is felsorakoztatja záradékképen.
Minden esetre érdekes, hogy az ő speciális eredményei szinte teljesen
egybevágnak Riedl és Tolnai megállapításaival. A gyanúba fogott költemények közül kilenc «egészében oly hangsajátságokat tűntet fel, melyek —
magasságban és minőségben — tökéletesen fedik Thaly jellemző hangelemeit». «Az egyetlen ballada, mely nem egyeztethető össze Thaly hangegyéniségével, a Balogh Ádám nótáját, ez tehát nem lehet Thaly Kálmán
alkotása.
A hangvizsgálat eredményeit kiegészíti másnemű filológiai adalékokkal : a tizenkettes sor három szótagonkénti tagolásában, az alliteratio, a
középrim, a feltűnő modern rimek, némely népileg magyaros mondatkópletek erős szerepében Thalynak saját verseiben alkalmazott eljárására
ismer, ujabb egyeztetéseket közöl s némely motívumok forrásaira mutat reá.
Befejezésül egy laikus kérdést. Hátha a kuruc korban is volt véletlenül egy, vagy több költő, akinek hangmagassága és minősége a ThalyéIrodalomUirténet.
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val azonos volt ? Vagy ez lehetetlen ? Be van-e bizonyítva Thaly szerzősége azzal, ha a kérdéses költemények hangjellege az övével egyezik ?
Nem tartozik-e a módszeres bizonyításhoz annak a megvizsgálása is :
milyen hangjelleget őriztek meg az igazi kurnc költemények ?
Kívánjuk, hogy ismertetésünkben a szerző ne elkedvetlenítő tamáskodást lásson, hanem ismerje fel módszere ezidőszerinti fogyatékosságát,
s igyekezzék annak, a német tudományos haladás további szemmeltartásával, bizonyító értékét fokozni, s főkép a kisérletek szaporításával, kézzelfoghatóbb alapra fektetni.
(NB. A magyar hanglejtéshez, mi az itt felmerülő kérdésekkel közeli
rokonságban áll. Tolnai Vilmos értékes adalékokat közölt a Magyar Nyelv
1915. évf.-ban.)
GY.

Gárdonyi Albert : Magyarországi könyvnyomdászat é s
k ö n y v k e r e s k e d e l e m a 18. s z á z a d b a n k ü l ö n ö s tekintettel Bud á r a é s P e s t r e . Budapest. 1917. 61 1. Lantos A. kiadása. Uránia könyvnyomda. (Könyvtári Füzetek. 2. szám).
A 18. századi magyar művelődéstörténetnek egy igen érdekes ée becses részletképét kapjuk Gárdonyi Albert könyvében. Mert jóllehet —
tekintve, hogy forrásait jóformán osak a főváros levéltára szolgáltatta
a tárgyalt anyaggal kapcsolatoe több irodalmi vonatkozású dologról, terv
ről és kísérletről nem történik a könyvben emlékezés, s így a könyv a
szerző vallomása szerint is nincs híján a fogyatékosságnak : a szellemi
termékek sorsát oly közelről érintő fontos művelődési tényezőnek, a
könyvnyomtatásnak ós könyvkereskedelemnek 18. századi helyzetét, megkötöttségét, a sok-sok rendelettől való függőségét igen tanulságosan, jellemzően, a korfestés ecsetjének vonásaival tárja elénk.
Munkáját igen célirányos bevezetéssel : a könyvnyomdászat és szellemi
élet közötti kapcsolattal kezdi meg, hogy a kezdetleges gazdasági viszonyokról is megemlékezve, rövid, de találó magyarázatát adja 18. századi
irodalmunk elmaradottságának s egyúttal rámutasson arra a fontos jelenségre. hogy miután Buda és Pest ós Pozsony és Nagyszombat, mint politikai és tudományos központ között a szerepcsere megtörtént,
«Magyarország szellemi ébredése Buda és Pest szellemi ébredésével esett össze !•
Természetes tehát a szerző eljárása, hogy a mondottak után nyomban
sorra veszi a budai ós pesti nyomdákat, elmondva ezek tulajdonosainak
változását, szabadalom szerzési, avagy kibővítési törekvését, a szabadalmak
megsértéséből közöttük támadt súrlódásokat és számos összeütközést, mert
hiszen ezek a szabadalmak az egyes, többnyire a nép szükségleteihez
idomuló sajtótermékekre, mint : naptárak, evangéliumos könyvek, katekizmusok és á bécés könyvekre nézve, rendesen kizárólagosak voltak.
A nyomdák munkásságának illusztrálására két becses kimutatást találunk Gárdonyi könyvében : Nottenstein János György nyomtatott katalógusát 1733-ból ós Landerer Katalinnak a helytartótanácshoz beterjesztett
kimutatását 1784-ből. A felsorolt könyvek között találunk gimnáziumi
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használatra írt könyveket, melyeknél a szerző hosszasabban időzik, Balassa
èe Rimay istenes énekeit, Gyöngyösi munkáit s különösen sok széphistóriát. A kalendárium- és tankönyvszabadalomról szóló fejezetekben pedig
sok jellemző példáját a szabadalomsértésnek, a nyomdászok között a leggyakoribb ütközőpontnak s végül néhány könyvnél megtudjuk az árakat is.
Különösen leköti ezután a figyelmünket az, amit a szerző a «Cenzúra
és köteles példány» fejezetében mond, mert ez, t. i. a cenzúra és a kizárólagos szabadalom volt a könyvnyomtatók mozgási szabadságának kettős
akadálya s általában hivatásuknak nehéz igája. Előzetes «imprimatur»
nélkül nincsen könyv, ha pedig mégis van : elkobzás a sorsa s eladási
tilalommal bosszantják a könyvkereskedőt. A cenzorok Argus-szemének
tekintete első sorban a politikai tárgyú munkákra irányul, de nem kerülik
el figyelmüket a ponyvairodalom termékei sem.
Nem kevesebb érdeklődéssel olvassuk a könyvnek a «könyvkötőUönyvkereskedők»-ről szóló lapjait. A könyvkötő és könyvkereskedő egy
saemély volt. 1772 után azonban már nem csupán amolyan «búcsúk és
vásárok alkalmával könyveket terjesztő árusok és kompaktorok»-ról beszélhetünk, hanem szakképzett, nyelv- és bibliográfiai ismeretekkel rendelkező
könyvkereskedői testületről, melynek magas színvonalát az 1772. évi rendtartás nagy gonddal igyekezett biztosítani.
Befejezésül a pesti könyvkereskedőkről emlékszik meg a szerző s ezek
között elsősorban a Wöingand és Köpff társascégről, a legrégibb pesti
könyvkereskedésről, melynek «üzleti összeköttetései egész Magyarországra
kiterjedtek»; azután Trattner János Tamás magyarországi vállalkozásairól,
Kurczböck Józsefről, Stachel József, Kilián Ádám és Lindauer Jánosról,
itt is küzdelmes, panaszos légkörben érezzük magunkat csakúgy, mint a
nyomdászoknál : a megélhetés, az exisztencia biztosítása a magasabb cél.
Pótlásul az elején mondottakhoz még csak ennyit : Gárdonyi könyve
nem tart igényt a teljességre, hiszen munkája végén is mondja: «Nem
sikerült, de nem is törekedtünk az összes könyvnyomtatók és könyvkereskedők működéséről beszámolni». De így is derekasan kárpótol bennünket
javarészt új adatainak bőségével s az ezekkel való bánni tudásával.
BUDÓ

JUSZTIN.

Divalrt K o r n é l : A M a g y a r T u d o m á u y o s A k a d é m i a palot a j a é s g y ű j t e m é n y e i . Budapest. 1917. 144. 1. Akadémiai kiadás.
Ára 2 kor.
Ez a nagy hozzáértéssel készült, valóban hiánytpótló tájékoztató az
Akadémia alapítására vonatkozó fontosabb adatok összefoglalása után legelső tudományos társaságunk palotájának meg gyűjteményeinek történetót
és részletes leírását nyújtja. Az érdekes képekkel díszített füzetből megtudjuk, hogy az Akadémia épületét Stüler Frigyes Ágoet (1800—1865)
német építész tervezte, kinek emlékezetét a lépcsőház második emeleti
részében elhelyezett s Izsó Miklóstól faragott márvány mellszobor is hirdeti. Az egész épület — melyet 1865 dec. 7-én avattak föl — belső berendezésével és díszítésével együtt kerekszámban 800,000 forintba, a bérház22*

IBODÀIiOif.

zal együtt majdnem egymillió forintba került s osak amikor az Akadémia
1881-ben működése 50 éves jubileumának megülésére készült, sikerült a
palotát terhelő adósságokat leróni.
A gyűjtemények ismertetése során kitűnik, hogy volt az Akadémiának
valamikor érem- és régi pénzgyűjteménye is, 1872-ben azonban Pulszky
Ferenc igazgató kérésére tulajdonjogának fenntartásával a Nemzeti Múzeum
régiségtárának engedte át. «A képes helyiségek» cimü fejezet érdekes
adata, hogy az első két arckép, melynek kifüggesztését az Akadémia el
rendelte Kazinczy Ferenc r. t. és Kisfaludy Károly r. t. olajt'eetésű
képe volt.
Az Akadémiában elhelyezett ereklyetárak közül (Goethe, Mikszáth.
Kisfaludy K., Széchényi-múzeum) bizonyára leggazdagabb az, mely a «legnagyobb magyar» emlékének van szentelve. Ennek szervezését régebbi,
kevés sikerrel járó kísérletek után Szily Kálmán indítványára 1896. okt.
5-én határozták el». Az idetartozó gyűjtemény, melynek rendezésében
Viszota Gyula is részt vett, 1915 jan. l-ig 2018 darabra emelkedett.
A tudóe társaság könyvtára alapját a néhai gróf Teleki-család vetette
meg. A Teleki-féle könyvek azonban valójában csak 1844-ben kerültek az
Akadémia birtokába, mikor már mások adományából elég szép számú
könyv volt együtt. Az első ajándékozó saját öt munkájával Schamz Ferencz
(1780—1830. gazdasági és földrajzi író.) Igen tanulságos a könyvben их
irodalmi ereklyéket, képeket ismertető részen kívül az emlékérmek felsorolása is.
A gyűjteménynek — tudományszakunk szempontjából — figyelemreméltóbb darabjai : 1. Az Akadémia szótári érme. Mellső lapján Czuczor
Gergely ós Fogarasi János fejének kettős domborművével. A hátlapon :
A magyar nyelv szótára befejezésének emlékeül a M. T. A. 1874. (Radnitzki
bécsi éremvéső mintája alapján). — 2. Beöthy Zsolt emlékplakettje. Bronz.
1908-ból (Telestől). — 3. Csokonai-érem 1905-ből (Löfkovits A-tól).
4. Gyulai Pál plakettje, az Éjjeli látogatás c. költ. alakjait ábrázoló domborművei. 1906-ból (Beck Ö. F.-től). — 5. Pázmándi Horváth Endre emlék
érme. Születése százados évfordulója emlékéül. — 6. Kazinczy F. születé7.
sének százados évfordulójára vert érem (Jelzése : A. Fabris sculp).
Petőfi érem. — 8. Gróf Széchenyi István emlékérme. Sz. budapesti szobrának leleplezésére verette az Akadémia. — 9. Szily Kálmán plakettje.
Felirata : А К. M. Természettudományi Társulat dr. Semsey Andornak.
1908. — 10. Thaly Kálmán érme. II. Rákóczi F. hamvai hazaszállításának
emlékeül. (Berán L.-tól. 1908-ból). — 11. Toldy Ferenc emlékérme. írói
pályája félszázéves ünnepére (1871-ből). — 12. Vörösmarty-érem. Egyik
lapján a költő feje arcélben, a másikon A vén cigány ülő alakja (Berán
L.-tól). A felsorolt érmek bronzból készültek, kivéve Széchenyiét, melynek anyaga ezüst.
Befejezésül a Goethe-szobát ismerteti e kis füzet, melyet szerzője
pontos név- és tárgymutató hozzácsatolásával tett könnyen kezelhetővé.
VBLBZDI MIHÁI.Y.
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A Gyermek. 1918. évf. 3 — 4 . sz. — Nógrády

László : Az

új

ponyva-

irodalom. A régi ponyvakönyvek nem voltak oly veszélyesek, mint az új
világnézettel telítettek, mert csak az ízlést durvították, ezek azonban
már az egyén legértékesebb javait teszik tönkre.
Az Est. 1918. évf. 8. sz.
Közli a zágrábi színház új intendánsának,
Hreljanovics Guidónak a magyar színdarabok elleni nyilatkozatát. (Festi
Napló, 1917. évf. 8. sz.l
Zolnai

A Hét. 1918. évf. 28. sz.

Béla:

Lévay

József.

Az

elhunyt

költő nevét, nem öregkori költeményei fogják föntartani, hanem a régiek s
ezek közül különösen három : a Babiloni Vizeknél, Mikes, Szüretünk.
A Szent István Akadémia Értesítője. 1917. évf. 3. sz.— Viszota Gyula:
Adatok

Kossuth

Lajos

hírlapírói

működéséhez.

Kivonat a szerzőnek

1917.

márc. 30-án a Szent István-Akadémiában tartott felolvasásából. — Gulyás
Pál Apáca-könyvi ár a nyulak szigetén. Kivonat a szerzőnek u. o. és ugyanakkor tartott felolvasásából. (Rövid ismertetését 1. folyóiratszemlénkben:
1917. évf. 4 4 2 1.) — Varga

Bálint

: Alexandriai

Szent

Katalin

legendájá-

nak új (verses) átdolgozása. Ismertetés és szemelvények.
ü

г. 4.

ez. — Bartha

József:

Tompa

Mihály

emlékezete.

A

költő

születésének századik évfordulóján tartott előadás. — Pintér Jenő : Észrevételek ai iradalomtörténetirás

elméletéhez

és gyakorlatához.

Székfoglaló

előadás.
11. i. 1918. é v f . 2. sz. — Négyesy

László:

Zrínyi,

a költő. Z r í n y i M i k -

lós államférfiúi, hadvezéri és költői jelentőségének tömör, magvaR fejtegetése.
Akadémiai Értesítő. 1917. évf. 11—12. sz. — Moldován
Gergely:
Egy
román szemle magyar irodalmi
anyaga. C i k k í r ó 1 8 9 2 - t ő l k e z d v e s z e r k e s z -

tette az Ungaria c. román nyelvű szemlét 1898 végéig ; 1907 okt.-ben
újból megindította, a következő két évre pedig napilappá alakította. Célja
volt. kulturális téren közelebb hozni a magyarsághoz a hazai románokat.
Különösen nagyszámú fordítással ismertette jelesebb vers- ós prózaíróinkat, s több közleményben műveltségünk múltját és jelenét. Az Ungaria
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fontosabb e nemű közleményeinek a lajstromát n y ú j t j a e cikk. Рмшаякоdik, mily keveset törődtek nálunk a nemzet sorsát intézők a magyar
szellem kincseinek a nemzetiségeknél való gyümölcsöztetésével. Oly kiváló, lelkes műfordító is, mint Szabó Emil, elkedvetlenedett s szép terveit — Arany, Petőfi és egy magyar antológia románul — nem valósíthatta meg. — Rexa Dezső : Arandó és Miranda. Egy ilyen című, 1810-ben
megjelent vígjáték szerzőjét mutatja ki Eöry Szabó Gábor személyében.
A pápai főiskola példányának egykorú bejegyzése vezette nyomra. —
Heinrich

Gusztáv : Arany

János és az Akadémia.

Arany akadémiai műkö-

désére vonatkozó irományok szószerinti közlése. És pedig : az 1865 j a n .
26.-i nagygyűlés jegyzőkönyve (Arany főtitkárrá választása) ; Arany bizottsági jelentése a levelező tagok számának meghatározásáról 1867 okt. -4 ;
jegyzőkönyv az akadémiai Értesítő ügyében 1866 nov. 13 ; az Eötvöe-ешlék ügyében 1871 máre. 23; az Eötvös-emlékünnepély tárgyában 1871 okt.
15; halálozások bejelentése 1865, 1866, 1872. Általános érdekű és Arany
elvi álláspontját jellemző részletek főtitkári jelentéseiből: 1865 dec. 11.
(a tudomány kozmopolita természete ; hazaszeretet a tudományban) ; 1867
jan. 31 (az Akadémia befolyásának szüksége a nyelv gyakorlati használatára magyarság szempontjából; «íme én magam — mondja Arany —, ki
folyvást törekedtem megőrzeni magyarságomat, . . , gyermekkori emlékeim
közt, néha oly szófordulatra bukkanok, mely akkor közkeletű volt a ma
már engem is meglep szokatlansága által.») ; 1868 inárc. 21. (hazánkban
a politikai élet előtérbe nyomulását rendesen a szépművészet es a tudomány sinyli meg) ; 1870 május 28 (az alapszabályok módosításának hanz
nos következményeiről) ; 1871 május 20 (a német-francia háború csüggesztő hatása a tudásra: «mert kinek volna kedve építeni, mikor a föld
köröskörül hatalmasan reng, s eddigi építményét roskadozni látja»);
1876 jun. 11 (részünk a tudományos világ mozgalmaiban; «szónokiam
általánosság» kerülése titkári jelentéseiben) ; 1877 május 27 (a tudományok
fejlődése, alig észrevehető részleteredmények soránI. Végül Gyulai jelentése a Nádasdy-pályázatról, melynek nyertese Buda Halála volt (18M.
jan. 17). — Kemény Lajos közli Kazinczy 1790. ápr. 29.-én kelt latin nyelvű
levelét a kassai magistrátushoz. — Az Akadémia jegyzőkönyvéből. Öasty«
ülés 1917 okt. 29 : Berzeviczy Albert megnyitó beszéde Tompának az
Akadémiához való viszonyáról. — Összes ülés 1917 nov. 26: az elnökök
titkárok javaslatához, melyszerint a nyomdaárak emelkedése miatt további
intézkedésig az Akad.-értesítő és Almanach kivételével új kéziratot ne
adjanak sajtó alá, az összes ülés nem járult hozzá. — A M. T. Akadémiu
beltagjainak

irodalmi

munkássága

1911-ben.

Folyóiratunkat

közelebbről

érdeklők : Berzeviozy Albert, Császár Elemér, Ferenczi Zoltán, Heinrich
Gusztáv, Pintér Jenő, Sebestyén Gyula, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos
adatai.
U. i. 1918. évf. 1—2. sz. — Pintér

Jenő].: Irodalomtörténetem

befeje-

zése. A szerző bemutatja nagy magyar irodalomtörténete befejező (V—VI)
kötetét és azokat az elveket ismerteti, melyek munkája megírásához vezették. — Bánóczi

József: Jelentés az 1915—1916. évi

Péczely-regénypőUyá-
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zatról. Van an utolsó két év termése közt egy történeti regény, mely
irodalmi értékre valamennyit felülmúlja : Attila. írója Fáy András. Tárgya :
Attila viszonya Honoriához, III. Valentinián császár testvéréhez s e viszony fordulataiban a nagy hadverő élete és hirtelen halála. — Körös-i
Sándor : Az Áfium vitás pontjai. A szerző Ferenczi Zoltánnal szemben
azt vitatja, hogy Zrinyi Aiiumának ép úgy, mint egyéb haditudományi
munkáival, a firenzei bölcs a forrása. Busbeck Exclamatiója nem nevezhető az Áfium forrásának. Elveinek forrása Machiavelli; a Busbeck Ex
clamatiója csak minta és keret, melybe Machiavelliből eredő elvei alapján a
nemzeti hadsereg felállítására vonatkozó javaslatát, tetszetős formába
belefoglalja, hogy így hathatósabban szólhasson a nemzethez, midőn ki
íejezi, miképen lehetne az országot a török uralom alól felszabadítani, de
egyúttal a némettől is függetleníteni.
U. i. 3—4. sz. — Voinovich Géza : Jelentés nz /917. évi Vojnitsjutalomról.
A bizottság (Császár Elemér, Négyesy L., Voinovich G.)
a díjat Herczeg Ferenc Árva László király c. darabjának ítélte oda.
Ferenczi Zoltán : Jelentés a gróf Teleki József-pályázatról. A bizottság
(Bérezik A., Ferenczi Z., Gyenes L., Mihályfy K. és Négyesy L.) a Kató
bosszúja c. 3 felvonásos vígjátékot tartotta jutalomra érdemesnek. Szerzője :
Lenkei Henrik. (A pályaművek közül az «Egy szép komédia« c. 4. felv.
történeti vígjáték tárgya Csokonai élete; a «Pázmán lovag» c. 3 felv.
tört. vígjáték Arany balladáján alapszik.) — Tolnai Vilmos : Jelentés a
Farkas-Raskó-pályázalról.
A bizottság (Horváth C., Lehr A., Tolnai V. )
a beérkezett pályaművek között egyet sem talált a jutalomra érdemesnek.
Voinovich Géza : Jelentés az 1911. évi Karácsonyi-pályázatról.
A beérkezett pályaművek közül kettő a «Buda és Etele», meg a «Krimhild csatája»
szolgai módon követi Arany J. concepcióját, az első a Buda halálá-ét, a
másik a Csaba királyfi tervvázlatát. A történelmiek mellett irodalomtör
téneti tárgyú darabok is vannak. Egyik Petőfi életét foglalja melodrámába. Egy másik szerző Arany két balladáját dramatizálja : Ágnes asszonyt
H az Árva fiú-t. A «Letört titánok» című Kazinczyt, Kármánt, Lavottát
szerepelteti a Martinovich-féle összeesküvés háttere előtt s a kezdődő magyar színészet küzdelmei közt. A «Tempefői» című Csokonai életét rajzolja. A történelmiek közül a «Prima vera» : Arany László Elíiidájának
esetét viszi színre. A bíráló-bizottság (Bánóczi J., Herczeg F., Pékár Gy..
Pintér J. és Voinovich G.) egyik munkát sem tartotta jutalomra érdemesnek.
Ferenczi Zoltán : Még egyszer Zrinyi és Busbequius. A szerző
utalva e tárgyról szóló előbbi értekezésére (1. Akad. Ért. 1917. 34. 1.)
megállapítja, hogy 1. Zrinyi ugyänazon részeket idézi latinból «A török
Afium»-ban Sallustiusból, Vegetiusból stb., mint amelyeket Busbequius és
u. a. sorrendben ; 2. Zrinyi előtt az 1581-iki kiadás állott; 3. Busbequius
kiadásai az 1581-ikétől magában Busbequius szövegében is (tehát nemcsak
a szövegbe szúrt idézetek tekintetében) több helyt eltérnek ; 4. nem lehetetlen. hogy Zrinyi figyelmét Busbequiusra Istvánfii Miklós müve hivta
fel.
A M. T. Akadémia 1918. febr. 25-én tartott összes ülésének jegy-
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zőkönyvéből kitűnik, hogy az irodalomtörténeti Bizottság sogédtagjául
megválasztatott : Baros Gyula.
U. i. 5. sz. — Jelentés a pályázatok eldöntéséről, A nagy jutalmat
Fejér Lipót kapta az Interpolációról o., a Marczibányi mellékjutalmat
pedig Geöcze Zoárd A felület területének Peano-féle definitiójáról c. niun kájáért. A Bródy-dij nyertese : Moldován Gergely. A Nádasdy-jutalmat
«Vasfő és íme» c. költői elbeszólóseért Zempléni Árpád-nak ítélték oda.
A Gorove pályadíjat «Kant ethikájának és az ethika történelmi hatásának
kritikai tárgyalása» c. munkájával Bartók György nyerte el. — AM. T.
Akadémia jutalomtételei. (L. a Figyelő rovatot). — Jelentés az akadémiai
választásokról. Az I. osztályba rendes tagnak megválasztatott : Négyesy
László Társaságunk alelnöke.
Az Erő. 1918. évf. 9. sz. — Szigethy Ferenc : Tompn
(Vers.) — H. Kiss Géza : Reviczky rózsái. (Vers).

olvasásakor.

Berliner Börsen-Courier 1918. évf. 23. sz. — R. Sp. : Wiener Theater
Kritikák. 1. Lengyel Menyhért es Farkas Imre Bosporus с. darabjának
első előadásáról a bécsi Volksbühne-ben. Különös kisiklás ez a Tájfun, a
Cárnő és A táncosnő biztos fogással dolgozó szerzőjétől. Török barátaink
nem érdemelték meg, hogy ily nevetséges módon vigyük színre őket.
mint itt történt. — Pásztor Árpád és Góth Sándor Yengerkák c. darabja,
melyet a bécsi Stadtheater mutatott be, öt krajcáros romantika öt kép
részletben szállítva s ideális olvasmány a házmesternő szobájában, (utóbbi
darabra nézve v. ö. még Bheinisoh-Westfälische Zeitung. 1918. évf I. 16. ez.
a Bosporus с színműre nézve pedig a Deutsche Zeitung 1918. évf. I—28. sz.)

Biblioteks Biadet. 1917. évf. 3. sz. — Ismerteti Bíró Lajos Serpolette
c. regényét, mely svédül könyvalakban Hugo Geber (Stookholm, 1916.)
kiadásáben jelent meg. (V. ö. Irodalomtörténet. 1917 : 87. o.) A regényfordításhoz írt előszóban Leffler Béla ismerteti röviden u modern magyar
elbeszélő irodalmat és Bíró Lajos eddigi műveit.
Budapest. 1918. évf. 67. sz. — Krécsy Béla
Gondolatok Kossuth Lajos
amerikai beszédeiből. Kossuth Lajosnak az Egyesült-Államokban tett körútjával kapcsolatban egész irodalom keletkezett Amerikában. A cikkíró
néhány fenkölt gondolatot közöl K. L. angolnyelvű beezédoiből magyar
fordításban.

Budapesti Szemle. 1918. évf. 1. sz. — Tolnai Vilmos : Gertrudis
(Katona Bánk bánjában). Mint a legtöbb nagy remek, Katonáé is bizonyoB művészi homállyal vonz s ösztönöz újabb ós újabb értelmezésekre
Már Vörösmarty «nem egészen érthető»-nek mondta a királyné jellemét
de az ő kora nem is volt szokva ily bonyolult szálakból szőtt jellemekhez
Bánk bán pedig összetett jellemekből és indítékokból, igazi ahakespeari
módon egymásba szőtt tragédiák sora, egyetlenegy tragédiába csomózva.
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Vörösmarty megjegyzése indította Aranyt arra, hogy Bánkon kívül
Gertrndisra is különös figyelmet fordítson. Szerinte a királyné szereplésének lényege az, hogy Melinda bukását könnyelmű udvari morállal segíti előidézni, mintegy játékból, míg aztán Ottó tehetetlensége folytán
a kezdetet főbenjáró érdekből kényszerül végrehajtani. Tolnai azonban, a
jellemek kiinduló helyzetét, mintegy a dráma-előtti erőket vévén vizsgálat alá, arra a meggyőződésre jut, hogy a tragédiában lejátszódó élethalál harcnak Melinda sorsa csak egyik eleme, de nem tengelye. À miben
Arany női szeszélyt lát, azt ő Gertrudis főjellemvonásából következő céltudatos cselekedetnek minősíti, Gertrudis férfias lélek : nőiessége seholsem cselekvő indítéka tetteinek! Ellenben uralomra, hatalomra vágyik,
s dinasztikus fajszeretete is, mely szintén pozitív tényező, csak egyik
megnyilatkozása uralkodási vágyának. Míg férje, az ő engedelmes eszköze,
otthon van, senki sem gátolja. De a király hadba kel. s helyettese, Bánk.
tud élni a hatalommal : öntudatos, nagyakaratú nralkodó, királyi lélek.
О útjában állhat az asszony terveinek s az egész magyarságot egyesítheti
vele szemben. Kettejük ellentétében van a tragédia-csirája. Egymással
szemben álló két akarat. Bánkot azonban sem erőszakkal, sem váddal
láb alól eltenni nem lehet : ő maga a becsület. Ép ezért jön neki kapóra
Ottónak Melindával kezdett szerelmes kalandja. Ezzel fegyvert kap kezébe, mellyel — úgy hiszi — Bánkot elejtheti. Kihagyta számításából
Melinda tisztaságát, Ottó pulyaságát, a nádor tragikus elhatározását. Az
egyoldalúnakJ tervezett támadásból tragikus párviadal támad, melyben
mindketten elesnek. Katona drámája tehát, úgy látszik, inkább Gertrudis
tragédiája, mint Bánké. A királyné a oselekvőbb, céltudatosabb alak, míg
Bánk jelleme jó ideig inkább a tépelődő Hamlet felé húz. Bár a királyné
ily elsőrendű tragikus szereplője a darabnak, a költő inkább Bánkot állítja előtérbe, kinek személyében több érdek (emberi ós nemzeti) egyesül.
Jellemét gazdagabban is bontakoztatja ki, mint a királynéét. De Gertrudis
nem tűnik el a színről bukásával ; legsúlyosabb bűnhődése holta után éri,
mikor maga a király kijelenti, hogy «méltán esett el». — Császár Elemér[:
Szontagh Gusztáv kritikai munkássága. A Figyelmező (1826—40) kritikusa
volt, a regény és dráma területén. Csak jelentékenyebb műveket bírált.
Célja a közönség tájékoztatása ; ismerteti a mese anyagát, szövését, jellemzést, előadást : megállapítja a mű költői eszméjét. Minden tendencia
nélkül állapítja meg a mű értékét. Elfogulatlan. Belativ mértéket használ,
nem feledkezik meg irodalmunk aránylagos fejletlenségéről. Kritikái bíráló
fele ma íe értékes (Abafi, Karthausi, Tárczai Bende ; Szigligeti drámái).
Filozófiai készültségen alapszik birálói tevékenysége. Külföldi nagy költők
(angol regényírók, Goethe) példáján s tanításain okult. Élethűséget s
idealizálást együtt követel, de mintha a reális mozzanatot érezné fontos abbnah. Főkritériuma a lélektani valóság. Nemcsak bírált ; a közönséget
esztétikailag iskolázta. Tévedése, hogy etikai szempontot kevert a széptanhoz ; erkölosi okulást vagy legalább erkölcsi alapeszmét vár minden
műtől, s költői igazságszolgáltatást követel. Kár, hogy a Figyelmező meg
szüntével elhallgatott.
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U. i. i. sz. — Berzeviczy
Albert : Széchényi és a
közművelődés.
Számos idézettel illusztrálja Sz.-nek a közművelődés különböző ágaira
vonatkozó felfogását ós programmját, mely a/ emberi és nemzeti harmónikus egyesítésére törekedett, de nem egyszer, mint a Kelet Népében,
ellenmondást keltett. Ez utóbbi ponttal részletesebben foglalkozik.
Kéky Lajos : Ágai Adolf. Csak 4 éves korában, Póeelen kezdett magyarul
tanulni. A magyar élet szeretete, pompás magyar nyelve, Nagyabonyban
gyökeredzett meg benne, hol Abonyi Lajossal és Simonffy Kálmánnal
kötött mély barátságot. A gimnázium magasabb osztályait, Pesten végezte
az evangélikusoknál és piaristáknál. Ez időbeli emlékei tele vannak a
nagy idők (szabadságharc) eleven benyomásaival. A két felső osztályt
Nagykőrösön végzi, hol Arany is tanára volt. Bécsben, mint orvosnövendék, a Bach-világ elől oda menekült magyar ifjak társaságában él ; ott
ismeri meg Izsó Miklóst, Kecskeméthy Aurélt, kinek csípős, pajkos elmóssége nagy hatással volt rá. Ott indul meg írói tevékenysége is, melynek
kedvéért orvosgyakorlatával csakhamar felhagy. Első megtestesítője a
magyar zsurnaliszta-tipusnak. Kitűnő szerkesztő-tehetség. Első vállalata a
Vértesi Arnoldtól 1870 nov. 20. átvett Magyarország és a Nagyvilág,
mellyel a «Kávé forrás» irodalmi körét ÍAlmási Balogh Tihamér, Asbóth
JánoB, Bérezik, Dóczi L„ Bákosi Jenő, Szilágyi Dezső, Toldy István stb.)
képviselte, mely a 67-ee nagy nemzedék politikai művét akarta a művelődés terén tovább folytatni. Másik a máig legjobb gyermeklap : a Kis
Lap (1871 ápr. 1.), melynek főerénye, hogy komolyan veszi a gyermeket.
Legmaradandóbb alkotása a Borsszem Jankó (1868 jan. ö.j, amely Andrássy
Gyula ösztönzésére indult meg Deák-párti orgánumként в Klic Károly
és Jankó János személyében kitűnő rajzolókra tett szert. Munkatársainak
két nemzedéke volt. Első a már említett Kávéforrás gárdája, melyből
Dóczi, Bákosi, Bérezik, Hevesi Lajos írtak sokat az élclapba : második a
Kagál (=: valami titokzatos zsidó camorra) ; hadiszállása az Európa kávéház. Kiválóbb tagjai Kozma Andor, Ambrus Zoltán : amaz a szélbali
politika, ez az antiliberális törekvések ellen harcolt. Éledő figyelmük az
irodalmi viszonyokra is kiterjedt ; Csernátonyt, Dobsát, Jókait, Szigligetit
és Tóth Kálmánt sűrűn megcsipkedték. A politikán kívül hovatovább a
magyar közélet egész területét bevonták a tréfa körébe, s Ágai állandó
alakjai : Spitzig Jcik, Kotlik Zirzabella, Seifensteiner Solomon, Mokány
Berci, Titán Laci, Kraxelhuber Tóbiás, Cenci néni, Vigyázó Laci,
Tolyáss Dániel, Hombár Mihály, Bukovay Absentius, Claquehutes Frigyes,
Mihaszna András, Ciceszbeiszer, Dicsőffy Loránd, Sanyaró Vendel.
Pokrócz Ádám, Tarjagos Illés, a Mucsaiak, Tömb Szilárd : az emberi és
speciálisan hazai félszegségek egész tömegét személyesítik meg nagy
elevenséggel. 1904-ben Heltai Jenő veszi át a szerkesztést és innen kezdve
Ágainak kevés része van a lap tartalmában. Bitka jelenség, hogy kormánypárti lap ily országos népszerűségre jusson. Az állandó alakokat nem
mind s nem mindig Ágai irta ; munkatársai e részben való közreműködését
a cikk részletesen ismerteti, Jókai élclapi alakjaiban több a humor és
szatíra, emezekben a torzító hajlam s a groteszk felé hajló elmésség.
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A Borsszem Jankó Ágai életének legnagyobb müve. A magyar tárcának legismertebb művelője, de nem megteremtője. Megelőzte Bulyovszkv
Gyula, Kecskeméthy Aurél. Bérezik Árpád. Friss impressziók, tisztán
szórakoztató szándék, elmés forma, élcek, ötletes előadás, fesztelen hang,
kitűnő, de néha keresetten virtuskodó magyarság : jellemzi tárcáit (az
útiakat is). Novellái erősebben mutatják szerkesztésbeli fogyatkozásait.
Az emlékezés mélabúja szinezi Por és hamú, s Új hantok címen összegyűjtött tárcáit, melyekben elhúnyt barátairól, jó embereiről ír. Egész
lélekkel pestivé lett, végig élte a főváros nagyarányú kiépülését, siratja
az eltűnő régit, köezönti az újat.
Angyal Dávid: Kónyi Manó (1842
1917). Nekrológ, mely K. M. munkásságának minden részletére kiterjeszkedik, s úgy jellemzi, mint aki leghívebben és teljesebben gyűjtötte
ussze a kiegyezés történetének emlékeit. — Kern Aurél: Jelentés az 1917. évi
Greguss-jutalom tárgyában (Első zenészeti évkör. 1911—1910). A magyar
zene kialakulásának akadályaira s újabban biztató jeleire is visszatekint.
A díjra Hubay Jenő «1914» o. szimfóniája ajánltatott.
U i. 3. sz. — Gaal Jenő : Gróf Széchenyi István
nemzetgazdasági
alapeszméi. A kérdés megvilágítása a művelt közönség számára. —
Takáts Sándor : Zrínyi
Miklós emlékezete.
Felolvasás a Kisfaludy Társaság ezidei közülésén. Zrínyi lelki nagyságáról, törekvéseiről és
hatásáról.
Szinnyei Ferenc : Just.h Zsigmond. írói arckép. J . Zs. életének és irói fejlődésének bemutatása után rátér munkái beható elemzésére. Jnsth három kört ismert jól : az iró- ós művészvilágot, az alföldi
parasztokat ás az arisztokráciát. Képzelete nem volt gazdag, sokszor ismételte magát, de meséinek soványságát megfigyelésekkel és lélekelemzéssel pótolta. Llraisága egyéni színt ós érdekességet kölcsönöz munkáinak. Kedvelte a hangulatos leírásokat. Franciás recept szerint dolgozott.
Bourget és Maupassant, a régibbek közül a Goncourtok s Flaubert hatottak rá, főleg leírás és lélekrajz tekintetében. Egyike volt azoknak, akik
franciás csiszoltságot, elmésséget, mozgékonyságot, modernséget hoztak
elbeszélő irodalmunkba. Aránylag kevés örökséget hagyott ránk, de erről
tudomást kell vennie irodalmunk történetének. Jankovich Béla : Ünnepi
beszéd Széchenyiről. Szónoklat a Nemzeti Kaszinó lakomáján. — Négyesy
László : Vil ágára mlatos kritika. Levél a szerkesztőhöz. Hatvany Lajos
új folyóiratot indított s ebben megtámadta Berzeviczy Albert új könyvét,
a Délen című utirajzgyüjteményt. Hatvany cikke nem bírálat volt, hanem
lerántás. «Okulást nem nyújt egyebet, m i n t azt, hogy hova jut egy jól
indult, de elkapatott ée mindenáron vezérezerepre törekvő író, ha ninos
vágyaihoz mért tehetsége s nincs önuralma és felelősségérzete.» Hatvany
főcélja, hogy ártson az irodalmi és közélet kiválóságainak. Nyikorgó
mondatokkal próbálja gáncsolni Berzeviczy stílusát s kiszakított mondatok
alapján igyekezik a maga részére vonni olvasóit. Nevetségesebbnél nevetségesebb föltevéseket és ferdítéseket kockáztat meg. ítél lelkiismeretesség és ítélőképesség nélkül. Kirohanása a kritikai bolsevikizmus jelentkezése a magyar irodalomban.
U. i. 4. sz. — Gaal Jenő : Egy elfelejtett
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sedik Sámuel emlékezete. Adalék a magyarországi nemzetgazdasági törekvések történetéhez.
U. i. 5. sz. — Császár Elemér. Kölcsey, a kritikus. Épen száz esztendeje, hogy Kölcsey Ferenc föllépett kritikai dolgozataival. Mestere
Kazinczy Ferenc volt, aki különösen az Erdélyi Múzeum 1814. évi első
füzetében közzétett Himfy-bírálatával adott neki példát a bírálásra és föl
lépésre. Míg azonban Kazinczy bókok mögé rejtette kritikai megjegyzéseit,
Kölcsey egyenesen beszélt s 1817. évi bírálataival vihart támasztott maga
körül. Ezeket a bírálatokat részletesen elemzi a szerző. — Vikár Béla
Észrevételek Zemplént Árpád bírálatára s a magyar versidomhoz. Megjegyzések az ősi nyolcas elméletéhez.
U. i. 6. sz. — Márki Sándor : Thaly Kálmán emlékezete. Emlékbeszéd a M. T. Akadémia nagygyűlésén. Thaly történetírói érdemein kívül
költői munkásságáról is megemlékezik a szerző s visszautasítja azt a föltevést, hogy Thaly a kuruc dalok közé becsempészte volna a maga költeményeit. A hamisításnak ezt a bűnét, a szerző szerint, Thaly jelleme
kizárja. — Bavasz László : Széchenyi hatásának titka. Sz. I. prófétai hivatásáról és hatásáról. — Siklóssy László : Verancsics Antal mint műpártoló. A XVI. századi történetíró művészeti érdeklődéséről. -— Hosvay Lajos :
Az Akadémia újabb feladatai. A természeti és teohnikai tudományok mai
térfoglalásának korában a M. T. Akadémiára is új feladatok hárulnak.
Munkatervét ki kell bővítenie. A kibővítésre nézve hasznos tanácsokat ad
a szerző, azonkívül megállapítja, hogy : «Elevenebb és mindenek fölött
eredményesebb tudományos élet nem egyes tudósok érvényesülhetósének,
becsvágyuk kielégülhetésének magánügye, hanem Magyarország becsületének tartozéka.» — Bleyer Jakab: Jövőnk és a tudomány. «Nem férhet
hozzá kétség : a magyar jövőt a tudományra kell építenünk, vagy homokra
építjük.» (L. Figyelő-rovatunkat.)
Oebreczeni Protestáns Lap. 1918. évf. 6. sz. — Kardos Albert : Meg
egyszer Tompa. Válasz a Sárospataki Református Lapok 1918. évi január
hó fi-iki támadására.
Déli Hírlap. 191S. óvf. 94. sz. — Magyar darabok külföldön. Az utóbbi
időben tíz magyar darabot kötöttek le maguknak a külföldi színházak.
Ezek a magyar darabok : Zyklamen (Gábor Andor : Ciklámen), Der wiederspänstige Prinz (Mohácsi Jenő és Gajári István dr. : A makrancos herceg),
Vengerka (Pásztor Árpád és Góth Sándor), Der blonde Traum (Földes
Imre : Halló !). Der Hut Seiner Hoheit (Újhelyi Nándor : О fensége kalapja), Lea Lyon (Bródy Sándor : Lyon Lea). Die Frau des Anderen
(Balázs Sándor : Feleségünk). Der Kriegsgefangene (Hevesi Sándor : A hadifogoly). Der Baum der Erkentniss (Drégely Gábor: Egy férj, aki mindent
tud). Fata Morgana (Vajda Ernő : Délibáb). A darabokat a bécsi, berlini,
prágai, tescheni, troppaui, karlsruhei ós zürichi színházak szerezték meg
előadásra.
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U. i. 95. sz. — Zilahy Lajos : Arany-kulturu címen Arany életrajzának
megiratását sürgeti.
U. i. 130. sz. — Színi Gyula: Nem kaphatók Petőfi, Arany Tompa
verses könyvei címen azt panaszolja, hogy a magyar klasszikusok kiszorultak a könyvpiacról.
Oie W a h r h e i t
1917. évf. XII. 29. sz. — Die schamlose
Alraune.
A magyar állami ügyészség végre rájött, hogy irodalmi dolgokban is van
a tárelemnek határa s elkoboztatta H. H. Ewers Alraune с. regényének
magyar fordítását, a kiadót pedig pörbe fogta. Ez az esemény annál örvendetesebb, mivel eddig éppen Budapest volt a legsikamlósabb gyártmányok tűzhelye az egész irodalmi világpiacon.

Dunántúli Protestáns Lap. 1918. évf. 1—2. sz. — Körös Endre:
Tompa,
и nemzeti kötő. Költészetének főkép epikue jellegű része erősen oktató
célzatú. Mint ahogy a nemzet nagy szabadságmozgalmai mindenkor egyidejűleg folytak a hitért és hazáért . . . úgy forrott össze a kálvinista pap
lelkében is a vallásos meggyőződés a hazaszeretettel. Tompát a nemzet
költőjévé a forradalom bukása tette. A továbbiakban a szerző főkép a hazafias allegóriákat elemzi.
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1918. évf. 1—2. sz. — Hegedűs István :
Apponyi Balázs latin zsoltár könyve. Címe : In Divini Regis Prophet®
David triadem Quinquagenariam seu Psalterium. Interpretatio poetioa
Authore Blasio Apponi de Nagy Appon. Libero Domino in Pereslin et
Korlátkő. Viennœ Austri® M.D.C.XXIV. Apponyi nem fordítást ad, de
parafrázist. Az első ötven zsoltárt bevezető prologue magasan szárnyaló
óda, mely tanúságot tesz A. művészi öntudata mellett. Biztosan a Vulgata alapján áll. Az egyes zsoltárok élére helyezett értelmező argumentumokban a tipologikus felfogás uralkodik. A. törekedett Dávid gondolatvilágát adni vissza és pedig a megfelelő klasszikus reminiszcenciákkal megelevenedett formában horatiusi ódát vagy Seneca-féle karéneket szerkeszt egybe Dávid gondolataiból. Dávid zsoltárainak motivnmát nem egyszer teljesen önálló költemény írására használja fel. —
Kerényi Károly: Görög tragédiánk, üngvárnémeti Tóth László Nárcisz
c. darabjáról. A darab egyáltalában nem olyan hü utánzata a régi
athéni tragédiáknak, mint ahogy a kézikönyveink állítják. A tárgy nem
athéni, hanem alexandriai. U. Tóth László viszonya Ovidiushoz olyanféle,
mint a görög tragikusoké "Homeroshoz. A boszuló istennő Tóthnál nem
a Nemesis, hanem Cypris. Ez Euripides hatása. A tragédia egyetlen
kardala — a «Jalemón» — az idillköltészet hatása alatt keletkezett.
Sem a karének, sem a kar nem tragikus. Metastasiónak szoktak így
feltűnni hirtelen a kórusai, hogy elénekeljék alkalmi kardalocskáikat.
Legközelebbi rokona szerző szerint a világirodalomból Poliziano Orfeojának dryas-kardala, amely Euridicét siratja el. — Angyal Dávid : Bethlen
Miklós és Prévost abbé címen — utalva Birkás Géza egy hasonló felírású
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cikkére — a további félreértések megakadályozása céljából rámutat a már
Szalay Lászlótól is említett tényre, hogy a «Mémoires du Comte Bethlen
Miklós» nem Bethlen Miklós könyve, hanem Abbé Bévérand írta, aki
XIV. Lajos diplomatája volt s Erdélyben tartózkodott 1677—1679 közt. —
Sebestyén Gyula : A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. A szerző, vonatkozással Németh Gyula bírálatára, hangsúlyozza, hogy ha igazságosak
akarunk lenni, el kell ismernünk, hogy Thomsen kritikájával a két magyar
kísérletező eredményeinek ügye epigráfiái tekintetben még nincs végérvényesen elintézve. — Pfeifer János : Petki Farkas leányai. Jókai ilycímű
regényes képének meséje Apor Péter Metamorphosisából, illetőleg Cserey
Mihálynak a műhöz csatolt egyik megjegyzéséből való.
Körösi Sándor
Zrínyinek egy példabeszéde. Zrínyi Áfiuma vége felé az erőszakról szóló
olasz példabeszéd helyesen így írandó : La forza caga ragione adosso.
U. i. 3—4. sz. — Husztiné Révhegyi Rózsi: Kelecsényi János. Nekrológ. — Kemény Lajos : Schiller a kassai színpadon. Adatközlés. — Fent
Sándor: «Kazinczy levelezésén-пек angol vonatkozású jegyzeteihez. Kiegé
Hzítő adatok. — Zolnai Béla : Az Agis-kérdéshez. Tárgytörténeti utalások.
Ferenczi Zoltán : Pár megjegyzés Körösi Sándor < Zrínyinek egy példa
beszéde» c. cikkére. Helyreigazítás. — Bán Aladár : A Toldi-monda alap
rétege. A szerző felel a dolgozatáról irt bírálatra. Az így támadt vitát
Heinrich Gusztáv : Válasz-a zárja be.
U. i. 5-—7. sz. — Pruzsinszky János : Piis Ma.nibus. Hosszabb tanulmányszerű megemlékezés a budapesti egyetem nemrég elhunyt tudós tanáráról,
Ponori Thewrewk Emilről. —- Berzeviczy Albert válaszol Csengeri Jánosnak a Délen c. könyvről írt bírálatára. A vitát Csengeri J. felelete zárja
be. — Ferenczi Zoltán: Adalékokat közöl Zrínyi «Az török Áfium ellen
való orvosság« c. művének forrásaihoz.
Tolnai Vilmos a füzérrim
elnevezést ajánlja a rimelhelyezésnek arra я különös módjára, mikor a
sor végével a következő sor eleje rímel. (V. ö. Greguss Á. : A férfihoz c.
versét.) Ez a rímelhelyezés valószínűleg nem Greguss találmánya ; a német irodalomban Schlegel Frigyes versei közt is többször akadunk füzérrímre. — Heller Bernát a Nibelungének további nyomaira mutat rá a
Toldi Szerelmében (1. a Forgách-címer költői történetét). — Kerényi Károly felhívja a figyelmet arra, hogy a klasszikus vers fordításának és a
formák viszonyának kérdése Babits M. Irodalmi Problémáiban ismét fölmerült. Babits szerint a formai hűség elengedhetlen, mert tőle függ a
költemény hangulata is. — Kereszty István Egy bécsi képes lapról írva a
Mussestunden (Wien, 1861, 1862) c. folyóirat magyar vonatkozású költeményeinek bibliográfiai ismertetését adja. — Szigetvári Iván Arany Toldija
szerkezetéről szólva megjegyzi, hogy a Toldi szerkezete teljesen megegyezik egy olyan alexandrin-sorral, amely három szótagú ütemekből áll».
Élet. 1917. évf. 50. sz. — Izsóf Alajos: Sebők Imre emlékezete címen
a korán elhúnyt tudós utazót jellemzi. — Brisits Frigyes : Molnár Ferencről ír arcképet. M. F. a modern magyar irodalom egyik legjelentősebb
értéke. A budapesti világvárosi életnek minden szociális, politikai, iro-
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dalmi foltját az elbeszélő készség könnyedségével, a szatira meglepő ötletességével s bizonyos drámai technikával ábrázolja kisebb rajzaiban, novelláiban s regényeiben. Regényeiben nem a cselekvény bonyodalmának szétfejlődése, izgató lepergése a fő, hanem a vakmerő helyzet s magának az
esetnek az ember psziohologiájában valami érzelmes kioldódása. M. főereje,
egész jelentősége drámai Írásaira esik. 0 voltakép líraivá tette a drámát.
A mesénél nagyobb fontosságú előtte a jelenetnek gyors és meglepően
izgalmas fordulata, a finom éllel, de néha triviális tartalommal pergő és
villanó párbeszédek harca.
II. i. 1918. évf. 6. sz. — Boron Ferenc : Móricz Zsigmond. írói arckép.
II i. 9. sz.
Brisits Frigyes : Túri Béla írói arcképe.
U. i. 28. sz. — a. j.: Lévay Józsefről. Lévay József és kortársai becsületes fanatizmussal, magyar szivvel és keresztény lélekkel irtak, ma pedig
csak úgy érvényesülhet a keresztény talentum, ha eladja magát. Az idegen
tőke ránehezedett a magyar irodalomra.
Érdekes Újság. 1918. évf. 2. sz. — Gyóni Gézáról címen közöl cikket
több fényképreprodukcióval : Gyóni lakóháza csabai diákkorában, a matúrán» Gyóni, Gy. a csabai diákbandában, Gy. Mihály, Gy. Géza és Mihály
apja. anyja, .idősebb nővére, Gy. két közismert képe a szabadkai időből,
Hzabadkai lakóháza ; Gy. mint soproni újságíró.

Erdélyi Szemle. 1918. évf. 8. sz. — Walter Gyula : Kassák Lajos.
..Rövid méltatás.
U. i. 12. sz. — Joel Béla: A «Ma» szépirodalma. A Ma szépirodalma
ledobott magáról minden konvencionálisát, de úgy és olyan radikális pőreségig, hogy méltán a klasszikushoz való visszatérést jelentheti.
Esztendő. 1918. évf. 1—4. sz. :— Hatvany Lajos Berzeviczy
Albert.
A választ megadta rá Négyesy László a Budapesti Szemle 3. számában.
— U. a : Rákosi Jenő. Rákosi jellemzése Hatvany szempontjából.
Éva. 1918. évf. 2. sz. — H. László Ary : Asszony-Ura címen a háború előtti korszak lírai költőnőiről ír. A melancholiának legnemesebb
dalnokai közé tartozik Szalay Fruzina ; a szimbolikus líra magyar lantosa
Czóbel Minka ; a liervadásnak ihletett költőnője Krüzsélyi Erzsike ; Erdős
Renée Szilágyi Géza után legelső erotikus költője volt a magyar Parnaszszusnak. Az erotizmus karjaiba temetkezett Alba Nevis is. Az asszony-líra
kétségkívül legmerészebb, legérdekesebb művelője Kaffka Margit, kinek
versei a Nyugat hasábjain jelentek meg. A proletár-költészet asszony
lírikusa Várnay Zseni, Lányi Sarolta is finom alkotásokkal gazdagította
idetartozó líránkat.
Felvidéki Újság. 1917. évf. 268—271. sz. — Kálniczky Géza: Tompa
kassai fogsága. A kassai Kazinczy-társaságban T. születése századik évfordulóján tartott alkalmi felolvasás. A dolgozat adatai — mint a szerző
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ie megjegyzi — T. levelezéséből, a róla irt életrajzokból és a művei kiadásához csatolt, jegyzetekből vannak merftve.
Fremdenblatt. 1918. évf. 17. sz. — A bécsi színházak heti műsorán
négy magyar darab szerepel : Herczeg Ferenc : Kék róka, Molnár Ferenc :
líri divat, Pásztor-Góth : Vengerkák, Lengyel Menyhért: A táncosnő.
4. sz. — Kemény

Huszadik S z á z a d . 1917. évf. 3

Gábor:

Gyóni

Géza

eiinen Gyóni líráját jellemzi.
Illustrirte Zeitung. 1918. évf. 0904. sz.
Beziehungen

zwischen

Ungarn

und

A. Weber: Die literarischen

Deutschen.

Rövid

áttekintés a

német

irodalom magyarországi hatásáról. Figyelemreméltó, hogy a szerző élesen
különválasztja a német befolyást az osztrák szellemi hatásról. — Jakob
Bleyer : Ungarn und Deutschungarn. A hazai németség politikai ós knlturális helyzetéről. «Minden, ami Magyarországon a nemzeti élet magaslatára emelkedik, csak magyar lehet vagy ha nem az, előbb magyarrá
k e l l lennie.»

E. Mogk : Märchen

und Sagen aus

Ungarn

urul

Kärnten.

Elisabeth Róna-Hklarek Ungarische Volksmärchen с. mesegyűjteményéről.
Irodalomtörténeti Közlemények. 1918. évf. 1. sz. — Tolnai Vilmos : Katona József és Fessier. (Forrástanulmány.) Fesslernek Katonára tett tárgyi
hatását m u t a t j á k : 1. Simon bánnak Micz bánnal való azonosítása; 2. a
pozsonyi jelenet ; 3. Tiborc jaderai önfeláldozó vitózkedése ; 4. a Gertruriin
jelleme ellen tehető kifogás előzetes elhárítása s végül a «mester» (,Solomm e s t e r ' l c í m z é s . — Percnyi József : Aranka

György

nyelvművelő

társasága.

(I.) Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság — a szerző pontos megállapítása szerint — az első vagy alakuló üléstől 1793. dec. 3-tól az utolsóig, vagyis 1801 június 17-ig összesen ötvenkét ( = 52) összejövetelt tartott. A Társaságot Döbrentei Gábor akarta életre kelteni 1818-ban, de
hiába; 1820-ban egy főkormányszéki rendelet megtiltotta a működését,
A Magyar Nyelvművelő Társaság munkáinak első darabja 1796-ban jelent
meg. A kiadvány méltatását az Arankához intézett s a Társaság munkásságára is jellemző levelek, továbbá a Társaság irataival együtt Marosvásárhelyről a kolozsvári rk. liceum könyvtárába került értékes kéziratgyűjtemény

ismertetése

követi.

—

Dézsi Lajos

:

Adalékok

báró

Jósika

Mikim életrajzához. 1. Idősb br. Jósika K. végrendelete (1823. XTI. 25) ; —
2. A báró Jósika M. válóperében hozott ítélet (1847. VI. 4.) ; — 3. Báró
Jósika M. és neje válóperi szerződése. — Harsányi István : A sárospataki
könyvtár egy XVII. századi verseskönyv-töredékét ismerteti. — Gragger
Róbert adatokat közöl Kazinczy Ferenc iskolai inspektorságához. Gróf
Török Lajos levele Kazinozy F.-hez (1786. XI. 4.) ; Kazinczy F. megegyezése a szepesolaszi iskolák egyesítése tárgyában (1787. IV. 21.) — Percnyi
József Csepreghy Ferencnek Gyulai Pálhoz (1878. V. 30.), — E. Kovács
Gyulához (1878. II. 24.), öccséhez Jánoshoz (1886),
Tukoray Lorándnak
Csepreghy Ferenchez (1879. V. 22.), — Özvegy Csepreghy Ferencnónek
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E. Kovács Gyulához (1885. XI. 12.) intézett levelei. — Gulyás József
pedig gróf Teleki Józsefnek a sárospataki könyvtárban levó ismeretlen
leveleit közli.
Iványi Béla : Irodalomtörténeti
levelek a gróf Telekicsalád gyömröi levéltárából. Gr. Teleki Józsefhez irt levelek Benkő Józseftől (1782. VI. 11.), — gr. Teleki Lászlótól (1785. VII. 16.),— Bévai Miklóstól (1786. II. 12., 1787. V. 1.), Deohy Sámueltől (1791. XI. 8., XII.
21.), — Engel Keresztélytől (1793. XI. 12., 1796. I. 19.), — Gr. Széchenyi
Ferenctől (1793. XI. 30.), — Kazinczy Ferenotől (1794. I. 13.), — Weber
Simontól (1795. II. 12.) ; Kazinczy F. négy levele gróf Teleki Lászlóhoz
[1819. П. 23., VIII. 27., IX. 28., 1820. I. 4. (mellékelve egy Thaisz And
rágnak szóló levél), 1825. XI. 22. (Csatolva «Előbeszéd Szalluszthoz.)] —
Hellebrant Árpád : Irodalomtörténeti
repertórium.
U. i. 2. sz. — Király György: Világbíró Sándor mondája régi irodalmunkban. (I.) A Nagy Sándorról szóló mondát több tekintetben párhuzamba lehet állítani a trójai mondával ; jellemző rájuk, hogy mindkettő
érdekes példáját nyújtja a klasszikus szellem irodalmunkban való térhódításának. Eddig Haller fordítását tekintették a Sándor-monda egyetlen magyar visszhangjának, holott ugyanennek a regénynek már száz
évvel előbb van egy teljesebb magyar fordítása, valószínűleg Heltaitól, nem
szólva egyéb apró mondai részletekről, továbbá az idézetek ós célzások nagy
tömegéről, melyek régi irodalmunk minden ágára és műfajára kiterjednek. A szerző főkép az olyan önálló részleteket teszi vizsgálat tárgyává,
melyek legalább is a példázat kerekdedségét érik el. Kutatásait nem is
terjeszti túl a XVII. századon, mert a tudományos történetírás föllendülése folytán a XV111. sz.-tól kezdve már nem a mondai, hanem az igazi
Nagy Sándor kerül az érdeklődés előterébe. A továbbiak során megtudjuk,
hogy a monda forrásai között első helyen állnak a történetírók (Qu. Curtius
Ftufus stb.) művei, a középkori Sándorregónyek főforrása azonban a Pseudocallisthenesre visszamenő görög regény. Majd a mondának középkori irodalmunkban — Temesvári Pelbartnál, továbbá a Bod-, Lobkowitz-, Székelyudvarhelyi- és Érsekújvári-kódexben — való szerepét ismertetve, a szerző
a Sándor-monda legjelentősebb hatását abban látja, hogy nemzeti mondáink számára származási kapcsolatot teremtett a bibliai Góg és Magóg
nemzetséggel. Egy máeik befolyása a Sándor-mondának Attila történetében jelentkezik. A szerző itt utal Fóti József Lajosnak e tárgyra vonatkozó megállapítására, de megjegyzi, hogy a Sándor- és Attila-monda e
rokonságát már Fóti előtt háromszáz évvel fölismerte Forró Pál Curtiuefordításának egyik függelékében. — Perényi József: Aranka György Magyar Nyelvművelő Társasága (II. ós bef. közi.) Érdekesek a Társaság
kóziratgyüjteményének szépirodalmi darabjai is. A régibb keletű kéziratok
közül legnevezetesebb az 1699-ből származó «Bokros Jajszó kiáltás az az
Kolozsvár Városának . . . megégésóről szerzett siralmas Három Énekek».
Költői értékük e verseknek nincsen. A Társaságnak felajánlott művek
közül figyelemreméltó egy német regény alapján készült drámai mű :
«A szép Abellino avagy a bölts öreg». Szerzője : gróf Bethlen Imre. E munka
nem egyéb gyenge kísérletnél. A szerző ezután sorra véve a kézirat Irodalomtörténet.
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gyűjtemény többi verses és prózai darabjait, befejezésül azokat az iratokat ismerteti, melyekből kitűnik, hogy az Erdélyi Nyelvművelő Társaság
munkakörét idővel ki akarta tágítani s valósággal egy tudós akadémia
szervezését tervezte. Az ú j társaság neve Erdélyi Országos Tudományokat
Mívelő Társaság lett volna, de sohasem alakult meg. Az érdekes dolgozatot a címben írt tágyra vonatkozó irodalom zárja be. —- György Jjijos
Jovinianus. A Jovinianus néven ismert legenda évezredekre visszanyúló
kialakulásának főbb mozzanatai azt mutatják, hogy a buddhista vallási
felfogásban gyökerező indiai mese előbb Perzsiába jutott el, onnan valószínűleg szóbeli közlés útján a zsidókhoz, kiknél legendává alakult át.
Az arabok már ebben a formában veszik át, majd Bizánc közvetítésével
Nyugat is megismerkedik vele. Hans Sachs volt az első, ki a Gesta Romanorum szövege alapján 1549-ben egy rövid mesterdalban földolgozta s
később drámává is átformálta. A kevély császár legendája elég korán átkerült irodalmunkba. Belesodródott abba az áramlatba, mely a XVI. sz.
költészetének legérdekesebb fejezetét teremtette meg : a széphistoriákét.
Ezek között foglal helyet Poli István Jovinianusa (1593). E műnek négy
kiadása ismeretes. A magyar énekszerző a Gesta Bomanorum elbeszélését
formálta versekbe s invenció nélkül dolgozta fel a költői alakításra önként
kínálkozó tárgyat. A népszerű legenda tárgyával egy
Horger Antaltól
kiadott — 'csángó mesében is találkozunk. Újabban a modern nópirodalomba is bevonult Sík Sándor egyik novellájában. [E tárgykörbe tar
tozik ez a puny va vers is : «A megalázott kevélység vagy hogyan tért
eszére a gőgös császár. Bigmusokba szedte Debreczeni Gyula deák». 4 képpel. Bp. 1895. 19. L Rózsa K. kiadása.] A szerző ezután Poli I. Joveniánusátiak szövegét közli a legrégibb kiadás alapján. — Dézsi Lajos : Marocsai
Járuis colligatuma címen egy — a bpesti tudományegyetem könyvtárában
őrzött
XVI. századbeli nyomtatvány-csoportot ismertet s a mellette
található magyar kéziratos anyagot közli.
Dézsi Ijxjos : B. Kemény Zs.
én Kovács Lajos levele b. . Wesselényi Miklóshoz. Adatközlés. — hiányi
Béla : Irodalomtörténeti levelek a gró/ Teleki-család gyömröi levéltárából
(II. ós bef. kőzi.). Kazinczy F. (1822. IX. 16., 1824. X. 8., X 30., XI. 2.,
1825. I. 28.. II. 24., 1833. II. 10.) és Horvát István (1825. XII. 28., 1834,
III. 4.) levelei.
Császár Elemér: Kovács Ferenc irodalmi
hagyatéka
(T.). Kovács Ferenc (1746—1819), aki a magyar írók egész sorának (köztük Kováos Pálnak, a Beöthyeknek stb.) őse lett, előbb Pápán mérnök, majd
Hegen Festetich Antal jószágigazgatója volt, szabad idejét az irodalomnak
szentelte. írói törekvései nem erősödnek dicsvággyá. Eredeti és fordított
művei közül csak Boileau víg eposzának fordítását nyomatta ki «A pulpitus» címmel (1789), továbbá az «Emberséges ember egész tisztje» c.
franciából fordított művét (1775). Öt kötetbe egybegyűjtött (Beöthy Zsolt
birtokában levő) kézirataiból tiszteletreméltó egyéniség képe tárul elénk.
(A szerző ezután részletesen ismerteti az egyes kötetek kézirati anyagát). —
Harsányt István jegyzeteket közöl Petrovay Miklós énekeskönyvéhez (v. ö.
Irodalomtört. Közi. 1916 évf.). — Ferenczi Zoltán megállapítja, hogy a
Kéky-fóle Tompa-kiadásban második helyen álló népdalok előbb jelentek
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meg, mint a költemények élére tett Postadal. — A füzet közleményeinek
worAt Hellebrant Árpád, irodalomtörténeti repertóriuma zárja be.
Jelenkor. 1917. évf. 2—4. sz. — Mittay László : Molnár Ferenc. Lírizáló elmefuttatás. — Gaal Gábor : Lírikusok. Ignotus. Gábor Andor,
Szép Ernő és Kaffka Margit dicsérete. — Hevesy Iván : Hévész Béla költészete. Megfogható dolog ebben sincs. Ez a cikk is a «legénlegesehb impressziók túlfinomodott lírája» akar lenni.
Lukács György : Az új
lélekdrátna. Balázs Béla drámájának, a Halálos Fiatalságnak, megjelenése
kapcsán széljegyzeteket írt a drámairodalom legújabb fejlődéséhez. Filozófiai póz, vergődő »stílnsakarás».
Juventus. 1918. évf. 9 10. sz. — Petőfi Sándor »Dicsérsz k e d v e s . . . »
«. versének, Herczeg F. A Szentírás és Mikszáth K. Léta vára c. rövid
elbeszélésének latin fordítása. (Az elsőt : Lehmann Vilmos, a másodikat :
i. m., a harmadikat : Nagy Győző fordította.) — De monumento Nicolay
Zrinyi. Zrinyi, a költő csáktornyai emlékoszlopának latin felirata.
Kassai Újság. 1917. évf. 274. sz. — Kálniczky
Géza Tompának s
Lejta melletti Bruckból
1848 október 22-ón keltezett ismeretlen levelét közli.
Katholikus Szemle 1918. évf. 5. sz.
Váidai Béla : Zrinyi, a költő.
Multunk e kiválóságának pályáját és jelentőségét méltatva hangsúlyozza
» szerző, hogy Zrinyi költői érdeme a magyar katholicizmus történetének
in dicsősége. Főműve célzatát illetőleg «alaposan tévedtek, akik azt is
belemagyarázták, hogy Zrinyi áldozatul valósággal felajánlja magát Istennek. Imája a feszület előtt épen nem heroikus fogadkozás, hanem végső
fordulatában egyenesen az elcsüggedt ember beszéde. A martir-halálra
való készség csak az alexandriai Szent Katalin legendájában van még oly
ihletettséggel kifejezve magyarul, mint a Zrinyiászban . . . elfogadhatlan
túlzásba estek — úgymond — azok is, alul Zrinyi önfeláldozásának ezen
motivumát tovább szőve, nemzetmegváltást tulajdonítottak neki. Négyesy
igen helyesen mondja, hogy egy új megváltás a krisztusi után, amilyen
lehetetlen, ép annyira felesleges is.»
Keresztény Magvető. 1917. évf. 5 6. sz. — Kiss Ernő : Tompa Mihálg
Jubiláris méltatás.
U. i. 1918. évf. 2. sz, — Páka Lajos a • Holtai unitárius nyomda»
felállítása érdekében emel szót.
Kritika. 1918. évf. 1—2. sz. — /..Sipos
nemzetgazdász 1848-ig. Értekezés.

Karnülo

: Kossuth

Lajos mint

Literarisches Echo. 1918. óvf. I. 1. sz. — Ignaz Peisner : Ungarischer
Brief. Hír a Tompa-centennariumról a költő rövid jellemzésével, Molnár
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Ferenc Fehér Felhőjének akadémiai megkoszorúzásáról, Babits Mihály
Irodalmi Problémák c. könyvéről, Tömörkény István haláláról, Gyóni
posthumus költeményeiről, Vajthó László Német Anthologiájáról, Vikár
Béla Rusztaveli-fordításáról, Bródy Sándor színpadon lévő darabjáról.
Magyar Könyvszemle. 1918. évf. 1—2. sz. — Váczy János mutatványt
közöl a M. N. Múzeum Orsz. Széohenyi könyvtárában őrzött irodalmi levelestár készülő katalógusából. (A jegyzék tudományos értókét növeli »•/ a
körülmény, hogy a tartalmi ismertetésen kívül — ha már megjelent kéziratról van szó — pontos könyvészeti utalást is nyújt.) — Gulyán Pál
hosszabb cikkben a Karoling-korszak előtti miniaturát ismerteti.
Baranyai Zoltán újabb adalékokat közöl Kont Ignác «Bibliographie Française de La Hongrie»-jához. (E felsorolás egyéb érdekes adatokon kívül a
«Ma Solitude Sans Chagrin . . . A Lausanne, 1789» c. könyvben gróf
Fekete János «Mes Rapsodies . . . » с. munkájának egy eddig ismeretlen
címlapkiadására m u t a t

rá.) — Ferenczi

Zoltán,

Hamar

István.

Kemény

Lajos és Zoványi Jenő adalékokat közölnek Szabó Károly Régi Magvar
Könyvtárának II. kötetéhez. — Iványi Béla az eperjesi egyház könyvtárának 1606. júl. 18-án készült leltárát ismerteti. A leltár 175 (latin,
görög, német és héber) munkát sorol fel, magyar nyelvű egyetlen egy
sincs köztük.
M a g y a r Figyelő. 1917. évf. 24. sz. — Özv. Mikszáth

Kálmánné

Mauks

Ilona : Mikszáth Kálmán. Szerelmük további története. Mikszáth Pesten
vizsgára készül, Mauks Ilonának atyja kijelenti, hogy Mikszáth-hoz sohasem fogja hozzáadni. Petőfire hivatkozik, ki 1843 májusában, Por.sonyban
vele s Jeszenszky Danival lakott egy szobában : már neves író volt s még
sem volt mit ennie. Az ő (Mauks) fenyőfaládája tetején írta A távolból
o. költeményét. A láda 1865-ben tűz áldozata lett.
Schiller Zsigmond. :
Kitaibel Pál. Az 1871-beu elhúnyt kiváló magyar botanikusról, ki Linné
mesterséges rendszerén — több nyugoteurópai szaktársával együtt — nem
egy rést ütött, s magyar elődeivel szemben, kik szűk helyi vonatkozások
körében mozogtak, az egész ország flórájára kiterjesztette figyelmét.
U. i. 1918. évf. 1. sz. — Körösi

Sándor:

Аг Áfium

és Busbeck.

Bus-

bequiustól származó átvételekre legelőször Marczali mutatott rá Zrinyi
műveiben. A filológiai egybevetés Ferenczi Zoltán érdeme. Körösi megállapítja, hogy Busbequius az állam- és haditudományok terén Machiavelli
tanítványa volt, épúgy mint Zrinyi. Ami bennök közös, az mesterüknek
Machiavellinek tanításából folyik. Busbeck Exclamatiója nem nevezhető
az Áfium forrásának : az csak minta és keret, melybe Machiavelliből »redő
elvei alapján a nemzeti hadsereg felállítását célzó javaslatát, az általán»«
hadkötelezettség eszméjét, a hadszervezés mikéntjót belefoglalja.
U. i. 3. sz. — Porzsolt

Kálmán

: Blaha

Lujza

és a népszínmű.

A n é p i ее

színpadi irodalom hosszú időn keresztül hozzásimult Blaha Lujza egyéniségéhez. Azóta kifejlődött egy speciális budapesti irodalom, mely nem
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jBmeri a magyar népet. — Mikszáth Kálmánná visszaemlékezései. Adatok
a regényíró életéhez.
ÍJ. t. 4. sz. — Mezei Ernő : Eötvös Károly. Székfoglaló a Petőfi-Társaságban. Rámutat arra, hogy mit alkothatott volna E. К. a magyar elbeszélő irodalomban, ha az ügyvédség és a politika el nem vonja írói
pályájától. Öreg korában rendkívüli buzgósággal kezdett dolgozni, de régi
biztos ereje akkor már cserbenhagyta. Pályájából «újra megtanulhatjuk,
hogy hiába a természet fia és eredeti zseni valaki, de ha nem szorítja
a lelki fegyelem, a következetes fejlesztés ós rendszeres tanulmány medrébe, emlékének csak tompa kávéházi visszhangja leszen».
17. ». 5. sz. — Mikszáth Kálmánné : Mikszáth Kálmán. Megemlékezések a regényíró házasságának első idejéről.
Magyar Hirlap. 1918. évf. 1. sz. — Csermely Gyula : A toprini nász oímü
filmre vitt regényét ismerteti. Előadták a Mozgókép-Otthonban 1917. dec.
.'il-én.
Faragó Jenő : Levél egy Íróasztalhoz címen visszaemlékezést ír
26 éves írói pályájáról.
Magyar Középiskola. 1918. évf. 5—6. sz. — Bartha József : A Znnyiást
költője. Alkalmi cikk a költő születésének háromszázados évfordulójára.
Magyar Nyelv. 1918. évf. 1—2. sz.
Trócsányi Zoltán:
Irodalmi
nyelvünk fejlődéstörténetéből. Az 1550 előtti magyar nyomtatványok túlnyomó része í-ző nyelvjárású ; csak Ozorai, Pesti Gábor, Farkas András
müvei és Dévai Orthographiája nem az. A szerzők u. i. véletlenül nagyrészt egy vidékről valók. Hogy ez az i-ző nyelvjárás nem lett általánosan
elfogadott irodalmi nyelvvé, oka az, hogy a más nyelvjárásokat beszélők
nagyobb számmal voltak, s ha ez vált volna irodalmi nyelvvé, a magyarság nagy részének egy egészen új nyelvet kellett volna megtanulniaA XVI. sz. első felének irod. nyelvében tehát csak hangtani egység van
A szerző részletesen ismerteti Pesti, Sylvester, Székely és Komjáthy helyesírását, minthogy az, mint az irod. nyelv köntöse, valóban nem hagyható
figyelmeD kívül. A század második felében sokkkai több nyomtatvány
jelenik meg, de az i-zés közte nyomtalanul eltűnt. Az e korbeliek közül
egyelőre Heltai és Dávid Ferenc nyelve van hangtani szempontból ismertetve.
Szily Kálmán : Elzütleni. Tájnyelvrés régi irodalmi jelentése =
a tej elapad. «Elvál, elapad valakitől» értelemben Arany Toldijára vihető
vissza. «Elkorhelyedik» jelentése újabb keletű. — Váczy János: Kazinczy
Ossian-fordítása. Bevezetőül Ossian , első magyar fordításairól. Kazinczy
budai fogságában teszi az első kísérletet (Szelmai Dalok), majd a munkácsi fogházban veszi elő újra (Karrik-Thura). Utóbbi fordítását Virágnak
ajánlja, ki nagy elragadtatással fogadja. Talán Virág buzdítására fordít
újabb töredékeket : 1804 febr. 7-én már hét részt, mint sajtóra kész fordítást említ. A két nagyobb eposz lefordítására csak Helmeozy buzdítása
után szánja magát, s azért is, mert a Párisba távozott Bacsányitól azt
már nem remélhetni. 1814 nov. közepére kész a fordítás, 1815 jan. 5-re
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éjra átdolgozza. Denis és Rohde forditása'volt előtte : nem nyughatott, míg
Ahlwardt és Stolberg fordítását is meg nem szerzi. Ennek birtokában
1815 jún.-ban újabb átdolgozáshoz fog ; a kiadóhoz csakhamar beküldött
kézirata elvész, szeptember közepén újból kell írnia az elvesztett részt.
1815 végén megjelenik a 9 kötetes kiadás VI—VII. kötetében Ossian énekeinek nagyobb része; de a címlapon ígért három kötet «utolsója sohasem
jelent meg, s úgy látszik nem is fordította le a 3 utolsó éneket*. Következik a fordítás nyelvének és stílusának jellemzése ; főszépsége : zeneisége
s az előadás sejtelmes hangja ; hibái csak erények túlhajtásai. Legkevésbé
sikerül neki a naivság visszaadása. Nincs magyar mű, mely Zalán Futására közvetlenebb hatással lett volna stíl tekintetében.
Simái Ödön •
Bárány

Péter

Magyar

Psxjchologiája.

A G ö r ö g - és

Kerekes-féle

pályázat

rövid ismertetése után B. P. filozófiai műszavairól, melyek képzésében
Barczafalvi példáját követte. A M Psych, sohasem jelent meg, kézirata el
is v e s z e t t .

Tolnai

Vilmos :

Hány

szó van a magyar

nyelvben

?

Leg-

teljesebb szógyűjteményünkben, az akadémia Címszójegyzókében 122067 ;
lehető képzős alakjaikat is figyelembe véve 160—180 ezerre tehetni öszszes számukat. A tőszók száma 10,000-re becsülhető. — Lehr Albert.
Arany-magyarázatok. Széchenyi emlékezete és a Nagyidai cigányok egy
egy helyéhez.
17. i. 3 — 4 . sz. — Horváth

János : Ősi nyolczas

szerkezetek

időrendje.

(Egy állítólagos nyelvemlék korkérdéséhez.) A szerző a tőle egybeállított,
kormeghatározó értékű példákra utalva az ú. n. Sztrippai-féle székely
verset (v. ö. Magyar Nyelvőr 1918. évf. febr.) nem tartja «nyelvemlékeink
régiségei» közé sorozhatónak. Sőt egyéni benyomása a verseiéз alapján
az, hogy körülbelül háromszáz évvel későbbi lehet, mint közlője hiszi.
Szerk. : Egy állítólagos nyelvemlék oímen az előbbi pontban említett versről azt iija, hogy «Е népdal nyelve nem а XV. századi, hanem a mai
magyar nyelv, mesterkélten megspékelve jól ismert udvarhelyszéki táj
szókkal . . . Bizonyos, hogy e vers XV—XVI. századi kézirata soha . . .
n e m f o g e l ő k e r ü l n i !» — Trócsányi

Zoltán:

Irodalmi

nyelvünk

fejlődés-

történetéből. А XVI. század. (II.) Egységes irodalmi nyelvről а XVI.
század második felében sem lehet még szó. —- Entz Géza Gessner Konrád
állattani munkájának (1558) magyar vonatkozásait ismerteti. — Simái
Ödön : Sajtóhiba és szövegjavítás. Szövegkritikai jegyzetek Földi Jánoe
és C s o k o n a i e g y i k - m á s i k v e r s é h e z . — Homan Bálint
és a magyar király
cime a középkori
latinságban.

: A magyar nép neve
A magyarok indivi-

duális népneve а IX—XI. században a szlávoknál, görögöknél és nyugati
népeknél egyaránt «Ungri» volt. А XI. század elején tűnik fel először я
e század közepe óta lett általánossá német és olasz földön Magyarország
•Ungaria» neve. Franciaországban а XII. sz. elején Hungaria és Ungarta
alakok fordulnak elő. A magyar királyt а XI. századi nyugati források
<a magyarok királyának, rex Ungrarum . . .» nevezik. A «Magyarország
királya» elmet először Ademár használja а XI. ez. elején. A «magyar»
név a IX. sz. közepén lett a későbbi magyar nép nevévé. Korábban ía
megvolt, de szűkebb fogalmi körrel b í r t : a magyar nép számban és ha
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talomban legelső törzsének, a későbbi fejedelmi törzsnek neve volt. A «rei
Hungaroruin» o. Kálmán utódai alatt ritkán fordul elő. A hivatalos oim
«rex Hungáriáé» volt. — Melich János: Ijitin jövevényszavainkról.
A fordítók a latin tulajdonneveknek sok esetben nem tudták a latin nominativusát s a magyar fordításban abban az alakban használták, amilyenben
a latinban találták. A hibásan lefordított nevet aztán a fordítás, a szószék, az egyház elterjesztette ; közülök az egyik rövidebb, a másik hoszszabb ideig élt, egynémelyik pedig ma is él (paradicsom, Egyiptom).
F—ó.: Magyarország nem volt, hanem lesz. E híres mondás Várady
Károly A Perónyiek c. novellája (1841) elején is megvan. — Tolnai
Vilmos : Czezumor. Szómagyarázat.
U. i. ">—0. sz. - Mészöly Gedeon : A költö Zrínyi ügyvivőjének leveleskönyvéből. A szerző felhívja a figyelmet Vitnyódy Istvánnak a M. T. Akadémia kézirattárában őrzött, Pabó Andrástól 1871-ben részben kiadott,
majdnem négyszáz ívnyi levólnaplójára. Bígyben két érdekes levelet is
közöl, továbbá az első hat lap tévedései alapján kimutatja, hogy a Fabóféle szöveg megbízhatatlan. — Simái Ödön : Toldy Ferenc tavaszi virága/.
Hosszabb értekezés irodalomtörténetírásunk atyjának ifjúkori kísérleteiről
(versek, fordítások és egy elbeszélés), különös tekintettel a nyelvészeti
szempontból érdekes mozzanatokra. — Trócsányi Zoltán : irodalmi nyelnünk fejlődéstörténetéből. A XVI. század. (III.) «На helyesírás szempontja
ból tekintjük át az 1550—1589 között megjelent magyar nyelvű nyomtatványokat, azt látjuk, hogy az egységesség ép oly kevéssé van meg bennük ebből a szempontból, mint nyelvi szempontból». Sok túlzás van
úgymond — abban az állításban, hogy a magyar irodalmi nyelv kialakulását már а XVI. században Károlyi bibliafordítása döntötte el. Igen jelentékeny írók ugyanis (mint Telegdi M., Monoszlai A.) 1590 előtt már azon
a nyelven írnak, amelyen Károlyi Gáspár. — Király György : Az ősi
nyolcas kérdéséhez. A szerző az ősi uyolcas szerkezetnek Horváth Jánostól megállapított időrendi típusait e szerkezetek származásának és fejlődésénék áttekintését szemléltető példákkal igazolja. — Melegdi János :
A legrégibb magyar csízió. A csízió eredetileg versbe szedett naptár.
A legrégibb ilyfajta irodalmi emlék а XV. sz. második feléből való, valószínűleg erdélyi, talán épen székelyföldi eredetű és a M. T. Akad. L. Cod.
4-edrét 12. sz. jelzésű latin kódexében maradt ránk. Bizonyos, hogy latinból való fordítás, bár latin eredetijét nem ismerjük. (A cikk a csízió eredeti szövegét s a benne előforduló szavak és szótagok megfejtéseit is
közli). — Berettyó János : Egy szeplő Herczeg Ferenc stílusán. Herczeg F.
néhány újabb művében gyakran fordul elő a névelő használata jelzős,
birtokszemélyragos főnév előtt («a hófehér arca egyszerre vérvörös lett» stb.).
Ez hiba. — Tolnai Vilmos : Aldrovandi magyar szavai. Aldrovandi Ulisses, híres bolognai természettudós (1522—1605) műveinek több kötetében
az állatok nevei közt magyar szavakat is találunk. Aldrovandi főforrása
Calepinus volt. — Tolnai Vilmos : Füredi nyereg. Szómagyarázat (v. ö.
Amadé László versei. Négyesy L. kiadása. CXLIV. sz.) — Lehr Albert :
Arany-magyarázatok.
(XLI.) Fok. E szónak sokféle jelentése van. Leg-
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kevésbé ismert az a használata, mely egyfajta folyóvízre vonatkozik. (V. ö.
Keveháza : «Vérök vegyest foly a fokon».)
Magyar Nyelvőr. 1918. évf. 1—2 sz.
Réthei Prikkel Marián : A tárogató síp eredetisége. Nem azonos a török síppal ; neve nem hangutánzó
eredetű ; annyi mint «billegető», a síplyukakat nyitogató = tárogató.
Maga a hangszer nem idegenből jött, hanem még az Árpádok korából
maradt ős-örökségünk. — Sztrippai Sz. Hiador : Egy erdélyi népies nyelvemlék. A Nyelvőr egy régibb kötetében (1885:560) Chalupka Rezső közölt
egy «régi székely népdal »-t. E három strófás gúnymondókát Jósika az
Utolsó Bátoriban felhasználta, Kornis Boldizsár ajkára adván egy csapszéki jelenet festése alkalmából. Sztrippai szerint «nyilvánvaló, hogy ezt
a régi székely gúnydalt a XV. sz. második felében, vagy a XVI. sz. első
évtizedeiben jegyezték föl, tartalmilag a XVI. századnál bizonnyal régibb
lehet és így nyelvemlékeinknek az 1533. évvel lezárt tisztes régiségei
közé sorozandó». (Egyáltalán nem nyilvánvaló. Ilyesmit tisztán tartalmi
és helyesirási okokból megállapítani nem lehet. Verselése — páros rimfi,
szakozott nyolcas — oly tökéletes, hogy az maga elég gyanuoknak Sztr.
feltevése ellen). — Nagy Lajos : Adalékok Arany nyelvi hatásához. Arany
egyik-másik tőzsgyökeres kifejezése igen elterjedt újabb íróinkról. Példák.
Zolnai Gyula : Hamis hangok az Arany hegedűből. Némely magyarta
lanság Herczeg F. nyelvében.
1918. évf. 3. sz.
Pataky József: A hosszú és a rövid
oímen visszaemlékezést ír a régi színész-életből.

Magyar Színpad.

Aranyember

Magyarország. 1918. óvf. 8. sz — Gyöngyösy László:
A Pósa-asztal
krónikájából. Tárca.
U. i. 80. sz. -—Kürthy Emil: Láng Lajos, Kndrődi Sándor és a színészet. Visszaemlékezés.
Mult és Jövő. 1918. évf. 2. sz. — Vajda Béta:
Emancipáció és asszimiláció. Legértékesebb módja az asszimilációnak, ha a zsidóság által termelt
értékeket a nemzeti művelődés szolgálatába állítják, hogy az színesebbé,
gazdagabbá váljék. Ágai Adolf, ki a magyar humor tősgyökeres alakjait
teremtette meg, ugyanaz, ki a zsidó humort, mely legközelebbi rokon,
ságban van a gyermeki naivsággal, a magyar irodalomba behozta. Ugyanaz
a Kiss József, ki a magyar Ágota kisasszony dalát írta meg, egyszersmind Beb Meyer Litvák költője.
U. i. 3. sz. — Magyar zsidó irodalmi alap. Ez a szép kiállítású és
lelkes zsidó szellemű folyóirat fölhívást tett közzé előbbi számában, kérve
a közönséget, hogy teremtsen egy újabb irodalmi alapot, mert a zsidó
ifjúság felnő anélkül, hogy a zsidóság eszmetartalmáról, történeti tuda
tárói, jelen helyzetéről és jövőjéről fogalma volna. A fölhívás eredménye
néhány hét alatt százezer korona lett, azonkívül több mecénás nagy öszszegű alapítványt ígért az alapnak, ha majd a nagybizottság megalakul.
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A folyóirat egyik Lelkes olvasója tízezer koronát küldött az alap céljaira
az olasz harctérről. A vidéki agitáció is a legnagyobb sikereket ígérve
indult meg.
Népművelés. 1917. évf. 3. sz. — Bellaagh Aladár: Aro,ny. Alkalmi
méltatás.
U. i. 5. sz. — Bellaagh Aladár : Mit tett Mária Terézia nemzeti
művelődésünkért ?
U. i. 9—10. sz.
Barcsai Károly: Tompa Mihály a nevelésről és
tanításról címen T. pedagógiai gondolatait elemzi egyházi beszédei alapján.
U. i. 11—12. sz. Bellaagh Aladár : Mikes. Pedagógiai szempontból való
méltatás.
Nyugat. 1917. óvf. 24. sz. — Nagy Zoltán : Baráti kalauz. Tóth Árpád
két verses könyve alkalmából. A cikk végén fejtegetés a magyar vers megújhodásának egyik lehetőségéről, melynek végrehajtását Tóth Árpádtól
reméli. Az enjambement-nak az eddiginél bátrabb és gyakoribb használata
a vers- és gondolatritmus különválására s ezzel nagyobb ritmus-gazdaságra
vezet.
U. ». 1918. óvf. 1. sz. — Erdély Jenő : A front lelke. A harctéri hírlapokról.
U. ». 2. sz. — Ignotus : Arcképvázlat Móricz Zsigmondról. Nemrég azt
irta Móriczról, hogy ő magyar regény Arany Jánosa. Most meg Zolához
hasonlítja, kivel az «apokalipsziás vizionáriuseágban» rokon. Minden müvében van egy alakja, kit csakugyan ő figyelt meg s annak a szemével
nézi a többit.
U. i. 4. sz. — Ady Endre : Daudet és Kiss. Egy Kiss Menyhért
nevű Író, aki háborús verseket készít, egyik novellájában Daudetból
«merített». Az elhallgatott «téma-kölcsönzést» maró szatírával említi Ady,
Tóth Árpád : Szép Ernő. A költő lírájának jellemzése.
U. i. 5. sz. — Gellért Oszkár : Tőrök Gyula. A regényíró legújabb
köteteinek jellemzése.
U. >. 6. sz. — Gellért Oszkár : Ignotus novellái és versei. Lirizáló
lellemzés. Kritika helyett novellisztikus visszhang. Csak annyit lehet
belőle megfogni, hogy a cikkírónak tetszenek Ignotus munkái.
U. I. 8. sz. — Schöpflin Aladár : Cholnoky László novellái. Ez a
novellista öccse Cholnoky Viktornak. Mint iró is hasonló elhunyt bátyjához. Ugyanaz a fantasztikum, ugyanaz a szarkasztikus él, ugyanaz a
megértés as élet nyomorúsága iránt. Csak a közvetlenség kevesebb benne,
viszont ezt ellensúlyozza pedánsabb stilizálása. Különös témái és sajátságos bősei vannak. Ahogyan például az alkoholista ember lelki világát
festi, ea a művészi szépnek egészen új fajtáját tárja föl az olvasó előttU. г. 9. sz. — Ady Endre : Kaffka Margit versei. Elismeréssel szól
К. M. verseinek most megjelent gyűjteményéről. Ez az asszonyíró nem
szorul udvarias bókokra. Vannak nagyon szép sorai, de azért a bíráló
.a legszebb szavú Kaffka-verseken sem tudott nagyon megindulni.
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U. i. 10. sz. — Füst Milán : Moly Tamás. Kritika vagy tanulmány
akar lenni, de M. T.-ról nem mond semmit vagy a semminél is keveseb
bet. Mondatok bugyborékolása. — Fenyő Miksa bírálja Alexander Bernát
legújabb német munkáját, melyet a modern magyar irodalomról írt a
Franklin-Társulat Ungarn című kötetébe. Helyes észrevételei mellett vannak olyan megjegyzései is, melyek a történeti érzék hiányából fakadnak.
Pester Lloyd. 1917. évf. 316. sz. — Otto Alscher : Ein Ofner Roman.
Dezasse-Lindheim Ilda grófnő «Die weiche Welle» című (Max Hesse-nél
Berlinben megjelent regényét) bírálja, mely Budán játszik. «Néhány ember
lényéből árad ki az egésznek hangulata, abban él a régi s az új Buda.»
\ Pesti Napló. 1918. évf. 4, 10, 21, 33, 39. sz. — Hatvany Imjos : Feleségek,
felesége. Cikksorozat Petőfi Sándornéról.
U. ». 5. sz. — Hatvany Lajos: Ignotus. (Verskötetének megjelenése
alkalmából.) Prózája nehézkes, jelzői kínosan kieszeltek, szóképzései fölöslegesen merészek, mondatainak kusza a rendje, de tanulságos, sőt élvezetes
finomságok, ötletek bukkannak fel forgatagos szövegéből. Nincs egysége*
világnézete, szakadásos lelkének szakadozott tanait foglalja soha össze
nem forrasztható könyvébe. Termékeny szempontjai mégis vannak s leginkább irodalmi tanulmányaiban. A nemzeti-népies epigonokkal szemben
a nyugoti, új irányok létjogosultságát állapítja meg. Schöpflin, Salgó,
Babits, Kosztolányi mind Ignotustól tanultak. Mint költő, Heine, Arany
és Kiss József hatása alatt áll. Nem ömlik belőle a vers, hanem fúrj a faragja s e műgond meg is látszik költészetén. Versében a kulturember
ösztönéletét fedi föl a kulturember kultureszközeinek összes raffináltságával. Majdnem mind erotikus versek.
U. i. 9. Nádas Sándor : Méltóságos irök ülésén, (a Kisfaludy-Társaság
ban). Epés és gúnyos beszámoló a felolvasó ülésről.
U. i. 28. sz. — Madarász Viktor «Hazám
felírású képének kiállítása
alkalmával Lakatos László cikket ír 'a félreértett Petőfiről. A demokráciának küzdelmes harcokat kellett vívnia, míg végre elismerték róla,
hogy ő a Petőfi igazi testőrsége, nem pedig az a vármegyei nacionalizmus, amely hosszú időn át a haladás és a proletármozgalmak ellen való
konok viaskodásban magáénak vallotta Petőfit, a világpolgárt, a jobbágyság felszabadításának költőjét. Talán csak a Lisznyai-féle versek, a Petőfit
utánzó iskola durva és erőszakos tehetetlensége támasztott annyi félreértést Petőfi és a magyar értelmiség közt, mint ez a kép. Csak lassau
rehabilitálták nálunk Petőfit a fiatal írók és a néptömegek, melyek az б
verseiből írtak idézeteket tüntető körmeneteikkor tábláikra. A szilajon
együgyű pátosz ma már halott valami.
U. i. 44. sz. — Diószeghy Tibor: Segesvár közelében megtalálták Petőfi
óráját. Napihírszerű cikk.
U. i. 58. sz. — Közli Halász Imre halála körülményeit, életrajzát ée
műveit. V. ö. Pester Lloyd 58. Világ 58. sz.
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Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. 1918. évf. 3—4. ez. A
tanítónő.
Kifogásolja Kun László ilycímü novelláját (mely a Tanítók Lapja 1918.
1. számában jelent meg), amelyben állítólag a lelkészeket pellengérre állító
dologról van szó.
U. i. 11. sz. — A fáklyá-ról.
Hörömpő Ferenc pócsmegyeri lelkész
válasza Lakatos Lászlónak Móricz Zsigmond Fáklya című regényéről a
Pesti Naplóban megjelent bírálatára. «Nagy tévedés azt állítani, hogy
Móricz Zsigmondot feltétlen auktoritásnak kell elismernünk a magyar protestáns Siont illetően.»
U. i. 25—27. sz. — Deák Imre : Móricz Zsigmond fáklyája. Üdvözli
Milotay Istvánt abból az alkalomból, hogy ez az Új Nemzedék 1918. évi
17. sz.-ban tiltakozott a református papnak oly képtelen beállítása ellen,
•minő Móricz Zs. «Fáklyái-ja.
Protestáns Szemle. 1917. évf. 9—10. sz. — h'erenczi Zoltán : A magyar
protestantizmus irodalomtörténeti
jelentősége. A református, evangélikus
ós unitárius vallású magyar írók szerepének fontosságáról a magyar irodalom fejlődésében. — Zoványi Jenő : Adatok a magyar
protestantizmus
múltjából. Szól többek között a Todoreszkn-töredékről, Sylvester János
állítólagos lőcsei papságáról, Czeglédy György és Károlyi Péter írói munkásságáról. Adalékait a protestáns hittudományi irodalom kutatói haszonnal forgathatják. Viszont nem ártana, he a szerző is forgatná az irodalom
történeti folyóiratokat. így nem eshetnék meg vele, hogy újra fölfedezze
azt, amit Sylvester Jánosról Hajnóei Iván az Irodalomtörténet 1913.
évfolyamában már kiderített, még pedig, a Hain Gáspár-féle krónika fölhasználásával, jóval pontosabban. — Payr Sándor : Dévai Mátyás Luther
Harten házában. Eldönti az eddig vitás kérdést. Dévai Biró Mátyás
Wittenbergben egy ideig Luther házában lakott és étkezett. A magyar
reformátor nem tudott ugyan németül, de mestere és asztaltársai többnyire latinul beszélgettek. Általában Luther házába sok magyar járt.
Luther nagyrabecsülte a magyar nemzetet. A személyével kapcsolatos
magyar vonatkozásokat egybe is állítja a szerző.
U. i. 1918. évf. 1—3. sz. — Schneller István: Comenius és Apáczai.
A két pedagógus eszméinek kapcsolata. — Sámuel Aladár : A református
pap a XVlI-ik században. A katolikus papság üldözéseivel szemben milyennek mutatkoznak a református prédikátorok ? Erre a kérdésre az egykorú
munkák alapján felel a szerző. A kép, melyet az olvasók elé állit, jól
ábrázolja a hitükért állhatatosan küzködő, tudományos kálvinista lelkipásztorokat.
S. Szabó József: Tompa emlékezete. Meleghangú megemlékezés.
U. i. 4—ti. sz. — Rácz Lajos : Régi levelek. Adatok Kazinczy Ferenc érdemes tanárának, Szentgyörgyi István sárospataki professzornak életéhez. —
Sámuel Aladár : A református lelkész a XVII. században. A református
lelkészek munkájáról és gondolkodásáról az ellenreformáció-korabeli vallásos munkák alapján. — Mitrovics Gyula : Tompa helye
költészetünkben.
Tompa költői nagyságának védelme azokkal szemben, akik vonakodnak attól.
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hogy Tompát Petőfivel és Arannyal egy sorban említsék. Cikkíró szerint: «Igaz,
Tompa nem volt az a génie, ami Petőfi, sem az, ami Arany. Csakhogy
nagyságra nézve egyfelől Petőfi és Arany, másfelől Tompa között az ő
genre-ökben sincs még egy másik hasonló ; és így ha Tompa kisebb is,
mint ők, mellettük mégis Tompa a harmadik».
Rendkivüli Újság. 1918. évf. 4. sz. — Mai pesti költök. Bizalmas szí
nezetü közlések Ady Endréről, Juhász Gyuláról, Somlyó Zoltánról, Szép
Ernőről.
Sárospataki Hirlap. 1918. évf. 1—2. sz.
Mikes Rákóczija. (Tárca.)
Jellemrajz a Törökországi Levelek alapján. A szerző a végén megjegyzi,
hogy Mikes Rákóczija : « Egy kicsit más kép, mint amit Szekfü fest róla.
U. i. 3—4. sz. — Kálniczky Géza : Tompa kassai fogsága. Azoknak
a nyomoknak ismertetése, melyek a költő fogságára vonatkoznak ; újabb
írásbeli emlékek — sajnos
nem kerültek elő. — G. : Csokonai szól az
estvéhez. Vers.
Sárospataki Református Lapok. 1918. évf. 1. sz. — Rácz Lajos : Tompa
és Debrecen. Kardos Albertnek a debreczeni Csokonai-körben «Tompa és
Debrecen» címen tartott felolvasása egyik-másik megjegyzésére vonatkozó
helyreigazítások. A szerző úgy véli, hogy Tompa elbeszélő költészetében
azért találjuk kevés nyomát a debreceni tárgynak, mert a költő élete földrajzilag távol esett Debrecentől, életkörülményei más szintéren játszódtak
le ; Kardos szerint pedig Tompát az távolította el Debrecentől,hogy szív
vel-lélekkel sárospataki diák volt, Sárospatak pedig nem szerette Debrecent. (L. még u. e. lap 4—5. sz.-ban a «Még egyszer Tompa és Debrecen»
c. cikket.)
U. i. 11—14. sz. — Emlékbeszéd Perényi Gáborné szül. Ország Ilona
felett. írta Szikszai Fabricius Balázs. Latinból magyarra fordította Szinnyei
Gerzson. (Folytatása a 22—23. ós 26—27. sz.-ban.)
U. i. 18—19. sz. — Tompa-morzsa. Lévay József egy kis nyolesoroi*
verse, melyet Hanvai Zoltánhoz intézett s 1918. ápr. 19-én kelt leveléhez
ceatolt.

Svenska Dagbladet. 1917. évf. 349. sz. — «En roman fran ostfronten«
című oikkben G. B. (Gunnar Björkman) részletesen foglalkozik Biró Lajos
a Mélység Lakói c. regényével, melyet svéd nyelvre Hotel Lemberg címen
fordított le az eredetiből Lefflerné-Liljekrantz Signe. A kritikus vázolva a
regény tartalmát, kiemeli a kompozíció egységét és az elbeszélés valószerűségét, bár az egészet nem tartja elsőrangú művészi munkának.
U. i. 1918. évf. 18. sz. — Bészletes beszámoló Vajda Ernő Délibáb
című darabjának norrköpingi bemutatójáróL A kritikus — Ejnar Smith —
megjegyzi, hogy a darab belső értéke nem olyan nagy, amely megmagyarázná, miért fogadták el a külföldi színpadok egymásután. A kritikából
megtudjuk, hogy a darabot, mely a svéd fordításban a Fata Morgana címet
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kapta, a Stockholmi Svenska Teater ég az egyik göteborgi színház is elfogadta előadásra.
U. i. 4. sz. 4. sz. (B) — Közli Herozeg Ferenc arcképet és a Bujdosó
Emlékek című novelláját svéd fordításban. A novellához fűzött előszó rövid
és világos képet ad H. F. írói pályájáról és sikereiről. A fordítást Lefllerné-Siljekrantz Signe végezte.
U. i. 60. sz. — August Brunius ismerteti rövidebb cikkben Földes
Imre, Grűn Lili c. színdarabját, melynek mároius hó 2-án volt a bemutatója
«Provryttaren« (A vigéc) címen a stockholmi Vasateaterben. «Épen nem
kiváló művészi komédia fantasztikus helyzetekkel ós ragyogó dialógussal, ahogy várta volna az ember, hanem egyszerű német polgári vígjáték. »
A darabot meglehetős unalmasnak tartja.
U. i. 125. B. sz. — Közli Balla Ignác arckópét és a Csodálatos Váza
eímű novelláját. Az arcképhez fűzött ismertetés megemlíti, hogy «В. I.
nem a heves szenvedélyek rajzolója, hanem inkább nagy szeretettel ós
finomsággal analizálja a szelídebb emberi érzelmeket».
U. i. 131. sz. — Kritika Vajda Ernő Délibáb című vígjátékának stockholmi bemutatójáról: 1918. május 17.
Századok. 1918. évf. 3—4 sz. — Márki Sándor : Horváth
Mihály.
Kiegészítő fejezetek a szerzőnek Horváth-életrajzához, mely most jelent
meg a Magyar Történelmi Életrajzokban. Jellemzi Horváth Mihályt, mint
életrajzírót s mint egyházi és tanügyi politikust. — Zoványi Jenő : Czegtédi Ferenc életrajzi adatairól. — Adalékok.
U. i. 5—6 sz. — Klebelsberg Kunó : Elnöki megnyitóbeszéd. A Magyar
Történelmi Társulat elnökének az 1918. évi közgyűlésen elmondott megnyitóbeszéde rendkívül kedvező fényt vet a Társulat legújabb fejlődésére
és törekvéseire. A Társulat vezetősége eredményesen munkálkodik, hogy
szervezze a tudományos munkát. Maga az elnök rövid időn belül több
mint százezer korona tőkét szerzett az újabbkori történeti kútfők kiadásának megindítására. Azonkívül külön harmincezer koronát gyűjtött egy
másik vállalat kiadására. Az alapító és rendes tagok számának gyarapodása meglepő, a folyóirat gazdag tartalmú. — Márki Sándor : Horváth
Mihály. A nagy történetíró utolsó munkáinak alapos ismertetése. —
Hellebrant Árpád : A magyar történeti irodalom 1917-ben. Bószletea
repertórium.
Szegedi Napló. 1918. évf. 1. sz. — Forradalom a
Dugonics-Társaság
ellen címen Móra Ferencnek a Dugonics-Társaságban tartott előadásából
közöl egy részletet.
U. ». 2. sz. — Kovács János. 1852- 1918. Nekrológ.

Színház és Divat. 1917. évf. 50 sz. — Vezércikkében Komor Gyulát
méltatja.
ü. ». 1918. évf. 2. sz. — Ruttkay György: Jób Dániel címen az Őszi
vihar szerzőjéről ír s fényképét is közli.
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U. ». 5. sz. — Bálint Lajos : Biró Lajos. Méltatás.
U. i. 52. sz. — Közli Molnár Ferenc, Biró Lajoe, Szomory РеявЛ
Hevesi Sándor, Harsányi Zsolt nyilatkozatát a színpadi sikerről.
Társaság 1918. óvf. 2. sz. — Darnay Kálmán : Kisfaludy
«•zen-elmei címen visszaemlékezéseket ír. (П. Medina Mária.)

Sándirr

Temesvári Hirlap. 1918. évf. 10—11. sz.
Xá.ntus Jánosné Dolesehall
Gábriellé : Intimitások Tompa életéből. Gyermekkori emlékek Tompáról.
T. a szerző atyja az öreg Poleschall szerint fiatalabb éveiben nagyon kedélyes, víg címbora' volt. Állandóan támogatta Fákh Albert írónak beteg
ti vérét, egy szegény asztalost. T. ellensége volt a nőemancipációnak, s
Kazinczy Gábort is arra kérte, hogy a képviselőházban foglaljon állást a
női kérdés ellen, ha napirendre kerül. A bánfalvai kastélyban gyakran volt
együtt a baráti kör : Tompa, Kazinczy Gábor, Dolesehall, Egressy Gábor.
A birtokában levő T.-leveleket Xantusnó a temesvári Arany János-társaságnak adta megőrzés végett.
U. ». 35—36. sz. — Sítúra Szilárd : Gyóni Géza élete és költészete.
Tárca.
Történelmi

Közlemények

Abauj-Torna

vármegye

és

Kassa

múltjából

1916—1918. óvf. 1. sz. — Czobor Alfréd: A kassai színészet története.
(Folyt.) A színház építése Sztáray gróf kamarai adminisztrátor ideája volt.
s az ő kezdeményezésére 1786-ban határozták el azt. 1790. ápr. 1-én fejeződött be az a nagy munka, mely Kassának egy évszázadot meghaladó
időre alkalmas, a város közönségének igényeit kielégítő színházat biztosított, A színházban eleinte német színészek játszottak, csak később lett
» magyar nyelv és műveltség terjesztője.
Új Erdély. 1918. évf. 1—2. sz.
Sidney Carton: E. Kovács Gyula
leveles ládájából. Ismerteti E. K. Gy. irodalmi levelezését s közli Abonyi
bajosnak és Csepreghy Ferencnek egy-egy levelét.
Új Id6k. 1917 óvf. 49. sz. — Szüts Iván: Egy vers és annak Odysseája. címen közli Szüts Ivánnak orosz hadifogságból regényes módon
hazakerült versét. (Magyarok a Volgán.)
Ungarische Rundschau. 1916—1917. évf. 1. sz. — Robert Gragger : Pn.ul
Gyulais Einfluss auf Karl von Holtéi. Gyulai hatásáról Holteinek «Der
letzte Komiidiant» (1863) című regényére. Cikkíró közli Jósikának egy
Holteihez intézett levelét is.

Uránia. 1918. óvf. 5. sz. — Szász Károly: Molnár Viktor 1859—1918.
(Képpel) Nekrolog. — Bakonyi Hugó : A nyelvek és egyedek szókincse. A tárgy
gazdag irodalmára is folyton utaló, példákban és statisztikai adatokban
bővelkedő érdekes dolgozat egyebeken kívül hangsúlyozza, hogy «A nyelv
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a takarékosság elvénél fogva az újabb fogalmakra is lehetőleg a legkevesebb változtatással a régi szókat szereti felhasználni.... Innen ered ar
Író és költő gyakori nyelvküzdelme s a régi világfelfogáslól eltérő, főkép
újabb tudományágakban annak szükségessége, hogy a maguk sajátos gondolatviláguk részére egy újabb külön terminológiát alkossanak.»
Vasárnapi Könyv. 1917. évf. II. félév. 9, 10, 11, 12. sz.
Mihály. Élete és költői pályája.

Tompa

Vasárnapi Újság. 1918. évf. 13. sz. — Magyar írók otthonukban cimeu
közli Pokár Gyula önmagáról adott nyilatkozatát.
U. i. 25. sz. — Gyóni Gézáról. Halálának története egyik fogolytárnának levele alapján. A szöveget több krasznojarszki rajz kiséri. Függe
lékül Gyóni Géza néhány ismeretlen költeménye 1916-ból.
U. i. 26—27. sz.
Rédey Tivadar : A nyolcvanéves Szily Kálmán. Megemlékezés a nagynevű tudósról. A szöveg mellett arckép.
U. i. 28. sz.
S. A. : Lévay József. Az elhunyt költő érdemeinek méltatása. Két verse a magyarság közkincse lett : a Mikes és a Szüretünk.
Virradat 1918. évf. 1. sz. — Oláh Gábor : Az én programmom
címen
kifejti az új lap irodalmi programmját, «eddig csak lírai költészetünk
ment át a nagy metamorfózison. A magyar regény, a magyar dráma még
csak ezután fogja átélni az átváltozás csodáját». — Bródy Sándor :> Jegyzetek a kormányzó utolsó napjairól és haláláról címen Kossuth Lajosról
ir. Folytatása a 2, 3, 4, 5, 6. sz.-ban.
U. i. 2. sz. Újlaki Antal : Tömörkény, a hírlapíró. Tárca.
17. i. 5. sz. — Mélacsai : az Irodalmi Kalendárium című rovatban
Gáspár Imréről ír. (Folytatása a 6, 7, 9. számban.)
U. i. 7. sz. — Balassa Armin: .4 > vaj da- utolsó jelöltsége. Megemlékezés Eötvös Károlyról.
U. i. 8. sz. — Oláh Gábor: A magyar regény (folytatása a 12. szám
ban) Közli Krúdy Gyulának : Bukfenc című könyvéről a Virradatnak irt
levelét.
U. i. 26. sz. — Mélacsai : Száez Piroskáról ír méltatást.
U. i. 28. sz. — Oláh Gábor : A művészi alkotás lélektana. Cikk.
Vossische Zeitung. 1917. évf. X I I . 28. sz. Atfreil Klaar : Lili
Grün.
Tárca Földes Imre darabjának első előadásáról a berlini Residenz Theater
ben. Az új magyar exportdrámákat a temperamentum fókezetlensóge ée
merész ötletek jellemzik, melyeknek erős fűszerezettsége nem éppen
marad a jóízlés határain belül. Földes darabja a könnyű vásári portékához
tartozik, drámailag tarthatatlan, de meglehetősen színszerű kombinációt
tartalmaz, úgyhogy naiv fogékony nézők számára élvezhető. A színészek
sikerhez segítették a darabot. L. még : Berliner Volkszeitung 1917. évf.
XII. 28. sz.
Die Post 1917. évf. XII. 28. sz. — Deutsohe Tageszeitung
1917. évf. XII. 28. sz.
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Zászlónk. 1918. évf. 7—8. sz. — Sík Sándor• : Zrínyi mondja. Vers. —
ftadványi Kálmán : Hallj meg engem élő magyar ! Zrínyi Miklós költői,
hadvezéri és államférfiúi jelentőségének népszerű ismertetése (képekkel). —
Graff Kálmán: Ót hallgassátok. Vers Zrínyiről. — «Nem heon magának
de mend ű fajánek halálul evék». Kép a Zrínyiek sorsáról Siedl F.
egyetemi előadásai nyomán.
U. i. 9—10. sz. — Radványi Kálmán : Etelka kulcsa. Dugonics Andrásnak és Etelka című regénye jelentőségének méltatása Dugonics halálának százéves fordulója alkalmából. (Három képpel.)

Zeitschrift Für Bücherfreunde. 1917—18. évf. 2. sz. — Béla Kőhalmi :
Budapester Brief. Beszámoló a magyar könyvészeti eseményekről, "különösen a német-magyar kulturális kapcsolatokra való tekintettel.

4

FIGYELŐ.
»

Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 191K május 11 .-én
választmányi ülést tartott.
Beöthy Zeolt elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Angyal
Dávid, Ágner Lajos, Baros Gyula, Hegedűs István, Jakab Ödön, Kéky Lajos
Király György, Morvay Győző, Négyesy László, Német Károly, l'app
Ferenc, Pintér Jenő, Riedl Frigyes, Szinnyei Ferenc, Vargha Dámján,
Viszota Gyula. Voinovich Géza, Zlinszky Aladár vál. tagok. Jegyző : tolnai Béla.
1. Elnök az ülést megnyitja és üdvözli a Társaság újonnan megválasztott tisztviselőit. —- Viszota Gyula titkár tisztviselőtársai nevében is
köszönetet mond a Társaságnak és a választmánynak megválasztatásukért.
2. Titkár jelenti, hogy a kormány 5000 К segélyt adományozott társaságunknak. Szász Károly alelnök, mint a Társaság kiküldött képviselője,
beszámol arról a mozgalomról, melyet -a tudományos társaságok erkölcsi
és anyagi érdekeik védelmére vonatkozólag indítottak. Megalakult a Tudományos Társaságok Szövetsége, melynek tagjává alelnök egyesületünket is
bejelentette. — Mindezek örvendetes tudomásul szolgálnak. A választmány
utólagosan hozzájárul az alelnök belépési nyilatkozatához, valamint ahhoz
az indítványhoz is, hogy valamennyi tudományos társaság szólíttassék föl
ebbe a Szövetségbe való belépésre. Elnök indítványára a választmány köszö netet szavaz a kormánynak és Szász Károly alelnök úrnak ós egyszersmind
külön Írásban is óhajtja hálás köszönetét kifejezésre juttatni Szily Kál mán úrnak, a M. T. Akadémia főkönyvtárosának, aki ennek a mozgalomnak
kezdeményezője volt és fáradhatatlan buzgalmával Társaságunknak és a
tudomány ügyének nagy szolgálatot tett.
3. Titkár előterjeszti a szerkesztő javaslatát, hogy folyóiratunknál a
szerzői tiszteletdíj 128 K.-ra emeltessék föl. — Ehhez a választmány öröm
mel hozzájárul.
4. Titkár jelenti, hogy az új választmányi tagok közül Baranyai Zoltán ós Dr. Husztiné Bévhegyi Rózsi köszönőlevelet) intéztek a
választmányhoz, Dr. Madarász Ernőné és Baranyai Zoltán pedig alapító
tagokul jelentkeztek. — Örvendetes tudomásul szolgál.
5. Titkár előterjesztése alapján a Társaság rendes tagjaivá inegválasítatnak : Hudobay Berta Breznóbánya, Kocsy Jenő hadnagy, Gulyás
László Sarajevó, Horváth László, Cseh Arnold, Sárközy Sándor áll. főgimn
Irodalomtörténet.
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tanárok Aranyosmarót, Andai Ernő Budapest, Grosz Dezső gyógyszerész
Igló, Lamatsch Sándor tanárjelölt, Körösi Sándor áll. főgimn. tanár Buda
pest. Schön Vilmos, Orbán György, Komlósi László magántisztviselők
Budapest.
6. Titkár a választmány tudomására hozza, hogy Schiller István tag
társunk hősi halált halt.
7. Titkár jelenti, hogy Pozsonyban új irodalmi egyesület alakult
Pozsonyi Irodalmi Társaság címmel. Evkönyvet szándékoznak kiadni, kérik
társaságunk erkölcsi támogatását. — Ehhez a választmány örömmel
v
hozzájárul.
,
8. Elnök indítványára a választmány elhatározza, hogy legközelebbi
fölolvasó és választmányi ülésünket októberben tartjuk.
9. Pénztáros jelentése szerint 1918. máj. 11.-ig bevétel 16,873.16 K. ;
kiadás 4529.82 K. ; maradvány 12343.34 K. A bevételben benne van az
első félévi rendes' és az 5000 K. rendkívüli kormánysegély.
10. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs István és Voinovich
Géza vál. tagokat kéri föl és at ülést bezárja.
A választmányi ülést Szász Károly elnöklete alatt, nagyszámú ин
előkelő közönség jelenlétében fölolvasó ülés előzte meg, melynek tárgya
volt :
Beöthy Zsolt előadása Zrinyi fejlődéséről.
Az előadás végeztével Szász Károly üdvözlő beszédet intézett elnökünkhöz Beöthy Zsolt egyetemi tanár úrhoz, abból a alkalomból, hogy
hetvenedik életévét betöltötte és Társaságunkat megtisztelte és megajándékozta nagyszabású gondolatokban és mólyenjáró szempontokban gazdag
előadásával.

t VÁCZY JÁNOS.

Augusztus 1-én elhunyt a magyar irodalomtörténetírásnak egyik legkiválóbb művelője : Váczy János.
„
Halálának híre nem érkezett váratlanul. A nagyérdemű tudós az
utóbbi hónapokban már olyan beteg volt, hogy az embernek összeszorult
a szíve, ha látta. Az Akadémia ezidei nagygyűlésére még elvánszorgott
és ott minden érzékenykedés nélkül mondta barátainak, hogy ebben az
életben ez az utolsó találkozásuk. Befejezte valamennyi munkáját, befe
jezte pályafutását is.
Ez a pályafutás bizonyos értelemben a legszomorúbb magyar tudóssorsok egyikét tükrözi. Olyan céltudatos programmal, olyan lelkiismere
tességgel és olyan eredményekkel, mint Váozy János, kevesen dolgoztak
a magyar irodalomtörtónetírás munkásai közül. S hervadhatatlan érdemeinek elismerése az volt, hogy mint szerényen díjazott gimnáziumi
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tanár roskadt össze ötvenkilenc éves korában, közvetlenül a hivatalos
állami hála — a nyugdíjazás előtt.
Évtársai, akik nem a tanári pályára mentek s nem a tudományt
művelték, hanem kényelmesen élték végig polgári életüket, m á r régen
eljutottak a hivatalos ranglétrán arra a magaslatra, mely méltán kijár
a társadalmi rend szorgalmas tisztviselőinek. A szerencsésebbek, akik a
katonai pályát választották, szolgálati éveik jutalmául hatalmas urak
voltak már akkor, mikor a tudós még a nagyságos címről sem álmodozhatott. A még szerencsésebbek — a politikai berkek szóvivői — nemcsak
a maguk számára jelölték ki a fényes pozíciókat, hanem kreatúráikat is
olyan állásokba helyezték, amilyeneket a tudomány emberei számára osak
egy nagy sorsfordulat teremthet majd meg Magyarországon. A tudós pedig
ezalatt : 1. példás pontossággal teljesítette középiskolai tanári kötelességeit,
azaz a tanításon, az alany és állítmány oktatásán, a szépírási órák megtartásán, a tornaórák helyettesítésén, a mulasztott órák igazolásán s más
efféle teendőkön kívül eleget tett annak a sok mellékes őrlő munkának
is. amely olyan borússá teszi a tanári foglalkozást ; és 2. az iskolán kívül
olyan nem mindennapi munkát végzett, amelynek eredményeire — a
nemzeti mult kulturális dicsőségének föltárására — büszkén hivatkozhattak a magyar tudományos világ érdemeinek nyugtázói : az államférfiak
és politikusok.
Váczy János az 1880-as évek elejétől kezdve szorgalmas munkatársa volt
az előkelőbb napilapoknak és folyóiratoknak. Világosan megírt, szabatos
magyarságú cikkeit főleg a Vasárnapi Újság közönsége olvasta tanulsággal.
A Rzakközönsóg figyelmét legelőször a Figyelő évfolyamaiban megjelent
tanulmányai keltették föl munkássága iránt. Évről-évre értékes tanulmányokat és bírálatokat írt az Egyetemes Philologiai Közlönybe és a Századokba. Munkatársa volt az Erdélyi Múzeumnak, Irodalomtörténeti Közleményeknek, Budapesti Szemlének, Magyar Nyelvnek, Irodalomtörténetnek.
Dolgozott az Akadémiai Értesítőbe, A Kisfaludy-Társaság Évlapjaiba, a
Képes Magyar Irodalomtörténetbe és Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban És Képben című vállalatba. Harmincöt éven keresztül százával jelentek meg kisebb-nagyobb tanulmányai ós bírálatai, melyek nemcsak a megújhodás korára nézve bővítették az irodalomtörténeti tudást, hanem felölelték a magyar irodalomnak úgyszólván egész területét. Tanulmányai
alapos képzettségről, bírálatai komoly elmélyedésről tanúskodtak mindenkor.
Önállóan megjelent munkái közül jelentékeny érdemeket szerzett Báday
Gedeon összes munkáinak kritikai kiadásával. Sajtó alá rendezte több
kisebb kiadás mellett Berzsenyi Dániel és Kazinczy Ferenc válogatott
költői és prózai munkáit.
Ő irta meg Berzsenyi Dániel legjobb életrajzát. Ezt a pályamüvét a
M. T. Akadémia annak idején a Lévay-díjjal jutalmazta. A forrásnyomozás
itt-ott talán még fölszínre hozhat néhány adalékot, maga az életrajz azonban még részleteiben sem szenved változást hosszú időkig. Neki köszönjük
Tompa Mihály legrészletesebb életrajzát. Ez is olyan gondosan kidolgozott
rajza a költő pályafutásának, hogy csak kevés ú j vonás kerülhet bele a
44»
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következő évtizedekben. Egész sor kisebb életrajzot írt még eredeti források
alapján. A nagyközönség legjobban ismeri azt a kötetét, mely a KisfaludyTársaság Költők És írók oímű vállalatában jelent meg Kazinozy Ferencről.
Kazinczy Ferenc pályájával évtizedeken keresztül behatóan foglalkozott. Jobban ismerte a megújhodás korát és a széphalmi mester világát
magánál Toldy Ferencnél is. A M. T. Akadémia inár 1886-ban megbízta
Kazinczy Ferenc levelezésének egybegyűjtésével ós közrebocsátásával s
ennek a feladatának minden várakozást meghaladó módon eleget tett.
Évről-évre vaskos kötetekben kerültek a szakközönség elé Kazinozy Kereno
levelei és a hozzá intézett levelek, melyeket beláthatatlan időkig forrás
gyanánt fog használni minden magyar irodalomtörténetíró, aki ennek a
korszaknak szellemi fejlődésével foglalkozik. 1890-ben jelent meg az első
kötet, 1911-ben a huszonegyedik s ezzel befejezést nyert a nagy vállalat.
Azóta készen áll és kiadásra vár a pótkötet kézirata is.
Ebből a több mint három évtizedre terjedő rendszeres munkásságból
nőtt ki Váczy Jánosnak Kazinczy Ferenc életéről és koráról írt n a g j
munkája, melynek I. kötete 1915-ben jelent meg, II. kötete pedig, a befejező kötet, teljesen bevégezve szedés előtt áll. Ezt a hatalmas munkát a
M. T. Akadémia Beöthy Zsolt és Biedl Frigyes bírálata alapján még
1909-ben megjutalmazta s lehetővé tette kiadását is.
Egyáltalában Váczy Jánost egyedül csak a M. 'Г. Akadémia karolta
föl. A tudósok zárt körén kívül mások — a magyar kultúra felelős őrei
és egyéb támaszai — tudomást sem vettek munkásságáról. Nagy kegy
volt, mikor élete végén megengedte a közoktatásügyi kormány, hogy a
a tanítás terhét fölcserélhesse a M. N. Muzeumba beosztott tanár szerény
helyzetével.
Szomorúsággal ós szeretettel zárjuk szívünkbe feledhetetlen pálya
társunk emlékét.
P.

J.

I VERSÉNYI GYÖRGY.

Egy buzgó törekvésekben gazdag, eredményekben sem szűkölködő
életpálya zárult le a nyáron, mikor választmányunk régi érdemes tagja,
Versényi György 66 éves korában, 1918. június 20-án Kolozsváron elhunyt. Munkás életéből harminc évet a tanári pályán töltött, jórészt egy
felvidéki középiskolában, hol az akkor még erősítésre szoruló nemzeti érzésnek h ü gondozója volt. Nyugalomba vonulása után Budapesten telepedett le s minden szabadidejét az irodalomnak szentelte.
Társaságunk munkájában kezdettől fogva önzetlen ügyszeretettel vett
részt, szives készéggel viszónozva a tiszteletet, mely őt körünkben övezte.
A rokonszenv, mellyel rá tekintettünk jóságos, egyszerű lényének természetes következménye volt. Valóban olyannak ismertük, amilyennek Pósa
Lajoshoz írt költői levelében önmagát mondja :
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Szerettem Istent ég hazámat,
Enyéim ' s az embereket.
Nem vétettem a légynek se, de
Használtam, ahol lehetett.
Л megboldogult irodalmi munkásságáról részletes tájékozást nyújt
Szinnyei József írói lexikona (XIV. 1146—48 L), ahol egyebek között azt is
megtudjuk, hogy Versényi Györgynek huszonhat kötetnyi munkája jelent
meg nyomtatásban.
E mennyiségre nézve is gazdag termésben az első pillantásra feltűnik,
hogy boldogult társunk tollával két irányban is szolgálta művelődésünk
ügyét. Mint szellemi életünk múltjának búvára kutatásainak eredményeiről (tankönyveit nem említve) egy csomó kisebb oikkben s néhány alapos
tanulmányban számolt be a nyilvánosság előtt. Hyenek, hogy csak a
főbbeket említsük : Az aesthetika hazánkban, Csokonai Dorottyája és Pope
Fürtrablása, továbbá Kriza János emlékezete. Másfelől mint költő több
kötetnyi (Havasi rózsák; Költemények; Gyopárok; Száll az ének stb.)
lirai és elbeszélő költeménnyel nyerte meg olvasóközönsége tetszését.
Az irodalmi hagyományok tiszteletére valló lirai műveiben főindítékai : a szerelem, a haza, a mult emlékei és a természet szeretete. Ezeken
kívül itt-ott évődő hangon, máskor némi elborulással — bizonyára nem
felhőtlen-életének köznapi gondjait is versbe foglalta, többnyire könnyed,
a népdalokra emlékeztető, közvetlen hangon és formában. Elbeszélő versei
között a balladaszerfiek mellett, gyakoriak a mesék és mondák világából
vett tárgyak feldolgozásai. (Argirus ; Kecskekörmök ; Miobánné ; Nyári
Lőrinc stb.) Nagyobb költői elbeszélésének címe : Kemény János szerelnie.
Versein kívül vannak szépprózai müvei is (ezek nagy része kéziratban maradt) ; az ifjúsági és népies irodalomnak szintén buzgó művelője
volt.
Íme ily sokoldalú egyéniség dúsan gyümölcsöző életfáját döntötte ki
1918. nyarán a mulandóság szele. Ám, ha a végzet megfosztott is bennünket Versényi György kitartó munkaerejétől, emlékét nem ragadhatja
el tőlünk : kegyelettel fogjuk megőrizni e nagy idők viharában !
V: M
Szily Kálmán. A Magyar Nyelvtudományi Társaság június végén ünne
pelte a M. T. Akadémia palotájában Szily Kálmánt, születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából. A Társaság tagjai értékes emlékfüzettel
lepték meg az ünnepeltet s az Akadémia heti üléstermében igen előkelő
közönség gyűlt egybe, hogy átadja szerencsekivánatait a magyar természettudományi és nyelvtudományi törekvések áldásos munkájú vezérének.
A Nyelvtudományi Társaság öröme és büszkesége egyúttal az Irodalomtörténeti Társaság öröme és büszkesége is. Hiszen a két Társaságnak
nemcsak eszményei ugyanazok, hanem tagjai és munkatársai is. Az
Irodalomtörténeti Társaság együtt ünnepelt a Nyelvtudományi Társasággal
hálásan vallva magáénak a nagynevű ősz tudóst, aki a magyar nyelv és
a nemzeti tudomány szolgálatának szentelte eredményekben gazdag életét.

figyelő.

Verselésünk legújabb fejlődése. Sik Sándornak ily című, az Irodalomtörténet utolsó füzetében közölt érdekes cikkéhez legyen szabad a következő megjegyzéseket fűznöm : S. S. az értekezés IV. fejezetében foglalja
össze mindazt, ami szerinte «az új magyar versidom legszembetűnőbb
törvénye». Az 1. törvény az, hogy a ritmust a hangsúly adja, de a hangsúlyos szótagok száma és egymástól való távolsága nincs megkötve, csak
a sorok szótagszáma. E szerint hát ma nálunk oly verseket Írnának,
mint a franoiák. Megvallom, én ily verseket a legújabb magyar költészetben sem ismerek. S. S. példái közt sem találtam. A 2. törvény, hogy a
tversbeli iktusok nem egyenlő erejűek», bizonyára nem új. Magától értetődő dolog, minden nyelvű poózisben. Épúgy nem új a 3. törvény sem
hogy га ritmusban is vannak rövid pauzák» ; mórt volna ez a «legújabb
magyar versidom» specialitása ? Legfontosabb azonban S. S. úr szempontjából a 4. törvény, mely szerint jambusos sorokban a jambusi menet
«inkább a sorok második felében érezhető, a sor elején elnémítja az erős
esi1 hangsúly.» Nos hát, ez sem új dolog. Megírta már Oreguss Ágost is
az ő «Magyar Költészettan»-ában (31. §.), hogy «az újabb menők abban
különböznek a régiektől, hogy menő lábaik rendszerint csak lépő, helylyel-közel pici és lebegő, de olykor lejtő lábak által is helyettesíthetők ».
Greguss meg is magyarázza, mért kell ez a szabadság: mert a magyar
nyelv természete kívánja, hogy költőink «a menő sort néha-néha ereszke(iőleg indítsák meg e így lett а magyar jambusban a lejtő láb is jogosultá ».
Süt még azt is megírja Gregus, hogy «a lejtő lábak belopózkodása menőinkbe ezeket változatosabbá teszi». Az tehát, amit S. S. a legújabb verselés egyik főtörvényének mond, hogy t. i. a jambusos menet «inkább a
sorok mááodik felében érezhető», szintén nem új észrevétel.
Hogy a magyar jambus akkor csengőbb, ha a jambus második szótagja egyúttal hangsúlyos is, az természetes. De hogy ezért mért kelljen
Kazinczy efféle sorait: «vedd, Atírlek, forró csd/ckal azt», a «jambus köpönyegében mozgó magyar hangsúly» szerint írottnak tekinteni, nem értem.
Régente is, ma is írtak ilyen széphangzású jambusokat, épúgy a hogy
írtak pongyolábban megverselteket is. Adynak ez a sora : «А rímek ősi
Ziajnalán», amelyet S. S. idéz, ép olyan jól cseng, mint a fentebbi Kazinczysor ; és ha ugyanő e sorban: «zeneszerszámmal, liaiosan» a «dalosan» első
hangsúlyos szótagját hosszúnak veszi, nem tesz egyebet, mint amit Kisjaludy Károly is tett a «paripán» szó első szótagjával, e sorban : «Tajtékzó
paripán», s amit minden költő megtesz, mióta nálunk nyugati mértékű
verseket írnak. Sőt megtette már Ráday egyik előfutára, Amadé is, a ki
idegen nótákra szerzett verseiben jó trochaeusokat írt s a ki pl. ebben a
két sorban «Mindenképpen megpróbáltam. Erted halálra is váltam» a
«halálra» első szótagját erős hangsúlyánál fogva nyilván hosszúnak vette.
Ily példákat, hogy az erős hangsúlyú rövid szótag hosszúnak, viszont я
gyenge hangsúlyú hosszú szótag rövidnek van véve, özönével lehet kiírni
mértékes versekben író legrégibb költőinkbőL
Én hát őszintén megvallom, S. S. úr dolgozatából nem nagyon bírtam
megérteni, miben áll hát «verselésünk legújabb fejlődése» — hacsak a —
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• legújabb» szót nem úgy érti, hogy Káday meg Kazinczy óta ? Én csak
azt látom, hogy ma is vannak gondosabb technikájú versirók (s örömest
sorolom közéjük magát az értekezés jeles iróját is), ós vannak pongyolábban verselő költőink, — épúgy mint ezelőtt negyven évvel, mikor magam
kezdtem a rimpengetést — s hogy ma is igaz az, ami akkor is igaz volt :
nem mindig a legjobb technikájú verselő a legjobb költő is. De hogy itt
a verselés terén valami revolúció játszódnék le vagy játszódott volna le
máris, arról 8. S. úr cikke sem birt meggyőzni.
B&oó A NTAB.
Jövőnk és a tudomány. Ezt a címet viseli Bleyer Jakab egyetemi tanárnak a Budapesti Szemle juniusi számában megjelent cikke, egy közfeltünést keltő figyelmeztetés, mely minden tekintetben rászolgál a magyar
kulturpolitiiuKok figyelmére. A mindenbe való belenyugvás és a félénk
tudományos megalkuvások korszakában olyan kevés a f ó ügyért bátran
küzdő tudós-tekintélyek száma, hogy örvendenünk kell, ha akad egy-egy
őszinte szellem, aki a magyar közélet vezető férfiainak végre is meg
tnodja az igazságot :
«Éjjeli-nappali gondunk: a béke elkövetkeztével hogyan menjünk eléje
a magyar jövőnek ? Olvassuk és halljuk is mindenütt : gazdasági ós pénzügyi téren ezek a teendőink, politikai és közigazgatási téren ezek és ezekCsak egyről nem szól senki azok közül, akik kezdésre és vezetésre hivatottak : a magyar tudományról.»
«Ez valóban egészen ránk valló, elszomorító tünet. Elszomorító, mert
szinte hihetetlen rövidlátásról és sekélyes fölfogásról tanúskodik épen ma,
mikor a tudomány jelentősége oly roppanttá és oly kézzelfoghatóvá lett,
mint még soha, mióta az emberi szellem magára és a világra eszmélt.
Nem lehet kétséges : vagy a magyar tudós és a magyar tudomány hozza
meg a magyar üdvösséget, vagy senki és semmi.»
Hogy a magyar tudomány embereinek nincs egy szabad szervezetük,
mely kíméletlen harcot folytasson minden politikai ignorancia ellen, nagy
kár. Pusztán az ügy igazságában bizni és egyedül a kétségbevonhatatlan érvek
erejére építeni nem lehet a mi világunkban. Az a bocsánatkérő visszahúzódás, melyet a tudósok részéről elég szerencsés volt tapasztalni minden
felelős magyar államférfi ; az az alázatos hang, mely szerénységében túlszárnyalja a női kolostorok lakóinak hangját : igazán kedvére válhatott
a hatalom birtokosainak. Holott világgá kellene kiáltani, hogy elmúlt már
az a kor, amikor a hazafias biztatás himes igéivel ki lehetett fizetni a
jámbor tudományt.
Bleyer Jakab fejtegetéseiből nyilvánvaló, hogy a tudomány nemcsak
tudás, hanem erkölcs is. A harmincéves háborúban elzüllött Németorszé got s általában az egész német fajt a tudomány emelte föl sülyedóséből
mai nagyságába. Ott meg is becsülik a tudományt ás művelőit, mert az
államélet vezetői nem elégednek meg kulturkirakatok rendezésének engedélyezésével, hanem rajta vannak, hogy a legnagyobb áldozatok árán is
előbbre vigyék a nemzet jövőjére nézve legszentebb ügyet.
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Igaz, hogy minden politikai-, merkantil- ás agrárközöny ellenére is
van tudomány Magyarországon, hála a magyar tanárok naiv idealizmusának, de :
•Talál-e nálunk ilyen tudós és ilyen munka igazi elismerésre ? Sehol,
legfeljebb a sokat gúnyolt és becsmérelt Akadémiában. Hát akkor kinek
legyen kedve ilyen munkákat írni, egyáltalában ilyen lenézett aszkéta
hivatáshoz ?»
• Németországban a legmegtisztelőbb cím a professzoré és a professzor
egyúttal a nemzeti élet legmélyebb és legegyetemesebb mozgatója, minden
irányban ós minden területen : a legcsökönyösebb konzervatizmustól végig
minden áramlaton a legradikálisabb szociálizmusig, a legeldugottabb vidékvároskától föl egészen a birodalmi kancellári palotáig. Hadvezérei is valósággal formaruhát öltött professzorok. (Csak a diplomaták közt akad
kevés!) Nálunk a német professzor, az alkotó tudós helyét a meddő politikus — akár parlamenti, akár kupaktanácsbeli — foglalja el, vagy, ami
többnyire egyet jelent, az ügyes és ügyeskedő, szemfüles, mindenhez értő
és semmit sem tudó, de az ignorancia biztosságával fellépő úgynevezett
jogász. Övé az ország, a hatalom és a dicsőség.»
«Tehát mi a teendőnk ? Magyar tudományt kell teremtenünk ós teremteni annyit j e l e n t . . . mint szervezni. Van mindenféle «tanácsunk», köztük
teljesen lehetetlen és céltalan is ; csak tudományos tanácsunk nincsen, nagyszabású, nem a szakképzést irányító, hanem a nagy, tiszta öncélú tudományt
szervező tanácsunk. Ezt nem pótolhatják sem az egyetemek, sem egyéb
tudományos intézeteink, mert ezeknek hivatása a tudomány művelése és
terjesztése, míg a szervezéshez sem módjuk, sem hatalmuk, sem eszközeik
nincsenek. Ilyen tanácsra van — tekintve ziláltságunkat és tehetetlenségünket — mindenekelőtt szükségünk, mely pontosan ismeri tudományunk
helyzetét tárgyi és személyi vonatkozásaiban, mely a kormánnyal állandóan és közvetlenül érintkezik és programmjának folytonosságával és
következetességével túléli a minisztereket és osztályvezetőket, mely terveiben és céljaiban átöleli a magyar tudományos kultura egyetemét és
szemmel tartja minden részletét.»
Olyan eszme ez, melynél nagyobb súlyút, a tudományos fejlődésre
nézve Ígéretesebbet, keveset vetettek föl az elmúlt években. Csak az a
kár, hogy ez az eszme is el fog hervadni s főlvetőjének szava a pusztában
kiáltónak szava lesz. Hiába minden erőfeszítés !
Madách és Eötvös ? Az Irodalomtörténet
1918, 175. 1. megjelent jegyzettel szemben Madáchnak semmi szavában nem látom Eötvös kényszerűségét. Ha Eötvös is hasonlókat mond, Schopenhauer-Büchner-Feuerbach
korszakában (v. ö. EPhK. 1915, 784. 1.) elég természetes ; ilyenek tucatjával
akadtak más oly könyvekben is, melyeket Madách olvashatott. így eredtetni
olyan határozottság, amely mintha mitse tudna a«homo est quod est» fogalomkör általános ós akkoriban speciális elterjedtségéről (v. ö. EPhK. 1916.
36. és 1917, 690 kk. A nagy tettek okát sem «irónikusan», hanem komolyan keresik az emberek a bátorrá, erőseé tevő ételekben 1) A Don Juan
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mellett ellenben pozítiv vonásokra tudtunk rámutatni ; mert mig az Eötvös
Pythagorasáról és braminjairól szót se hallunk, a költö Byron-Plutarchos
Leonidásával példálózik, pedig hát Pythagoras is ép oly jó lett volna neki*
ha Eötvöst olvassa és nem Byron mintájában néz a dolog után. Ám az
EPhK. 1917, 639—638. 11. közölt tanulmányom általános eredménye is
megerősít : a Byron-féle Doun Juan fontos és biztos pont Madách fejlődésében, amit a Falu jegyzőj é-ről eddig — tudomásom szerint — nem mutattak ki.
Eötvös egyetlen «előnye», hogy t. i. a gyomor kiható jelentőségét az
erkölcsi területre is átviszi, csak mondvacsináltan súlyos momentum.
Madách már máshol is — úgy Byrontól mint Eötvöstől kétségkívül függetlenül — erkölcsi színre emelte ez összefüggést («Egy őrült naplójából»,
sz. töredék, 1. EPhK. 1915. 784. L), tehát nem szabad őt, igaz költő
létére, olyan vak-síiket utánzónak képzelni, aki magától is ne talált volna
rá az erkölcsi alkalmazásra, amikor — ez kellett neki. Különben a byroni
pain or pleosure is elég ugródeszka az erkölcsiséghez.
Fenntartom tehát : a döntés ma is Byron egyelőre nem ismertük
német fordításának függvénye, de minden ok megvan, hogy ettől erősítő
vagy legalább is nem-tagadó tanuságtevóst várjunk.
MARÓT

KÁROLT.

Könnyű ötletek. Egy könyvismertetésem végén (írod. Tört. 1918 :
186. 1.) a könnyű ötletek mesterének mondtam Ignotust s ő most (Nyugat
június 1.) erősen rámpirít. Azt mondja, hogy amit folyóiratunk legutóbbi
számában Sík Sándor a modern magyar verselésről kifejt, — hogy t. i.
a magyar hangsúly áttör az idegen időmértéken — azt ő, Ignotus, vagy
tíz évvel ezelőtt megfigyelte, s meg is írta a Hétben, egy Ady ismertetés
kapcsán. Bizonyosra veszi, hogy Sik Sándor azt a «mellékes mondatba
elrejtett» megfigyelést akkor nem olvasta, de «a megfigyelés azóta a
levegőben volt, s lett legyen bármily könnyű ötlet, annyi podgyásza
mégis volt, hogy ime eltartott vagy tíz évig, míg elérkezett a hivatalos
tudományba».
ч
Sik Sándor cikkében van egy megfigyelés, mely egyezik az Ignotusévaí, s van egy megállapítás, az u. i. hogy ez a modern verselés egy új
fajta versidom volna. E megállapításhoz még szó fér, s bizonyára lesz is
róla szó. Megfigyelése ellenben igaz. Az időmérték eltűnedezését magam is
konstatáltam Adyról szóló, 1909 őszén megjelent tanulmányomban, s az
így létrejövő verselósi gyakorlat közelebbi meghatározását is megkíséreltem. Nem tudom, Ignotus «mellékes mondata», melyből a kérdéses ötlet
a levegőbe áramlott szét, a Hét melyik évfolyamában s számában látott
napvilágot ; lehet hogy előbb, mint az én tanulmányom, bár igazán nem
emlékezem, hogy akkortájt nagyon kapkodtam volna a levegőbe, hol maiakkor Ignotus ötletének úszkálnia kellett. Ha pedig véletlenül az én megfigyelésem lett volna korábbi, abban az esetben is bizonyára Ignotustól
kell származtatnom. Azt tapasztalom u. i. hogy az ő ötletei valami módon
visszafelé is hatnak. Ugyanazt az ötletet találom már 1892-ben egy nyom"
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tátott könyvben, mely nem volt annyira elrejtve, mint Ignotus «mellékes»
mondata. Azt mondja ez a könyv, hogy Petőfivel a nyugati formákra
nézve is új korszakba lép költői teohnikánk ; az ő jambusa és troohaeusa
más, mint a Bajzáé ; letörlődött róla a német szín és sablonosság ; kimért
szabályossága eltűnt s a vers otthoniasabb hangot nyert : «a magyarosabb
költői nyelv mellett magyarosabbnak tetszik a forma is ; sőt a formák egy
része valóban magyarosodott, caesuráik úgy kezdtek elhelyezkedni, hogy
a sor izei a magyar vers ütemeihez lettek hasonlók». íme tehát már
Négyesy László is (A mértékes magyar verselés története. 1892 : 292—3.1.)
kihalászta a levegőből Ignotus ötletét, legalább is másfél évtizeddel a
• mellékes mondat» világra rázatása előtt. A különbség az, hogy ő már
Petőfin megfigyelte, amit Ignotus csak Adyban vett észre. De az lgnotusi ötlet időgépe még távolabbi multakba röpít vissza. Mert lám csak
1842 febr. 2.-án elő áll Schedel Ferenc és Eszmék a' magyar verstan'
átalakításához címen előadást tart a Kisfaludy-Társaság VII. köz ülésében.
(Életképek: 1844. I : 249—159.'1. és .4 Kisfaludy-Társ. Évlapjai VI. 1846.
118—137. 1.) Minden jel arra vall, hogy irodalomtörténetünk atyja Igno tusi ötletek légvonatába került. Az állítja u. i. a "jó öreg Schedel, hogy
az idő és a hangsúly mértéke nem mindig vág össze, sőt «töbször ellenkezésbe jő a' két elv, 's melly szótag az időmérték rendszerén rövid, itt
súlyos, mely ott hosszú,-itt viszont súlytalan; például e' szóban: apám
az első szótag rövid az időmérték, ós súlyos a' súlymérték szerint». A magyar nyelvben szerinte csak «a' súlymértékes verselés gyakoroltathatik
helyesen» ; magyar fül nem is érzi ki az időmértéket, az neki csak rejtező
mértek, s úgy segít magán, (ezt példákon is kimutatja), hogy jambusi
formát is troehaeusi lejtéssel olvas, mert az felel meg inkább a nyelv
hangsúlyának. Ignotus azt mondja : «a magyar mondathangsúly . . . töri
meg a nyugati időmértékes ritmust». Más szavakkal ugyanazt mondja
Schedel, csakhogy se Adyra, se Petőfire nem hivatkozik, hanem nyelvünk
természetéből magyarázza az Ignotus által megfigyelt jelenséget. Világos,
hogy Ignotustól vette az ötletet. — Igaz, hogy Négyesy fáradságos és
aprólékos munkával vitte be a «hivatalos tudományba» ama könnyű ötlet
podgyászát ; Schedel pedig oly komoly logikai munkát végzett, hogy
majdnem kispekulálta a «magyar nemzeti versidomot». De épen azért
dicsőbb dolog az Ignotusé, mert ő nem izzad, nem keresgél ; ő csak ötlint
egyet-egyet, s ime, mégis ő szórja a mannát az éhező tudósoknak.
Aki pedig tudománnyal foglalkozik, jól teszi, ha a következő tíühúsz évben szorgalmasan kapkod a levegőbe, mert nagy vonulások várhatók. így bíztat u. i. Ignotus: «Én úgy érzem, hogy nem ez az egyetlen könnyű ötletem, mely máris megtette, s még inkább, amely meg fogja
még tenni az utat, (t. i. a levegőbe s onnan a tudományba), ki tíz, ki húsz
év múlva ; — a hivatalos tudomány komoly szemöldökkel fogja fogadni,
egyben lesújtó pillantást vetvén azokra, kik majd akkor lesznek mesterei
a könnyű ötleteknek». — Fel a kezekkel, hivatalos urak ; csak kapkodjuk,
esak el ne szalasezuk a drága ötleteket !
HOBVÁTH JÁMoe.
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А И. Т. Akadémia jutalomtételei. 1. Gr. Széchenyi Istvánnak az ő nevéhez és működéséhez méltó életrajza. Benyújtható akár kéziratban, akár
kinyomatva: bármikor. Jutalom: 8000 korona. — 2. .4 nyelv és az aesthetika. (Aesthetikai szempontok jogosultsága a nyelvtudományban és a
nyelvművelésben.) Jutalom a Gorove-alapból 100 arany. Határnap : 192(1
szept. 30. — 3. A magyar politikai szónoklat 1790-től 1836-ig. Jutalma
Ipolyi Arnold alapítványából 2000 kor. Határnap : 1920 szept. 30. — 4.
A népiesség elmélete Dugonicstól Petőfiig. (A népiesség kérdésére vonatkozó
akkori magyar elméleti irodalomnak összeállítása és méltatása.) Jutalma
a Lehr Albert-alapból 400 korona. Határnap : 1920 szept. 30. — 5. Kívántatik a magyar szépirodalmi kritika története. Jutalma Halmos Izor
adományából 2000 korona. Határnap. 1918. dec. 31. — 6. A magyar
irodalmi nyelv fejlődésének története a nyelvújításig. Jutalma a Lukács
Krisztina-alapból 2000 korona. A munka tervrajza egy-két kidolgozott
fejezet kíséretében 1918 szept. 30-ig küldendő be. (Névtelenül, jeligés levéllel
pályázó munkák ki vannak zárva e pályázatból.) — 7., A magyar huma
nizmus története Oláh Miklós felléptéig. Jutalom a Gorove-alapból 100
arany. Határnap : 1919 dec. 31. — 8. Hegel philosophiájának
határa a.z
ujabb mübölcseletre és kritikára, különösen az irodalom terén. Jutalom a
Lukács Krisztina-alapból 2000 korona. Határnap: 1918 dec. 31. — 9.
Adassék elő a physikai tudományok hazai irodalmának története és magyar műnyelvének fejlődése 18fí7-ig az alkotmány visszaállításáig. Jutalma
az ifj. bojári Vigyázó Sándor alapból 2000 korona. Határnap : 1919 dec. 31.
(Az összes itt felsorolt tételek pályázási szabályainak részleteit 1. ак
Akadémiai Értesítő 1918. évf. májusi füzetében.)

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke.
Kornis Gyula: A bölcsészeti kar jelentősége a tudományegyetemen,
Pozsony. 1918. 25 1.
Értékes tanulmányát a pozsonyi filozófiai kar megnyitása alkalmából 1918 március 17-én olvasta föl a szerző. A negyedik magyar egyetemnek filozófiai karral való kiegészítése egyrészt a pozsonyi egyetemi tanárok
fáradhatatlan' utánjárásának, másréezt Apponyi Albert közoktatásügyi
miniszternek az érdeme. Hogy miért nem egészítette ki a csonka egyete
met már Apponyi Albert előde a filozófiai karral, az rejtély. Holott nyilvánvaló, hogy filozófiai kar nélkül az egyetem nem egyetem, legalább
tudományos szempontból nem az. Egész sor olyan életképtelen középiskola
van ma is az országban, amelyeket nyugodtan be lehetne csukni bárkinek károsodása nélkül s amelyeknek föntartási költségei fényesen fedeznék akár hat-nyolc filozófiai kar évi kiadásait. Hogy ez a speciálisan a
tudományos munkára nevelő fakultás milyen szolgálatokat tesz a tudós képzésnek, azt minden avatott kulturpolitikus tudja. Kornis Gyula azon
kivül szakszerű fejtegetésekkel világítja meg, mi a magasabb értelemben
•ett filozófiai és pedagógiai jelentősége a bölcsészeti karnak a mai modern
tudományegyetemen. Olvasva fejtegetéseit, még kevésbbé tudjuk elgondolni.

372 f i g y e l ő .

hogyan képzelhettek el a csonka egyetem szerencsétlen eszméjének melengetői magyar tudományegyetemet a magyar nemzeti nyelv-, irodalom- és
történettudomány képviselete nélkül ?
Keleti Adolf: Szavaló könyve. R o z s n y a y K á r o l y kiadása. Budapest. 1917.

384 oldal.
A közel kétszáz költeményt felölelő antologia, az iskolai ünnepélyek
rendje szerint állítja össze a magyar költők munkáit és pár sorban megemlékezik a költemények írójáról is. Hogy a gyűjtemény minél teljesebb
legyen, a szerző az újabb költők verseiből is válogatott. «Az új lírai költészet — mondja előszavában, — a legszebb része a mai magyar irodalomnak ; ismerjenek meg belőle a gyermekek annyit, amennyit csak lehet. . . .
Ez a könyv hódolat a magyar költő előtt, aki nekünk adta legszentebb
érzését, gondolatát, hogy vele s általa élhessünk.» Feltűnő, hogy a műben
ugyanazon versek ismételten előfordulnak. így Ábrányi Emilnek : Hazám
ifjúsága c. verse Magyarország fiaihoz és leányaihoz címen megint
elénk kerül a 31-ik után mindjárt a 33-ik lapon ; Dalmady Győzőnek : Az igazi király c. verse (108 old.) a 256-ík oldalon is ugyanezen
címmel ; Móra István*: Hajnalhasadásán
c. verse (168 old.) újra olvasható
a 210-ik lapon. A könyvben levő zenei összeállítás Geszler Ödön munkája. A kötetet a költők rövid méltatása zárja be.
r. s.
Harsányi István : Malakiás próféta könyve. S á r o s p a t a k . 1 9 1 8 . 44 1. Á r a

2 kor.
Malakiás próféta könyvéről nem jelent meg a magyar hittudományi
irodalomban sem részletes tanulmány, sem tudományos kommentár. Harsányi István sárospataki református teologiai tanárt első sorban ez a
körülmény sarkalta, hogy Malakiás ószövetségi könyvéről irodalomtörténeti és exegetikai értekezést irjon. Hogy a kérdés körébe kapcsolható
magyar teológiai munkákat belevonta tárgyalása körébe, ez az eljárása
emeli munkájának értókét.
Könyvek könyve. 87 magyar író, tudós, művész, közéleti ember és kiadó
vallomása kedves olvasmányairól. Szerkesztette és bevezetést irt hozzá
Kőhalmi Béla. Budapest. 1918. 248 1. Lantos kiadása.
Ez a nagy fáradsággal összegyűjtött vallomás-sorozat igen érdekes
adatokat nyújt a régi klasszikusok és ma élő írók népszerűségére. Amellett kalauza óhajt lenni annak az úgynevezett müveit nagyközönségnek,
mely többnyire elvek és ízlés nélkül vásárolja és kölcsönzi a divatos
könyveket. A szerkesztő igen pontos mutatóval látta el a kötetet s olyan
bevezetést csatolt a vallomások elé, melyek nemcsak a szakirodalomban
való jártasságát bizonyítják, hanem azt is, hogy élvezetes formában tudja
fölhívni az olvasók figyelmét a vallomásokkal kapcsolatos irodalmi szempontokra. Készített egy kis statisztikát is. Ebből kiderül, hogy a nyilatkozók Goethe, Arany, Jókai, Shakespeare, Dickens, Tolsztoj, Petőfi, Dosz-
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tojevezkij, Flaubert, Ady, Vörösmarty, Heine, Ibsen munkáit azonkívül a
Bibliát emlegetik legszivesebben vallomásaikban.
Magyar könyvkereskedők évkönyve. Huszonhetedik évfolyam. A M a g y a r

Könyvkereskedők Egylete megbízásából szerkesztette Kőhalmi Béla és
Pikier Blanka. Budapest. 1917. Kiadja a Magyar Könyvkereskedők Egylete. 268 1.
Az évkönyv leghasznosabb része az 1916. év könyvtermését egybeállító címjegyzék. 1916-ban 2383 könyv jelent meg Magyarországon, m ig
1915-ben csak 1880. Ha a szerkesztők hozzá tudtak volna férni a M. N.
Múzeum köteles példányaihoz, mindenesetre teljesebb volna címjegyzékük,
jóllehet igy sem maradt ki terjedelmes egybeállításukból fontosabb munka.
Mindenesetre ideje volna már azon gondolkodni, hogyan tarthatná nyilván
egy központi állami hivatal az évről-évre megjelenő magyar könyveket
éa az időszakos sajtó tartalmát. Repertóriumok nélkül egyre nehezebb
lesz a mozgás minden tudományszakban.
Gál János:

Kazinczy Gábor Irói és politikai működése. B u d a p e s t .

1918.

84- lap.
Kazinczy (iábor pályája igen jó példa arra, hogy az imponáló egyéniség mennyire magára tudja vonni minden nagyobb írói tehetség nélkül
ie az írók és kritikusok csodálatát. Az önkényuralom ós provizórium korában Kazinczy Gábor neve különösen jól csengett, szónoki tehetségéről
elragadtatással beszéltek. A politikai szereplés és az irodalmi barátság
megtette hatását. Ma látjuk, hogy a nagynevű ember irodalmi buzgólkodásából alig maradt valami élvezhető korunkra s igazán meg kell elégednünk azzal az eredménnyel, hogy a nagy Kazinczy vérrokona nemes jellemű fértiú volt. A szerző természetesen az életíró lelkesedésével nézi
hősét s iparkodik olyan világításba helyezni, mely irodalomtörténeti szempontból kedvezőbb az eddiginél. Azzal, hogy összegyűjtötte az eddig
nagyobbára szétszórt adatokat, nem végzett fölösleges munkát.
Deák

Margit:

Baksay Sándor nyelve. B u d a p e s t . 1 9 1 8 . 5 2 1. Á r a 1 k o r .

A Magyar Nyelvőr kiadása.
Példagyűjtemény Baksay Sándor munkáiból a következő fejezetek
ezerint : hangtan, szóösszetétel, szóképzés, szóragozás, mondattan, szókincs,
jelentéstan, népies szólások. Jó lett volna, ha a szerző a kicédulázott
anyag mellé átgondolt összefoglalást is csatolt volna, hogy ellenőrizhessük,
milyennek látja voltaképen Baksay Sándor nyelvét.
Nagy Lajos : Egy magyar bárd sorsa. Gyónt Géza élete n
költészete
Budapest. 1917. 82 1. Biró Miklós nyomdai műintézete.
A szerző közeli ismerőse volt Gyóninak s még mielőtt a költőt utóiérte volna szomorú végzete, kiadta róla az életrajzzal kapcsolatos ismertetést. melyben több a baráti szeretet rajongása, mint a jellemző adalék,
több a rhetorika. mint a kritikai érzék. A pestmegyei Gyón községben
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1884-ben született költőt végig kíséri rövid pályafutásán, a szarvasi, csabai
gimnáziumból a pozsonyi luth, theologiára, onnan a pályakeresós szerény
állomásain, jegyzői és vidéki szerkesztőségi (soproni, szabadkai) irodákon át
a világháború kitöréséig. Majd versköteteit veszi sorra, s azzal a — sajnos,
igen gyakori — módszerrel, mely jórészt a versek tartalmának rajongó
prózában való ismétlésére szorítkozik, igyekszik elhitetni magával, hogy
a költőt, fejlődése szerint jellemezte. E fejtegetés folyamán szükségkép
föl kell vetnie a Gyóni Ady kérdést. Elismeri, hogy Ady erősen hatott
reá, de bár érzi s állítja, nem tudja kellőkép megértetni, mennyiben
maradt önálló e hatás ellenére is Gyóni költői egyénisége. Végül is egy
liákosi Jenőtől vett idézet segítségével tisztáz annyit, hogy a világnézetek
különbsége választja el őket egymástól. Kétségtelenül igaz, hogy az elválasztja őket ; de a világnézetek különbsége nem azonos a lyrai fajták
különbségével, s valamely költészet minőségét á k ö l t ő világnézete sohasem
definiálhatja. Épen az itt az igazság, hogy a világnézetek különbsége
ellenére Gyóni egész lyrája rokona az Adyónak. mert annak igen erős
hatása alatt áll. Világnézeteik különbsége csak fogadtatásuk különbségét
magyarázza meg, s megérteti, miért válhatott Gyóni egyszerre népszerűvé
a költői kifejezés lényegileg azonos eszközeivel oly széles körökben,
melyeknek Ady lyrája mindmáig idegen és ellenszenves. Sőt nincs kizárva,
hogy épen a kétségtelenül világosabb és egészségesebb Gyóni Géza töri
meg a jeget Ady homályosabb, dekadens lyrizmusa számára az említett
körökben is, és ő lesz az, ki — Arany Tasso-ja szerint — «kóstolóul
mézzel kené a csésze ajkait.»
A szerző modorára, melyben negyvennyolcas szónoki hajlamok nyugatos erőlködésekkel vegyülnek, hadd idézzük, amit a Szomorú szemmel
c. verskötetről mond : «új utak, ú j ösvények, új célok, új látások, új forrongások, ú j sebek, új szépségek és új tépések, a régi átokban is új
átok,
ami Gy. G. «Sz. Sz. » c. verses kötetének milieujéhez tartozik,
A fatornyos falujába szorított poéta-lélek az élet színes, gazdag városába kerül, ott kulturszomjas, dalos lelke a legfrissebb, a legégetőbb, a
legelevenebbe vágó hatásoknak engedi át magát,» stb. Gyóni Géza sokkal
többet érdemel bárkitől, különösen pedig barátjától, semhogy ily üres
pufíadozásokkal lehetne elintézni.
(Szeretném hinni, hogy szegény Gringoíre-nak a füzetben olvasható
Grengoir neve, valamint a distinkció szó csak sajtóhiba. — de mind a
kettőt kétszer is láttam.)
g. gy.
Mácza János: Agitációs füzetek a színpadért. I. Színház—1918. Budapest. Krausz J . és társa, .é. n. 8—r. 18 1. (Szerző kiadása.)
Nehéz kihámozni a szerző zavaros és hetvenkedő, lírai fölkiáltásokban
szétpuffogó stílusából, hogy mit is akar voltaképen mondani. A szerző
ug yanis a Ma c. folyóirat kritikai főmunkatársa s mint ilyen azt hiszi,
h ogy neki is kötelessége az új irány lírikusainak rapszodikus modorában
gondolkozni és a kritikát magát is olyan szabad műfajnak véli, amely együtt
halad az irodalmi stilus mérföldes száguldásával. Mindenütt a sulykot
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messzire elvető gesztussal lép föl, pedig vau egy pár megszívlelésre méltó,
okos és igaz gondolata. Ilyen az a nem egészen új megállapítása, hogy
mai színpadunkon a felelőtlen felületesség uralkodik és a kritika ós az
irodalmi akarás teljes hiánya mellett az üzlet a főirányító szempont a
drámában. Persze ő — a Ma szellemében — tendenciát, szociális munkát
követel a színpadtól. A maga különleges színpadi ideálját így formulázza :
• A legtisztább mai élet : megérzés, átélés, akció, mely a hozzá adódó
drámai formákban élettöbbletté nő.» Nem tudjuk, mit ért közelebbről
ezeken az általánosságokon a szerző. Figyelemreméltó része a kis pamfletnek, ahol rámutat a bécsi és német színpadoknak a háborús évek alatti
egészséges irodalmi programmjára és szembeállítja velük a hazai színház
vállalatok kabarézását. Megfeledkezik azonban arról, hogy volt azért nálunk
is törekvés művészi műsorra, különösen a Nemzeti Szinház-b&n. Igaz
hogy pl. Strindberg, Gerhart Hauptmann és Wedekind nem tudnak szóhoz
jutni a magyar színpadon olyan külföldi és magyar szerzők miatt, akiket
talán jobb meg sem nevezni.
Z. В
Protestáns Esték. Felolvasások a vallás, nevelés, irodalom, történelem
és társadalom köréből. A reformáció 400 éves emlékünnepére szerkesztette
ós közzéteszi Kovács Sándor theol. tanár, a Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság Pozsonyi Körének titkára. III. kötet. Budapest. 1916. XVIII., 688 1.
Hornyánszky-nyomda. Ára 12 korona.
E szép kiállítású és változatos tartalmú alkalmi kiadvány cikkei közül
főkép kettő érdekelheti olvasóinkat. Az első : Sziklay Ferenctől : Győry
Vilmos, mint vallásos költő. A szerző szerint Győry önmagát tükrözi
egész költészetében s nehéz lenne vallásos és világi líráját elkülöníteni.
Az a szelídség, jóság, tisztaság — úgymond — mellyel vallásos költeményeiben, Áldásaiban és Imáiban találkozunk, átlengi világi verseit is.
Szerelmi lírája nem nagyon változatos. Alaphangja a szelídség, az elmerülő
bánat s a csendes öröm. Kis fia és anyja emlékének szentelt költői müveiben, további gyermekverseiben főkép lelki jósága tűnik fel jellemző
vonásul. Egyébként Győry munkásságának csak kis részét teszik lírai
költeményei, az irodalomtörténet is egészen másért juttat neki helyet a
nemzet halhatatlanjai közt. A másik tanulmányban Markusovszky Sá-muel :
Bél Mátyás eredményekben gazdag életének és munkásságának emlékezetét újítja fel. A nagy gonddal szerkesztett kötet többi, gyakran igen órde
kes közleményei (Zsilinszky M. : A protestántizmus történelmi értékéről ;
Brukner Gy. : Benaissancekori erkölcsi állapotok hazánkban : Kovács S.
A keresztyénség útja; Raffay S. : Oberammergaui passiójáték) sorában
számos szép vers is akad (Baksaytól, Hegedűs Istvántól, Kozma Andortól,
Lóvaytól, Lámpérth Gézától, Szabolcskától és Torkos Lászlótól.) A munka
függeléke a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Pozsonyi Körének szervezetéről és eddigi érdemes működéséről nyújt részletes ós alapos tájékoztatást.
V. M.
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Magyar Tud. Akadémiai Almanach. Polgári

ев csillagászati

naptárral

1918-ra. Budapest. 1918. 220 1. Akadémiai kiadás.
A szorosan vett naptári részen kivül a M. T. Akadémia jelenének ós
mnltjának különböző mozzanatairól tájékoztat e kiadvány. Névkönyvi
adataiból megismerkedünk az egyes osztályok beosztásával, a tiszteleti, rendes. levelező és kültagok, továbbá az állandó bizottságok és azok segédtagjainak névsorával. A többféle szempontból készült csoportosítások egyike
az Akadémia halottjait sorolja fel 1830—1917-ig, (összesen nyolcszázötvennégyet), másika pedig a nagy jutalom nyerteseit. Érdekes adat itt, hogy
Arany négyszer, Vörösmarty háromszor részesült e kitüntetésben. Az életkorokra utaló egybeállítás szerint az Almanach sajtó alá rendezése idején
a legidősebb akadémikus Lévay József volt, aki 1825. nov. 18-án, a legfiatalabb pedig Komis Gyula, aki 1885. dec. 22-én született. Az akadémiai
személyzetnek háromszáztizenegyet kitevő létszámából : az igazgató-tanács
tagja volt 24, tiszteleti tag : 25, rendes tag : 61, levelező tag : 148, külső
tag : 77. Az alapítók sorában a főhelyet Laky Adolf ötvösmester foglalja
el négyszázezer koronás alapítványával, utolsó sorban van említve : «Csalomjai Pajor István alapítványa bold. Pajor Pistika emlékére (1865.1 . . .
3 arany.«
V.

M.

I
Molnár Ferenc: Ismerősök. (Feljegyzések, krónikák.) Budapest. 1917.
220 1. Franklin-kiadás. Ára 5 kor.
Ezek à rövidlélekzetű cikkek, — szám szerint husz drb, — mintegy
folytatásai a népszerű szerző régebbről ismert .napivonatkozású Írásainak,
melyekből az első gyűjtemény «Ma, tegnap, tegnapelőtt», (vasárnapi krónikák), a második pedig «Az aruvimi erdő titka» és egyéb szatírák címen
jelent meg. Molnár ismert erényein, az előadás könnyed stilművószetén
és a jellemzetes iránt való érzéken kívül, kellemesen érinti az olvasót itt
is az írónak helyenként előtörő érzelmes megindulása. Ennek hangjaival
főkép oly fonákságok leírásában kap meg, melyeket a fásult társadalmi
közöny sokáig szinte természeteseknek tartott. Mint a másik két gyüj
temónyben, úgy a most kiadott kötet cikkei közt is akad irodalomtörténeti szempontból figyelemre méltó. (Byennek tekinthető az említett vasár
napi krónikák közül a «Három kis eset» címii, melyben külföldi tapasztalatok alapján némi elégtétellel állapítja meg a szerző, hogy «Az ördög»
című darabja nem is annyira nemzetközi, mint a minőnek itthon hirdették.
«Az aruvimi erdő» szatirikus apróságai között szintén találkozunk irodalmi
vonatkozással, pl. az Esetek és a Bohémség címüekben.) Az «Ismerősök»
c. kötet darabjai közül ilyen az a kis följegyzés, (Mi a legnagyobb szemtelenség ?) melyből Salamon Ödön egyik aforizmájának történetét tudjuk
meg ; Az Érdekes Újság Dekameronjáról írt elmefuttatás pedig az ujságrás és irodalom kapcsolatával s a rövid tárca-novella műfajának kifej
lődésével foglalkozik. Az egész mű szubjektív hangjára jellemzők a szerző
bevezető sorai : «На egy elszánt kutató száz év múlva egy könyvtár
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zugában megtalálja azt a könyvecskét, tekintse bátran naplónak. Akkorra
már lehervad róla minden, ami nem napló.»
B. Gy.
Az Országos Református Tanáregyesület Évkönyve az 1917—1918-ik tan-

Szerkesztette S. Szabó József. Tizenötödik évfolyam. Debrecen. 1918.
92 1. (Városi nyomda.)
E füzet a címben jelzett Egyesület életére vonatkozó hivatalos tudósításokon kívül azokat a felolvasásokat is közli, melyek az 1917. okt. 30-án
Budapesten, a reformáció négyszázados évfordulója, valamint Arany János
és Tompa Mihály születésének száz éves fordulója alkalmából tartott közgyűlésen hangzottak el. Ezek egyikében Mitrovics Gyula a magyar református iskola négyszázados kulturális szolgálatáról értekezik, míg a másik
két felolvasó Arany ós Tompa emlékezetét újította fel. Zsigmond Ferenc
Aranyról szólva megállapítja, hogy «az a költészet, mely a tiszta nemzeti
öntudat melegének, a művészeti örök törvények megbecsülésének, az életfelfogás erkölcsi tisztaságának összhangjából táplálkozik s az igazi lángész
fényében r a g y o g . . . mindig meg fogja őrizni éltető és példaosztó erejét.»
Gulyás József a másik jubiláns irodalmi alak jelentőségét fejtegetve, arra
az eredményre jut, hogy «Tompa költészete mind históriai, mind irodalomtörténeti, mind nevelésügyi szempontból minden időre megtartja értékét.»
V. M.
évre.

Berecz Dezső: Mozaik. Budapest. 1918. 168 1. (A címképet Gyöngyös
Béla rajzolta.) Singer és Wolfner-bizomány. Ara 4 kor.
Lírai sóhajok — kötetlen formában: 1914—1917-ből. így jelölhetnők
meg e könyv tárgyát, melyben a szerző száz rövid, hangulatos följegyzés
alakjában háborús lelki élményeit tárja elénk. A címnek megfelelő, mozaikszerű apróságok igénytelenségükben az őszinteség erejével hatnak s valónak sejtetik azt a belső kényszert, melyet az író műve indítékául emleget.
«Magamról meg másról» c. fejezetének bekezdése a békevágytól áthatott
munka jellemzését is adja : «Borúsak Írásaim és keserűek.... A háború
tette azzá otthonnélküliségével, gyilkos szenvedéseivel.» A Babitsra, Kiss
Józsefre, Reviczkyre, Sudermannra és Szép Ernőre való utalások a szerző nek irodalmi érdeklődését mutatják. Ennek jelei a Gyónit parentáló
sorok is.
V. M.
Új füzetek és könyvek. — Ignotus verseiből. Budapest, 1918.
Nyugat-kiadás. Ara 4 kor.
fíródy Sándor: A dada. Erkölcsrajz 3 felv. Budapest, 1917.
Athenaeum-kiadás. Ara 3 kor.
Méray-Horváth Károly : Új világ felé. Begény két kötetben.
pest, 1917. 344, 348 1. Athenaeum-kiadás. Ara 8 kor.
Pártos Zoltán: Fekete ködök alatt. Begény. Budapest, 1917.
Athenaeum-kiadás. Ara 3 kor.
Prévost Marcell : Úr és szolga. Regény. Ford. : Benedek Marcell.
Irodalomtürténet.

25

116 1.
128 1.
Buda140 1.
A cim-
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lapot Jaechik Álmos rajzolta. Budapest, 1917. 160 1. Biró-kiadás. Ára
4 korona.
Szederkényi Anna : Holl Mária. Regény. A címlapot Gara Arnold
rajzolta. Budapest, 1917. 168 L Biró-kiadás. Ára 4 kor.
Baja Mihály : Ünnepi hangok. Költemények a reformáció világából.
Г)еЬгеоеп, 1917. 48 1. Hegedűs ós Sándor kiadása. Ára 1 kor.
Költemények a reformáció MX) éves jubileumáról. Budapest, 1917. 40
1. Hornyánszky-kiadás. (Koszorú 238—239. sz.) Ára 20 f.
Emlékkönyv a reformáció négyszázados évfordulójára. 1517—1917.
Szerk. Takaró Géza. Budapest, 1917. 142 1. Kókai-bizomány. Ára 4 kor.
Flournoy Th.: William James filozófiája. Budapest, 1917. 195 1.
Kókai-bizomány. Ára 4 kor. 50 f.
Új Testamentum. Azaz : Istennek új szövetsége. I. kötet Evangélium.
A reformáció négyszázados ünnepére magyar nyelvre ford. Masznyik Endre.
Pozsony, 1917. 292 1. Kókai-bizomány. Ára 13 kor.
Rákosi Viktor: Don Karaszkó és egyéb elbeszélések. Budapest, 1917.
270 1. Révai-kiadás. Ára 8 kor.
Bákosi Viktor : Új fa keresztek. Budapest, 1917. 221 1. Révai-kiadás.
Ára 6 kor. 50 f.
Elvert Hanns Heinz: Alraune. Egy különös teremtés története. Regény
Ford. Pajzs Elemér. Békéscsaba, 1917. 378 1. Tevan-kiadás. Ára 2 kor.
Andriska Károly : Asszony a ködben. Tárca-novellák. Szalay Pál illustráeióival. A címlapot Péczeli Antal rajzolta. Budapest, 1917. 252 1. Toldibizomány. Ára 5 kor.
Berde Mária : Az örök film. Müncheni regény. Budapest, 1917. 297 1.
Athenaeum-kiadás. Ára 3 kor.
Heinrich Gusztáv : A német végzetdráma. Irodalomtörténeti tanulmány. Budapest, 1917. 117 1. Akadémiai-kiadás. Ára 2 kor.
László Zsigmond : A kuruc halladák. Budapest. 1917. 47 1. Hentschel.
H. nyomdája,
Barabás Ábel : Az epikai, Urai és drámai költői műfajok
történelmi
fejlődése. 1—2. k. Temesvár, 1917. 490, 496 1. Csanádegyházmegyei-nyomda.
Ára 30 korona.
Divald Kornél: A Magyar Tudományos Akadémia palotája és gyűjteményei. Magyarázó kalauz. Budapest, 1917. 143 1. Akadémiai-kiadás Ára
2 kor.
Molnár Oszkár : Meumami Ernő élete és munkássága. Egy fejezet a
neveléstudomány legújabb történetéből. Budapest, 1917. 70 1. Lampelbizomány. Ára 2 kor. 50 f.
Száva у Zoltán : Játék egy pár régi rímmel. Verseskönyv. Budapest,
1917. 72 1. Singer ós Wolfner-kiadás. Ára 4 kor.
Volenszky Béla : Csiky Gergely társadalmi drámái. Doktori értekezés. Budapest, 1917. 74 1. A szerző kiadása.
Wohlbrück Olga: Déli nap. Regény. 1—2. k. Budapest, 1917. '145,
138 1. Légrády-kiadás Ára 3 kor. 20 f.
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Földessy Gyula : Arany János az ember és a költő. Budapest, 1917.
54 1. Toldi L. könyvkereskedése.
Szendrey Zsigmond : Útmutató néphagyományok és néprajzi tárgyak
gyűjtésére. Nagyszalonta, 1917. 15 1. (A nagyszalontai Arany Emlékegyesület kiadványa. 3. sz.)
Kiss Jenő Sándor: A gép. Novellák. Budapest, 1917. 193 1. Franklinkiadás. Ára 4 kor. 50 f. [A kötet Herczeg Ferencnek van ajánlva. Irodalomtörténeti vonatkozású bevezetésének címe : «A szerző bemutatkozik
az olvasónak.»]
Orbók Attila : A söröző halott. Pestiek a front mögött. Apró történetek ós feljegyzések 1916—17-ből. Budapest, 1917. 140 1. Bényi K. kiadása.
Ára 3 kor.
Grossmann Zsigmond : A magyar zsidók a XIX. század közepén.
(1849—1870.) Tört. tanulmány. Budapest, 1917. 136 1. Az Egyenlőség kiadása. Ára 3 kor.
Drasche-Lázár Alfréd : Enyém vagy ! Begény. Budapest, 1917. 270 1.
Franklin-kiadás. Ára 6 korona.
Fábián Gábor: A láthatatlan ember. Budapest, 1917. 16 1. Galántaikiadás. Ára 36 f.
Whitemann
Henry: A kastély fantomja. Begény. Budapest, 1917.
125 L Galántai-kiadás. Ára 2 kor.
Bakonyi Hugó : Az ember tragédiája és egyik német rokonmüve :
Schack gr. « Világ korszakai.* Belgrád, 1917. 64 1. A szerző kiadása.
Csathó Kálmán: Most kél a nap. Begény. Budapest, 1917. 258 1.
Singer és Wolfner-kiadás. Ára 6 kor. 50 f.
A Magyar Könyvtár füzetei. 875. sz. Bródy Sándor : A kőtörőnő és
egyéb elbeszélések. (38 L) — 876—77. sz. Gagyhy Dénes A székelyek.
Hangulatok mondai és történeti vázlatok. 58 1. — 878—79. sz. Orczy
bárónő : Lady Molly kalandjai. Detektivtörténetek. Angolból ford. Kisléghy Kálmán. 680 1. — 880—81. sz. Drasche-Lázár Alfréd: A kutyabőr
és egyéb történetek. 62 1. Lampel-kiadás. Egy-egy szám ára 36 f.
Scheldon Edward : Románc. Színjáték 3 felv. Elő- és utójátékkal.
Ford. Heltai Jenő. Budapest, 1917. 155 1. Lampel-kiadás. Ára 1 kor. 50 f.
(Fővárosi színházak műsora 356—59. sz.)
Gorzó Gellért: Tompa. (1817. szept. 28. — 1917. szept. 28.) Bozsnyó,
1917. 29 1. A »Sajó-Vidék, kiadása.
Gorzó Gellért: Szeretetország kapujában. Budapest. 1917. 35 1. Apostolnyomda.
Gorzó Gellért : Kapitány György. Drámai költemény, történeti zenével és énekkel. Bozsnyó, 1917. 76 1. «Sajó-vidék»-nyomda. Ára 5 kor.
Enyvvári Jenő : Philosophiai szótár. Budapest, 1918. 174 1. Franklinkiadás. Ára 3 kor. 20 f.
Felner-Dénes Pál: Az árnyékember. Begény. Budapest, 1918. 335 1.
IVanklin-kiadás. Ára 6 kor. 60 f.
Pitroff Pál : Arany János és a harmónia. Irodalom-esztétikai kísérlet.
25*
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(Felolvasta a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1018. nov. ülésén.)
Budapest, 1917. 15 1.
Iványi Béla: A Márkusfalvi Máriássy család levéltára. 1243—1*83.
Lőcse, 1917. LV., 176 1. A Szepesmegyei Történelmi Társulat kiadása.
N. Kiss Géza : A Felső-Nilus mentén. Vadásznapló. 35 eredeti fényképpel. Budapest, 1917. 179 1. Benkő-kiadás. Ára 6 kor.
Gábor Andor: Harminchárom.
Versek. Budapest, 1917. I l l 1. Dickkiadás. Ára kötve 5 kor.
Bródy Sándor: A szerető. Regényes színjáték 4 felv. Budapest. 1917.
135 1. Athenaeum-kiadás. Ára 4 kor.
Kaffka Margit : Kis emberek, barátocskáim. Budapest. 1918. 193 1.
Pallas-kiadás. Ara 10 kor.
Bónyi Adorján : Holnap. Begény. Budapest. 1918. 144 1. Singer és
Wolfner-kiadás. Ára 4 kor. 50 f.
Biró Lajos: Budapestiek. Novellák. Budapest.
Katalógus néhai Malonyai Dezső képgyűjteményéből s más gyűjteményekből származó színes metszetek, bútorok s egyéb műtárgyakról. Nyilvános árverés 1917. dec. 19. és 20. Budapest. 1917. 18 1. B. M. kir. zálogházak árverési csarnokának kiadása. Ara 1 kor.
Boóz-Deák Albert : Én . . . és a nagyvilág. Verseskönyv. 1882—1917.
Kolozsvár. 1917. 260 1. Gibbon-bizomány. Ára 8 kor.
Szelényi Ödön : .4 magyar ev. iskolák története a reformációtól napjainkig. Kül. tek. a középiskolákra. A reformáció négyszázados jubileumára.
Pozsony. 1917. II., 280 1. Wigand-nyomda. Ára 6 kor.
Id. Szögyény-Maricli László emlékiratai. 3 k. 1860—61. Kiadja fia.
Az Emlékiratok írója további közéleti működésének — 1893-ban bekövetkezett haláláig való — ismertetésével. 8 arckép ós 39 függ. Budapest.
1918. X., 430 1. Hornyánszky-nyomda. Ára 40 kor.
Andor ff y Mária : Tavasz után. Begény. Budapest. 1917, 288 1. Légrádykiadás. Ára 6 kor.
Móricz Zsigmond : A fáklya. Regény. Budapest. 1918. 350 1. Légrádykiadás. Ára 10 kor.
Török Gyula Szerelmes szivünk. Budapest. 1917. 222 1. Légrádykiadás. Ára 5 kor.
Kaffka Margit : .4г élet útján. Válogatott gyűjtemény régi és legújabb költeményeiből. Budapest. 1918. 47 1. Nyugat-kiadás. Ara 4 kor.
Sikabonyi Antat: Az alkotó lélek és a háború. Budapest. 1918. 160 1.
Pallas-kiadás. Ára 6 kor.
Pajzs Elemér: Az agglegény Pinterics. Begény. Békéscsaba. 1917.
172 1. Tevan-kiadás. Ára 5 kor.
Veér Imre: Lygeia. Az athéni dekadenoia regénye. Budapest. 1917.
159 1. Aczél-testvérek kiadása. Ára 5 kor.
Szini Gyula: Porcellán muzsika. Budapest. 1918. 164 1. Franklinkiadás. Ára 6 kor.
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Csűrös István : Az Űr gondot visel. Háborús elbeszélés. Budapest. 1917.
103 1. Kókai-bizomány. Ára 1 kor. 50 f.
Nógrády László : A mese. 1 k. A gyermekmese. Budapest. 1917. XI.,
232 L, XXXII. 1. Lampel-bizomány. Ára 6 kor.
Kató József : Életbarázdák. Versek. Budapest. 1917. 99 ]. Lampelbizomány. Ára 3 kor.
Tuba Károly : Álmok hegedűjén. Ujabb versek. Budapest. 1918. 96 1.
Lampel-bizomány. Ára 4 kor.
Farkas Antal : Jókedv a siralomházban. A nevető nyomor följegyzései
az 1915. háborús esztendőről. Budapest. 1918. 158 1. Népszava-kiadás.
Ára 6 kor.
Kosztolányi Dezső: Káin. Novellák. Budapest. 1918. 144 1. Pallaskiadás. Ára 5 kor. 60 f.
Szép Ernő: Emlék. Versek. Budapest. 1917. 210 1. Pallas-kiadás. Ára
6 korona.
Zsuzsanna Mária : Arany bárkán, ezüstös vizeken. Versek. A könyvdíszeket és az illusztrációkat Ferenczi Sándor rajzolta. Budapest. 1918.
78 1. A szerző kiadása. (Pallas-nyomda.) Ára 5 kor.
Csite Károly: Magyar szív. Egy falusi bíró története, Budapest. 1917.
33 1. Pátria-kiadás. Ára 2 kor.
Inotay László : Napfiak meséi. Rajzolta Nagy Sándor. Budapest. 1917.
79 1. Táltos-kiadás. Ára 7 kor.
Kortsák Jenő: A tűzrózsák és más novellák. Budapest. 1917. 176 1.
Táltos-kiadás. Ára 6 kor.
Majthényi György : Téli szimfóniák. Régi és új versek. Budapest.
1917. 67 1. Táltos-bizomány. Ára 4 kor.
Migray József: Magasban. Költemények. Nagy Sándorék rajzaival.
Budapest. 1918. 106 1. Táltos-kiadás. Ára 6 kor.
Szemere György : Füllentő Gergely tizenöt válogatott virtusa. Papírra
vetette — íródeák. Rajzokkal cifrázta Kiirthy György. Budapest. 1917
112 1. Táltos-kiadás. Ára 12 kor.
Geist Gáspár: Parábolán. Versek. Békéscsaba. 1917. 991. Tevan-kiadás.
Ludwig Biró : Hotel Stadt Lemberg. Roman. Autorisierte Übersetzung
aus dem Ungarischen von Eduard Kadossa. Berlin u. Wien. 250 1. Ullstein
u. Co. Ára 1 márka 25 pf.
Ludwig Birö : Don Juans drei Nächte. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Ungarischen von Leo Lázár. Berlin u. Wien. 1917. 184 1.
Ullstein u. Co. Ára 1 márka 25 pf.
Varga Bálint : Alexandriai Szent Katalin legendájának új (verses)
átdolgozása. Budapest, é. n. (1917.) 16 1. A Szent István Akadémiában
1917. okt. 5-én tartott előadás. (Különnyomat a Szent István Akadémia
Értesítőjének 1917-es folyamából.)
Péter Mihály : Emléklapok a felsőzempléni ref. egyházmegye történetéből. Sárospatak. 1917. 15 1. Nyomatott a ref. főiskola nyomdájában. Ára
70 f. (E mű tiszta jövedelme a «Gálszécsi István református emlékalapra»
fog fordíttatni.)
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Péter Mihály : Az Úr dicsér és oszt. Egyházi beszéd. Sárospatak. 1917.
16 1. Nyomatott a ref. főisk. nyomdájában. Ára 1 kor. (E mű tiszta jövedelmét a «Gálszéosi István református belmissiói-alap»-ra fordítják.)
Szemere Samu: Giordano Bruno. Budapest. 1917. VIII., 392 1. Akadémiai-kiadás. Ara 6 kor.
Fruin Róbert: Tiz év a németalföldi szabadságharcból. 1588—1598Fordította Antal Géza. A fordítást átnézte Nagy Zsigmond. I—II. k.
Budapest. 1916. XI., 260 1.; 1917. 286 1. Akadémiai kiadás. Ára 10 kor.
Komis Gyula : A lelki élet. I. k. Budapest. 1917. 392 1. Akadémiai
kiadás. Ára 6 kor.
Takáts Sándor: Rajzok a török világból. 1П. kötet. Budapest. 1917.
457 1. Akadémiai kiadás. Ára 6 kor.
Détsy Erzsébet: Baksay Sándor mint elbeszélő. Budapest. 1917. 82 1
Grafikai intézet.
Viktor Gabriella : A gyermek nyelve. A gyermeknyelv irodalmának
ismertetése főként nyelvészeti szempontból. Nagyvárad. 1917. 83 1. Béres
és Held nyomdája.
Házi Jenő : Detrekö vára a középkorban. Doktori értekezés. Budapest.
1917. 72 1. (Történeti értekezések 11 sz.) Stèphaneum-nyomda.
Eissen Gyula: Csányi László pályája. Arad. 1917. 79 1. «Arad és
vidéke» nyomdája.
Erdős Renée : Sibyllák könyve. Budapest. 1918. 107 1. Athenawmkiadás. Ára 4 kor.
Gellért Mária : Dávid. Begény. Budapest. 1918. 155 1. Athenammkiadás. Ára 4 kor.
,
Kassák Lajos : Misilló királysága. Begény. Budapest. 1918. 167 1.
Athenseum-kiadás. Ára 4 kor.
Szenes Béla : A Kristóftéri Kolumbus. Begény. Feiks Jenő rajzaival.
Budapest. 1918. 139 1. Biró M. kiadása. Ára 5 kor.
Mannheim Károly : Lélek és kultura. Budapest. 1918. 30 1. (Előadások
a szellemi tudományok köréből 1 sz.) Benkő Gy. kiadása. Ára 2 kor.
Cholnoky Jenő : A föld és népei. Népszerű földrajzi kézikönyv. Első
kötet. Amerika. Két színes térképpel, 32 műmellóklettel és 430 a szöveg
közé nyomott képpel. Budapest. 1917. 768 1. Franklin-kiadás. Ára 24 kor.
Sebestyén Jenő : Nietsche és Kálvin. Ethikai tanulmány. Budapest.
1917. 112 1. Kókai L. bizománya. Ára 3 kor. ,
Molnár Jenő: Egy kis bolt története. Regény. Budapest. 1918. 160 1.
Singer és Wolfner kiadása. Ára 6 kor.
Bodnár Gábor : A pedagógia tudományos alapvetésének főbb irányai
a XIX. században. Debrecen. 1918. 53. 1. Csáthy-kiadás. Ára 1 kor. 20 f.
Magyar- és világtörténelmi nevezetesebb események naptára. Iskolai
ós magánhasználatra. Debrecen. 1917. 227 1. Csáthy-kiadás. Ára 5 kor. 20 f.
Gábor Andor : A hatalmas vadász és egyéb figurák. Budapest. 1918.
117 1. Dick-kiadás. Ára 5 kor.
Zsoldos László : Az ürge. Budapest 1918. 173 L Franklin-kiadás. Ára
5 korona.
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Krúdy Gyula: Bukfenc.. Budapest. 1918. 112 1. Kultura-kiadás. Ára
4 korona.
Marivaux : Szeretem játéka. (Le jeu de l'amour et du hasard.) Vígjáték 3 felv. Ford. Badó Antal. Budapest. 1918. 78 1. Franklin-kiadás. Ára
80 fillér. (Magyar Könyvtár 885—6. sz.)
Mauks Kornélia : Képek Mikszáth Kálmán életéből. Budapest. 1918.
82 1. Franklin-kiadás. Ara 80 fillér. (Magyar Könyvtár 887—8. sz.)
Lázár István: Ruth. Napkeleti történet. Budapest. 1918. 154 1. Lógrádykiadás. Ára 6 kor.
Kabo* Ede: Az eleven kulcs. Egy szép ördög naplója. Budapest. 1918
63 1. Légrády-kiadás. Ára 50 fillér. (Legjobb könyvek 7. sz.)
Erdős Renée : Norma. Budapest. 1918. 63 1. Légrády-kiadás. Ára 50 f
(Legjobb könyvek 9. sz.)
Pauler Ákos : Medveczky Frigyes emlékezete. Arcképpel. Budapest.
1917. 14 L Akadémiai kiadás. Ára 1 kor.
Áldásy Antal : Csorna József emlékezete. Arcképpel. Budapest. 1918.
27 1. Akadémiai kiadás. Ára 2 kor.
Ignotus novelláiból. Budapest. 1918. 105 1. Nyugat-kiadás. Ára 4 kor.
Lázár Béta : Írók és művészek között. Száz vidám história. Képekkel.
Budapest. 1918. 164 1. Pallas-kiadás. Ára 6 kor.
Szomm-y Dezső : Harry Russel-Dorsan a francia hadszíntérről. (Az
író arcképével.) A borítékot Falus Elek rajzolta. Budapest. 1918. 261 L
Pallas-kiadás. Ára 10 kor.
Farkas Pál: Az es-riadi rézbánya. Regény. Budapest. 1918. 175 1.
Singer ós Wolfner-kiadás. Ára 6 kor.
Roboz Imre: Bródy Sándor és néhány színésznő. Budapest. 1918.
93 1. Korvin-nyomda. A szerző kiadása. Ára 3 kor. (Színes röpiratok 2. sz.)
Havas Alisz : Szent Borbála képe. Budapest. 1917. 240 1. Franklinkiadás. Ára 6 kor.
Kiss József: Avar. Budapest. 1918. 88 1. Athenaaum-kiadás. Ára 5 kor
Kőszegi László versei. Budapest. 1917. 70 1-. Benkő-bizomány. Ára
4 korona.
Malonyai János: Anthropokalypsis azaz Jelenések az emberiség jövendőjéből. Leírta ós díszítette Akantisz Viktor. Lipcse. 1917. 67 1. Rődernyomda. (Budapest. Rózsavölgyi bizomány.) Ára 4 kor. 50 f.
Heltai Jenő : Az utolsó bohém. Budapest. 1917. 157 1. Athenœunikiadás. Ára 60 f. (Olcsó regény 1. sz.)
Török Gyula: Porban. Regény. 1—2. k. Budapest. 1917. 302, 260 1.
Táltos-kiadás. Ara 10 kor.
Vargha Dámján : Imádkozzunk a diadalmas békéért 2 kiadás. Budapest. 1917. 78 1. Szent István Társ.-kiadása. Ára 1 kor. 50 f.
Miklós Ödön : A groningeni egyetemen tanúit magyarok névsora. Pápa.
1917. 12 1. (Budapest. Kókai-bizomány.) Ára 60 f.
Wolf József: Luther. Ünnepi játék. Budapest. 1917. 150 L Soholzbiaomány. Ara 4 kor. 50 f.
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Márki Sándor: Horváth Mihály. (1809—1878.) Történelmi életrajz. 7.
Budapest. 1917. 388 1. Athenœum-bizomâny.
Lengyel Menyhért : Charlotte kisasszony. Történelmi színmű 3 felv.
Budapest. 1918. 129 1. Ára 5 kor.
Biró Lajos : Hotel Imperial. Színmű 4 felv. 2. kiadás. Budapest. 1918.
152 1. Légrády-kiadás. Ára 5 kor.
Szekfü Gyula : A magyar állam életrajza. Történelmi tanulmány.
Budapest. 1918. 290 1. Diek-kiadás. Ára 7 kor. 50 f.
Korolenko Vladimir : Makár álma. Zúg az erdő. Két elbeszélés. Oroszból ford. Tomesányi János. Budapest. 1918. 63 1. Franklin-kiadás. (Magyar
Könyvtár 889—890. sz.) Ára 80 f.
Bérezik Árpád : Négy kosár és egyéb víg történetek. Budapest. 1918.
5! 1. Franklin-kiadás. (Magyar Könyvtár 91. sz.) Ára 40 f.
Bónyi Adorján : A boldog asszony. Begény. Budapest. 1918. 170 1.
Légrády-kiadás. Ára 6 kor.
Peterdy Sándor : A kétlelkű Éva. Regény. 2. kiadás. Budapest. 1918.
197 1. Légrády-kiadás. Ára 6 kor.
Lukinich Imre : Erdély területi változásai a török hódítás korában.
1541—1711. Budapest. 1918. 640 1. Akadémiai kiadás. Ára 24 kor.
Hornyánszky Gyula : Schwarcz Gyula emlékezete. Arcképpel. Budapest. 1918. 77 1. Akadémiai kiadás. Ára 4 kor.
Répay Andor : Összegyűlt könyek. Marosvásárhely. 1918. 167 1. Márványi Artúr kiadása. Ára 5 kor. 50 f.
Lengyel Menyhért : Egyszerű gondolatok. Budapest. 1918. 109 1. Pallaskiadás. Ára 4 kor. 50 f.
Sándor Imre: Boldogság... Novellák. Budapest. 1918. 130 1. Pallaskiadás. Ára 5 kor.
Pékár Gyula : A mezítlábas grófkisasszony és egyéb elbeszélések. Budapest. 1918. 144 1. Singer és Wolfner-kiadás. Ára 5 kor. 40 f.

Helyreigazítások. 1918. évf. 163. 1. 5. sor: fiáról, helyett olv. : fiáról(az emlékét szó törlendő.) — 205. 1. 17. sz. : irodalmi h. o. : irodalmi . .
226. 1. 7. s. : szóló, h. o. : oszló. — U. o. 14. s. — növeli h. o. : növelik. —
227. 1. 4 s. : A h. o. : A. — ü. o. 6. s. : János h. o. : János :. — 229. 1.
10. s. : Hagymássz h. o. : Hagymássyné. — U. o. 30. s. : tizenhetedik h. о :
tizenhatodik. — 231. 1. 3. s. : mint h. o. : mint a. — 233. 1. 18. s. : hivatkozás h. o. : hivatkozás-e műben. — U. o. 36. s. : «Rosnyai 1715 januárjában fogott a H. T. írásához» h. o. : «Rosnyai fia, Sámuel, 1715 januárjában
fogott a H. T. leírásához. »
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csehei 203 ; Daudet és Kiss 345 ;
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Alkotmány 191.
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Alsófehér 67.

Alszeghy Zsolt 80, 195, 198 ; Verseghy forrásaihoz 70 ; Epígon lírikusaink а XIX. sz.-ig 198, 250, 294.

Amadé László b. 198, 358 ; egy ismeretlen latin verse 198 ; Szűz Máriá-

hoz 309 ; Nagy szentséges .. . 309 —
310 ; Ah ! átkozott színes szív! ...
310 ; Van egy kinek neve nincs

3 1 0 - 3 1 1 ; Gondolatok... 311.
Ambrus Zoltán 6 - 3 0 , 61, 65, 74, 78,
105-127, 187,330 ; Színházi Esték
70, 116 j A gyanú 80 ; Régi és új
színmüvek 92. 115, 1 9 6 ; Vezető
elmék 120.
A Monarchia 67 — 68.

Anakreon 226.
Andor József 200 ; A tanítónő 79.
Andrád Sámuel, Az álom kiásatja az
apja kincseit

299—300.

Andrássy Gyula gr., id. 330.
Angyal Dávid 214 ; Kónyi M. 331 ;
Bethlen M. és Prévost abbé 333—334.
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Antalffy Gizella, Lessing a magyar
színpadon 89, 198.

antireformáció kora 242, 243, 293.
Apáczai Cseri János, Comenius és —
347 ; Magyar

Encyklopaedia

176.

Apor Péter, Metamorphosis 334,
Apponyi Albert gr. 363.
Apponyi Balázs, PsaUerium 333.
Aranka György 231, 232 ; nyelvművelő társasága 336, 337—338.
Arany János 56, 62, 67, 69, 72, 74,
76, 79, 84, 85, 91, 98, 130, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 144, 154,
155, 158, 184, 186, 190. 191, 195,
196, 199, 200, 203, 204, 225, 243,
249, 253, 254, 256, 258, 283 289,
315—316, 316—319, 326, 329, 330,
333, 344, 345, 346. 348, 364, 368.
369 ; — és Turgenyev 1—б ;
—• és a hagyomány 71; népiessége
71 ; lírája 73 ; utolsó napjairól 78 ;
kisebb epikai töredékei 87—89 ;
jambusai 143—144 ; Petőfi és —
185 ;
és a kereszténység 196 ;
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és a n é p 196 ; p a r a s z t j a i 196 ;
n é h á n y k ö l t e m é n y é r ő l 215—217 ;
h á r o m k ö l t e m é n y e svéd n y e l v e n
2 2 1 — 2 2 3 ; — és a Biblia 2 2 4 ;
elbeszélő k ö l t é s z e t e 230 ; p á l y a kezdése 2 3 0 — 2 3 1 — és a k á l v i n i s t a szellem 2 2 6 ; erkölcsi világf e l f o g á s a 225 ; — és az A k a d é m i a
326 :
Tengerihántás
1—5 ;
V.
László 1, 5; Szondy két apródja 1,
88 ; Néma bú 4 8 ; Az utolsó főpap
69 ; Vásárban 69 ; A gyermek és
a szivárvány 69 ; Toldi-trilógia
71,
szerb ford.' 1 9 7 , 288 ; Furkó Tamás 87—88 ; Nagyidai
Cigányok
87, 216, 342 ; A falu bolondja 88 ;
Bolond Istók 88, 316 ; A magyar
tánc 88 ; Öldöklő angyal 88 ; Mátyás dalünnepe 88 ; A betyár 88 ;
Hunyadi-cWäns 88 ; Mátyás anyja
88 ; Az utolsó magyar 88, 230 ;
Buda Halála 88, 141, 316. 326 ;
Kdua 88 ; Csanád 88 ; Szondi 88 ;
Két apród 88 ; Toldi Szerelme 141,
286, 288, 316, 317, 327, 334, a
Frithjof-rege és — 194, 288 ; Szent
László 170—171 ; Eh ! . . . 172 ; A
walesi bárdok 175—176, és V. H u g o
Les derniers bardes-ja 196 ; Toldi
198, 230, 315, 317, 334, 341 ; Rege
a csodaszarvasról 201, 202 ; Hatvani 201 ; Jálca ördöge 201 ; Tanári jubileumra 215—216 ; A rab
gólya 216, 223 ; Kies ősz 2 1 6 ;
Hec-hec 216 ; A hajótörött 216 ;
Vágtat a ló 216 ; Pusztai fűz 2 1 6 ;
Az örök zsidó 216 ; Népnevelés 216 ;
A lantos 217 ; Emléklapra
217 ;
Árkádia-féle 2 1 7 ; Évnapra 2 1 7 ;
Válság idején 217 ; Függetlenség
217 ; Egy életünk, egy halálunk
217 ; A legszebb virág 217 ; Szent
László füve 217 ; Pázmány lovag
217, 327 ; Rachel 2 1 7 ; Bor vitéz
217 ; Fiamnak
221, 222—223 ;
Ősszel 223 ; Czigánybúcsúztató 231 ;
Dévaványai juhbehajtás 231 ; Csaba
királyfi
288, 3 2 7 ; Daliás
Idők
317 ; Őszikék 316 ; Toldi Estéje 316 ;
Zrinyi és Tasso 317 ; Ágnes aszszony 327 ; Árva fiú 327 ; Széchenyi
emlékezete 342.
Arany J. születésének századik évfordulójára, Emlékfüzet 225.
Arany János-Társaság
(temesvári)
213—214.
A r a n y - s z ó t á r 286.

A r a n y J á n o s n é 78.
A r a n y László 216, 217 ; Elfrida
327.
Ariosto 194.
Аг к y József, A rajongó 82.
Asbóth J á n o s 330.
Aspasia 226.
A Társaság 6 6 , 190.
Athenaeum 191.
Attila-monda 337.
Aczél P é t e r 9 3 .
Augsburger Allgemeine Zeitung 2 6 6 .
Auróra 226.
Austerlitz K á r o l y 309.
Az Érdekes Újság 66—67 ; Dekameronja 362.
Az Erő 328.
Az Est 66, 190, 325.
Az Újság 67, 1 9 0 .
B a b i t s M i h á l y 61, 64, 65, 150, 2 0 0 ,
313, 346; 3 6 9 ; Irodalmi problémák
69, 70, 137, 181—186, 200, 203,
284, 2 9 6 — 2 9 8 , 334, 340 ; Gólyakalifa 75, 80, 183, 204, 2 9 7 .
Bacher S i m o n 6 9 .
Baosányi J á n o s 140, 341.
Bacsó B á l i n t 52.
Radios F e r e n c 4 9 .
B a j z a József 56, 89, 141, 143, 226,
307, 362 ; k r i t i k a i 198 ;
Vándor,
forrása 5 1 — 5 3 ; Kámor 191.
Bakonyi H u g ó , Az ember tragédiája és
és egyik német rokonműve. Schack
gr. Világkorszakai
319—320 ; A
nyélvek és egyedek szókincse 3 5 0 —
351.
B a k o n y i K á r o l y , Az obsitos 2 0 5 ; ée
K á l m á n I m r e , Tatárjárás 8 0 .
Baksay S á n d o r 91, 367 ; k ö l t é s z e t e
196 ; n y e l v e 365 ;
Összegyűjtött
irodalmi
dolgozatai 5 7 — 6 1 ,
66,
199.
Balassa Á r m i n , Megjegyzések egy elnöki beköszöntőre 205 ; Válasz egy
epistolára 2 0 5 ; A «vajda» utolsó
jelöltsége 3 5 1 .
Balassa B á l i n t 198, 205, 2 2 8 — 2 2 9 ,
231 ; i s t e n e s énekei 323.
Balassa B é l a , Halálos fiatalság 197.
Balassa József 224.
Balázs S á n d o r , Féleségünk 3 3 2 .
Bálint L a j o s , A kritika a válaszúton
81 ; Biró Lajos 350.
Balla I g n á c 3 4 9 ; Az 6 keze 7 6 ; Csodálatos váza 349.
Balogh Á d á m 130.
Balogh Áiám nótája 130, 3 2 1 .
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Balogh Jferenc, A debreceni ref. kollégium

története 98—99.

Balogh Tihamér, Almási 330.
Baltazár Dezső 225.
Balzac 42, 120.
Bán Aladár 72, 200 ; A Toldi-monda
alaprétege 71, 196, 290, 334.

táegymxjtató.

Beniczkyné Bajza Lenke 187.
Bentham 169.
Beöthy László (színigazgató) 68, 207.
Beöthy Zsolt 59, 60, 61, 209, 210,
214, 242, 285, 338, 353, 356 ; Ferenc
József királyunk és Erzsébet királynénk 92—93 ; Arany J. 204, 287
Zrinyi fejlődéséről 354.

Bangha Béla 74.
Bánhidy Hona, Boros Frigyesné 205.
Bánk bán-monda, német tárgytörténetéhez 69 70, 195.

Béranger 259.
Bérezik Árpád 98, 327, 330, 331.
Berde Mária 70.

Bánóczy József 224, 327 ; Jelentés az

Berecz Dezső, Mozaik 369.

1915—16. évi Péczely-regénypályázatról 326 327.

Banville 111.

Berettyó János, Egy szeplő Herczeg F.

Bárány Péter, Magyar Psychologia 342.

Baranyai Zoltárt 353 , 340.
ről és a tanításról

Bárd Miklós 98.
Bárd Miklósné 98.
Barla Jenő, Szeremley Barna 69.

Barnovsky színigazgató 79.
Baros Gyula 99, 203, 227, 230, 328.
Két aphorisma-gyűjtemény
68 ;
Arany, Petőfi, és a ponyvairodalom
85, 250—251 ; Jnstitoris Gábor egy
levele 198.
Barsi F r i g y e s , Ki ébréd hősi lanton ?
202.

Barta Lajos 190 ; Az élet arca 76.
Bartha József 289 ; Tompa Mihály
költője

341.
Baróti Lajos 302, 303.
Bartók György 328.
Bartók Lajos 296.
Bashkirtseff Mária 123.
Bataille, darabjai 118.
földjén

Utazásaim a lappok

72.

Batta István, Egy XVIII.
sz.-beli
plágium 176—180.
Bayer Alice, Marmontel hatása Magyarszágon 198, 294.

Bayer József 50, 187, 230.
Beale 156.
Beatrix, Estei 276. 277.
Beck Laios 192.
Bécsi-kódex 291.

Beimel József 265, 271.
Bél Mátyás 367.
Béla, III. 279, 280.
Bellaagh Aladár, Arany 345 ; Mit tett
Mária
Terézia nemzeti müvelödésünkért ? 3 4 5 ; Mikes 345.

Benda Jenő, Circe 79.

221.

Berkes Imre, Bülbül hadnagy 203.

345.

emlékezete 325 ; A Zrinyiász

stílusán 343.

Bergström, Bich., Främmande Lyror

Barcsai Károly, Tompa M. a nevelés-

Báthory Ferenc,

Beregi Oszkár 80.
Berónyi Ferenc b. 129.

Berliner
Berliner
Berliner

Börsen-Courier 191, 328.
Lokal-Anzeiger
68.
Tageblatt 6 8 , 192.

Bernáth Gazsi 204.
B e r n s t e i n , Az ostrom 118, A titok 118,
B e r t a l a n f f i Pál, Világnak Két rend-béli
Rövid Ismérete 177—180.

Berthod 215.
Berze Nagy János 71.
Berzeviczy Albert 326, 335;

Trefort

Ágoston emlékezete 9 0 ; Arany
János emlékezete 190, 287 ; Tompa
Mihály
emlékezete 193, 289 ;
Széchenyi és a közművelődés 330 ;
Délen 331, 334.

Berzeviczy István, Tanulmányok és
karcolatok 96—97.

Berzsenyi Dániel 198, 355.
Bessenyei György 188, 189,230,243.
Besze János 46.
Besztercei Szójegyzék 74.

Bethlen Imre gr., Abellino 337.

Bethlen Miklós gr., és Prévost abbó
70, 333—334.
Bevthe István, Stirpium nomenclator

217.
Bezerédj Ödön 269.
B. Gy. 98, 229, 231, 233, 369.
Biblia

365 ; Arany J . és a — 224 :

Husszita — 291.
Biblioteks Bladet 3 2 8 .

Binder Jenő 294 ; в. Qyónis. %Kalvarienbriefe»

76 ;

Arany

emlékezete

203, 287,
Birk-Kódex

202.

Birkás Géza 334 ; Bethlen Miklós és
Prévost abbé 70.
B i r k e n , S. топ, Spiegel der Ehren

70,
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Imperial

78 ; Don Juan három, éjszakája 199 ;
Serpolette 328 ; Mélység lakói 348.

Biró László, Szlávik Mátyás

204.

Bismarck 111.
Björkman, Gunnar 348.
Bjurman, Gjunar 79, 205.
Blaha Lujza 340—341.

Hirlap 68, 192.
Szemle 68, 193—195, 3 2 8 -

332.
Budó Jusztin 323.
Bulwer 191.
Bulyovszky Gyula 331.
B u r n s 259 ; Jolly beggars 259.

Busbequius, Exclamatio 293, 327, 340.

Bleyer J a k a b 70, 196 ; Jövőnk és a
tudomány 332, 359 ;
Deutsch-ungarn 336.

Budapesti
Btidapesti

Ungarn

und

Buvatelli, Rambervin 277.
Büchner Ernő, Erő és anyag 320.

Büttner Lina, G. 191.

Boccaccio 68, 122; Két novellája
XVI. sz.-i irodalmunkban 311—
314 ; Voller és Grizeldisz
Bod-kódex 337.

23.

Byron 166, 191 ; Mazeppa 70 ; Don
Juan
Kain

175,
319.

195,

296,

360,

361 ;

Caillavet, 1. Fiers.
Cairel, Elias 276.

Bodnár Zsigmod 16.
Bogisich Mihály 250.
Boileau, A pulpitus 338.

C a l d e r o n , Zalameai

Bolté 314.
Bonfini 70, 88.
Borbás Vince 94.
Bornemissza Péter 311,
314.

Calepinus 343.
Carlyle 56, 91, 259.
Celtis Konrád 292.
cenzúra 323.
Chalupka Rezső 344.
Châtillon Anna (Ágnes) 276, 279.
Cherbuliez 121, 127.
Cholnoky László, novellái 345.
Coleridge 155.
Comenius, és Apáczai 347.
Concha Győző 75.

312,

313,

Boros Ferenc 196; Tompa M.

196;

Móricz

Zsigmond

335.

Boros Frigyesné, Bánhidy Ilona 206.
Borsszem Jankó 330, 331.
Borz G y u l a , Kazinczy írói összeköttetései fogsága idejéig 198, 231—232.

294.

Corneille,

A miskolczi Lévay

Bottlik József,

József-kör megalakításáról

Bourget,

202.

Paul 21, 122—123, 331 ;

L'émigré

29.

Bowring, John 165 ; Poetry of the
Magyars stb. 166 169, 173—174.

Brassai Sámuel 295.
Bright, Travels from. Vienna through
Lower Hungary 164, 165.
Briefe Ânes reisenden Engländers 165—
166.

Brieux, drámái 177.
Brieits Frigyes, Molnár Ferenc 334—
335 ; Túri

Béla 335.

Bródy Sándor 66, 77, 190, 196—197,
200, 3 4 0 ; A Dada 66. 67, 68, 79,
190, 192, 196, 203 ; A tanítónő 68,
80, 201, 2 0 4 ; Lyon
Lea 78,
332 ; Vitéz László 79 ; Buza 79 ;
A szerető 192, 201, 204, 205, 206,
207 ; Jegyzetek a kormányzó utolsó
napjairól
és haláláról 3 5 1 .

Bruckner György, Renaissancekori erkölcsi állapotok

hazánkban

Brunius, August 349.
Budai Krónika
Budapest 328.

170.

367.

P.

la.

bíró

116.

Galerie

du

Palais

215.
Csáky György gr. Sorsjáték 70, 73, 80.

Csáky István gr. 93.
Csánki Benjámin 225.
Császár Elemér 59, 84, 190, 198, 213,
214, 326, 327 ; Baksay S. írói hagyatéka 66 ; Tompa Mihály
73—
74, 289 : A német költészet hatása
s t b . 187 ; Tompa M. emlékezete
190 ; Toldy F. kritikai
munkássága

197—198, 294—295 ; A Berzsenyikritika eredeti fogalmazványa 198 ;
Amadé L. egy ismeretlen latin verse
198 ; Shakespeare és a magy. költészet 229—230 ; Arany
J. 287 ;
Szontagh Gusztáv kritikai
munkássága 329 ; Kovács Ferenc irodalmi
hagyatéka 338.

Császár Ernő 92.
Csat hó Kálmán, A nők titka
Bársony ...

81 ; A

81 ; A kimenő 81.

Csató Pál 191.
Csengeri János 334.
Csepreghy Ferenc 336,
Csikó' 206.

Csepreghy Ferencné 336.
Csepreghy János 336.

350 ; Sárga
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Cserey Farkas 86.
Cserey Mihály 334.
Csermelvi Gyula 341.
Csernátony Lajos 330.
Csernus Mihály 74.
Csiky Grrgely 91 ; Szigeti J. és —
86—87 ; Buborékok 86—87, 296.
Csillag Lipót, A nagykállói rabbi nótája 202.

70.
Deréki Antal 74, 80 ; A szív 74.
Déri Tibor, Lia 196.
Der Merker 69.

Dessewffy József gr. 226.
Deutsche Tageszeitung 69.

Csízi István 293.
csízió, legrégibb magyar 343.
Csizy Jánosné 161.
Csokonai Vitéz Mihálv 141, 198, 228,
293, 294, 315, 327, 342, 348 ; Dorottya 88.

Csokonai-kör 98, 225.
Csuzy Zsigmond 196.
Csürqs Ferenc, A debreceni városi
nyomda története 98.

Curtius Rufus, Qu, 337.
Czakó Zsigmond 31.
Czebe Gyula, Vértesy Dezső 70.
Czech János 273.

Dévai Bíró Mátyás 79, 347 ; Orthographia 341.

Dezasse-Lindheim, Ilda, Die weiche
Welle 346.

Dézsi Lajos 209, 214 ; B. Jósika Miklós 55—57, 67, 70, 72, 79, 80,
203, 295 ; Adalékok B.
Jósika
Miklós életrajzához 336 ; Marocsai
János colligatuma 338 ; B. Kemèn y
Zsigmond és Kovács Lajos levele
b. Wesselényihez 338.

Dickens 49, 120, 364; — és Petőfi
302 ; Pickwik-klub
vér 302.
Die Warhf.it 333.

Czech-kódex 291.

Czeglédy Ferenc 349.
Czeglédy György 347.
Cziráky Antal gr. 262.
Czóbel Minka 335.
Czobor Alfréd, A kassai szinészet története, 350.

302 í Twist

Oli-

Diószeghy Tibor, Segesvár közelében
megtalálták Petőfi óráját 346.

Diószegi Sámuel 94.
Dittrieh Vilmos 87, 316.
Divald Kornél, A Magy. Tud. Akadémia palotája és gyűjteményei 323—

C.'.obor Mihály. Chariclea 198.
Czuczor Gergely.
Danielovics Kálmán 74.
D' Armand ezredes 57.
Darnay Kálmán, Kisfaludy

S. sze-

relmei 350.

Darvas Pál 161.
Das Ausland 173—174.
Daudet, Alphonse 117, 120, 345.
Dávid Ferenc 341.
Dayka Gábor 140, 231, 232.
deák 292.
Deák Albert, En és a nagyvilág 199.
Deák Ferenc 233, 268 ; húsvéti cikke
92 ; az 1861-i felirati beszéde 92.
Deák Gyula 97.
Deák Imre, Móricz Zs. fáklyája 347.
Deák Margit, Baksay S. nyelve 365.
Debreczeni Gvula, A megalázott kevélység 3381
Debreczeni Protestáns

Déli Hirlap 69, 195, 332—333.
Délmagyarország 195.
Delta, Valami Csák y gr. darabjáról

Lap

69,

195,

324.
Dobsa Lajos 330.
Dóczy Jenő 288.
Dóczy Lajos 330 ; Csók 82.
Doleschall Gábor 350.
Doleschall Gabriella, 1. Xántusz Jánosné.
Donits András 293.
Dosztojevszky 20, 364—365.
Döbrentei Gábor 89, 167, 173, 188,
197, 202, 226 ; Macbeth-ford.

230.

Döme Károly 231, 232.
dráma (magyar), mai 69, 190, 325.
Dráskóczy Gyula 157.
Drégely Gábor, A szerencse fia 200 ;
Egy férj, aki mindent tud 332.
Dubnici krónika 88, 170.

Dugonics András 205, 312 ; Szerecsenek 293—294 ; Etelka 352.
Dugonics-Társaság 205, 349.
Dumas, A. id. 49, 117, 121, 183.
Dumas, A., ifj. 108, 121 ; drámái

117, 118; Kaméliás hölgy 121.
332.
Decsy Sámuel 337.
Dunántúli Protestáns Lap ЗЗЗ.
Degré Alajos 296 ; Visszaemlékezései
53, 54.
Ébresztő 196.
Dékáni Kálmán 214.
Eckhardt Sándor, Az aradi közmű-
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velödési palota francia
könyvei
93 94.
Edda 194.
Edelstein B e r t a l a n 224.
Ed vi Illés Pál 188.
Egressv Gábor 350.
Egyenlőség 69.
Egyetemes Philologiai Közlöny 69 — 70,
195-196, 333-334.
Elek Oszkár 289 ; Vajda J. «A végrendelet!» c. költeményéről 53 — 5 4 ;
Jókai és az oroszok 84, 250 ; « A
walesi bárdok» tárgyának első megemlítése irodalmunkban 175 — 176 ;
«A walesi bárdok» tárgyköréről 196.
Élet 70, 1 9 6 - 1 9 7 . 334 335.
Ellenzék 197.
Emberöltő 201.
Endre, I I . 276, 277, 280.
Endre herceg 281.
Endrődi Sándor 67, 138, 144, 200, 344.
énekeskönyv, egy X V I I . sz.-i — a
sárospataki könyvtárban 336 ; —
Petrovay Miklós- -e 338.
énekmondók 291 292.
Engel Keresztély 337.
Enz Géza 342.
Eöry Lajos. Baksay Sándor 196.
Eöry Szabó Gábor, Arandó és Miranda 326.
Eötvös J ó z s e f b . 46, 55, 68, 76, 288 ;
Madách és — 175, 360—361 ;
Karthauzi 49, 93, 175 ; Falu jegyzője
175, 361.
Eötvös K á r o l y 341, 351 ; Az utolsó
szó Istenhez 199.
Érdekes Ü j s á g 335.
Erdély Jenő, A jront lelke 345.
Erdélyi J á n o s 98, 143, 216, 217, 250,
257, 260, 295.
Erdélyi L a j o s , Az udvarhelymegyei
székelység és a nyugati magyarság
nyelvi összefüggése 201.
Erdélyi Szemle 71, 197, 335.
Erdődy J u l i á n n á grófnő 93.
Erdős Renée 72, 200, 335.
Érsekújvári kódex 337.
Erzsébet k i r á l y n é 92- 93.
Esti J á n o s n é 91.
Esztendő 335.
Eszterházy A n t a l gr. 129.
Ethnog raphia 71 — 72.
Eulenspiegel 311, 312.
Euripides 333.
Eva 335.
Évkönyv, A Gyöngyösi írod. Társ.—e
98 ; Az Izr. Magy. írod. Társ.—e

224 - 225; A Pozsonyi írod. Társ.—e
354 ; A Magy. Könyvkereskedőlej— e
365 ; Az Örsz. Ref. Tanáregyesület—je 369.
Ewers, H . H., Alraune 333.
F á b i á n J u l i a n n a 293.
Fabó A n d r á s 343.
Fabó B e r t a l a n , Zsidó színészekről 202.
Fabricius Balázs, Szikszai, szókönyre
217 ; Emlékbeszéd Perényi Gáborní
felett 348.
F a i d i t , Gaucelra 276.
Falk Zsigmond 203, 204.
Falu T a m á s , Padok zenéje 200.
Faludi F e r e n c 68, 198, 288 : Nincsen
neve 311.
Faragó J e n ő 206 ; Levél eyy íróasztal
hoz 341.
Farkas A n d r á s 341.
Farkas F e r e n c 156, 162, 188.
Farkas Gyula 158.
Farkas I m r e , Bosporus 328.
Farkas Zoltán 190.
Fáy A n d r á s 56, 68, 89, 226, 268.
Fáy András, Attila 327.
Fazekas Mihály, Ludas Matyi 195.
Fejér József, A biblia hatása az Ember Tragédiájára 195.
Fejérváry Károly 231, 232.
Fekete Alfréd, Panik des Herzens 191 ;
Die Verhüllte 191.
Fekete I m r e 230.
Fekete J á n o s gr., Mes Rapsodies . . .
340.
Fekete Mihály 206.
Feleki Sándor 224.
felújulás kora 2 9 3 - 2 9 4 .
Felvidéki üjság 3 3 5 - 3 3 6 .
Fenyő Miksa 203, 346 ; Babits M. 203.
F e r d i n á n d , I I . 193.
F e r a u t , R a i m o n 277, 278, 279, 280,281.
Fereno József, I. 92.
Ferenczi Zoltán 59, 230. 287, 293, 326,
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Fodor Ágoston 161.
Fodor Gyula 190.

Lajos udvartartása
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Forró Pál, Curtius-ford. 337.
diákkor

története

Fournier Ágoston, I.
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Gulyás József 289, 294, 337, 369; A
sárospataki kéziratos népmesegyűjteHankiss János 195.
mény 70, 71, 1 9 8 - 199 ; Erdélyi J.
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K á r p á t i Aurél 69, 195 ; Kömíves KeleJoel Béla. .4 «Ma» szépirodalma 335.
men 197, 203.
J o h a n n a , I., nápolyi királyné 281.
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K é k y L a j o s 211, 214, 338 ; Baksayk i a d . 5 7 - 6 1 , 66 ; Tompa-kiad.
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Kotsi Patkó János, Galotti Emilia
Kisfaludy Sándor 198, 228, 233, 309 ;
ford. 90.
szerelmei. 350.
Kovachich György 231, 232.
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Kiss Ernó, Arany és Gyulai 84, 250 ;
Kovács
Ferenc,
irod. hagyatéka
Tompa Mihály 339.
338.
Kiss Géza, H., Reviczky rózsái 328.
K o v á c s Géza,Kazinczy egyik epigrammáKiss János, Nemzeti játékszíni Zsebjához 195 ; Magy. nemz. irodalomkönyv 170.
tört. 202.
Kiss József 67, 82, 147, 224, 344, 369 ; Kovács Gyula, E. 336, 337, 350.
jambusai 145 — 146.
Kovács János 349.
milmányok Arany J. epikájáról 200,
230 231, 289 ; Titkári jelentés 2 4 9 251 ; Tömörkény I. 296 ; Agai Adolf
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Kovács József, A poéta és múzsa 50 ;

Kováos Lajos 338.
Kováos Pál 338.

sága 71 ; Az
74 ; Ambrus

Kováos Sándor 367 ; Méreg 76.

Kovaofóozy Mihály 52.
Kozma Andor 59, 67, 76, 330, 367 ;
Baksay S. emlékezete 91.

Kőhalmi Béla 364 ; Budapester Brief

352.
Köjön 202.
Kökény László, A gyermekvilág poéziséröl 66.

Kölcsey Ferenc 49, 141, 228 ; kritikái
198, 332 ; Berzsenyi-kritika eredeti fogalmazványa 198 ; Rákosnak
nymphájához 226 ; Rác nyelvből 306 ;
Vitézi énekek 306 ; Panasz 306, 307 ;
Könnycsepp 307.
Kőlesdi harczrul 128 - 1 3 4 .
Kölner Tageblatt 199.
Kölnische Zeitung 73.

költészet, háborús 77 ; a mai - vers
idoma 135 -154; az iskola a —
ben 200; provençal 275-282.
Könyvek könyve 364—365.

könyvkereskedelem, a 18. sz.-ban 322
323.
könyvnyomdászat, a XVIII. sz.-ban
322-323.
könyvtár, az aradi
közművelődési
palota —a 93 — 94 ; a sárospataki
Rákóczi — katalógusa 227 — 228 ; az
eperjesi egyház —a 340 ; 1. még
Nemzeti Múzeum.
Körmendy Viktor 66.
Körös Endre,

Tompa,

a nemzeti költő

333.
Körösi Sándor 293 ; Az Áfium
pontjai 327 ; Zrínyinek
beszéde 334 ; Az Áfium

vitás

egy példaés Busbeck

340.
Középiskolai Tanáregyesületi
Országos 203.

Közlöny.

Krämer, Lotten von 221 — 222 ; Arany
Fiamnak,

A

rab

gólya,

ősszel o.

költeményeinek svéd ford. 222—
223.
Krécsy Béla, Gondolatok Kossuth L.
amerikai

beszédeiből 328.

Kristóf György 292, P. Thewrewk József levelei 198, 294.

kritika (irodalmi) 81, 197, 245-248 ;
297-298 ; Toldy F.—i 197-198 ;
Kazinozy—i 198 ; Koloséi—i 198,
332 ; Szontagh Gusztáv—i 329.
Kritika

Kropf Lajos 166.
Krúdy Gyula 74, 203 ; Szindbád ifjú-

Versek 170

73, 339,

irodalomPestenl917-ben
Z. 74 ; Bukfenc 351.

Kruzsélyi Erzsike 335.
Kubinyi Ernő 77.
Kuhn Ernő, Az egyetlenért 73, 80.
Kun László, A tanítónő 347.

Kúnos Ignác 224.
Kurczböok József 323.
kuruc balladák, hitelessége 131

134 ;

293, 3 2 0 - 3 2 2 ; A kölesdi
harcrul
1 2 8 - 1 3 1 ; Oeskay L. nótája 1 3 2 ;
134 : Újváriak dicsérete 133 ; Balogh
Ádám nótája 293, 321.

Küküllei János krónikája 88.
K ü r t h y E m i l , Láng Lajos,
Sándor és a színészet 344.

Endrődi

Laborfalvy Róza, 1. Jókai Mórné.
Laczkó Géza, Móricz Zs. háborún novellái

77 — 78 ; Noémi

fia

193.

Lajos, I. 281.
Lakatos László 346, 347 ; Tavaszi játék
68, Két regény 68, 76 ; A pók 203.
L a k a t o s Vince, Magyar költők egymásról 228.

Laky Adolf 368.
L á m F r i g y e s , Az iskola a magyar költészetben 200.

Lamartine 155.
Lampérth Géza 367 ; Thurzó Klek szerelmes levele 1528-ból 201 ; A
levélírás kezdete 205.

mayy.

Landauer Béla, A tanár 76.

Landerer Katalin 322.
Landerer Lajos 261, 262, 263, 264,
269, 270, 271, 272, 273, 274.
Láng Lajos 344.
lantosok, 1. ének mondók.
Lányi Sarolta 335.
Laskai János, verses levele a fíkurirleáról 198.
Lasz Samu 224.
László, IV. 280.
László Zsigmond,

A kuruc balladák

233, 320-322.
Lavedan, drámái 117.
Lavotta János 204.
Lázár Béla 81.
Lazarevics István 292.
Lefiler Béla 328 ; A Szózat hatása Runeberg «Vart land» с. költeményére
218 ; Arany
J. három költeménye
svéd nyelven 221 — 223.

Leffler-Liljenkrantz Signe 205, 348.
Lehmann Vilmos 339.
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Lehr Albert 327 ; Hírlapjaink magyarsága 2 0 1 , 2 0 2 ;

Arany-magyarázatok

342, 343 - 344.
Leipziger

illustrierte

Zeitung

Lendvai István 69.
Í90 ;

205, 336 ; Tájfun

A táncosnő
Bosporus

205 ;

328.

367.
Madách Imre 84, 200, 296 ; — és a Byron-féle Don Juan 195 ; — és Eötvös
1 7 5 , 3 6 0 - 3 6 1 : Az ember

Lengyel Zoltán, Magyar Névkönyv 74.
Lenkei Henrik 224 ; Kató bosszúja

327.
Lessing

Ma 335, 336, 337.
Macanlay 56, 91.
Machiavelli 293, 327. 340.
Mácza J á n o s , Agitációs füzetek a színpadért. 1. Színház — 1918. 366 —

73.

Lenau, N.. 155 ; Faust 87.
Lengyel Menyhért

táegymxjtató.

175, és Schack

319-320.
Madai

139 ; a magyar

színpadon

89 90 ; Miss Sara Sampson 89 ;
Bölcs Náthán 89, 90, 116 ; Minna
v. Harnhelm 89, 90 : Emilia
Ga
lotti 89, 9 0 ; Hamburgische Dramaturgie Hg.

Lévay Jrén 161.
JLévav József 67, 155. 159, 160, 202,
252 260, 335, 351, 367, 368 ;
Tompa emléke 193, 202 ; Babiloni
vizeknél 3 2 5 ; Mikes 325, 351 ; Szüretünk
325, 351 ;
Tompa-morzsa

, 348.
Lévay József-kör, miskolc/.i 202.
levélirodalom (magyar), kezdete 205.
Lichtenberg Henrik.

Wagner Richard

90-91.
Lillo 189.
Lindauer János 323.
Lindh, Theodor 218.
lira (magyar), az újabb — fejlődése
67 68.
Lisznyai Kálmán, Balassa Bálint bőrtávdalai 229.
Litkrarischea Echo 339 - 3 4 0 .

tragédiája

gr. Világkorszakai

Gyula,

Ember

szól

a tűzből

224 - 225.
Madarász László 43.
Madva Ferenc 216.
M a d z s a r I m r e , Bajnok ébred hősi lanton
201
202.
Magyar Figyelő 73 — 74, 200, 340.
Magyar Hirlap 200, 341.
Magyar Hírmondó ( R á t h M.) 233.
Magyar könyvszemle 186, 200, 340.
Magyar Középiskola 200, 341.
Magyar Kultúra 74, 200 — 201.
Magyar Kurír 226, 227.
Magyar Nyelv 2 0 1 - 2 0 2 , 341 344.
Magyar Nyelvőr 7 4 - 344.
Magyarország 74, 344.
Magyarország és a Nagyvilág 330.
Magyar Paedagogia 202.

magyarság, ügye a külföldön 95 97.
Magyar Színház 79, 80.
Magyar Színpad 344.
Magyar-Zsidó Szemle 224.

Mahler Ede 224.
Maistre, Joseph de 9L
Majer Fidél 168. —
Majláth Antal 267, 274.
Majláth János, Magyarischc Gedichte

Liudprand krónikája 171.

Loránlffy Zsuzsanna 227.

167, 168.
Majláth János gr. 261.
Malakiás próféta 364.
Marczali Henrik 224, 340,
Margit, III. Béla neje 280.
Mária, V. István leánya 277, 278,

Losonczi Phoenix 216.
Losonc/.i Z o l t á n , Egy régi magyar hangváltozás 74.

Mariav. Ödön 193.
.Marivaux 295.

Jyobkacitz-kódex 337.
L o n g f e l l o w , Századok legendája 320.

Loósz István. Bartók Lajos 196, 199,

29«.
Lope de Vega, Király és pór 116.

280.

Louys, Pierre, Aphrodite 123.

Markalj

Löff 1er Nina 78.
Lőrinczy Judith 72.
Lórinczy György 72.
Lnka Sándor 263.
Lntber Márton 311, 347.

Márki Sándor, Thaly K. emlékezete 332 ;

L u x , J o s e p h Aug., Ung. National
ratur 75.

históriája

Horváth

Mihály

311, 312.
349.

Markó Miklós 204 ; Titokzatos hagyaték 204.

Markusovszky Samu, Bél Mátyás 367.
Lite-

Marmontel 294.
Marocsai János colliogatuma 338.
Marót Károly 175, 296 ; Madách is a
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Don Juan 196 ; Madách

és Eötvös 360—361.

vető elvei 296 ; Tompa
tészetünkben 347 - 348.

helye köl

Ma rte] 1 Károly 281.

Mogk, E. 336.

Martos Ferenc, Balassa Bálint 228 —

Mohácsi Jenő 76 ; A makrancos her

229.
Masznyik Endre, biblia-ford. 76.
Mátyás király 204-205, 217.
Mauks Ilona, 1. Mikszáth Kálmánné.
Maupassant 21, 117, 122, 125, 331.
Medows 130.

сед 333.

Moldován Gergely 328 ; Egy román
szemle

magyar

irodalmi

anyaga

325-326.
M o l i è r e 259 ; Képzelt

beteg 116.

Molnár Borbála 293.
Méhely Lajos, Megjegyzésele az Aka- Molnár Ferenc 66, 75, 78, 190, 206,
démia Helyesírási
vaslatára 191.

bizottságának ja-

divat 190,191, 203,204, 205, 206,

Meilhac 117.
Mélacsai 351.
Melegdi János,

224, 334 - 3 3 5 , 339, 350 ; Ördög
13, 69, 368 ; Farsang 70 ; Uri

336, és Corneille egyik vígjátéka
A legrégibb magyar

csízió 343.

Melich János 214 ; Régi nyelvemlékeink 201 ; A Birk-kódexről
202 ;
Latin jövevényszavainkról 343.

2 1 4 - 2 1 5 ; Fehér felhő 3 4 0 : Mo.
tegnap, tegnapelőtt 368 ; Az aruvimi erdő 368 ; Ismerősök 368, 369.

Molnár Viktor, államtitkár#350.
Molnár Viktor (Abafalváról) 161.

Méray-Horváth Károly, Örök lüz 70,

Molo, Walter v., Cäcilie von Тогтац

79, 195.
Merimée, Prospère 134.

Moly Tamás 346 ; Az igaz élet 70.

192.

M<-rkur 232.

Mészáros tábornok 43.
Mészöly Gedeon. A Szélestei-féle ráolvasás 2 0 1 — 2 0 2 ; Legrégibb
bibliafordítóinkról
291 ; Bécsi kódexk i a d . 291 ; A költő Zrinyi ügyvédjének leveleskönyvéből 343.

Moore, Thomas 166, 169 ; So warmy

Metastasio 333.
Metternich Cl. hg. 271, 274.
Meyer,

Konwersations

Lexikon

monda, a Bánk-bán — német tárgytör
ténetéhez 6 9 - 7 0 , 195; Toldi 71, 196, 290 ; turul - 71 ; Frith
jof - 194; trójai — 292: Attila
337 ; Világbíró Sándor—ja 337.
Monoszlai András 343.
Montfleury 215.
we met 169.

95,

Móra Ferenc 349 ; Tanító-mesterünk

96.
Meyer P. 277, 278.

Moreto, Közönyt közönnyel llti.

Mezei Ernő, Eötvös Károly 341.
Michels, Victor, Über Begriff и. Auf-

Móricz Zsigmond 04, 66, 81, 205,
335, 345 ; háborús novellái 77 -

80.

70.

78 ; parentjai 196 ; Pacsirtaszó 66,

Mikes Kelemen 49, 345 ; Törökországi

76, 81, 200, 204 ; Sári bíró 81 :
Kiss Samu Jóska 205 : A fáklya

gaben d. deutschen Philologie

Mihályfy Károly 327.
Levelek 348.

Miklovics Ferenc 156.
Mikszáth Kálmán 30, 45, 78, 296,

347.
Morley, John, Tanulmányok 91.
Morlini, Novelláé 313.

341 ; parasztjai 196 ; A kaszát vá-

Morvay Győző 66, 86, 200.

sárló paraszt 76, 77 ; Magyarország
lovagvárai 203; Szentt Péer esernyője
204 ; Létű vára 339.

Mozi- Világ 75.
Mult és Jövő 75, 202, 344- 345,

Mikszáth Kálmánné, Mikszáth Kálmán

73, 340, 341.
milieu-elmélet 63, 184.
Milkó Izidor 68.
Millenkovich 190.
Milotay István 347.
Mirbeau, octave 111.
Miskolczi

Napló

202.

Mistral, Frédéric 282.
Mitrovics Gyula ; Az esztétika alap-

Munkácsi Bernát 224.
Munkácsy János 263, 264, 265. 269.
270, 272, 273.
Munkácsy Mihály 111.
Muraközy Gyula, Arany és a kereszténység 196.

Murányi Zsigmond 52.
Mussestunden

334.

Musset, A. de 259.
München- Augsburger

75.

Abend-Zeitnnif
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Nyáry Pál 43, 45, 269.
nyelvemlék, egy állítólagos 342, 344.
Nyelveraléktár 291.
Nyelvművelő Társaság, Erdélyi Magyar 336, 337-338.
Nyelvtudományi Társaság, Magyar
357.

Műveltség Könyvtára ÍRJ.
Nadányi Zoltán, Kerekerdő 71.

Nádas Sándor 346.
Nádor Jenő 80.
Nagy Benedek, Galaczi 201.
Nagy Endre 66.
Nagy Győző 339.

Nyugat

Nagy Imre, Béla főherceg 71.

Nagy János, Zalonyi 323.
N a g y L a j o s , Adalékok Arany nyelvi
hatásához 344 ; Egy magyar bárd

sorsa 3 6 5 - 3 6 6 .
Nagy László, S., 199 ; Kollányi
dizsár versei és a magy. kritika

Bol197.

Nagy Sándor monda 337.

75

Napoleon, I. 91.
Necken, költői almanach 218.

Négyesy László 83, 88, 137, 142,
154, 208, 209, 214, 249, 286, 289,
307, 327, 335, 339, 362 ; Amadek i a d . 309, 310 ; A mértékes magy.
verselés tört. 135 ; Arany művészete
és eimélete 190 — 191 ; Arany 286,
3 1 5 - 3 1 6 ; Zrinyi,
a költő 3 2 5 ;
Világáramlatos kritika 3 3 1 .

Nemes Ernő, Csendben, viharban 70.
Németh Gyula 334; A régi magyar
írás eredete 290—291.

Nemzeti Múzeum, könyvtára 186
187, 291, irodalmi levelestára
340.
Nemzeti Szinház, budapesti 78, 367 ;
kolozsvári 206.
népdal, egy XVI. sz.-i (?)
344.
népköltészet 295.
népmese, sárospataki kéziratos—gyűjtemény 70, 71, 198 199.

203,

Oberle Károly 208.
Ocskay László nótája 132, 134.

októberi diploma 216.
1 9 6 ; Arany J. 225 ; Az én programmom 351 ; A magyar regény
3 5 1 ; A művészeti alkotás lélektana

351.
O-Meara, Barry Edward 50.
Orczy Lőrinc b. 250 ; A szegény paraszt néphez 202.
Országgyűlési Tudósítások
Ország-Világ 76, 203.

népszínmű, Blahn L. és a — 340—
341:
Néptanítók Lapja 75, 203.
Neue Freie Presse 75.
Neues Wiener Journal 203.
Neues Wiener Tagblatt 75.

261.

Osszián 341—342.
Otway 189.
Ovidius 333.
Ozorai Imre 341.
ősi nyolcas 342, 343.
Ösvény 76.

Pais Dezső, Madách és Eötvös 175.

Pajor István, Csalomjai 368.
Pákei Lajos 339,
Pákh Albert 350.
Pakots József 81.
pálos-rend 291.
Pancsatuntra

Népművelés 345.
Népszava 203.

313.

Pánczél Dániel 226.
Pap Károly 214. 293.
Pápai István 52.
Papp Ferenc 70.
Papp József, Cs. 203, 250.
Pásztor Árpád, Vengerkák 205, 328,

332, 336.
Pásztor József, A magyar lélek az iro-

Névtelen jegyző, 1. Anonymus.
Nibelung ének 334.

dalomban

Nigri Pet.ru 204—205 ; Clipeus Thor

196.

nistarum

185 - 186, 196,

Oláh Gábor 294 ; Háborús versek 92,

Nagy Zoltán, Baráti kalauz 345.

196 ; Arany

J. és a nép

Patai József 224 ; A zsidó asszimilá

205.

Nógrádi László 66 ; Ifjúsági

76,

284, 345 - 346.
nyugatosok 62, 63, 75 — 76, 181, 184,
185—186, 284.

irodai

munk 6 6 ; A mese eredete 8 1 ;
új ponyvairodalom
325.
Nordiek Familjebok 221.

Nottenstejn János György 322.
novella 20—21.

Az

ció 75.

Pataky József, A hosszú és a. rövid
Aranyember

344.

Patay Pál, Tompa-jubileumra 79.
P a t y i I s t v á n , Balassa
228.

Bálint

sírján

392
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P a y e r S á n d o r , Dévai
M. házában 347.

Mátyás

Luther

Pázmány Péter 193, 195, 243, 293.
Peguilhan, Aimerio de 277.
Peisner Ignác 339.
Pékár Gyula 327, 351.
Pékár Károly, Magyar kultúra 66,
200.

Perényi Gáborné, Ország Hona 348.
Perényi József 89, 319. 336 ; Szigeti
József és Csiky Gergely 86—87,
296 ; Aranka György nyelvművelő
társasága 336, 337—338 ; Egy bécsi
lap Kisfaludy
Károly haláláról 309.

Perlaky 191.
pesszimizmus 122—123.
Pester Lloyd

76, 346.

Pesti Gábor 341.
Pesti Hírlap
Pesti Hírlap

204.
(Kossuth-féle) 261,

262,

263, 265, 269, 271, 273, 274.
Pesti Napló

kay
Mórhoz
34 ; Uti
rajzok
4 8 — 5 1 , 170 ; Falu végén kurta
kocsma 2 0 3 ; A csaplárné a betyárt
szerette 206 ; János
vitéz 230 ;
Erdélyben 300 ; Levél Arany J. hoz
300 ; Ivás közben 300 ; Uti levelek
301, 3 0 2 ; Hóhér kötele 3 0 1 ; Széphalmon 3 0 1 — 3 0 2 ; Egressy Etelke
3 0 2 ; Helység kalapácsa 302 ; Költő
lenni vagy nem lenni 3 0 2 ; Apostol
3 0 2 ; Honvágy 303 ; Triolett
(Î)
3 0 3 ; Első szerelem ( ? ) 303, 304,
307, 308 ; Sz. J. kisasszony emlékkönyvébe 308 ; Dicsérsz kedves ...
339 ; Távolból ; összes költeményei-

nek Kardos-féle kiad. 97.
Sándorné

204,

217,

346 ; Testvéri s.ózat 233.

Petőfi-Társaság 81, 233.
Petrich Béla 72.

Magyarország

bibliographídja

I. még

Kertbeny.
Petrován Oszkár, Arany J. kisebb epikai töredékei 87—89, 195, 198.
Petrovay Miklós énekeskönyve 338.
P f e i f e r J á n o s , Petki Farkas leányai

334.
Pintér Jenő 94, 97, 209, 296, 327 ; A
magy. irodalomtört. a nem magyar ajkú középiskolákban 202 ; Észrevétel az
irodalomtörténetírás
elméletéhez és
gyakorlatához 325 ;
Irodalomtörténetem befejezése 326.
P i t r o f f P á l , Arany és a harmónia 85,
2 5 1 ; Garay J. kél levele. Kovács
Pálhoz 198 ; .4 győri sajtó története
2 0 0 ; Degré A. 296.
P . J . , Váczy János 354—356.

Placente, Louis de 281.

77—79, 204, 346.

Péterfy Jenő 58, 61.
Pétergál Henrik 200.
Petőfi Sándor 32, 33, 34, 35, 36, 43,
64, 67, 73, 74, 76, 84, 85, 96,
113, 135, 138, 144, 154, 155, 160,
184, 187, 191, 194, 200, 216, 217,
221, 228, 233, 243, 254, 256, 257,
259, 287, 295, 315, 317, 318, 319,
326, 327, 346, 348, 362, 364 ; költeményeinek német ford. 76 ; jambusai 142—143 ; szobra 159, 161,
162 ; •— és Arany 185 ; parasztjai
196 ; — és Shakespeare 300—
302 ; — és Díokens 302 ; — és a
«szerbus manier» 302—303 ; Jó

Petőfi

Petriohevich Horváth Lázár, regénye
191.
Petrik Géza. Magyar könyvészet 80 ;

295,

P l a u t u s , Miles gloriosus

115.

Plotényi Nándor 161, 162.
Podhraczkv, Budai
Krónika—kiad,
170—171.
Podhradszky György, Az ethnographie,
Tömörkény

74.

Podmaniczky Lajos 56.
Poe, E. A. 259.
Pogány László 71.
Pogány-kor 290—291.
Póli István, Jovinianus 338.
Poliziano, Orfeo 333.
Polónyi Elemér 162.
Pope, Alexander 189.
Porzsolt Kálmán, Blaha Lujza és a
népszínmű 340—341.
Pozsonyi

Labanc Napló

129, 131.

Prepeliczay Eleödné, Tompa szerelmt
206.
Prohászka Ottokár 190.
Prónay László b. 86, 231, 232.
Protestáns

Egyházi és Iskolai

Lap

79,

347.
Protestáns

Esték 367.

protestáns kor 292.
Protestáns

Szemle 79, 347—348.

protestantizmus, irodalomtört.-i jelentősége 347.
Pruzsinszky János 195 ; Piis Manibus
334.
Pseudocallisthenes 337.
Pulszky Ferenc 232, 268, 324; Uti
vázlatok 1836-ból 176.
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Racine, Britanniens 116
Rácz Lajos, Tompa és Debrecen 348.

Retzer J., antologiája 188.

Ráday Gedeon 139, 140, 231.
radikalizmus, és az irodalom 243—
248.
Radisics Elemér 72.

földön 9 5 - 9 7 .
Reverend, Abbé, Mémoire du Comic

Oszkár, Arany J. nőalakjai

Radnai
288.

R-tdó Antal 224 ; Háborús strófák 92 ;
Magyar Homérosz-fordításokról 296 ;
Verselésünk legújabb fejlődése 358—

359.
Radványi Kálmán, Fiaim

csak éne

keljetek 207 ; Hall meg engem élő
magyar ! 352 ; Etelka kulcsa 352.

Rafiay Sándor 367.
Rajka László 293.
Rákóczi Fereno, IX. 228, 348.
Rákóczi György, I. 227.
Rákóezi Zsigmond 227, 228.
R a k o d o z a y P á l , Szigeti József és Csiky

Gergely 8 6 - 8 7 .

Rákosi

Jenő,

Arany

76, 200, 330, 366 ;

J. 204.

Viktor, Új fakeresztek 192 ;

Rákosi

Don Karaszkó

192.

R é v a i Mór,

A magyarság üjye a kül-

Bethlen Miklós

334.

Révéss Béla, költészete 199; Arckép
kísérlet Krúdy

Gyuláról

203.

Révész Imre 292.
Révhegyi Rózsi, I. Husztiué.
Reviczkv Gyula 67, 91, 138, 144,
145, 200, 369.
Reviozky Szevér 161.
Rexa

Dezső,

Arandó

és

Miranda

326.
Riedl Frigyes 61, 75, 88, 184, 214,
217, 320, 321, 356 ; Arany és Tur
genyev 1 — 5 ; A «Kölesdi harcrul*
c. ballada 128—134 ; Arany
J.
lelki élete 287.

Rieglerné Gerenoe Margit 90, 228.
Rimay János, istenes énekei 323.
Riquier, Guiraut 281.
ritmus 135 — 154..
Ritoók Emma 72.
Róbert Károly 217.
Robespierre 91.

ráolvasás, Szelestei-féle 201—202.

Roheim Géza, A kazár nagyfejedelem

Ra paies Raymundj Borbás Vince em-

és a turulmonda
Roland-ének 279.

lékezete 94.

71, 2 9 0 .

Rát Mátyás 233.

romanticizmus 38, 183, 317—318.

Ráth Pá), Katonaszerencse-lord. 89 —

Róna—Sklarek, Elisabeth, Ungarische

90.
Raupach 119.

Volkmärchen

László, Széhenyi hatásának

Ravasz.
titka

332.

Rédey Tivadar, A nyolcvanéves Szily
Kálmán

Vorlesetisch 76 ; Falu
kocsma-íord. 203.

végén kurta

Rozsnyai Dávid, naptári följegyzései

351.

reformáció 242—243, 292.
regény 20, 191.
regősök, 1. ónekmondók
Religio

336.

Rónay Tibor, Hajósszótár 202.
Rosée, Adolf, Petőfi auf dem deutschen

2 3 3 ; Horologium

Turcicum

233.

Rozsnyai Sámuel 233.
R o s t a n d , Cyrano de Bergerac

117.

Ede, Tompa és — 155—163.
József 156, 157, 159.
Károly 156, 157, 160.
Katalin 156, 161.

Rózsa Sándor 45.
Rubinyi Mózes 296.
Rudnyánszky Gyula 144.
Rumy Károly György 86, 166, 167,
168, 173, 174.

Remenyik Sándor, Irodalmi fatalizmus

Runeberg, J . L., Vart land és Vörös-

204 - 205.

Reményi
Roményi
Reményi
Reményi
196.
Relkovió

Davorka,

Gebhard János

m a r t y Szózata 218 — 221 ;
Stals sägner 219.

Fénrik

magyar mondaközlései 71.
R e me te y F ü l ö p , Doberdói
dáridókon

R u t t k a y György, Jób Dániel 349.

70.
Renan 111, 112, 122.

Saohs, Hans 338.
Salamon Ferenc 55.

Rendkívüli

Salamon László, Erósz oltáránál 197.

Újság 348.

Réthei Prikkel Marian, őseink és az
ital 7 2 - 7 3 , 1 9 9 ; A
énekmondók 292 ; A
eredete 344.

régi magyar
tárogató—sip

Salamon Ödön 68, 368.
Salgó Ernő 346.
Salkovios Károly 302, 303, 308.
Sallustius 327.

394

név- é s táegymxjtató.

Sámuel Aladár, A református pap a
XVII.

században 347.

Sand, Georges 49, 121.
Sandberg, Algot 80.
Sándor Imre, Játék a tűzzel 79.
Sarcey 122.
S a r d o u , Az agglegények 1 1 7 ; Thermidor 117.
8árospataki Hirlap 205, 348.

Sartori

Bemard, P.,

A' Böltseség'

Szeretetének Tudományából

stb.

176-180.

rik 50, 301 ; III Richard 50. 301 ;
Velencei kalmár 115, 116 ; Makrancos hölgy 115, 116; Romeo és
Julia 194 I Macbeth 230 ; Othello
300 ; Cymbelline 300 ; Hamlet 302 ;
Amit akartok 311.

Shaw, В., darabjai 118—119.
Schölling 259.
Sidney, Sir Philipp 164.
Sievers-Rutz módszere 320—321.
Sik Sándor 338 ; Verselésünk legújabb

fejlődése 1 3 5 - 1 5 4 , 358—359, 361 ;

Sas A n d o r , Hegel hazánkról 191.
Sas E d e , A fehér város 197.
Schack gr., Világkorszakai, Az Ember

tragédiája és — 319—320.
Schamz Ferenc 324.
Schedel Ferenc, Eszmék a' magyar
verstan' átalakításához 362.

Zrinyi

mondja 351.

Sikabonyi Antal 185.
Siklóssy László, Verancsics A. mint
műpártoló 332.

Simái Ödön 283, 294 ; Kazinczy F.
Tübingai
Pályaírása
201, £02 ;
Bárány P. Magyar
Psychologiája
342 ; Sajtóhiba és szövegjavítás
342 ; Toldy F. tavaszi virágai 343.

Sohedius Lajos 191.
Schiller, Friedrich v. 90, 139, 287.
Schiller István 354.
Simonfiy Kálmán 330.
Schiller Zsigmond 192 ; Kitaibel Pál
Simonfi János, Rosnyai D. naptári
340.
följegyzései 233.
Schlegel Frigyes 334.
Simonyi Zsigmond, Magyar név 74 ;
Schmidt Attila, A «lőcsei fehérasszony»
Egy georgißi eposz magyarul 74.
várkastélya 66.
Simrock, Edda-ford. 194.
Schneller István, Comenius és Apáczai Sipos Kamilla, L. 73 ; Kossuth L.
347.
mint nemzetgazdász 339.
Sehnitzler, Az élet szava 119.
Smith, Einar 348.
Schöpflin Aladár 76, 77, 184, 198,
Solymossy Sándor, Arany népíessége
288, 296, 298, 346 ; MagyarI rók
71, 287.
6 1 - 6 5 , 71, 195, 196, 203, 296—
Somlyó Zoltán 348.
298 ; Die Zeitgenössishe ung. Drama 69 ; Tompa Mihály
76 , 289 ;
Molnár Ferenc 78 ; A hanvai pap
79 ; Cholnoky László novellái 345.

Schwarcz Gyula 203.
Schwarcz Hajnalka, Abonyi Lajos
99-100.
Scott, Walter 56, 166, 169, 191.
Sebesi Samu 197.
Sebestyén Gyula 326 ; Arany J. és a
hagyomány 71, 287 ; A magy. rovásírás hiteles emlékei 291 ; A nagyszentmiklósí kincs feliratairól 334.

Sebestyén Károly 68,

192, 224; Rá-

kosi Jenő 200 ; Arany

J. 224.

Sedlnitzky rendőrminiszter 262, 267.
Seneca, Vigasztalások 260.
Sennyey István 193.
Seress Istvánné, Farkas Jolán 158.
S. F . , A Mátrai pásztor éneke 174.

Shakespeare 90, 189, 225, 259, 287,
364 ; — és a magyar költészet
228—229 ; — és Petőfi 300 - 302 ;
Windsori

víg nők 50 ; IV.

Hen-

Sophokles, Oedipus király

115.

Sőderhjelm, Werner 218, 221.
Sörös Pongrác, Csuzy Zsigmond életéhez 196.

Stachel József 323.
Stein, LudwiS, Das ungarische. Institut
zu Berlin

207.

Stephani Elza 76.
Stettner György 268, 306.
Strindberg 367.
Stüter Frigyes Ágost 324.
Sxidermann 369.
Sue, Eugène 37.
Supka Géza 91.
Surányi Miklós, A trianoni páva 72,
76, 1 9 5 ; A szent hegy 190.
Suszter Oszkár, А опаду, irod. külföl-

dön 195-196.
Sükey Károly 45 — 45.
Sürgöny (Munkácsy lapja) 262, 263.
Svenska Dagbladet 79—80. 205, 348—
349.
Sylvester János 341, 347.
Szabó A. 199.
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Szabó
Szabó
Szabó
Szabó
Szabó

Dávid 52.
Dávid, Barczafalvi 342.
Dezső, Nincs menekvés 77, 200.
Emil 326.
József, Láczai Kivonás e fele-

letből stb. 165.

Szabó József, S. 99, 369 ; Tompa Mihály a költőpap 157.
Szabó K a r o l y , Régi magyar

könyvtár

186, 340.
.Szabolcsi Lajos 224.
Szabolcska Mihály 67, 367 ; Emlékezés Tompa Mihályra

194, 206.

Szádeczky Lajos 214.
Szalay Fruzina 335.
Szalay Imre b. 68.
Szalay József 205.
Szalay László 88, 191, 233, 334 ;
Tasso-ford. 202.
Szaniszló Zsigmond, naplója 130.
Szász Károly, legifj. 208, 209,.211,
295, 353. 354 ; Színházi levél 81,
207 ; Elnöki megnyitó 241—248 ;
Molnár
Viktor 350.

Széli Kálmán 215.
Széli Piroska 78.
Szemere Bertalan 252, 254.
Szemere Pál 202 ; Echo 168.
Szemkő Aladár 232.
Szén, Ízléstelenségről 70
Szendrey Júlia, 1. Petőfi Sándorné.
Szendrey Zsigmond, Minek szánta
apja Arany Jánost 79 ; Arany néhány költeményéről 215—217.

Szentgály Gyula 162.
Szentgyörgyi István, A 125 ér direktorai

206.

Szentgyörgyi J. 206.
Szentirmay Gizella 195 ; Toldi szerelme és a Frithjof-rege

Szent

194. 288.

Istvsfn Akadémia 94 ; Érte-

sítője 325.

Szentiványi Márton 179.
Szent János, Apokálypsis 94.
Szent Katalin legendája, Alexandriai
339.
Szentkirályi Móric 263, 265, 267,
268, 269. 274.
Szentmiklóssy Alajos 198, 220.
Szép Ernő 339. 369 : A jázminok il-

Szász Ödön 73.
Szász Piroska 351.
lata 81 ; A kenyér 81 — 82.
Szász Zoltán. Kedves mester 204.
széphistóriák 323 ; Jovinianus 338.
Szathmáry Imre 198.
Szathmáry Károly, P. , Balassa Bálint szépirodalom (magyar), — és a zsidóság 66 ; idegen nyelven a N. Mú228.
zeum könyvtárában 186—187.
Szávay Gyula, A képmutogató 225.
Szerdahelyi György 230.
Századok 80, 205, 349.
Szereez Alajos Imre 291.
Széchenyi Ferenc gróf 188, 337.
Széchenyi Imre grófné 91.
Szeremley Barna 69.
Szibinyáni Jank 71.
Széchenyi István gróf 43, 167, 181,
191." 268. 269. 324. 331, 332; —
Szigethy Ferenc. Tompa olvasásakor
és a közművelődés 330 ; Kelet
328."
népe 261. 330.
Szigeti József, — és Csiky Gergely
86—87; Rang és Mód 86 87.
Széehy Károly 193.
Szederkényi Anna, Lángok-tüzek 74. Szigetvári Iván 85, 296 ; Gvadányi
Szeged és Vidéke 2 0 4 — 2 0 5 .

Szegedi Lőrinc. Theophania 202.
Szegedi Napló 80. 205. :i49.
Szegedv R e z s ő . Ki volt Jankó Szibinyáni 71. 2 9 2 ; A
Toldi-trilógia
szerb fordítása 197, 2 5 0 . 288.

helikoni köre 293 ;
szerkezetéről 334.

Arany

Toldi ja

Szigligeti Ede 330 ; A csikós 80 :
Rózsa 194.
S z i k l a y F e r e n c , Győry V., mint
sos költő 367.

vallá-

Székács József 307 ; Szerb népdalok Szilágyi Dezső (jogtudós) 330.
és hősregék 308.
Szilágyi Dezső, Klasszikusok a pony
ván 196.
Székely I s t v á n , Szent János Apokalypsisa és a világtörténelem 94.
Szilágyi Géza 335.
Székely István. B. 341.
Szilágyi István 217.
Szily Kálmán 324, 353, 357 ; ElziílSzékely László 201.
leni 341.
Székely Sándor, Aranyosrákosi, A
színészet, kolozsvári 206: kassai
székelyek Erdélyben 226.
350.
Székelyudvarhelyi kódex 337.
Szinger Kornél 210. 250.
Szelestei János, ráolvasása 201—202.
színház. Nemzeti — (budapesti) 78,
Szekfü Gyula 348.
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367, (kolozsvári) 206 ; Magyar —
79. 80.
Színház és Divat 80, 205—206, 349—
350.
Színház és Társaság 206.
Színházi Siet 206.
Színházi Ojság ( k o l o z s v á r i ) 80, 206.

Szini Gyula 76, 296, 333.
Szinnyei Ferenc 214, 326 ; Ambrus
Zoltán 6—30, 1 0 5 - 1 2 7 ; Justh Zsigmond 331.
S z i n n y e i J ó z s e f , Jalava Antal emlékezete 91.

Szinyei Gerzson 348.
Szlávik Mátyás 204.
Szlavóniai György 74.
Szmrecsányi Béla 190.
Szomaházy István 66.
Szomory Dezső 70, 78, 190, 350 ;
Az élet diadala

70.

Szontagh Gusztáv 55 ; kritikai munkássága 329.
Szögyény-Marioh László ; 263 , 264 ;
Emlékiratai

67, 203, 262, 263.

Sztáray Mihály gróf 93.
Sztrippai Sz. Hiador 342 ; Egy erdélyi
népies nyelvemlék 344.

Sztripszky Hiador 313,
S z t u r a Szilárd, Gyóni
költészete 350.

Géza élete és

Szűcsi József, Bajza Vándor-ának forrása 51—53.
Szüts Iván, Magyarok a Volgán 350.
Taine H. 122, 184.
Takács Judit, Dukai 226.
T a k á t s S á n d o r Zrínyi Miklós
gyámja
193, 195, 293 ; Zrínyi Miklós nevelőanyja 231 ; Zrínyi Miklós emlékezete 331.

Tamedly Mihály, Igaz Sámuel és a
Hébe 226—227.
Tarnai János 91.
Tárkányi Béla 308 ; Coriolan 302,
308.
tárogató-síp 334.
Társaság

350.

Tegnér, Frithjof-monda 194, 288.
Telegdi Miklós 343.
Telegdy Lajos 217.
Teleki Domonkos gr. 268.
Teleki József gr. 337.
Teleki Lábzló gr". 48, 337.
Temesvári

Hirlap

81, 206, 350.

Temesvári Pelbárt 337.
T e n n y s o n , Arden Enoch, 51.

Thallóczy Lajos 263.

Thaly Kálmán 332; és a kuruc balladák 128-134, 321, 3 2 2 , 3 3 2 ;
álarcos költeményei 132—133 ;
Kuruczvilág 130, 132 ; Szuhay Mátyás 131 ; Adalékok
131 ; Vitézi
Énekek 131.

Thessedik Sámuel 331—332.
Thewrewk Emil, P. 198, 334.
Thewrewk József, P. 198, 294.
Thomay Béla 68.
Thury Etele 292; Dévai Biró Mátyás haláláról

79.

Thurzó Elek szerelmes levele 201.
Tisza Domokos 194.
Tisza Kálmán 43.
Tisza Lajos 226.
Todore zku-töredék 347.
Toldi-monda 71, 196, 290.
Toldy Ferenc 167, 174, 176, 226,
233, 260 294, 304, 306, 307, 356 ;
kritikai munkássága 197—198 ;
ifjúkori kísérletei 343 ; Handbvrh
167, 168.
Toldy István 330.
Toldv Jenő, A Tanítónő századszor
201.

Tolnai Lajos balladái 289.
,
Tolnai Vilmos 84, 175, 176, 195,
202, 205, 208, 209, 210, 211;
216, 320, 321, 322, 326, 334Arany J.: Néma bú c. költeményé.
hez 48 ; Arany J. Szent László„
jához 170—171 ; Arany J. : «Eh ! . .
c. költeményéhez 172 ; Arany nyelv
művészetéről 191, 2 8 7 ; Abrakadab
ra 201 ; A madárnyelvröl
201 »
Sajtóhiba
és szövegjavítás
202 »
Köjön 202 ; Jegyzetek Petőfi, éf aí
angol irodalom viszonyához 300 —
302 ; Jelentét a Farkass — Raskó
pályázatról 327 ; Gertrudis
328—
329 ; Katona J. és Feszler 336 ;
Hány szó van a magyar nyelvben ?
342 ; Aldrovandini
magyar szavai
343 ; Füredi nyereg 343 ; Czezumor

343.
Tolosa, Peire Kaimon de 277.
Tolsztoj 364.
Tompa Mihály 46, 67, 69, 72, 73 —
74, 75, 76, 79, 81, 8 4 - 8 5 , 100.
135, 193, 196. 199,206, 207,243.
249, 253, 254, 256, 258,289,325.
326, 332, 333, 339, 345,351,355.
369 ; egyházi beszédei 79 ; — és
Reményi 154—163 ; költészete
193—194;—ós Debreczen 195;
348 ; hagyatéka 204 : levelezése
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289 ; fogsága 335—336, 348 ;
helye költészetünkben 347—348 ;
A szent hűség 79 ;

é l e t é b ő l 350 ;

Népdalok 159, 160,

Olajág 7 9 ;

161 — 162, 338 ; Pusztán 155 ; ver-

se Reményi albumába 156, 157 ;

Uhland 196.
Új Erdély

350.

Ujházy László (történetíró) 91.
Újhelyi Gizella,

Kossuth L. a magy.

művelődéstörténelemben 198.

Újhelyi Nándor 190 ; Tabán 74 ; Csere-

Gyilkos jenélc . . . 160,161 ; A gólyá-

bere 76, 190, 200 ; őfensége

hoz 216 ;

200, 332.

Postadal

Diós-Győr

299—300 ;

339.

Új Idők 81, 350.

Tompa Mihályné 158.
Torkos László 134, 140, 367.
Torma Károly 130.
A

Tormay Cécile,

kalapja

régi ház

Újlaki Antal, Tömörkény 351.
Új Nemzedék 81, 206-207.
Újváriak

192 ;

Emberek a kövek közt 192.

dicséreti

133.

Ungaria 3 2 5 - 3 2 6 .
Ungarische Rundschau 350.

Tóth Árpád 203, 345 ; Szép Ernő 345.

Uránia 81, 207, 3 5 0 - 3 5 1 .

Tóth Béla 74.

Uz 139.

Tóth Kálmán 154,330; Dobó Katica
228

Vaohott Sándor 197, 250.
Vaohott Sándorné 232.

Tóth László, Ungvárnémeti, Nárcisz
333.
Tóth Zoltán 205.

Váozy J á n o s 57, 354 — 356 ; Arany

T o w n son, Travels in Hungary . . . 164.

F. Osszián-ford. 4 3 1 - 4 3 2 .
Váczy József, A paraszt az irodalom-

Tömörkény István 74, 80, 296. 340 ;
Népek az ország használatában 74.

Török Gyula 345.
Török Lajos gr. 336.

lírai

költeményeiről

216 ;

J.

Kazinczy

ban 196.
Vadász Lipót 224.

Vajda Béla, Emancipáció és asszimiláció 344.

Történelmi Közlemények
Abauj-Torna
vármegye és Kassa múltjából 350.

Vajda Ernő 203 ; A váratlan vendén

Történelmi Társulat, Magyar 349.
történetírás, és pénztörténet 91.

Vajda J á n o s 25, 67, 144 ; A végren-

Törvényhatósági

Tudósítások

261.

203 ; Délibáo 332, 348, 349.
delet 53.

Töttösy Miklós, A katholikus Buda-

Vajda László, Kőmíves Kelemen 197,

pest 74.
Trágár Balázs 311—313.

Valter

Trattner János Tamás 323.
Trefort Ágoston 90.
Treumund, Szózat-iord. 218, 219.
Tróosányi Zoltán 71 ; Bellai G. Új
Testamentum fordításáról 200 ; Irodalmi nyelvünk
fejlődéstörténetéből

341, 342, 343.
trójai monda 292.

Vilmos,

A

magyar népdal

kezdőképe 198.

Vály Nagy Ferenc 32.
V á n d o r I v á n , Balassi Bálint

szerelmei

195, 199, 228-229.
Vandrák András 215, 216.
Váradi Antal 144; Iskariót 8 6 - 8 7 ;
Petőfiné чТ estvéri szózat»-a
Elmúlt időkből 2 3 2 - 2 3 3 .

Trostler József, A Bánk-bán német
tárgytörténetéhez 69, 195, 294; Magy.
elemek a XVII.
sz.-i német irodalomban 196.

troubadourok 275.
Tudomáíiyos Társaságok Szövetsége
353.
Tukoray Loránd 336.
Turgenyev 111 ; Arany és — 1 — 5 ;
Egy vadász iratai

203.

3 ; A futók rétje

4—5.
Túri Béla 335.
Turkovitsoh, Fr. 199.
turul-monda 71.
Tüdős István 69.

204 ;

Várady Károly, A Perényiek 343.

Várdai Béla 74, 171, 199, 200, 201 ;
Zrinyi,

a költő 339.

Várdán 202.
Varga B á l i n t , Alexandriai Szent Katalin legendája s t b . 325.

Vargha Daniján 195 ; A magy. kódexek
forrásai

291.

Vargha Gyula 64.
Várkonyi Mihály, Magyar filmek 206.

Várnay Zseni 335.
Várossy Gyula, Epistola Balassa Árminhoz

195.

Vas Gereben 209 ; parasztjai 196.
Vasárnapi

Könyv

351.

név- é s
Vasárnapi

tárgymutató.

Újság 351.

Va ss József, Szent

Ágoston Vallo-

másai ford. 201.

Vay Alajos b. 160, 161.
Vécsey Tamás 215, 216.
Vécseyné, Jankovich Lujza 156.
Vegetius 327.
Velezdi Mihály 93, 231.
Vér Mátyás, Az árnyék 76.
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