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Ady-problémák. 
Az Ady-problémák két ellensége« táborra osztották az iro-

dalom i ránt érdeklődő magyar közönséget. Valóságos világné-
zeti vallomás az, hogyan vélekedik valaki Ady Endréről. Főként 
bárom kérdés körül forog a vita: a költő vallásosságának, haza-
fiságának és szerelmi l í rá jának kérdése körül. 

Legkönnyebb ezek közül Ady Endre vallásos költészetének 
megoldása. Makkai Sándor püspök szerint Ady Endre vallásos 
költő, még pedig elsőrangú vallásos költő: irodalmunkban a leg-
nagyobb. Amennyiben a felekezetnélküliség vagy a puszta deiz-
mus vallásosságnak nevezhető, akkor ez a megoldás — kissé 
lejjebb szállítva az i f j ú i ra jongás hevétől duzzadó püspök szó-
noki elragadtatását és vérmes túlzásait — többé-kevésbbé el-
fogadható. De ha a vallásosságot a keresztény vallások dogmái-
nak és kegyeletes hagyományainak szellemében értelmezzük, 
akkor nem szólhatunk másról, mint a költőnek Istennel foglal-
kozó verseiről, hozzátéve, hogy az Istennel foglalkozó l í ra nem 
mindig azonos a vallásos költészettel, min t ahogy az életben sem 
mindig vallásos ember az, aki sűrűn emlegeti az Is tent s 
egy-egy indulatrohama után kifejezést ad annak a szorongó 
érzésnek: há tha van mégis valami földöntúli erő, ak i majd 
bosszút áll azért, hogy az ingerült „Isten-kereső" megcsúfolta az 
égi ha ta lmat — akiben voltaképen nem hisz. 

Nagyobb ütközőpont Ady Endre hazafias l í rájának kérdése. 
Vallásos költészetét egészen jól föl lehet fogni Istennel foglal-
kozó hangulatképek sorozatának, de hazafias l í rá ja egyúttal 
szocialista l íra is. Hogy a költő szocialistának vallotta-e magát 
bizalmas körben vagy nem: lényegtelen. A költők és művészek 
nyilatkozatait nem szabad komolyan venni, mert ők úgy beszél-
nek, ahogyan hangulatuk h a j t j a őket: hétről-hétre, sőt napról-
napra változnak, aszerint, amint magasztal ják vagy megbosz-
szant ják őket. A mérsékelt szocialista l í ra egyébiránt egészen 
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jól megférhet a hazafias l í rával s a költő mentségére í rhat -
juk azt is, hogy a magyar ember, ha elkeseredik, kegyetlenül 
szokta szidalmazni fa j t á já t és az uralmon levő kormányt. H a 
ma botrányosaknak tűnnek is föl a költő Tisza-átkozásai és. 
Jászi-tömjénezései, néhány emberöltő múlva feledni fogják a 
személyi vonatkozásokat s csak azokat a s t rófákat idézgetik 
ma jd elkeseredett forradalmi magyarsággal, amelyek megfelel-
nek a jövendő idők ellenzéki hangulatának. 

Van azonban egy probléma —• a harmadik —- amellyel a leg-
kevesebbet foglalkoztak, holott sokkal jelentősebb az előbbi ket-
tőnél. Ady Endre szerelmi l í r á jának kérdése ez. Istennel foglal 
kozó versei nem fognak megrontani senkit, sőt bizonyára még , 
hatnak is sokakra : a vallásuk dogmáit és hagyományait nem 
ismerőkre; hazafias és politikai strófáival szemben is kiengesz • 
telődik az utókor s megírásukat éppen úgy nem fogják bűnnek 
tar tani , mint ahogyan Petőfi Sándort sem közösítik ki hevesen 
izgató politikai kitöréseiért; szerelmi verseinek ügyét azonban 
bajos lesz bá rmikor is a költői áhítat berkeibe vonni. Nem a 
művészi értékéről van szó ezeknek a verseknek. Éppen szuggesz-
tív erejű költői megírásuk az, ami észrevétlenül behízelgi magát 
dekadens életszemléletével együt t az olvasó lelkébe, vérébe, 
csontjába. 

Mindig kétféle volt a szerelmi költészet. Voltak költemé-
nyek, melyeket a jövendő hi tves társukat kereső költők a me-
rengő szív édes. bizalmával küldöztek eszményképüknek; s vol-
tak kéziratban lappangó, t i tokban kézről-kézre adott buja éne-
kek még a legvallásosabb századokban is. Az utóbbiak szerzőit 
nevezte Pázmány Péter országos kerítőknek, közönséges kutakat 
mérgezőknek; ezekről a parázna poétákról í r t a Geleji Ka tona 
István, hogy poklos-szájú, kerí tő cenkek; s róluk hozták a X V I I . 
századi re formátus tanácskozások azt a rendelkezést, hogy a 
bu ja papjelöltek, i f j ú diákok és ebtermészetű i f j ak lator valló 
másai t meg kell semmisíteni. A különbség a régi kor és a ma: 
között az, hogy harminc esztendő óta már ki is nyomatják, amit 
régente csak r e j t v e olvastak; s míg régebben a tiltakozás egy-
értelmű volt minden erotikus árnyala tú próbálkozással szemben, 
ma olyanok adnak közre beteg szerelmi történeteket, akiknek 
fölesküdt h iva tása volna az élet-halálharc az ú j nemzedéket 
erkölcsileg összeroncsoló irodalom ellen. I lyen írók mellett m é g 
a legvadabb szeretkező l í rának is határozott védelme van, ha 
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mentsége nincs is. Ady Endre legalább nyers őszinteséggel s 
nem a kegyesség teológiai köntösében adta a világ elé a maga 
szerelmi érzelemvilágát és dekadens életfilozófiáját. Lelkesedik 
is érte az i f júság s tiltakozik minden elitélő Ady-revizió ellen. 
Holott Ady Endre költészetének ez az igazán mélyen sebez-
hető pont ja : szeretkező szerelmi l í rá ja , mely még a romlatlan 
szívekre is varázsosan hat s erkölcsileg egészen átalakít ja a 
lelkeket. 

* 

Makkai Sándor Ady-könyvére, a Magyar fa sorsára, két bírálat ado t t 
országos föltűnést keltő választ : Négyesy László húsvéti cikke a Budapesti 
Hírlapban és Szász Károly pünkösdi cikke ugyanott .1 Négyesy László cikke 
megjelent folyóiratunkban is, Szász Károly Makkai-bírálatának főbb esizméit 
az alábbiakban közöljük: 

Ha egy rajongó senki í r t a volna — úgymond Szász Károly — a Magyar 
fa sorsát, valószínűen nem sokat beszélnénk róla és semmiesetre sem éreznők 
nagyon veszedelmesnek. De ha egy olyan nagytudású, kitűnő stílusú és tekin-
télyes hatalmi állásban lévő s még hozzá elszakított területen munkálkodó 
ember, mint az erdélyrészi református püspök, ír meg egy ilyen könyvet: mind-
nyájunknak éreznünk kell a jelenség szomorúsága mellett igen nagy veszedel-
mességét is. Ne felejtsük el, hogy Magyarországot nem az ellenség fegyvere, 
hanem a s a j á t fiai ál tal terjesztet t métely ronto t ta meg s te t te megcsonkí-
tásra alkalmassá; s ha Magyarország feltámadása nem következik el, ez a 
métely lesz az oka, amit sokan gonosz tudatossággal, sokan — köztük Mak-
kai püspök is — nem gonosz indulattal, de nem kisebb veszedelmességgel ter-
jesztenek. 

Makkai Sándor azokhoz csatlakozott Ady-könyvében, akik a maguk 
bomlasztó radikalizmusát belevitték irodalompolitikájukba is. Ennek a lelki-
ismeretlen, léha, nemzetközi társaságnak kezében Ady neve és poézise vörös 
zászlóvá lett , maga az adyzmus valóságos szellemi járvánnyá szélesedett, 
megrontva sok olyan lelket, akik igazán szebb és jobb sorsra lettek volna 
hivatva. 

Makkai Sándor cinikusan gőgös kicsinyléssel szól az Ady előtti har-
minc év irodalmáról. Ilyen merészségre és ilyen hangra csak az vetemedhetik, 
aki lenézi a hagyományos nemzeti költészetet. Álta 'ában Makkai Petőfin és 
Adyn kívül nem is ismer el más költői lángelmét irodalmunkban. 

«A magyar költészetben két zseni t ű n t föl eddig: Petőfi és Ady — 
mondja Makkai Sándor lapidáris rövidséggel, ellenmondást nem tűrő határo-
zottsággal, úgy, hogy első olvasásra alig merünk hinni s a j á t szemünknek, 
hogy ilyen valami érthetetlenséget ír le valaki, egy magyar ember, egy főpap, 
akinél elvégre sem az intelligenciát, sem az ép érzéket nem volna szabad két-
ségbevonni. De akárhányszor olvassuk ezt a lehetetlen mondást, az nem vál-

1 Mindkettő megjelent külön füzetben is. — Irodalmi valutarontás, (lieális 
és túlcsapongó Ady-kultusz.) Levélváltás Hegedűs Loránttal. Közzéteszi Négyesí 
László. Budapest, 1927. — „Magyar fa sorsa." Makkai püspök Ady-kcuyvéi-.ek 
bírálata. Ir ta Szász Károly. Budapest, 1927. 
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tozik meg. Petőfi t még csak megtűri lángészként Makkai Sándor, az ő imá-
do t t Adyja mellet t — de aztán senkit többet irodalmunkban. Miután ezt a 
mondást nem korlátozza a l í ra mezejére, ennélfogva joggal hihetjük, hogy 
Zrínyitől és Katonától , Jókaitól és Kemény Zsigmondtól is megtagadja az 
Adynak a dí jak elengedésével szuverénül adományozott zseni címet és jelleget. 
De ha csak a l í ránál maradunk is, há t Balassi, meg Csokonai, — a költészet 
mindhárom terén működő, de t a l án mégis a l í rában legnagyobb Vörösmarty, 
— s az epikus, de azért a l írai költészetben is tündöklő Arany János nem 
érnek föl Makkai Sándor szerint Ady Endréig, s egyikőjük sem tekinthető köl-
tői lángésznek? Há t lehet ilyent Magyarországon ellenzés nélkül mondani? 
S lehet ezt a legnagyobb felháborodás nélkül hal lgatni? Irodalmunk nagyjai-
nak az ilyen kijelentésekkel való megcsúfolásánál igazán arra a bibliai jele-
neire kell gondolnunk, mikor Kr isz tus Urunk — az isteni bölcseségnek és sze-
lídségnek földre szállt képviselője — magából kikelve korbácsot ragadott , 
hogy a templomot megszentségtelenítő kufárokat kiverje onnan!» 

Ady Endre költészete Makkai Sándor szerint egy haldokló nemzeti élet 
és egy ha lo t t költészet légkörében zendült föl. A délibábos hazafiság és er-
kölcsi szentimentalizmus á tkával szemben — mondja a püspök •— méltán 
kifogásolható a történelem és irodalom egyoldalúan fehér kezelése. 

«Hát íme, ezt is meg kellet t érnünk — í r j a Szász Károly — hogy . . . a 
magyar keresztény pap tolla alól kikerült könyvben a történelem és irodalom 
„egyoldalú fehér kezelése" kifogásoltatik s nagy szemforgatások közt apo-
sztrofál tat ik „a magyar társadalomnak egy u t á l a to s bűne", az, hogy „valami 
hazug nagyképűséggel és romantikával eltakarjuk, eldugjuk a bűnt az ifjúság 
szeme elől, mintha nem volna". Nos hát, a nemzeti, faji bűnöket — mert 
valóban vannak ilyenek — elkenni, elrejteni, e l tagadni : igazán nem szabad. 
De ezt nagy nemzeti költőink és komoly nemzeti politikusaink nem is tet ték. 
Nem ha to t t ak soha Makkai Sándor szívére Berzsenyi hatalmas strófáinak 
megrázó h a n g j a i ? Lelkét sohasem döbbentették meg Kölcsey ir tózatosan ke-
serű énekei? Nem tisztultak érzései Petőfinek a nemzeti nagyság dicsőítése 
mellett a nemzeti bűnöket is korbácsoló lángszavain? Nem ismeri az általa a 
lángeszűiségből kitagadott Aranynak ama „terméketlen, sivár" korban ter-
mett versei közül azt, amelyben a nagy költő felpanaszolja, hogy a „pezsgés-
ben" „mennyi seprő" s „mily kevés bor" volt, ós hogy a sok „szájhős" lár-
mája közepett hogy süllyedt egyre a naszád, me r t : 

Nem élés csak emlegetni. 
Tudni is kell jól szeretni, 
Tudni bölcsen, a hazát . . . 

És a Gyulai verseiben, mély és igaz, de természetesen „egyoldalúan 
fehér" hazafias érzés mellett mennyi igazi honfibú, gond, fájdalom, nemzeti 
bűnök beismerése és ostorozása zajl ik?! 

És, hogy a nemzeti költészetnek még ma is élő díszes csapatából csak 
kettőt idézzünk: vájjon a honfiúi aggodalom és gyötrelem mélyérzésű poétá-
jának, Vargha Gyulának l a n t j á n nem harsogott-e minduntalan a magyar 
bűnöknek: a meghasonlásnak és pártviszálynak, az önzésnek és gyűlölségnek 
kemény kárhoz ta tása — és váj jon a Magyar Rapszódiák koszorús kobzosa, 
Kozma Andor nem jajongott-e sokszor „régi gyűlölségről, öröklöt t bűnökről, 
magunkra zúdí to t t méltó bűnhödésről? . . . " S a szintén abban a Makkaitól 
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oly terméketlennek mondott korszakban fölnevelkedett nagy reálpolitikusnak, 
az erkölcsi nagyság hatalmas államférfiúi képviselőjének, Tisza Istvánnak 
egyik legfőbb küzdelme nem éppen a délibábos, irreális nemzeti hiúság és az 
erőtelen erkölcsi szentimentalizmus ellen irányult-e, mikor a politikai vezetők 
szóvirágos handabandáját és a harcmezőkön oly hősies magyar népnek a nép-
szerű jelszavakkal szemben való gyávaságát ostorozta?! 

Oh, nagy nemzeti költőink és politikusaink soha sem takargatták „hazug 
nagyképűséggel és romantikával" a bűnt az ifjúság szeme elől — hanem 
igenis, hazug az a nagyképűség, amely a nemzeti költészet és politika szent 
hagyományaitól elhajló, azokat semmibe vevő, vagy éppen megtagadó irodal-
mat és politikát, a nemzetivel szemben a nemzetközit, a magyar érdek hát-
térbe szorítása mellett az egyetemes humánum érdekeit szolgálja és dicsőíti s 
az immorális felfogást és viselkedést übermenschi jelenségekkel magyarázza 
és mentegeti.» 

Hogy Ady az egyetlen magyar vallásos költő: ez olyan kijelentés, hogy 
hallatára méltán megtántorodhatik az ember. Ezt egészen mostanig, Makkai 
keresztény főpapig, még senki sem vi ta t ta . A vallásos költő fogalmába nehe-
zen lehetne beleszorítani azt, aki durva cinizmussal gúnyolta a megváltást, 
megírta az Izgága Jézusokat, megátkozta a betlehemi jászol csalárd legen-
dáját s megénekelte, mint kél majd a piros bosszú népe iszonyú rajban, hogy 
rálépjen a Krisztus-hydra ezer fejére, megfizetni a múltért. 

«Soká töprengtünk azon — írja Szász Károly, miután végigelemezte 
Ady költői egyéniségének a püspök által magyarázott jellemvonásait — hogy 
hogyan válhatott Makkai Sándor is ilyen, szinte hihetetlenül elfogult bámuló-
jává, díosérőjévé annak a szellemnek, amely az adyzmust pokoli hévvel fűti , 
s amely az így támadó láng fekete füstjével fojtogatóan fekszik rá annyi ma-
gyar testvérünk mellére?! Azt hisszük, megtaláltuk a magyarázatot, Makkai-
nak két évvel ezelőtt Kolozsvárt megjelent, de a mi kezünkbe csak nem régon 
került regényében, az ördögszekérben. 

Ennek a XVII. század elején játszó történelmi regénynek hősnője 
Báthory Anna, akit már gyermekkorában féktelen képzeletűnek rajzol az író, 
de akit aztán a hírhedt Báthory Erzsébet „érzéki é s . . . perverz lelke s taná-
csai" tesznek valóságos boszorkánnyá. Ez a „veszett szép"-nek mondott Anna 
hihetetlenül elvetemült életet folytat, melynek során — borzalmas elmondani 
is — testvérbátyjávai, a „részeges, szoknyabolond, dühös, gőgös, kegyetlen 
sárkányú" Gáborral is paráználkodik, s „gyilkos ördög-szajha"-ként, csábítani 
akaró, lehetetlenül gyalázatos mezítlen táncot lejt a nagy Bethlen Gábor 
előtt. 

„A pedagógiai óvatosság szemével nézve — írja Makkai az előszóban — 
az ördögszekér nem ifjúsági regény . . . De elvégre nem lehet mindig minden-
kinek való könyvet í r n i . . . " Hát ez talán igaz. De hogy éppen egy papnak, 
kicsinyek és nagyok lelki őrének és vezetőjének kell ilyen regénytárgyba ka-
paszkodnia, s azt pár já t ritkító érzékiséggel így kiszíneznie: az talán mégis 
csak megdöbbentő." 

„Ezt a lelket — t . i. a Báthory Annáét, mondja Makkai szintén az elő-
szóban — nem lehet a történelem gyér adataiból megérteni, meg kellett 
álmodni ő t . . . " Szent Isten ! Hát egy papi embernek olyan álmai vannak, és 
úgy teszi őket a maguk igazán testi-lelki meztelenségében papírosra, hogy 
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azt valósággal megirigyelhetné az érzékiséget merészen hajszoló Erdős Benée 
i s ? ! . . . De hát miért választotta éppen Báthory Annát, minden idők rin-
gyóinak legundokabb boszorkánykirálynőjét regénye hősnőjéül — veti föl a 
kérdésfr maga Makkai Sándor, az előszó utolsó bekezdésében. S nyomban így 
válaszol a kérdésre: „Ö választott engem.. . Kényszeríteni tudot t rá, hogy 
úgyszólván pihenés nélkül megírjam a h i s t ó r i á j á t . . . " 

Hát ez az! Ügy látszik, hogy a kóros akaratgyengeség — mi Ady End-
rének is jellemző főtulajdonsága volt, az Ady Lajos-féle könyv sokszoros nyilt 
bizonysága szerint is — teszi képtelenné az e ponton talán sajnálatraméltó-
nak mondható Makkai Sándort arra, hogy ellenálljon az erkölcsi rút és 
gonosz kísértésének. A testi ragály sem fog meg mindenkit, mentes marad 
tőle a talán különböző okból nem fogékony test — s éppúgy a lelki ragály 
is, amilyennek tart juk az adyzmust, csak azokat ragadja és ront ja meg, akik-
nek lelke hajlamos reá. Csuda-e, hogy az Ördögszekér írójának szellemi és 
morális lénye a nemzeti multat nem szerető, sőt átkozó Adyval együtt elfor-
dul a nemzeti költészet szent és szép hagyományaitól — hazafias érzésben, 
erkölcsi felfogásban, esztétikai ízlésben — Adyt, mint a nagy diszharmónia 
keresőjét, óriási zseninek hirdeti irodalmunkban, benne látja egyetlen igazi 
vallásos költőnket, élvezettel habzsolja az Ady-versek nyelvének sok össze-
visszaságát és erőszakolt, affektált formáit, s nagy és értékes tanulságokkal 
teljesnek mondja a Vér és arany szerencsétlen poétájának költészetét a magvar 
ifjúság s z á m á r a ! . . . 

Azok „sohasem fogják megérteni, elismerni, méltányolni" Ady igazát — 
mondja Makkai — akik „a nagy összeomlás belső és megelőző okait elismerni 
nem hajlandók, s azt egy külső és szinte véletlen szerencsétlenségnek hajlan-
dók tartani ." Nos hát, mi nem ismerjük cl és nem méltányoljuk Ady igazát, 
de az összeomlásra nézve az t mondjuk, hogy az egyáltalában nem véletlen 
szerencsétlenség, hanem romlott testben degenerálódott lelkeknek néha ta'án 
öntudatlan, ám legtöbb esetben tervszerűen herostratesi munkája folytán 
kövotkezett el. Adynak és barátainak s követőinek nagy része volt ebben a 
destruktiv munkában, s az ő ördögszekerüket tolják, akik mint „a vádlott 
Ady költészetének" védelmezői és fölmentő bírái tevékenykednek.» 

* 

Nógveey László és Szász Károly fejtegetései szokatlanul erős visszhan-
got ébresztettek. A Budapesti Hírlapban számos levél jelent meg a közönség 
köréből, a lelkesedés és hála hangjaival. A 8 Őrai Újságban Kenedy Géza 
adott hangot a Makkai-ellenes hangulatnak: „Nekem ugyan furulyázhatja 
akármilyen polgári, katonai vagy papi tekintély, hogy Ady magyar próféta 
volt. Nem igaz! Idegenből hozott méreggel mérgezte el és szaggat ta ketté az 
addig egységes magyar szellemi életet és ebben olyan nemzetietlen és erkölcs-
telen irodalmi bölénycsorda támogatta, amilyent minden más egészséges nem-
zet kirugdalt volna magából." A Budapesti Hírlapban megjelent Vargha 
Gyulának, a nagykőrösi Arany János-Társaság közgyűlésén mondott beszéde, 
melyből a Makkaira és Adyra vonatkozó részlet méltán keltett feltűnést: 

«Makkai olyan merész azt is állítani, hogy Ady az egyetlen vallásos 
magyar költő. Lehet-e azt egyálta'án vallásos költőnek nevezni, kinek versei-
ben csakúgy hemzseg az istenkáromlás? Ki a mindenható Istent, kinek szent-
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séges neve előtt földig borul a hívő lélek, csak „van vagy nincs isten"-nek 
nevezgeti, a Krisztust pedig szamaras embernek. Szeretik Adyt- a kálviniz-
mus fényes reprezentánsának hirdetni. Református ember vagyok. Buzgó re-
formátusok voltak őseim, apai, anyai ágon föl néhány századig. Egy szép-
anyám, agg korában, nagy öreg bibliájára borulva szenderült örök álomra. 
Családi tradícióim és neveltetésem egyaránt Kálvin hitéhez fűznek; de nem 
tudok találni Adyban egyetlen vonást, mely a magyar kálvinizmusra u t a lna . 
A kálvinista embert a puritán komolyság s az Isten előtti mély alázat jel-
lemzi; Ady ellenben, ha Istenről beszél, folyvást grimászokat vág s nyelvét 
öltögeti Istenre. Lehet-e ennél nagyobb ellentétet elképzelni? Ady lelkét és 
költészetét nem a kálvinizmus formál ta ki. 

Nagyra vannak Ady magyarságával is. Furcsa magyarság ez. Hazá já -
ról és a fajáról mindig a legnagyobb megvetéssel beszél s a gyűlölködő hangba 
bele nem csendül a szeretetnek egy meleg szava. Arany is korholta nemzetünk 
hibáit, de a valódi hibákat , s ezzel a vallomással: 

..Dicső, nemes fa j , mely vérzett Idánál! 
(Ott volt a végcsapás }'ilágosoit), 
Halálba mennék érted, ha kívánnál; 
Engem esz a lúg, lia fejed mosom; 
Rothadjon a nyelv, mely téged profanái, 
Edes anyám, szentem, magasztosom!'* 

Adynak istenkáromló, nemzetgyalázó s a vörös rém diadaláért uj jongó 
nyelve immár elporlott. A szerencsétlen költő ott áll az örök bíró ítélőszéke 
előtt. Legyen hozzá irgalmas a könyörülő Isten, i t t lenn a földön pedig a 
mindeneket kiegyenlítő halál engesztelő íatyola boruljon emlékére. De ne ál l í t -
sák a nemzet elé bálványnak, s ne iparkodjanak az ő lelki rothadásából ki-
vont méreggel megrontani ezt a nemzetet, melynek nem ledérségre, hanem szi-
gorú erkölcsökre, nem nyavalyákra, hanem lelki és testi épségre, nem taga -
dásra, nem nihilizmusra, hanem erős élő, munkás hitre van szüksége. Vezesse 
az Arany János társasága a maga izig-vérig magyar közönségét, különösen 
a jövő reményét, az i f júságot azokhoz a költőkhöz, kiknek műveiben homály 
nélkül ragyognak nemzeti eszményeink.» 

Az ellentámadás nem maradt el. — Dóczy Jenő a Magyarságban meg-
ró t ta az Ady-kérdéshez hozzászóló akadémikusokat, mert nem tanulmányoz-
zák komolyan az Adv-irodalmat. „Minden mondatuk, tévedéseik, elismeréseik 
elárulják az Adv-problémakörben és irodalomban való járat lanságot ." •— 
Bajcsy-Zsilinszky Endre ugyancsak a Magyarságban vezércikket írt Makkai 
Sándor védelmére s támadói elfogultságának bizonyítására. A mai magyar 
fiatalság másképen gondolkodik, mint Négyessy László és Szász Károly. „Nem 
a nemzeti érzésünk, a magyarságunk vagy az erkölcsi mértékünk más, min t 
az övék, hanem a szemünk, a látásunk, az idegeinkbe lerakódott tapasztala-
tok és mindenekfölött az ösztöneink. Ezér t nem értjük e g y m á s t . . . Ök gyű-
lölik Adyt, mert lápvirág volt ; mi a lápot gyűlöljük. De boldogok vagyur.k, 
hogy a hanyatlásában is nagyszerű magyar f a j még e förtelmes lápon is olyan 
mesébe illő gyönyörű virágnak adott életet, amilyen Ady Endre volt." — 
Hegedűs Lórán t is lelkesen emelt szót amellett, hogy milyen tüzes magyar 
lélek és hazafi Ady Endre. „Maga az, hogy az erdélyi magyarság oly erősen 
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ragaszkodik Adyhoz, észretéríthetné azokat, akik a hazafiságnak csak kar-
totékjait lát ják és nem nézik meg alaposabban, hogy ez a négy betű: Haza, 
Reményik Sándor a Pesti Hírlapban és a Pesti Naplóban, védelmébe vetto 
Makkait Szász Károly bírálatával szemben s Erdély nevében köszönetet mon-
dott Hegedűs Lórántnak Ady Endre megvédelmezéséért : 

«Köszönjük, hogy síkra szállott abban a kérdésben, amely legmélyebb 
alapjaiban és végső következményeiben már nem az Ady Endre poézisének 
kérdése, hanem sokkal egyetemesebb világkérdés. E világkérdés miként alaku-
lásától függ azonban a magyarság szellemi sorsa, s — erdélyi hitünk szerint, 
— egyesegyedül szellemi sorsától — jövendője. Köszönjük nagyméltóságod-
nak, hogy tudásának gazdag fegyvertárát az egyetlen igazi szabadság, a szel-
lemi ós lelkiismereti szabadság szolgálatába ál l í tot ta . Köszönjük, hogy segít-
ségünkre jöt t a nagy perben, amely immár több mint Ady pere: Erdély ősi 
pere ez az emberiség s méltányosság érvényesüléséért.» 

* 

Erre következett Szász Károly válasza a Budapesti Hirlap július 17-i 
számában: Az „erdélyi gondolat": 

«Mikor a Budapesti Hírlap pünkösdi számában közzétettem Makkai 
Sándor püspöknek Magyar fa sorsa című Ady-könyvéről szóló, azóta külön: 
füzetbén is megjelent bírálatomat — bizonyosra vettem, hogy kis tanulmá-
nyomnak nem egy ellenbírálatban lesz része. Ez el is következett. Előbb 
Bajcsy-Zsilinszky Endre a Magyarságban, majd Reményik Sándor a Pesti 
Naplóban bocsátkoztak vitába felfogásommal. De bekövetkezett az is, amire 
— legalább olyan mértékben és értékben, mint ahogyan történt — igazán nem 
számítottam: hogy élőszóval és írásban, a helyeslésnek, egyetértésnek, sok-
szor szinte a lidércnyomástól való felszabadulás utáni megkönnyebbülésnek és 
ujjongásnak jóleső hangján szóló megnyilatkozásoknak valóságos özöne érke-
zett, részben a Budapesti Hirlap szerkesztőségéhez, részben egyenesen hozzám. 

De mindenekfelett értékes az én álláspontom igazolása szempontjából 
a Makkai szerencsétlen könyvét kiadó Soli Deo Gloria diákszövetséghez kö-
zelálló Kálvinista Szemlében éppen a felelős szerkesztőnek, Sebestyén Jenő dr, 
ref. teológiai tanárnak, a kiváló egyházi szónoknak és írónak az Ady-vita 
hullámverései cím alatt megjelent cikke, mely igazán illetékes egyházi részről 
te t t bizonyságot mellettem, különösen abban a tekintetben, hogy jogosan-
támadtam Makkai püspöknek az t a lehetetlen tételét, mely szerint Ady az. 
„egyetlen vallásos költő" irodalmunkban. Azt mondja Sebestyén, hogy ő Adyt 
„tipikusan antikálvinista költő"-nek tartja, aki életével s elveivel kálvinista 
őseinek szellemét megcsúfolta, hitben hajótörött volt, a kálvinista őserő torz 
és fájó karikatúráját produkálta s a hitetlenség nietzschei önimádatának 
végső, de szükségszerű állomásaképen a Soli mihi gloria elvét vallotta, a kál-
vinizmus Soli Deo Glória olvo helyett. 

Megtudjuk Sebestyén érdekes cikkéből azt is, — amit különben a ma-
gam tanulmányában valószínűnek jeleztem is, — hogy a Soli Deo Gloria szö-
vetség, az Ady-kérdés lehető tisztázása érdekében csakugyan jóhiszeműen-
kérte fel Makkai püspököt, könyve megírására. De megtudjuk az t is, hogy a. 
művet a szövetség intézőbizottsága — melyben különböző felfogású tagok ül-
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nek — annyira vegyes érzelmekkel fogadta, hogy maga Sebestyén Jenő is elle-
nezte a könyv kiadását, s hogy az mégis kiadatott, az a püspöki név, állás és 
tekintély előtt való tiszteletteljes meghajlás folytán történt , anélkül, hogy a 
kiadásra vonatkozó többségi határozat „egyszersmind magának a szövetség-
nek is hivatalos álláspontját fejezné ki". 

így Sebestyén cikkét bátran tekinthetjük a Soli Deo Gloria szövetség 
vezető szellemében tör tént megnyilatkozásnak, s kijelentései mindenesetre 
nagy elégtételt és megnyugvást jelentenek reám és a Budapesti Hírlapra 
nézve is. 

Zsilinszky Endrének és Reményik Sándornak ellenem támadása — ezt 
kötelességszerűen hangsúlyozom — kerülni igyekszik a személyes élt. Az t 
hiszem, jól hámoztam ki alapgondolatukat és fő indítékukat, mikor úgy álla-
pítom meg, hogy Zsilinszky cikkét a háborúelőtti liberális politika iránt való 
ellenszenv, a Reményikét pedig a Makkai püspök iránti, évtizedekre vissza-
menő meleg barátság sugalmazta. 

Miután én a magam bírálatában igyekeztem egészen irodalmi téren ma-
radni, s legfeljebb annyiban tértem ki — akkor is pártpolitikától mentesen — 
a nemzeti politika egy s más kérdéseire, amennyiben a politikai és irodalmi 
kérdéseknek sokszor elválaszthatatlan közössége kívánta, — ennélfogva nem 
is akarok hosszasabban foglalkozni Zsilinszky egészen politikai természetű 
cikkével. De, mint álláspontom helyességének egyik bizonyítékára, jóleső ön-
érzettel mutatok rá arra. hogy míg Zsilinszky engem, mint a Deák Ferenc— 
Tisza István-féle nemzeti liberalizmus hivét látszik korholólag aposztrofálni 
— addig Reményik mintegy a liberalizmus lűányát rója meg bennem. Nyu-
godtan érezhetem ki e két vádból, hogy azon az arany középúton haladok 
világnézetemben, amelyen a kiegyezés u tán Magyarország naggyá lett s ame-
lyen a háborút követő Károlyi-éra és proletárdiktatúra u tán maradt romo-
kon a mostani kormányzat biztatólag építgeti az új Magyarországot, szívesen 
vegyítve tiszta liberalizmusába az óvatos konzervativizmus egynémely bölcs 
elvét, s egyenesen szembefordulva a bomlasztó radikalizmussal. 

Reményik Sándor — a fiatalabb magyar írói nemzedék ez egyik legki-
válóbb, nagytehetségű tagja — már inkább megmarad cikkében irodalmi térenr 

de egyik tévedésből a másikba esik. 
Nem tudom, többek között, miért ró meg „gondolkozásom megkövült 

formáiért" engem, aki annyira tudok lelkesedni a fiatal írókért, hogy egyre-
másra írom műveikről a legmelegebbhangú dicséreteket, köztük — s talán leg-
nagyobb örömmel — éppen az erdélyiekről : Áprilyről, Gyallayról, Jánossyról, 
legelsősorban talán éppenséggel Reményik Sándorról, — akit néhány éve, 
mint „nemzetépítő nehéz m u n k á n k . . . fáradhatat lan napszámosát" nagy me-
legséggel ajánltam tagul a Kisfaludy-Társaságba, hová aztán meg is válasz-
tot tuk. Ki gondolta volna akkor, hogy az a költő, aki az Évfordulóra (1919) 
című gyönyörű versében olyan megértően és mély érzéssel ír Tisza Istvánról^ 
a politikai és költői radikalizmusnak s köztudomásúlag igen nyomatékosan 
Adynak és az adyzmusnak leghatalmasabb és legőszintébb ellenségéről — 
néhány esztendő múlva már Ady ós az Adyt dicsőítők mellett tör lelkesen, 
lándzsát?! 
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Ám legfontosabb pontja Beményik cikkének az, ami az erdélyi gondolat-
tal kapcsolatos. Az „erdé'.vi gondolat" — mint í r ja — nem más, mint : „a 
keresztény gondolat, amely magyar realitássá Erdély földjén válik csak iga-
zán". És azt mondja, hogy én azért gyűlölöm a Makkai két könyvét — a 
Magyar fa sorsá-1 és az Ördögszekér-1 —, mert „nem értem, nem ismerem 
és ösztönös, bár nem tudatos gyűlölettel gyűlölöm az erdélyi gondolatot 
magát". 

No hát , ha az „erdélyi gondolat" nem más, mint az Erdély földjén 
magyar realitássá vált keresztény gondolat — amit én világért sem akarok 
tagadásba venni —, akkor hogyan képzeli azt Beményik Sándor, hogy én, 
az erdélyi régi székely református nemesi család sarja, aki apámnak, Enyed 
szülöttjének és egykori diákjának házában, Erdélyre vonatkozólag sohasem 
hallottam és tanultam mást, mint a rajongó szeretetet nemzetségfám áldott 
földje és dicsőségben s gyászban gazdag története iránt, s akit gyermekkorom-
tól kezdve az édes és szent személyes emlékek egész ra ja fűz Erdélyhez, 
Erdély bérceihez és völgyeihez, nyelvjárásához és szelleméhez, szokásaihoz és 
irodalmához, az erdélyi városokhoz és emberekhez, s aki természetesen egy-
házamnak is hű, buzgó és hívő fia vagyok — én gyűlölném, és pedig ösztö-
nösen, az erdélyi gondolatot?! Aki engem akár személyesen, akár csak írá-
saimból valamennyire is ismer — ezt bizonyára nem hiszi el. S merem állí-
tani, hogy Reményik Sándor maga sem hiszi, ha hangjából — mit régi barát-
jának, Makkainak könyve elleni erős támadásom váltott ki lelkéből — meg-
higgadva, kibontakozik. 

Mert szent meggyőződésem egész erejével állítom, hogy a Makkai szó-
ban levő két könyvének semmi közo a Reményik fogalmazta erdélyi gondolat-
hoz. Nincs köze hozzá a csúf tárgyú és veszedelmesen érzéki módon megírt 
Ördögszekér-nek de semmi köze sincs a magyar realitássá vált gondolat-
hoz az Ady költészetére szórt magaszta'ásnak sem, amely költészet sokszoros 
blaszfémái kirívó ellentétet alkotnak az evangélium szellemével és szavaival, 
nemzetközi irányzata pedig — amiért nem hiába lelkesednek a destrukción 
nyíltan vagy titkon dolgozó radikálisaink — a tiszta és erős nemzeti 
szellemmel. 

Hogy Petőfinek is vannak bántóan túlzó versei — az igaz. De hogyan 
hasonlíthatja össze Reményik ezen a ponton is Petőfit Adyval, mikor maga 
is nagyon jól tudja, hogy Petőfi verseinek igen elenyésző töredéke kifogásol-
ható e tekintetben (s különben azok is majdnem mind gyönyörűen hangzó 
versek) — míg Ady költeményeinek túlnyomó része sért valamit: vagy a 
nemzeti, vagy a vallásos érzést, vagy a t isztes morált, vagy a jóízlést, vagy 
pedig zagyva érthetetlenségbe fúl. 

Reményik hangoztatja, hogy Makkai rámutatot t könyvében arra, hogy 
„a bűn nem mindig csak aljasság". Há t ez igaz. De vájjon ebből az követ-
kezik-e, hogy a nem aljasságból elkövetett bűnöket takargassuk? Én is rá-
muta t t am bírálatomban az alkoholra, a vérbajra, a megrontó környezetre, 
amikkel részben mentegetni is igyekeztem Ady Endre boldogtalan személyét 
— ám a mételyt, mely költészetében bőven burjánzik, talán mondhatom: 
szent haraggal elítélem. Mert szerintem éppen a keresztény gondolatból folyik, 
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hogy a bűnösök iránt igyekezzünk lehetőleg irgalmasak lenni, de a bűnökkel 
szemben aztán legyünk irgalmatlanok. 

Azzal is vádol engem Reménvik, hogy én hibáztatom a Makkai köny-
vében az Arany iránt t anús í to t t lenézést, ho lo t t a könyvben erre vonatkozó-
lag „egy árva hang" sincs. Nos hát, ha valaki azt mondja, hogy irodalmunk-
ban csak két zseni van s ezek közt Aranyt „egy árva hang"-gal sem említi: 
ez már csak igazán méltat lan kisebbítése Aranynak, a magyar szellemi élet 
az egyik legnagyobb, világraszóló zsenijének ! 

És nagyon sántít Remén.viknek Makkai nyomán fogalmazott esztétikai 
tétele, a zseni mibenlétét illetőleg is. Az t mondja t. i . , .hogy „a zseni nem 
pusztán legfelsőbb értékfogalom, hanem egyút ta l olyan művészi tulajdonsá-
gok . . . összesége, melyeknek jellemzője éppen a szertelenség vagy diszharmó-
nia". H á t a zseni lehet ilyen is. De hogy nem kell okvetlenül szertelennek és 
diszharmónikusnak lenni, az t a szellemi élet zsenijének hosszú sora — Aristo-
telestől kezdve, Goethén keresztül, éppen Arany Jánosig: fényesen igazolja. 

Példának — kissé erőszakosan — felhozza Reménvik .Jókait, kinek zse-
nijét ő szerinte Gyulai nem l á t t a meg (amiben Reményik, egy irodalmi szálló-
igévé le t t félremagyarázás nyomán, megint téved) — de Ravasz László, egy 
igazán remek kis tanulmányában meglátta, mert „az intuíció teremtő erőjé-
vel s a költői fantázia hatalmával nyúlt ahhoz, ami maga is lángoló intuíció 
és szárnyaló fantázia". H á t ha Ravaszra hivatkozik Reménvik, az t ajánlom 
neki szeretettel : kérdezze meg az erdélyi gondolatot már csak igazán jól 
ismerő Ravasz Lászlót Makkai Ady-könyve felől s bizonyára nyomban abba 
fogja hagyni ezt az irodalmi vi tát . Mert le fogja őt győzni Ravasz László-
nak, az értelmi és erkölcsi nagyság e ritka képviselőjének, Makkai régi barát-
jának az a fenséges életelve, hogy: „Amicus Plato , amicus Aristoteles, arnica 
vero maxima — Veritas." Vagyis: az igazság mindenekelőtt! 

„Ady lelke — mondja Rcményik dicsekedve — benne van a mai erdélyi 
poézis levegőjében." Tudom, hogy benne van. Éppen ezt t a r tom szomorúnak 
s éppen ezért tar tom szükségesnek, hogy küzdjünk az adyzmus ellen — ami 
él, fertőz és pusztít, akármit mondjon is . . . Hegedűs Lóránt . Hányan utá-
nozzák — ha mást nem •— legalább azt az affektációval és érhetetlenséggel 
teljes nyelvet, amit Ady csinált, mesterségesen, va'ósággal erőszakot téve 
nyelvünk szellemén s népünk ízlésén egyaránt. 

„Az erdélyi lélek . . . érzi különb v o l t á t . . . a többi magyar népárnya-
la t t a l szemben" •— írja Reménvik. Helyes. H a másik magyar népárnyalat is 
érez ilyen különbséget, annak is örülhetünk, mer t ez mind a felbuzduló nem-
zeti érzés és nemes vetélkedés eleven bizonysága. „De ezt a különbséget — 
fo ly ta t ja — idegenkedéssé és lassan szakadékká mélyíthetik a Szász Károlyé-
lioz hasonló t á m a d á s o k . . . s ha ez a szakadék kimélyül, nincs az Istennek 
és a történelemnek olyan aranyhídja, amely még egyszer á thidal ja ." Ennek 
a mondásnak ket tő t vetek ellenébe. Az egyik, ami t már fentebb fejtegettem, 
hogy én Makkai könyvét támadva, semmiképen sem támadtam az egészen 
másban nyilatkozó erdélyi lelket. Másik: hogy ha a történelem szomorú hul-
lámverése támaszthat is — mint ahogy sajnos, már sokszor t ámasz to t t is 
— szakadékot, magyar és magyar között, viszont a történelmi szükségesség, 
de igazi keresztény hitünk szerint mindeneknél bizonyosabban az Istennek 
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gondoskodó kegyelme mindig építeni fog ezután is aranyhidat, melyre keresz-
ténvileg bűnbánó, töredelmes lélekkel rálépve, mindkét fél találkozhatik s-
megtalálhatja az egész magyarság egyetlen út já t , egyet'.en cél: a nemzeti 
boldogulás, a nemzeti nagyság, a nemzeti dicsőség felé. 

Reményik végezetül — nekünk végtelen fájdalmunkra és megdöbbené-
sünkre — még egy fekete zászlót is meglobogtat: azt a fenyegetést, hogy az 
„Erdély az erdélyieké" jelszónak esetleg éle lehet majd nemcsak kelet, hanem, 
nyugat — vagyis az Erdélyért annyira rajongó és érte annyit szenvedő sze-
gény Csonka-Magyarország felé. Látjuk, hogy ezt a gesztust és hangot maga 
is nyomban megbánta, mert mindjárt hangsúlyozza, hogy „a szellemi egységr 

a lelki unió minden magyarok közt: ogyetlen kincsünk, ami megmaradt"'. 
Igaz. S ennek az igazságnak átérzésében és hirdetésében nem is akarom azzal 
végezni, hogy „elvakult támadás"-nak nevezzem Reményik feljajdulását, mint 
ahogy ő annak nevezi az én személyi megbántás szándéka nélkül, de aggódó, 
lelkem mélyéből fakadó meggyőződéssel és érzéssel írt bírálatomat, melynek 
egyetlen célja volt: óvni a magyar közönséget, elsősorban a fiatal nemzedé-
ket a megrontó lelki bacillusoktól, melyeknek kiirtása nézetem szerint leg-
fontosabb előfeltétele a boldog magyar jövendőnek. 

És i t t hadd hozzam emlékezetébe mindenkinek — persze Reményik Sán-
dor barátomnak is — Ravasz László Erdély lelke című gyönyörű cikkét, mit 
ő a tavaly megjelent Nagvenyedi Al]bum-ba ír t . Az erdélyi lélek — melynek 
létezését ő épp oly meggyőződéssel hirdeti, mint Reményik az erdélyi gon-
dolat-ét, Ravasz hite szerint nem egyéb, mint „az örök magyar lélek, amelyik 
keletről jö t t , i t t gyökerezett meg a Tisza—Duna közén s mint egy szent 
banánfa, átnyúlt az erdélyi anyaföldbe". Mikor az őstörzset a viharok Ma-
gyarországon letarolták, Erdélyben virult föl. Most ott pusztít ják, tehát az. 
erdélyi lélek ide menekült, Csonka-Magyarországba. És — így fűzi tovább — 
„a magyar történelmi folytonosság ti tka az, hogy Erdélynek ez a lelke, mint 
magyar lélek, itt nőjjön tovább, míg ú j r a véghez viszi az t a csodát, amit 
ezelőtt ezer esztendővel: az örök magyar lélek új honfoglalását". 

Az elszakítás után olyan szellemi gárda támadt Erdélyben, hogy kész 
csodának vallhattuk, s bizalommal tekinthettünk rá, mert hit tük, hogy mun-
kájával nagyszerűen előkészíti a talajt a Ravasz Lászlótól aposztrofált új hon-
foglalás számára. Bizalmunk most sem oszlot t még el, de már — a Makkai 
könyve s a Reményik cikke és még néhány jelenség után némi aggodalommal 
vegyül. Az erdélyi magyar kultúremberek eleddig egységes táborát mintha 
megbontotta volna a mindig bomlasztásra igyekvő radikalizmus, az, amely 
bukásunknak legfőbb oka volt. De én azért bizonyosra veszem, hogy mikor 
a történelem hullámai és az isteni Gondviselés már régen elválasztották az 
adyzmus névvel jelölhető költői radikalizmus homokzátonyát: az örök magyar 
lélek gránitsziklája még mindig o t t fog állani az idők viharos óceánjában. 
El fog múlni az a harcos indulat is, mely e vita során magyart magyarral 
á l l í to t t szembe — de sohasem fog elveszni az igazi komoly nemzeti érzés, 
amolyet, amint valamennyien őseinktől örököltünk, úgy á t fogunk örökíteni 
késő unokáinkra is s amely örökségért ne magunkra és faj tánkra legyünk 
büszkék, hanem legyen „soli Deo gloria" — egyedül Istené a dicsőség.» 

* 
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Az ellentétek Ady Endre körü l hevesebbek, a bírálatok 
engesztelhetetlenebb hangúak, mint bármikor a múltban. Az a 
körülmény, hogy egy előkelő állású pap magasztaló hangon ír t 
Ady Endréről, a v i ta terére szólított olyan tudományos írókat, 
akik eddig csak távolabbról figyelték az Ady-kultuszt, A harc 
tovább lángol.1 p j 

Elhúnytak. 
ALEXANDER B E R N A T dr. ny. egyet, tanár szül. Budapesten 1850 

ápr. 13-án, megh. u. ». 1927 okt. 23-án. Filozófiai és esztétikai író. Sokáig a 
B. Hírlap, majd az Újság és a P. Lloyd cikkírója és színházi krit ikusa volt. 
Cikkei a Beöthy-féle Képes m. irodalomtörténetben, a B. Szemlében, az Athe-
naeumban, melynek egy ideig szerkesztője vol t stb. Esztétikai munkái: Shake-
speare Hamletje. Bp., 1902. — Művészet, a művészet értékéről, a művészeti 
nevelésről. — U. o., 1908. — Magyarázatokkal kiadta Madách Imre: Az Ember 
Tragédiája c. művét, Shakespeare Hamlet jét és válogatott munká i t (Remekírók 
Képes Könyvtára), valamint Madách vál. műveit (Magyar Remekírók). — Ál-
neve: Alfa. 

BERZSENYI JÁNOS dr. kir. közjegyző, megh. Lengyeltótiban 1927 
szeptemberében 51 éves korában. Vidéki lapokba í r t verseket. 

B R E I T F E L D DEZSŐ volt nyomdatulajdonos, majd pénzint, igazgató, 
megh. Budapesten 1927 októberében. — A Szombathelyt megjelenő Vasvár-
megyei Napló kiadótulajdonosa és főszerkesztője volt. 

GERLA1 VfLMOS hírlapíró, megh. Budapesten 1927 szeptemberében 82 
éves korában. A N. Pester Journal munkatársa volt. 

GOBI IMRE ny. ev. gimn. igazgató, szül. Hódmezővásárhelyen 1846 
dec. 1-én, megh. Budapesten 1927 szeptemberében. 1879—84-ig Sopronban, 
1884—1909-ig Budapesten működött. Versei, elbeszélései és kri t ikái a B. Szem-
lében, Vasárnapi Újságban, Ország-Cilágban és Hódmezővásárhelyben. — Tan-
könyvei : Magyar irálytan. Bp., 1886. — Szerkesztéstan. U. o., 1887. — Szer-
kesztéstan és retorika. U . o., 1888. — Poétika. U. o., 1889. — A magyar 
nemzeti irodalom története. U. o., 1892. — Verskötete: Csak szálljatok! 
U. o„ 1927. 

HENTALLER MÁRIA (özv. Fayl Frigyesné) zenetanár özvegye, szül. 
Jászberényben 1850 júl. 7-én, megh. Budapesten 1927 októberében. Ifjúsági 
művei: Mesék és regék. Bp., 1883. — Kis mesék. U. o., 1884. — Kedvenc köny-
vem. U. o., 1884. — Hetedhét országon túl. U . o., 1886. — Mesék a fonóból. 
U. o., 1886. — Hol volt, hol nem volt. U. o., 1886. — A magyar írónőkről. 
U. o., 1889. — Leányévek. U. o., 1894. — Fekete Kató. 1899 (és 1911). — 
A Sződy-lányok. U. o., 1904. — Róza története. U. o., 1904. — Mesekincs-

1 A hírlapokon kívül egyebütt is állandó az Ady-kérdée vi tatása. A folyó-
iratok Ady-cikkeiről, elsősorban Zolnai Bela szemléjének Ady-védelméről, 8 a 
legújabban megjelent Ady-könyvekről, különösen Földessy Gyula Ady-tanul 
Hiányairól, folyóiratunk megfelelő rovatai tájékoztatják az olvasókat. 
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tár. U. о., 1905. — Otthon nélkül, haza nélkül. U. o._ 1918. — Legszebb me-
sék. U. o., 1919. — Sok-sok tarka mese. U. o., 1920. 

HORVÁTH ISTVÁN v. nyomdaigazgató, megh. Kaposvárt 1927 októ-
berében 42 éves korában. Novelláskötete: Fakadó vizek. Kaposvár, 1911. (Do-
mingo álnéven.) 

KAPOSSY LUCIÁN (IGNÁC) ev. főiek, tanár, szül. Lovasberénvben 
1849 okt. 19 én, megh. Pápán 1927 októberében. Eredetileg bencés tanár volt. 
1881-ben let t ref. Számos irodalomtörténeti és esztétikai cikket í r t a vidéki 
lapokba. Átdolgozott több ifj . müvet magyarra. Egyéb irodalmi érdekű művei: 
Költészettan és olvasókönyv. Sárospatak, 1887. — P. Ovidius Naso műveiből 
szemelvények. Pozsony, 1887. — Szerk. a M. Ifjúsági és Népkönyvtár 23—46. 
füzeteit és a pápai Jókai-kör évkönyvét. 

MASZNYIK ENDRE ny. teológiai igazgató, szül. Tiszaföldváron 1851 
szept. 24 én, megh. Budapesten 1927 okt. 17-én. A pozsonyi ev. teológiának 
1882-től tanára, 1895-től igazgatója volt. Nagy irodalmi munkásságot fejtett 
ki. Szerkesztette a Mi Otthonunk és Isten Igéje c. szaklapokat. Irodalomtör-
téneti szempontból megemlítendő 1895-ben megjelent Űj-Szövetség fordítása. 

MILE PÁL ny. rendőrkapitány, megh. Debrecenben 1927 szeptemberé-
ben 53. évében. Fiatalabb korában hírlapíróskodott. 

RADA ISTVÁN c. prépost, kanonok, szül. Pápán 1854 júl. 9-én, megh. 
Veszprémben 1927 szept. 30-án. 1876 óta irogatott a M. Koronába, a M. 
Államba, a M. Szemlébe és dunántúli hírlapokba. Álneve: Pápai. Számos no-
vella- és regényfordítása jelent meg önálló kötetekben; köztük Chateaubriand: 
A vértanuk. Bp., 1888. 

VOGL RÓZA (özv. Mandovszky Richardné), megh. Budapesten 1927-
szeptemberében. Fővárosi hírlapokba irogatott. Q. P 

Hírek. 
Iierczeg Ferenc a sajtószabadságról. — „1848-ban a jelszó a sajtó-

szabadság volt: szent dogma, amely előtt hívőén meghajolt az akkori szabad-
elvűség. De mi lappangott e jelszó mögött, mi volt a holt dogma élő lelke? 
A vágjT, hogy a saj tót a magyar kultúra fegyverévé t e g y é k . . . A sajtó azon-
ban magában véve még nem jelent ku l túrá t ; csak alkalmas eszköze a kul-
turális építésnek, éppúgy, mint a rombolásnak. A saj tót tehát aszerint koll 
értékelni, hogy milyen célok szolgálatában áll. A kard, mely a hazáját védő 
katona kezében villog, minden tiszteletre és kiváltságra érdemes; az útonálló 
kezéből azonban ki kell csavarni és össze kell törni a fegyvert. A nemzet, 
mely szabadságokkal védi meg a nemzet ellenségeinek fegyverviselési jogát; 
nem felvilágosodott, hanem ügyefogyott. Tehát : éljen a sajtószabadság! — 
de Vörösmarty szavaival : Addig éljen, míg a honnak él. E z t a feltételt a 
királytól az újságíróig minden közpályán lévő magyarnak vallania kell. Éà 
így, ha egyszer leszámoltunk a szavak igazi értelmével, március 15-ike a nem-
zeti saj tó szabadságünnepe és a nemzetellenes sajtó gyásznapja lesz." 

A Tótágas-ügy. — Mészöly Gedeon egyetemi tanár vígjátékot írt a 
politikus kisgazda típusáról. Darabját 1927 májusában előadták a szegedi 



F I G Y E L Ő . • 3 5 5 

színházban. A parlament gazda képviselői felháborodva vettek tudomást a 
vígjátékról s a képviselőházban hevesen megtámadták a szerzőt. A hírlapok-
nak és a közönségnek általában az volt az álláspontja, hogy irodalmi munka 
miat t nem támadhat ilyen méretű politikai harc, a képviselők egy része azon-
ban megtorlást követelt. A szerzőnek több tekintélyes védelmezője akadt, 
így Rákosi Jenő: „Ami azokat a politikusokat illeti, akik sértve érzik magu-
kat a darab szatírájától s a parlamentet mozgósítják elégtételért: ez a dolog 
már igazán a szatíra területére tartozik. Se császári palást, se papi ornátus, 
se bírói szék, se semmi dísz ós hatalom nem mentesít ma senkit a szabad 
vélemény nyilvánításától, a bírálatnak semmi formájától, ahova a gúny és 
a kifigurázás is tartozik. A sértés ellen pedig védelem van a bírónál és nem 
a közigazgatási hatalomnál. Ezt, aki nem akarja tűrni, az ne vállalkozzék 
országos szereplésre, az ne akarja egy nemzet sorsát szavazatával intézni." 
(Pesti Hírlap.) Herczeg Ferenc szerint: „Az a lárma, amely nem régiben a 
Tótágas körül kirobbant, régi emlékeket elevenített meg sokak szivébon. 
Az elmúlt szép békeidők parlamenti embervadászatainak jól ismert hang-
zavara volt ez . . . Az, hogy a Tótágas jó, vagy rossz komédia-e, nem poli-
tikai kérdés. Nincs törvény a rossz darabok ellen, valamint a rossz parla-
menti szónoklatok ellen sincs és a képviselők csakugyan élnek is a kontár-
kodás szabadságával, akár a komédiaírók . . . Annak, aki résztvesz a politikai 
életben, a gúny és szatíra csípéseivel szemben — legyenek azok szelídek vagy 
mérgesek, elmések vagy otrombák — csak egy fegyvere van: a közömbösség. 
Annál nyájasabban kell mosolyognia, minél érzékenyebben éri a támadás. 
Más védekezés nincs. A kisgazdáknak is meg ko'.l tanulniok ezt a politikus 
mosolyt, amelyet évszázadok óta o t t látnak a többi osztályok arcán. Hiszen 
Molière óta az egész francia és fianciáskodó vígjátékirodalom abból él, hogy 
torzképeket rajzol a polgári osztály egyes típusairól. Ha a polgárság komo-
lyan venné ezeket a komédiákat, akkor meg kellene rohannia és le kellene 
rombolnia a színházakat, ahol a polgári férj mindig hülye, a férjes polgár-
asszony mindig erkölcstelen, a polgárifjú pedig mindig komisz. Vagy írtak 
valaha kisgazdákról olyan hangon, mint Shakespeare í r t az angol nemes-
ségről, midőn megalkotta a gyáva, hazug és korhely Sir John Falstaff alak-
j á t ? És miért nem háborognak az uralkodó családok Lear király és Hamlot 
szörnyűségei miat t? Ezek külföldi példák, de hiszen találkoznak magyarok 
is. Tudja-e N. N. képviselő úr, hogy van egy magyar komédia, amelynek a 
címo Csizmadia, mint kísértet? Ha a képviselő úr sorompóba tud szállni a 
kisgazdákért, miért tűri el, hogy a kisiparosokat gúnyolják? Talán végig is 
nézte, alkalmasint nevetett rajta, bizonyára tapsolt is a komédiának? Há t 
nincsenek a képviselő úr választókerületében csizmadiák? No hiszen, .tessék 
csak megvárni a legközelebbi választásokat, — nem kételkedünk benne, hogy 
az önérzetes iparosok meg fogják találni azt a választ, amely tiszteletre-
méltó osztályuk ellenségét méltán megilleti." (Pesti Hírlap.) 

A Nemzeti Színház elmúlt esztendeje. — A Nemzeti Színház 1926—27. 
évi idényében 334 előadást tartottak. 20 magyar író 30 darabbal, 16 idegen 
író 29 darabbal szerepelt. Magyar darabokat 240-szer, külföldi darabokat 
94-szer játszottak. A magyar szerzők közül legtöbbet kerültek színre á 
következőknek darabjai: Csathó Kálmán (68-szor), Herczeg Ferenc (38-sz.or), 
Zilahy Lajos (30-szor), Madách Imre (25-ször), Harsányi Zsolt (13-szor), 
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•Szigligeti Ede (10-szer). A magyar darabok előadásainak 28 százaléka Csathó 
Kálmán két darabjára esett. E statisztika kapcsán Szász Károly az egyik 
napilapban súlyos kifogást emelt az ellen, hogy Kisfaludy Károly, a magyar 
vígjáték a ty ja , egyetlen egyszer sem jutott szóhoz ebben az idényben s ebben 
a megszégyenítő elbánásban osztozott vele Vörösmarty Mihály is. „El tudná-e 
valaki képzelni a francia színpadot Molière, és a németet Schiller nélkül? 
Ne tessék azzal a léha, cinikus mentséggel jönni, hogy Kisfaludy nem Molière. 
Hát világirodalmi szempontból nem az, — de nekünk éppen olyan jelentős, 
éppen olyan szent. S a Csongor és Tünde, a Marót bán s a Czillei és a 
Hunyadiak költője pedig még tán világirodalmi mérték szerint sem igen áll 
messze a S tua r t Mária, Wallenstein és Don Carlos nagy német poétájától. 
Eddig legalább egy-egy születésnapi évfordulón láttunk ímmel-ámmal előrán-
to t t Kisfaludy- ós Vörösmarty-darabot. Most az igazgatóság ezt a tradíciót 
is f e l rúg ta . . . Teljes meggyőződéssel hangoztatjuk, hogyha a külföldön ilyes-
valami történnék, mint amilyen minősíthetetlen eljárás volt a Nemzeti Szín-
háztól egy egész idényen keresztül mellőzni a magyar dráma történetének 
említett két nevezetes hősét: a közvélemény felháborodásának.vihara — mely 
bizonyára nemcsak a sajtóban, hanem a parlamentben is üvöltene — elsöpörné 
azt a régimet, amely a nemzet első színházában így csapkodja arcul a nem-
zeti érzést és gondolatot!" (8 Órai Újság.) 

A Nagyasszony-ügy. — Példátlan botrányok között zaj lot t le 1927 
októberében Szomory Dezső Nagyasszonyának előadása a Nemzeti Színház-
ban. A színház igazgatója, Hevesi Sándor ragaszkodott a darab előadásához 
s az állami kormányzat is úgy látta, hogy semmi ok sem lehet a próbák 
megszüntetésére, mert a rendőrség rendet teremt, ha az irodalmi ós naciona-
lista tüntetők zavarni akar ják a színészek játékát . A tüntetők elkeseredé-
sével szemben minden kormányintézkedés kudarcot vallott, a Nemzeti Szín-
ház környékén valóságos ostromállapot volt, a rendőrök szemibe kerültek 
az ifjúsággal, az előadás botrányba fúlt. A Nagyasszony harmadik előadását 
már nem lehetett megtartani. 

Vajda János emléke. — A fejérmegyei Vál községben 1927 május 9-én 
ta r to t ták meg Vajda János centennáris ünnepét. A költő a fővárosban szü-
letett ugyan, de gyermekkorát a váli erdészházban töltötte s férfikorában 
is gyakran ment haza pihenni. Az ünnepségen beszédeket mondottak és ver-
seket adtak elő többek közöt t : Bán Aladár, Feleki Sándor, Koroda Pál. Szo-
morú mozzanat, hogy a költő egyetlen testvérhúga, aki már közel kilencven 
esztendős, a fejérmegyei Csákvár község szegényházában ól. 

Új könyvek. 
Verses kötetek. 

Bakó József: Árva kalászok. Szombathely. 1927. 80 1. 
Berkényi Károly: Hitben az élet. Bp. 1927. 106 1. Élet. 
Góbi Imre: Csak szálljatok! Bp. 1927. 148 1. Légrády. 
Hegedűs József: Magyar Szikrák. Hazafias versek. Bp. 1926. 32 1. 
Remónvik Sándor: Két fény között. Cluj-Kolozsvár. 1927. 84 1. Erdélyi Szép-

míves Céh. 
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Elbeszélő kötetek. 

Lábán Antal és Keresztury Kálmán: Magyar regék. Berlin. 1927. 112 1. 
Voggenreiter. 

Lázár I s tván: Aranykapuk városa. Bp. 244 1. Légrády. 
Lőrinezy György: Az özvegy falu. Második kiadás. Bp. 1G0 1. Singer és 

Wolfner. 
Lőrinezy György : Gereblyém alól. Második kiadás. Bp. 160 1. Singer és 

Wolfner. 
Makkai Sándor: Ördögszekér. Bp. 432 1. Genius. 
Méray-Horváth Károly: Űj sugarak. Bp. 454 1. Athenaeum. 
Szombathy Viktor: Mikulics szárazon ós vizén. Berlin, 1927. 88 1. Voggenreiter. 
Váezy József: Pusztai harangszó. Boriin, 1927. 250 1. Voggenreiter. 

Tudományos munkák. 
Alszeghy Zsol t : A lírai költészet művészete. Bp. 1927. 32 1. Élet. 
Angyal Dávid: Kölcsey Ferenc. Bp. 1927. 36 1. Irodalomtörténeti Füzetek. 

16. szám. 
Babinger Ferenc, Gragger Róbert: Literaturdenkmäler aus Ungarns Türken-

zeit. Berlin. 1927. 232 1. 
Balogh Alban: Ország és nyelv a magyar történelemben. Bp. 1928. 166 1. 

Szent István-Könyvek. 
Brisits Frigyes: Sziklay János írói egyénisége. Bp. 1927. 16 1. Stephaneum. 
Brisite Frigyes: A ferences szónoklat szelleme. Különlenyomat. 20 1. 
Budai Gergely: Joannes Chrysostomos pedagógiája. Bp. 1927. 90 1. Sylvester. 
Dávid An ta l : Bábel és Assur II . Művelődés. Bp. 1928. 264 1. Szent István-

Könyvek. 
Dézsi Lajos : Magyar történeti tárgyú szépirodalom. Bp. 1927. 164 1. A Magyar 

Történettudomány kézikönyve. I. kötet. 4/B füzet . 
Dingha Sándor: A filozófia Széchenyi Hitelében. Szekszárd. 1927. 228 1. 
Divald Kornél : Magyarország művészeti emlékei. Bp. 1927. 256 1. Egyetemi 

Nyomda. 

Forgács Ferenc: Herczeg Ferenc költészete. Gyöngyös. 1927. 64 1. Külön-
nyomat. 

Földessy Gyula : Űjabb Ady-tanulmányok. Berlin. 1927. 190 1. Voggenreiter. 
Friedreich Endre: Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai. Bp. 1927. 38 1. Külön-

lenyomat. 
Gábor Gyula: A Szent István-napi ünnep története. Bp. 1927. 58 1. Franklin. 
Gálos Rezső: A Dunántúl a két Kisfaludy történetében. Bp. 1927. 74 1. 

Irodalomtörténeti Füzetek. 18. EZ. 
Gárdonyi Alber t : A történelmi segédtudományok története. Bp. 1926. 36 1. 

A Magyar Történettudomány Kézikönyve. II. köte t . I. füzet. 

Gulyás József: Üvegcserepek. Sárospatak. 1927. 40 1. 
Hajnal I s tván: Egy magyar herceg ifjúkora Napoleon idejében. Bp. 1927. 

62 1. Különlenyomat. 
Hankó Béla: A megújhodás. Bp. 186 1. Athenaeum. 

Irodalomtörténet. 25 
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Hegedűs Zoltán: Katona József lírai költészete. Bp. 1927. 56 1. 
Horváth .Jenő: A modem Amerika története 1492—1920. Bp. 1928. 122 1. 

Szent István Könyvek. 
Hoványi Béla: Erdős Renée. Miskolc. 1927. 32 1. 
Huszár Elemér: A katholikus házasságjog rendszere. Bp. 1928. 108 1. Szent 

István Könyvek 
Imre Sándor: A közös munka lelki akadályai. Néhány vonás a mai magyar-

ság arculatának egyik oldaláról. Bp. 1927. 26 1. Különlenyomat. 
Jablonkay Gábor: Az iskoladrámák a jezsuiták iskoláiban. Kalocsa. 1927. 

20 1. Különlenyomat. 
Kallós Ede: Görög-római vallástörténet és mitológia. Második kiadás. Bp. 

1927. 220 1. 
Kecskés Pál : A házasság etikája. Bp. 1928. 150 1. Szent István Könyvek. 
Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777— 1848. Két kötet. Bp. 

1927. 1258 1. Egyetemi Nyomda. 
Lám Frigyes: Virághalmi Ferenc. Győr. 1927. 16 1. Különnyomat. 
Lux Gyula: A nyelv. Bp. 136 1. Athenaeum. 
Losonczi Zoltán : Bél Mátyás és a magyar tudomány. Bp. 1927. 18 1. 

Különlenyomat, 
Magyar népballadák. Bevezetésekkel és jegyzetekkel kiadta Gragger Róbert. 

Bp. 1927. 212 1. Magyar Irodalmi Társaság. 
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Szerkeszti: Zsinka Ferenc. XI. 

évf. Bp. 1927. 32 1. 
Madzsar Imre: A II. Géza korabeli névtelen. Bp. 1926. 20 1. Értekezések a 

történeti tudományok köréből. XXIV. kötet. 11. sz. 
Makoldy Sándor: A káromkodás elterjedése és büntetése hazánkban 1850-ig. 

Bp. 1926. 24 1. Különlenyomat. 
Meszlénvi Anta l : A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Bp. 

1928. 258 1. Szent István Könyvek. 
Mitrovics Gyula: Konzervatív irodalom és progresszív irodalom. Debrecen. 61. 
Mitrovics Gyula: Szanálás és nevelés. Debrecen. 1927. 10 1. 
Nagy L. József: Előadások a fizikatanítás és tanárképzés köréből. Kecske-

mét. 72 1. 
Nagy Sándor: Ady Endre költészete. Bp. 1927. 130 1. 
Négyesy László: Irodalmi valutarontás. Reális és túlcsapongó Ady-kultuíz. 

Levélváltás Hegedűs Loránttal . Bp. 1927. 16 1. 
Papp Viktor: Beethoven élete és művei. Második bővített kiadás. Bp. 1927. 

190 1. Pantheon. 

Pesti György Haláltáncéneke. Bevezetéssel ellátva közli: Dézsi Lajos. Bp. 
1927. 80 1. 

Petri Mór: Emlékezés Váradi Antalról. Bp. 1926. 40 1. 
Pintér Jenő: Szinnyei József 1. tag emlékezete. Bp. 1927. 20 1. M. T. Akad. 
Radó Polikárp: A kereszténység szent, könyvei. I. Ószövetség. Bp. 1928. 280 1. 

Szent István Könyvek. 
Rass Károly: Erdélyi iskoláztatás és tudományosság a középkorban. Cluj-

Kolozsvár. 1924. 48 1. Különlenyomat. 
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Rass Károly: A párizsi irodalom 1925-ben. Cluj-Kolozsvár. 1926. 20 1. Külön-
lenyomat. 

Iíavasz László: Tudom, kinek hittem. Beszédek, cikkek, prédikációk. Bp. 
1927. 350 1. Studium. 

Révay József: Petronius és kora. Bp. 1927. 260 1. Franklin. 
Szász Károly: „Magyar fa sorsa" Makkai püspök Ady-könvvének bírálata. 

Bp. 1927. 40 1. Különlenyomat. 
Szigetváry Iván: Kisebb munkák. Bp. 1927. 320 1. 
Szalay .József: Széchényi emlékezete. Szeged. 1927. 16 1. 
Szendrey Zsigmond: Falucsúfolóink. Bp. 1927. 12 1. Különlenyomat. 
Szerb Antal: A magyar újromantikus dráma. Bp. 1927. 32 1. Irodalomtörté-

neti Füzetek. 17. sz. 
Szigethy Lajos: Luther lelke. Bp. 1927. 144. 1. Evangélikus Tanáregyesület, 
Szinnyei Ferenc: Kisfaludy Károly. Bp. 1927. 42 1. Irodalomtörténeti Füzetek. 
Franz Szinnyei: Die ungarische Literatur der Gegenwart. Berlin. 16 1. 
Takáts Sándor: Szegény magyarok. Bp. 500 1. Genius. 
Tóth Géza: A matematikai oktatás Herbart paedagógiájában. Pécs. 1926. 

1 1 8 1. 

Üj adatok Károlyi Gáspárról. I. Megjegyzések Ivánvi Béla Göncz sz. város 
története c. müve egyes részeihez. I r ta: Harsányi István. II. Károlyi 
Gáspárra vonatkozó hat okmány. Latinból fordí tot ta : Gulyás József. 
Sárospatak. 1927. 16 1. 

Vác az irodalomban, összeállította: Tragor Ignác. Vác. 1925. 320 1. 
Waisbecker Ede: Pázmándi Horvát Endre szépirodalmi munkássága. Pécs. 

1927. 144 1. Symposion Könyvek. 
Vasvármegye és Szombathely város kultúregyesülete és a vasvármegvei 

múzeum II. Évkönyve. Szerkesztette: Várady Imre. Szombathely. 1927. 
262. 1. 

Zolnai Béla: Modern irodalmunk ée az irodalomtudomány. Szeged. 1927. 16 1. 
Széphalom-Könyvtár. 1. sz. 

Zolnai Béla: A Széphalom taglalat ja . Adalék az irodalmi visszavonás történe-
téhez. Szeged. 18 1. Különlenyomat a Széphalom 1927. évf. 4—6. ez. 

Zolnai Béla: A nyelvi kifejezőség formái. Pécs. 1927. 26 1. Különlenyomat. 

Fordítások. 

La Fontaine összes meséi. Ford.: Vikár Béla, Kozma Andor, Telekes Béla és 
Zempléni Árpád. Bp. 1927. 40 1. 

Jack London: A korhely és a tündér. Ford.: Tersánszky Jenő. Bp. 174 1. 
Athenaeum. 

Guiglelmo Ferrero: A harmadik Bóma. Ford.: Révay József. Két kötet. Bp. 
988. 1. Génius. 

Godefroid Kurth: A modern civilizáció kezdete. Ford.: Michel Károly. Bp. 
1928. 364 1. Szent István Könyvek. 

Marcel Prévost: Az olthatatlan tűz. Ford.: L. Ujváry Lajos. Bp. 300 1. 
Génius. 

Luigi Pirandello: Forog a film. Ford.: Fáy E. Béla. Bp. 220 1. Athenaeum. 

2 2 * 
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Pierre La Maziere: Szép temetésem lesz. Ford.: Beöthy Lydia. Bp. 223 1. 
Kultúra. 

Goethe: Dalok, balladák, egyéb költemények. Ford.: Szigethy Lajos. Mező-
túr. 1927. 

Egyéb könyvek. 

Gábor Géza: Az irredentizmus. Sopron, 1927. 32 1. 
Gopcsa László : Vallásosság Gárdonyi írásaiban. Eger. 1927. 14 1. Különle-

nyomat. 
Halász László: Magyar irodalomtörténet összefoglaló tételekben. Második ki-

adás. Bp. 1927. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
Ilatvany Lajos : Ady a kortársak közt. Ady Endre levelei és levelek Ady 

Endréhez. Bp. 254 1. Génius. 
Jelentés a Magyar Nemzeti Múzeum 1913—1923. évi állapotáról és műkö-

déséről. Közzéteszi a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatósága. Bp. 
1926. 70 1. 

Köveskuti Eugenjusz: Nowa literatura Wegierska. Krakow. 1927. 28 1. 
Magyar Cserkészvezetők Könyve. Második kiad. Szerkesztette Sik Sándor. 

Bp. 1925. 364 1. 
Magyar Panteon. Nemzetünk nagyjainak és kiválóságainak a Kerepesi-teme-

tőben lévő sírjai és síriratai, összeállította: Makoldy Sándor. Bp. 
1927. 38 1. 

Murgács Kálmán harmadik nótáskönyve. Bp. 1926. 24 1. 
Nemes Zol tán: Az egységes magyar gyorsírás tankönyve. Bp. 1927. 96 1. 

Franklin. 
Öreg diák a múltba néz. Bp. 1927. 64 1. A Rozsnyói öreg Diákok Szövetsége. 
Péchy-Horváth Rezső: Spanyolok. Bp. 1927. 130 1. 
Prohászka-breviárium. összeállította: Brisits Frigyes. Bp. 1927. 110 1. Élet. 
Romhányi Sándor: A koravéniilés okai. Erkölcsi korrajz. Bp. 1927. 20 1. 
Tonelli Sándor: Emberi problémák. Szeged, 1927. 226 1. 
Wlassics Gyula felsőházi elnök Székfoglaló Beszéde. Bp. 1927. 12 1. Athenaeum. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927 május hó 

14-én t a r t o t t felolvasó üléséről. — Elnök Szász Károly. 
Farkas Gyula: A felvidéki magyar irodalom címmel t a r to t t felolvasást. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927 október 

8-án t a r t o t t felolvasó üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
Gulyás József: Keresztessy József élete és munkái címmel, Nagy Sán-

dor: Petőfi és Ady-ról t a r to t t felolvasást. 
Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1927 november 

12-én t a r t o t t felolvasó üléséről. — Elnök: Négyesy László. 
Elek Oszkár Walter Scott irodalmi hatásáról, Török Pál a Török 

Áfiumról t a r t o t t felolvasást. 
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I n h a l t d e r s e l b s t ä n d i g e n Mi t te i l i i i igen . ( Jahrgang 1927, Heft 
7 - 8 . ) 

Eugen Futó : Franz Herczeg. Der Verfasser beendigt seine Abhandlung 
über den grossen Romandichter. Am Schlüsse schreibt er über Franz Horczegs 
Tätigkeit in den Jahren 1925—26. Er analysiert seine grösseren Werke aus-
führlich. (Az arany hegedű, Magdaléna két élete, Tűz a pusztában, Kék róka, 
Árva László király, Tilla, Az élet kapuja, A fekete lovas, A fogyó hold, 
Aranyborjú, Sirocco, Kilenc egyfelvonásos, A híd.) Aus diesem Abschnitte des 
Romandichters sind hauptsächlich der Roman Az arany hegedű, Az élet 
kapuja, ferner die Dramen Kék róka, Árva László király und A híd hervorra-
gend. — Wilhelm Tolnai teilt Texterläuterungen über ein Gedicht Johann 
Aranys mit und weist auf die Quello einer Novelle Maurus Jókais hin. — 
Zsolt Alszeghy: Zusammenfassende Bücherschau. Der Verfasser behandelt die 
Frage der neuesten Ady-Literatur. Über Andreas Ady, den hervorragenden 
ungarischen Symbolisten, Impressionisten, dekadenten Dichter wurde seit eini-
gen Jahren seitens der Literaturhistoriker und Kritiker eine ganze Anzahl von 
Abhandlung mitgeteilt. Jüngst nahm Alexander Makkai, der reformierte 
Bischof Siebenbürgens, den Dichter in Schutz, der von den konservativen, 
nationalistischen Schriftstellern noch heutzutage erbittert angegriffen wird, 
weil diese es ihm nicht vergeben können, dass er im Dienste der revolutionären 
Ideen stand und Dichter der sinnlichen Liebe war. Zwei diesbezügliche gründ-
liche Abhandlungen stammen von Julius Földessy und von Alexander Nagy. 
Ady liegt auch einen Artikel im Figyelő (Beobachter-) Abschnitte vorhande-
ner Zeitschrift zu Grunde. Durch die Ady Problemen wurde das ungarische 
Publikum in zwei einander feindlich gegenüberstehende Teile geteilt. Es ist 
wahrhaftig ein Bekenntnis seiner Weltanschauung, wenn man seine Meinung 
über Ady an den Tag legt. Der Streit dreht sich hauptsächlich um drei 
Punkte: um die Fragen der Religiosität, der Vaterlandsliebe und der Liebes-
dichtung des Dichters. Andreas Ady ist Schöpfer zahlreicher religiöser Ge-
dichte, obzwar er an die Gotthei t eigentlich nicht glaubt. Seine patriotische 
Dichtung ist zugleich eine sozialistische und revolutionäre Dichtung. Eino 
leicht verwundbare Stelle seiner Dichtung ist seine Liebeslyrik, welche durch 
ihre dekadente Lebensauffassung und durchdringende Sinnlichkeit auf die 
Seele moralisch umgestaltend einwirkt. Da Alexander Makkai, der reformierte 
Bischof Siebenbürgens, über den Dichter sich besonders günstig aussprach, er-
hoben zwei hervorragende Literaturhistoriker: der Universitätsprofessor La-
dislaus Négyesy und der ehemalige Vorsitzende des ungarischen Abgeordneten-
hauses Karl Szász einen Einspruch gegen das Bestreben Alexander Makkais. 
Diese Polemik erregte im ungarischen literarischen Leben ganz besonders Auf-
sehen und es wurde von allen Seiten zur Sache gesprochen. Die Gegensätzo 
zwischen Andreas Adys Freunde und Gegner sind unüberbrückbar. Ausserdem 
zahlreiche kürzere Kritiken über belletristische und literaturgeschichtliche 
Arbeiten, mehrere Artikel mit literaturwissentscha.ftlichen Beziehungen aus 
Zeitschriften und Zeitungen, kurze Biographion verstorbener ungarischer 
Schriftsteller, das Verzeichnis neu erschienener Bücher und schliesslich Be-
richte über die Tätigkeit der Ungarischen Gesellschaft für Literatur-
geschichte. 

Felelős szerkesztő és felelős k i adó : Pintér Jenő. Budapest I, Attilasutca 1. 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda . Budapest, 1577—1927. (Dr. Czakó Elemér.) 


