
B Í R Á L A T O K . 

K o s z t o l á n y i D e z s ő : M e z t e l e n ü l . Versek. Budapest, 1927. 68 1. 
Athenaeum-kiadás. 

Kosztolányi Dezső a fiatalabb költői nemzedéknek ahhoz a csoportjához 
tartozik, amelyet majd az irodalomtörténet — ha a mi korunkat ie rendszerbe 
szedi — valami „középúton járók"-féle elnevezéssel fog illetni. Mert ú t juk 
egyik oldalán — hogy Hamlet hasonlataival éljünk — a magyar l i t teratura 
szent hagyományainak „szép hegy legelője" terül, a másikat az irodalom szo-
morú dekadenciájának „mocsara", — i t t „üszögös kalász", amott „ép test-
vére", s ezek a középutasok hol a jó, hol a beteg búzába vágják kaszájukat, 
s keverik össze kévéikben a jót a rothadttal — kedvük, ízlésük, hangulatuk 
változása szerint. 

Ennek a költői csoportnak egyik legtehetségesebb, legértékesebb tagja. 
Kosztolányi. Tehetsége még akkor is kiérezhető, mikor — eléggé gyakran — 
szimbolikus bizonytalanságokba és érthetetlenségekbo téved, vagy poétái vénája 
az ízléstelenség sivár homokjába fúl. Szertelenkedéseiért szinte sajnáljuk — 
mert látjuk, érezzük, hogy ő akinek gondolatai sokszor valóban mélyen jár-
nak s érzései is költői erejűek, és a nyelvnek igazán művésze — ha akarna: 
tudna mindig szépen, tetszetősen írni, kerülve minden nagyhangot, minden 
(szenvelgést., minden léha nyegleséget. 

Kosztolányi, műfaji osztályozás tekintetében is középutas, mert egy-
forma kedvvel, buzgalommal műveli a prózai elbeszélést s a lírai verskölté-
szetet. Mi őt mint regényírót ta r t juk nagyobbra, visszagondolva utóbbi 
évekbeli munkái közül a Véres költő-re, erre a Nero császárról szóló nagy-
szabású történelmi regényre, vagy a Pacsirtá-ra, mely a művészi realizmus 
fényébe vonja a középosztály vidéki szürke életét, s az Édes Anná-ra, a gyil-
kossá lett egyszerű cselédleány históriájára,, melynek nagy hibái vannak 
ugyan, do igazán fényes lapjai is. Mint versíró, néhány szép verse mellett 
igen sokszor divatosan zagyva affektációba keveredik, rontva nem csak a 
maga szép tehetségét, hanem — sajnos — a könnyen megtéveszthető közön 
ség ízlését is. 

Most ú j kötet jelent meg tőle az Athenaeuni-nál — új versei gyűj-
teménye. Az ú j szó i t t nem csupán időbeli meghatározást jelent, hanem a 
fa j ta megjelölését is. Ezek a versek ugyanis nem csupán újak, hanem új-
szerűeknek is mondhatjuk őket abban az értelemben, hogy voltaképen: köl-
temények —• prózában. (Tehát maguk is középúton járnak.) Nem olyanok, 
mint a nagy orosz regény- és novella-író, Turgenvev prózában í r t köl-
teményei az ötven évvel ezelőtti időkből, mert azok — értékükből most 
nem is szólva összehasonlítólag — inkább epikai természetűek, megfürdetve 
a költő lírai hangulatának fényözönében — míg a Kosztolányi új versei 
túlnyomólag lírai írások. Ö verseknek nevezi őket, de lesznek, akik nom 
éppen alaptalanul azt fogják kérdezni, vájjon lehet-e verseknek minősíteni 
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az olyan költői termékeket, amikben nem csak rím nincs — ami egyálta-
lában nem is lényeges kelléke a versnek, mint ahogy az ókor költészete úgy 
szólván nem is ismerte a rímet — hanem a versnek már nélkülözhetetlen 
alkateleme: a forma zártsága, a beszéd kötöttsége is nagyrészt hiányzik 
belőlük. Kosztolányi rövidebb, hosszabb sorokra tördeli őket, de ez a tör-
delés nem verstani szabályok, nem igazi verssorok, nem versszakaszok, nem 
ritmus, nem ütem szerint történik, hanem tisztán a költő szabat! akaratának 
— mondhatjuk: szeszélyének megfelelően. 

És mégis — Kosztolányi nem egészen alap nélkül nevezi verseknek 
új verseit. Mi ie úgy érezzük, hogy azok a képek, helyzetrajzok, hangulatok, 
gondolat foszlányok és érzés-szilánkok, mik ebben a kötetben foglaltatnak, 
s amik nem csak a vers egyik lényegét alkotó gondolati és érzelmi magnak 
nincsenek híjjával, hanem legtöbb helyen gondolat-ritmus is fokozza egyéb-
ként is erővel teljes nyelvünk muzsikáját: ezek valóban versek — a szónak 
talán nem közönséges, megszokott, hanem mélyebb, igazi értelmében. És talán 
még azt sem mondhatjuk, hogy maga a verstelenség formája valami tola-
kodóan futurista. Hiszen éppen a régi irodalmakban találhatunk példát 
olyan rímtelen, szabad formájú költeményekre, melyeknek vers-jellegét az a 
gondolatritmus adja meg, ami aztán idővel mind jobban háttérbe szorult, 
a rímelés divatjának előhaladásával. 

De ha elfogadjuk is verseknek Kosztolányi e legújabb munkácskáit, s 
ha talentumának sugárzó fényével, megkapó erejével ebben a legújabb köny-
vében is van örömteljes találkozásunk — egyáltalában nem mondhatjuk, hogy 
az új versek mindegyike, vagy csak többsége is, értékes alkotás. Nekünk 
valamennyi közt legjobban tetszett Az apa című, mit mutatóba ide it-
iktatunk : 

Mily gyorsan távolodsz а n a g y időben 
tőlem, fiam. 
Már idegesen kelsz föl az ebédtől, 
eltűnsz, szaladsz. 
Újságot olvassz, amikor beszélek, 
kurtán felelsz. 
Barátaiddal vagy . Üres a szobád. 
Ores a lelkem. 
Nem látod arcomon botor szerelmem. 
Nem veszel észre. 
Csikorgó hangom iszonyú tenéked. 
Nehéz a kezem. 
Anyád lett megint egyetlen barátnőm. 
Vele beszélek. 
Halkan említem hancuzó korunkat. 
Hogy meg ne halljad, 
í g y hagytam el egykor én is apámat, 
Ö is így ment el. 
Nehéz sóhajjal, büszkén, átkozottan 
Vissza se nézve. 
Ó e magány a régihez hasonló, 
mikor még nem éltél. 
A reggelek hamut szórnak fejemre, 
szürkék a delek. 
Este a kertben nézem az eget, 
a fákat, a lombot, 
s kérdem magamtól , miért nem érti 
gyümölcs a törzset? 



BIRALATOK. 55 

Ebben olyan mély érzés, olyan költői hangulat, annyi életigazság van, 
a olyan művészi kifejezési mód — különösen ha t utolsó sorában —, hogy 
ez a kis vers maga megértetheti azt a rokonszenvet, amellyel mi, alapjában 
a konzervatív irodalmi irány hívei, Kosztolányi költői egyéniségéhez — annyi 
sok minden elválasztó-vonal és szakadék, s annyi különbség ellenére is — 
vonzódunk. 

Szép a kötet első verse is, a Csomagold be mind című: 

Csomagold be mind, ami v o l t . . . 

régi szavam, az aranyt, kevélyen 
csengő rímeim s ékes igéim — 

mondja, mintegy új irányt tűzve ki magának, programmját ad ta könyvének, 
magyarázatot költői munkássága fordulatának. 

De nagyon szép a Szeghlyek című vers is, melyben a mindent könnyen 
felejtő gazdagokkal ál l í t ja szembe a szegényeket, akik olyan nagy kincsnek 
éreznek egy jó szót, egy kedves mosolygást, hogy annak emlékét híven, 
gondosan őrzik álmatlan éjszakáik csöndjében. 

S az erősen prózai nyelvű Csöndes viszontlátás-ban — mely öccsével 
való találkozásáról szól, s a feltámadó régi emlékeknek és a temetőben vég-
ződő jövendőnek hangulatát érezteti — moraj lani véljük talán a vers rit-
musát is, de a költői lelket minden bizonnyal megérezzük. 

Később azonban kissé egyhangúvá kezd válni a kötet. Az egészen prózai 
formájú Repülő ifjúság már sehogyan sem tetszik nekünk, — a Szeretet-
ben már nagyon affektált túlzással mondja, hogy azért nem beszél neki 
egyébként rokonszenves emberekkel sem, mert „csak a részeg aggastyánok 
s pulyák fecsegnek". Az özvegy a villamosban címűben volna szép gon-
dolat, de ízléstelenül durva képben idézi az édes anyákat. A TOSSZ költő-
ről festet t kép azonban — vonalainak biztosságával, színeinek elevenségével 
megint megkapja figyelmünket — s a Beteg című vers is az igazi tehetség 
erőforrásából meríti vad szilajságát. A Hetedhétország ret tentő ízléstelen-
séggel kezdődik — Megettem a világot, s kiokádtam — míg az Intés az 
öregebbek tiszteletére igen szépen aposztrofál ja az időseket, akik úgy küz-
dötték á t magukat az életen, mint valami nagy háborún, s akik aztán végül 
kibontják „viharcsapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét 
hirdető diadalmi l o b o g ó j á t . . . " A Tömeg című hosszabb vers utolsó sza-
kasza hatalmas költői erővel zeng — és szép, mint egy sok mindennel ki-
békítő akkord, a kötetet záró verse, a Zászló című. 

. . . Lelkem te is, te is — 
ne bot és vászon — 
légy zászló — 

így végzi ezt, bizonyságot téve nemesebb becsvágyáról, magasztosabb világ-
szemléletéről, emelkedettebb céljairól. 

így, e verseket — ha nem-verseknek látszanak is — csakugyan ver-
seknek érezzük, legalább köziilök többet, s i t t -o t t szívesen megbocsátjuk a 
különcködési vágyat, mely szülte őket. Nem tudjuk azonban szó nélkül hagyni 
a könyv címlapját, amely ket tős ízléstelenséggel éktelenkedik. Egyik: a Gara 
névvel jelzett lapdísz, mely geométriai alakzatokban a fehér, kék, rózsaszín 
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és zöld színek kiabáló összhangtalanságában valósággal elriasztó. A másik 
pedig a cím: Meztelenül. Hát hiszen ha a költői lélek őszinteségét, a poézic-
eicomátlanságát akarja a költő a vorsgyüjtömény címében kifejezni — az 
ellen senkinek sem lehet szava. De ezt igazán kifejezhetné másképen, más 
szóval is, szebben, ízlésesebben. Ha ez ellen ő a latin példaszót vetné, hogy 
„de gustibus non est disputandum" — há t felhagyunk a vitával, ám fel-
fogásunkról és véleményünkről nem mondunk le. Szász Károly. 

La F o n t a i n e ö s s z e s mesé i . Teljes magyar kiadás. Haranghy Jenő 
rajzaival. A La Fontaine Irodalmi Társaság megbízásából kiadta Dante-
könyvkiadó Budapesten. Fordították Kozma Andor, Vikár Béla, Zempléni 
Árpád. 1927. 360 lap szöveg, 27 lap jegyzet. Díszes vászonkötésben 22 pengő. 

A néhány éve alakult La Fontaine Irodalmi Társaság azt tűzte ki 
egyik céljául, hogy az idegen klasszikus irodalmak iránt a magyar közön-
ségben nagyobb érdeklődést igyekszik ébreszteni. A külföldi irodalmak iránt 
a magyar közönségben ma elég nagy az érdeklődés, csak nem nagyon válo-
gatós. Ha meg éppen klasszikus műről van szó, akár magyar, akár ide-
genből fordított munka az, annak már kicsi a keletje, kevés az olvasója. 

La Fontaine feltétlenül megérdemli, a magyar irodalom becsülete fel-
tétlenül megkívánja, hogy e jellegzetesen francia író meséinek teljes gyüj-
teményo magyar nyelven is meg legyen. Ez nem jelenti azt, hogy La Fon-
taine valamennyi meséje egyenlő értékű, a kitűnők mellett akad sok eről-
tetett is, amelyekben az egyes eset nem világítja meg vagy holyettesíti az 
erkölcsi tanulságot, hanem megfordítva, a tanulság kedvéért van hozzáeről-
tetve egy-egy szokatlan eset. 

Ez természetesen egyéni vélemény, mert pl. H. Taine La Fontaine-
rői írván, a francia szellemnek az irodalomban való megnyilvánulását abban 
látja, hogy a költő elsősorban gyönyörködtetni akar és maga is gyönyör-
ködik saját alkotásában. Ezt pedig főleg tárgyai megválasztásával és stílusa 
útján éri el. „Sujets et style c'est là proprement notre littérature." La Fon-
taine pedig Taine szerint jóformán bírálaton feliil áll. Elég, hogy az állatok-
emberek tulajdonságaival felruházva jelennek meg a mesében és bizonyos 
társadalmi osztályt vagy sajátságot képviselnek beszédjükben; a szerkezet 
szigorú szabályait e mellett néha lazábban veheti a költő. „A rókában annyi 
a szellem, hogy mindent megbocsátunk neki. A nevetés annyira nemzeti tulaj-
donsága a francia embernek, hogy ezt idegen meg sem érti és megbotránkozik 
raj ta . „Lo besoin de rire est le trait national si particulier que les étrangers 
n'y entendent mot et s'en scandalisent." Aki pedig nevet, az már nem bírál, 
vagy nem bírál szigorúan. 

A fordítás munkáját majdnem teljesen Vikár Béla, a La Fontaine-Tár-
saság főti tkára végezte. A 12 könyvre osz to t t mesegyűjtemény 241 darabot 
foglal magában; ebből Kozma Andor fordított 4 darabot, Telekes Béla egyet 
(a VII. könyv ajánlását), Zempléni Árpád 12 darabot, 224-et pedig Vikár 
Béla. Haranghy Jenő körülbelül a feléhez kiválóan sikerült rajzokat készí-
tet t . Értesülésem szerint minden darabhoz készült rajz, s azonfelül egy 
sorozat egész oldal nagyságú színes kép, de a teljes gyűjtemény kiadása 
anyagi nehézségen múlt. Nagy kár, mert a közölt rajzok igazán kitűnők 
s mindenütt jellemző módon szemléltetik a mose tartalmát. 

Mielőtt áttérek a részletekre, ki koll emelnom, hogy ez a kiadvány 
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nagy nyeresége a magyar irodalomnak s a fordításért, hosszú évek fárad-
ságos munkájáért, hálával tartoznak a fordítóknak, főleg Vikár Bélának. 
Aki verses művet versben fordít, és még hozzá oly változatos — mond-
hatnám szeszélyes — verselő művét, mint La Fontaine, az tudja, mily nehéz 
ségekkel kellett Vikár Bélának lépten-nyomon megküzdenie. 

Mivel, mint hírlik, a magyar La Fontaine élénk keresletnek örvend, 
remélhető, hogy második kiadásra is lesz szükség. Ezért az abban leendő 
felhasználás végett hadd tegyek az általában kifejezett elismerés után néhány 
megjegyzést egyes részletekre. 

Furcsa véletlen, hogy a IV. könyv 2. és az V. könyv 21. számú meséje 
kimaradt a gyűjteményből, pedig a hozzájuk ír t jegyzetek a maguk helyén 
(366., 369. lapon) megvannak, s az előbbi a tartalomjegyzékben is megvan, 
ahonnan az V. 21. ós a VI. 21. címe hiányzik. 

Tartalmi hűség tekintetében az előttünk fekvő fordítás ellen nem igen 
tehető kifogás. Csak két helyre van megjegyzésem. Az V. k. 21. meséjében 
ez a két sor áll: 

. . . où de tout leur pouvoir, de tout leur appétit 
dormaient les deux pauvres servantes. 
. . . hol ügyessége és étvágya teljében 
pihen a két szegény leányzó. 

I t t a pouvoir és az appétit a nappali munkában elfáradt fiatal szer 
vezetnek mély és egészséges alvását jelzi. Ezt a fordításból nem lehet kivenni. 

VII. 15.: 

„Sais-je lire? 
Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu." 

„Olvasni sem tudok ! 
S keresztet írnom, is, biz Isten, sok nekem!" 

I t t a croix de par Dieu az ábécé népies neve. Az ábécé első betűje 
előtt ugyanis régente kereszt volt, hogy az olvasó az olvasás megkezdése 
előtt keresztet vessen. Aki tehát csak a keresztvetésig ju tot t el, az még 
nem biztos, hogy tudott olvasni. Molièrenél (Mr. de P.ourceaugnac, I. V.) 
ez áll: „C'est un homme qui sai t la médecine à fond comme je sais ma 
croix de par Dieu." Littré nagy szótárában pedig ezt találjuk: Croix de 
par Dieu ou croix de par Jésus, alphabet où l'on apprenait à lire aux enfants, 
ainsi dit, parceque le titre en étai t orné d'une croix qui se nommait croix 
do par Dieu, c'est à dire croix faite au nom de Dieu. De így nevezték az 
ábécés könyvön kívül a Kis Káté t is, melyet a gyermekek könyv nélkül 
tanultak, még ha nem tudtak is olvasni. 

Verses mű fordítása nem szokta, mindig szigorúan követni az eredeti-
nek a versformáját. Tudjuk, hogy éppen a franciák alig fordítanak valamit 
versben. Költői mű szellemét ós ritmusát a fordításba teljesen átvinni lehe-
tetlenség. Azonban a fordítás legyen könnyen olvasható és az idegen nyelv 
hatása alat t ne vétsen a magyar nyelv törvényei ellen. Verses mű fordítá-
sában természetszerűleg a költői szabadságnak tágabb értelmezést kell 
adnunk, mint eredeti költeményben. A magyar La Fontaine azonban a vilá-
gosság és szabatosság rovására több helyen visszaél ezzel a szabadsággal. 
Bántó az igétől elválasztott igekötőnek meg nem felelő holvre való állítása. 
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Ezt újabban általában sűrűn halljuk és olvassuk. „Egy szeleburdi patkány 
a földből bújva k i . . . " (II. 11.), ahol a hangsúly magán az igén -van, nem 
a helyhatározón. „Dicséret, ami bőven jut önnek egyre ki" (VIII. 4.). „Hisz 
nem szokhatta még az erdő népe meg" (II. 19.). 

Ha a hírlapírói stílusból, úgy látszik, nem lehet kiirtani a be, le, ki 
igekötőknek elharapódzott helytelen használatát, az ilyen szép irodalmi alko-
tásban mégsem szabad meghagyni az ilyeneket: „új szerelemre begyulad" 
(XII. 19.), gyulád helyett, vagy: „A félsz talán bizony még rám is eíragad" 
(II. 19.). Pongyola az ilyen is: „Mi jóra van e fark?" (V. 5.) kérdi a 
csapott farkú róka, mikor a többi állatokat is rá akarja beszélni, hogy 
vágják le a farkukat, „Az állatok királya, hogy megmutassa, ki, (kicsoda, 
\agy ki ő), a szepegőket útjára, eresztette" (II. 11.). Alig érthető ez a sor: 
„Kiki mértékre! Int lám ez a következés:" (II. 16.). Elő kell vennünk az 
eredetit, hogy megértsük: „II faut, se mesurer, la conséquence est nette." 
A következő pongyolaságok halmazatát a legenyhébb bíráló sem hagyhatja 
megróvás nélkül : 

„A két vödör alternative 
a cseppfolyós elemet föl- s levíve. 
Rókánk, mert farkasi étvágy kopog hasán 
beleül abba, melyet a gépelv magasán 
függőben t a r t a 
másik vödör." (XI. 6.) 

Tudományos műben is alig megengedhető idegen szó, határozói igenév 
helytelen használata, farkasi étvágy, gépely, sorátlépés (enjambement) : tarta 
az utána következő marta rím miatt : ez mégis sok egy csokorba. 

A szereplő állatok és emberek elnevezésére helyenként sikerült népies 
kifejezést talál a fordítás: Nagybaj orvos úr s kartársa Sebaj úr (V. 12.). 
Don futós (V. 8.) a ló. Bumfordi (Courdaud) és Bot.-Marci (Martin bâton 
IV. 5.) a szamár; a patkánykirály (ratapon) = loporosz (lop + oroz IV. 6.); 
a harcos patkányok tréfás elnevezését: Potyoraksz, Rajtaripaksz. Osalifaksz 
(IV. 6.) ha nem jellemző is, de a tréfás hang elfogadhatóvá teszi. Az eredeti fran-
cia kifejezések: Artarpax, Psicarpax, Méridarpax görögös alakja még inkább 
erőltetett s a francia kiadás meg is magyarázza őket (voleur de pain, de 
miettes, de parcelles). Az agarak neve Brifant, Mirant, Rustant a fordí-
tásban Szellő, Mitlátez, Mitrázsz (V. 17.); a patkány Rongemaille = Háló-
ezemrágdy (XII. 15.), a szarka caquet-bon-bec = Csicseri-Csacska-Csőr 
(XII. 11.), a róka: Escornifleur (parasite) = Potvándi és likrajáró (l'hôte 
des terriers XI. 6.). 

Olyan munkában, mely nem törekszik egy-egy vidék nyelvének, nép-
szokásainak jellegzetes ismertetésére, hanem az egész magyar olvasóközön-
séghez fordul, tájszólásból vett kifejezést vagy általában nem, vagy csak 
kivételesen szabad használni. A magyar La Fontaine-ben ilyen, kisebb kör-
ben használt kifejezést kelleténél többet találunk. Ez azért is kifogásol-
ható, mert ezekből a mesékből egyesek az iskolai olvasókönyvekbe is 
juthatnak. 

„Ki mondta néked, hogy egy alak szebb mint más száz? 
S az enyém ellen mit böllenkedtl?" (XII. 1.). 
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Ezt az igét a M. Tájszótói' csak Somogyból ismeri „ellenkezik, vias-
kodik" értelmében. Az eredetiben ez áll: 

Qui t 'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre? 
Est-ce à la tienne à juger de la nôtre? 

„Pénzért sem kap tubát a cenk" (II. 12.). 

Cenk a szótár szerint: kutyakölyök, aztán: céda, bérenc. Ebben a 
mesében egy suhancról van szó, akit: mezítlábas, gálád, jö t tment , céda, 
fickó címekkel tisztel meg a fordító. Az eredbtiben lévő három címet: 
M certain croquant, mon villageois, le vilain a fordítás hat ra szaporítja 
és ugyancsak erősbíti. 

„A macska a lisztes ládába búj s lekúm" (III . 18.). 

Ezt a szót a M. Tájszótár nem ismeri; tudomásom szerint azt jelenti, 
hogy meglapul. 

„S következésképen persze itten ő 
Hízik, pufók degeszre rő" ( III . 17.); 

az első sor éppen nem költői. 

„Mindenki elhiszi ahajt 
amitől fél, amit óhajt" (XI. 6.). 

„A függőségen túlteszi magát 
és túl a többi fincen-fáncon" (II. 8.). 
„Az égen aranydeszkák repednek" (VI. 11.), 

a fordító jegyzete szerint: „népies szólás, a hajnalt jelenti. De már nem 
magyarázza meg a következő helyet: „Van i t t valami kviprokvo" (IX. 4.). 
Ezt a magyar olvasó a szótárban sem találja, hacsak francia vagy latin 
tudása útba nem igazítja, hogy ez i t t : quiproquo = félreértés. A francia 
nyelv ismeri ezt a szót s a francia kiadás mégis odateszi jegyzetbe a magya-
rázatát. Ha a fent kifogásolt kifejezéseket nem lehetett is mind elkerülni, 
legalább jegyzetben meg kellett volna, magyarázni. 

Még néhány szót a verselésről. La Fontaine versformája, a hosszú 
és rövid sorok váltakozása, a fordítóra nézve nehézséget is jelent, köny-
nyűséget is. A költő azzal, hogy az alexandrinus mellett a rövidebb sorokat 
is a legnagyobb változatossággal alkalmazza, igen szerencsésen elejét veszi 
az egyhangúságnak. Mert ritmus van a francia alexandrinusban. Nem elég 
ugyanis azt mondani, hogy a francia verset bizonyos meghatározott számú 
szótag teszi (e hogy a legjobb francia vers is rosszabb a legrosszabb magyar 
versnél). A 12 szótagú versnek mindkét fele hangsúlytalan szótaggal kez-
dődik és hangsúlyossal végződik; e mellett mindegyik félsorban még egy 
vagy két mellékhangsúly van. A francia vers tehát emelkedő ritmusú. 
A magyar vers ritmusa lehet emelkedő vagy ereszkedő, de hiba, ha emel-
kedő sor után ereszkedő következik s aztán megint emelkedő. Legsikerül-
tebbek a fordításban a rövid sorok; ezek gyakran a magyar hangsúlyos 
verselés szerint pattognak. 

Az előszó szerint a munka évek óta készen várta a megjelenést. Remél-
hetőleg a második kiadás nem fog ily sokáig váratni magára, mint az első. 
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Ha majd akkor az utolsó simításokat is megkapja a szöveg, s ha a most 
kimaradt rajzokból is többet hozhat az ú j kiadás, akkor elmondhatjuk róla: 
„omno túli t punctum." Horvay Róbert. 

N a g y G y u l a : A g r á l l o v a g o k . Párszivál, Artuaz, Gawan, Lau 
zelot és Lohengrin története. Hősköltemény. A XI—XIII . századbeli brit. 
ófrancia és német eposzokból és lovagregényekből összeállította és fordította 
Nagy Gyula. Győr, 1927. Győregyházmegyei-alap nyomda műintézete, 432 
lap, 30 illusztráció. 

Nagy Gyula, mint müvének bevezetésében elárulja, eleinte eredeti grál 
eposzt akart írni a középkori hősköltemények alapján, majd szerénységében 
azt gondolta, hogy nem saját magát kellene megszólaltatnia, hanem 
középkor lelkét. Félretolta már félig kész művét és pusztán csak fordítónak 
csapott fel. Szerénysége okozta vesztét; Bescheidenheit ist eine Zier, doch 
weiter kommt man ohne ihr. Ez a szerénységo okozta, hogy művét nem koro-
názhatja teljes siker. Helytelen alapon indult neki a munkának, t . i. a 
fordításnak. 

összeállított sa já t magának, sa já t tetszése szerint, egy fordítandó 
szöveget a különféle ó-francia, középfelnémet és ó-angol Artusz- és Grál-
regényekből és ezt a „Grál-harmóniát" ültette azután á t magyar nyelvre 
a középkori német udvari epika verselésében. 

Fordításnak muta t j a be a kompiláció alapján nyert magyar szöveget, 
zárjelbe t e t t jegyzetekben meg is mondja, hogy melyik részlet honnan való: 
ha ezeket a részleteket összehasonlítjuk a fordított szövegekkel, szembetűnik 
azonnal, hogy hiába keressük a pontos megfeleléseket, mert ezek nincsenek 
meg; a szerző megváltoztatta az illető részeket, bővített vagy kurtított 
raj tuk. Az elég ügyes egységbe fűzöt t különféle szövegeket Nagy Gyula 
nem az eredeti nyelvekből fordította le, hanem modern nyelvek átírásából, 
így pl. Wolfram-részleteket újfelnémet átültetésekből. (Pannier, Bötteker.) 
Másodkézből fordít, önkényes koinpilátori eljárása miatt és nem oredeti 
szövegből való fordítása miatt, munkáját laikus és dilettáns kísérletnek kell 
mondanunk. Az eredetiből való fordítás igen nehéz munka lett volna, hiszen 
Wolframnak puszta megértése is óriási filológiai készültséget kíván, épp így 
az ó-francia, ó-angol költeményeké is. Nagy Gyula „fordítását" nem fogad-
hatjuk el. Fordítás ellenben igenis Travnik Jenőnek komoly tanu'áson é* 
Wolfram lelkének átélésén alapuló, sikorült átültetése (Travnik Jenő: Wolfram 
Parsiraljának bevezetése. Győr, 1927. 8 1.), amelyből csak az első 116 sor 
jelent meg. Wolfram-fordításnak Nagy Gyula könyve nem számít. Ha nem 
fordításnak tekintjük, amihez éppúgy nincs jussunk, mint a szerzőnek sin 
csen, — hanem eredeti költeménynek, sokkal jobb véleményre jutunk. Olyan 
féle igen hasznos és üdvös munkát végzett, mint Kralik Bichard „Die' Gral-
sage" című hőskölteményével, amikor az összes Artus- és Gral-mondákat 
szerves egységbe fűzte 'A-tól Z-ig. (Bichard von Kralik: Die Gralsage. 
Bavensburg. Friedrich Alber, 1909.) 

Kár, hogy Nagy Gyula nem követte Králik útmutatását a címlapon 
is, — senki sem firtatná, fordítás é műve, vagy nem. Nagy Gyulának köl-
tői készségo hasonlíthatatlanul gazdagabb, erőteljesebb és változatosabb. 
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linomabb, mint az osztrák íróé, akinek Grál költeménye — helyes alap-
ötlete ellenére is — száraz, unalmas, egyhangú, színtelen és fárasztó. — 
Tennyeont. kellett volna olvasnia Nagy Gyulának, a modern Artus-költők 
mesterét! Jobb mintát nem talált volna. Aki ilyen nagy fába vágja fej-
széjét, annak előzetesen sokat kell tanulnia. 25 oldalt kitevő bevezetésében fel 
is sorolja a mi szerzőnk, hogy milyen könyveket tanulmányozott. Az ere-
deti régi hőskölteményeket nem is lá t ta , ami utóvégre nem is szükséges 
•gy modem költői mű megalapozásához. De nem ismeri a legjobb Parsival-
fordítást sem, Wilhelm Hertz nagyszerű átköltését. Nem ismeri az összes 
Grál- és Artus-mondák legnagyobbszerű összefoglalását sem: Sir Thomas 
Malory: „Morte d'Arthur" с. könyvét, a híres Caxton-nyomda egyik leg-
első kiadványát. Ez a munka Hedwig Lachmann fordításában (Insol-Verlag) 
mindenki számára hozzáférhető. Immermann „Merlin"-jét nem említi. Wag-
ner Richard Parsifal-i&t nem ismerteti, pedig az összes Grál-feldogozások 
között ez legfenomenálisabb, legnépszerűbb. Briek-Hirschfeld, Golther, Nolte 
és Riethe műveit sem használta fel Nagy Gyula. A bevezetése a Grál-iro-
dalom hiányos ismerete miatt nem áll a tudomány színvonalán. De mit 
törődünk a bevezetéssel! Mit törődünk a címlap hamis adatával, amely for-
dítást hirdet, mikor igazán szép és jó verses olvasmányt kapunk! 

Nagy Gyula mély áhítattal ós szent lelkesedéssel forgatja a lantot ; 
sikerül neki szép és átérzett szavaival annak a bemutatása, amire vállal-
kozott, amit Chrilien de Troyes így fejez ki: „Fant sainte cose est Ii graaus". 

A Grál világa tényleg az elfátyolozott eucharistikus Jézusnak édes 
és titokzatos világa. Aki vele foglalkozik, annak a lelke is Szent Grál-
edénnyé változik át, amelyben az Üdvözítő szívesen megnyugszik. Nagy 
Gyula nem hiába volt asztaltársa a Grálnak; szívből jövő verseivel világító-
tornyot épített, amely u ta t muta t a sötétségben tévelygőknek, >a grál-
keresőknek. 

Nagy Gyula nem hiába pap; könyve beillik áj tatos lelki olvasmány-
nak; szép mesével viszi különösen a fiatalságot a boldogság útjára. Iro-
dalmi szempontból könyve pedig olyan szerepet tölt be, mint a Lamb-test-
vérek híres műve: a „Shakespeare-mesék", amelyek az ifjúságot a nagy 
drámaíró világába óvatosan és mesébe vezetik be, mert. még nincs i t t az 
ideje annak, — hogy Shakespearet magát olvashassák és megérthessék. így 
Nagy Gyula sem adja az igazi Grált , hanem a Grál világának meséjét in 
usum delphini. Igen szépek és vonzók a Parsival történetét tárgyaló részek, 
a kötet legsikerültebb fejezetei. Részvéttel és örömmel látjuk, hogy lesz az 
f^etlen medve-tempóival sok baj t okozó, hebehurgya katonából finom modorú, 
okos, érett-eszfí, melegszívű, tapasztal t és tetterős férfiú, mert kereste a 
grál t : az igazságot. 

A Grál hatalmát dicsőítő, dííltbetűe részek egész himnuszok. Kiváló 
nagy pedagógiai értéko van Nagy Gyula munkájának; laikus breviáriumnak 
is keresztelhetjük el. Minden ifjúsági könyvtár díszére válik. A fiatal olvasó 
meg fogja szeretni. Amilyen rokonszenves a tartalom, olyan a könyv nyel-
vezete is, szépen és simán folyik. Az olvasót csak a sok „enjambement." 
bosszantja; az író túlgyakran húzza a mondat értelmét az egyik verssorból 
a másikba és ezért néha még nevetségessé is válik a mondanivalója. Pl.: 
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Flegetanis ő. Törzse sorba 
Bölcs Salamonig visszavisz. 
Anyja zsidó, apja hamis 
Istent, aranyborjút imádott. (228 f.) 

Megvan az a rossz szokásunk, hogy pauzát tartunk a verssor végén, — 
a költő lá that ja a példából, hogy így könnyen romlik meg az értelem. Élihez 
a négy sorhoz még azt is megjegyzem, liogy meg kellett volna magyarázni 
a Flegetanis szót. (Flegetanis Thebit arab tudós földrajzi és asztrológiai 
könyvének a címe [Felek thâni = altera sphaera.] (Wolfgang Golther: Pat-
aival und der Gral. 25 1.) Sok helyen kolleno ilyen magyarázó jegyzet. — 
A nyelvezetben sok ízléstelen modernség is van. Pl.: 

(Láttam) 
A diadémos hajadont, 
Aki behozta, aki pont 
A szívemig hatott szemével. (414. 1.) 

Ezeken a kisebb kifogásokon segíthet a második kiadás. Őszintén kíván 
juk, hogy a nagy lelkesedéssel megírt, út törő munka második kiadást is érjen. 

Szívlelje meg megjegyzéseinket a szerző; egészítse ki bevezetését az 
újabb, tudományos irodalom figyelembevételével; mellőzze annak túlszubjektíx 
részeit; lássa el a költemény szövegét több magyarázó jegyzettel; gondos 
kodjék néhány nem holyénvaló és rosszul sikerült illusztráció kiemeléséről — 
és főképen hagyja el a címlapról a tévútra vezető, nem találó „fordítás" szót. 
mint a vaskos könyv fajának megjelölését. Ha eredeti Grál-költeménynek 
mutat ja be, ez nyeresége lesz a magyar irodalomnak és szerzője büszke lehel 
derék alkotására. Lám Frigyes. 

H o r v á t h B o l d i z s á r összes k ö l t e m é n y e i . Sajtó alá rendezte és ki 
adta Barna János. Makó, 1927. 80 1. 

Jegyezzük meg mindjárt, hogy ez a kis gyűjtemény — amit a fárad 
hatatlan Barna János, a Barna Ignác és Ferdinánd irodalmi neves családjának 
méltó sarja rendezett saj tó alá ós adott ki Makón, a nagynevű szabadelvű 
politikusnak nem valamennyi versét tartalmazza, mert a kiadó, mint maga 
jegyzi meg a kötetkéhez ír t utóhangban, kihagyta „a baráti szeretettől sugallt 
verses tréfálkozásokat, alkalmi felköszöntőket és a német nyelven írottakat". 
De így is oléggó érdekes ez a kis gyűjtemény, mert ha nem növeli is azt a 
dicsőséget-, amit Horváth Boldizsár — mint közel félszázadon keresztül a 
politikai küzdelmek bátor harcosa s öt éven á t igazságügyminiszter — szerzett 
mégis jól rávilágít a jeles államférfiú sokoldalúságára, aki nehéz, fárasztó köz-
életi munkája közben — bizonyára pihenőül — tudott magának egy-egy órát 
szakítani a múzsájával való társalkodásra. Versei közt van egy-két kedvei-
alkotás, például a kissé régimódi, de nem értéktelen „örök bú" s a „Flóra 
emlékkönyvébe" című. Keserű hangú, de nincs mélység híján az „Egy ember-
gyűlölő s í r jára" című, mely aztán a „Válasz" című vers megírására késztette 
Szász Károlyt, a püspök-költőt s azaszép vers is helyetfoglal agyüjtemény végén. 

A versek nagy része szinto bámulatot keltőleg mutat ja , hogy írásuk óta 
mennyire megváltozott a magyar költői nyelv s persze az olvasó ízlése is. 
fgy aztán nem is annyira poétikai érték szempontjából kell Horváth Boldizsár 
költeményeit megítélnünk, mint inkább csak érdekes adalékokul kell őket 
tekintetnünk, egy más téren annyira kiváló férfiú szellemi képének rajzához. 
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Ügy látszik, a szatirizálásra erős hajlama volt a nagy politikusnak, mert a 
versek közt sok a fulánkosnyelvű, különösen azok, amelyekben papról van szó. 
Egynémelyik már ízlés szempontjából is kifogásolható. 

Hátránya a kötetkének, hogy a versek mellől a magyarázó jegyzetek 
hiányoznak s így soknak tárgyával, keletkezése körülményeivel nem vagyunk 
tisztában. E hiányon remélhetően segíteni fog az a mű, mely Horváth Bol-
dizsár (életrajzát és irodalmi munkálkodásának méltatását fogja tar ta l 
mázni s melynek a közeljövőben megjelenését az utóhangban kilátásba 
helyezi Barna János. Ezt az ígért kötetet érdeklődéssel várjuk e ennek kap 
csán megemlítjük azt is, hogy Barna János a maga nagy irodalomszerete-
tével és kulturális érzékével milyen kiterjedt és hasznos tevékenységet fejt 
ki a maga szűkebb hazájában, ö. szerkeszti és adja ki — Eperjessy Kál 
mán dr. társaságában — a Csanádvármegyei könyvtár című vállalatot, mely-
ből már kilenc érdekes kötet jelent meg, a legutóbbi éppen most, Lugosi 
Dömo tollából Kelemen László és az első Magyar Játszó Színi Társaság 
címmel. Ha minden vármegyénkben olyan élénk kulturális élet buzogna, mint 
Csanádban, — melynek nagyműveltségű, lelkes alispánja, Tarnay Ivor nagy 
ban elősegít minden jóirányú irodalmi törekvést, — hasznára válnék a poh 
tikával túlontúl elfoglalt nemzeti közszellem fejlődésének. Szász Károly. 

Komáromi János: Cs. és kir. szép napok. Budapest. 248 1. Ge-
nius kiadása. 

A harctéren többszörösen sebesült költőt, akiben magát a szerzőt 
sejthetjük, a háború alatt berendelik Bécsbe a Kriegsministerium front 
újságjának szerkesztőségébe. Még ma is, tíz évvel a háború után, nagy 
bátorságra van szükség, hogy valaki ily őszintén le merje írni a Krieg-
ministeriumban élő tisztek életét. A könyv híven tükrözi azokat a nézeteket 
is, melyek miatt a közös hadseregben annyit szenvedtünk: a monarchiában 
van egy főnemzet (Ausztria németajkú polgárai) ; a többi már csak néptörzs 
(ilyenek pl. a csehek, tótok, gorálok, huzulok, magyarok). 

A szerzőt bátorságáért őszinte elismerés illeti, azonban a leírt ese-
mények legfeljebb egy hosszabb elbeszélésre adnak kellő anyagot; harmad-
félszáz oldalas regényhez vagy mondjuk : naplószerű élettörténethez bizony 
túlságosan vékony a cselekmény. Komáromi János érdekesen ír, szívesei 
olvassuk minden sorát, de ezt a könyvét felére kellett volna rövidítenie. 

Csillag alatt meg kellett volna magyarázni az irodalmi nyelvben 
ismeretlen vagy legalább is kevésbé ismert szavakat: machlojka (52. 1.), 
compó (68. 1.). Néhány kifejezése szelidítésre vár: Az öreg tábornok csipás 
(114. 1.), a dragonyosfőhadnagy tetű (127. 1.), Hunke kapitány is 
tetű (195 1.). —r. 

Tarcza i G y ö r g y : A b u d a i g y á r . Budapest. 172 1. A Szent István 
Társulat kiadása. 

Napoleon háborúinak idejében a gazdag budai cserépgyáros elvesei 
az elszegényedett hivatalnokcsalád leányát. Az ügyes asszonyka segítségé 
vei a gyár még jobban fellendül. A férfi egyetlen bánata, hogy nincs gyer-
mekük. A cserép mázához szükséges ólmot a katonaság lefoglalja, a gyáros 
vegyi találmányát pedig, mely az ólmot tökéletesen pótolja az edénykészí-
tésben, a pesti orvosprofesszor véleményére a kormány veszedelmesnek 
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mondja ki és a gyárat bezáratja. A tulajdonos Bécsbe megy, hogy az ottani 
professzoroktól kiverekedje igazát. Ez nagysokára sikerül is, de akkor már 
késő, a gyáros tüdőbajban hal el, miután hű felesége és a gyár is elpusztult. 

Lehangoló, de mindvégig érdekes történet, korhű jellemzéssel, kifogás-
talan magyarsággal. Keretét a szerző Siklóssv Lászlónak Kuny Domokosról 
és budai gyáráról írt könyvéből vette. A kötet második felét apróbb elbe-
szélések, jóízű tárcák teszi ki. Az egész könyv bizonysága, hogy Tarczai 
György munkássága milyen nemes ériéke a magyar regényirodalomnak. 

P á s z t o r Á r p á d : G i n a é s R o z a m u n d a . Begény. Budapest. 370 1. 
Dick Manó kiadása. 

Ami eddig Vajda János életéből rejtélyes és érthetetlen volt előttünk, 
azt Pásztor Árpád regénye világossá teszi. Pásztor Árpád nemcsak jól 
ismeri irodalmunknak legérdekesebb korszakát, hanem a költő ellentmondá-
sokban gazdag életét is mesteri kézzel tudja valószínűvé gyúrni. 

Vajda két nagy szerelme: Véghelyi Gina és Bartos Róza a regény két 
főhősnője. Gina szerepe antipatikus. Az önző borbélyleány hasznot akar 
húzni szép testéből, ezért kevés neki a szegény poéta. Számtalan Gina-versre 
ihleti, de meg nem hallgatja, mesebeli hercegre vágyik. Ezt egy ideig meg 
is kapja, de erkölcstelen élete megbosszulja magát s öregkorára mindenkitől 
elhagyatva pusztul el. Róza annál szebb jellem. A fiatal leányt nem bántja, 
hogy kérője 53 éves; anyja tilalma ellenére is hozzámegy. Egy rágalmazó 
befeketíti férje előtt s az indulatos költő félévi házasság után szakít fele-
ségével, aki ezentúl is hű marad eszményképéhez. —6. —6. 

L á z á r I s t v á n : A r a n y k a p u k v á r o s a . Budapest. 244 1. Légrády-
kiadás. 

A monda szerint tengerbo merült Atlantisz birodalom már sok író 
fantáziáját termékenyítette meg és ezért kissé gyanakodva vettük kézbe 
Lázár István regényét. Kellemesen csalódtunk. A bibliai tárgyú, napkeleti 
történeteiről ismert Lázár István i t t is érdekes elbeszélő. 

Atlantisz királya milliók véréből töméntelen kincset halmoz össze fő-
városában. Szép leányáért hatalmas uralkodó jön háztűznézőbe. A gőgös 
apának tetszik a terv, hogy gyermeko révén egyik leghatalmasabb verseny-
társával jön rokonságba, de a királyleánynak egy rabszolga tetszik: Sátán. 
(Nem tudjuk, miért kapta ezt a nevet a minden ízében megnyerőnek rajzolt 
férfi.) Sátán akaratán kívül a forradalom hőse lesz, ezért halálra ítélik. 
Szerelmesével együtt egy tűzokádóba ugrik. Ugyanakkor vége a birodalom-
nak is, mert a tenger a földrétegek kérgét átette, közeledett a tűzhányó 
felé és hiába építtetett Atlantisz ura gátat , hiába őriztette harminc éven 
át börtönben a gátépítő mérnököt: egy rabszolganő, kitől gyermekét el-
szakítják, kétségbeesésében kiveszi a mérnöktől a ti tkot, megnyitja a tenger 
zsilipjeit, az beomlik a tűzhányóba, a gőz szétrepeszti a gátakat és a 
tenger elnyeli az országot. 

Igen szép fejezetek: Kiesi fiam (IV.) és Rabszolga vásár (VI.). Külön 
figyelmet, érdemel a bohóc szavaiban rejlő bölcseség. 

A regény tájszavai: perrent (55. 1.), merkelt (58. 1.), tovafrikkolt 
(72. 1.). morrantak (104. 1.). —6. 
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If j . Wlass ics Gyula br.: Kégi fiók. Költemények. Genius-kiadás. 
„A ragyogás nem az én elemem . . . Én a szálló ködöket szeretem. . ." 

(Egy indus álmodik.) Ez az alaptónusa Wlassies Gyula finom, gondosan 
cizellált verseinek. A viharok elfutnak felette, álmodozva, lassú vággyal 
néz feléjük. Harmonikussá vált kultúra zeng húrjain, a begubózott ember 
objektíve vetíti ki érzései t . . . innen olyan keserű, rezignált a hangja, mely 
az életszemlélet zsákutcájából csendül ki. — De ez csak alaptónusa. Más-
hol erőteljesebb hullámokat vet, mintha jelezné, hogy a szép, fáradt versek-
ben csak pihen játékos ereje. 

Ha menni Iii a bús harang . . . 
Nem sírok a nap búcsúján, 
Csak a színes ködén . . . 

Ragyogó technikájában sokszor felcsendül egészen meleg egyénisége, 
mely a nehezebb lolki problémát belső dinamikával kíséri. És kiforrott, 
bravúros verseiben itt hajlik á t a líra újabb út jára , melyen biztosan és egyéni 
erővel halad. I t t mélyíti el a tegnapi parnassien stílust maivá, a tanult for-
mákat élőkké. Pp. 

M a g y a r N é p b a l l a d á k . Bevezetéssel és jegyzetekkel kiadta Gragger 
Róbert. Budapest, 1927. 212 1. A Magyar Irodalmi Társaság kiadása. 

Gragger Róbert a mult évben H. Lüdecke fordításában és értékes be-
vezető tanulmánnyal németül kiadta azokat a magyar balladákat, amelyek 
a világirodalom enemű legszebb alkotásai közé tartoznak. A fent leírt kötet 
egy másik irányú befejezetlen tervének megvalósítása. Ez 41 magyar nép-
ballada szövegét közli tudományos utaló jegyzetekkel. Sorrendben elől van-
nak a valamennyire történeti vonatkozású balladák, azután a megállapít-
hatóan régi, majd a vidám tárgyú balladák következnek, végül az újabban 
keletkezettek. A szövegben csak a köznyelvtől nagyon eltérő tájszólás van 
átírva. Jegyzetei a német kiadás, valamint a Magyar Népköltési Gyűj-
temény és az Ethnographia magyarázatai alapján készültek. A kiadás tekin-
tettel volt a tanulóifjúságra is s ezért néhány különben érdemes és jelen-
tősebb balladát mellőzött. Bevezető tanulmánya a népballadának egészen 
új szempontú magyarázata (1. ugyanezt részletesebben a Budapesti Szemle 
1927. 207. kötetében). A ballada gyökereit vizsgálva, arra az eredményre 
jut, hogy egyik forrása a táncdalocska, a másik az egyházi ének, a litur-
gikus dráma, a misztériumjáték, amelyből a dráma fejlődése is kiindult. Egy 
másik gyökere a Spielmann-költészetből szí t ta leginkább az anyagát és for-
muláit. A magyar népballada zenei és formai elemeiből aztán arra követ-
keztet, hogy népballadáink egyik főtípusa a táncballada, a szöveg pedig 
többnyire librettó-jellegű. 

Ezt az érdemes és hiánypótló kötetet a Napkelet írói korán eltávozott 
kedves társuk, Gragger Róbert emlékének ajánlják. A kiadást a szerző hagya-
tékából Gálos Bezső gondozta, kegyelet-e «m és nagy szakértelemmel. 

György Lajos. 
M a g y a r tör téne lmi anekdoták, összegyűjtötte Zolnay Vilmos. 

Sajtó alá rendezte Komáromi János. Budapest, 1927. 185 1. 
Ezt a kedves külsejű könyvet a Könyvbarátok Szövetsége 1927. évi 

illetményül adta tagijainak. Az előszó után, melyben Zolnay Vilmos az.anek-

Irodalom történet 5 
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dota, adoma, éle és vicc szavakat magyarázza, következnek az anekdoták, 
melyeknek tárgya nagyrészt a magyar históriából, jócskán a közelmúltban sze-
repelt közéletű férfiak életéből van merítve. Kár, hogy nincs minden adoma 
után megjelölve a forrás. E hiányért nem pótol az adomák után közölt 
forrásmunkák közlése. A névmutató az anekdotákban szereplő személyek 
foglalkozását és élettartamát adja. A könyvet az Egyetemi Nyomda adta ki. 

8. J. 

Kundt Ernő: Az angol regény mesterei. Budapest, 1927. 374 1. 
Franklin-kiadás. 

Az ember mindig szívesen vesz kézbe oly munkát, mely a tudományos 
igények szemmeltartásával készült ugyan, de a nagyközönség érdekeit is 
szolgálja. A magyar könyvpiac, sajnos, nincs túlárasztva efféle munkáktól; 
éppen azért örvendetes Kundt Ernő vállalkozása, mely most egy terjedelmes 
kötetben az angol regényírás főalakjait hozza közelebb a magyar olvasókhoz. 

A szerző a történelmi előzmények áttekintése után jó forrásokra 
támaszkodó, szerkezetileg arcképszerűen tárgyalt ismertetését adja a ked-
velt elbeszélő műfaj XVIII. és XIX. századi fejlődésének. Az egyes fejezetek 
érdekességét fokozza az a módszerbeli fogása-, hogy az írói egyéniségek be-
mutatása s a regények tartalmáról szóló tájékoztatás mellett a"~5ellemző 
idézetekkel sem fukarkodik. A regény, mint a társadalmi élet rajza, szo-
rosan összefügg a korviszonyokkal. E kapcsolat megvilágítása helyenként, 
amint az pl. az Erzsébet királyné korát bevezető fejezetből is látható, 
igen természetes magyarázatát adja az egyidejű irodalmi jelenségek szí-
nezetének. Dickens és társai műveinek szociális iránya pl. az előbbi utalás 
szerint szinte ösztönszerű művészi kifejeződése az egykorú társadalmi nyo-
morúságoknak. 

Az egyszerű, világos előadásával kellemesen ható könyv javára írandó 
még, hogy a Defoetól Kiplingig tárgyal t angol jelesírók magyar fordítá-
sainak jegyzékét is megtaláljuk benne, megtoldva egy a szakembereket érdeklő 
másik becses függelékkel, mely a tárgyra vonatkozó gazdag irodalom fő-
műveit sorakoztat ja fel tizennégy lapnyi terjedelemben. Az angol regény 
tárgyi érdekességével s a műfaj magyarországi fejlődésére gyakorolt hatá-
sánál fogva, melyet a szerző szintén érint, a könyv nagy érdeklődésre szá-
míthat az irodalombarátok körében. B. Gy. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i f ü z e t e k . Szerkeszti: Császár Elemér. 7—18. sz. 
7. szám. Kéky Lajos: Gárdonyi Géza. Budapest, 1926, 40 lap. 
A tanulmány szerzője Gárdonyi Géza írói fejlődésének bemutatása 

kapcsán rávilágít arra, hogy a kiváló regényíró nemcsak művészetével, hanem 
az élettel szemben is kereső-küzködő ember volt. Világfelfogása bizonyos har-
móniát mutat, melynek magva „az élet sorába beletörődött megnyugvás". 
Lelkében gyökeret ver a keresztény érzések mellett a buddhizmusnak több 
tanítása. A lélekvándorlással magyarázza a szenvedést és a szeretetet. A szen-
vedés bűnhődés előbbi életünkért. Így történhetik meg, hogy — a mi sze-
münkben — ár ta t lan t sújt a sors keze. Az Isten munkájában logika van. 
Irodalmunkban Gárdonyi szereti legjobban a gyermeket, de ő az egyik leg-
erősebb hirdetője a felebaráti szeretetnek is. Az állatok életét, is az ember-
tá rsa t megillető együttérzéssel nézi. Szociális gondolatai az emberi nyo-
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morúság átérzését mutatják. Akarati felfogása erősen determinista, innen 
van az a sötét kép, melyben az életet látja. Menekül az élet szerény örö-
meihez. A szív tavaszának rajzában mesterré lett. Vonzódik az idillhez. 
A civilizációt az emberiség legnagyobb ellenségének ta r t ja . A városi embert 
és életét a falusinál kisebb értékűnek lát ja . Az egyszerű viszonyokhoz való 
vonzalmának jeles példája a Láthata t lan Ember, amelyben egy rabszolga 
szemléletében eleveníti meg a nagy hűn király korát. Az egyszerű ember 
egyszerűen előadott szemléletében Att i la hozzánk közelebb álló s így meg-
érthető és még tiszteltebb lesz. Szemléleti képeinek reprodukálásában sza-
batos. Realista, aki a lelki jelenségeket is éles szemmel elemzi. Erős a rész-
letérzéke, de a szintézis nincs mindig hatalmában. Megfigyelő erejének és 
képzeletének szabatossága főként a kifejező mozdulatok rajzában kiváló. 
Gárdonyi szemlélődő életet él s ennek megkapó rajzával a magányosság sze-
retetét plántólja olvasóiba. Miként benne magában, akképen hőseiben is van 
jó adag különcködés. Humora mély, bánatos. Nem egy népi vonás is van 
hőseiben. Királyok és főurak lányaiba szerelmesek nem egyszer alacsonyrangú 
hősei. A babonának is szerepet j u t t a t (az átok megfogan). A faji saját-
ságokat megtestesítő magyarok egész sorát vonultatja fel. Mellőlük ter-
mészetszerűleg nem hiányozhatik a cigány sem. Hibái is vannak Gárdonyi-
nak: képzeletének nehézkessége, leleményének fogyatékossága s i t t -ot t a 
gyenge szerkesztés. Mindezt azonban feledteti előadásának plasztikus fris-
sesége, amelyben csak hellyel-közzel tűnik fel a modorosság. A könyvet az 
irodalom bő és gondos egybeállítása zárja be. Kéky Lajos e munkája a leg-
sikerültebb Gárdonyi-tanulmány. Nincsen benne egy úntató mondat sem. 
Minden megállapítása értékes többletet jelent irodalomtörténetünknek. 

8. szám. Császár Elemér: Arany János: Budapest, 1926. 15 lap. 
Császár Elemér e dolgozata 1917-ben, Arany János születésének cen-

tennáriumán jelent meg először. Értékes analízise a költő lelkének, jó ki-
egészítője Riedl Frigyes klasszikus tanulmányának. A füzet végén gondosan 
összeválogatott jegyzeteket olvashatunk az Arany-kiadásokról s a nagy köl-
tőről írt jelesebb dolgozatokról. 

9. szám. Gálos Rezső: Legrégibb Bibliafordításunk. Budapest, 1926. 
40 lap. 

A három kódexet (Béosi, Müncheni, Apor) az eddigi irodalom lelki-
ismeretes áttekintése után abból a szempontból vizsgálja, hogy nem a Bib-
lia teljes fordításával, vagy annak töredékeivel van dolgunk, hanem litur-
gikus könyveknek egy kötetéről (Müncheni kódex) és kettőnek töredékéről 
lehet beszélni, amelynek forrása a breviárium fejlődési rendjébe a XIV. szá-
zad végén s a XV. század elején abba az időpontba illik bele, amikor a 
chorális imádságokban fejlődő breviárium még nem szorította ki a díszes 
kiállítású nagy és teljesebb choruskönyveket. Az Apor-kódexen kezdve a 
vizsgálatot, megállapítja, hogy az egész egy teljes psalteriumnak a töredéke, 
tehát az officium egyik legfontosabb könyvévé, a breviáriumhoz való átmenet 
korából. A nehézkes fordítás célja az volt, hogy készülő szerzetesek, apácák, 
esetleg harmadrendűek számára érthetővé tegye az officiumokon mondott 
szövegeket. A teljes psalterium fordítása, és kivált ilyen fordítása, csak kolos-
tori használatra készült. Az Apor-kódex beköttetése előtt, utolsó használati 
helyén: premontrei apácák birtokában volt. A Müncheni kódexben van az 

5 * 
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evangeliarum. A kódex élén áll a naptár és a vasárnapi betűk meghatáro-
zására szolgáló naptárkerék. Ezek a szerző ezerint — és igen helyes a meg-
állapítása — azt bizonyítják, hogy liturgikus könyv. A liturgikus könyv 
fordítója és másolója nem magyar Bibliát akar t a nép kezébe adni, hanem 
•apáca-húgainak fordította le az evangeliariumot. A Bécsi-kódex egy őszi 
lectionarium fordítása. Ennek bizonyítékául a sorrendet, és a kis próféták 
prológusait hozza fol. Mind a három kódex tehát oly liturgikus könyvek 
fordításait t a r t j a fenn, amilyeneket a mai szerkezetű breviáriumok előtt hasz-
náltak. A fordítók csak katholikus papok, jelesen szerzetesek lehettek. Az Apor-
kódex kétféle szövege arra bizonyság, hogy a másolatok idejében két for-
dítás volt a másolók előtt. Az eddigi kutatások megdönthetetlenné tették, 
hogy a három kódex szövegét ugyanaz, vagy ugyanazok fordítottak. A Mün-
cheni-kódex naptárában Szent Antal ünnepe rubrumos, de nem oktávás, Szent 
Ferenc október 4-én második helyen van és csak feria. Más ferences szent 
nem is szerepel. Ez a mozzanat döntő bizonyíték, hogy a naptár t s a vele 
összefüggő szöveget nem ferences fordította. A téti premontrei és Müncheni-
kódex-fóle naptár hibái e naptárok közös eredetére vallanak s a szerző 
•összehasonlító naptártanulmánya kétségtelenné teszi, hogy e naptár, tehát 
a liturgikus könyvek magyar fordítása is, bencés eredetű. A további meg-
gondolások arról győznek meg, hogy e naptár egyenest Pannonhalmán készült. 
A három kódex tehát nem huszita pap alkotása. Keletkezési ideje a bre-
viárium előtti idő. Végső eredményben megállapítja a szerző, hogy elsőnek 
a bencések munkássága vonul be a középkori magyar irodalom történetébe. 
A tanulmány logikus, erős alapokon nyugszik. A hosszú időn keresztül vitás 
kérdést — nézetünk szerint — eldöntötte. A szerző hatalmas munkát fek-
tetett ebbe a mintaszerű és igen értékes dolgozatba. 

10. szám. Hartmann János: Petőfi-tanulmányok. Budapest, 1926. 52 lap. 
A szerzőnek о tanulmányai először 1910-ben jelentek meg. Mostani 

újabb kiadásuk lényeges változást, nem tartalmaz. Első megjelenésük alkal-
mából is az volt a közönség véleménye, hogy érdemes munka Petőfi érté-
keléséhez. Ez a vélemény ma sem változott, sőt a jótollú ós széles látókörű 
író megállapításai csak jobban és jobban igazolódtak az évek folyamán. 

11. szám. Voinorich Géza: Gyulai Pál. Budapest, 1926. 20 lap. 
A tanulmány Gyulai Pált , mint írót és mint kritikust ismerteti. Sike-

rül a szerzőnek közelebb vinni bennünket Gyulai Pál egyéniségének érté-
keléséhez, írói és főkép, kritikusi nagyságához. A tanítvány lelkes és meleg 
megemlékezése a mesterről. 

12. szám. György Lajos: Az erdélyi magyarság szellemi élete. Buda-
pest, 1926. 77 lap. 

A szerző hatalmas bevezetése után tá jékozta t bennünket Erdélynek 
az összeomlás óta kiadott könyveiről, saj tójáról , az ottani könyvkeres-
kedésről és könyvnyomdászatról. Tanulságos bepillantást nyerhetünk az iro-
dalmi életre, a maga lábán járó, vagy járni akaró szépirodalomra. Jóleső 
érzés töl t el bennünket annak a munkának ismertetésére, mely az ottani 
tudományos műhelyekben s kulturális egyesületekben folyik. A zeneművészet 
is igen komoly alkotásokkal jelentkezik csakúgy, mint a képzőművészet. 
A könyv nyomán az a benyomásunk, hogy a mindenképen objektivitásra 
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törekvő szerző sikeres munkát végzett. Még szorosabbra fűzte lelkünket a z 
erdélyi magyarokéhoz. 

13. szám. Tóth Béla: A Kisfaludy-regék utánzatai. Budapest, 1927. 23 lap. 
A kis tanulmány annak sikerült kimutatása, hogy a Kisfaludy-regék 

utánzói egy művészibb célú romanticizmus, vagy a mesés elbeszélés népiee-
sége, vagy a balladák drámai előadása felé igyekeznek. A felvett példák kis 
emberek jelentéktelen munkái. 

14. szám. Császár Elemér: Arany János képzelete. Budapest, 1927. 30 lap. 
A könyv szerzője avval a hagyományos felfogással száll szembe, hogy 

Arany Jánosnak nem volt fantáziája, hogy nagy volt a másoktól á tve t t 
anyag „megformálásában, de magának költői leleménye nem volt". Nehézsége, 
hogy о tekintetben magának a költőnek önvallomásait is cáfolnia kell. Rövid 
bevezetése után rávilágít arra az ellentétre, mely a képzelet mivolta tekin-
tetében a köztudat és a tudományos felfogás közt van. E mélyen szántó-
clmofuttatás megadja a kellő alapot annak bizonyítására, hogy Arany János 
igen nagy az általa többé-kevésbbé szabadon-költött eseményekben, a moti-
válásban, a szerkesztésben és a szimbolizálásban, sőt ezeken messze túlmenve 
a jellemfestésben is. Jellemteremtő képzeletével talán senki sem. vetekedhetik 
irodalmunkban. Császár Elemér meggyőző értekezése az olvasót annak ki-
jelentésére sarkalja, hogy erről a témáról egyedül azt lehet írni, amit Csá-
szár Elemér papírra vetett. 

15. szám. Waldapfel József: Balassi költeményeinek kronológiája. Buda-
pest, 1927. 43 lap. 

Igen beható tanulmány, melyben Waldapfel József, Balassi költemé-
nyeinek időrendjét a Radvánszky-kódex feljegyzései, beosztása, az élményi 
vonatkozások kritikai megállapítása és a költő verselési gyakorlatának fej-
lődése alapján igyekszik megállapítani. Csak a hagyomány alapján hiteles-
nek ismert költeményeket veszi vizsgálat alá. 

16. szám. Angyal Dávid: Kölcsey Ferenc. Budapest, 1927. 36 lap. 
Ez az értekezés teljesebb formájában megjelent a Budapesti Szemle 

CXIII. kötetében, másodszor — megrövidítve és átdolgozva — a Magyar 
Remekírók 14. kötetében. Űjat ezekhez képest nem mond, de kiválóságaikat 
magában foglalja. 

17. szám. Szerb Antal Kristóf: A magyar újromantikus dráma. Buda-
pest, 1927. 31 lap. 

A magyar mesedráma lényeges jegyeinek megállapítása után a műfa j 
fejlődését adja a Cydoni almával, Éj«zaki Károly darabjával kezdve, 1866-tól 
1896-ig. A műfaj irodalmi gyökereit kutatva vizsgálja, hogy milyen inspirá-
ciókat nyert a magyar romantikusoktól, Shakespearetől, a spanyoloktól, a 
németektől s milyen e mesejátékok viszonya a romantikához. Nem mond sok 
újat, de az anyag összeállítása és csoportosítása sikerült. 

18. szám. Gálos Rezső: A Dunántúl a két Kisfaludy költészetében. 
Budapest, 1927. 74 lap. 

Gálos Rezső rátermett kutatója a magyar irodalomnak. A két Kis-
faludy ismeretéhez, költészetük értékeléséhez jelentősen hozzájárul e terje-
delmes, eleven és minden tekintetben körültekintő értekezése. 

Horváth Béla. 
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H a r s á n y i K á l m á n : S z í n h á z i es ték . 1921—1927. Színmüvekről és 
'színészek játékáról. Budapest, 1928. 338 1. Győző Andor kiadása. 

Harsányi Kálmán hét kötetre tervezve, megindította összegyűjtött 
munkáinak kiadását. Ez a sorozat az egész írónak, az 5 sokoldalú egyénisé-
gének lesz tükörképe, mert versek, drámák, regény, színházi bírálatok s 
elmélkedések és tanulmányok foglaltatnak e könyvekben. Eddig négy kötet 
jelent meg, három majd tavasszal kerül a könyvpiacra. Harsányi olyan 
érdekes művészlélek, hogy vele érdemes lesz a gyűjtemény valamennyi köte-
tének a megjelenése után alaposan foglalkozni — egyetemes irodalmi szem-
pontból véve őt szemügyre, s azt kutatva, hogy a részekből hogyan tevődik 
össze az egész ember —, de érdekes feladat lesz vizsgálni írói természetének 
minden vonását, munkásságának egész területét. Egyelőre csak mint 
színházi bírálóval foglalkozunk vele, a gyűjteménynek Színházi esték című 
kötete alapján. 

Harsányi Kálmánt, egyik reggeli napilapban közölt cikkei alapján 
jól ismerjük színházi kritikusi minőségében. Azaz, hogy azt hittük, hogy 
ismerjük őt jól — pedig csak most, mikor nagy figyelemmel végigmentünk 
kötetén, bontakozik ki előttünk igazában az ő bírálói egyénisége, a maga 
teljességében. Mert milyen más az, ha valakitől hetenkint. egyszer, napi 
munkánk forgatagában, szinte kutyafuttában olvasunk egy-egy cikket, mikor 
a szerkesztőségben vagy a kaszinóban átnézzük az újságokat, mint hogyha 
otthon, csendben, nyugodtan, komoly eltökéléssel, teljes odaadással, lelkünk 
mélyén nagy figyelemmel, kezünkben jegyzeteket csináló irónnal megyünk 
végig a hat esztendő alatt írt cikkek gyűjteményén, szinte egyvégtében, 
közben meg-megállva, hogy elgondolkozhassunk az olvasottakon, s vissza-
vissza lapozva, ha valamit nagyon szépnek, nagyon fontosnak tartunk, eset-
leg, ha valamit nem jól értettünk meg, vagy egy s más irányban kétségek 
ébredtek bennünk. 

Nekünk már voltak kiváló színházi kritikusaink, Bajzától és Vörös-
martytól kezdve, Salamonon és Gyuláin át Beöthy Zsoltig. Egyikőjük sem 
szedte rendszerbe a maga kritikai elveit — mint ahogy arra Harsányi is 
rámutat könyve előszavában -—-, ám összegyűjtött dramaturgiai dolgozataik-
ban mégis nagyszerűen kijegecesedett kritikai álláspontjuk, kialakult egész 
bíráló módszerük, elveken sarkalló gyakorlati megjegyzéseikből világos lett 
egész drámaelméletük, s nem torzóként, hanem mint teljes egész áll előttünk 
mindnyájunk kritikusi egyénisége. A magyar szellem minden diadalának 
örülve, büszkén állapítjuk meg, hogy az említettek sorába, nagy elődök nem 
méltatlan utódaként odaillik Harsányi Kálmán is, némelvikőjükhöz egyben-
másban hasonlítva, de több ponton valamennyiőjükt ől különbözve. 

Könyvében, — mint ahogy annak alcímében kifejezetten meg is 
mondja — színművekről és színészek játékáról szól, tehát sem nem egyodalú 
drámabíráló, sem nem pusztán színészek kritikusa, hanem úgy a darabot, 
mint az előadást kritika tárgyává teszi. Annyiban Gyulaira emlékeztet, hogy 
általában nagyobb teret szentel az írónak és a műnek, mint a szereplőnek 
és a színészi munkának, bár sokszor az utóbbiakkal is nagy szeretettel és 
részletesen foglalkozik, amit Gyulai is megtett. Viszont azonban az erősen 
polémikus természetű Gyulaival némi ellentétben — aki ugyanis nem 
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annyira az egyéniség fényoldalait, mint inkább iskoláik hibáit boncol-
gatta — Beöthy módszeréhez hajlik, aki színházi kritikáiban az egyéniség-
nek a maga teljességében való vizsgálatát tekintette főfeladatul. „Minden 
művészet célja az — hangoztatja egy cikkében Harsánvi is —-, hogy egy 
egyén sajátosan külön való énjét kifejezze." Ezt az alapelvet ő sohasem 
téveszti szem elől, akár íróról, akár színészről beszél, s ennek az elvnek 
következetes érvényesítése egyik nagy erőssége és nagy értéke az ő kri-
tikusi munkásságának. 

Másik vezéresillaga Harsányinak, hogy úgy a drámaíró, mint a színész 
munkájában mindig a felsőbbrendű erkölcsi mozzanatokat, a morális irány-
elveket keresi. „A puszta tehetség önmagában még édeskevés arra 
— mondja —, hogy valakit naggyá tegyen. A tehetség csak csillogásenergia, 
amelyet más, mélyebb, hatalmasabb etikai energiának kell útjára terelnie, 
hogy világítson és napfény-melege legyen". Ebből az igazán emelkedett 
álláspontjából — mondhatjuk: világnézetéből — folyik, hogy a kizárólag 
külső hatásra törekvést semmire sem becsiili, sem írónál, sem előadónál. 
..Nincs olyan óriási színpadi hatás, amelyért érdemes lenne csak a leg-
parányibb drámai megrezzenést is feláldozni" — írja, s szinte magunk előtt 
lá t juk ennek a valóban nem mindennapi kritikusnak nemes fellángolástól 
kipirult arcát, aki ilyen módon nézi és ítéli meg a drámát. S ugyanígy 
tekint a szereplőkre is, hirdetve, hogy csak „a mesterségen túli művészi 
munka az igazi érték" — és hogy „az ösztönnél drágább kincse a színész-
nek nincsen". 

Van még egy alapvető tulajdonsága a kritikus Harsánvinak, ami 
egyébként egész valóját, minden tevékenységét jellemzi : erős magyarsága. 
De azért mennyire távol áll az idétlen magyarkodástól, a nagyhangú, üres 
hazafiaskodástól! „Elég lehetne már a hangoskodásból" — írja a Báthory 
Zsigmond című történeti dráma irredenta prológjával kapcsolatban. „Tanít-
son a tanár jól, tanuljon a tanuló jól, csináljon a csizmadia jó csizmát, 
írjon az író jó darabot, s töltse be a színház hivatását a lehető legmagasabb 
művészi fokon : ez az irredenta, nem a harsogó szavalás. A frázist a szél is 
elfújja, a jó munka győzhetetlen erő." íme a komoly, az igazi, a jó értelem-
ben vett modern magyar, akinek hazafisága, mint az erdő erős fája, mélyen 
a történeti niult talajába ereszti gyökereit, de kemény törzséből sarjadó 
lombja büszkén emelkedik, keresve a fejlődéshez szükséges szabad levegőt 
és tiszta napfényt. 

Harsánvi Kálmán bizonyára sok éjszakáját tet te nappallá, hogy meg-
szerezze azt a széleskörű tudást, melynek nyomai o t t vannak könyvének 
úgyszólván minden lapján és a világirodalom nagy szellemeinek művein 
pallérozta ízlését, amely annyira segíti őt kritikai vizsgálódásaiban és meg-
állapításaiban. Mert ismeri nemcsak a német, francia és angol irodalmat, 
hanem otthonos a nálunk oly kevéssé kultivált spanyol írók munkáiban is, 
melyek közül maga is többeket fordított, s a Moreto Közönyt, közönnvel-
jéről szóló cikkében igen érdekes fejtegetést nyújt a spanyol drámáról. 
Hogy milyen mélyen behatolt Shakespeare, Molière és Ibsen tanulmányozá-
sába, arról is bizonyságot tesznek azok a cikkei, amelyek a Makrancos 
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hölgy-gyei, a Vízkereszt-el, I I . Richárd-dal és a Szeget-szeggel-lel — azután 
Szerelem, mint orvos-sal s a Kísértetek-kel foglalkoznak. 

Nem utolsó érdeme Harsányinak — s nevezetes bizonysága kritikai 
éleslátásának és a léha divat ál tal meg nem rontott erkölcsi érzésének —, 
hogy a Nemzeti Színházban sajnálatos előszeretettel kultivált Shaw Ber-
nardo t a maga igazi mivoltában muta t ja be. ,Shaw prototípusa a garason 
művésznek — írja —, aki „olyan nagyot akar, mint a nagyok, de olyan 
silány eszközökkel tör rá, mint a kontárok." Különösen erős szavakat hasz-
nál Harsányi — de teljes joggal — a Hős és katona című, igazán destruáló, 
hitvány darab megbélyegzésére, melyeknek a Kamaraszínház műsoráról 
való levételéhez hosszantóan hosszú időre volt szükség. „Tisztára színpadi 
komédia — mondotta Harsányi erről a szellemi fertőzést terjesztő darab-
ról —, melynek „semmi köze sincsen sem az élethez, sem az irodalomhoz, 
sem az igazsághoz". És nem is „Shaw, a bohóc vigyorog e mögött a komédia 
mögött •— folytatja —, hanem Shaw, az erkölcstelen, alantas ember". 

Szinte természetes, hogy a külföldi írók mellett a magyarokat is nagy 
megértéssel tanulmányozza Harsányi, de izzó fajszeretete — melynek fényes-
sége minden írásán átvilágít —- nem viszi bele őt gyerekes elfogultságba 
íróval vagy drámával szemben, csak azért, mert az magyar. Madách 
Mózes-érői, Jókai Szigetvári vértanuk-járói, Herczeg Ferenc Holicsi Cupidó-
járól s Hevesi Császár és komédiás-áról szóló fejtegetései mind a helyes 
szempontokhoz igazodó, nagy tárgyismerettel bíró kritikus tollára vallanak. 

A kritikának a szereplőkre vonatkozó részeiből is egész gyöngysort 
lehetne fűzni. Említsük itt elsősorban a négy Lucifernek — Kürtinek, Palá-
gyinak, Nagy Adorjánnak és Sugárnak — s a négy Lear-nek — Bakónak. 
Pethesnek, Gálnak és Bartosnak •—• végtelenül finoman részletező rajzát. 
De különös gonddal elemzi Ódry híres I I I . Richárd-alakítását, valamint 
Hamletjét is, és a maga rövidségében nagyon találó és megkapó a Márkus 
Emilia remek Stuar t Máriá-ról oda lehelt vázlat, Yáradi Arankának az 
Arnyék-ban és Kiss Irénnek a Mamá-ban, Környei Paulának a Vízkereszt-
ben (Viola), valamint Abonyi Gézának a II . Richárd-ban, Mihályfi Károly-
nak a Constantin abbé-ban, Uraynak a Kísértetek-ben való játékát szintén 
igen érdekesen méltatja és nagyon jó művészi arcképet nyújt az öreg Szent-
györgyiről, Pethes Imréről, Gál Gyuláról, Rózsahegyiről, Vízvári Mariská-
ról és az olasz Gramatica Emmáról. 

Mennyire igaza van Harsányinak, mikor a Falu rossza Vígszínházbeli 
előadását a „stílus-összevisszaság netovább"-jának mondja. Milyen találóan 
mutat rá — a Surányi Halhatatlan ember című drámájáról szólva •— az 
igaztalanul hátraszorított Bakó Lászlónak, az egyébként tragikus hősnek, 
őserejű humorára. S milyen helyes, hogy egy színpadi félszeg hagyomány-
nak bölcs őszinteséggel ellene szólva, erősen hangoztatja, hogy Romeo és 
Júliá-ban a méregivási jelenetben nem szabad Júlia ábrázolójának gége-
produkciókat végezni. 

Érdekes, hogy az egyéniség szuverén jogát annyira tiszteletben t a r t á 
s e jog érvényesítését a művészi érték szempontjából oly határozottan köve-
telő Harsányit ez az igen helyes elv sem teszi elfogulttá az összjátékkal 
kapcsolatban, hanem rámutat arra, hogy az egyes szereplőknek az ensemble 
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érdekében elengedhetetlenül féken kell tartaniok „az áradni kívánkozó 
bőségszarut". 

Azután nagyon helyesen körvonalazza Harsányi a rendező hivatását 
és feladatát. Van olyan felfogás •— most már talán kissé lankadóban —, 
amely a rendezőnek egyébként igazán fontos szerepét jelentőségében erősen 
túlozza. Harsányi igen jól ír idevonatkozóan: „A rendező csak addig éltető 
lelke a darabnak, míg önzetlen segítőtársként áll a szerző mellett, de menten 
hangulatpusztító hóhérja, mihelyt társszerzőnek csap föl s a mii lényegéhez 
nyúl". Ezt Harsányi a Vígszínháznak A falu rosszá-val történt balsikeríí 
próbálkozása alkalmával írta ; de a Nemzeti Színházban is hányszor láttuk 
történeti darabok előadásán, hogy a rendező elfeledkezett arról, hogy a 
darab stílusát nem a rendező, hanem a szerző adja meg, aki viszont tarto-
zik alkalmazkodni annak a kornak stílusához, melyből tárgyalt és alak-
jait veszi. A rendezőnek és színésznek aztán elengedhetetlen kötelességük 
az így megadott stílushoz tartaniok magukat, ami természetesen nem zárja 
ki azt, hogy a művészi életrekeltés eszközeinek megválasztásában meg 
legyen a maguk véleménye és szabadsága. Ezzel a fontos színpadi alap-
törvénnyel egyáltalában nem kerül ellentétbe Harsányi, mikor Shakespeare 
„legmélyebb t i tkát" abban véli megtalálni, hogy a nagy angol drámaíró „nem 
húz a színészre kényszerzubbonyt, csak köntösnek valót terít a vállára, 
amelyet olyan redőkben ölthet magára, amilyent korának szelleme vagy 
saját külön egyénisége megkíván". 

Az a felfogás is megfér a föntebb hangoztatott elvvel, hogy minden 
színpadnak megvan a maga külön játékstílusa. Ezért igaza van Harsányi-
nak, mikor a Nemzeti Színház Kamaraszínházának létét csak úgy látja 
jogosultnak, ha az „külön műsorral dolgozik s lehetővé teszi színészeinek, 
hogy e szűkebb kulisszavilág tompítottabb és bensőségesebb játékstílusát 
megteremtsék s tudatosan különválóvá fejlesszék". Ez igaz és éppen ezért 
ár t különösen a még fiatal színészek fejlődésének, ha — mint az gyakran 
történik — a Kamarában nem odavaló darabokat adnak, vagy ha ugyanzon 
darabban egyik nap a Nemzeti Színház, másik nap a Kamaraszínház szín-
padán kell játszaniok. 

Ha Harsányi Kálmán kritikai irányelveivel és fejtegetéseivel így 
nagyban és egészben egyetértünk is, azért néhány kérdésben mégis van 
vele szemben ellenvetésünk, ö — úgy látszik — nagy előszeretettel viselte-
tik a szimbólikus dráma iránt, míg mi, ha elviseljük is a szimbolizálást 
— például a különleges zseniális Ibsennél —-, azt általában véve lehető 
szűk körre szorítottnak óhajtjuk. Egy-egy szimbólikus vonást, alakot megbír 
az életet jelenteni hivatott dráma, de az egészen szimbólikus drámát 
lényegbeli tévedésnek tartjuk. Így a mi szemünkben az egyébként sok jeles 
írói tulajdonsággal rendelkező, de elsősorban elbeszélő írónak való és sok 
lírai elemet is mozgósító P. Ábrahám Ernő darabjait nem sikerült drámai 
alkotásoknak tartjuk, míg Harsányi szinte lelkesedik értük. Az Isten várá-
ban van ugyan költői nyelv és hangulat is, de hiányzik belőle a drámai 
motiválás és erő. Harsányit talán a darab alapjául szolgáló székely nép-
ballada nagyszerűsége ejtette rabul az Ábrahám müvének hallgatásakor, 
s az arra való emlékezésbe elmerülve, nem vette észre, hogy a darabban 



7 4 B Í R Á L A T O K . 74 

sokkal kevesebb drámaiság van, mint- a balladában, melyből inkább csak 
az epikai és lírai elemeket tudta az író átmenteni. Hasonlóképen szinte 
érthetetlenül rajong Harsányi a Révészek-ért, amely darab a szimbolizmus 
mocsarán lélek nélkül imbolygó buborékalakjaival éppenséggel nem sikerült 
mű. S a rokonszenves tehetségű Miklós Jenő Mókusok című színművét, ezt 
a szintén élettelenül szimbolizáló alkotást is túlbecsüli. 

Azt tartjuk, hogy Harsányi néha egy-egy színészt is túlértékel, máskor 
viszont nem emlékezik meg olyanokról, akik rászolgáltak a legteljesebb 
elismerésre, például Gál Gyula az Elzevir-ben s az Eszményi férj-ben, vagy 
Mihálvfi Béla a Mókusok-ban. Mohács-nak pedig egyetlen szereplőjét sem 
említi, bár az előadás kitímő. 

A Falu rossza Nemzeti Színházbeli előadásáról szólva, a népszínmű 
mibenlétét fejtegeti Harsányi s azt mondja, hogy a népszínmű megteremtése 
korában mindenki azt hitte, hogy a parasztdráma alkottatott meg, mígnem 
évtizedek múlva eloszlott ez a félreértés s kitűnt, hogy a népszínmű volta-
képen nem más, mint magyar idill. Mi azt hisszük, hogy bizonyos tekintet-
ben Harsányi is félreérti a dolgot. A mi felfogásunk ugyanis az, hogy 
a népszínmű problémája nem más, mint egyszerűen tárgyválasztás kérdése. 
A népszínmű épp oly kevéssé külön műfaj, mint ahogy nem az a polgári 
középosztálynak, vagy a főrangúaknak, vagy a gyári munkásoknak körében 
játszó darab, és bátran lehet írni tisztára népies körben mozgó tragédiát, 
vígjátékot, középfajú színmüvet. Eleinte valóban csak komoly és víg ele-
mekből vegyített s népies mozzanatokkal fölcifrázott színmű formájában 
írtak minden népszínmüvet. Am ha végleg ebben a szükkörű felfogásban 
maradtunk volna meg, akkor a népies darabok válfaja régen elsorvadt 
volna, a feltámadás reménye nélkül. De már Szigligeti bebizonyította a 
nótázás nélküli Lelene-cel, hogy lehet igazi népdrámát írni, Gárdonyi pedig 
a Bor-ban, ebben a remek paraszt-vígjátékban hatalmas lendületet adott 
a népszínmű fejlődésének, a tiszta drámai fajok irányában. Nem kell tehát 
„egy még megteremtendő műfaj"-tól várni a parasztdrámát, hanem fordul-
janak hivatott íróink a néphez, a népies tárgyhoz, akármelyik drámai 
műfaj keretében akarnak darabot írni s hagyják el egyszerűen a „nép-
színmű" elnevezést. 

De visszakanyarodva Harsányi írói értékeinek méltatására, hadd 
mutassunk rá dolgozatainak pompás nyelvére is, amivel szintén messze 
kimagaslik a színházi kritika irodalmában. Zengzetes nyelvében nemcsak az 
őserő, a magyar zamatosság kapja meg a figyelmet, hanem a nyelvünk 
szelleméből fakadó, ahhoz igazodó, megnyerő újszerűség is, amely valami 
sajátosan egyéni színt ad stílusának. Az ő nyelvében szinte csak elvétve 
találjuk meg azokat a divatos hibákat, amik manapság bizony — sajnos — 
sok jeles írónk munkáiban dísztelenkednek : a fölösleges névelőt, az is 
szócskának rossz helyre (nem az ige után) tételét, a hanem helyett de szó 
alkalmazását, s az ikes ragozás mellőzését, ami egyenesen nyelvkincsünk 
tékozlását jelenti. Mindezekből a foltokból oly kevés akad Harsányi könyvé-
ben, hogy hajlandók vagyunk nem is tudatosságnak, hanem inkább csak 
véletlennek, röpke odanemgondolásnak róni fel a tévedéseket. Egy tekin-
tetben azonban már — az esetek sokaságánál fogva — hibás elvi állás-
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pontot vélünk Hareányi nyelvhasználatában fennforogni, ő ugyanis a fel-
tételes igemód többes első személyében, a tárgyas ragozásban is az alanyit 
használja, s amikor azt kellene írnia, hogy: mondanók, láthatnék, szeretnők, 
következetesen így írja : mondanánk, láthatnánk, szeretnénk stb. Világos 
példában így mutatunk rá a helyes különbségre: szeretnénk színházba menni 
(ez alanyi ragozás), szeretnők Bánk bánt látni (ez meg tárgyas ragozás). 
Hát nem kár mellőzni ezt a szép nyelvtani szabályt, melynek használata 
nyelvünk gazdagításához, színesebbé tételéhez is hozzájárul? Tudjuk, hogy 
a nép nem mondja •— vagy legalább nem igen mondja — a láthatnák, 
szeretnők stb. alakot. De hát a népnyelvben sok hiba, sok tévedés, sok 
soloeciznms van. s általában az irodalmi nyelv — melynek szükségessége és 
jelentősége nem vonható kétségbe —- sokban eltér a nép egyszerűbb 
nyelvétől. Mi írók azonban ne adjuk föl a történelmileg kialakult irodalmi 
nyelvnek olyan szépségeit, amiket a falusi ember nem ismer, de amik 
nyelvünk kincsesházának ragyogó gyöngyszemei. 

Mindezek a fogyatékosságok azonban úgyszólván elenyésző csekély-
ségek Harsánvi írói kiválóságai mellett. S ha most itt őt mint kritikust 
méltatjuk, s ha fentebb utaltunk arra, hogy kritikáiban egyik vezető elve 
az etikai mozzanatok vizsgálata, hadd hangsúlyozzuk befejezőül azt, hogy 
milyen becsületes törekvéssel igyekszik ő mint kritikus az igazságot szol-
gálni. „Minden legcsekélyebb bírálatféle előtt — írja egy helyen — föl 
szoktam fohászkodni : Istenem, engedd, hogy ne legyek igazságtalan . . ." 
S aki odaadó figyelemmel, szerető elmélyedéssel olvassa végig Harsányinak 
ezt a könyvét, az megérzi, hogy ebben a mondásban is a szív teljességéből 
szól a száj, hogy ez nem frázis Harsányi ajakán, hanem tiszteletet paran-
csoló, őszinte megnyilatkozás. És ha ő erre a cikkgyűjteményre az előszóban 
azt mondja, hogy úgy viszonylik „a rendszeresen fölépített drámaelmélethez, 
mint tökéletes térképhez a szabad természetben való csatangolás" — mi 
állapítsuk meg örömmel, hogy e könyv írója, aki bennünket ebben a csatan-
golásban vezet, nemcsak kitűnően ismeri, hanem nagyon szereti is azt az 
élettel teljes dús határ t , melyen útmutatása ^mellett áthaladunk, ismeri 
a határ minden fáját , bokrát, minden fű- és virágszálát, s minden dalos 
madarát — természetüket, élettörvényeiket és történetüket — s úgy beszél 
róluk, ahogy csak nagy tudással lehet és ahogy meleg szeretete s erős meg-
győződése sarkalja. Szerencsésnek mondhatja magát az az író és az a színész, 
akivel ez a jeles kritikus foglalkozik — akár dicséret, akár jóakaratú kor-
holás az, amit mond —, s örülhet az a közönség is, amelyhez szól. Az iro-
dalom pedig büszkén sorozhatja a színházi — drámai és színészeti — kritika 
legjelesebb művelői közé Harsányi Kálmánt, aki a legtisztább és legneme-
sebb fegyverekkel küzd, komoly becsvágytól hevítve, nevezetes érdekek 
védelmében: az igazságért. S z ( i s z Károly. 

A S z e p e s s é g i Emlékkönyv a „Szepesi Egyesület Budapesten" fenn-
állásának 50. évfordulójára. Szerkesztette Loisch János. Budapest, 1926.2361. 

A szepesi emlékkönyv nem ismerhette Klebelsberg Kuno grófnak a 
Gragger Róbert-emlékkönyvhöz ír t előszavát, mert ez a munka később jelent 
meg. Hadd idézzük kultuszminiszterünknek a szepességiekről írt szavait: 
„A magyarországi németség kis csoportokból áll. Mindegyiknek van valami 
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értékes, szeretetreméltó tulajdonsága. Legnépszerűbbek kétségkívül a szepesi 
szászok és a magyar bányavárosok németjei, mert a nehéz, tragikus időkben 
a magyarság eszményei mellett hűen, hősiesen k i t a r t o t t a k . . . és a magyar 
állam gondolatával teljesen összeforrtak." 

A Szepesi Egyesület Budapesten a fővárosban élő szepesieknek kulturális 
középpontja, megalakulásakor nem is sejthette, hogy fontosságát mennyire 
ineg fogja sokszorozni Trianon. A Társaság alapításának 50-ik évfordulóján 
oly szép albumot adott ki, hogy az külső alakjával, 70 értékes műmellékleté-
vel és szövegképével, első sorban pedig magas színvonalú tartalmával minden 
szempontból dicsőségére válik a magyar kultúrának. A mostani nehéz időkben 
kétszeresen büszkék lehetünk a könyvre. — A cikkek írói közül Gréb Gyula 
igazolja, hogy a magyarországi szászok közül csak a szepesiek igazi szászok, 
mert az érdélyiek tulajdonképen frankok. Oszvald György más különbséget 
is lát a szepesi és az erdélyi szászok közt: a szepesiek nem álltak a magyar-
sággal szemben a szellemi elzárkózásnak azon a merev álláspontján, amely 
az erdélyi szászokra annyira jellemző. — Hajnóczy R. József cikkéből meg-
tudjuk, hogy Késmárk apácakolostora már 1040-ben virágzott. — Divald 
Kornél cikkében Szepesség régi művészetével foglalkozik és benne sok értékes 
adattal gazdagítja művészettörténetünket. (A szepesi székesegyház 1200 körül 
épült.) — Oszvald György a Szepesség kulturális hivatásáról ír. Olyan kis 
helyeken, mint Szepesbéla, Mateóc, Leibic, a XVI. és XVII. században mái-
latin iskolák működtek, melyekben a görög nyelvet is tanították és a teológia 
és bölcselet köréből is adtak elő ismereteket. A lőcsei líceumban teológiai 
és bölcsészeti tanszékek is voltak. — Bruckner Győző egyet. m. tanár cikké-
ből megt udjuk, hogy mikor II . József hivatalos nyelvvé tette a németet, attól 
kezdve a németajkú, de magyar érzelmű szepesi szászok latinul vezették hiva-
talos jegyzőkönyveiket, ezzel is tanúságot té\e arról, hogy a magyar hazához 
tartozónak vallják magukat és parancsszóra még sa já t anyanyelvüket se.n 
fogadják el. — Polnisch Artúr, a Szepesi Hiradó bátortollú szerkesztője, 
rámutat arra a katasztrofális hatásra, mellyel a cseh megszállás a szepességi 
gazdaság hanyatlását okozta. 

Az album egyik legértékesebb cikkét, melyet Lám Frigyes ír t a griind-
Ierek irodalmáról, már külön ismertette az Irodalomtörténet 1927. évi 
5—6 ik száma. 

Fényes Elek azt írja Magyar Országnak . . . mostani állapotja statisz-
tikai . . . tekintetben. Pest, 1837. című könyvében, hogy kevés, vagy talán 
egy vármegye sem adott hazánknak annyi jeles férfiút, mint Szepes. Igazat 
adhat neki mindenki, aki ezt az albumot elolvassa. —r. 

Lugosi Döme: Kelemen László és az első magyar játszó 
s z i n i t á r s a s á g . Makó, 1927. 228. 1. Kiadta a Csanádvármegyei Könyvtár. 

Lugosi Dömo hasznos szolgálatot te t t a magyar színészettörténetnek 
műve megírásával. Kelemen László életrajzát először Váli Béla írta meg 
1888-ban, azóta különösebben Bayer József foglalkozott vele behatóbban. 
Lugosi igen sok új adatot hozott könyvében. Fáradságos kutatásainak eredmé-
nyeit mutat ja be, melyek sok tekintetben új világosságot hoznak Kelemen 
László személye és a magyar színészettel való kapcsolatait illetőleg. Tisz-
tázza a Kelemen-családnak Bihar megyével való kapcsolatát, megállapítja 
Kelemen László születési évét (1763. Pest) és végig vezet Kelemen László 
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egész, küzdelmes élettörténetén. A kilenc terjedelmesebb részre osztott munka 
hű képet fest nemcsak Kelemen László életéről, de sok új vonást rajzol a 
magyar színészet küzdelmes múltjából is. Kiegészíti az eddigi kutatók 
munkásságát, helyreigazítja előzőinek egyes téves állításait. Figyelmét nem-
csak a fontosabb eseményekre terjeszti ki, hanem a részletekre is és ezért 
könyve tökéletesebb képet ad a magyar színészet megszületéséről és küzdelmes 
első esztendeiről, mint előzői munkái. A részletekre való kiterjeszkedés követ-
keztében előadása olykor krónikaszerűvé válik, de ezzel szemben kárpótol ben-
nünket azzal, hogy a magyar színészet kezdetét úgy sikerül bemutatnia, 
ahogy az a politikai, irodalmi ós társadalmi vonatkozások közt megszületett. 
Ez volt Lugosi kitűzött célja ós azt el is érte munkájával. Gondosan és lelki-
ismeretesen felhasználta a kérdésre vonatkozó irodalmat, végzett levéltári 
kutatásokat az Országos, Biharmegyei, Pestvárosi, Pestmegyei, Szegedi és 
Csanádmegyei levéltárakban. Közli a Kelemen- és Török-családok nemzetség-
fá já t , Kelemen Lászlónak néhány karácsonyi énekét. Művének értékét 31 kép-
melléklettel emeli. 

Általában elmondhatjuk, hogy Lugosi műve határozottan nyereség a 
magvai színészet történetére nézve. Kisebb jelentőségei tévedései, elírásai 
könnyen javíthatók. A munka díszes külsővel, finom famentes papíron, 150 
példányban jelent meg. Perévyi József. 

Petri Mór: Emlékezés Váradi Antalról. Budapest, 1927. 40 1. 
Pesti könyvnyomda r. t . kiadása. 

A Petőfi-Társaság felkérésére Petri Mór megemlékezett Váradi Antalról, 
ki a Petőfi-Társaság főtitkára, később pedig alelnöke volt. Petrinek ezt az 
1925-ben ta r to t t felolvasását 1926-ban bocsátotta közre az Ország-Világ. 

Váradi Antal ötféle munkásságának (tanár, költő, drámaíró, újságíró, 
regényíró) szép méltatását kapja i t t az olvasó s a szépért önzetlenül lelkesedő 
költő életéből is jellemző anekdótákkal szórakozhatik. Petri munkájának hasz-
nosságát emeli, hogy Váradi Antalról az irodalomtörténetben eddig alig talá-
lunk megfelelő méltatást. Csak azt kifogásolhatjuk, hogy a szerző nem ren-
dezte el eléggé az anyagot. Pl. Váradi halálának részletes elbeszélése után 
következik ifjúságának leírása. —ó. 

Brisits Frigyes: Sziklay János írói egyénisége. Budapest, 
1.927. 16 1. Stephaneum-kiadás. 

A szerző ezt a munkáját az Országos Pázmány Egyesület által 1925 
december 19-én, Sziklay János ötvenéves írói jubileuma alkalmából rendezett 
díszgyűlésen, adta elő. Sziklay János sok százra menő cikket, elbeszélést, színi 
bírálatot, tanulmányt írt különböző lapokba. Első szerkesztője volt Borovszky 
Samuval a Magyarország Vármegyéi és Városai című monographia-vállalatnaK. 

Brisits Frigyes Anatole France megállapításából indul ki, hogy minden 
költő és regényíró megzavarja a Föld békéjét. Homeros Iliása és Zola Ger-
minálja egyaránt bűnök szülőjévé lettek. Emil terroristává és gyilkossá tet te 
azokat, kiket Rousseau vissza akart vinni a természethez. Goethe Wertheré-
nek megjelenése után megszaporodnak az öngyilkosságok. Ezekkel szemben 
Sziklay Jánosnak nincs regénye, nincs novellája, alig van verse, melyben fel 
ne csillámlana egy-egy motívum a katholicizmusból. Sziklay másik történeti 
meghatározója: az aktívabb, nyugtalanabb, merészebb és kockázatosabb tiszán-
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túliakkal szemben konzervatívabb, óvatosabb, mérsékeltebb, meggondoltabb 
dunántúli volta. Eszményképe a nép, a falu, a kisváros. 

Brisits Frigyes minden munkája értéket jelent irodalmunknak. 
—6. 

Emlékkönyv Kardos Albert negyvenéves tanári és írói 
m ű k ö d é s é n e k j u b i l e u m á r a . Szerkesztette Csobán Endre. Debrecen. 106 1. 
Kiadták dr. Kardos Albert tanítványai, tisztelői és barátai. 

Az emlékkönyv Ady Lajos, Balassa József, Benedek Marcell, Kimos 
Ignác, Oláh Gábor, Rubinyi Mózes és mások tollából értékes értekezéseket 
közöl, végül pedig Kardos Albert műveinek teljes és részletes felsorolását adja 
a megjelenés helyével és idejével. Ady Lajos cikke szerint Kardos Albertnek 
irodalmi, közéleti és tanári működése a la t t az volt a vezérgondolata, hogy a 
magyar területen élő zsidóság hithűsége mellett rendíthetetlen magyar érzés-
sel mutassa meg a nemzethez való tar tozását . 

Kardos Albertnek 1890-ben megjelent Középiskoláink és a magyar 
Alföld című tanulmányából közöljük ezeket a tanulságos adatokat : A 120.000 
magyar lakossal bíró Csanád vármegyének egyetlen középiskolája since, míg 
a 89.000 lakosú Brassó vármegyében 6 középiskola van. Az ősmagyar Szabolcs 
vármegye 220.000 lakosának két középiskolája közül az egyiket fokozatosan 
megszüntetik, a 30.000 lakosú Makónak nincs középiskolája, ellenben Privigye 
2900, Podolin 1500, Felsőlövő 1300 lélekkel középiskolás községek. 

—6. 
Páve l Ágoston: A Hunyadiak a délszláv költészetben. Meg-

jelent a Vasvármegyei Múzeum II. évkönyvében. Szombathely, 1927. 
Pável Ágoston a magyar történeti múltnak és költészetnek annyi 

nagyságát mutat ja ki a délszláv népköltészet hősei között, hogy társasá-
gukban egészen otthonosan érezhetjük magunkat. A délszláv hősi dalok igen 
régi eredetűek. Még pogány elemek is mutathatók ki bennünk. A rigómezei 
ütközettel és a nyomába járó évszázados szerb-török harcokkal foglalkozó 
hősi dalokban együtt szerepelnek a magyar és a szerb vitézek. Mindenki, aki 
e harcokban a szerbség céljait szolgálja, minden törökverő hős a délszlávok 
nemzeti hősévé lesz. Így pl. Hunyadi Jánossal és Mátyással a hősi dalok, 
románcok, népmesék, mondák, közmondások, szállóigék többet foglalkoznak 
a délszláv költészetben, mint a magyarban. Sz. 

Pest i György Haláltáncéneke Holbein képeivel. Bevezetéssel 
ellátva közli Dézsi Lajos. Budapest, 1927. 82 1. A Magyar Bibliophil Tár-
saság kiadása. 

Ha egy könyvön Dézei Lajos nevét olvassuk, előre tudhatjuk, hogy 
abban a kérdésben más munka többet, jobbat és pontosabbat nem adhat. 
Dézsi La jos megtestesülése a lelkiismeretes tudósnak, anélkül azonban 
hogy a tudósra általánosságban jellemző szárazságnak nyoma is volna 
munkáiban. 

Beöthy—Badice A magyar irodalom története c. munkájában azt olvas-
hatjuk, hogy a haláltáncképeknok nálunk semmi nyoma sem merült fel. Ezt 
cáfolja meg a szerző Pesti György haláltáncénekének kiadásával. 

A metszetek, a nyomás és a papír elsőrangúsága méltóan illeszkedik 
beaz egész munka keretébe. Sz. 



B Í R Á L A T O K . 7 9 

Losoiiczi Zoltán: Bél Mátyás és a magyar tudomány. Külön-
lenyomat a Hegyen Épített Városból. Budapest, 1927. 18 1. 

Flegler Sándor német tudós a magyar történettudomány fejlődéséről 
írt munkájában Bél Mátyásról úgy emlékszik meg, hogy nemcsak a tizen-
nyolcadik századbeli Magyarország legnagyobb tudományú embere, hanem 
korának is egyik legkiválóbb férfia. Ezt másutt is elismerték s a protes-
táns lelkészt XIII. Kelemen pápa aranyéremmel tisztelte meg, mely arc-
képét ábrázolta. Losonczi Zoltán lelkes kis munkája elfogulatlanul álla-
pítja meg liíres történettudósunk tudományos rangját. Sz. 

B r u n e t i è r e v á l o g a t o t t kr i t ikai tanulmányai .Ford í to t t a Gulyás 
Pál. Budapest. 160 1. Franklin-kiadás. 

Folyóiratunk nem szokott fordításokat ismertetni, de ezzel a munkával 
kivételt kell tennünk. 

Brunetière a francia Akadémia tagja, a Revue des deux Mondes főszer-
kesztője ( t 1906), a legnehezebben fordítható tudományos írók egyike. Gulyás 
Pál a nagy esztétikusnak legjellemzőbb értekezéseit adja. Ami a fordító szá-
mára a legnagyobb dicséret: e szellemes cikkek mitsem veszítenek a fordítás-
ban. Az olvasó a pompásan gördülő mondatokban észre sem veszi, minő 
stiláris nehézségekkel kellett a fordítónak megküzdenie. Aki a szellemes meg-
határozásokat gyűjti, zavarban van, hogy mit hagyjon ki, mert tulajdon-
képen az egész könyvet ki kellene írnia. A művészet és erkölcs című cikk 
különösen érdekli még a laikust is. 

Hálásan vesszük tudomásul e szép könyv megjelenését, mert hazánkban 
kevesen tudják Brunetière-t eredetiben élvezni. -,-r. 

A u s den Forschungsarbeiten der Mitglieder des Ungari-
schen Inst i tuts und des Collegium Hungar icum in Berlin. Dem 
Andenken Robert Graggers gewidmet. Herausgegeben vom Bund der ehemali-
gen Instituts- und Collegiumsmitglieder. Budapest, 1927 I. Walter de Gruyter 
& Co. kiadás. 

A tekintélyes munkát С. H. Becker, porosz kultuszminiszter bevezetése 
nyitja meg. Szerinte Gragger Róbertet, aki mint tudós és mint szervező egy-
aránt nagy volt, két régi, büszke kultúrnép, a magyar és a német egyforma 
joggal vallja magáénak. A második bevezető cikkben Klebelsberg Kuno gróf 
méltatja Graggor hatalmas érdemeit, melyeket a német és a magyar tudomá-
nyos élet összekapcsolásában szerzett. Magyary Zoltán, a közoktatásügyi 
minisztérium főiskolai ügyosztályának főnöke, a berlini Collegium Hungari-
eumot és az állami ösztöndíjtanács működési körét vázolja. Ezek után a ber-
lini Ungarisches Institut és a Collegium Hungaricum tagjainak kutató munkái 
következnek. 

A filozófiai csoportban Brandenstein Béla, budapesti egyetemi magán-
tanár a metafizika nehézségeiről és ezek megoldásának kísérleteiről ír. Pro-
hászka Lajos, a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárosa a tárgy teóriájáról, 
Muzenay Dénes az első magyar önálló filozófiai rendszer megalkotójának, 
Böhm Károlynak lélektanáról értekezik. Gál János a művészi forma fejlő-
désének főkorszakait tárgyalja. 

A filológiai csoportban öhmann Emil turkui (finn) egyetemi tanár a 
szociális rétegek hatását mutatja ki a nyelv fejlődésére. Bang Willy berlini 
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egyetemi tanár Mani leveleiről, Rásonyi-Nagy László, a M. Tud. Akadémia 
levéltárosa az oláh-török szókincsről, Kossányi Béla, a M. Állami Levéltár 
levéltárosa Ephraimról, Cherson püspökéről ír, Lewy Ernő berlini egyetemi 
tanár permi-iráni egyezéseket mutat ki, Stoll Walter a magyar cipészipar 
német műszavait tárgyalja, Pukánszky Béla budapesti egyetemi magántanár 
Tinódi Sebestyénről és a német tudósítóénekekről (Zeitungegesang) szóló érte-
kezésében sok egyezést mutat ki a törökökről szóló német és magyar iroda-
lomban. Fritz József, a budapesti Egyetemi Könyvtár könyvtárosa Kassai 
György Mihályról ős könyvtáráról í r ; Kassai alapította meg а ь Ungarische 
Bibliothek-ot, mely részben a hallei egyetemi könyvtárban, részben pedig a 
berlini Ungarisches Institut-ban van. Kassai neve Fritz szerint: Michaelis 
György. Három kötetnyi hátrahagyott kézirata bő anyagot szolgáltat a 
német-magyar barátság történetének egy fejezetéhez. Koszó János budapesti 
egyetemi magántanár védelembe veszi a magyar romantikát Zlinszky Aladár 
ós más támadóival szemben. Kifogásolja, hogy az irodalomtörténet nem említi 
az írók vallását és utólag nehéz ezt kifürkészni. Farkas Gyula, a budapesti 
Eötvös-kollégium tanára Reviczky német költeményeiről értekezik. Érdekes 
adata, hogy Toldy Ferenc Handbuch der ungarischen Poesie című munkáját 
a szerző személyesen adta á t Goethenek. Barta János értekezése szerint Mol-
nár Ferenc drámáiban, holott azokat a szerző nagyobbrészt vígjátéknak 
nevezi, rendesen van egy mélyebb réteg: tragikus elem. 

A néprajzi csoportban Lajt i István a görög gyászoló szokásokról, 
Steinitz Farkas a germánok és finnek jávorszarvasfogásáról beszél. Moór 
Elemér berlini egyetemi lektor különlenyomatban is megjelent értekezését az 
elvarázsolt királykisasszonyról külön ismertetjük. 

A természettudományi csoportban Strausz László a geológiai facies-
tanulmányokról ír, Soó Rudolf, a tihanyi biológiai álllomás tanársegéde, 
növényszociológiai cikkében sok adatot hoz Kolozsvár vidékéről, végül Jen-
drássik L. és Teschler L. egyetemi tanársegédek a nem izolált calcium fizio-
lógiai hatástalanságáról írnak. 

Ha többi tudományos intézetünk is így dolgozik, jövőjükre bizalommal 
tekinthetünk, föltéve, hogy az idegenben is megmaradnak rendületlen magya-
roknak és csak magyaroknak. Szabó István Andor. 

Moór Elemér: Über das Märchen von der verwünschten 
Königstochter: Grimm Nr. 93. E in Meisterlied des Hans Sachs 
u n d e i n u n g a r i s c h e s V o l k s b u c h . Sonderabdruck aus dem Gragger-Ge-
denkbuch. Budapest, 1927. 36 1. Egyetemi Nyomda. 

A szerző az elátkozott királyleányról szóló mese vonásait 500 évre 
visszamenőleg vizsgálja meg. A mesének eredeti alakjában ez a magva. Egy 
vitéz kiszabadítja az elvarázsolt királykisasszonyt a kísérteties kastélyból. 
A leány neki igéri kezét, de egy boszorkány elaltatja a vitézt, aki eltűnt 
menyasszonyát nagy hőstettek után meseországban megtalálja. 

Hans Sachs Der Ritter von Purgund című mesterdalában feldolgozta 
ezt a mesét. Moór Elemér sok hasonlóságot mutat ki e feldolgozás és a leg-
kedveltebb magyar népkönyv, Gyergyai Albert Árgirus királyfija közt. Gyer-
gyai munkájának néhány nehezen magyarázható részét megértjük Hans Sachs 
meséjéből. A mese legszebb feldolgozása Vörösmarty Csongor és Tündéje. 
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Az értékes dolgozatban csak azt kifogásolhatjuk, hogy a szerző elap-
rózza munkásságának eredményeit, nem összegezi a levonható tanulságokat. 

Szabó István Andor. 

A Szent István Társulat könyvei. 
A Szent István-Társulat a legutóbbi hónapokban a tudományos, ismeret-

terjesztő, szépirodalmi és ifjúsági munkáknak egész sorozatát adta közre. 
Ezeket a kiadványokat a szerzők gondos kiválogatása és a könyvek értékes 
belső tar ta lma jellemzi. A magyar szerzők munkái közül Erdősi Károly út-
leírása keltett legnagyobb figyelmet (Napsütéses Indiában). Szívesen fogad-
ták Böhle Kornél útleírását is (Spanyol földön). Harsányi Lajos verseskönyve 
a vallásos költészet szimbólikus irányának egyik méltán dicsért alkotása (De 
profundis); Tarczai György regénye a régi Buda polgári életének vonzó rajza 
(A budai gyár). Vas Gereben egyik jó humorú korrajzát is felújította a 
könyvkiadó vállalat (A nemzet napszámosai). Szerviczky Margittól nagyobb 
terjedelmű vallásos elbeszélő költeményt (Jézus), üehény Máriától három-
felvonásos vallásos drámát (Szent Katharina) nyert az olvasóközönség. Ki-
bővítve és átdolgozva újból megjelent Tarczai György egyik kötete (Margit-
legendák) és Dedek-Crescens Lajos legendagyiijteménye (Mária-legendák). 
Székely Nándor ifjúsági regénye a középkori kereszteshadjáratok korába vezet 
(Krisztus apródjai), Pohárnok Jenő könyve Jézus gyermekéveit beszéli el 
(A gyermekek királya). A tudományos szerzők közül Horváth Jenő világos 
képet nyú j t az amerikai, angol és latin államok múltjáról (A modern álla-
mok története), Dávid Antal könyve Ázsia ókori történetébe enged bepillan-
tást (Bábel és Assur,) Balogh Albin a határok ingadozását nyomozza Magyar-
ország történetében (Ország ós nyelv), Meszlényi Antal a szabadságbarc kor-
szakának egyházpolitikai mozzanatait á l l í t ja egységes képbe (A magyar 
katholikus egyház és az állam 1848—49-ben). A hittudományi irodalom 
körébe vágnak Huszár Elemér (A katholikus házasság jogrendszere), Kecskés 
Pál (A házasság etikája) ós Radó Polikárp könyvei (A kereszténység). E ki-
adványok közül azokat, melyek szépirodalmi jellegűek vagy irodalomtudo-
mányi vonatkozásúak, bővebben is ismertetjük. 

Irodalomtörténet. 6 


