
FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

(Folyóiratok és hí r lapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 
Munka tá r sak : Alszeghy Zsolt, Bavos Gyula, Gulyás Pál, Halász 

László, Pintér Jenő.) 

I. Fo lyó ira tok . 

A k a d é m i a i Értes í tő . — 1928. évf. 8—12. ez. Bártfai Szabó László: 
Gróf Széchenyi István emlékiratai. Széchenyi István az 1823—1848 közötti 
időben számos felterjesztést írt közérdekű ügyekben. Ezek közül többet be is 
mutat az értekező (a királyhoz a magyar lótenyésztés érdekében: 1823. 
Pest városához az árvíz elleni védekezésről: 1839, Metternich herceghez 
József nádor jubileumának megünnepléséről: 1846, a kormányhoz a Tisza 
szabályozásáról: .1847.) — Baros Gyula: Az irodalmi hagyomány életereje. 
A szerző akadémiai székfoglaló értekezésének kivonata. Szépirodalmi termé-
sünkben feltűnően nagy az irodalmi tárgyú munkák száma. Egyes írók és 
művek igen erősen hatnak az utókor képzeletére (Anonymus, Mikes, Petőfi). 
A szerző készülő nagyobb munkája a legrégibb kortól kezdve Arany Jánosig 
időrendben tárgyalja az említett szempontból figyelembe vehető írókat és 
müveket. 

B u d a p e s t i S z e m l e . — 1928. évf. 9. sz. Császár Elemér: .4 magyar 
irodalomtörténet százéves fejlődése. A XVII. század irodalomtörténot.íróinak 
egy része betűrendbe rakot t írói lexikont adott s nem irodalomtörténetet. 
Annak a gondolatnak tudatosítása, hogy az irodalom, igazi koncepciója sze-
rint, több mint az irodalmi művek sora: Toldy érdeme. Nála már öncélú 
tudománnyá lesz ugyan az irodalomtörténet, de még van bizonyos gyakorlati 
— hazafias érzésben rezonáló — mellékzöngéje, s ez Gyulainál odanemesedik, 
hogy az irodalomtörténet a magyar közmíveltség kimélvítésére van hivatva. 
(Kortársai: Erdélyi János, Salamon Ferenc, Arany János inkább a kritika 
terén tűnnek ki.) Péterfy Jenő, Riedl Frigyes, Angyal Dávid, Voinovich Géza, 
Papp Ferenc is sok értékeset adtak az irodalomtörténet terén. Az idetartozó 
dolgozatok két legkedveltebb típusa e korban az írói életrajz és az egy irodalmi 
jelenséghez tapadó értekezés. A biogratikus adatok hangsúlyozásának legszél-
sőségesebb példánya Ferenczi Zoltán háromkötetes Petőfi-életrajza. Fölfogá-
sában újszerűt csak legújabban kaptunk Horváth Jánostól: az ő nagyszabású 
Petőfi je életrajz és esztétikai méltatás helyett a költő fejlődésének és lírai 
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jellemének rajzát adja meg. A hagyomány útjait járó epigonok mellé csak-
hamar önálló egyéniségek léptek, akik ú j távlatokat tár tak föl. Az élükön 
Szilády Áron, Heinrich Gusztáv és Katona Lajos haladtak. Szilády és követői 
Horváth C. meg Dézsi L. munkássága nyomán a XV—XVI. századi írás-
műveinknek ködfoltként kóválygó anorganikus halmazából kezd kialakulni 
valami szerves egység, s az szemünk előtt tovább fejlik az irodalom felé. 
A mult század utolsó negyedében elérkezett az új szintézis ideje. Voltak, 
akik egy irodalmi műfaj életét rajzolták meg, mások egy időben zárt korszak 
irodalmáról adtak képet. Beöthy Zs. a széppróza, Szinnyei F. a regény és 
novella, Bayer József és Vértesy Jenő a dráma történetét írták meg, mono-
gráfiához jutot t a tanító mese, a kritika, sőt a regény is. A középkor iro-
dalmáról Horváth C. adott nagyméretű összefoglalást, a XIX. századéról 
Alszeghy Zs. Shakespeare diadalútját magyar földön hárman is végigkísérték. 
Dante Divina comntediájának magyarországi történetét Kaposi József í r ta 
meg s Horatius, Molière és Schiller hatásairól is van monográfiánk. Négyesy 
László a magyar mértékes verselés fejlődését kísérte végig irodalmunkon. 
Irodalmunk egész életének megrajzolását tűzték ki célul: Beöthy Zsolt, Bod-
nár Zsigmond, Horváth Cyrill. Ezek nagyobbméretű kísérletei csonkán ma-
radtak. Irodalmunk egész történetét csak a művelt közönség számára többek 
közös munkájával készült művek adták, valamint Pintér .Jenő (1921.). Tiszte-
lettel kell említenünk id. Szinnyei József nevét. Rendszerező munkája a 
Magyar Írók 14 hatalmas kötete (1891—1914) mint életrajz-gyüjteménv 
páratlanul áll teljességében és részletességben a külföld hasonló rendeltetésű 
művei közt is. A puszta rendszerezésen túl, magasabb eszme világánál csak 
Beöthy Zsolt tekintette á t a magyar irodalom egész életét. (A m. irod. kis 
tükre.) Mély és következetesen végiggondolt elméleti megfontolás teremtette 
meg „A magyar irodalom elmélete" c. meg nem írt, csak egyetemi előadásokból 
ismert művét. Mulasztása tudományunknak, hogy nem gondolt eddig a maga 
elméleti megalapozására. Egyáltalán irodalomtörténetírásunk Toldv idején 
csak úgy, mint Gyulai és Beöthy idejében is mindvégig a pozitivizmus jegyé-
ben állott . Az újabban tér t hódító szellemtörténeti irány jellemző vonásai: 
1. hogy az irodalmat nem a maga egyes adottságaiban nézi, hanem össze-
függésében, mint kontinuumot vagy komplexumot; 2. hogy az irodalmat nem 
t a r t j a az emberi szellem önálló megnyilvánulásának, hanem az egyetemes 
szellemi élet egyik fokának. Az új irány még nem dolgozta ki a maga pro-
blematikáját. Az az ellentét, amelybe a szellemtörténeti irány temperamentu-
mosabb hívei a régi és új célkitűzéseket állítani akarják, csak látszólagos, 
s a két irány akarva-akaratlan, nem egymás ellen, hanem egymás javára fog 
dolgozni. Az elvégzendő nagy szintétikus feladatok (az irodalomtörténetnek, 
valamint az irodalomnak elméletén és filozófiáján kívül): 1. A magyar irodalom 
fejlődéstörténete. 2. A magyar irodalomnak, mint kontinuumnak beállítása a 
ezellem egyetemes világába. (Mit vett a magyar irodalom a külföld irodalmai-
tól és mit adott nekik.) 3. Meg kell rajzolni a magyar irodalmi élet kibonta-
kozását, megvilágítva azokat a feltételeket, amelyek megvalósulásával az 
egyénnek, az írónak szellemi terméke, a mű eleme lesz a nemzet szellemi életé-
nek. 4. Végül külön feladat Horváth János fogalmazása szerint „az irodalmi-
ság specifikus eredményeinek, az irodalmi nyelvnek, mű-, stíl- és ízlésfonnák-



123 FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 

nak" kialakulását, történetét megrajzolni. — 10. sz. Bajza József: Horvát 
eposz Kálmán királyról. Kanavelie-Canavelli Péter curzolai származású horvát 
költő (1637—1719) magyar vonatkozású hőskölteményének részletes ismerte-
tése. Az eposz címe: Szent Iván traui püspök és Kálmán király. Huszonnégy 
énekre van osztva és 19,124 nyolcszótagos sorból áll. — 11. szám. Galamb 
Sándor: A „Zord idő" mint operalibretto. Báró Kemény Zsigmond Zot'd idő 
című regénye nyomán készült az II Rinncgato című opera, melynek szövegét 
Deák Farkas írta, zenéjét pedig báró Orczy Bódog szerezte, a Nemzeti Szín-
ház egykori intendánsa, báró Orczy Emma angol regényírónő apja. A darab 
Londonban, 1881-ben került színre olasz szöveggel. — 12. szám. Lukinich 
Imre: Teleki László életéhez. Egy testileg-lelkileg beteg ember gyötrődéseiről 
tesznek megható tanúságot azok a levelek, melyeket testvéréhez, gróf Teleki 
Augusztához külföldről intézett. Első levelét 1851 szeptemberében írta. 1853 
február 6-án Genfből ezt í r ja : „Mindjárt egy szomorújáték írásához fogtam... 
már három fölvonást teljesen elkészítettem és jól." A készülő tragédiáról még 
egyszer esik szó leveleiben; valószínű azonban, hogy azt sohasem fejezte be. 
1853 végén Párizsba költözik. Innen kezdve elfogatásáig Franciországban, 
Belgiumban és Svájcban tartózkodott. Drezdai látogatása, elfogatása ós ki-
szolgáltatása Bécsnek, ismeretesek. Bécsből 1862 január 2-án kelt levelében 
tudósította testvérét a vele történtekről. Állítólag az t ígérte a császárnak, 
hogy amennyiben a külfölddel Ausztriára nézve ellenséges összeköttetései vol-
nának, azokkal fölhagy, továbbá, hogy nem megy külföldre és hogy „e pilla-
natban" politikai tevékenységéről lemond. Február elején Gyömrőn tartózko-
dott . Utolsó levelét május 1-én írta haza. Ez a levél arra mutat, hogy ideges-
sége újból gyötörte. „Jövő héten, talán már hétfőn fognak kezdődni tanács-
kozásaim a nagy tárgy fölött. Vettük már a Reichsratban tar tot t császári 
beszédet. Ügy hangzik, mint egy hadüzenet Magyarhon ellen. Nagy ingerült-
séget okozott mindenütt. Ennek is hatása leend tanácskozásainkra, amint 
képzelhető." Egy hét múlva, május 8-án, sajátkezűleg vetett véget életének. 
A testvéréhez írt levelek arról tesznek bizonyságot, hogy Teleki beteg ember 
volt, kit neuraszténiás nyugtalansága elhatározásában és munkaképességében 
gyakran kedvezőtlenül befolyásolt. Adot t szavából következő súlyos dilemmája 
— úgy látszik — elég indító ok volt arra, hogy egy pisztolylövéssel kísérelje 
azt megoldani. A lelki diszpozíció — a levelek bizonysága szerint — meg volt 
benne. — Darkó Jenő: Gróf Széchenyi István görög tanulmányai. Széchenyi 
1818. évi görögországi útjában megtanult görögül és több ókori jeles író művét 
olvasta el. Legnagyobb hatást Platon Phaidrosa tet te rá. Naplója tanúsága 
szerint etikáján is r a j t a van a görög tanulmányok bélyege. Legszembetűnőb-
ben jelentkeznek az egyezések, ha fiához intézett intelmeit Epiktetos Enchei-
ridionjával párhuzamosan olvassuk. — 1929. évf. 1. szám. Császár Elemér: 
Az elszakított országrészek szerepe irodalmunkban. Hogy milyen hatalmas 
méretű volt a jelenleg elszakított területek szellemi termelése, s milyen nagy 
kincse a magyar irodalomnak az, ami a múltban a trianoni határokon kívül 
eső országrészekről került oda, arról némi fogalmat adhat az az összeállítás, 
mely a régi Magyarország négyfelé elcsatolt területén született magyar írók 
és tudósok névsorát tünteti fel. Trianonig húszmillió magyar állampolgárból 
válhatott a magyar irodalomnak munkása, Trianon után csak tízmillió magyar-
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bői. Ez a két szám önmagában megérteti, miért fog a jövőben a magyar iro-
dalom összezsugorodni, erőtlen, csenevész irodalommá süllyedni. — Hlatkv 
Endre: Széchenyi sajtópolitikai eszméi a ,,IIitel"-ben. Széchenyi sajtópolitikai 
álláspontjának erkölcsi alapja a szó szentsége és a gondolatközlés szabadsága. 
Célja e téren is a magyarság haladása. Természetes, hogy ebben az elgondolás-
ban a magyar nyelv ügyének is méltó helyet ju t ta tot t . — Pékár Gyula: 
Szendrey Júlia emléke a Petőfi-Társaságban. (Elnöki megnyitó az 1928. évi 
december havi ülésen.) Költői szárnyalású, meleghangú megemlékezés Petőfr 
Sándor feleségéről, születése százéves fordulóján. — 2. szám. Mitrovics Gyula: 
Kazinczy esztétikai törekvései. Kazinczy minden megjegyzésében azt szolgálta, 
amire irodalmunknak akkor legnagyobb szüksége volt: az ízlést. Fölismerte 
az egyéniség jogát és szerepének jelentőségét az irodalomban s ennek korlát-
jául a kritika szükségességét. Helyesen ismeri föl az esztétikai elmélet és gya-
korlat viszonyát. A költészet lényegét az érzés és képzelet gazdagságában 
kereste. A költői műfajok közül azokat kedvelte, melyek alkalmasak lehettek 
a formák megkötésével az ízlés és nyelv csiszolására. Ilyenek: a szonett és 
epigramm. Elsősorban mind:g a külalak szépségére gondolt. Ez tette műfordí-
tóvá is. ami legtöbb alkalmat nyújt a nyelv képzésére és a kifejező formák 
finomítására. Ö az irodalomban az esztétikai kultusz eszközét lá t ta s azért 
azt is az ízlés fejlesztésének szolgálatába állította. — 3. szám. ltavasz László: 
A pap-literátor. Szász Károly a XIX. századnak egyik leghasznosabb és leg-
munkásabb embere. A magyar irodalom aranykorának egyik iskolai nagysága, 
aki elmélettel és szapora produkcióival a mester igazságait hirdeti és győzel-
mét mozdítja elő. — Vargha Gyula: Szász Károly. Sz. K. minden sokoldalú-
sága mellett, nem polihisztor, hanem költő volt. Tehetsége a lírában nyilat-
kozott meg legerőteljesebben. Epikai alkotásai közül különösen kiválik Salamon 
című nagyszabású költői beszélye, míg drámai költészete Bölcs Salamon című 
drámájával emelkedett legmagasabbra. Roppant terjedelmű munkásságának 
legfontosabb s legértékesebb részét azonban, a kortársak ítélete szerint is, 
műfordítói munkássága alkotja. Nagy támogatója volt ebben tüneményes 
formakészsóge. — 4. szám. Császár Elemér: Irodalmunk nemzeti jelleme. Faji 
érzés és úri fölfogás — ezek a magyar irodalom lelkiségének legmélyebben 
fekvő rétegei. A francia irodalom megkülönböztető vonása a szellem, a németé 
a kedély, az angolé az értelem, a spanyolé az előkelőség, az olaszé a tempera-
mentum, — a magyar irodalom sajátos vonása, hogy termékeiből elsősorban 
és mindenekfölött a magyar faj jelleme tűnik ki. — Berzeviczy Albert: Rákosi 
Jenő. Életét, működését nemzetünkre nézve kimagasló jelentőségűvé az teszi, 
hogy nemcsak akkor volt legbüszkébb nemzeti álmaink hirdetője, amikor azok 
megvalósításától nagy akadályok nem látszottak elválasztani, hanem akkor 
ie, mikor jövőnket illetőleg sokakra a csüggedés, sőt kétségbeesés árnyai 
borultak. 

E r d é l y i I r o d a l m i Szemle . — 1928. évf. 1—4. szám. György Lajos: 
Két dialógus régi magyar irodalmunkban. 1. Az ismeretlen szerzőtől származó, 
1513-ból való „F. A. F. Poetae regii Libellus de obitu Julii Pontificis Maximi. 
Anno Domini MDXIII. című Julius-dialógus néven ismert latin pasquillus 
magyar fordításának ismertetése. Nyelvünkre Kovács Ferenc mérnök, Beöthy 
Zsolt dédapja fordította. Az 1785 tájáról származó kéziratot a Kisfaludy-
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Társaság őrzi. Címe: „Második Julius, avagy Beszélgetés Julius, ennek Angyala 
és Szent Péter között a Mennyországban. Dégen K. J. Olvasó! ne nevess." 
Az eredeti dialógus gyanítható szerzőjéül különböző források más és mást 
emlegetnek (Hutten Ulrik, Erazmus, Faustus Andrelinus, Hieronymus Baibus). 
2. „A Cristus Urunknak Szent Péterrel való beszélgetése. Szerzettetett Nyul 
Conradus ál tal . . . Megfordította penig Gyirwa Wentzel Németből Magyarrá 
az újság kévánéknak kedvekért. Lőtsén Bréver Lőrintz által. Anno 1640 eszt." 
című verses dialógus ismertetése éa szövegének pontos közlése. — Bitay Árpád: 
Román dicsőítő írás és vers a Széchenyiekről 1839-ből. A .,Conte Stefan Seceni 
(így!) de Cam. Chr. Flechtenmacher iuris-consult a Moldavei Esri La Institutul 
Albinéi 1879" című 16 lap terjedelmű oláhnyelvű nyomtatvány ismertetése és 
a „Hunyadi és Széchenyi" című vers P. Jánossy Bélától származó magyar for-
dításának közlése. — Csüry Bálint: Bod Péter Szent Hiláriusának forrása. 
A Szent Hilárius egy német találósmese-gyüjteményen alapul, melynek szer-
zője Heidfeld János ebersbachi prédikátor, Szenei Molnár Albert bizalmas 
barátja, kivel Molnár levelezésben is állott s művéhez: a Sphinx theologico-
philoeophicahoz adalékot is küldött. Heidfeld munkájának kilencedik kiadása 
lC3l-ben jelent meg Herbornban. E kiadás megvolt Bod Péter könyvtárában. 
Az értekezés szerzője az 1621-ből származó nyolcadik kiadást hasonlította 
össze Bod Péter Hiláriusával. — Újvári Gyula: Hol keressük a Balassi Meny-
hárt áruitatásáról írt Comoedia szerzőjét? Balassi árulásának idejéből (1562. 
I. 13. L. Tört. Tár. 1880. 688. 1.) maradt fenn egy levél, melynek minden sorát 
nemes harag tüzeli Balassi árulása miatt. Írója Csáky Mihály kancellár, kis-
kora óta Izabella, majd János Zsigmond híve. Fiatalabb éveiben nagyváradi 
kanonok volt, majd János Zsigmond kancellárja. A Comédia Paulus Joviusra 
való célzása is megmagyarázható Csákyval kapcsolatban. Az a föltevés, hogy 
a Comédia szerzője unitárius hitű volt, nem zárja ki a szerzőség Ceákyra 
vonatkoztatását, mert e főúr élete végén unitárius lett. A szerző véleménye 
szerint oly irányban kellene kiterjeszteni a kutatást , nem lehetett-e a darab 
írója az a — talán Csáky Mihályhoz, esetleg Balassihoz közelálló, az erdélyi 
udvarban élő — Szotyori Gáspár, akit Zombori László XVIII. századi költő, 
családi hagyomány alapján, a Balassi-komédia szerzőjének tart. 

EthnOgraphia . — 1928. évf. 1. szám. Balogh József: Egy „lakodalmas 
temetés" Aranynál. Arany J. A varróleányok című költeménye becses irodalmi 
adalék annak bizonyítására, hogy a halál — elterjedt népi felfogás szerint — 
„házasság", a temetés pedig esküvő. — U. i. 3—4. szám. Gulyás József: 
A két „Dávidné Soltári.'' Dávidné nevéhez három dalgyűjtemény fűződik. 
Az egyik a sárospataki főiskola könyvtárának 630. számú versgyűjteménye, 
melyben tréfás cím a'att 195 világi dal van. A másik, 307 lapból álló, 24.0 dalt 
tartalmazó kötet a debreceni Csokonai-kör tulajdona. (Dávidné Soltáriból 
kiválogatott Énekek. íródtak 1814. esztendőben Méhesi Gyula számára.) 
A harmadik ismét egy pataki 54 dalt magában foglaló kéziratos verses füzet: 
A Dávidné dudája 1809-ből. — Dézsi Lajos: Ördögi kísértet- és lélek járás 
1587-ben; — Mészöly Gedeon: Folklore-adalékok Kresznerícs Ferenc kéziratai-
ból; — Dömötör Sándor éa K. Poeonvi Erzsébet: Kalapom szememre vágom. 
Adatközlések. 
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M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1928. évf. 1—4. szára. Gárdonyi Albert: 
Régi pesti könyvkereskedők. Kilián-testvérek (1789—1853), id. és ifj. Leyrer 
József (1799—1850), Hartlebcn Konrád Adolf (1803—1863) szerepének ismer-
tetése a magyar könyvkiadás terén. Kilián György a magyar irodalom terjesz-
tése körül számottevő munkásságot fejtett ki. ö adta ki Bajza verseit, Kis-
faludy K. munkáit, Kazinczy F. leveleit, Vörösmarty M. újabb müveit, Császár 
F. beszélyeit stb. Hartleben Adolf értékesebb kiadványai: Csokonai minden 
munkái, Eötvöstől A falu jegyzője, Garay J. tollrajzai, Jókai Hétköznapok-ja, 
Kemény Zs. Gyulai Pál-ja, Petőfitől A hóhér kötele stb. — Holub József: 
A Budai Krónika említése 1488-ból. Az idetartozó adat a herceg Festetics-
család levéltárában található. — U. a.: Nyomdászait örténeti adalék a XVI. 
század derekáról. Miksa király 1574 február 7-én Bécsben kelt levelében uta-
sítja Bánffy Lászlót, hogy ne tűrje meg a lendvai uradalmában működő, 
Erdélyből kiűzött antitrinitárius nyomdászt, aki főként magyarnyelvű eretnek 
könyveket nyomat és terjeszt. — Harsánvi István: A legrégibb, helyi jelzettel 
is ellátott hazai könyvtári katalógusok (XVII—XVIII. század). — Ernyey 
József: Adalék a XVI. századi hazai könyvkereskedelemhez. — U. a.: Verbőczi 
Tripartituma német fordításának történetéhez. — Pukánszkyné Kádár Jolán 
és Bartoniek Emma: Adalékok Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárának 
I—II. kötetéhez. — Jakubovich Emil: Zalán Menyhért (1892—1928). A nem-
rég elhúnyt fiatal tudós meleghangú nekrológja. 

M a g y a r N y e l v . — 1929. évf. 1—2. szám. Kniezsa István: A magyar 
helyesírás a tatárjárásig. IV. — Timár Kálmán: Nyelvújítás nyoma a Feste-
tics-kódexben. Adatközlés. 

M a g y a r S z e m l e . — 1929. évf. 3. szám. Halász Gábor: A magyar 
regény problémája. (Beszámoló a legújabb regényekről.) A vidék rajzában a 
zsánerszerűség és képtelenné nagyítás, a nagyvárosi típusok visszaadásában 
a csak konvencionálisát vagy csak betegeset és a közönség alantas rétegeire 
számító erotikumot nyújtó szemlélet uralma alól kell íróinknak elsősorban 
felszabadulniok, hogy maradandót és lélektanilag igazat adhassanak. 

Minerva . — 1929. évf. 1—3. szám. Szerb Antal: Magyar preromantika. 
A magyar felújulás, ha pusztán gondolati elemeit tekintjük, kiindulása pilla-
natában nem volt más, mint a felvilágosodásnak a magyar viszonyokra való 
adaptációja, éltető lendületét azonban a romantika adta meg. A felvilágosodás 
virágkorában, a XVIII. század közepén, egyszerre számos helyen, számos 
megnyilatkozási formában jelentkezik a világérzésnek az a gyökeres meg-
változása, amit újabban preromantikának neveznek. Az új életérzés történel-
mileg a protestantizmusból nő ki, abból a befelé-fordulásból, mely a protes-
tantizmus első gesztusa volt, A XVIII. században, a titkos társulatok fény-
korában, egy misztikus hullám halad át Európán; ennek a misztikus hullám-
nak világi lecsapódása a preromantikus ízlésváltozás. Az érzelem az igazi 
érték; az emberek érezni akarnak az érzés kedvéért. Ez az, amit szentimen-
talizmusnak szoktak nevezni. A „nép" fogalmának bevezetése a művészetbe, 
ami a magyar irodalmi gondolkozásban oly nagy szerepet játszott, szintén 
preromantikus eredetű. A preromantika korszaka volt az a történelmi pilla-
nat, amikor a magyar szellem találkozik az európai szellemmel. Hogy Magyar-



127 FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 

országon ugyanaz következett be, mint másutt , azért történt, mert a magyar 
szellem, amint az igen kisszámú választottakban még eleven volt, akkor még 
teljességgel hozzátartozott az európai szellemhez és mint rész átélte azt, ami 
az egészben végbement. Ez időtájt Ausztriának és Magyarországnak közös 
múltja a barokk. A felújulás pillanatában az ízlésirány kétfélekép eleven még 
mindkét országban; először az intenzív latin műveltségben, másodszor az olasz 
barokk-kultusz hagyományaiban. Bessenyei és a francia iskola nem nevezhető 
preromantikusnak; gondolati tartalomban a francia felvilágosodásból indul ki, 
formája pedig a régi magyar forma. Az első preromantikus költő irodalmunk-
ban Ányos Pál, akit a franciás iskolához csak személyes kapcsolatok és a 
régies forma fűztek s olyan érzéskomplexumot, oly világlátást fejez ki lírájá-
ban, mely addig idegen volt a magyar földön. A preromantikus életérzés, az 
enyészethangulat kifejezése a nemzeti nyelvhez volt kötve; ez a körülmény 
tetto Ányos Pál t nemzeti költővé. A magyarság reakciója II. Józseffel 
szemben megint egybeesik az általános európai reakcióval a felvilágosodás 
ellen éa ez az általános reakció, a preromantika, szolgáltat neki fegyvereket. 
Ez a szellemtörténeti háttere a felújulás egy másik kiindulópontjának, a 
magyaros iskolának. Kétségtelen a Gvadányi-féle Falusi Nótárius rokonsága 
azzal a német műfajjal, me'ybe az osztrák-német költőtől, J . Richtertől szár-
mazó Eipeldauers Briefe is beletartozik. Ez a műfaj egyike azoknak a jelen-
ségeknek, melyekben a barokk, átívelve a klasszicizmuson, a romantikába 
nyúlik. (A német barokk-költészet egyik fontos műfaja a franciás divatot 
ostorozó szatíra.) Dugonics jelentősége viszont abban áll, hogy benne a pre-
romantikus mult-elképzelés és a specifikus magyar multhoz-ragaszkodás szin-
tézisre jutot tak. Dugonics megalapított egy célzatában nemes, alsóbb irodal-
mat, mely aztán hatásában igen áldásos volt, mert a nyomában növekvő mult-
irodalom előkészítette a magyar romantika legdicsőségesebb alkotásainak, 
Vörösmarty eposzainak, a Bánk bánnak az ú t j á t : közönséget nevelt és a 
közönség írókat nevelt magának. A népi gyökerekhez való visszatérést is 
Dugonics valósította meg elsőnek; Etelka kacskaringós exklamációi megked-
veltették a közönséggel a népi nyelv ízét. — Kármán és Kazinczy magyar 
íróvoltát is a preromantika determinálta. (A felújulás korabeli negyedik isko-
lának, a deákosnak vizsgálatát a szerző mellőzi, bár meggyőződése szerint 
„az antik versmérték alkalmazása nem klasszikus reminiszcenciák, hanem a 
preromantikából következő okok és hasonló irányú német kezdeményezések 
hatása alat t történt"; de ennek megértése csak Berzsenyi és Vörösmarty bele-
vonásával volna lehetséges, kiknek működése kiesik tárgyköréből.) A fentebbiek 
a'apján: „A magyar irodalomnak azt a korszakát, mely Bessenyeitől Vörös-
martyig húzódik . . . teljes joggal lehet a magyar preromantika korának 
nevezni." (A szép készültségre valló, terjedelmes dolgozatba egy-két tollhiba 
csúszott. Például ott, ahol Kármánról, mint orvostanhallgatóról beszél és 
mikor Kazinczyról azt írja, hogy „Bécsben tanult, nagyműveltségű ember". 
Kármán tudvalevőleg jogi tanulmányokat végzett, Kazinczy pedig megfordult 
ugyan Bécsben, de nem iskolázás céljából.) — Eckhardt Sándor: Magyar 
humanisták Párizsban. Szelestei és kövesszarui Gosztonvi János győri, majd 
erdélyi püspök (meghalt 1527) párizsi szereplésének ismertetése. Nem tudjuk, 
hoey Gosztonvi maga írt-e valaha valamit, az azonban bizonyos, hogy nem 
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kevesebb, mint öt müvet ajánlanak neki és valamennyi mű szerzője őt jelöli 
meg mint munkája inspirátorát. A közvetett tanúságokból és a történeti ada-
tokból eléggé vi'ágosan áll előttünk Goeztonyi János szellemi képe. A kor 
neoplatonizmusa, misztikus áramlatai egyrészt a reformáló törekvések felé 
sodorják ós hogy papságának vallásosságát is mélyítse, a liturgikus szövegek 
közérthető magyarázatát i ra t ja meg. Másrészt a párizsi környezet humanista 
szelleme őbenne is kifejleszti a kritikai érzéket, mely egy adot t alkalommal 
megütközik a liturgia merészebb stilisztikai fogásán. Mikor negyven évvel 
később egy másik magyar humanista, a szintén püspök Dudits András került 
Párizsba, megismétlődik Gosztonyi János esete: megint egy Párizsba vetődött 
magyar humanistán keresztül lehet tanulmányozni a francia racionalizmus 
újabb eszméit. — Zolnai Béla: Körmondat és tiráda. (Tanulmány a klasszikus 
és romantikus stílus kérdéséhez.) A szemléltető idézetekben bővelkedő tanul-
mány szerint a klasszikus stiliszta uralkodik anyagán, felülről nézi és rendezi 
a mondatokat: a romantikus író együtt fejlődik anyagával, benne él és maga 
sem tudja, hova vezeti őt a lelkesülés ösztöne, a saját páthosza. A klasszikus 
körmondat grammatikai alakzata az alárendelő szerkezet, a romantikus tiráda 
specifikus formája a mellérendelés. A barokk körmondat is bőbeszédű, mint 
a romantikus tiráda, de a részeket szoros logikai kapcsolatba építi: a mellé-
rendelés és alárendelés eresztékei mélyre nyúlnak. Valamennyiükkel szembe-
állítható a modern naturalista stílus, amelynek tipikus mondatformája az 
egyszerű bővített mondat, vagy a. rövidlélekzetű összetett mondat. Mind a 
négy esetben más és más lelkiség áll a mondatformák mögött. 

N a p k e l e t . — 1929. évf. 4—5. szám. Dóczy Jenő: Arany János napjai-
ból. Arany János végtisztességének hangulatos rajza és költői elképzelésű 
leírása annak a beszélgetésnek, melyben egy baráti társaság a temetést követő 
összejövetelen a nagy költő diákéveinek emlékeit eleveníti föl. — 6. szám. 
Makkai János: Proletárirodalom, proletárműrészet. Ahogy eddig a polgári 
társadalom különböző színezetei tartották kezükben az irodalom és művészet 
irányítását, úgy kezdi most ezt a kultúrát és közízlést az európai városok 
ipari proletariátusa, az európai külváros befolyásolni és némely helyütt már 
irányítani is. Míg a polgári kultúra kritikai jellegű volt, addig a proletariátus 
irodalma és művészete agitatív és így célja: a proletariátus érdekében való 
agitáció, az osztálykultúra megteremtése és ezzel a polgári társadalom le-
győzése. A proletariátus egész szellemi frontja a munkásság életében, a kül-
városban nyeri magyarázatát. A nemzetköziség, a magántulajdon relativitása, 
az egyházellenesség és a pacifizmus csak o t t verhet gyökeret, ahol hiányzanak 
a tradiciók. Az expresszionizmustól a dadaizmusig terjedő korszak, bele-
foglalva a futuristákat és az összes új izmusokat, egy új társadalmi osztály 
megnyilatkozási formáit, kezdődő művészetét reprezentálják. A proletariátus 
irodalma és művészete azonban éppúgy el fog bukni, mint a polgári társada-
lomé, sőt máris bukóban van ugyanazon okok miatt, mint ahogy a polgári 
társadalom már sok tekintetben csak vegetatív kultúrájával történt. A zene 
mutatja a sok tekintetben nemzetközi polgári irodalom és művészet és a tel-
jesen nemzetközi proletárirodalom és művészet elbukása után követendő utat 
s ez az út a faji irodalom és faj i művészet. 
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P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1929. évf. 2. szám. Dóczy Jenő: Arany nap-
jaiból. Arany J . ifjúkori lelki tépelődésének költői elgondolású rajza. — 
Németh László: Sylvester nyelvtana. Ismert adatokra támaszkodó, egyéni 
színű ismertetés a címben ír t tárgyról. — 3. sz. U. az: Iíeltai prózája. U. úgy. 

Ü j I d ő k . — 1929. évf. 7. szám. Császár Elemér: Csathó Kálmán, az 
ember és az író. Csathó egyéniségének, írói pályájának és költői világának be-
muta t á sa az ismert szépíró munkái gyűjteményes kiadásának megjelenése 
alkalmából. Az a világ, amelynek képét Csathó regényeiben, drámáiban és 
novelláiban kapjuk, a magyar gentry élete, a mult század 80-as, 90«es éveinek 
világa. Akár egyéneket rajzol Csathó, akár típusokat, mindegyikben a való-
ságnak, az életnek egy vonását objektiválja, azt varázsolja elénk a miliő-
ra jzban is, s műveinek meséje sem egyéb, mint a valóság, az élet reflexe. 

Irodalomtörténet 9 


