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TANULMÁNYOK. 

Elnöki megnyitó-beszéd. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1931. évi közgyűlésén. 

Irta: SZÁSZ KÁROLY. 

Egy idő óta irodalmi társaságunk ünnepei majdnem ki-
zárólag régi nagyjaink emlékezetének jegyében zajlanak le, s 
minduntalan sírokra teszünk csak koronát, születési vagy halá-
lozási centenáriumokon. Ez a most folyó esztendő is több ilyen 
emlékünnepet hoz, elsősorban irodalmunk lelkes bajnokának, a 
széphalmi vezérnek, a „szent öreg"-nek, Kazinczynak ünnepét, 
ki most száz éve hanyatlott küzdelmes és diadalmas élet után 
s í r jába. 

Bármennyire hódolattal viseltetünk is „régi dicsőségünk" 
iránt, s bármily lelkesen j á runk is „őseink sírlakához", s gyuj-
tunk minduntalan „régi fénynél ú j szövétneket", és bármily 
boldogan és büszkén időzünk is azokkal, akik „másszor voltak" 
— mégis, vagy talán annál inkább kell éreznünk, hogy irodal-
munknak nemcsak nagy halott jai , hanem jeles élő munkásai is 
vannak, s kötelességünk nemcsak sírokra, hanem homlokokra 
is koszorút fonnunk. Bizonyos, hogy nemzeti irodalmunk jövő-
jének biztosításához szükségünk van multunk szent hagyomá-
nyai ra — de kétségtelen, hogy a jelennek a multat soha szem 
elől nem tévesztő áldozatos munká já ra is. Ne osak azt nézzük, 
hogy mit tettek elődeink — hanem figyeljük azt is, mit dolgoz-
nak kortársaink. Amint a múltnak köszönhetjük a jelennek 
megalapozását — éppúgy a jelen munkája záloga a jövő sike-
reinek. Tisztelnünk kell a régieket, s meg kell szívlelnünk a 
mult tanulságai t — de ne tépdessük le a babért mai emberek 
érdemes fejéről sem, s a munka verejtékes hétköznapjai között 
szenteljünk olyan ünnepet is, melynek hőse még közöttünk jár , 
s érzéseink és gondolataink eleven kölcsönhatásban vannak az 
övéivel. 

Irodalomtörténet. 15 
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Nem léha, zajos, hivalgó személyi kultuszra gondolok, 
aminek jogosultsága semmiképen sincs, tudományos társaság 
életében különösen nem lenne helyénvaló. De igenis, ünnepel-
nünk kell azokat az élőket, akik nem csupán egy vagy más 
tekintetben való kiválóságukkal szolgálnak rá vonzalmunk meg-
nyilatkozására, hanem akiknek egyénisége valami jelentősebb 
eszme hordozója, kik küzdelmeiket eszményekért vívják, s kik-
nek neve így i'ennszárnyaló lobogó az önzetlen nemzeti munka 
valamely terén. Az a kortársunk, akinek egyéniségében ki-
magasló emberi értékek foglaltatnak, s kinek pályája és tevé-
kenysége a nemzeti gondolat magasztos képviseletét jelenti: 
már életében is megszerezte az érdemet arra, hogy ne csak 
kövessük, ne csak tanul junk tőle, hanem egy-egy alkalommal 
ünnepeljük is őt. 

Ezt a mostani egész esztendőt szellemi életünk egyik vezető 
embere teljes joggal nevezte a „Kazinczy évé"-nek. De legyen 
szabad most tekintetünket a felé a férf iú felé is fordítanunk, 
aki Kazinczynak egyik legtudósabb, legmegértőbb magyará-
zója, aki a széphalmi mester akadémiai ünneplésében is az iro-
dalmi munka fő-fő részese lesz, készülő nagyszabású tanulmá-
nyával. Nekünk e Társaságban különös örömünkre és büszke-
ségünkre, s nemes dicsekedésünkre szolgálhat, hogy ez a 
Kazinczy-búvár nemcsak hogy egész szellemi világunk s iro-
dalmi életünk egyik legkimagaslóbb és legtiszteltebb alakja , 
hanem éppen a mi Társaságunknak elnöke. 

A külső alkalmat az ő bensőséges ünneplésére egy életrajzi 
szürke időpont nyúj t ja , egy mérföldjelző, melyhez elnökünk 
a Gondviselés kegyelméből jó egészségben, teljes szellemi erejé-
ben, töretlen munkakedvvel jutot t el. Tar ta lmát és értelmét 
ennek az ünnepnek elnökünk munkájának elpusztí thatat lan 
értéke adja meg, — fényét az országos közvélemény nagyra-
becsülése és helyeslése, — melegét a mi szíveink igaz szeretete. 

Mikor több mint negyedszázaddal ezelőtt Beöthy Zsolt a 
Kisfaludy-Társaságban á tnyúj to t ta a tagsági oklevelet a széket 
foglaló Négyesy Lászlónak — azt hangoztatta, hogy Négyesy 
irodalmi munkái példát mutatnak arra, hogy „mikép lehet és 
kell a lelkiismeretes tudományos részlet-búvárlatot a szellemi 
élet nagy távlatainak megvilágítására értékesíteni". 

Ez a mondás igazán találóan jellemzi a Magyar Irodalom-
történeti Társaság ezidőszerint való elnökét. Az ő munkáit — 
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akár rövid cikket ír, akár hosszabb tanulmányt, akár könyvet 
ad ki, akár előadás-sorozatot tar t — egyrészt mindig a leglelki-
ismeretesebb akribiáig menő vizsgálódás, másrészt a legszéle-
sebbkörű áttekintés és összefoglalás jellemzi. Olyan ő az iro-
dalmi tudományok terén, mint a természetbúvár a maga szak-
má ja körében. Amint ez nem hagyja figyelmen kívül a mező 
legegyszerűbb fűszálát, s tud jelentőséget tulajdonítani a na-
gyítóüveg alatt alaposan megvizsgált parányi szürke porszem-
nek is — éppúgy elnökünk figyelemmel kíséri az irodalmi élet 
minden apró jelenségét, s tud belőle érteni és magyarázni — 
következtetni és értékelni. Csak felületes ember nézheti le a 
tudományban az aprólékoskodást, amire nagy szintézisekhez is 
szüksége van az elvi alapon harcoló, eszményi célokért küzdő 
búvárnak, úgy a természeti, mint a szellemi tudományok terén. 
Bizony az irodalomtörténésznek is sokat kell görnyednie, fárad-
nia, pepecselnie is, míg gyakran egy nagy halom polyvában 
vagy szalmában rátalál értékes, fontos adatoknak néhány búza-
szemére. De aztán, ha elveti ezeket a magvakat a fogékony lel-
kek televényébe: micsoda hatalmas kalásztenger növekedhetik 
belőle, nemzedékek munkás keze nyomán megsokszorozódva! 

Az apró adatokat is fáradhatat lan szeretettel kutató, s 
azokat bölcsen mérlegelő és nagy kérdések eldöntésére felhasz-
náló irodalmi embereknek, érdekes egyemség formájában meg-
nyilatkozó képviselője a mi elnökünk, aki nemcsak közvetíti, 
hanem előre is viszi tudományukat. Mostanában nem is egy 
oldalról s nem is egy ízben támadták elnökünket, mint tudóst, s 
mint a nemzeti szellemű irodalom szent hagyományainak egyik 
vezető emberét — és mi nem tudjuk, vájjon tudománya kincses-
házának gazdagságát, vagy a nemzeti gondolatért való odaadó 
lelkesedését, avagy szívós küzdelemre alkalmas friss készségét 
bámuljuk-e inkább ezúttal is? De nemcsak most, ezeknek a mél-
tatlan támadásoknak során, amiket olyan ragyogó fölényesség-
gel és minden igazán komoly ember szerint nagy diadallal vert 
vissza a mi elnökünk — hanem már eddigi egész pályáján, 
beszédeivel, írásaival, élete példájával arra tanított bennünket, 
hogy az igazságot keressük óvatosan, de ha megtaláltuk: hirdes-
sük bátran. 

Csak példaképen említem, hogy valahányszor a túlcsa-
pongó Ady-kultusz helyett, az i f j ú nemzedék lelki fejlődésének 
helyes irányba terelése érdekében — ami egyike a legfontosabb 

1 5 * 
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nemzeti feladatoknak — a reális Ady-kultusz szükségességét 
hirdette: akkor is mindig bizonyságot tett Négyesy afelől, 
hogy előtte igazán a közérdek a legfőbb és a legszentebb. Több 
évvel ezelőtt — éppen ebből az elnöki székből — hangoztatta, 
hogy irodalmunk nemzeti jelentősége történetileg is beigazoló-
dott, és „az irodalom elhunyt nagyjai a nemzeti kegyeletnek is 
tárgyai". Tegyük mi most hozzá, hogy akik irodalmunk élő 
jeleseire nyelvet öltögetnek, vagy sarat dobálnak: azok léha el-
járásukkal a jó ízlés elemi törvényébe és követelményeibe ütköz-
nek, s vétenek a napjainkban úgyis annyira megingott, s éppen 
ezért annyira szükséges tekintély-tisztelet ellen, és szembekerül-
nek a nemzeti összetartásnak rombolástól irtózó, ám építésre 
hivatott és alkalmas elvével. 

,,Nem mindegyikünk küzdelme sikerül — mondotta egy-
szer Négyesy László Társaságunkban —, de nagy eredményeket 
csak akkor érünk el, ha nagy célokat tűzünk kí." Négyesy mun-
kásságának nagy eredményeit céljainak nagysága valóban biz-
tosította. Mikor negyven esztendővel ezelőtt megjelent első 
n a g y s z a b á s ú m ű v e — A mértékes magyar verselés története —-, 
melyben a klasszikái ée a nyugateurópai formáknak irodal-
munkbeli történetét adta elő, maga mutatot t rá arra, hogy tár-
gyalási módszerének statisztikai vonását némelyek talán túlzott-
nak tar t ják, de nyomban hangsúlyozta, hogy milyen fontos 
dolog, ha az irodalmi tények és fejlemények elemzésében a 
minőségi mérést a mennyiségi számbavétellel egészítjük ki, s 
így nem csupán általános formulákat kapunk, hanem pontos 
számértékeket is. így ezzel a művével Négyesy a magyar vers-
elméletnek olyan kifejtését nyújtotta, amellyel ha nem dön-
tötte is meg Arany idevágó megállapításait, de mindenesetre 
tovább vit te a kérdést s ezzel nemzeti irodalmunk fejlődése ki-
mutatásának szempontjából felettébb fontos eredményeket ért el. 

De Négyesyről és pályájáról szólva, ha itt és most nem 
mehetünk is bele munkásságának részletes méltatásába — egyet 
ezen a helyen még különösen hangsúlyoznunk kell: Négyesy 
egyéniségének és törekvéseinek erősen és jellegzetesen irodalmi 
vonását. Ö egy alkalommal a külföldön annyit bolyongott 
Szenczi Molnár Albertről szólva, úgy jellemezte ezt a XVII . 
századbeli jeles zsoltár-fordítót, aki a magyar verselés fejlődé-
sére olyan nagy befolyást gyakorolt — hogy ő „az irodalom 
szenvedélyének tán első rabja , magyar fajunkból". Ennek a 
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szenvedélynek azóta többen rabul estek irodalmi közéletünkben, 
köztük nem utolsó sorban maga Négyesy, aki éppen úgy egyik 
típusát képviseli a géniusznak, mint ahogy ő ezt Kazinczyról és 
Toldyról megállapította, akinek agyát — az ő mondása szerint — 
az érzésnek és akarásnak rendkívüli mértéke fűtötte. 

Szent, igaz érzés, s lankadatlan és bátor akarás — mindig 
a közérdeknek, elsősorban éppen a nemzeti szempontból oly 
jelentős irodalmi közérdeknek szolgálatában: ezek jellemzik 
Négyesy Lászlót, ezek teszik életének tartalmát, ezek i rányí t ják 
munkásságát, ezek adják meg személyének és pályájának igazi 
becsét, nagy értékét. Fennállásának éppen huszadik évét betöltő 
Társaságunk elnöki székében — felejthetetlen Beöthy Zsoltunk 
mindenképpen méltó utódjaként — kerek tíz év óta irányít és hat 
széleskörű tudásával, szellemének elevenségével s erkölcsi erejé-
nek megingathatatlanságával Négyesy László. Társaságunk 
folyóirata éppen abban az évben, melyben Négyesy az elnöki 
széket elfoglalta, az olvasókhoz intézett szózatában mintegy pro-
gramúiként idézte Toldy Ferenc igéit: „Légy őr, hogy a felfuval-
kodott ne nsurpáljon, az ármányforraló ne öljön, sújtsd le a 
kontárt, s űzd ki a szép palotájának tornácaiból az uzsorásokat 
s részegeket; segéld a kezdőt és éleszd; békéltesd össze a fele-
kezeteket; az érdemest koronázd meg; a nagyot kétkedve cso-
dáld; a géniuszt pedig hagyjad önszárnyán repülni! . . ." 

Ha ezt a hatalmas intést, ezt a nagyszerű életprogrammot 
jól megfontoljuk és megért jük: tükrében bízvást megláthatjuk 
és megcsodálhatjuk képét annak a Négyesynek, aki immár év-
tizedek óta áll őrt nemzeti irodalmunk viharvert bástyafokán, 
s míg szerető gonddal egyengeti a kezdőnek rögös út já t és bol-
dogan bízza szárnyaikra az ú j tehetségeket — addig, hódolva az 
igazi nagyok előtt, bátran és biztosan sujt le a kontárokra, 
de — a harcot nem kerülve bár — lelkiismeretes buzgósággal 
hinti a béke magvait. 

Túlzó dicséretekkel nem bánthatjuk meg elnökünket, aki-
től ilyen eljárást sohasem tanultunk, aki a képmutató frázisokat 
nem szereti sem mondani, sem hallani. De a hetven esztendő 
havától fehérlő feje előtt tisztelettel kell meghajolnunk — s ezt 
boldogan tesszük, önként szívünk szerint. 

Elnökünk iránt való nagy szeretetünknek, őszinte nagyra-
becsülésünknek, mélységes hálánknak jegyében nyitom meg a 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság mai közgyűlését. 
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Kisfaludy Károly emléke. 
Irta: S Z E N T G Y Ö R G Y I LÁSZLÓ. 

1830 november 25-én Pes t eddig meg nem ért eseménynek 
volt t anu j a : óriási részvét mellett temettek valakit s a tömeg-
részvét először zokog fel egy „népszerű" magyar író elveszté-
sén. Ezzel vál t csak valóra száz évvel ezelőtt Kármán József 
álma. Hiszen e város irodalmi középponttá válásához nem volt 
elég több író ottlakása, összejövetele, zsebkönyv és folyóirat: 
kellett egy lelkes gárda, honoratiorok, jurátusok, egyetemi hall-
gatók és honleányok csoportja. Ez a csoport éppen Kisfaludy 
Károly életében alakul ki s éppen az ő temetésén talál egy-
másra abban a közös érzésben, hogy az irodalom ügye és a nem-
zet fennmaradása azonos és elválaszthatatlan. S hogy az erede-
tileg egyes kiválasztottaktól vallott érzés tömeghitvallássá 
lett, éppen nem jelentette az eszme devalvációját. 

A Kisfa ludy Károly életével párhuzamosan lefolyt át-
meneti korszaknak jellegét nem a klasszicizmus és romanticiz-
mus küzdelme ad j a meg. I lyen küzdelem alig volt s a két i rány 
képviselői nem harcos ellenfelekként, hanem egymás művének 
folytatóiként jelennek meg: a nemzeti eszme a nyelvművelés 
célkitűzésével karöltve széttéphetetlen szálakkal fűzi össze a 
két irányzatot. Ám Kisfaludy élete mégis határjelző. 

Ami az ő kora előtt a nagyközönség szemében néhány tu-
dós versfaragó magánügyének látszott, az most szent közüggyé 
magasztosodik. Az exkluzív és világpolgárias aláfestésű „szép-
lélek"-típus szinte észrevétlenül siklik át a magyarul beszélők 
valamennyijét magához ölelni akaró „hazafi" típusához. A szép-
lélek fenköltsége megmarad, de határozott célt nyer az építő 
hazafias munkában. A ezéplelkek honfiakká és honleányokká 
való átalakulásával egyúttal számuk is szaporodik. Mindenütt 
találunk sokszor eldugott falucskákban is lelkes Aurora-olvasó-
kat, magyar könyvek pártolóit. E fokozatos szaporodásban jelen-
tékeny része van az irodalom átnyúlásának a politika felé. 

Az olvasók táborának szaporodása mélyreható következ-
ménnyel j á r : az író nem függ már mecénásoktól, hanem a ki-
adón keresztül az olvasóközönséggel kerül kötelékbe. Ennek az 
átmeneti állapotnak vajúdását sok író megszenvedi. Az Aurora 
első köteteinél még mecénás-csoportokat találunk, az utolsó kö-
tetek kiadását már teljesen maga Kisfaludy veszi át. Szigorúan 
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kizár minden személyhez szóló és személyes hiúságnak hizelgő 
munkát . Mikor Eszterházy herceg 20 forint helyett 50 forintot 
küld egy velinpapiros Aurora példányért, ezt az „alamizsnát" 
személyes sértésnek tekinti. Ezt a függetlenségi harcot teljes 
erkölcsi győzelemmel vívja meg; az eredmény: volt már a ma-
gyar közönségnek egy könyvolvasó és könyvvásárló rétege. Ám 
ennek a győzelemnek áldozatul estek családi vagyonának ron-
csai. Ha nem is lett volna pénzkérdéseket semmibevevő bohém, 
még a legnyárspolgáribb beosztás mellett is ráfizetett volna az 
Aurorára . 

A másik nagy vívmányban szintén része van Kisfaludy 
szerkesztői eljárásának. Az ú j olvasóközönség már nemcsak a 
mennyiséget nézi az irodalomban. Kezd válogatni, mert van 
miből. Nem ©lég, ha valaki magyarul ír. Kisfaludy több helyen 
is éles gúnnyal fordul azok ellen, akik így gondolkoznak: íme, 
egy megyében mennyi l i terátus ember van, hány van akkor az 
egész országban! Éppen a rostálás végett t a r t j a kikerülhetet-
lennek, hogy az Aurora teljes irányítását a kezébe vegye s az 
irodalmat a pajtáskodástól, klikkszerűségtől is függetlenítse. 
Amennyire egyénisége szinte legszélsőbb példája az cdaadó 
barátságnak, éppannyira megszűnik minden barát i kapccs rá-
nézve, ha arról van szó, felvegyen-e valamit az Aurorába, vagy 
nem. Így rettegett tekintéllyé vált, de szigorú válogatásába 
beletörődtek. 

A közönség szaporodásával, az olvasási kedv növekedésé-
vel s a szintén a nemzeti ügy szolgálatába állított játékszín 
terjedésével lázasabbá, hevesebbé lesz az alkotás üteme. Míg 
Kazinczy, Berzsenyi egy évtizedig is eldolgoznak egy szonetten, 
vagy alkaeusi ódán, addig Kisfaludy négy nap alatt befejez 
egy jambusos drámát . A pepecselő műgond helyébe az alkotás 
izgalma lép. Míg Kazinczy egész pályáját majdnem teljesen a 
prozódiával és a nyelvi változásokkal való aprolékoskodó törő-
dés tölti ki, Kisfaludynál a forma mellékessé válik. Ö már i t t 
kitaposott ösvényen jár, nem is mindig törődik vele s csak vé-
letlenül vannak forma tekintetében is jó napjai . Az Aurora-kör 
pipafüstös összejövetelein már alig esik szó prozódiáról, ezen 
ők már túlvoltak. Mindezen változások mélyrehatóbbak voltak 
a klasszikus és romantikus „iskolák" elvi ellentéteinél. 

Nézzünk szembe most azzal a kérdéssel: mennyiben roman-
tikus Kisfaludy Károly, a köztudat szerint a magyar romanti-
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cizmus egyik úttörője. H a egész irodalmi működésén végig-
tekintünk, azt mondhatjuk, ott a legromantikusabb, ahol leg-
kevésbbé egyéni: néhány balladában és balladaszerű versben 
s néhány multbanjátszó novellában, mint a Tihamér, vagy Vér-
pohár. Egyébként a romanticizmus csak éppen érinti . Hogy 
mint józan magyar emberről, róla is lepereg a romantika min-
den szertelensége, borzalmast, fantasztikust kereső és miszti-
kumba merülő szélsőségei, ezzel nem mondunk sokat, hiszen az 
egész magyar romanticizmusban mindez csak szórványos, in-
kább eltanult és irodalmi, mintsem mélybőljövő és őszinte. 

A romantika egyoldalú multbanézése még alaptónust ad a 
Tatárok-nak és Ilkának, a lovagdráma némely fogásával együtt, 
de i t t is nehéz elválasztani az „irodalmi"-t az életben is meg-
lévő, multbanéző magyar honfibú-tói, amely éppen olyan bete-
ges e l fa julása a hazafi-típusnak, mint a világfájdalom a szép-
léleknek. De velük szemben áll a szintén korai Zách Klára, 
vagy még feltűnőbben a Stibor va jda egészen másirányú alap-
szinezete. A Stibor előszavában erősen hangoztatja, hogy ez a 
darab nem a jelenkori állapotok ellen irányul, inkább elrettentő 
példa a múltból. „A mult csak példa", í r j a már ha t évvel a 
„Mohács" előtt. „Mi szebb időkben élünk most", teszi hozzá. 
Jegyzőkönyvében olvassuk: „Mit használ a nagy, de elesett or-
szágnak, ha omladékait bámulja a jövevény, énekeit ismétli s 
az antiquarius különösségeivel kereskedik." Elég eretnek nyi-
latkozott volna ez egy szélső orthodox romantikus szemében. 
A Széchenyit jóval megelőző politikai optimizmus dobatja el 
vele oly korán a német romantikából kölcsönzött rozsdás fegy-
vereket, őnála ez csak átmeneti, gyermekbetegség, amely Köl-
cseynél idült és mindinkább elmérgesedő. 

Irodalmi mintaképei Kotzebuetól Körneren át Schillerig 
— Voltaire-ről nem is szólva — szintén nem vallanak szélső 
romantikus íróra s Shakespeare sem azért hatott rá, mert a 
német romantikusok kedvelték. Az igazán romantikus Wal ter 
Seott-ot pedig nem szereti. 

Mennyire egyéniség, éppen a koráramlatok ráhatása s 
velük szemben való ellenállása mutat ja . Kettős a magatar tása 
a kor irodalmi hatásaival szemben, a romanticizmussal, osszi-
ánizmussal, Kazinczy nyelvújításával. Éppígy kettős a maga-
tar tása azokkal az irodalmonkívüli eszmékkel szemben, amelyek 
működését i rányí t ják . Az érzelmi és értelmi egyén mintegy 
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polarizáltán mutatkozik nála, nem forr össze harmonikus 
egyénné, az ádámi és luciferi külön marad, ezért szenvednek 
nála a koreszmék mintegy kettős fénytörést. 

A nemzeti eszme hat ja át legmélyebben. „A haza minden 
előtt" ez még külföldi tárgyú történeti drámáinak is folyton 
ismétlődő alapeszméje, a honvágy s a haza szebb jövőjébe 
vetett hit lírai költeményeinek egyik lényeges indítéka. „Jó 
magyaroknak nevelte gyermekeit", mondja vagy tíz helyen. 
О az első drámaíró, akit idegenre fordítanak, mégis csak ma-
gyar író akar lenni, magyaroknak írni. Ámde rá kell mutat-
nunk, hogy már nála is félénken és embrionálisán megvannak 
az Ady-nál sokat emlegetett kettősség nyomai. Vannak elkese-
redett pillanatai, amikor örökre búcsút akar mondani hazájá-
nak, a magyar vidékek és magya r elmék laposságát emlegeti 
Gaal Györgyhöz intézett levelében; a Pártütőkben, tehát nyil-
tan, a színpad szószékéről a m a g y a r miliőt á l l í t ja pellengérre, 
amely csirájában elfojt ja egy Schillerhez hasonló lángelme ki-
fejlődését. Nem tetszik neki a magyar színészek szerepalakítási 
képtelenségét állandó deklamálással leplező ú. n. magyarizmusa 
s a nemzeti hiúságnak való hízelgést éppoly veszedelmesnek 
t a r t j a , mint az elkeseredett Katona. „Drámák keletkeznek, hol 
a magyart dicsérik, de nem fest ik" í r ja Epistolájában. 

A dunántúli nemesség ősi lojalitása szintén mintegy peturi 
kettősségben mutatkozik nála. Ott az egyik szélsőség a Tatá-
rokban; Bebek inkább a halál t választja, semhogy királyához 
hűtelen legyen. Az alkalmi darabnak készült, de elveszett 
„Budavár visszavételéiben az osztrák-magyar egymásrautalt-
ságot akarja dicsőíteni. Viszont burkolt és kettős: hivatalos és 
családi cenzúrától elfojtott kurucsága egyik legkedvesebb és 
egész életén végighúzódó tervében: а 1П. Endréről, leányáról, 
Erzsébetről, Csák Mátéról és Zách Kláráról szóló drámai ciklus-
ban tombolja ki magát. Habsburg uralkodóval nem tehette, 
megteszi Róbert Károlyt idegen bitorlónak, akinek ura lmát 
„méreg, tőr és cselek" készítették elő, í r j a „Erzsébet" c. költe-
ményében. A Zách Klárában ha nem is zsarnok, de szánalmasan 
gyenge, intrikától befolyásolt király. Viszont Csák Máté önzet-
len és idealista szabadsághős. A „bitorló"-val szemben szintén 
egész drámai ciklusban ideális nemzeti uralkodóként Mátyást 
játssza ki. Még ott is, ahol Mátyás árnyékoldalai tűnnének ki, 
mint a Szilágyi Mihályban, meg a Barátság és Nagylelkűség-
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ben, nála kivételesen helyes történeti érzékkel mentegeti, amint 
Maechiavelli szellemében messzenéző tervei érdekében tolja 
félre az ú t j ában állókat. 

Az egyelőre még nagyon óvatosan, inkább elvben és irodal-
milag, mint a gyakorlatban mutatkozó demokratikus törekvé-
sek is kettős törésben jelennek meg nála. A Stiborban inkább 
csak az emberi méltóság megbecsülése, mint egy társadalmi osz-
tály jogaiér t való síkraszállás szolgáltatja az alaptónust. Stibor-
nak a felszínen nincs korszerű tendenciája: a főszemély nem 
osztály-típus, még csak nem is magyar, hanem idegen s patho-
logikus kegyetlenségét a darabban szereplő magyar nemesek is 
ellenségesen nézik. Azonban a darab legtiszteletreméltóbb, leg-
nemesebb gondolkozású alakjai mégis csak a jobbágyok s Raj-
náid rokonszenves voltának nagyrésze van abban, hogy azokhoz 
húz és nem a családjához. Éppen így rokonszenves parasztokat 
látunk a Mátyás-ciklusban is. Az ádámi Kisfaludy l á t j a így 
őket, viszont a luciferi Kisfaludy a Pártütőkben kifigurázza a 
falusi emberek korlátoltságát. Népdalaiban éppen a paraszt 
szellemességét, ötletességét lesi el, mivé silányodik ez a szellemi 
frisseség a Pártütőkben! Mellékes, hogy idegen ötlet után ké-
szült, ahogy kiszínezi, az mégis csak az övé. Bizonyos azonban, 
hogy a fejlődő Kisfaludyban a lojalitás inkább a negatív, a 
demokratizmus inkább pozitív sarok felé hajlik. E tekintetben 
élete végén közelebb állott Petőfihez, mint saját édes testvér-
bátyjához. Atyjával s testvérei egy részével való feszült 
viszonya, bécsi és pesti erősen polgárias környezete, olasz ván-
dorútja, Heppler Katalin és Löffler Nina iránt való szerelme 
s végül éppen nemeslelkű és gavalléros természete, proselyta-
irányú hazafisága ebbe az irányba terelte. 

A legfeltűnőbb kettősség komoly drámái és vígjátékai 
összevetésében nyilvánul meg. Míg komoly színművei legfőbb 
hibájául hozzák fel: nincs emberismerete, alakjai naivak, addig 
vígjátékairól magasztalva emlegetik: ki tűnő megfigyelés alap-
ján vitte színpadra a magyar élet jellegzetes alakjait . Ezt az 
ellenmcndást megint az ő lényének kettőssége oldja fel. Komoly 
színműveiben olyannak rajzol ja az egyént, amilyennek szeretné 
látni, vígjátékaiban pedig, amilyen valóban. Az értékek és 
tények e szembeállításában mégis csak az előbbiek a mélyen-
járóak, az utóbbiak a felszínesek. Komoly drámáinak hősei 
vannak közelebb az ő igazi énjéhez és életértékeléséhez, míg 
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vígjátékaiban a társaságbeli, vidám, ötletes, az élet bolondsá-
gait könnyű szívvel nevető Kisfaludy nyilatkozik meg. Ez alól 
a nevető álarc alól ki-kibújik saját énje a Kérők Károly-ában, 
a Csalódások Elemir gróf jában. Valahogy érezzük, ez a nevetés 
csak narkózis nála, vígjátékaiban az életen való felülemelkedés 
csak a Betegek c. darabja hipochondereinek kijózanodásával 
analog. Ez a vígjáték éppúgy önmagának tudatalatt i megnyug-
tatása, mint Moliére-nek a Képzelt beteg. Az ő édes gyermekei 
mégis csak a komoly színművek. Igaz, xéniákban elítéli a Tatá-
rokat, Ilkát, a rivalda fénye helyett kijózanodó világosságot 
vetítve rájuk, csakhogy ezt a luciferi Kisfaludy teszi, aki mái-
nem érti meg az ádámi Kisfaludyt. E r re a szerzőnek van leg-
főbb jcga, becsüljük is érte, de nem kell okvetlenül követnünk 
ezen az úton. I t t volna már az ideje, hogy igazságot szolgáltas-
sunk a Tatárok szerzőjének és lelkes közönségének a X I X . szá-
zad második fele realisztikus, fanyar és kicsinyeskedő iroda-
lom-értékelésével szemben. Van benne valami mosolyognivaló, 
ahogyan Kazinczy Kisfaludyhoz intézett levelében nyilatkozik 
a hozzáküldött drámákról. Érdemben nem is szól hozzájuk, csak 
a jambusokra vonatkozólag vannak kri t ikai megjegyzései. Pe-
dig Kazinczy tudatosan és szerényen alkalmaz nem odaillő 
mértéket, nem úgy, mint azok, akik a XIX. század második 
felének ma már idejétmúlt realisztikus álláspontjából a lélek-
tani valószínűség és a történeti hűség magas vesszőparipáján 
ülve ítélik meg és ítélik el Kisfaludy komoly drámáit. Ma már 
rá jöt tünk arra, hogy a dráma tárgya a szélsőséges ember, 
amilyenné az átlagos ember csak felvillanásszerűen szeretne 
lenni, s a lélektani valószínűség és megokolás követelésének 
szigorú végrehajtásánál a lélek valami szánalmas és érdektelen 
mechanizmussá lesz. Ami pedig a történet hűségét illeti, a 
romantikus és realista író közt csak árnyala t i különbség van a 
hűtlenségben, a történet szelleme mindkettőnél a „tisztelt" szer-
zők szelleme csupán s hozzátehetjük: ezek a szerzők épp azért 
tiszteltek, mert volt bátorságuk a múltnak egyéniségükhöz való 
átidomítására. Történeti dráma anachronizinus nélkül képtelen-
ség, de ha az irodalomtörténeti értékelés követ el anachroniz-
must saját egyoldalú esztétikai álláspontjának a múltra való 
ráerőszakolásában, az már tudománytalan. Miben is áll hát a 
Kisfaludy-hősök úgynevezett „naivsága". Egyszerűen abban, 
hogy életértékeléseik skálája különbözik az átlagemberétől. Az 
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Erósz, a Család, a Hatalom, a Pénz a XIX. század átlagemberé-
nek legfőbb életértékei s összeütközésük t á rgya lehet valami 
realisztikus ú. n. polgári drámának. Kisfaludy történeti drá-
máiban a Pénz jelentősége majdnem semmi, a Hatalom csak 
annyiban jut szóhoz pl. Iréné Mohamedjében, amennyiben a 
nemzeti érzéssel párhuzamosan halad. A Család és Erósz már 
inkább az érdeklődés középpontjába kerül, de csak azért, hogy 
ú j r a meg ú j r a megismétlődő változatokban visszalépjenek, 
háttérbe szoruljanak a Haza és Nemzet értékeivel szemben. 
A Tatároktól Csák Mátéig, aká r hazai tárgyú a darab, akár a 
közeli, vagy a távoli Keleten játszik, a hősök feltűnő könnyű-
séggel lemondanak az Eroszról magasabb, a Haza fogalmában 
kicsúcsosodó célok érdekében. 

Saját kora majdnem egyenlően értékeli Kisfaludyban a 
komoly drámaírót és a vígjátékírót . Az utókor csak az át lag-
ember ábrázoló vígjátékot becsüli, a komoly drámákat le-
kicsinyli. L 'ar t pour l'art álláspontjából fölényesen elhalad 
amellett a tény melett, hogy a Kisfaludy-drámák is a maguk 
szerény mivoltában, hozzájárultak egy olyan lelkesedési és ön-
feláldozási energiakészlet összegyűjtéséhez, amely a "negyvenes 
évekig mintegy lekötve maradt , aztán lassan felszabadult, 
Kossuth, Wesselényi fogságán át, tetőpontját ér i el a Család 
és Erósz eldobásával a Hazá-ért valóban meghalt költő alakjá-
ban s még az ötvenes évek ellenállásában is érezteti hatását. 

Nem akarok ezzel még beleesni azoknak naivitásába, akik 
az irodalomnak valami titokzatos varázserőt tulajdonítva azt 
képzelik, mintha állandóan része volna az emberi sors irányí-
tásában. Elismerem, az irodalom többször kullog a tények után, 
mint ahányszor a vezérkürtösként jelenti már messziről őket. 
Nem minden író érdemli meg a vates nevet s hogy meg-
érdemli-e, azt csak az utókor döntheti el. Kis fa ludy vates volt 
s az egyik legfőbb értéke. Optimista vates és fejlődéseszme 
elválaszthatatlan. 

A fejlődés európai eszméje nálunk mint a nemzeti haladás 
és erőkifejtés célkitűzése jelenik meg, á tha t j a az egész X I X . 
század magyar irodalmát, már nála egész tudatosan, sőt úgy-
szólván teljesen pozitív, ádámi formában nyilatkozik meg. Már ko-
rán, a Tatárok prológusában kiviláglik, hogy ő a nemzeti esz-
mét Csere János, Bessenyei, Kazinczy és Kármán méltó utóda-
ként csakis építő és mindenkit átölelő alakjában értékeli, nem 
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pedig romboló, gyűlölködő formájában. „Előmegyünk", uj jong 
Hajnalf i a Pártütőkben, egyáltalán az egész darabban nyilván-
való a kultúra szembeállítása a kultúrátlansággal. Tisztán lá t ja 
a haladás akadályait is, így a magyar nemesség ismert vege-
tációját már Széchenyi előtt „növényéletet általderengeni" sza-
vakkal találóan jellemzi egyik novellájában (Barátság és Szere-
lem). „Éljen a szabadság!" kiál t ják már a Tatárokban, talán 
először a magyar színpadon, a közönségre bízva, mit magyaráz-
zon bele, éppúgy mint később a Bánk bán I. felvonásában Pe tur 
hasonló felkiáltásánál a közönség egészen bizonyosan nem a 
serviensek osztályának az Arany Bullában biztosított kiváltsá-
gaira gondolt. Az emberi méltóság megbecsülése őt is már meg-
kapta, ezt legfeltűnőbben a Stibor-ban látjuk. í rásaiban folyton 
felbukkannak Széchenyi-szerű ötletek, nem csoda, ha a két rokon-
iélek egymásra talált. Bizonyos, hogy az 1830-as év Kisfaludy 
pá lyá ján is fordulópontot jelentett volna, a „Jelenkor" szer-
kesztésével az eddig csak irodalmi összejövetelekről ismert vi-
tázó készsége az újságírás terén hódít ú j működési területet s 
visszahat szépírói alkotásaira is. Halálos ágyán mondott szavai 
Szalayhoz: „Az oppositio és reform zászlaját tűzzük ki, minden 
fiatal írónak velünk kell tartania", politikai és irodalmi vég-
rendeletének tekinthetők s jól tudjuk, az örökösök mennyire 
a végrendelet szellemében jár tak el. 

Széchenyihez való közelállásának mértéke, hogy még az 
összekülönbözés fényűzését is megengedték maguknak s ilyen-
kor mindig a mágnás tette meg az első közeledő lépést a literá-
tus köznemes felé, mindkettejükre jellemzően. Atyjától örökölt 
makacssága és büszkesége még Széchenyivel szemben sem lett 
hűtelen hozzá. Sa já t elhivatottságával, nagyságával éppannyira 
tisztában van, mint később Petőfi; ha társaságban nem ünnep-
lik eléggé, éppoly fájóan érinti. Viszont éppen sajá t nagysága 
biztos és büszke tudatában tudott felülemelkedni mindenféle 
kicsinyes írói érzékenységen, hiúságon s a művészi féltékeny-
ség ismeretlen volt előtte. Ebben, éppúgy mint anyagi kérdé-
sekben, Sándor bátyjánál magasabb erkölcsi színvonalon áll. 
Jegyzőkönyve szerint az írói barátság csak addig tart, míg az 
életben össze nem ütköznek. Azontúl „önhittség és irigység" ve-
zeti a kormányt. Éppen a kri t ikával szemben elfoglalt állás-
pontja mutat ja , mennyire nem vált büszkesége önhittséggé. 
Eleinte f á j neki Helmeczy gáncsolása, később azonban minden 
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érdemi és komoly kr i t ikai megjegyzést szívesen vesz, sőt ön-
magának lesz legkérlelhetetlenebb krit ikusává. Az alkotás lázá-
ban minden művét tökéletesnek, utói nem értnek ta r t j a s mikor 
készen vannak, a másik végletbe átcsapva megsemmisíti, vagy 
ú j ra átdolgozza. Ezért a fennmaradt és befejezettnek tekinthető 
munkák száma kisebb a tervek, töredékek és elveszett munkák 
számánál. 

Az ádámi és luciferi pólusok közt való folytonos ingadozás 
s így a folytonos önmagán való túl tevés mintegy beidegezte s 
önmagából az egész magyarság sorsára kivetítette a haladás és 
tökéletesedés eszméjét, tehát ez az eszme nála is a külső hatá-
son kívül éppúgy szubjektív forrásból erősödik, mint Széchenyi-
nél. Ezzel kapcsolatban idézhetjük i t t jegyzőkönyvéből egyik 
jellemző önvallomását: „Az i f jú író számos kötetekről álmodik 
s a szedő lesz kedvese (a nyomdafesték rabja). Utóbb, ha t. i. 
nem ront ja meg önhittség, félve közelít a sajtóhoz. Nem a 
rec.ensiok miatt, hanem előbbi munkái olvasása támaszt benne 
kétséget önmaga iránt. S ha így, boldog. Boldog, mert tökélete-
sedését érzi. A nyugtalanságban, az önmagával való meg nem 
elégedésben van a boldogság. A X I X . század az az „ewig stre-
bend"-je a mi korunk előtt már kezd érthetetlenné válni. Na-
gyon is kiestünk a fejlődés eszméjének síkjából. 

Nemcsak írói tevékenysége tökéletesedésében lá t juk ezt a 
változást, hanem jelleme fejlődésében is. Gyermekkori könnyel-
műsége, i f júkor i bohémsége, gavalléros előkelőséggé finomodik. 
Nemcsak drámáiban rajzol ta meg az önérzetes és büszke, nagy-
lelkű és előkelő gondolkodású, a hazát mindenek fölé helyező 
magyTar ember képét, ő maga is ilyen volt. Másokért mindent, 
magáért semmit; itt már az emberfölötti ember életideálját 
közelíti meg. S ha mélyebben tekintjük az ő emberi élete ki-
magasló eseményeit: szerencsétlen születélsét, ferde nevelését, 
anyagi bajai t , nőtlenségét, betegeskedését s korai halálát, meg 
kell éreznünk, hogy ez az élet ellobogott a nemzeti irodalom 
jövőjének oltárán. Csak azért nem tragédia, mert ez az áldozati 
oltár két évtizedig égett, nem olyan hirtelen fellobbanó, mint 
Kemény Simon és Iréné áldozata. Csak ra j tunk áll, hogy élet-
pályáját egy pillanat alatt végigtekintsük s akkor ez az áldozat 
nem kevésbbé értékes leszi 
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Katona József színi utasításai. 
í r ta : KERECSÉNYI DEZSŐ. 

Katona József drámáiban a színi utasításoknak háromféle 
fa j tá jával találkozhatunk. Az első forma azok a szokványos, a 
drámai szövegek közé beékelt zárójeles jelzések, melyek egy-
képen szolgálják az alakító színész játékának irányítását és az 
olvasó elképzelésének megsegítését. A másik f a j t a azok az időn-
ként felbukkanó jegyzetek, melyeket az író egy-egy fontosabb 
és éppen a játék szempontjából kényesebb jelenetnél, vagy eset-
leg egy-egy problematikusabb drámai alak fellépésénél gyak-
ran utólag fűzött lapalji jegyzet formájában a színdarabhoz. 
Ezek pusztán csak a színész számára szólnak, a színpadi játé-
kot jól ismerő rendező adja itt meg az utasításokat. Harmadik-
nak vehetjük azt az egyes szereplők szerint sorbaállított jellem-
rajzsorozatot, melyet például a Monostori Veronika c. dráma 
végén találunk, hol az író sa já t szavait idézve „a játékban elő-
forduló személyeknek természeti tulajdonságok (Charakterek)" 
foglaltatik össze. Az utóbbi forma általánosan ismert a kora-
beli lovagdrámában s rendeltetése az, hogy megjelölje a sze-
replő drámai alakoknak azt a testi-lelki mivoltát, melyet mint-
egy még a dráma előtti életükből hoznak magukkal, mint fun-
damentumot a drámai történés követelte változások számára. 

Ezek a színi utasítások két irányban adhatnak alkalmat 
a megfigyelésre. Az akkori színi kritikákat is segítségül h íva 
megvilágíthatják a kor játékmodorát, de főként s ez az, ami 
bennünket itt e pillanatban foglalkoztatni fog, megmutat ják a 
drámai fantázia út já t . A színi utasítások ugyanis nemcsak a 
színpadi realizálás gyakorlati céljait szolgálják, hanem egyúttal 
felmérik azt a szinte soha ki nem küszöbölhető szakadékot, mely 
ott tátong az írói fantázia és a színpadi megvalósítás között. 

Az 1811—13-as években í r t munkáiban kell keresnünk 
Katona Józsefnél először azokat a vonásokat, melyek éppen 
drámai fantáziájának megfigyelésére alkalmakat adhatnak. 
A továbbiakban a Bánk bánhoz való átmenet drámái és végül 
maga a Bánk bán végleges formája segítenek előbbre bennün-
ket. Sej t jük előre, hogy e megfigyelések eredményei nem fog-
nak határozott vonalú fejlődési periódusokat adni, hiszen az az 
út, melyet Katona József a Mombelli Grófok zavaros borzalmai-
tól Bánk bán tiszta t ragédiá já ig megtett, időben igen rövid; a 
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változás egyes pontjai t talán csak akkor láthatnék élesebben 
ha drámái teljes számmal előttünk lehetnének. 

Katona a színi utasításokban éppúgy, mint magában a 
drámaírásban is, a német lovagdráma alapjairól indult el. Azok 
a színi utasítások, melyeket első drámáiban találunk, teljesen 
fedik e mintákéit és egyúttal kifejezik azt az ízlést, mely ebben 
a korban az interpretáló színésztől szélsőséges, túlzottan hang-
súlyozott gesztusokat, nagy indulatokat jelző arckifejezéseket és 
e felfokozott lelkiállapotokat illusztráló hanghordozást követelt. 
Ugyancsak feltűnő vonásuk még az az epikus jelleg, mely első 
pillanatra nem is annyira a színész já tékát igyekszik i rányítani 
és formálni, hanem az olvasót ta r t ja szem előtt. Mintha az uta-
sítás az olvasó fantáziáját volna hivatva alátámasztani, átvezető 
és átsegítő híd lenne az író lelkétől az olvasó lelkéig. Kifejezője 
annak az íróban élő bizalmatlanságérzetnek, mely nem tudja 
elhinni, hogy az olvasó a szereplő alakok szájába adott szavak-
ból ki t ud j a következtetni azt a rendkívüli komplex lelki tartal-
mat, melynek megéreztetését az író fontosnak tar t ja . Másrészt 
pedig a színi utasítások epikus modorában benne van ugyancsak 
az olvasót befolyásolni akaró szubjektív állásfoglalás, naiv 
ítéletmondás, a legtöbb esetben az olvasó erkölcsi tudatára való 
appellálás, hogy az olvasó necsak a megrázó cselekmény igézete 
által olvadjon bele az írói akaratba, hanem a drámai személyek 
etikai megítélés alá eső belsője által is. 

E kezdő drámákban egyáltalában nincs több hangsúly a 
színi utasításokon, mint mintáiban és általában a korabeli diva-
tos drámákban. Az érzelmi vagy szenvedélyi kitörések irányítói, 
nem pedig az ábrázolt ember pillanatnyi, de mégis összetett 
lelki állapotának jelzetei. A cél pusztán csak az, hogy a színész 
minél teljesebben meg tudja ragadni az ellágyulás, gyengédség, 
szeretet, ravaszság, harag és düh legprimitívebb külső kifejezé-
seit, arcmozdulatait és gesztusait. Ilyenek ezek: „Kérve, kar ja i t 
elcsüggesztvén, bámulva, megütközve, elcsüggedt állásban, fel-
riad, rémülve, bálványozó ájtatossággal, makacsan, megdöb-
benve, nyughatatlanul, megilletődve, lassan, hirtelen, megmere-
vedve az iszonyodástól, megrázkódik, durván, igen nagy hangon, 
félelmesen, nyá jas hangon, méltósággal" s így tovább, a példák 
garmadában felhozhatók. Egysíkú drámai jellemek egyszavas 
vagy egykifejezéses külsőleges megrögzítései; az utasítás maga 
nem ad alkalmat az alakító színész számára, hogy az ábrázolás-
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baa összetettséget keressen. Helyette azonban a drámai beszéd 
kénytelen hordozni és kifejezni mindazt a belső sokféleséget, 
amit a cselekmény megkövetel. Szükség van széles és igen rész-
letes monológokra, a közönség felé hangsúlyozott önelemzésebre 
vagy a másik szereplő szájába adott jellemző célzatú elbeszélé-
sekre. A drámai alakok belső élete és a külső mozgás mint két 
különálló rész él e drámákban, mindegyik külön hangsúlyozza 
önmagát. Ez az oka annak, hogy erőben és hatásosságban mind-
egyik túl akar tenni a másikon, aminek aztán két következménye 
van. Az egyik az, hogy ezt az egyszavas színi utasítást az író 
igen sokszor erőtlennek érzi a belül tomboló szenvedély meg-
érzékítésére s létrejönnek a lovagdráma ismert túlzó utasítási, 
mint: „dörögve, mennydörögve", sőt még az ilyen is, mint 
„nyelvét rágva". A másik pedig az, hogy mindaz, ami tennivaló 
a drámában, sokszor soha véget érni nem akaró részletes ábrá-
zolásban jelentkezik. A legszélsőségesebb példát A Mombelli 
grófok-ból idézhetjük, a második felvonás méregkeverési jelene-
téből: „Mihelyt Rolland a maga helyét e lhagyta és a bárónéhoz 
megy, a gróf azonnal lassan a lúgoshoz ment, és abban a pilla-
natban, amidőn Rolland leginkább igyekszik a bárónét visszatar-
tóztatni, hirtelen lehajol, és sebesen megfordí t ja a kosarat, úgy-
hogy a bal felől levő mérges üveg jobbra essen, a gyermekek 
nem vették azt észre — alig emeli fel magát a gróf, midőn 
Rolland az előbbeni helyére visszajön, hogy ismét a gyermekek 
mellé üljön — a gróf, kinek már nincs ideje, hogy há t r a lépjen, 
lustán az ablakra támaszkodik — mintha a gyermekeket némely 
süteményekkel kínálná, Rolland jelt ad a grófnak, hogy félre 
álljon, a gróf megteszi, kimutatván belső megelégedését." 

De már e kezdő drámákban érzi Katona ez epikus aprólé-
kosságú színpadi jövés-menés drámaiat lanságát , mert az előbbi 
utasításhoz hozzáfűzte a következő megjegyzést: „Ennek mind a 
legnagyobb sebességgel kell menni." Másut t is megtalál juk 
hasonló esetben ezt az intést, első jeléül annak, hogy a színpadot 
kitűnően ismerő Katona József ilyen utólagos pótlásokkal pró-
bálja megkorrigálni mintáinak szokásos utasítási módjai t . 

Általában az az ember- és cselekvény-ábrázolásbeli igényes-
ség, mely ezekben a kezdő drámákban az utasítások egy-egy 
rej te t t mondatában fel-feltünedezik, még nem táplálkozik magá-
ból az igényessé váló drámai fantáziából, hanem a színpadi 
játék sajá tos követelményeinek ismeretéből. Katona ekkor még 
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a drámának csak a közönség felé fordított arcát nézi. Legjellem-
zőbb erre egyik jegyzete a Monostori Veroniká-ban: A játszó-
személy, aki Tamás rolléját viszi, azon igyekezzen, hogy leg-
csekélyebb jellel is el ne á ru l j a azt, hogy ő volt ama rándevún 
a persona activa, hogy a néző, egész utolsó vallományáig, függő-
ben tarttasson." Semmi más ez, mint a hatásosság szempontjából 
erőszakolt kettősség, mely a néző felé kimondott szó és az 
amögött rejlő belső között jött létre, naiv technikai agyafúr tság, 
hogy a nézőre a kifejletkor az örvendetes meglepetés primit ív 
eszközével hathasson, de éppen naivsága által egy, még behelyet-
tesítésre és megoldásra váró képlete a rejtélyes és összetett 
drámai karakternek. A színésztől függ, mit tud mindebből meg-
valósítani, az ő játéka, nem pedig a drámának az írótól meg-
feszített rugója, hordozza a színpadi ember lelkiségét. Még job-
ban látszik ez a színészi j á t ék ra épített karakterra jz Katona 
József egyik teljesen idegen minták után készített drámájának, 
az Aubigny-nek egyik jegyzetében. A második felvonás 9. jele-
netében belép a lovagdrámák szokványos alakja , az ostobán naiv, 
a dolgokhoz nem értő és ezekkel semmi közösséget nem vállaló, 
ügyetlen és szögletes követ, kinek drámai jelentősége azon túl, 
hogy egy levelet vagy üzenetet kell átadnia, főként az, hogy 
bárdolatlan megjelenésével, sztereotip kiszólásaival kacagást 
keltsen s így a cselekvény adta feszültséget egy pil lanatra 
derűvé oldja át . Gyarló kópiája ez shakespeare-i alakoknak. 
Katona ezt az utasítást ad j a a követet ábrázoló aktornak: 
„A követet játszó úr, valamint minden jelenetben, de főkép 
ebben őrizkedjen kacagást gerjeszteni — neki a többi jelenetben 
is legfeljebb mosolyodást kell indítani, azért is ne adasson ez a 
rollé komikus játszónak, mert ezen követ charaktere nem egyéb, 
hanem egy könnyen gondolkodó neutrálista." Hogy Katona a 
lovagdrámáknak ezt a hagyományos alakját így lélektani szem-
pontból kiemeli a divatos színpadi gyakorlat jelenítési módjá-
ból, az egyvonalú kacagást előidéző szerepet eltolja a sokkal 
összetettebb és intimebb „mosolyodás" színei felé, jelzi, hogy 
a drámai fantázia elégedetlen kezd lenni eddig megteremtett 
embereivel. Utólagos hibaigazítás ez, retusálás, melyhez maga 
a drámai dikció semmi alapot nem ád, talán nem is más, mint 
egy színpadi próbán felmerült hirtelen ötlet, de mindenesetre 
megérzése magasabb drámai feladatoknak. 

A továbbmenéshez kapaszkodjunk most meg az előbb felhő-
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zott színi utasí tásnak vezérmotívumában, a „mosolyodás"-ban. 
Talán első pi l lanatra jelentéktelennek látszik, de semmi esetre 
sem lehet véletlennek minősíteni azt, hogy Katona azokban a 
drámáiban, melyeket általában a Bánk bánhoz való átmenet iit-
jelzőinek szoktunk tekinteni, így tehát két Zisfca-tragédiában, 
A borzasztó torotiy-Ъап és a Jeruzsálem pusztulásá-ban, mennyi 
megkülönböztető jelzőt tart szükségesnek, amikor szereplőinek 
adott helyzetekben mosolyogniuk kell. Előbbi drámáinak a lak ja i 
„nevetve, mosolyogva, kacagva" beszélnek, de sohasem így, mint 
most: „Keserves mosolyodással, mérges mosolyodással, kellemet-
len mosolygással, bosszús mosolygással, csúfos mosolyodással, 
komoran elmosolyodva, győzedelmes vigyorgással" s a Bánk bán 
ú. n. maglódi kéziratában Biberach: „sátáni mosolygással, 
fagy^os elmosolyodással"; Tiborc: „együgyű, de keserű elmoso-
lyodással". A különben oly igen egyszerű színészi aktus e szigo-
rúan következetes, néha már szinte konok modorossággal vissza-
térő jelzők által kénytelen egyszerre a lelkiállapot minden mö-
göttes országrészét felfedni, nem elég többé a puszta mozdulatra 
vagy arckifejezésre való utalás, nincs rábízva az alakító szí-
nészre az esetleges árnyalás, az i rányí tó írói kéz a megteremtett 
jellemből vagy a pil lanatnyi lelkiállapotból nyúl ki a színpadi 
realizálás felé. Az írói tekintet a drámának a közönség felé 
fordí tot t arcáról a belső oldal felé kezd fordulni. 

Ezekben a drámákban, valahányszor az aktuális lelkiálla-
pot külső megjelenítéséről van szó, Katona nem elégszik meg 
azokkal az előbbi egyszavas vagy egykifejezéses utasításokkal, 
melyeket előbbi drámáiban találunk, mindig keres egy-egy jel-
zőt, mely a globális lelki t a r t a lma t részeli, pil lanatnyivá ha j l í t j a , 
mintegy specializálja. De á l l janak itt a példák: „Vízeszű fel-
indulással, f á jda lmas unalommal, alázatos szánakodással, fá jda l -
mas engedelemmel (engedékenységgel), gyermekes duzzogással, 
szomorú idegenedéssel, kacér rimánkodással, vad lehidegeléssel, 
majomi hízelkedéssel." Más t a r t a lma t kap az a lovagdrámai, 
epikus kényelmességű utasí táskeret is, mely előbb még pusztán 
csak a színpadi tevés-vevés szolgálatában állott. A mindinkább 
a belső felé forduló drámai képzelet ezt az irodalmi mintáktól 
készen kapott fo rmát a r ra használ ja fel, hogy a lelkiállapotok 
elemzéseinek terévé legyen. E g y r e gyakrabban jelennek meg a 
kettős lelkiállapotokat kívánó utasítások s nemcsak az ilyenek, 
min t : „erőltetett hidegséggel, vad nyájassággal, keserű öröm-

l é 4 
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mel", melyeket könnyen gondolhatunk a romantikus kontraszt-
keresés nyúlványainak, hanem az ilyenfélék: „sokáig az önszere-
tet és bosszúság közt tusakodva járkál , bizodalom és félelem 
közt", vagy már a Bánk bán korábbi fogalmazásában: „eliszo-
nyodik az öröm, félelem és Biberach i ránt való utálat és szere-
tet közt". Az utasításokban előbb jelennek meg azok a problema-
tikus, kétértelmű jellemek, azok, kiknek lelkében „a belső küsz-
ködés" dúl, mint a drámai szöveg sorai mögött. Az író egyre 
fokozódó drámalélektani igényessége az utasítások kényelmesebb 
medrében keresi meg a kifejeződés felé az utat, mert maga a 
drámai nyelv ellenáll, a nyelv masszája még nem tud ja úgy 
bevonni a beléje mártott jellemet, hogy annak minden redője 
vagy szeglete tisztán álljon a csak pillanatokkal gazdálkodó 
néző előtt. így jönnek létre Katona drámáiban a külső színészi 
interpretálás szempontjából teljesen hasznavehetetlen utasítások, 
mint pl. „fogait összeszorítva, Florus lá tására egyszerre felforr 
az epéje, mint a gutaütött, megáll és Berenicére néz, könnyet 
törülvén száraz szeméből, bosszút szomjúhozásának elaludt remé-
nyével" s az ehhez hasonlók. Nem mondhatjuk azt sem, hogy itt 
Katona talán az olvasót tar tot ta szeme előtt és az ő számára írta 
ezeket, mer t ha volt valaha drámaíró, akkor Katona elsősorban 
az, aki minden ízében színpadra gondolta el darabjait, hiszen a 
Bánk bán-nál is csak a mindenáron nyilvánosság elé való kerülés 
kényszerítette a kinyomtatást. Nem. Ezek az utasítások nem 
színésznek szólnak, vagy legalább is nem kora széles mozdula-
tokkal és vad szemforgatásokkal ágáló színészeinek, hanem a 
folyton mélyülő lélektani tanulmány naplójegyzetei ezek, melyek 
csak annak a színésznek tudnak előadási módot jelenteni, akik 
ugyanoly mikroszkopikus pontossággal élik át megjelenítendő 
alakjaikat , mint maga Katona József. Állandósuló gyakorlat 
lesz műveiben, hogy a jelenetek elején egy-egy újonnan fellépő 
szereplő egészen aprólékos részletességgel kidolgozott lélek- és 
jellemrajzot kap, de még az egészen rövid utasításokban is ott 
találunk egy-egy szót vagy pótló mellékmondatot, mely egy-
szerre kipillantást enged a drámai hős egész jellemére. Pl. a 
Jeruzsálem pusztulásában: Berenice „Titus kebelére rejtvén 
csalárd, tekintetét" beszél, vagy a Bánk bán maglódi fogalmazá 
sában Biberach, ki mintha „Bánk zavar t tekintetén látszana 
megütközni, ha egyébiránt valamin meg tudna ütközni." A leg-
szélesebb i ly fa j t a lélektani elemzést azonban ugyanitt találjuk 



TANULMÁNYOK. 2 3 5 

az 5. felvonás 1. jelenetének elején s ez nemcsak az előbbi meg-
figyelést erősíti meg, hanem a r ra is példát ad, hogy az ily rész-
letezés anticipálja magát a tragikus kifejletet, sőt részben a 
tragédia alapkoncepcióját is. Ez a rész a bevezető scenikai uta-
sítást kihagyva, így hangzik: „A király a többiekkel kilép s 
komoran néz az udvornikokra. Magaviselete minden tekintetben 
egy király, kit semmiféle indulat ki nem visz az arany közép-
útból. Egy méltóság büszkeség nélkül, komorság elcsüggedés 
nélkül, büntetés harag nélkül, szemrehányás indulat nélkül és 
ha mélyében emberi szív ver is, mely kitörni akar, a királyi 
lélek azt csendes fájdalommal teszi. Bánk bánt leveri végre a 
fájdalom, de a királyt nem." 

A Bánk bán 1815-ös fo rmája mutat ja a leggazdagabb színi 
utasításokat. A tragédia ekkori formája szinte gyüjtőmedencéje 
azoknak a színi utasítási módoknak, melyeket Katona eddigi 
drámáiban felhasznált a l ak ja i jellemzéséhez. A legnyersebb és 
valóban a rikító eszközökkel játszó színész számára í r t egysíkú 
utasításoktól kezdve, melyek már első drámáira annyira jellegze-
tesek, egészen az előbb említett tág fogalmazású, többrétű lelki-
állapotokat rögzítő elemzésekig. Ez utóbbiak nagy száma mu-
ta t ja azt a küzdelmes gondot, lelkeket elemző elmélyedést, melyet 
Katona drámai embereinek megteremtésére fordított. Drámai 
szövegének itt alig van szakasza, melyet nem valamilyen befelé 
mutató, lelket feltáró utas í tás vezetne be. Ezek az utasítások a 
jellem pillanatfelvételei s nem egyszer annyira sokatmondók, 
hogy kitalálhatjuk belöliik a személyek kimondott szavait s 
mindenekelőtt kifejezik a jellemalkotó fantázia mélységeit és 
magasságait. Ezért olyan „mélyértelmű"-ek (Horváth János) 
Katona színi utasításai. A fantázia felkészült a legbonyolultabb 
jellemábrázoló feladatok megoldására. 

Azok, akik a Bánk bán maglódi kéziratának szövegét a vég-
leges alakkal összevetették, tudják, hogy a szereplő személyek 
jellemzésében és a t ragikai felfogásban a két fogalmazás semmi 
lényeges eltérést sem muta t . Amint azonban ezt egy tanulmány 
már kimutatta (Juhász Margit : A Bánk bán szövegváltozatai. 
Doktori értekezés. Kéziratban.), változott egy-két jelenet elhelye-
zése, sok helyen a drámai szöveg s most még hozzátehetjük: 
változtak a színi utasítások is. A színi utasítások megkevesbed-
tek és a megmaradtak is jórészt megrövidültek. Nemcsak a 
„sátáni mosolyodással"-félékből marad el sokszor az árnyaló 
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jelző, nemcsak az igen pontosan megragadott lelkiállapotokat 
kivetítő, de a színpadi jelenítésben nem értékesíthető „ajkaik 
közül" vagy „fcgszorítva"-forniájú utasítások alakulnak át 
„morogva" vagy „ajkát harapdálva"-féle, már inkább színpadra 
mért kifejezésekké, hanem sok el is marad és pedig elsősorban 
azok, melyeket nem a színpadi szükséglet helyezett el a drámai 
szöveg közé, hanem az író minden apró lélektani mozzanatot 
elevenen maga előtt látó képzelete. Elmaradnak az ilyenek, mint : 
„félig meddig meggyőződve kiindul, magával nem bírván, 
másutt j á r az esze", elmaradnak nem puszta rövidíteni akarás-
ból, hanem azért, mert érződik ra j tuk valami drámaellenes epi-
kai jelleg, az aktuális lelki rezdülés közvetlen, de nem drámai 
megrögzítési módjának íze. E változtatásoknak és elhagyások-
nak azonban van még egy sokkal igazabb okuk is. Egyszerűen 
az, hogy feleslegesekké váltak. Biberach és Ottó leszámolási 
jelenetében a maglódi kéziratban Katona még szükségesnek tar-
totta, hbgy az i jedt Ottó „Hová?" kérdésére Biberach „hideg 
vállvonítással visszatekintve" adjon választ, a végleges meg-
fogalmazásban azonban az utasí tás már nincs meg, mert az 
odavetett, szólásmóddá kristályosult felelet: „Elég nagy a 
világ!" magában erős a nemtörődés, a megvetés és a gúny kifeje-
zésére. A feleslegessé vált színi utasítások eltűnésével párhuza-
mos egyúttal a drámai szöveg átalakulása is. Az előbb idézett 
jelenetnél maradva, tegyük egymás mellé a két szöveget annál a 
pontnál, ahol Ottó fenyegetni próbálja Biberachot. A maglódi 
szöveg így hangzik: 

Biberach (fagyos mosolygással eleibe áll): 

Űm, miért nem! Oh bizon 
Azt gondolod talán, hogy e zavar 
Tengert megállítod, ha egy haboeskán 

(magát érti) 
Vessződdel egynehányat ütni tudsz! 

A végleges megfogalmazásban a bevezető színi utasítást már 
nem találjuk s a dikció így alakul : 

Miért nemi Gondolod, hogy a 
Felháborított tengert meg fogod 
Állítni, hogyha egyszer egy habocskát 

(magát érti) 
Vessződdel el tudsz széjjel iitnit . . . mit f 
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A második szöveg kétségtelenül a kifejezőbb, a drámaibb. Azzá 
teszi már szerkezete, melynek két pillére a mondat elején és 
végén levő nyers kérdés, különösen pedig a mondatvégen kímé-
letlenül és hidegen felcsattanó „mit1?". Ehhez már nem kell be-
vezetőnek a „fagyos mosolygás" jelzete, a kimondott szó, önmaga 
közvetíti a mögötte álló érzelmet. A jelenet végén, midőn Ottó 
leszúrja Biberachot, a régebbi fogalmazásban minden dikcióbeli 
előkészítés nélkül történik a gyilkosság. Ottó Biberachot annak 
„Élj soká!" búcsúszavaira azonnal ledöfi. Az itt olvasható színi 
utasítás, „magával nem bírván", van hivatva arra, hogy e hirte-
len és eléggé meg nem alapozott tet tet megokolja. Látszik, hogy 
a lélektani helyzet már ugyan teljesen készen, kiformálódva áll 
az író lelkében, de mindez beleszorult egyelőre a színi utasításba. 
A t ragédia végleges alakjában ez az utasítás eltűnik, de helyette 
kitágul a drámai szöveg Ottó régi gyilkosságának említésével s 
Biberach fenyegető intése: „Én egyedül tudom, Ki volt Fülöp 
királynak gyilkolója!", jelenti az indulat húr jának elpattanását. 
Nincs szükség többé annak külön tudtuladására, hogy Ottó 
most már nem bír magával, a szereplők szájából dinamikus sza-
vak röppennek elő, melyek felszakítják mindent megmutatón a 
lélek zárt ajtóit. A drámai jellemeket s lelki mozdulásokat meg-
látó fantázia és a drámai nyelv egymásra talált. Ennek a talál-
kozásnak az eredménye a Bánk bán. Első találkozás volt és 
egyetlen maradt. 



K I S E B B KÖZLEMÉNYEK. 

Zircz emlékezete és a Mohács. 
Az irodalomtörténet Pázmándi Horvát Endrét Vörösmarty Mihállyal 

kapcsolatban szokta említeni, mint aki a honfoglalás hőskölteményéhez előbb 
hozzáfogott Vörösmartynál, de akinek Arpádiásza hat évvel megkésett a 
Zalán futásához képest; az Árpádiász 1831-ben jelent meg, amikor Vörösmarty 
már lezárta a maga klasszikai formájú epikus költeményeinek a sorát és 
amikor a közönség is befejezettnek tekintette ennek a műfajnak korát is, hiva-
tását is. 

Most én Pázmándi Horvát Endrét Kisfaludy Károlylyal szeretném össze-
kapcsolni és azt kimutatni, hogy amennyire későbben járt, mint Vörösmarty, 
annyira megelőzte Kisfaludy Károlyt; azt szeretném bebizonyítani, hogy Hor-
vát Endre Zircz Emlékezeté-ve\ kétségtelen hatással volt Kisfaludy 
Mohácsára,. 

Tudjuk, hogy Zircz emlékezete P. Horvát Endre első epikus költeménye, 
amely hekszaméteres formájával és klasszikusokra emlékeztető dikciójával nagy 
feltűnést keltett, úgyhogy többen már ekkor, 1814-ben úgy tokintettek P. Hor-
\ á t Endrére, mint aki hivatva van a honfoglalás várt eposzát megírni. 
A Zircz emlékezete azonban már rég elavult, csak irodalomkutatóknak a kezén 
ha megfordul; így, ha a Mohács-csa\ össze akarom vetni, kénytelen vagyok 
belőle azt a részletet, amely Kisfaludyra hathatot t , teljes szövegében közölni. 
De mielőtt ezt tenném, hadd említsem fel azokat a külső körülményeket, ame-
lyek a két költeménynek belső kapcsolatát elősegíthették. 

Pázmándi Horvát Endre 1806—1829-ig Téten volt plébános, abban a 
győrmegyei faluban, amelyben Kisfaludy Károly született és amelyben atyja, 
Kisfaludy Mihály élete végét töltötte. A fiatal Kisfaludy Károly, aki akkor 
még gyakran megfordult az apai házban, jól ismerhette a művelt és tudós 
plébánost, aki az öreg Kisfaludynak mintegy udvari papja volt és akinek 
költői hírneve már a Zircz emlékezete előtt is megvolt alapítva, kivált A föl-
kelő Nemzetnek című, 1809-ben írott és az insurrekció alat t töbször kiadott 
buzdító költeményével, amely Kisfaludy Károlyt már csak azért is érdekel-
hette, mivel ennek az utolsó nemesi felkelésnek Kisfaludy Sáлdoг volt a 
vezérkari tisztje, szabatosabban József nádornak, a felkelő nemesség kapitá-
nyának a hadsegéde. Az sem valószínűtlen feltevés, hogy ennek a serkentő 
költeménynek a megírására talán éppen Kisfaludy Sándor buzdította, aki szív-
vel-lélekkel szolgálta a felkelés ügyét. 

Téti plébános korában írta és adta ki P. Horvát Endre Zircz emlé-
kezetét is (Zircz emlékezete. Irta Horvát András, Téti Plébános. Budán a 
Királyi Magyar Universitás Betűivel. 1814.), ezt a hekszaméterbe foglalt 
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verses krónikát, amelyben a szerző a zirci cisztercita kolostor viszontagságos 
történetét beszéli el alapításától fogva (1198) a sa já t koráig. 

P. Horvát Endrének о költeménye ha valahol megvolt, bizonyára meg-
volt Kisfaludy Mihálynak, a költő patrónusának (talán kegyurának is) a 
kúriájában, akinek bizonyára tiszteletpéldánnyal kedveskedett a szerző; úgy-
hogy szinte lehetetlen, hogy a költemény a Kisfaludy Károly kezébe is ne 
került volna, bármilyen r i tkán fordult is meg már akkor az atyai házban. 

Ez a verses krónika mintegy külön fejezetet szentel annak a borzal-
mas pusztulásnak, amelyet a zirci kolostor a mohácsi vész idején szenvedett. 
A költő művének e részében nemcsak a zirci kolostort, hanem az egész ország-
romlását s i rat ja és éppen ez az a rész, az egész költeménynek 202—244. 
sora, amelyet nem lehet a nélkül olvasni, hogy föltűnő hasonlóságokat ne 
éreznénk közte és a Kisfaludy Mohácsa közöt t . Íme a kérdéses szöveg szó, 
sőt betű szerinti hűségben! 

202. ,,Ah, de mi haszna Lajost említem? képe azonnal 
Egy epedő, gyöngy-könnyeitűl a jakáig elázott 
Fátyoia tépte, kegyes hajadon nymphának élőmbe 

205. Ali, s a Másodikért kezeit kócsolva fejére 
Búnak ereszti magát, sir, forr, átkozza Mohácsok, 
És átkozza Cselét, hol megszűnt élni Királyunk; 
(Vad sors! a bimbót nem munka letörni tövérül!) 
És most is fölalá szaladozva kiál tya hazánknak: 

210. Visszavonás ej tet te Magyart e gyászos özönbe! 
Ó jaj-nap! szomorú viadal temetője nevünknek! 
Mennyi pogány sebeket szeldeltél árva fejünkön! 
Mennyi halált osztott közttünk egy koczka-csapásod! 
Mint mikor a fölnyultt éles kőszirthoz ütődnek 

215. A szakadó felhők, s ereik megnyílva okádgyák 
A kénkővel elegy záport: ligy Napkelet önti 
A rémiiltt, s kétségbe-eső Magyarokra negédes 
Csordáját. Már városaink, már templomok égnek; 
Tiszteletes szent klastromaink egymásra ürülnek, 

220. A rongyoltt paloták komor üszkei meztelen állnak 
És melly füs t té vált, a fényt, borzadva kesergik. 
Költözik a szebb Nem; rabszijjon sírnak az i f j ak 
Válva hazájoktul, kénnyén szolgálni Pogánynak, 
S a hószin karokat feketítő lánczon epedni. 

225. Ez holtig lekötött kedves férjének ölétül. 

Az bálvánnyának csókjátul messze szakadni 
Kéntelenek, bádgyadt zokogásikat össze lehelték. 
I t t atya és magzat nedves könnyekbe merülvén 
Egymást gyötrötték, s élvén gyászt sirtak előre, 

230. És el-elájulván általkócsolva lerogytak. 
Ott egy szép csöcsemő ragadott annyának utánna 
Nyújtván kis kezeit, némán esdekle halálért. 
A pásztor nyá já t , telekét a gazda veszőre 
Hagyván, félhaltan röjtöztek tölgyes adukba, 

235. Nem haj to t ta fejét feszület küszöbére szarándok; 
A barlang, mellyet hársfák zöld bokrai födtek, 
Által s visszafutó iszalaggal fonva tömötten, 
Mellyet előbb remeték laktak, lett fészke vadaknak. 
A torony öblökben busán hallgattak az érezek, 

240. És csak az éjmadarak sértő huhogósa (sic!) süvöltött. 
S mint a kellemetes kegyalak megfosztva nemének 
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Nem szabad ékeitűl, panaszit hullattya keblébe: 
Ugy szent oltárok megfertőztetve sóhajtnak 

244. Éneklőik után, kik előbb áldoztanak ottan. 

A közölt részletből elég volna csak az t a két sort kiemelnünk, amely-
bon P. Horvát Endre Mohácsot a magyar név temetőjének nevezi és amely-
ben a visszavonást mondja a gyász okának és elég volna e sorokhoz a Mohács-
nak ezt a két sorát odaállítani: 

„Nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács" 
és 

„Haj! s ezt visszavonás okozá mind s dur»'a ir igység" 

Csupán e két-két sornak a párhuzama meggyőzhet bárki t arról, hogy 
Itt nem véletlen találkozásról van szó. 

De még sokkal meg-győzőbb a pusztulásnak a részletezése, a vesztesé-
geknek a felsorolása. 

Az magától érthető, hogy Pázmándi Horvát és Kisfaludy is megemlé-
kezik az i f jú király haláláról, de az már feltűnő, hogy a Zircz emlékezetében 
olvasható egy-egy megható jelenetnek hogyan felel meg a Mohácsban még 
jobban és rendszerint nagyobb költői erővel kiszínezett hasonló jelenet. 
A Zircz emlékezetében a hitves férje ölétől, a lány bálványa csókjától, a 
magzat az atyától, a csecsemő az elragadott anyától szakad el; a Mohács-
ban is így váltják egymást a borzalmak; a gazdátlanul hazaszáguldó ló meg-
viezi a férj halála hírét, amely a feleségnek is megtöri szívét, a bajnokot 
friss koszorúval hiába váró szűz elhervad gyönge virágként. A Zircz emléke-
zetében költözik a 6zebb nem, rabszíjon sírnak az ifjak, a Mohácsban rabok 
úsznak a Duna vizén lefelé és szüzek fonnyadnak el a zsarnok buja karjain. 
Pázmándi Horvát az emberek pusztulásán kívül megemlíti a városok, temp-
lomok égését, a klastromok kiürítését, a harangok elhallgatását, a paloták-
nak üszőkbe dőlését; Kisfaludy szerint is Buda ormai nyögték Szolimán gőgjét, 
a városok tornyairól a félhold kérkedett. Pázmándi Horvát a z t is felpana-
szolja, hogy pásztor a nyá já t , gazda a telkét elhagyta és odúkba rejtőzött, 
Kisfaludynak is nagy keserűség, hogy 

„Birtok nem vala már, idegen let t a magyar otthon." 

A költői dikciónak egy-egy szokatlan hasonlata, kifejezése, szava sem 
lehet véletlenül közös. 

Pázmándi Horvát napkeletnek, vagyis a töröknek a magyarokra ömlött 
csordáját szakadó felhőkhöz és kénkőt okádó záporhoz hasonlí t ja (214—18. 
sor); a Mohácsnak is mindjár t az elején o t t van az enyészetnek a csatatérre 
viharzó dühe és ot t vannak a seregek holttetemei fölött robogó villámok. 

Pázmándi Horvát is használja a nyelvújításnak ezt a különös, ma 
már elavult szavát : kegy alak, talán oltárkép, talán templomi szent, szobor, 
vagy talán csak tiszta szűz értelmében (241. sor). Kisfaludy is kegyalakn&k 
aposztrofálja a habba és iszapba süllyedő, a rettentő sorsú La jos királyt 
(67. sor).* 

Da nemcsak a részletekben mutatkozik a hasonlóság, az egésznek a 
menetében, a dikciójában, a hangulatában van kétségtelen egyezés. Ezt az 

* V. ö. : Nyr. 60. évf. Kegyalak c. a. 
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egyezést nem dönti meg a Mohács h a t utolsó sora, a befejezés, amely a klasz-
szikus elégia szabályainak megfelelően reményt és bizalmat foglal magában. 
(Él magyar, áll Buda még); ezeknek az érzéseknek a hangoztatása a Zircz 
történetének a közepén, éppen a leggyászosabb esemény előadása végén nem 
volt és nem lehetett helyén. Ami b i z t a tó t a maga költeményébe akart vegyí-
teni Pázmándi Horvát, azt époszi elbeszélésének a legvégére hagyta, ahol a 
vele ogvkorú zirci apátságnak újjáéledését magasztalja. 

Talán nagyon is aprólékossá lettem; úgy érzem, hogy a bizonyítást keve-
sebb szóval is elvégezhettem volna, de nem akartam semmit sem elhallgatni, 
amivel a magam meggyőződését másokba is átplántálhatom. Azt hiszem, ez 
sikerült is. Ezentúl nem szabad Kisfaludy Károlyt és az ő örökbecsű Mohácsit 
úgy említeni, hogy egyszersmind ne gondoljunk Pázmándi Horvát Endrére és 
a Zircz emlékezetére. 

Kardos Albert. 

Petőfi Sándor Nemzeti Dala és a csehek. 
A besztercebányai volt kir. ka th . főgimnázium, most Sládkovic-reálgim-

názium III . osztályában használt t ó t olvasókönyv1 256. lapján lévő „Pochod" 
című költeményben legnagyobb meglepetésemre Petőfi Sándor Nemzeti Dalára 
ismertem. Még nagyobb volt meglepetésem, amikor a költemény szerzőjeként 
Ján Bot to szerepelt Petőfi Sándor nevének említése nélkül. 

Alljon i t t a kérdéses költemény eredetiben és hű fordításban: 

Pochod. 
Ján Botto. 

Ostrá äabla Suhajovi, 
Krajäie svedôi nez okovy; 
Kto chce, nech si putá nosí: 
Do rúk bratia, Sable, kosy! 

Pánu Bohu prísahám! 
Zë sa priahat viae nedáml 

Ноге, bratia! höre, höre! 
Ako Krivaü v rannej zore, 
Co nám ëasy nakydaly, 
To krv zmyje, oheü spáli. 

Pánu Bohu prísahám! 
Zê sa priahat viae nedáml 

Potom nage tiché hroby 
Vencom vdaény vnuk ozdobi, 
Vzdychne, padnúc na kolená: 
„Daj im, Boze, oslávenia!" 

Pánu Bohu prísaháml 
Zë sa priahat viae nedám! 

Hor sa Slovak, ëuj otëinu! 
Tu <5«s pravy, maj sa к ôinu! 
Ci v t^ch putách pohnit eheete. 
Ci si volnost vyberiete? 

Pánu Bohu prísahám! 
Zë sa priahat viae nedám! 

Vy otroci tisieletia, 
Kliatby dedov na vás letia, 
Zë na ich zboznelej kosti 
Strngá pu to nevolnosti: 

Pánu Bohu prísahám! 
Zë sa priahat viae nedám! 

Coze je to za ëloveka, 
Kod mriet treba, 60 uteká, 
Komu milsia biedna hlava, 
Nezli jeho rodu slàvaî 

Pánu Bohu prísahám! 
Zë sa priahat viae nedám! 

1 Dr. A. Prazák. Citanka. Pre tretiu triedu slovenskych strednych Skől. 
2. vydanie. Eng. sz. 71.096/II./1926. jún. 23. 
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Induló. 
Botto J. 

Rajta, föl, tót, halld a hazát! 
I t t az idő, föl a tettre! 
Meg akartok-e rohadni azokban a bi-

l incsekben? 
Vagy a szabadságot választjátok? 

Az Úristenre esküszöm! 
Nem fogatom be magam többéi 

Ti, ezer esztendő rabjai, 
Rátok szállnak őseitek átkai, 
Mert megszentelt csontjaikon 
Rabszolgaság bilincse zörög. 

Az Úristenre esküszöm! 
Nem fogatom be magam többé! 

Éles kard a legénynek 
Jobban áll, mint a bilincs; 
Kinek tetszik, hordjon békót: 
Fogjatok, testvéreim, kardot, kaszát. 

Az Cristenre esküszöm! 
Nem fogatom be magam többé! 

Föl, testvérek! Rajta, r a j t a ! 
Mint a Krivány hajnalpírban! 
Mit az idő ránk zúdított. 
Vér lemossa, tűz megégeti! 

Az Úristenre esküszöm! 
Nem fogatom be magam többé! 

Hát miféle ember az, 
Ki megfut, ha halni kell, 
Kinek kedvesebb nyomorult fe je . 
Mint fa jának dicsősége? 

Az Úristenre esküszöm! 
Nem fogatom be magam többé! 

Aztán ma jd csöndes s í r ja inkat 
Felékesíti hálás unoka koszorúval, 
Felsóhajt, miközben térdre hull: 
„Adj nekik. Uram, dicsőséget!" 

Az Űr Istennek esküszöm! 
Nem fogatom be magam többé 

járomba. 

A két költemény azonosságát kétségbevonni nem lehet. 
Botto Jnos 1829-ben, Skalnikon, azaz a gömörmegyei Felső-Szkálnokon 

született és 1881-ben Bvstricán, vagyis Besztercebányán halt meg. Közép-
iskolai tanulmányait a lőcsei evangélikus gimnáziumban végezte. Akkor tá j t 
ot t erős t ó t h a t á s alá került s megismerkedett a magyarellenes orosz és szerb 
irodalommal. 1848 —51-ig Pesten tanult és ugyani t t mérnöki oklevelet is szer-
zett 1854-ben. Selmecbányán, majd Besztercebányán telepedett le. Bejár ta az 
egész Felvidéket és a t ó t nép mondáit gyűjtögette és feldolgozta. 
Első költeményei 1846-ból valók. — Leghíresebb költeménye a Smrt' 
Jánosiková című, 1862-ben jelent meg. Ebben a költeményében a XVIII. 
6zázad elején halálra ítélt rablóvezérből t ó t nemzeti hőst csinált, aki 
az elnyomott tó t nép érdekében harcra kelt az elnyomó nemesek ellen, 
s szabadsághősként bukott el. Bot to egyéb költői művei folyóiratokban jelen-
tek meg. összes müvei halála előtt, 1880-ban l á t t ak napvilágot Prágában. 

A korkülönbség a k é t ' költő közt ha t esztendő. Petőfi 25 éves és 
oiszágos hírű költő, Bottó 19 éves vidéki ifjú volt. Nyilvánvaló, hogy Bottó 
János ismerhette Petőfi Sándort és költészetét. Az ellenkezője viszont teljesen 
valószínűtlen. 

Ekkor tá j t ju to t t tudomásomra, hogy vannak a Nemzeti Dallal többé-
kevésbbé egyező költemények más népeknél is. Az egyik a görögök szabadság-
harca idejéből való, a másik pedig a franciáknál található, önkéntelenül vetőd-
hetett föl a kérdés, vájjon mindezek a költemények nem vezethetők-e vissza 
egy közös forrásra? 

Minthogy Botto művei prágai kiadásának, a megszerzésétől el kellett 
állnom, a Nemzeti Múzeum könyvtárához fordultam. I t t aztán ráakadtam 
Botto János 1909-i túrócszentmártoni kiadására. (Spevy Jána Bot tu . Túróc-
szentmárton, 1909.) De legnagyobb meglepetésemre nem találtam meg benne f 
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a kérdéses költeményt. Viszont azonban megtaláltam a költemény viszontag-
ságos történetét és keletkezésének a körülményeire való utalást . 

Az 1909-i túrócszentmártoni kiadás csak a költemény címét közli. A cím 
alatt , a költemény helyén, pedig elmondja, hogy miért nem volt közölhető 
a Pochod a jelen kiadásban, holott az már 1851-ben, 1862-ben, 1871-ben, 
1880-ban, 1897-ben és 1901-ben is megjelent. 

A költeményt azért nem merték kinyomatni, mert a m. kir. ügyész-
ség az 1901-ben megjelent költemény mia t t a Zábavné a poucné knihy c. 
irodalmi vállalkozás szerkesztőjét, Pietr Milost, perbe fogta és háromnapi 
államfogházzal sú j to t ta , mert a költeményt megjelent alakjában lázítónak 
találta. Kitűnt továbbá, hogy a szóbanforgó költemény csakugyan Petőfi 
Sándor Nemezti Dalának a fordítása, s hogy Botto János az 1880-i kiadás 
részére e költemény refrainjét megvál toztat ta , hogy élét vegye a költemény 
magyarellenes voltának. A refrain i t t ugyanis így hangzik: 

„Az Üristenre esküszöm. 
Hogy a hazáért, nemzetért odaadom életem." 

Végül megjegyzi az 1909-i kiadás szerkesztője, hogy a Pochod még a 
forradalom folyamán, tehát 1848—1849-ben, keletkezett. 

Íme, amit Bot to János maga és u tána a Botto-kiadások szerkesztőinek 
egész sora mindig bevallott, hogy t. i. a Pochod Petőfi Sándor Nemzeti Dalá-
nak a fordítása, azt a csehek nem veszik tudomásul s Petőfi Sándor Nemzeti 
Dalának- tó t fordítására rásütik az eredetiség bélyegét. 

Zipser Sándor. 

Arany és „Keveháza" értelmezése. 
Thúróczy János a tárnokvölgyi ütközetről ezeket í r ja 1 : „In hoc praelio, 

Kewe Capitaneum inter isse . . . antiquae Hungarorum tradunt históriáé . . . 
Cum autem Hunni, hostem retrocessisse cognoverunt, ad campum certaminis 
sunt reversi, cadaveraque euorum, et Kewe Capitanei, recolligentes, more 
Scythico, juxta s t ra tam communem, deceni cum honore, condignae tradiderunt 
sepulturae, et nihilominus tantae rei perpetua pro memória, ibidem etatuam 
eive columnam lapideam solennem erexerunt, locumque fflum Keweoza vei 
Keweháza vocaverunt. Nostra quoque aetate, locum eundem, corrupto vei 
mutató vocabulo, prout id apud Hungaros fieri eolet, Keazo appellari, haud 
absurdum est arbitrari ." 

Arany főforrása Thúróczy volt (az alább idézett cikkben meg is nevezi), 
de anyagát egyéb forrásokból kiegészítette és összeegyeztette.2 A krónikás 
hagyomány iránt való teljes tisztelettel elfogadta Keveháza nevének, költői 
szempontból is nagyon hálás származtatását Keve vezér nevéből: 

1 Chronica Hung. Pars. I. cap. XI. 
! Tolnai V., Arany Keveháza című költeményéről. Irodt. Közi. XXXII , 

27; 1922. 
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Őrükre há t a vérmezőn 
Bátor Kévének háza lőn; 
Hol ő hadával nyúgoszik, 
A temetőt így nevezik. 

Ezt a szép hitet azonban ezétrombolta a kérlelhetetlen tudomány, midőn 
kimutat ta , hogy Keveháza nem egy hős vezér és hadának temetőhelye, hanem 
Kőaszó, azaz száraz időben víztelen völgy; a vezér testhalmára emelt kőoszlop 
pedig valószínűleg az arra vivő római út megmaradt mérföldköve, eőt a vezér 
maga is nem történeti valóság, hanem a krónikások szófejtő kedvtelésének 
teremtménye.3 Ez a leleplezés pedig a M. T. Akadémia egyik ülésén történt , 
melyről maga Arany írt tudósí tás t a Koszorúba (1865. I. 502). Mint igazi 
tudós, meghajol a tudós érvei előtt , de mint költő nem állhatja meg, hogy 
a szent hagyomány megdöltén érzet t fájdalmát is ki ne fejezze, eőt még ellen-
vetést is próbál tenni. Hogy a névjel nélkül í r t tudósítás valóban Aranytól 
származik, éppen a benne felhangzó személyes vonatkozások tesz'k kétség-
telenné. Maga a cikk következőképen szól: 

„Az Akadémia nyelv- és széptudományi osztályának közelebbi ülésében, 
hétfőn (1865) május 15-én, Szepesi Imre lev. t ag olvasá Mátyás Flórián 
lev. tag értekezését: .Magyar nyelvritkaságok.' A z egész, úgy látszik, egy 
részét képezi a szerző tanulmányainak egy nyelvtörténelmi szótárhoz, melynek 
valóban oly nagy hiányát érezzük, s melyet értekező alapos búvárlatok után 
közrebocsátani készül. Ez alkalommal némi kedves csalódásainkat inga t ta meg. 
Egyik a Keveháza név, melyben szinte a háza egyszerűen a helynevekben szo-
kásos aszóvá (Medgy-aszó, Hosszú-aszó, Szarv-aszó) zsugorodnék, a keve és 
kuve szintén csak küre (а кб szótól) volna; e igy az egész fenhéjázó mondai 
Keveháza prózára fordítva köveaszó, vagy kőaszó lenne. Második . . . (a sajó-
szentpéteri végzés keltének helyesbítése). Sajnál juk: de az igazságot el kell 
ismernünk; s ez utóbbira nézve jobban meggyőzött bennünket, mint az első 
iránt. Nem vi ta t juk, hogy a mai Kájászó (Sz. Péter) lenne Keveháza; de 
tekintetbe kell vennünk, hogy a Thúróczy a XV-ik században bizonyoson 
előszóból ismerte e helynév kiejtését, s ha kőaszót, vagy küveaszót hallot t 
volna: ez nehezen nyúj to t t vala neki alkalmat, hogy Keve vezér nevével össze-
kapcsolja. Bizonyosan a hagyomány is ösztönözte ily kapcsolatra, az is 
tudhatot t valamit Keve vezér temetőhelyéről. ' 

E helyt teljesen mellékes, hogy a nyelvtörténeti igazság nincs Arany 
párt ján, s hogy ő nem vette eléggé figyelembe Thúróczy szövegének régibb 
származását, melyhez ez csak tudákos bővítést toldott . A fontos i t t az, 
hogv ú j megerősítést nyer Aranynak ismert ragaszkodása a hagyományhoz, 
melyből az б műszavával az eposzi hitel fakad; — továbbá, hogy „Keveháza" 
főforrásául Thúróczyt nevezi meg, ámbár a szűkszavú Kézait (Lib. I. cap. 
II. §. 4.), valamint a Képes Krónika szövegét is ösmeri, mert egyebek közt 
nem a Thúróczy-idézte Matrinus-t, hanem a másik kettőnek Macrinus-át 
fogadja el a római hadsereg vezére nevének. Tolnai Vilmos. 

8 V. ö. Eckhardt Sándor: A pannóniai hún történet keletkezése. Bp. 
1928, 50. lap; kny. a Századok L X I I . évf.-ból. 
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Tompa Mihály „Zivatar" c. költeményének 
keletkezése. 

Szász Károly mondotta Tompáról, hogy saját müveiről nem szeretett 
beszélni, s ez az oka, hogy azok keletkezési alkalmairól csak kevés esetben 
tudunk felvilágosítást adni. (Tompa M. életrajza az összes költemények 
előtt. 1870.) 

Ezúttal Zivatar c. leíró költeményének keletkezési alkalmáról szóljon а 
felvilágosítás. Azt gondolhatná az ember, hogy a bérces Gömörben szemlélte 
a természet „lángzó haragját", pedig Osztrák-Sziléziában gyönyörködött 
benne ,félő csodálattal'. Tudvalevő, hogy Tompa 1848 május—július hónap-
jaiban Graefenbergben tartózkodott, ahol is Priessnitzcel orvosoltatta magát. 
Onnan írta a Jókai-Petőfi lapjába, az Életképekbe, a „Graefenbergi levelek"-et. 
Bennük találni azokat a megfigyeléseket, gondolatokat, melyek a Zivatar 
leírásában költői kifejezést nyertek. 

Orvosi rendeletre is, de meg mint a természet rajongó barátja, sokat 
járt a hegyvidék fenyvesekkel borí tot t rengetegeiben. Június 28-i levelében 
írja (Életképek, aug. 27, 9. szám): „Még mióta i t t vagyok, nem lát tam egy 
becsületes égiháborút, de úgy hiszem: igen szereti e vidéket a villám", mivel 
mindenütt villámhárítót l á t n i . . . Július 15-i levele (É. szept. 10, 11. sz.) már 
a romboló vihar megfigyeléséről szól: „Eddig azt gondoltam, hogy csak 
regényekbe valók az ilyen beszédek: ,a vihar gyökerestül tépi fel a bércek 
fáit', de i t t a legkézzelfoghatóbb prózában látom azt. Igazán meglepő szem-
lélni, minő rombolást tesz a vihar a fenyvesekben; egy helyen megdííti, mint 
a nádast; másutt derékon töri ketté a sudár fenyőt, mint egy szál gyertyát, 
vagy gyökerestül tépi f e l . . . Nagy a természet, haragjában úgy, mint jó ked-
vébenl Megzúdul dühöngő viharja, s az egész mindenség reszket; a villám 
eget, földet bevilágít irtóztató fényével. Mit csinál ekkor a kis madár? Fél 
és hallgat, mint az ember, s midőn elmúlik az égiháború: a madár énekelni 
kezd, örülvén, hogy megmaradt; az ember pedig szégyenli, hogy f é l t . . . Éppen 
a fenyvesben vagyok. Estefelé jár az idő. A rengetegben már bealkonyodott, a 
tetőkön még veres fény v i l ág í t . . . Az alkony reszkető kékjében tisztán tűnik 
fel a tájék, estére eloszlik a köd, mint szemeinkről az élet vége felé... Meg 
vagyok hatva a helyzettől, még jobban a képektől . . . Feljegyzem gondolatai-
m a t ! . . . Elteszem magamnak . . . " 

E följegyzésekben aláhúztam azokat a kifejezéseket, amelyek szinte ezó-
szerint benne vannak a Zitatarvól szóló költeményben. A többi gondolatok is 
nagyrészt versbe formálódtak . . . A költeményt még Graefenbergben ír ta 
Tompa, bár az Életképek szeptember 17-i (12.) számában jelent meg, amikor 
már otthon volt. Ugyanabban a számban, mingyárt a vers alatt, a július 23-i 
keltezésű graefenbergi levél szerint ugyanis július 22-én hagyta el Prieesnitz 
gyógyintézetét. A közlemények tehát — mint látni — egy-két hónappal 
később jelentek meg, mint ahogy megíródtak. 

A vers némi változtatásokkal került az összes költeményekbe. A helyes-
írás változásait mellőzve, ezek a variánsok vannak benne: Sugár-küllőin gyors 
arany ezekerének (Aranyos küllőin sebes...). Messze ha j t ja nyáját a jó 
pásztor ember (Nyáját messze h a j t j a . . . ) . Udvarában, a mely kerek, mint egy 
szérű ( . . . . tágas, mint . . . ) . Majd tarjagos fe l leg . . . (Es tarjagos . . . ) . 
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Csakugyan ki is gyúl száz cikázó villám (Reá kigyúlnak a tikázó villámok). 
A sas, mint egy hátravert vitorlás hajó ( . . . vitorlás sajka). Az egyik keze 
ront ( . . . keze bont). — Arany János 1858 augusztus 25-i levelében ezt írta 
Tompának, akkoriban kiadott költeményeiről: „Megjegyeztem a variansokat 
(NB. néhol rontottál)." — A Zivatar c. költeményben, mint látni, a varián-
eok mind javítások. 

Mellesleg megjegyezhető, hogy Tompa „Graefenbergben" címen egy sötét 
hangulatú verset is írt a „Hűs kútfejek csurgó iná l . . . " A június 15-i „Grae-
fenbergi levél"-ben pedig megemlíti: „Amerikából van i t t egy csodaszép 
l e á n y . . . " Egy hé t múlva már meg is énekelte „Egy amerikai leánykához. 
Graefenberg, jun. 22. 1848" címen". A nyolc-etrófás versben a legnagyobb 
elragadtatással beszél a ,.csodák csodájá"-ról. Íme: egy másik költeménynek 
keletkezési alkalma. Trencsény Károly. 

Az gallus virágéneket fú . . . 
Magyari I s tván híres művében egy helyütt (Az országokban való sok 

romlásoknak okairól. Régi Magyar Könyvtár, 27. Negyedik rész, 254. 1.) — a 
táborba szálló katonák bűneiről s feslett gonoszságairól beszél: ,,Es maid 
annyera iutune hogyha ki gonoszt akar tanolni, bar ne mennyen máshová 
erette, hanem czak az taborba, eleg gonossagot tanolhat . Mert o t t meg lat tya 
{böczüllöm az iamborat) hogy iob reszre minnyaian, az gonosságnac a t tac 
magokat, háborog az Magyar: az Spaniol latorkodik, eszik, iszik, tobzodik 
az Nemet: az Czeh hortiog az io lakasban, asit puhasaga miat az kevélységtől 
megreszegült Lengyel: az olaz buyalkodic, az Balon paráználkodik: fertel-
meskedic az Frantzuz , az Gallus virág eneket f u : tobzodic az Anglus, az 
Scotus torkoskodic: enyeleg az Tot , arulkodic az Horvát, es czac keveset 
talalsz ki magat igaz keresztenyül viselne." — Ez a néhány sor régi isme-
rőse a magyar irodalomtörténeti kutatásnak.1 Jelentősége talán csökkenni 
fog, de mindenesetre európaibb színt kap, ha megállapítjuk róla, hogy nem 
eredeti. Mintáját vagy — ha úgy tetszik — p á r j á t megtalálni egy világ-
l á to t t s a maga idejében (XVI. század közepe) európahíres horvát szárma-
zású kalandor-írónak, Bartholomaeus Georgievitz-(Gyorgyvics-)nek2 török 
háborúra buzdító röpiratában (Epistola exhortatoria Contra Ivfideles . .. Ant-
verpiae.), mely 1544 óta több ízben megjelent, G. főművének, a De Turcarum 
moribusnak függelékében, s külön is, latinul, németül egyaránt. Magyari tehát 
könnyen hozzáférhetett , főleg két olyan török-magyar vonatkozású gyüjte-

1 V. ö. Szilády Aron: Régi magyar költők tára I . 340. 1.; I I . 348. 1., ahol 
Pelbárt, Bornemisza P. és Pázmány mellett Magyarít teszi felelőssé virágéne-
keink pusztulásáért. — Kovács Géza: Magyari István, Budapest, 1902, 35. 1.; 
Ferenezi Zoltán: Régi magyar könyvtár, 27. 19. 1. 

! V. ö. Gróf Kemény János: Georgievics В. XVI. századbeli orientális-
tánk emlékezete. Üj Magyar Múzeum 1888, és: Történelmi és hod. kalászatok, 
Pest, 1861.; Groszmann Zsigmond: Georgievics Bertalan, Budapest, 1904.; 
Pukánszky Béla: A magyarországi német irodalom története, Budapest, 1926, 
202. 11. A Magyari—G. kapcsolatról egyik sem tud. 
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menyben,3 amelyeket egyébként is bőven kiaknázott s amelyeket ra j ta kívül sok 
más magyar író és költő, köztük Zrinyi Miklós, is jól ismert.4 

Georgievitz is a romlás okaival, a török veszedelem diadalmas elhárí-
tásának erkölcsi-katonai feltételeivel foglalkozik, mint Magyari. Szembeállítja 
egymással a keresztyénséget s a törököt, Krisztust és Mohamedet: a dolgok 
rendje szerint a küzdelemből a keresztyénségnek kellene diadalmasan kikerülnie. 
Ennek azonban éppen az ellenkezője történik. Aztán szemlét t a r t az európai 
nemzetek felett s egyenkint jellemzi őket: „Quid Hungaro audacius? Quid 
German о vastius? Quid Gallo procerius? Hispano solidius? Quid Italo sapien-
tius? au t Polono robustius? u t de caeteris nationum taceam, quorum dotes 
animi aut meliores sunt, au t certe aequales." — A keresztyének hadi felszere 
lése, fegyverzete jobb, félelmetesebb, modernebb, mint a töröké. Micsoda gyü-
levész, vad, esztelen, tudatlan, ügyetlen csőcselék-horda a török hadsereg ! 
Mennyivel különbek a keresztyénség alkotmánya, törvényei, szokásai a törö-
kénél, s mégis alul marad. Vereség vereség u tán éri. Mi ennek az oka? „Dicam 
paucis et dicam vere. Deum habemus et summum verum, sec a nobis abaliena-
tum, adeo u t Prophetico vocabulo ferme appellari possimus, non populus Dei. 
Cur enim Christus nobieum esset, qui a nobis per to t haereses, in t o t partes 
dilaniatur! Nam praeter nomen, quid nobis Christianis charismi est? Rusticus 
impurus est et fatiosus oppidanus fellex et avarus magistratus sequuntur 
retributiones, diligunt munera et prosopolepsiam : Nobilitas luxum et igna-
vium, discordam atque superbiam." A katona csak a zsolddal meg a zsák-
mánnyal törődik, semmi gondja dicsőségre, becsületre. Szívesen szolgálja akár 
az ördögöt is, csak megfizesse. A papokban a templomi pompán s ceremó-
niákon kívül nincs semmi keresztyén, híjával vannak a jámborságnak, tudás-
nak, istenfélelemnek. Mi haszna az olaszok bölcsesége, a spanyolok agya-
fúrtsága, a németek ereje, a franciák vadeága, a magyarok bátorsága, ha 
a katona nem gondol sem Krisztussal, sem becsülettel, s úgy száll hadba, 
mintha korcsmába menne. Jó törvényeink vannak, de alávaló, rossz erköl-
cseink, jó fegyvereink, de csüggedő szívünk s hitvány lelkületünk. A sze-
gény közkatonát megbüntetik, mihelyt kirúg a hámból, a tisztek büntet-
lenül tehetnek mindent s ezért képtelenek rendet tartani. A török ezzel 
szemben szigorú fegyelmet tar t , otthon hagyja hibáit, a keresztyén még meg 
is szerzi őket. A török táborban semmi nyoma a tobzódásnak, a fegyver 
s az ellátás körül forog minden: „In castris Turcarum nullae delitiae, 
arma tantum modo et necessarius victus: in castris vero Christianorum luxus 
et omnis luxuriae commeatus, adest gravior túrba meretricum quam virorum 
Latrocinatur Hungarus, praedatur Hispanus, potat Germanus, stertit Bohe-
mus, oscitat Polonus, libidinatur Italus, Gallus cantat, Anglus lurcatur, 
Scotus helluatur, militem, qui moribus miles sit, vix ullum reperias." Német 

' Az egyik latinnyelvü: De hello Turcica Selectissimarum Orationum et 
Consultationum variorum et diversarum Auctorum. Recensente Nicolao Reus-
nero Leorino. Volumen primum. Lipsiae, 1596. 200—206. 1.: Exhortatio contra 
Turcas ad Maximilianum Bohemiae regem. A másik német: Türekische Histo-
rien . . . durch den Hochgelahrten Heinrich Müller | der Rechten Lizentiaten | 
und freyen Kiinst Magister . . . Gedruckt zu Franckfurt am Mayn. MDLXIIT. 
CXIX—CXXII. : Vermanung wider den Türcken. 

4 L. erről tanulmányomat: Az országokban való sok romlásoknak okai-
ról. (Minerva, 1930.) 

Irodalomtörténet. 17 
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fordí tásban: „Im Türkischen Lager findt man nit den geringsten wollust | 
oder Geylheit, allein was Wehr | Waffen | Rüstung | unnd anders so zu 
leiblicher notdurfft und Kriegsrüstung von nöhten ist. Aber in der Christen 
Läger ist aller Überfuss von Fressen | Sauffen | Unzucht | und andern 
Lastern 1 also das man offt mehr Proviandwägen dann Rüstwägen [ mehr 
unzüchtige Weiber ) dann Kriegsleuth findet. Der Ungar mordet / Der 
Spanier stilt und raubt \ Der Teutsch frisst seufft \ Der Behem schiäfft j 
Der Poln faulentzt | Der Frantzos singet | Der Wahl huret | Der Engel-
lender spilt I Der schott helutert und schlempt \ Also do es mühe ha t 
in einem Feldläger under den Christen einen Kriegsmann zu finden, der mit 
seinen sitten ein rechter Kriegsmann genennt werden möchte." — A kapcso-
la t feltétlenül meggyőző, már csak az egyező helyzet, a belső motivális össze 
függés miat t is: Georgievitz Exhortatióiának úgyszólván minden mondata 
fellelhető Magyarinál. A magyar szöveg egyébként közelebb áll az eredeti 
lat inhoz; konkrétabb, határozottabb, népiesen egyszerűbb a szembetűnően 
barokkizló, bő, körülírásos németnél. Ritka példa ez három nyelvi 
s t ruktúra , három stí lus kölcsönös megvilágításának, még pedig egy — leg-
alább főbb vonásaiban — azonos világképen belül. Alkalmat ád arra, hogy 
mintegy tetten érjük az ú j magyar próza, az új magyar mondatforma kial;. 
kulásának folyamatát . 

Magyar problématörténeti szempontból különösen a Gallus cantat — 
az Gallus virágéneket fú — megfelelés érdemel figyelmet. Nyilvánvaló, hogy 
eredeti helyén a „can ta t " nem egyszerű ténymegállapítás, hanem egyben 
erkölcsi értékelés is, nem csak a francia embernek valamilyen közismert saját-
ságára, pl. könnyelmű, dalos természetére, hanem éneklésének a tábori fegye-
lembe ütköző, keresztyén katonához nem illő, erkölcstelen-világi jellegére 
vonatkozik. Magyari a maga esztetika-ellenes protestantizmusához híven, kora 
szellemének, szóhasználatának megfelelően helyesen s joggal fordítja virágének-
énekléssel. A Gallus éneklése valóban virágének, ebben az esetben, de gallus 
ének nem minden esetben s nem okvetlenül virágének, ahogy pl. Gragger 
Róbert gondolta („Hogy a virágénekek csakugyan francia földről plántálód-
tak á t hozzánk, amellett szól a régi elnevezésük is: gallus-énekeknek is mond-
ják őket nálunk. Még Magyari István is tudja , . . . mikor a tábori élet erkölcs-
rontó ha tásá t ostorozza, hogy háborog az Magyar, az Spanyol latorkodik, 
. . . a z Gallus virágéneket f ú . . . (Magyar Népballadák, Napkelet Könyvtára, 
19, 19. 1.) 

De még ennél is mélyebb s termékenyebb összefüggésekre világít rá az 
a körülmény, hogy a Georgievitz—Magyari-féle naiv tipológia egyenes ágon 
leszármazott ja a pszichognózis, néplélektan, összehasonlító népismeret, karak 
terológia ú j tudományának, amellyel a „nagy" XVI. század ajándékozta meg 
Európá t s amelynek úttörői, kialakítói, művelői között o t t találni Caeli 
Rhodiginust, Cardanot, Chr. Besoldust, Luis Vivest, Huartet , Charront (a 
sor fo ly ta tható Vico érintésével Rousseauig, Montesquieuig, Voltaireig s 
Herderig).5 A vérmérsékletek antik hagyománya találkozik i t t a népvérmér-

5 V. ö. W. Di l they : Die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 
16. und 17. Jahrhunderts. Gesammelte Schriften I I . 416. 11. — Az európai karak-
terológia magyar vonatkozásaival foglalkozom a Deutsch-ung. Heimatsblätter-
ben megje lenő t anu lmányomban : Die Entdeckung des ungarischen Geistes-
lebens im 16. Jahrhundert. (Ш1.) 
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eékletek ú j elméletével, Aristoteles, Cicero és Theophrastus Aquinói Szent 
Tamással, a középkor metafizikai lélekismerete egy új lélektan eredményeivel. 
Enea Silvio preformálja a későbbi fejlődést. A humanista Joh. Boemus-
Aubanus az ő terminológiájával s az ő szempontjai szerint foglalja össze első 
ízben a külső és belső fölfedezések gazdag anyagát (De Omnium Gentium 
Ritibm... MDXX). A magyarság kezdettől fogva tárgya, tar ta lma ezeknek 
a leíró és elemző karakterológiai kísérleteknek, de a világirodalom századokig 
úgy l á t j a , ahogy Barclay, az Argenis írója l á t t a t j a vele (Iconanimorum 
London. 1614. Cap. VII I . ) . Kultúr- és földrajzpszichológiai szempontból leg-
mélyebben járnak a francia Jean Bodin jellemzései. Nagyon népszerű volt 
Melanchton meghitt bará t jának , Joach. Camerariusnak, a népszemléje: Germani 
bellatores, simplices, benefici . . . , Itali superbi, cupidi vindictae, ingeniosi; 
Hispani despectores, consul ti, rapaces; Galli praediti elegantibus, corporibus, 
intemperantes, temerarii; Cimbri magni, seditiosi, horribiles; Britanni turbu-
lenti, negotiatiorcs, laboriosi; Sarmatae edaces, superbi furaces; Boëmi inhu-
mani, novarum rerum, studiosi, ad agendas praedas idonei; Illvrici sive Van-
dali nobiles, maligni, tumul tua tores; Pannones asperi victus, cum solo aureo, 
superstitiosi; Graeca natio, qualis nunc est m i se r a . . . (Nath . Chytraeus, 
Variorum in Europa Itinerum Delitiae. Editio Tertia. 1606 s. 631 11.: Joach. 
Camerarius: Regionum Quarundam et Nationum Proprietates. — Rittershu-
sius nyomán Chr. Besoldus is közli: De Natura Populorum. Tübing-ae. Anno 
MDCX1X, 24—25. 1.) — Georgievitz azonban, úgy látszik, Erasmustól tanul t 
karakterológiát. Legalább is erre vall az az ironikus jellemzés, amelyet az 
Encomium Moriae (Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia Emendatiora-
Et Auctiora... Lugduni Batavorum. Tom. IV. p. 448.) ad angolokról, skó-
tokról, franciákról, velenceiekről, görögökről, törökökről, zsidókról, spanyo-
lokról, németekről. 

# 

F Ü G G E L É K : 

Faustus János. 

A magyar irodalom a demonológia virágkorban, a racionalizmus és irra-
cionalizmus leghevesebb összeütközésének, az ördög legnagyobb népszerűsé-
gének időpontjában6 nem vesz tudomást Faustról, a leghíresebb ördöngősről, 
éppoly kevéssé, mint a Bolygó zsidóról a démonikus haláltalanság képviselőjé-
ről, ugyanakkor, amikor a Faustgondolatot tápláló s nagykorúsító források némi 
módosítás vagy racionalizálás után szinte akadálytalanul kerülnek át a ha tá-
ron. Ez a dolog meglepő, de nem véletlen, ha meggondoljuk, hogy a magyar 
szellem századokon keresztül milyen elhárító tartózkodással fogadja az irracio-
nális-eksztatikus túlzás legtöbb formáját . Így inkább csak történeti furcsaság-
értéke van annak, hogy Magyari megemlíti Faust nevét, még csak nem is sej t -
vén, mi az asszociatív értelme s milyen sötét hatalmak lappanganak mögötte: 
Az ördöngösök, varasloc, boszorkányok, babonasoc és hozzaioc hasonlokis czac 
bosszontyac az I s t en t . . . Mert ezeketis igen utallya az Istennec le lke . . . s-nem 
is hadgya büntetesnelkül, ha lattya az büntetesben való restségünket, hanem 

6 V. ö. M. Osborn: Die Teufelliteratur des 16. Jahrhunderts. Berlin, 1893. 
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ő maga kezdi meg büntetni, mint Saulnac, Manassecnec, az Pergamenusoknac, 
Faustus Jánosnak, hatodik Alexander Papanac, Masodie Sylvesternec, stöb-
beknis peldaioc bizonyitya (96. 1.). E névsor második fele — ide tartozik még 
az ugyancsak Magyari említette Simon Mágus s „kilentzedic Benedec . . . ki nagi 
ördöngös vala, es az mely aszszoniokat akart varaslasaval magahoz bűvölte", 
— demonologiai közhely. Rendszerint úgy találni együtt a demonológia híre-
sebb kézikönyveiben, Joh, Wiernél, A. Lercheimernél, J. Bodinnél, A. Hon-
do rffnál.7 — Faus t alakjával aztán — tudtommal — nem is találkozunk többé 
Taxonyi Jánosig, o t t is csak egy latinból fordí to t t jól ismert anekdotában. 
Magyari ördöghite különben kifogástalanul korhű, akárcsak a Lutheré.8 (Ez 
utóbbinak démonikus haláláról — katholikus források nyomán — különben 
Pázmány is tud). A magyar irodalmat, persze főleg Bormenissza Péter révén 
más, jóval erősebb szálak is fűzik a protestánskor német demonológiájához. 

Turóczi-Trostler József. 

Az érckakas. 
Arany János V. László-jának bevezetése: 

„Sűrű setét az éj. 
Dühöng a déli szél, 
Jó Budavár magas 
Tornyán az érckakas 

Csikorog élesen." 

Kisfaludy Sándor: Somló, I. ének 57. versszaka, Lóra dalának kezdete: 

„Kemény tél van, -nagy zivatar. 
Üvölt, ordít a felszél; 

Tép és szaggat, kapkod, csapkod, 
S közel vagyon már éjfél : 

Рок várának magos tornyán 
A vas kakas csikorog; 

És az erdő a vár körül 
Zajog, bömböl és morog." 

Mindkét költőnknél egy-egy versszakban (kezdő versszakok, melyek a 
hangulatot megteremtik!) a három főmozzanat teljesen azonos: 1. éj van; 
2. dühöng a szél ; 3. a vártornyon a szélkakas csikorog. A harmadik mozzanat 
mindkét költőnél szinte szószerin t is megegyezik: Aranynál: Jó Budavár magas 
tornyán az érckakas csikorog élesen. — Kisfaludy Sádornál: Рок várának 
magas tornyán a vaskakas csikorog. 

A részletkülönbségek: 1. Arany tömörebb, Kisfaludy Sándor részletezőbb. 
Ugyanez mindkettőnek írói jelleme is. A jelen esetben a versszak formája is 
Aranyt tömörségre készteti, Kisfaludy Sándort részletezésre csábítja. — 

7 Az egész anyag együtt van J. Scheible gyűjteményében: Das Kloster. 
Weltlich и. Geistlich. V. Stuttgart , 1847. V. ö. Goethes Faust ed. G. Wltkowski 
I I . Leipzig, 1924. 18. 11. 

8 E. Schmidt: Faust u. Luther. {Berichte der Berl. Akad.) Bd. 25. Berlin, 
1896. 567. 11.); E. Wolff: Faust u. Luther. Halle a/S. 1912. 
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2. Aranynál déli szél, Kisfaludy Sándornál felszél dühöng, az utóbbinál azzal 
a kiegészítéssel, hogy téli vihar van. Aranynál megokolt a déli szél; gondol-
junk csak a budai királyi vár fekvésére: déli szélnek van kitéve. 

Az éj, vihar és szélkakas társult képzeteinek visszatérésére figyelemre 
méltó még Arany: Hatvani-jának 9. versszaka: 

„Sötét az éj. Künn vad vihar dul, 
A szélkakas meg-megcsikordul." 

Fejérváry Dezső. 



KÖNYVEK SZEMLÉJE. 

Magyar irodalomtörténeti vonatkozású munkák. 
Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. 

Szent Istvántól Mohácsig. Budapest, 1931. 310 1. A Magyar Szemle Társaság 
kiadása. 

A szellemi élet történetírójára nézve alig képzelhető el szebb vállalkozás, 
mint az, melyre e könyv nvujt példát. Bemutatja, miképen emelkedett nem-
zetünk a művelődés azon fokára, melyen a maga lelki tartamát nem csupán 
élőszóval, hanem megrögzített formában,, írásban is ki tudta fejezni, s ezzel 
számottevőbb, de egyben önmaga és az utókor előtt is felelősebb tagja lett 
annak a kultúrközösségnek, melybe rendeltetése ju t t a t t a . E kérdést valamelyes 
formában minden irodalomtörténetünk érinti; tárgyát és anyagkészletét tekintve 
tehát a mű nem nyújt újat. Mint összefoglaló munkától ez nem is várható 
tőle, hiszen a magyar középkor szellemi hagyatékát illetőleg csupán a minden-
kitől hozzáférhető forrásokra támaszkodhatik. Üj azonban és kellemesen meg-
lepő benne az anyag csoportosítása, egymásra vonatkoztatása s ez által a 
fejlődés rendjének eredeti szemléleten alapuló bemutatása. A számbavehető 
jelenségek mélyreható vizsgálata s az eredményeknek fontosságukhoz mért 
hangsúlyozása nyomán így igen meggyőző és történetileg valószínű képet 
nyerünk a magyar irodalmi műveltség fokozatos kialakulásáról és ezzel kap-
csolatban az egykorú szellemi élet idetartozó mozzanatairól. 

A mű két könyvre oszlik. Az első könyv (az írásbeli műveltség előzmé-
nyeire vetett pillantás után) a latin literatura megindulását ismerteti; a máso-
dik pedig a „magyarnyelvű irodalom kiválása" címen részletesen foglalkozik 
legrégibb szövegemlékeinkkel. A kolostori irodalom föllendüléséről szóló fejezet-
sorozat behatóan tárgyalja a reánk maradt művek tipus-jellegét, életformáit, 
műfajait, szövegtípusait, kódexegységeit, nyelvét és verselését. A becses tanul-
ságokban gazdag könyv az eredmények összefoglalása után egy, a fejlődés 
további ú t j á t jelző „kitekintés"-sel és a tárgyalt anyag erkölcsi értékeire való 
utalással fejeződik be. A munka forrásairól a kötet végén olvasható „jegyzetek" 
tájékoztatnak. 

A most inkább csak tárgyának és beosztásának föl tüntetésével leírt, 
nagyszabású összefoglaló tanulmány érdekességét és jelentőségét fokozza az a 
körülmény, hogy kitűnő szerzője ebben mintegy gyakorlati megvalósítását 
nyújt ja azoknak az alapelveknek, melyeket ő egy tudományos magyar iroda-
lomtörténetre nézve irányadóknak tar t s amelyeket kilenc évvel ezelőtt a 
Pécsett megjelenő Minerva c. folyóirat 1922. évfolyamába fejtett ki. 

Szerinte ugyanis az irodalom nem ilyen vagy amolyan tartalmú, alakú 
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vagy értékű művek összesége; általában nem is állandó, hanem történetileg 
változó fogalom. Még legtalálóbban úgy írható körül, hogy írók és olvasók 
viszonya irott müvek közvetítésével. Ahhoz ugyanis, hogy bármely korban 
irodalom létrejöhessen: író, írott mű és olvasó kellett. Az így felfogott szel-
lemi folyamat összefoglaló, tudományos leírásának elvi előtételei a tárgyi 
hűség és önelvűség. Amaz arra kötelezi a fejlődés bemutatóját, hogy az irodalom 
időnként változó anyagának vallomásait nyújtsa, emez pedig, hogy e közben 
folyton ügyeljen arra, ami minden irodalomban állandó. Az önelvűség ugyanis 
lehetővé teszi az egységes szempontú rendszerezést, a tárgyi hűség pedig a 
fejlődésrajz történeti igazságát. Más szóval így a szintézis egysége és tagoltsága 
egyaránt biztosítva van. Az elvi álláspont megjelölését a rendszerezéshez szük-
séges fogalmi készlet tisztázása követi. Ebből kitűnik, hogy mindazok a ténye-
zők, melyek az irodalmi viszony létesítésében közreműködnek, együttvéve hatá-
rozzák meg egy-egy kor irodalmi életét, mellőzhetlen tárgyát az irodalom-
történetnek is. A korfordulatokat izléskülönbségek összeütközése mutatja. Az 
így keletkező változások jelzője: az irodalmi stíl. Ennek vizsgálata tehát igen 
fontos teendője az irodalom történetírójának. A gyakorlat alakiságain keresz-
tül érvényesülő irodalmi viszony kollektív eredménye végül egy bizonyos közös 
lelki forma, melynek tényezői között az Ízlésen kívül fontos szerepe ju t az 
irodalmisággal szemben való időszerű állásfoglalásnak, vagyis az irodalmi 
tudatnak. Ennek korszakos változásai mutatják legvilágosabban a fejlődés 
izületeit (a magyar iroladomtörténet korszakait). Az önelvű és tárgyi hűségű 
rendszerezés megfelelő szempontjául tehát az irodalmi tudat kínálkozik. Az ily 
elvi alapon nyugvó irodalomtörténetről remélhető, hogy majdan a történeti foly-
tonosság egészének összszemléletét (genetikus önismeretét) fogja nyújtani. 

Ezek előrebocsátása után, tekintettel a szerző irodalomszemléletének és 
gondolat rendszerének merőben eredeti voltára, érdemes legalább főbb vonásai-
ban, közelebbről is szemügyre venni a munkát s megfigyelni, minőnek muta t -
kozik irodalmunk kezdő kora az új módszerű vizsgálódás nyomán s a szerző 
megfogalmazásában. Ez annál érdekesebbnek Ígérkezik, mert amint sejthető, a 
jelzott elvi alapról nézve bizonyos, eddig elhanyagolt, vagy jelentéktelennek 
látszó tények nagyobb nyomatékot nyernek, viszont némely, a múltban szíve-
sen emlegetett föltevés (pl. a szóbeliség irodalmára vonatkozó hozzávetések) 
részletezése e szintézis számára kevésbbé gyümölcsözőnek Ígérkezik. 

1. Irodalom nincs írott szövegek nélkül, — mondja a szerző, — ilyen-
formán története is csak a legrégebbről fennmaradt í rot t maradványok val-
lomásával kezdődhetik. A Szent István-előtti századokból nincs hiteles ada-
tunk, mely a magyarság irodalomelőtti és irodalmat előkészítő nyelvbeli művelt-
ségének akár tartalmi, akár formai elemeiről sejtelemnél többet közölhetne. 
Pogánykori magyar irodalomról tehát nem beszélhetünk. 

2. A XI. században nálunk az írás ismerete még tudományszámba ment 
s a papság körére szorítkozott. A térítés és szervezés munkáját végző papok 
és szerzetesek (bencések) magukkal hozták könyveiket, s közülök került ki Sz. 
Gellért, ki e földön, mióta magyarság lakja, a magyarság lelki kötelékében 
tudtunkra először í r t „deáki" müvet. Sokan szeretnék Sz. Istvánban tisztelni 
az első magyar írót, de az „Intelmek" szerzősége, mit neki tulajdonítanak, tel-
jességgel bizonytalan. A bencésrendi Sz. Mór az 1060-as években megírta a 
zoborhegvi két lengyel remete, Zoerard és Benedek életét, természetesen latinul. 
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ö az első író, ki — bár származásáról nem tudunk, — annyiban magyar, hogy 
deákságát már itthon, a műveltség hazai tűzhelyénél szerezte. Egyébként 
középkori latin literatúránk nagy része nem más, mint egykorú forgalomba-
hozatala az egyház hivatalos szövegeinek; de van egy része, mely már amazok 
talajában gyökerezve a műveltségben megújult és megerősödött magyar szel-
lem saját ajándéka. Bennünket főkép ez érdekel. 

3. A Sz. Gellért által képviselt elvont tudományosság s az oklevelezés 
gyakorlati írásbelisége: két véglet. Amannak nem akadt közönsége, emez nem 
közönségre számított . Közönség nélkül, vagyis olvasmányrendeltetésű szöve-
gek nélkül azonban nincs irodalom. Így az eddigiek alapján Árpád-kori iro-
dalomról nem, csak írásbeliségről szólhatnánk jogosan. De maradtak fenn e 
korból olvasmányszámba menő, hazai tárgyú s eredetű szövegek is. Sz. Mór 
áll az élen, s legendák és geeták, a magyar történeti irodalom zsengéi sorakoz-
nak fel nyomában. Ezekre gondolva mondható, hogy Sz. László és Kálmán kora 
a magyar irodalom igazi bölcsője. Minden jel arra vall, hogy gesta-irodalmunk 
már francia előképek nyomán indult. A legendák föltehető írott forrásai közt 
egyik-másik esetben ott volt a Sz. László-kori Gesta, szóbeli forrásai közt 
pedig ugyanazon családi hagyományok, melyekből a Gesta is merített. Gesta-
történet csak kettő maradt az Árpádok korából: Anonymusé és Kézaié. Gesta-
íróink nem szerzetesek, hanem udvari műveltségű papok. Ezek már nem oly 
alázatos tiltakozással adnak jelt tudós képzettségükről, mint a kolostorok 
lakói. Anonymus büszkén vallja az írás fölényét az élőszó felett s ezzel az 
irodalmi önérzet első jelentkezésére szolgáltat adatot . Az Árpádház kihalását 
követő két század alatt gyarapodott ugyan a latinnyelvíí irodalmi készlet, 
mindamellett igazi irodalmi életet s abban széles és állandó folyamatosságot 
ekkor sem láthatunk. Különben is középkori diákságunknak — tápláló közön-
ség híján — csak azon ágai lehettek életképesek, melyek a gyakorlati élet 
talajába bocsátották gyökereiket. De mennél inkább megtették azt, annál 
elkerülhetetlenebbé vált átszívódásuk a nemzeti nyelvbe. 

4. Innen az a látszólagos ellenmondás, hogy egy magyarnyelvű iroda-
lom létesülésének a latin föllendülése volt egyik föltétele. A korszak végén 
Temesvári Pelbárt áll, s amit ő latinul megírt, azt tudós rendtársai már a csak 
magyarul tudó apácák kolostori irodalmába szórják szét vetőmag gyanánt, 
Pelbárt méltó tanítványa a Bosariumának befejezője Laskai Ozsvát (kinek 
Biga Salutis-a annak idején oly nagyhírű volt, hogy Rabelais, a Pantagruel 
szerzője is tudott róla). Az az időpont, melyben az említett két tudós ferences 
művei megjelentek, egyben kezdete a magyarnyelvű, ú. n. kódex-irodalom föl-
lendülésének. — Szép folytonossággal fut át a középkor első feléből a másodikba 
a történetírás. Ennek emléke z 1358-ban írt Bécsi képes krónika, mely ma már 
Jakubovich Emil kutatásai alapján bátran nevezhető Kálti Márk krónikájá-
nak. Az övéhez hasonló éles megvilágítást nyernek a könyvben a latinnyelvű 
történetírás többi művelői is. A szellemi élet folytonosságát éber figyelemmel 
kísérő vizsgálat becses megállapítása e szakaszban, hogy a Sz. László halála 
óta folyton gyarapodó történetirodalom valóságos köztudatot teremtett a 
tanult emberek körében. A kancellária birtokában felhalmozódó könyvkészlet 
az „irodalmi hagyomány" eszméjének első kisugárzója, s amennyiben magyar 
irodalmi tudatról, „magyar író" fogalmáról e korban szó lehet, az, ha csak 
sejtelemszerűleg is, a történetírás körében ébredezhetett először. Efféle nyomok 
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a szerzetesek ú. n. rendi krónikáiban is fölfedezhetők. Még pedig néha oly szembe-
tűnően, hogy bennük szinte az irodalmi emlékezés és hagyományregisztrális 
kezdeteit, az irodalomtörténet tudományának primitív előfutárait lá that juk. 
Tamás és Bálint sokat vitatott bibliafordításáról pl. a ferences Szalkay 
Balázs rendi krónikájából értesülünk először, Dombrói Márk pálos szerzetes 
pedig azt jegyezte föl, hogy Báthori László az egész bibliát lefordította ma-
gyarra. Az udvari világi pap s a szerény barát, a középkor e két írótípusa 
mellett csak a korszak vége felé jelenik meg: a nem pap, mégis tudós, az 
irodalommal is gyakorlati politikát szolgáló magyar nemes: Werbőczy szemé-
lyében. 

5. Mit mentett á t a írástudatlan magyarság a maga ősibb hagyományai-
ból, mi újat termelt hozzájuk, mily szövegekben, mi módon őrizte és származ-
ta t ta tovább: mindezekre nézve a legnagyobb bizonytalanságban vagyunk. Vilá-
gosabban látni a nemzeti nyelvnek irodalmivá nevelődését a hitélet terén. A szó-
beliség útján fokozatosan növekedő készség nyomai idővel az írásbeliség 
területén is jelentkeznek. Eleinte csak magyar szók kifejezések bukkannak fel 
latin szövegekben, majd egyes magyar szövegek latin könyvekben, végül fel-
feltünedeznek egész önálló magyarnyelvű könyvek (kódexek). 

6. A fordításokban volt kialakulandó a középkori magyar irodalmi nyelv. 
Példák rá XII—XIV. sz.-i szövegemlékeink, melyek között körülbelül száz évvel 
a Halotti Beszéd erőteljes prózája után — a lötceni Mária-siralom alakjában 
— az első vers is feltűnik. Fejlődésrendi fontossága, hogy szabad, egyéni 

inspiráció terméke s az olvasmány-rendeltetésű szöveg vele jelenik meg először 
magyarnyelvű irodalmunk emlékei sorában. A benne tapasztalható könnyűség 
gyakorlatra vall. 

7. A XV. században a szójegyzékek a latin nyelv szorgosabb tanulásáról, 
a glosszák a tolmácsolás fokozódó szükségéről tesznek tanúságot. Figyelmet érde-
mel szókincsüknek az a része, mely az irodalmi műveltség fogalomkörébe v ág 
(sipos, igréc, versszerző stb.). De e korban a magyarnyelvű irodalom már meg-
kezdte kifejtekezését a „vendégszöveg" alárendelt szerepéből; megvolt írva 
néhány magyar könyv is. Ilyen a XV. sz. második negyedéből való Jókai-
kódex, melynek alapszövege egy félszázaddal régibb lehetett. Ez már nem 
beszéd vagy vendégszöveg, hanem sajá t érdekű elbeszélés, öncélú olvasmány. 
Megírása közönséget tételez fel. Bizonyos, hogy ferences fordítás és talán a 
rend valamely női kolostora, tehát Klarissza-zárda számára készült. E műből 
látható, hogy a fölemelkedés az irodalmiság felé állandóan folyamatban van. 
Ezzel azonban a nyelvnek az a latinból függése, mely addig laza vagy csak 
részleges volt, teljessé és nagyarányúvá vált. A Jókai-kódex szövege csak úgy 
hemzseg a latinizmusoktól. Az idegen szövegbéklyóba szorított magyar nyelv-
nek lett a feladata, hogy a forma fegyelmét megszokván, lassan-lassan sa já t , 
élőszóbeli formáival szorítsa ki az idegent. A kódex-irodalom korában az ie 
megindult. 

8. Az országos hanyatlás Mohács utáni évtizedeiben föllendül a nemzeti 
nyelvű vallásos irodalom. A XV. századiakkal együtt kb. ötven a megmen-
tett kódexek száma. Csaknem kizárólag apácák számára írt magyar könyvek 
ezek. A föllendülés okai: a latin irodalmiság, az új humanista latinság, a refor-
máció előzményei, a könyvnyomtatás, a magyarnyelvű írásbeliség terjedése, 
továbbá bizonyos időszerű jelenségek a szerzetesség keretein belül. Ez utób-
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biak tüzetes vizsgálatán és gondos mérlegelésén alapul az a fontos megálla-
pítás, mely szerint kódexirodalmunk föllendülésének közvetlen okát a Ferences-
és Domonkos-rendnek a Hunyadiak korában végbement s részben megismételt 
fegyelmi reformjában kell látnunk. A kódexirodalom kora 1490 és 1530 közé 
tehető. A kezdeményező egyéniségek az a korbeli vagy kevéssel előbbi szerzet-
vezérek sorában kereshetők. A domonkosrendi Váczi Pál fordította le 1474-ben 
Szent Ágoston reguláit, meg Szent Domonkos szertartásait a margitszigeti apá-
cák számára. Ilyformán ő tekinthető a margitszigeti kódex-család alapvetőjének. 
A ferencesek közül Segösdi Lukács, Temesvári Pelbárt, Laskai Ozevát, a pre-
montreiek részéről Fegyverneki Ferenc (1506—1534) sági prépost szerzett ily 
érdemeket. Az óbudai klarissza-, a margitszigeti domonkosrendi apácakolostor, 
meg talán a budai begina-ház a magyar kódexirodalom legtermékenyebb tűz-
helyei voltak. Mindezek figyelembevétele, mint az a föntebbiekből megállapít-
ható, nem csupán a korrajzi hát tér színessége kedvéért történik, hanem szo-
rosan összefügg a szerző elvi álláspontjával. 

9. Közönség nélkül ugyanis nincs irodalom. Az egykori tények azt 
mutatják, hogy a magyarnyelvű irodalmiság számára a rendi reformok terem-
tettek és neveltek fel először ily értelemben vett közönséget a csak magyarul 
tudó, de a latin vallás-műveltségből részt kérő apácaközösségekben. Ez a kéz-
iratos irodalmiság még sok tekintetben közel áll a szóbeli közvetítés alaki-
ságaihoz, viszont átmeneti fokozatot jelent a nyomtatot t irodalom tökélete-
sebb típusa felé. A nyomtatás az író és olvasója közül kiiktatja a közvetítő 
személyt (a másolót) s ezáltal zavartalanná teszi a szerző és olvasó viszonyát. 
Ezt az ideális irodalmi viszonyt még nem éri el a kéziratos terjesztés mód-
szere, azt a reális érintkezést pedig, mely a maga szerzeményét előadó énekes 
és hallgatósága között volt meg, már nem ismeri. A kézirat szerzője több-
nyire névtelen, mert az olvasó nem érdekes íróegyéniséggel óhajt viszonyba 
lépni, hanem lelkét vágyik táplálni. A kódex szövege, anyaga folyton inga-
dozik, míg másolják. Az olvasó így nem a szerzővel, hanem a másolóval 
van összeköttetésben. A közlékeny másolóknak aztán olykor érdekes nyilat-
kozatokat köszönünk, egyebek közt az első kritikai megjegyzéseket. Jellem-
zője a kódexirodalomnak, hogy fordításirodalom, s hogy csak egy zártkörű 
közönség, egy-egy apácakolostor olvasmányszükségletét van hivatva kielégí-
teni. Egyetlen magyar szerző, aki meg is nevezi magát: Vásárhelyi András. 
A világi költészet terén már több is akad, köztük a Peer-kódexben Vásár-
helyivel együtt szereplő Apáti Ferenc. A fordítók közül Váczi Pál domonkos-
rendi és Nyujtódi András ferences szerzetes neve ismeretes. A kódexek tulaj-
donosai csak ritkán magánemberek, legtöbb kéziratos könyvünk ferences, 
domonkos, prémontrei és karthausi kolostor birtokában volt. Egyes adatokból 
látni, hogy megvolt a magányos olvasás lehetősége is; más adatok a felolva-
sásra és szóbeli közlésre vonatkoznak. Ami a kolostori irodalomban szóbeli 
közvetítés, az mindössze egy-egy intelemben s aposztrófokban hagyo t t nyo-
mot, de sem a szöveg könyvstílus jellemét, sem a közvetítés személyeken 
voltát nem befolyásolta. 

10. Előírások, leckék és szabadolvasmányok — kellő fenntartással és a 
megnevezések megfelelő fogalmi kitágításával: e három főtípus rendjében 
tekinthető á t kolostori irodalmunk változatos anyaga. Az elsőbe sorozhatok: 
a regulák, szerzetesi tanítások, ordináriumok és naptárak; a másodikba: az 
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ájtatossági szövegek (breviáriumok, imádságok, stb.); a harmadikba: minden-
fa j ta épületes olvasmány, akár fejtegető (beszéd, tanítás, elmélkedés, érte-
kezés), akár elbeszélő vagy megjelenítő közlemény (passió, siralom, legenda, 
példa, látomás). Az „előírások" szövegtípusát illetőleg megjegyzendő, hogy 
tévedés volna e „szabályokon" valami rideg előírásokat, olvasmánynak nem 
tekinthető paragrafusokat érteni. A breviáriumi olvasmányok lényegileg az 
imádság fogalma alá foglalhatók. A Bécsi-, Müncheni- és Apor-kódex breviá-
rium-típusú kódexek; magyar szövegüket valószínűleg nem a szentírásból, 
hanem breviárium-előző szerkönyvekből fordították. Teljes bibliafordításunk 
a középkorból vines. Feltűnő, hogy a Jordánszky-kódex csak oly ószövetségi 
könyveket fordít, melyek a Bécsiből, a Döbrentei-kódex pedig csak olyanokat, 
melyek mindkét előbbiből hiányoznak. A többi kódexekben is vannak evan-
géliumi szakaszok. E ponton nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy régi 
szövegek továbbhagyományozásáról van szó, s nem minden esetben új fordí-
tásról. — Az imádságok közt verses alakúak is vannak. Érdekes, hogy ami 
világi vers kódexben található, az imádságos tartalmúban maradt fenn. Magya-
rázata az, hogy imádságos kódex világiak kezében is volt. Az imát jellemző 
lelki diszpozíció fejlett fokozottabban irodalmi jellegűvé a harmadik szöveg-
típus, a szabad olvasmányok csoportjában (prédikációk, stb.). I t t már a szö-
veg által a szerző és olvasója közt valódi irodalmi érintkezés viszonya léte-
sül. — Tervszerű ós teljes prédikációs kódexünk csak egy van: a Karthausi 
Névtelentől származó Érdy-kódex; egyébként a prédikációk vegyes tartalmú 
kódexekben maradtak fenn. Az értekezések, elmélkedések tárgya sokféle: a 
mennyország örömei, a Pater Noster magyarázata stb. Ezek latin eredeti-
jének szerzőit nem mindig ismerjük; kódexeink sokszor tévesen utalnak for-
rásukra. A szabad olvasmányok másik csoportja történettel, példával tanít. 
Egyébként e passiókban és Mária-siralmakban, mint az evangéliumi elbeszé-
lés kiegészítéseiben a vallásos képzelet ugyanazon sugalmai működnek, melyek 
a középkor gazdag legenda-irodalmát teremtették meg. Teljes, az egész egy-
házi évre szóló legendárium az előbb említett Érdy-kódex; egyedülálló abban 
is, hogy a magyar szentek legendáit — az egy Margitról szólót nem szá-
mítva — csak ebben olvashatjuk. Az itt említett s még szóbajöhető szabad 
olvasmányok gyakori betétei: a példák. Eredetük távoli és sokféle (ókori 
írók, szentírás, természetrajzi könyvek, stb.). A példák: egészükben a szer-
zetesi szabályok és tanítások illusztrációi. Vannak épületes és igazoló példák. 
Az előbbiek a világtól való elszakadásban erősítik meg a szerzetest; az utób-
biak valamely hittétel vagy állítás érvényét mutatják ki. Mindezekben oly-
kor humor is akad. Az igazoló példák közé sorozhatok a látomások is. 

11. A kolostori irodalom valódi, kézzelfogható hagyatéka azonban az 
egyes kódexek. A korábban tárgyal t XV. századiakat itt már nem számítva, 
a ferences kódexek száma: 17; közöttük hét az óbudai klarissza-kolostor 
számára készült. Tartalmuk általánosságban a föntebbiekben jelzett csopor-
tokra különül, mint kódexegységek azonban vegyes szövegűek. A domonkos-
rendinek tar tot t kódexek száma is: 17 s bennük több mint huszonöt kéz 
írása figyelhető meg. Valószínű, hogy ez emlékeket a margitszigeti apácák 
számára másolták. De bármint áll is. a dolog, bizonyos, hogy apácakolos-
toraink közül a margitszigeti volt a középkori magyar irodalom legszerve-
zettebb és legtermékenyebb központja. A margitszigeti apácák legterjedelme-
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sebb könyve a hatszázhuszonöt nyomtatott lapot kitevő Érsekújvári-kódex. 
Közleményei közül legnagyobb a Sövényházi Márk kézírásában ránk maradt 
Alexandriai Sz. Katalin legendája. Nem eredeti szerzemény. Hogy legendánk 
magyar vereelőjét a Mátyás-féle renaissaneeban is képviselt új platonizmus 
költőjétől már megérintettnek kell-e tar tanunk: az egyelőre még nem látszik 
eldöntöttnek. E mű a magyar formaművészet legnagyobb teljesítménye e kor-
ban. Ismeretlen szerzője a Névtelen Karthauei mellett kolostori irodalmunk 
legkimagaslóbb alakja. A két kolduló szerzeten kívül a premontrei, pálos és 
karthausi rend tagjai vettek részt magyar könyvek írásában. Szellemi hagya-
tékuk idetartozó részéből fejlődéstörténetileg legjelentősebb alkotás az Érdy-
kódex. A nyomtatásban több mint ezer lapnyi kódex nem egy kolostor meg-
rendelésére és használatára készült, hanem egy kiváló tudós egyéniség szabad 
elhatározásának, irodalmi ihletének szülötte (1527). Latin előbeszéde az első 
tanúságtétel irodalmunkban a nemzeti nyelvnek hasznos és szükséges volta 
mellett. Nyelve a szlavóniai magyar nyelvjárás sajátságaira vall. Nem egy-
szer kezdi előadását ihletért, való esedezéssel s jelzi a szép olvasmány hatá-
sát is. Nem ragaszkodik a latin szöveg betűjéhez; előadásában érvényesül az 
élő beszéd hanghatása. Az író személyéről — sajnos — jóformán semmit sem 
tudunk. Magvas, izmos stílusa egy középkori Pázmány Péterre emlékeztet. 
Érdekes, hogy már Luthert é6 a huszitákat is említi (elítélőleg). A Grande 
Chartreuse vidékéről adott leírása mint a regényes tájkép primitív példája 
érdemel figyelmet. Eemete Sz. Antal „kihozásárél" szóló legendája a leg-
fantasztikusabb olvasmányok egyike. Sz. László és István legendájában volta-
képen magyar történetet ír s így e legendáiban történetírásunk legelső magyar-
nyelvű termékeit üdvözölhetjük; nyelvükben pedig a magyar történeti stílus 
első zsengéjét. Az áttekintés további részletei szintén azt mutatják, ami az 
eddigiekből is világos, hogy középkori irodalmunk szelekciója a misztika érvé-
nyesülése mellett részben már szépirodalmi jellegű, mert szívesen választ oly 
szövegeket, melyek a vallásos tanítás fonalán függnek össze, de a kedélyt 
s képzeletet önerejükből is képesek foglalkoztatni. 

12. A magyarnyelvű kódexek irodalmi nyelvét elsősorban nagymérvű 
latinizmusai különböztetik meg a mindennapi élőbeszédtől. E kezdetleges álla-
potban minden gond az egyes szó visszaadására irányul. Szövegezési terv 
nincs, az t rátukmálja az íróra a latin. Szerkezeti sablonok: az „egyeztetés", 
az igehasználat latinizmusai, az ablativus absolutus s a körmondatosság a 
nevezetesebbek; gyakori a passzívum, az infinitivusos szerkezet, a felszólító 
\agy feltételes mód latinos használata s a kötőszós módszer. Valóban nem 
volt könnyű olvasni, főkép felolvasni a középkorban. Fordítóink e korban 
nem öntudatos stiliszták, esztétikai szándékok távolállnak tőlük. Ami újság, 
stilisztikai érték fordításaikban található, az naiv tulajdonuk. A felsorolt jel-
lemző sajátságok, valamint egyes áthidaló szók gyakori ismétlése: nem egy-
szerű formátlanság, hanem hajlam és dispozició a halmozás iránt. Ez, mint 
legáltalánosabb formája e kezdetleges irodalmi nyelvnek, különösen a divina 
dulcedo (— a mennyei édesség) kifejezésre juttatásában végzi a maga telhetet-
len erőfeszítéseit. A divina dulcedo egyik főtípusa s legfőbb foka a mennyei 
jegyessel való egyesülés misztikus gyönyörűsége. Mindez a „halmozás": a 
rajongás naiv stílképlete. Ezzel a lírai, misztikus lelkiséghez illő rendszerrel 
szemben racionálisabb alapú, a szkolasztikus gondolatmenetet jellemző kép-



KÖNYVEK SZEMLÉJE. 2 5 9 

letek: az előszámlálás, felsorolás és részletezés halmazatai. Az egynemű halma-
zatosság formáin kívül az ellenkezések halmozása is figyelmet érdemel. Az 
antithezis, a dialógus és a disputa tartoznak ide. Nem hiányoznak azonban 
az ellenkező stilisztikai hajlam jelenségei sem. A tömör szerkesztés bizonyos 
szentenciózus stílusnak saját ja. Velős mondások elég szép gyűjteménye állít-
ható össze kódexeinkből. — A magyar versidom irodalomelőtti, népi formáit 
nem ismerjük; visszakövetkeztetéssel annyit mondhatunk, hogy a versrendszer 
hangsúlyos nyomatékozáson alapult s valószínűleg csak ereszkedő ritmus-
menetet ismert. Nincs kizárva magyar formaelőzményből való eredete az ú. n. 
ősi nyolcasnak, a négyüteműek közül talán a tizenkettesnek, de valószínű, 
hogy ezek szabályozása sem ment latin hatás nélkül. Végeredményképen meg-
állapítható, hogy egész kolostori irodalmunk múformáival együtt nem egy 
idegen műveltség nyers átvétele, hanem két műveltségi tényező egyeztetése és 
összeolvasztása. Egyik a világi magyarság gazdag spontaneitása, nyelv- és 
formahagyománya, másik az egyházi latinság szelleme, évezredes irodalmi 
gyakorlattal megszabályozott nyelv- és gondolatformái. 

* 

Bár a föntebbi kivonatszerű ismertetés bizonyára csak fogyatékos képet 
nyújt az egész mű mély tanulságairól és a fejlődésrajz részleteinek szépségé-
ről, azt talán sikerült megéreztetnie, hogy az új szempontú rendszerezés mily 
logikus okfejtéssel származtatja irodalmi műveltségünk gyökereit a hazai 
középkori szellemi tényezők összehatásából. Az is kitűnhetett ez áttekintésből, 
hogy az irodalmi viszonyfogalmon alapuló tárgyalásmód a gyakorlatban nem 
oly elvont jellegű, mint az első pillanatban látszik s az önelvűség és tárgyi 
hűség elvszerű alkalmazása csakugyan biztosítéka a szintézis belső egységé-
nek ós történeti igazságának, mint ahogyan az elvi alapvetés igérte. Á gya-
korlat tehát igazolta az ú j irodalomtudományi gondolatrendszert. Az első 
kísérletre ez természetesen csak oly kiváló tulajdonságok birtokában sikerül-
hettek, a minőknek e nagybecsű munka létrejötte köszönhető. A legapróléko-
sabb részletre is kiterjedő tárgyismeret, nagy, szinte intuitiv képesség az iro-
dalmiságot befolyásoló tényezők és összefüggésük fölismerésében, kiváló fogé-
konyság az egyes mozzanatok értéke és fejlődésbeli jelentősége iránt, mesteri 
hozzáértés az anyagelrendezés titkaiban: íme néhány oly vonás, melyek a 
kompozíció eredetiségét magyarázzák; szerencsésen egészíti ki őket a kodifi-
káló szabatosságú, egyéni zamatú, objektív előadásmód, amely ugyan nincs 
híjával a tárgyszeretettől á tha to t t melegségnek, de sohasem téved a stíl-
romantika útjaira s a mélyebben járó kapcsolatok feltárásában is mindig a 
tudós határozottság benyomását kelti. A részletek bemutatása mindezt még 
fokozottabban igazolná, de a tárgyi ismeretek dolgában is sűrített előadású 
műből — sajnos — lehetetlen minden újszerű megállapítást vagy meglepő 
szakaszt felsorolni. Nem hallgatható azonban el a könyvnek egy különösen 
becses és feltűnő vonása. Ez pedig az a bámulatosan egyensúlyozott tudós figye-
lem, mellyel a szerző a magyar irodalmi műveltség alakító erőinek szerepét 
fennakadás nélkül nyomon kíséri. Az a megállapítás, hogy kódexirodalmunk 
lényegében a középkori egyházi latinság függvénye, eddig sem volt előttünk 
ti tok; az is természetes adottság volt, hogy a magyar szellemiség hagyomá-
nyainak is kellett alakító szerepének lennie, de hogy e kettő eredőjében, főkép 
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a második erő nyomai mely pontokon s (érzékelhető alakban megjelölve) mily 
mértékben érvényesültek, ennek megvilágítása Horváth János intuitív élességű 
tárgyszemléletének dicsősége. 

Legyen elég a részben a kitűnő munkának arra a fejezetére hivatkozni, mely 
a kolostori irodalom stílusának jellemző sajátságairól szól. A tétel nagy alapos-
ságú fejtegetéséből kiderül, hogy a latin példa nevelte ugyan bele a kezdet-
leges magyar irodalmi nyelvbe a halmozásban jelentkező parallelizmus ösztö-
nét, de azért honosodott meg oly könnyen a maga irodalmibb, nagvarányúbb 
változataival, mert e sajátság a magyar nép ősi szöveghagyományaitól sem 
volt idegen s így a latintól felnevelt párhuzamosító hajlam hamarosan ráta-
lált saját anyagára s azzal kezdte kielégíteni magát. Az talán nem szorul 
külön említésre, hogy mint egyébkor, e helyen is a pompás példák egész sora 
szemlélteti a megállapítás igazságát. 

A magyar tudományosság büszkén könyvelheti el a tudós rátermettség-
nek e munkában nyert eredményeit s bizalommal várhatja a folytatást. 

Baros Gyula. 

Bessenyei György: Tarimenes utazása.Kiadja az V. ker. m. kir. 
állami Berzsenyi Dániel-reálgimnázium ifjúsága. Budapest, 1930. Athenaeum. 
438 1. Könyvárusi úton nem kapható. 

Egyik budapesti középiskolánk ifjúsága már másodszor folyamodik a 
könyvkiadásnak az Aurora-korszak óta szokatlan formájához: részben maguk 
a diákok, részben az iskolával kapcsolatban levő lelkes irodalombarátok közt 
összegyűjtött pénzzel lehetővé tették egy eddig hozzáférhetetlen irodalmi érték 
közkinccsé válását. Természetesen az egész nem képzelhető egy lelkes, odaadó 
irodalomtanár irányító munkája s az б kezére járó igazgató megértő támoga-
tása nélkül. Vajthó László tanár „Tájékoztatás"-ából megtudjuk, hogy a 
jelen kiadás a műnek a Magyar Nemzeti Múzeumban levő teljes másolata 
alapján történt, a 6zintén a Múzeumban levő V. könyv eredeti kéziratával 
való összehasonlítás után; továbbá figyelembevették a Sárospatakon meglevő 
III. könyv másolatának eltéréseit s a jegyzetekben közlik. A kiadás teljesen 
szószerinti, csak a helyesírást írták át a mai szerint, mivel a másolatok az 
eredetitől úgyis eltérnek a helyesírásban s még önmagukban sem következete-
sek. Így a kiadás a szakembereknek és a művelt nagyközönségnek egyaránt 
megtelel, különben is elsősorban az utóbbinak szánták. 

Lássuk a regény tartalmát, bár előre hangsúlyoznunk kell, hogy a 
főérdekesség nem a cselekvések, hanem a gondolatok bonyodalmában van. 
Tarimenes egy falusi környezetben nevelkedett, de széplelkü ifjú nevelőjével, 
Kukumedoniásszal, a sekélyes műveltségű, korlátolt gondolkodású iskolames-
terrel tanulmányútra indul. Először Pucufalvára jutnak el, i t t Kantakucinál, 
a kiábrándult szkeptikusnál és agnosztikus bölcselőnél érdeklődnek a lét nagy 
kérdései iránt. A merő tagadás, a „nihil" természetesen nem elégíti ki őket, 
tovább utaznak és eljutnak Totoposzba. I t t Arténis királynő uralkodik, bölcs 
tanácsadóktól körülvetten, a felvilágosodás szellemében, teljesen népének élve. 
I t t találkoznak Kirakadesszel, a természet tanulatlan fiával. Ez a vadember 
egyáltalában nem akarja értékelni Totoposz fejlett kultúráját, intézményeit 
és erkölcseit, a természetest többre becsüli az emberi műveltség minden alko-
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tásánál s gúnyos lenézéssel fordít mindent visszájára. Mintegy az б ellen-
lábasa Trézéni, Arténis egyik főtanácsosa, az emberi kultúra áldásait is 
elismerő, derült életfelfogású bölcselő; éppen magas állásánál fogva egyik elő-
segítője, hogy Totoposz lakossága a földön minden emberi gyarlóság mellett 
még egyáltalában elérhető relatív boldogságban él. Később Tarimenes meg-
figyeli a királynőtől összehívott országgyűlés vitáit. Elsősorban a dolgozó 
nép ügyében hoznak törvényt. Meghatározzák a terheket, végetvetnek a 
„vitézi rend ' (nemesség) mindén önkényeskedésének. Majd az állam és egy-
ház viszonyára vonatkozóan vitáznak sokkal gyökeresebb újításokról. Az egy-
házat az állam alá rendelik, az uralkodó, a főpap, az egyházi vagyont elve-
szik, a papokat az állam és község fizetik, nincs államvallás, a vallás magán-
ügy (nyilvánvaló belső ellenmondások!). Közben a különféle felekezetek kép-
viselői a vad Kirakadest meg akarják téríteni, mindegyik sa já t vallásának 
egyedül üdvözítő voltát hangoztatva s ezzel a természet egyszerű fiának 
fogalmait teljesen összezavarják. Végül Trézéni oldja meg a kérdést, teljesen 
az indifferentízmus szellemében: az igaz vallásosság jó cselekedetekben áll, 
nem a szertartásokban és külsőségekben. — Később az országgyűlés a nemes-
ség földbirtok-viszonyairól határoz. A földkérdést nagyjában hűbéri alapon 
rendezik. A birtokokat elidegeníthetetlennné teszik, csak az ingóval rendelkez-
hetik a tulajdonos, viszont a birtokok nagyságát korlátozzák. Végül a bűnök 
büntetéséről határoznak az enyhítő és súlyosbító körülmények tekintetbevéte-
lével. — Egy — Arténis kertjében rendezett — ünnepélyen Tarimenes meg-
ismerkedik egy előkelő totoposzi ember leányával, Tomirisszal, levelezni kezd 
vele. — A szomszéd ország királya, Buzorkám, a családi leszármazás jogán 
magának követeli Arténis országát. Buzorkám országa, Jajgádia, szöges 
ellentéte Totoposznak. Míg az utóbbiban az „egy mindenkiért" elve uralkodik, 
addig az előbbiben a „milliók egy miatt" elve érvényesül. Természetes, hogy 
a deszpotizmus alatt élő, butaságban nevelt nép azt sem tudja, miért harcol, 
hiányzik a hazafiság, a szent ügyért való lelkesedés, így Arténis seregei a. 
többeégben levő jajgádiai hadakat megverik, a zsarnokot elfogják s az orszá-
got — mint nemeslelkű felszabadítók — alkotmányos királysággá teszik, de 
nem bántják önállóságát. Tarimenes is kitüntette magát. Csak egy nagy aka-
dálya van Tomiris keze elnyerésének: a felekezeti különbség. Lelkiismereti 
aggodalmait eloszlatja a Tomiris-sugalmazta megkülönböztetés hit és vallás 
között. A hit egyéni, a lélek mélységébe vág, a vallás társadalmi jelenség, 
dogmák és külsőségek sorozata. Ha valaki változtatja vallását, hite azonos 
maradhat. Így nyugodt lélekkel felveszi Tomiris vallását s Arténistől meg-
ajándékozva, feleségével visszatér hazájába. 

Ebből a vázlatos tartalomból látnivaló, hogy a regényből hiányzik az 
igazi bonyodalom. Nem eleven emberek, hanem nézetek, nem érzelmi, hanem 
értelmi jelenségek állanak előtérben. A fenti tartalom csak érinti, de nem 
részletezi az eszmék ezen harcát; ez azonban nem lehet érdektelen még a mai 
a Bessenyei korával szöges ellentétben álló anti-intellektuális kor olvasójára 
nézve sem. Amit Bergson mond a matematikáról: a legelvontabb tudomány s 
mégis minden pillanatban alkalmazható a valóság tényeire, nagyon jól illik 
a Tarimenesre is. Állandóan a magasban járunk, hűvös elvek és eszmék 
körében, s mégis, ma is, érezzük elevenségüket, sőt ©levenünkbe-vágásukat. 

Teljesen elhibázott értékelés volna, ha valaJki a Tarimenest a poétikai 
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kézikönyvektől mintaszerűen említett regényekhez mérné. Még az ú. n. utazási 
regények közt is szinte egyedül áll. Egyik értéke abban van, hogy egy tépelődő 
lélek tükre, nemcsak az egyetlen magyar állambölcseleti regény, hanem az 
első magyar én-regény is, csakhogy az „én" elrejtőzik több szereplő álarca 
mögé. Amint az ifjú Eötvös A karthausi több alakjában megmutatkozik, 
amint Adám és Lucifer mögött egyaránt Madách lappang, úgy rejtőzik 
Bessenyei nemcsak Tarimenes és Kantakuci, hanem a regény több, sokszor 
csak egy ízben fellépő szereplője mögött. Csak Kukumedéniászhoz méltó nagy-
képű szőrszálhasogatás volna, ha a nézetek, gondolatok eme hullámzásában 
következetessséget keresnénk. Bessenyei éppoly soha meg nem állapodó lélek, 
m nt Széchenyi és Madách. Az igazságkeresés az értékes s- a küzdelem az élet 
lényege — ezt a Lessing és Madách-féle meggyőződést már Bessenyei is 
hangoztatja. 

Viszont tarthatat lan az az álláspont, amely Tarimenest mindenáron 
kulcs-regénnyé akarja tenni. I t t maga a szerző okozta a félreértést, amikor 
a „Világosítás"-ban kijelenti, hogy a regényben Mária Terézia uralkodásának 
akart örök emléket állítani. Azonban, ha Mária Terézia Arténissel azonos, 
akkor nemcsak művészileg, hanem „állambölcseletileg" is idealizált alak, olyan, 
amilyennek Bessenyei szerette volna, hogy legyen. Hiszen Arténis nem abszolút 
uralkodó, hanem alkotmányosan kormányoz s ahol Jajgádiáról van szó, ott 
Bessenyei éppen a meghódított „tartomány" és „gyarmat" módjára kezelt 
Magyarországra gondol félre nem érthető célzással. Elhisszük, hogy a bihari 
remete örökös nosztalgiával gondolt vissza fiatalsága napjaira s abban is 
lehet valami, hogy egy Ferenc korában élő „illuminátus" magyar ember úgy 
tekint vissza Mária Terézia korára, mint valami jajgádiai pária tekintett 
Totoposz boldog lakóira. Mindenesetre: Arténisben sok van (és még több 
nincs) Mária Teréziából. Azonban teljesen megokolatlan Tomirisnak Delfinnel, 
a táncosnővel való azonosítása. Azt pedig, hogy Buzorkám és Jajgádia azonos 
Nagy Frigyessel és Poroszországgal, már eleve valószínűtlen, hiszen a Voltaire-
rajongó Bessenyei Voltaire barátjával szemben ennyire elfogult és tényeket 
hamisító nem is lehetett. Ám, aki a regényt figyelmesen végigolvassa, nem is 
állíthat ilyent. Buzorkám egyszerűen Arténis ellenlábasa: afféle keleti kényúr 
(a „kám" végződés is erre mutat), a jajgádiai állapotok rajzának* semmi köze 
a türelmes és felvilágosodott Nagy Frigyes Poroszországához. Legfeljebb a 
háború megindításának ürügye emlékeztet Nagy Frigyesre, egyéb semmi. 

Aki a felvilágosodás korának lényegét meg akarja ismerni, keresve sem 
találhatna erre alkalmasabb könyvet Tarimenesnél. Descartestől Diderotig 
minden jeles gondolkodó eszméi fel-felcsillannak előttünk, sokszor talán másod-
kézből átvéve és Bessenyei sajátos egyéniségétől átszűrtén. Ez az egyéniség 
még kibélyegzettebben jelenik meg előttünk a regény olvasása után, mint 
amennyire eddig ismertük. I t t is nyilvánvaló, mennyire osztozott Bessenyei 
a magyar közélet akkor élő számos kiválóságával abban a sajátságos kettős 
álláspontban, amely a rendiség kérdésében tudni sem akar változtatásról, 
ellenben a lelkiismeret és gondolat szabadsága tekintetében elmegy a legszél-
sőbb indifferentizmusig. Berzeviczy Gergely mögött nagyon kevesen álltak a 
jobbágyság kérdésében s éppúgy felzúdulnak felsőbükki Nagy Pál ellen, mikor 
az országgyűlésen szerényen csak a jobbágyok helyzetének enyhítéséről mer 
szólni, mint ahogy a totoposzi rendi gyűlésen barátságosan figyelmeztetik a 
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radikális Tenédit, hogy tú l lő t t a célon. A regény i t t néhány évvel megelőzte 
a valóságot! 

Teljesen tisztázta a regény Bessenyei életének egy kényes kérdését: meg-
győződésből lett-e katholikussá. Erre Tarimenes minden sora nemmel felel. 
I t t csak néhány fontosabb helyre utalunk. Ott , ahol a felekezetek képviselői 
küzdenek Kirakadesért, indifferensnek mutatkozik, vagyis az t hangsúlyozza, 
hogy a vallásokban az az értékes, ami közös, nem pedig az, ami elválasztja 
őket (165. 1.). Ha már okvetlen kell választani, a legkényelmesebb a kálviniz-
mus (171. 1.). Nagyon valószínű, hogy lelkiismereti aggodalmait a Tomiris 
levelében kifejtett finom megkülönböztetés oszlat ta el h i t és vallás között 
(420. 1.). Nyilvánvaló, hogy a deista és indifferens Bessenyei könnyen túl tet te 
magát ezen a kérdésen, amely csak a mi korunkban látszik annyira kényesnek 
és jellembevágónak. 

A művelt olvasó — ha sikerül túltennie magát a stílus nehézségein — 
fokozódó érdeklődéssel fogja végigolvasni a könyvet, még akkor is, sőt éppen 
akkor, ha nincs a szerzővel egy véleményen. Amilyen hálásak vagyunk a 
kiadók önzetlensége iránt , éppoly vággyal tekintünk egy teljes, kritikai 
Bessenyei-kiadás elé! —i —<5. 

Béla v. Pukánszky: Geschichte des deutschen Schrifttums 
in U n g a r n . Erster Band. Von der Aeltesten Zeit bis um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts. Münster in Westfalen. 1931. 530 1. Aschendorffsche Verlags-
buchhandlung. 

Ez a könyv első kísérlet, hogy német nyelven bemutassa a történeti 
Nagymagyarország német irodalmának fejlődését és a magyarországi németek 
szellemi kul túráját . Ez utóbbi egyrészt a birodalmi német kultúrában gyöke-
rezik, mert a magyarországi németek sa j á t kultúréletüknek biztosítékát min-
dig németországi rokonaikban látták, de gyökerezik másrészt a magyarsággal 
való politikai, szociális és gazdasági közösségben is. Ebből a kettős szárma-
zásból adódik a magyarországi németek kultúrmunkájának históriai küldetése: 
a magyarság és németség közt szellemi kapcsolatot teremteni. Irodalmunk 
története mutatja, hogy a magyarországi németek mind .jobban tudatára 
ébrednek ennek a történeti hivatásuknak. Ű j u taka t nyitnak a német kultúra 
számára, hogy ez hathasson Magyarországra. Ez a könyv a német anyanép-
től földrajzilag, államilag, történetileg elkülönített kisebbséggel foglalkozik, 
így bevilágít a kisebbségi probléma történetpszichológiai fejlődésébe, ami ma 
német és általános európai szempontból a legégetőbb kérdésekhez tartozik. 

Bleyer Jakab előszava szerint a német kultúrmunkának Magyarorszá-
gon mostoha a sorsa, a német és magyar történelem rövidlátóan agyonhall-
gat ja , pedig legalább a magyar megemlíthetné, hogy tudománya díszépületei-
hez német honfitársai adják a dísszel nem járó, de annál fontosabb alapköve-
ket. Nem akarunk Bleyerrel vitatkozni, de mi ezt másként lát juk. 

A magyarországi német irodalom mindig jelentős része volt a magyar 
szellemi életnek is. Már első irodalomtörténészeink, Cvittinger Dávid, Wal-
laszky P á l a magyar irodalomhoz számít ja a Magyarországon írt nem-ma-
gyarnyelvű termékeket is. Toldy Ferenc, Gyulai Pál és Beöthy Zsolt nem 
veszi ugyan figyelembe a magyarországi német irodalmat, de Szinnyei József 
írói lexikona és Szabó Károly bibliográfiája nagy figyelemre méltatja. 

Irodalomtörténet. 18 
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A magyarországi germanisztika alapítója Heinrich Gusztáv volt. Petz 
Gedeon, Schmidt Henrik meg Bleyer Jakab és mások következnek utána. Pu-
kánszky Béla magyar ember, a budapesti egyetem magántanára ; ezzel a 
magyar nyelven már előbb megjelent munkájával egész ismeretlen világot ás 
fel. Hogy mekkora szorgalommal dolgozta fel a rengeteg kultúrhistóriai érde-
kességet, arról fogalmat lehet alkotni abból, hogy az 530 oldalas könyvhöz 
80 apróbetűs oldalon sorolja fel forrásmunkáit. (Középfelnémet és latin idé-
zeteit német fordításban is kellene adnia, mert bár a munka elsősorban a 
tudományos világnak szól, témája mégis érdekli az intelligens laikust.) 

Néhány érdekes adata. Mivel a magyarok megtérítése német, elsősorban 
bajor papok és legelsősorban Pilgrim passaui püspök müve, valószínű, hogy 
István király nevének megválasztásánál a passaui püspükség védőszentje, 
István vértanú volt a példa. (1,0. 1.) — A magyar öltözet és hajviselet a 
középkori magyarországi német városokban szigorúan tilos volt. Az ez ellen 
vétőket az erdélyi szászok még az oltári szentségtől is el t i l tot ták. (46. 1.) — 
Chypenwerger osztrák népénekes (1437—39 közt) a németekre panaszkodó 
magyarok szájába adja e sorokat: 

wir wellen chainen deutschen hie habn 
wir wellen se ausz dem land hie jagn, 
wir sein allzeit mit in ser uberladen. (97. 1.) 

A bécsi egyetemet alapításától (1366) a mohácsi vészig ötezer magyar-
országi diák hallgatja. (109. 1.) — A mohácsi vész után Luther Mária ma-
gyar királynőnek ír négy vigasztaló zsol tár t : Vier tröstliche Psalmen an die 
Königin von Ungarn. 1526. (115. 1.) — Wienben már Luther előtt prédikált 
Kaltenmacher szerzetes a bűnbocsátó cédulák ellen és ugyanott a franciská-
nusok majdnem minden templomban a reformáció tanait hirdették. (128. 1). 
— Sopronban is először franciskánus szerzetesek prédikáltak a katholikus dog-
mák ellen. (130. I.) — Valentinus, brassói könyvkereskedő 1543-ban az ú j 
gimnáziumi könyvtárnak 312 forintért száll í tott könyveket. (148. 1.) — Man-
del Kristóf (1536) az első zsidó író a magyarországi németek közt. (172. 1.) 
— Gorgias János brassói gimnáziumi igazgató Veriphantors Betrogener 
Frontalbo c. regénye (1670) a legrégibb németnyelvű neveléstani regény. 
(345. 1.) 

Pukánszky értéke szemünkben, hogy magyar kultúrát hirdet a nyuga-
tiak számára is érthető világnyelven. Szívesen vennők, ha hőseit szembeállí-
to t t a volna a magyar irodalommal és a kölcsönhatásokat nemcsak szórvá-
nyosan mutatná ki. Témája olykor annyira elragadja, mintha nem is magyar 
embert, hanem kizárólag a németekkel szimpatizáló írót olvasnánk. Mikor a 
szepesi elzálogosított városokról írja, hogy javukra vált az elzálogosítás, 
mert a magyarok kezében maradt városok falvakká süllyedtek (22. 1.), a témá-
ban valószínűleg igaza van, de a magyar olvasó méltán elvárhatná, hogy 
valami enyhítő körülménnyel, magyarázat ta l szolgálna. E könyv olvasása 
után a külföldi jogosan kérdezheti, hogy miért mutogatjuk mi az idegenek-
nek fővárosunkat oly büszkén, holott azt németek építették; Budán város-
bíró a középkorban csak az lehetett, aki bebizonyította, hogy négy őse német 
volt ; a magyar ember tanúsága bíráskodásnál csak akkor bírt érvénnyel, ha 
a németek is igaznak mondták; Pesten háztelket csak német polgár vásárol-
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hatott stb. (38—39. 1.) Hogy az ilyen „tárgyilagosság"-ot mennyire kihasz-
nálják ellenünk, abból kaptunk már leckét, mikor a háború előtti térképeink 
a nemzetiségeket oly hűen feltüntették, hogy ezzel ellenségeinknek előre fel-
rajzolták a mai Csonkamagyarország határait. Pukánszkynak ezer alkalma 
lett volna könyvében rámutatni a magyar kultúra eredményeire és a nagy 
nehézségekre, melyekkel állandóan küzdenünk kellett. Sohasem említi, hogy a 
leírt németajkú írók mellé mindig sokkal elsőbbrangú magyart tudunk tenni. 
Minden sovinizmus nélkül megállapíthatjuk, hogy a magyar irodalom sokkal 
számottevőbb, íróink világirodalmi viszonylatban is sokkal kimagaslóbbak, 
mint a magyarországi németeké, vagy akár az osztrákoké, holott ezeknek a 
német világnyelv sokkal nagyobb előnyt biztosít, mint a mi elszigetelt 
nyelvünk. 

Pukánszky a magyar helységeket soha sem említi magyar nevükön, 
hanem mindig csak így: Ofen, Pressburg, Leitschau, Bartfeld, Kaschau, sőt 
a színmagyar Kolozsvár is csak Klausenburg. Ha már nagyon udvariasak aka-
mnk lenni a németekkel, kitehetjük a magyar városnév után zárójelben a 
németet, de Pukánszky még fordítva sem teszL Elég, ha egy faluban a 
toronyőr német, a németek azonnal német nevet adnak a falunak. 

A könyv a Deutschtum und Ausland; Studien zum Ausland-deutsch tum 
und zur Auslandskultur 34—36-ik köteteként jelent meg. 

Szabó István Andor. 

Mai M a g y a r Múzsa . Vajthó László szerkesztésében kiadja a Könyv-
barátok szövetsége. Budapest, 1930. 176 L Kir. M. Egyetemi Nyomda. 

Vajthó László anthológiáját szidja az, aki nem került bele: mert nem 
került bele — és szidja, aki belekerült: mert nincs megelégedve a mélta-
tással; az egyes politikai pártok tagjai azért szidják, hogy miért vette be 
az ellentétesen gondolkozó, tehát hazaáruló politikai meggyőződésű költőt; 
az egyes irodalmi irányok pedig azért, hogy az anthológia szerkesztője miért 
vette be a saját alsó határon mozgó költőit és miért nem az ő alsó határon 
mozgó költőiket, és így tovább. Amint halljuk, Vajthó László meg akarja 
írni egy anthológus panaszait a halavány holdnál. De tréfán kívül: az antho-
lógusnak nehéz a sora. Be kell vennie gyűjteményébe minden irodalmi tár-
saságnak, minden lapnak, minden világnézetnek költőit. Tekintettel kell len-
nie a neves kritikusokra. Ha ma Babicsról akar valaki írni, hivatkoznia kell 
Schöpflin Aladárra, vagy Császár Elemérre, vagy a kettő között Pintér 
Jenőre. A mult íróiból könnyebb anthológiát szerkeszteni, mint e nyugtalan 
évtizedek megoldatlan problémái közepette a harcos jelenből. Az antholó-
gusnak nem az a célja, hogy sa já t ízlését kövesse, hanem, ha a mai irodalom 
tiszta tükrét akarja adni, a szétszakadt nemzet minden pártjának képvise-
lőiből kell vennie. Aki anthológiát szerkeszt, bizonyos idő múlva olyan lesz, 
mint aki körhintán ül: elszédül, minden egybefolyik előtte — nem tudja az 
értékest megkülönböztetni az értéktelentől. 

A különféle irodalmi és politikai pártok közepette nekünk higgadt állás-
pontra kell helyezkednünk az anthológussal szemben. Megállapíthatjuk, hogy 
Vajthónak sikerült az anthológia-szerkeeztés körhintáján megőriznie tisztán-
látását. Meg kell állapítanunk, hogy teljes jóhiszeműséggel mindent megtett, 
amit lehetett, sőt az udvariasságban talán kissé túl is ment a rendes határon. 
Ha könyvét egybevetjük Pintér Jenő és Sajó Sándor közös anthológiájával, 
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feltűnik, hogy a régebbi anthológia sokkal szűkebb marokkal osztogatta a 
halhatatlanságot, viszont Vajthóé nemcsak sokkal bővebb, hanem változato-
sabb és kiálh'tásában is remekmű. 

131 költőt szerepeltet (köztük 11 nőt), egy-egy kritikusából — 51 kri-
tikustól — vett ismertetéssel, egy-egy legjellemzőbb költeményével, a költő 
fényképével és eredeti aláírásával. Képzeljük csak el azt a nagy munkát, míg 
összegyűjtötte és kiválogatta a ma élő költőket, aztán verseikből és kri-
tikusaikból a legjellemzőbbeket! Elismerést érdemel ez a nagy szorgalmat, 
szakismeretet, ízlést követelő munka. 

Hogy a százharmincegy költő közül kit nem vettünk volna be, erre 
nagyon nehéz felelni. Hálátlan dolog ilyen darázsfészekbe belenyúlni. Száz 
év múlva mosolyogni fognak azon, hogy kit tartunk ma kortársaink közül 
igazi költőnek és kit nem. Petőfi jó ideig hiába keresett kiadót versei szá-
mára, a Honderű 1847 február 9-i száma szerint pedig Hiador munkái a 
divatos Petőfi verseinél jóval fönnebb állanak! — Azt azért mégis megmond-
hatjuk, hogy a cikkünk elején említett kifogásokat leginkább e költők ellen 
hallottuk: Balázs Béla (mert színmű- és prózaíró, de annyi verset, mint ő, 
minden művelt ember írt), Bródy László, Fenyő László, Komlós Aladár, 
Lovász Pál, Migrai József, Mollináry Gizella, Simon Andor, Tőrök Sophie. 
Ezek közül bizony legtöbbnek nevét még korai volt hangzatossá tenni az 
anthológiában. 

Külön dicséretet érdemel az Egyetemi Nyomda, hogy külön képet raj-
zoltatott minden egyes költőről. A különböző festőművészektől készített arc-
képeknek szép, egységes a stílusa. Legjobban sikerültek a következő arcképek: 
Madai Gyula, Mécs László, Telekes Béla. Kevésbbé sikerültek ezeké: Aprily 
Lajos, Gyökössy Endre, Havas István, Kis Menyhért, Laczkó Géza, Lampérth 
Géza, Némethv Géza, Rédey Tivadar, Sik Sándor és Szász Károly. (, r_ 

A Nagykőrösi Arany János Társaság Évkönyvei. V. kötet. 
Szerkesztette Tőrös László. Nagykőrös, 1930. 232 1. A Nagykőrösi Arany 
János-Társaság kiadása. 

Irodalomtörténeti vonatkozású cikkei: Bárd Miklósné: Barátságunk 
Rákos Jenővel; Kozma Andor: A löbi gazda (vers Vargha Gyuláról); Göde 
Lajos: Emlékbeszéd görzsönyi Vargha Gyula felett; Horváth József: Emlé-
kezés Vargha Gyuláról (vers); Dezső Gyula: Arany János Fülemiléje vonat-
kozással a magyar szokásjogra; Pethes Béla: Szemelvények a jelenkori erdélyi 
költők müveiből; Gulyás József: Szász Károly néhány zsoltár-átdolgozása; 
Tantó József: A magyar nép jelleme Arany János költészetében; Olasz Imre: 
Tomori Anasztáz; Farkasfalvi Kornél: Bizalmas feljegyzések Kassai Vidor-
ról; Osváth Ferenc: Mentovics Ferenc; Törös László: Sárvári Pál, Arany 
János professzora. 

A Nemzeti Szinház és Kamara Színházának Zsebkönyve. 
Szerkeszti: Mészáros Sándor László. 1931. Második évfolyam. 

A zsebkönyv hasznos és hiteles forrása a Nemzeti Színház történetével 
foglalkozó szakíróknak. Csathó Kálmán Magyarország kormányzójáról, mint 
a Nemzeti Színház patrónusáról, ír benne; Herezeg Ferenc szellemes ötleteket 
és idézeteket közöl; Hevesi Sándor megírja a Kamara Színház történetét; 
Szász Károly Fáy Szerénáról, Galamb Sándor a Nemzeti Színház 1892. évi 
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bécsi vendégjátékáról emlékezik meg; Turchányi István Odry Árpád színészi 
arcképét vázolja; Bálint Lajos a modern képzőművészetek és az ú j színpadi 
törekvésekről értekezik; Rexa Dezső Nemzeti Színházi anekdótákat beszél el; 
Nagy Adorján a színésznevelésről elmélkedik; Péchv Gyula a Nemzeti Szín-
ház idegennyelvű előadásáról (1837—1849) számol be; Pataki József Katona 
Józsefről és a Nemzeti Színházról, Pataki József a Nemzeti Színház múzeu-
máról közöl adatokat. A zsebkönyv hivatalos részében a színház személy-
zetének teljes névsorát, a Nemzeti Színház és a Kamara Színház 1929—1930. 
évi teljes műsorát találjuk. A mult évadban volt 11 bemutató előadás (ebből 11 
eredeti magyar) és 17 felújítás (ebből 9 magyar). Az érdekes és tanulságos 
könyvet Voinovich Géza Keresztút c., Kisfaludy Károlyról szóló egyfelvonásos 
színműve rekeszti be. 

Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyve. 1930. Szer-
keszti Szemere Samu. Budapest, 1930. 390. 1. 

Bennünket az IMIT évkönyvéből az irodalomtörténeti vonatkozású részek 
érdekelnek. Eisler Mátyásnak Bánóczi József levélíró művészetéről í r t tanul-
mányát nem tar t juk szerencsésnek. A cikkíró mindúntalan saját magát állítja 
előtérbe; s ha már levélíró művészről beszél, akkor szerencsétlenül választotta 
meg az ilyen idézeteket leveleiből: A Margit már kész gazdasszony (49. 1.); 
vettem levelét (50. 1.); nem tudom adresszét (51. 1.); a héber órák számához 
nem szabad hozzáadni, tőle nem szabad elvenni egy félórát sem (54. 1.); 
kérem, gyűjtsenek tóratekercsre, öt frttól fogva elfogadok (56. 1.); közzéadva 
nem lett (61. 1.); direkt erdélyi zsidó dolgokat (kétszer, 63. 1.); szidjuk ki 
egymást (ausschelten), maga varjú-apa (Raben-Vater) stb. A többi cikk 
kifogástalan magyarsága mellett komikusan hat, hogy éppen ennek a címe: 
a „levélíró művész". — Csetényi Imrének az Egyenlőség hetilapról szóló cik-
kéből láthatjuk, hogy irodalmunk jó nevei közt mily tekintélyes számban sze-
repelnek a zsidók. — Szépen ír Fodor Gyula Goldmark magyar voltáról. 
A zene mesterei közül zsidó volt többek között Rózsavölgyi Márk (Rosen-
thal), Reményi (Hoffmann) Ede, Popper Dávid, Joachim József. 

Barta János: Az ismeretlen Madách. Budapest, 1931. 84 1. 
A szerző kiadása. 

Szellemtörténeti dolgozat. „Tanulmányomat, két kinntöltött év sok emlé-
kéért, a Berlini Collegium Hungaricumnak ajánlom." A szerző az eddigi 
Madáchcsal szemben az igazi Madáchot, az író eléggé meg nem értett szemé-
lyiségét magyarázza. Végigpillantva pályáján, esztétizálását a következő 
eredménnyel végzi: „Láttuk, hogy főműve egyelőre eltereli figyelmét szemé-
lyisége problémájáról. Ez az elterelődés állandóvá válik a Tragédia váratlan 
sikerével. Most már az íróság olyan erős falat alkot lelkében, amelyen a sze-
mélyiség panasza nem tud áthallatszani. De ez a csonka egyéniség élete utolsó 
éveit mégis döntően befolyásolja. Hiába ír tovább, drámát, verset, novellát, 
értékeset nem tud többé alkotni." 

Bálint N a g y István: Sámboky János orvosi működéséről. 
Budapest, 1929. 28 1. 

A szerző értekezése az Orvosi Hetilap Tudományos Közleményei című 
sorozatban jelent meg. örvendetes, hogy az orvosdoktor egyúttal ilyen mód-
szeresen képzett történettudós is. Főszövegét gondos lapalji jegyzetek kísérik, 
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mindenütt hivatkozik forrásaira, felkutatja a tárgyára vonatkozó egész XVI. 
századi latin irodalmat. A szerző kétségtelenül hivatott volna a hazai orvos-
tudomány egész múltjának feltárására. 

B e ö t h y Z s o l t : A m a g y a r i roda lom k i s - t i ikre . Hetedik kiadás. 
Saj tó alá rendezte s bevezetéssel és könyvészeti függelékkel ellátta Kékv Lajos. 
Budapest, 1931. 256 1. Athenaeum-kiadás. 

Beöthy Zsolt remekmüvének új kiadása számos képpel. Kékv Lajos 
értékes függeléket csatolt a könyv szövegéhez: irodalomtörténeti repertóriu-
mot és tárgy történeti repertóriumot; az előbbiben az egyes írókra vonatkozó 
legfontosabb munkákat állítja össze, az utóbbiban a nevezetesebb irodalmi 
témákhoz kapcsolódó szépirodalmi dolgozatokról számol be. 

Bessenyei György: A törvénynek útjai. Tudós Társaság. 
Budapest, 1930. 84 1. (Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerkeszti Vajthó László. 
1. szám.) 

Vajthó László irodalmi vállalatában jeles magyar íróknak kiadatlan, 
elfogyott vagy lapokban szétszórt művei jelennek meg. Ez a sorozat közeli 
rokonságban áll a budapesti állami Berzsenyi Dániel-reálgimnázium tanulóitól 
eddig kiadott két Bessenyei-könyvvel: a Hunyadival és a Tarimenes Utazá-
sával. A most közreadott két kis bölcselő szellemű munkának egy régi kézirat 
szolgált alapjául, mely a pápai szentbenedekrendi reálgimnázium tanári könyv-
tárának tulajdona. A szöveget a mai helyesírással közölte a szerkesztő, de 
megtartotta Bessenyei György tájnyelvi sajátságait. 

B e s s e n y e i G y ö r g y k i s ebb kö l t eménye i . Kiadta a nyíregyházai 
ágostai hitvallású evangélikus Kossuth Lajos-reálgimnázium Bessenyei György-
önképzőköre. Nyíregyháza, 1931. 96 1. 

A nyíregyházai evangélikus diákok Belohorszky Ferenc reálgimnáziumi 
tanár irányításával derék munkát végeztek, mikor hozzáférhetővé tették az 
út törő testőríró szétszórt költeményeit. A kis kötet egyike a leghasznosabb 
ifjúsági kiadványoknak, tudományos használatban is megállja a helyét, nagy 
könnyebbséget jelent, mert az érdeklődőknek nem kell könyvtárakba futkos-
niok a XVIII. századi nyomtatványok után. A diákok ötszáz példányt ingyen 
küldtek szét kiadványukból a tudományos egyesületeknek, iskoláknak és iro-
dalomtudósoknak. 

B e t h l e n - e m l é k k ö n y v . Kiadják a szegedi Árpádházi Szent Erzsébet 
leányliceum református növendékei. Szeged, 1930. 56 1. 

Az állami leányliceumba járó református leánykák Bethlen Gábor emlé-
kének kegyeletes ápolására vallástanáruk vezetése mellett kiadták ezt a kis 
füzetet a maguk dolgozataival és néhány régi irodalmi emlék szövegének köz-
lésével. A kedves gondolat minden dicséretet megérdemel. Az irodalomtörté-
neti vonatkozású szövegeket már megjelent kiadásokból gyűjtötték össze a 
növendékek s jegyzeteikben gondosan felsorolják forrásait . 

Bíró Lajos Pál: A Nemzeti Szinház története 1837—1841. 
Budapest, 1931. 148 1. Pfeifer-kiadás. 

Bayer Józsefnek a nemzeti játékszín történetéről szóló munkája annak 
idején (1887) részletesen feltárta a hazai színházi törekvések fejlődését; a 
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most közreadott tanulmány szerzője még bővebben foglalkozik a Nemzeti 
Színház életének első öt esztendejével. Külön érték a könyvben Péchy Gyulá-
nak, a Nemzeti Színház nyugalmazott titkárának, gondos egybeállítása arról, 
hogy négy éven keresztül napról-napra milyen darabokat játszottak az ország 
első színházában. (A pesti magyar színház műsora 1837 augusztus 22-től 
1841 április 3-ig.) 

Brachfeld Olivér: Magyar vonatkozások a régi katalán 
i roda lomban és a k a t a l á n népba l ladában . Budapest, 1930. 102 1. 

A középkori és újkori katalán költőknek nagyon homályos fogalmaik 
voltak Magyarországról, de azért munkáikban fel-felbukkan Magyarország képe. 
A magyarok emlegetésének nincs pozitív tartalma, az érdeklődés nem a való-
ság ismeretén alapul, hanem csak a képzeleten. Ennek az irodalomnak magyar 
alakjai és magyar vonatkozásai azzal a néhány magyar emberrel hozhatók 
összefüggésbe, akik az évszázadok leforgása alatt néha elvetődtek a katalán 
földre. A katalán nép képzeletében Magyarország hatalmas királyság gyanánt 
élt egészen a legújabb korig. 

Csahihen Károly: Pest—Buda irodalmi élete 1780—1830. 
I. köt. Budapest, 1930. 148 1. A szerző kiadása. 

A források gondos jelzésével szól a következő témákról: Bessenyei 
György pesti akadémiája, Ráday Gedeon s az i f jú írók, tudományegyetem és 
a piarista ház, Kazinczy Ferenc pesti látogatásai, színműirodalmunk első haj-
tásai, a nyomdák, könyvkereskedések és irodalmi körök, a Martinovics-össze-
esküvés részesei, Széchenyi Ferenc eszményei. 

Császár Elemér: Ferenczi Zoltán emlékezete. Budapest, 1930. 
40 1. A M. T. Akadémia kiadása. 

Ezt az akadémiai emlékbeszédét 1930 január havában olvasta fel a 
szerző. Ferenczi Zoltán gondosan kidolgozott tudományos képe mellett emberi 
alakjának is beható rajzát nyúj t ja , azonkívül rávilágít munkásságának eddig 
csak nagyon kevesektől ismert ágára: szépirodalmi alkotásaira. Ebben a te-
kintetben az emlékbeszéd forrásjellegű. Ferenczi Zoltán nemcsak irodalom-
történetíró volt, hanem regényíró, drámaíró és költő is. 

Dénes Tibor: Péterfy Jenő esztétikája. Pécs, 1930. 52 i. 
Péterfy Jenő nagy ígéret volt, bár életmüve csonka maradt. Nem alko-

tott egységes esztétikai rendszert, mégcsak vezérfonalat sem adott s mégis 
nagy hatása volt a modern magyar esztétikára. A független, autonom eszté-
tika hirdetője volt, megszabadította a széptudományt az etikai és metafizikai 
elemektől. Renaissance-esztétikus, így esztétikája is dogmatikus, dogmatikáját 
önmaga alkotta meg. A renaissance-ember tragikuma az a sok ellenmondás, 
ami esztétikájában van, de ez egyúttal átmenet a jövő magyar esztétikájába. 

Döry Ferenc: Gróf Buttler János házassága. Pécs, 1931. 148 L 
Mikszáth Kálmán különös házasságának megdöbbentő meséje egészen 

új megvilágítást nyer ezzel az értékes történeti tanulmánnyal. A regényíró 
azt állította, hogy munkája elejétől végig valóságos események írásba fog-
lalása, most azonban kiderül, hogy Buttler János házassága egészen másként 
történt. A történettudós az egri érseki levéltár régi iratai és az egykorú leve-
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Iezések alapján megírta a szerencsétlen házasság igaz történetét; anyaggyűj-
tése alapján lesújtó ítéletet mond Buttler János jelleméről; hibáztatja Mik-
száth Kálmánt is, hogy készpénz gyanánt fogadta a felvidéki Bernáth-család 
közléseit az esetről. E sorok írója — éppen a történettudós nagy gonddal 
egybegyűjtött adatai alapján — nem l á t j a annyira könnyelműnek a Ludovika-
akadémia nagy alapítványtevőjét, a Döryek az if jú grófot valami módon 
mégis csak belekényszerítették a házasságba s ezt a tragikus lépést az egy-
házi hatóságok semmi módon sem tehették jóvá. Nem a papi szűkkeblűség dolga 
volt ez — amint Mikszáth Kálmán vi ta t ja — hanem az elvhű ragaszkodás 
a katholikus vallás tanításaihoz. 

Emlékkönyv Négyesy László hetvenedik születésnapja al-
kalmából . Közrebocsátotta a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. Szer-
kesztette Pintér Jenő. Budapest, 1931. 214 1. 

Az emlékkönyv tartalma azonos folyóiratunk ez idei I—IV. (január— 
június) számának szövegével. A kötetet irodalomtörténetíróink Társaságunk 
márciusi közgyűlésén nyújtották á t a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
elnükének. 

Faludi Ferenc: Caesar Aegyptus földjén Alexandriában. 
Szomorújáték öt felvonásban. Kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta Gálos 
Eezső. Győr, 1931. 46 1. Különlenyomat a győri női felső kereskedelmi iskola 
értesítőjéből. 

Azzal, hogy G. R. közzétette Faludi Ferenc eddig kiadatlan iskolai 
drámájának szövegét, jó szolgálatot t e t t az irodalomtudománynak. A Caesar 
egyetlen kéziratát a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi, ennek a kéziratnak alap-
ján készült a szerző kiadása. A színdarabot 1749-ben játszották először a 
nagyszombati diákok, ezt az előadást Faludi Ferenc 1751-ben, mint a kőszegi 
gimnázium rektora, megismételte. Míg másik iskolai drámája, a Constan-
tinus már régen megjelent, a Caesar teljes szövegének közreadására nap-
jainkig kellett várakoznia az irodalomtörténetírásnak. 

Halmi Bódog: Móricz Zsigmond, az író és az ember. Buda-
pest, 1930. 80 1. A szerző kiadása. 

Célja, hogy világosan feltárja Móricz Zsigmond emberi és írói a lakjá t . 
Végső eredménye: „Móricz Zsigmond etílusművészete és a novellában meg-
ragadó drámai megelevenítő ereje dacára sem reprezentatív írója világirodalmi 
viszonylatban a mai Magyarországnak." Naturalizmusa a külföld számára 
nem adhat többé szenzációt, elkésett. „A mi számunkra azonban felbecsülhe-
tetlen nemzeti és nyelvművészeti érték az az el nem petyhüdt kifejező erő, 
mely dacára a már sokszor említett fabulista vékonypénzüségnek és önmaga-
ismétlésének, egyre szélesebb magyar rétegekbe férkőzik diadalmas, hódító len-
dülettel. Ahhoz, hogy ez a magyar határokon túlmenő világsikerré emelked-
jék, mához fonódottabb, több művészetkultúrát árasztó és a ma történéseivel 
és a világháború utáni ember lelki átalakulásával szolidárisabb átéléseket kell 
megörökíteni." 
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H a n g a y S á n d o r : A z é r t i s ! Budapest, 1931. 192 1. Hangay Sán-
dor Kék Könyvének kiadása. 

A kötet számos új író életrajzával ismerteti meg az irodalomtörténet 
kutatóját . Szerkesztője harcot hirdet azok ellen az öregek ellen, akik már 
idegenkednek minden munkától s mégis elfoglalják a dolgozni vágyó fiatalok 
helyét. „Az öregek jelző nem kort jelöl, hanem a szellemi rugékonyság és 
tettrekészség sorvadását. Rákosi Jenő a magyar újságírás koronázatlan feje-
delme pátriarka évekkel vállán is szellemi erejének teljes birtokában harcolt 
fiatalosan utolsó lehelletéig. Gyulai Pál energiája és nemes lendülete sem vesz-
tet t erejéből még akkor sem, mikor már gyöngybetűit reszketve ír ta a kéz. 
Gróf Apponyi Albert tudása és szónoki meggyőző ereje ma is fiatalosan hevít 
mindenkit. Ezek és a hozzájuk hasonlók nem öregek! örök fiatalok ők. Elle-
nük nem harcolunk, hiszen közénk tartoznak. Szellemük él, hat és velünk 
küzd." A szerkesztő köré egész kis írói kör csoportosul; Hangay Sándor föl-
fedezettjei: Bálint Géza, Baróti Dezső, Fazekas Ernő, Gál György, Gergely 
Ernő, Görög László, Hárs László, Radnóti Miklós, Szabados Sándor, Sza-
lacsy Imre, Tamás István, Várkonyiné Berecz Irén és Virágh Rózsi. 

H a n k i s s J á n o s : J u l e s V e r n e . A tudomány a szépirodalomban. 
Budapest, 1930. 132 1. Franklin-Társulat. 

Verne nem volt mindig gyermekolvasmány; volt idő, mikor minden rendű, 
rangú és korú embert magával tudott ragadni. A Temps folytatásos Verne -
regényeit csak úgy leste az egész világ. Az irodalom és az ifjúsági irodalom 
közt Hankiss János nagyon helyesen nem rangkülönbséget, hanem csak mód-
szerbeli eltérést talál. Végigkutatja Verne minden művét irodalomtudományi 
és szellemtörténeti szempontból; megvilágítja előttünk, hogyan jö t t létre 
minden egyes Verne-regény és mennyiben jellemzi korát; milyen tudományágat 
népszerűsít. Meghatározza Verne értékeit, jelentőségét, nem hallgatja el hibáit 
sem. Szép könyv. Kívánatos volna, hogy franciául is megjelennék! 

Hegedűs Lóránt: Rákosi Jenő emlékezete. Budapest, 1930. 
20 1. A M. T. Akadémia kiadása. 

A megemlékezés a M. T. Akadémia elhúnyt tagjai fölött t a r t o t t emlék-
beszédek sorozatában jelent meg. Rákosi Jenő pályájának általános jellemzé-
sén kívül rámutat a szerző a kitűnő publicista politikai tehetségének drama-
tikus és romantikus alapvonására, a germanizálással szemben való állásfog 
lalására s bámulatos írói és szónoki rögtönző erejére. 

Katona József új síremlékének felavatási ünnepélye halála 
évszázados fordulóján, 1930 április 26—27-én. Kecskemét, 1931. 56 1. A Ka-
tona József-Kör kiadása. 

Az 1930. évi kecskeméti Katona-ünnepség leírása. (Az új síremlék létre-
jötte, Az exhumálás és temetés, A Kisfaludy-Társaság és a Katona József-Kör 
díszülése, A Nemzeti Színház díszelőadása, A síremlék felavatása, A város 
díszközgyűlése, A Katona-emlékkiállítás.) 

Kováts József: Török Gyula élete. Kolozsvár, 1930. 60 1. 
Doktori értekezés, Kolozsvárt nyomtatták, a pécsi egyetem bölcsészet-

kari doktori dolgozatainak sorozatában jelent meg. Részletesen ismerteti a 
korán elhúnyt regényíró életét és munkáit. Török Gyula nagyrahivatott tehet-
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ség volt, de nem fejlődhetett ki; a hanyatló magyar középnemesség írója 
Nem Tolnai Lajos gyűlölködésével, Mikszáth Kálmán kedélyességével és Hei 
czeg Ferenc könnyedségével szemlélte a magyar dzsentrit, hanem bánatos 
komolysággal foglalkozott a magyar földbirtokos középosztály pusztulásával. 
Még csak Kaffka Margit szólalt meg ebben a hangnemben. 

Lehe l I s t v á n : J á s z a i Mari uto l só szerepe. Budapest, 1931.2441. 
Lampel-kiadás. 

A magyar színészet története értékes munkát nyert ebben az eleven írói 
készséggel megírt kötetben. Függelékét a magyar dráma történetének kutatói 
is sikerrel forgathatják. 

Lósy—Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei. 
1718—1786. I. rész: Hatvani István élete és önéletrajza. Az ördöngösségéről 
szárnyrakelt mondák. Debrecen, 1931. 218 1. A Debreceni Tisza István-Tudo-
mányos Társaság I. osztályának kiadványai. 

A szerző is, a Tisza István-Társaság is, méltán tekinthet büszkeséggel 
erre az értékes munkára. Sajnálatos valóság, hogy egyetemi és műegyetemi 
tanáraink — a reális szakokon — keveset érdeklődnek tudományszakuk hazai 
fejlődése iránt, nem emelik ki neves elődeik érdemeit a feledésből, tudomány-
történeti érzékük és nemzeti kegyeletük nincs arányban kitűnő szaktudásukkal. 
Magyarv-Kossa Géza, Nékám Lajos, Győri Tibor, Zelovich Kornél s még 
néhányan elszigetelten dolgoznak, a legtöbb katedra gyökértelenül áll a magyar 
földön, tanár és tanítvány vajmi keveset tud a múltról. Lósy-Schmidt Ede 
államvasúti főmérnök már hosszú idő óta teljesíti mások kötelességét, kutat ja 
a magyar szellem fejlődését a műszaki tudományokban, most közreadott 
monográfiája is fontos forrásmű a jelen és a jövő számára. A híres debreceni 
polihisztor pályájára nézve gondosan egybeállít és megbírál minden mozza-
natot, az életrajz mellett tanulságos korképet fest, könyve függelékében közli 
a tudós debreceni tanár latinnyelvű önéletrajzát. A szerző nemcsak helyes 
tudományos módszerrel — a főszöveget a lap alján kísérő jegyzetekkel — 
dolgozik, hanem világosan is ír, nem idegenkedik az egyszerűbb és rövidebb 
mondatoktól, lehetőleg kerüli az aki, amely használatát, mellőzi az aláren-
delt és közbevetett mondatok kúszáltságait. 

M a g y a r I r o d a l m i R i t k a s á g o k . Szerkeszti Vajthó László. Kiad-
ják a magyar középfokú iskolák tanárai és diákjai. Nyomja a Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. 1931. 

A budapesti állami Berzsenyi Dániel-reálgimnázium kezdeményezéséből 
— Vajthó László reálgimnáziumi tanár érdemes gondolatából — komoly ifjú-
sági mozgalom lett. A tanáraiktól lelkesített diákok valósággal újjáélesztik 
a Magyar Tudományos Akadémia és Heinrich Gusztáv félbehagyott Régi 
Magyar Könyvtárát. Most Vajthó László újabb indítása nyomán Magyar Iro-
dalmi Ritkaságok címmel igen jó elgondolású tudományos sorozat indult mog. 
kötetkéit különböző iskolák tanulói rendezik sajtó alá tanáraik felügyelete 
mellett. Eddig a következő számok jelentek meg: 1. Bessenyei György: A tör-
vénynek útja. Tudós társaság. (Budapesti áll. Berzsenyi Dániel-reálgimná-
zium: Vajthó László.) — 2. Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. (Ugyanaz.) 
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— 3. Benyák Bernát: Joas. Piarista iskolai dráma 1770-ből. (Budapesti 
kegyesrendi gimnázium: Perényi József.) — 4. Bessenyei György: Egy magyar 
társaság iránt való jámbor szándék. Bécs, 1790. (Budapesti áll. Verbőczy 
István reálgimnázium: Várady Zoltán.) — 5. Károlyi Gáspár: Két könyv. 
Debrecen, 1563. (Budapesti evangélikus leánykollégium: Jablonowsky Piroska.) 
— 6. Temesvári Pelbárt müveiből. (Budapesti cisztercirendi Szent Imre-gimná-
zium: Brisits Frigyes. A latin eredetihez csatolt magyar fordítás az ifjúsági 
munkát irányító tanár szép és gondos fordítása.) — 7. Péterfy Jenő zene-
kritikái. (Budapesti áll. Berzsenyi Dániel-reálgimnázium: Vajthó László.) 

Magyar Bálint: A Nemzeti Színház előtti magyar színé-
szet történetének vázlata. Budapest, 1931. 

A pesti magyar színház megnyitása előtt három színészi nemzedéket 
állít egymás mögé: az első 1790—1806, a második 1806—1827, a harmadik 
1827—1837 időkörében egyengette az utat a fővárosi állandó színészet és 
színház megalapozása előtt. Az úttörők küzdelmeit sok érdekes adat világítja 
meg, a kicsiségek olykor nagyobb megvilágító erejűek, mint az általánosan 
ismert följegyzések. A Nemzeti Színház megnyitása után a vidéki színészet 
rohamosan veszít jelentőségéből, bár munkássága az irodalmi érdeklődésnek 
továbbra is élénk fokozója. 

Monsberger Ulrik: A hazai német naptárirodalom törté-
nete 1821-ig. Budapest, 1931. 78 1. (Német Philologiai Dolgozatok. 46. sz.) 

Az évszázadok sorrendjében az egyes nyomdahelyek szerint ismerteti a 
magyarországi németnyelvű kalendáriumok tartalmát. A dolgozat végén a 
naptárak időrendi egybeállítása és a tárgyára vonatkozó repertórium. 

Osztern Rózsa: Zsidó újságírók és szépírók a magyaror-
szági németnyelvű időszaki sajtóban a Pester Lloyd megalapí-
t á s á i g 1854-ig. Budapest, 1930. 96 1. 

Szerző azon az állásponton van, hogy a zsidóság nemcsak vallás, ha-
nem egyúttal különálló f a j is; ennek az önálló népcsoportnak a hazai írói 
világba való bevonulását vizsgálja tüzetesen és elfogulatlanul. A zsidó írók 
1819 táján kezdenek feltűnni Magyarországon, egyelőre német nyelven írnak, 
térfoglalásuk rohamos. Fürgeségük nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyar-
ország németnyelvű hírlapirodalmát felvirágoztassák. Munkásságuk közép-
pontja Pozsony és Pest. Irodalmi alkotásaik nem emelkedtek a középszerűség 
fölé, maradandóbb dolgokat csak Saphir Móric, Beck Károly és Kompért Lipót 
alkottak. Az első humorista volt, a második lírikus, a harmadik prózaíró. 

P i n t é r J e n ő m a g y a r i rodalomtörténete . Tudományos rendszere 
zés. Harmadik kötet: A magyar irodalom a XVII. században. Budapest, 1931. 
1. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 

Az 1930-ban kiadott I. és II. kötet után megjelent a nyolc kötetre 
tervezett mű III. kötete is. Fejezeteit a következő részekre csoportosította a 
szerző: Bevezetés. 2. A XVII. század közérdekű irodalma. 3. A XVII. század 
lírája. 4. A XVII. század verses elbeszélése. 5. Zrinyi Miklós. 6. Gyöngyösi 
István. 7. A XVII. század prózai elbeszélése. 8. A XVII. század drámája. 
9. A XVII. század latin irodalma. 10. Visszapillantás. 
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Preszly Lóránd: A szegedi népies írók. Szeged, 1931. 32 1. 
Székfoglaló értekezés a Dugonics-Társaságban, a Széphalom-Könyvtár 

egyik füzete. Lelkes hangon ismerteti és méltatja Szeged íróit: mindazokat, 
akik az Alföld legnagyobb városában működtek. Ilyen egybegyűjtés után lát-
juk csak, milyen érdemes volna városonkint szemlét tartani az egyes helyekhez 
fűződő irodalmi vonatkozásokon. A középiskolai értesítők néhány nyomtatott 
oldalon könnyen megoldhatnák ezt a feladatot. 

Rácz Lajos: Adalékok a X V I I . század magyar műveltség-
tör ténetéhez . Sárospatak, 1930. 46 1. 

Két tanulmány. Az egyik: Magyarország XVII. századi műveltségének 
képe Comenius iratainak tükrében. A másik: A sárospataki főiskola első nyom-
dája. Comenius négy évet töltött Sárospatakon, ez idő a la t t hat nagy iskolai 
beszédet ta r to t t ; szövegeiből sok tanulság vonható le az akkori Magyar-
ország műveltségi állapotáról. A sárospataki nyomda legrégibb történetét is 
tanulságos adatokkal és következtetésekkel világítja meg a szerző. A nyomda 
1650 végén kezdte meg működését. 

Rédey Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok. Budapest, 
1931. 164 1. Pfeifer-kiadás. 

A Péterfy Jenő emlékének ajánlot t kötetben egybegyűjtette a szerző 
bírálatainak és tanulmányainak legjavát. „Húszéves kritikusi munkáimból azt 
vettem fel, aminek tárgya a napi érdekkel el nem enyésző figyelembevételre 
számíthat." Fejezetei: Gyulai Pál a művészi történetírásról, Péterfy Jenő és 
a történetírás, Harsányi Kálmán, Kosztolányi Dezső lírájáról, Babits-próza, 
Babits-líra, Jászai Mari, Odry Árpád két Shakespeare- szerepe, Bánk Bán két-
századik előadása. 

I í u b i n y i M ó z e s : P ó s a Lajos . Budapest, 1930. 32 1. Singer és 
Wolfner kiadása. 

Pósa Lajosról 1919-ben jelent meg az első nagyobb tanulmány Gyön-
gyössy László tollából. (Irodalomtörténet. 1919. évf.) Ezt követte Lőrinczy 
György kis könyve: A Pósa-asztal. (1922.) Rubinyi Mózes most megjelent 
füzetében kedves történeteket gyűj töt t össze az ifjúsági irodalom kitűnő 
művelőjéről. Ez is a célja: a magyar gyermekek nevében a kegyelet megnyil-
vánulása a legjobb magyar gyermekújság szerkesztőjének emlékével szemben. 

Schack Béla és Vineze Frigyes: A kereskedelmi oktatás-
ügy fejlődése és mai állapota Magyarországon. Budapest, 1930. 
448 1. Franklin-kiadás. 

A két szerző a M. T. Akadémiától kitűntetett pályamunkája alapján 
irta meg könyvét. A magyar tudományos irodalom fejlődésének kutatója tanul-
sággal forgathatja a gazdag tartalmú kötetnek azokat a részeit, amelyek 
részben a kereskedelmi gondolat fejlődését kutatják egyes magyar írókban, 
részben rendszeresen elemzik a tárgyra vonatkozó régebbi és újabb magyar 
munkákat. 

Soproni K a t o l i k u s Kör i A l m a n a c h . Szerkesztette Gábor Géza. 
Sopron, 1930. 140 1. 

A hitbuzgalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi közlemények mellett van 
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ebben az évkönyvben két olyan cikk is, mely közelebbről érdekelheti a magyar 
irodalomtörténet kutatóit. Hein Tádé Surányi Miklós két nagyobb regényéről 
emlékezik meg: A nápolyi asszonyról és A csodavárókról; Csaplovics József 
Mécs Lászlóról ír. Mindkét értekező igen elismerően nyilatkozik ismertetett 
írójáról. 

Speneder Andor: Kisfaludy Károly. Budapest, 1930. 124 1. 
Egyetemi Nyomda. 

A Kisfaludy Károly munkásságát áttekintő dolgozat a Győri Kis-
faludy Irodalmi Kör pályázatán az első díjat nyerte. Részei: 1. Otthon, iskola, 
katonáskodás; 2. Két város: Bécs és Pest; 3. Egyéniség; 4. Vitézi dráma; 
5. Vígjáték; 6. A literátor; 7. Kisfaludy Károly jelentősége. A német kivo-
nat tal is ellátott tanulmány a bécsi Collegium Hungaricum füzetei között 
jelent meg, mint ennek a vállalatnak IX. száma. 

Staud Géza: Az orientalizmus a magyar romantikában. 
Budapest, 1931. 164 1. 

A kelet világa a maga titokzatosságával mindig erősen vonzotta az 
írókat, különösen a XVIII. század végétől kezdve eokasodtak meg a keleti 
témák. A szerző egybegyűjti és sokoldalúan magyarázza a magyar orientaliz-
mus jelenségeit a középkortól kezdve az 1848-as szabadságharcig. Vizsgálódásai 
szerint a keletieskedés megindulását nálunk is ugyanazok a lelki diszpozíciók 
idézték elő a XVIII. század végétől kezdve, mint a külföldön, csakhogy ezek 
a diszpozíciók a magyar kulturális tényezők következtében nálunk már módo-
sultak. 

Szent-Iványi Béla: Szilágyi Sándor szerepe az irodalmi 
é l e t b e n . Hatvan, 1930. 76 1. 

Szilágyi Sándor történettudós szépirodalmi kapcsolatait tárgyalja. Rész-
letesen foglalkozik különböző vállalataival: Magyar Emléklapok, Magyar Írók 
Füzetei, Pesti Röpívek, Történeti Naptár, Nagyenyedi Album, Nők Könyve. 
E vállalataival nemcsak az irodalmi élet újabb fellendülését segítette az 
1850-es években, hanem az ízlést is jól szolgálta. Gondja volt rá, hogy jeles 
írókat toborozzon folyóiratai és almanachjai számára. 

Gróf S z é c h e n y i I s tván: Hi t e l . Szerkesztette és bevezetéssel el-
lá t ta ifj. Iványi-Grünwald Béla. Budapest, 1930. 738 1. A Magyar Történelmi 
Társulat kiadása. 

A legnagyobb magyar összes munkáinak egységes kiadásában most adta 
közre a Magyar Történelmi Társulat a Hitelt és a Hitellel foglalkozó egykorú 
munkák gyűjteményét, ezek között elsősorban Gróf Dessewffy József Tagla-
latát . A szövegkiadás előtt a kötet szerkesztőjének bevezetése teljes tájékozást 
nyújt Széchenyi István nagyhatású munkájának kialakulásáról, gazdasági 
politikájáról, hatásáról, általában minden idevonatkozó részletkérdésről, kap-
csolatban Széchenyi István életének eseményeivel és lelkivilágával. 

Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajos-
sa l . Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota Gyula. II. rész. Budapest, 
1930. 1672 1. A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 
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Az 1927-ben kiadott I. rész az 1841—1843. évkor anyagát ölelte fel, 
a most megjelent II . rósz az 1843—1848. évkör irodalmi harcait tartalmazza. 
A magyarázatokkal ellátott 1212 lapos szövegközlést 460 lapra terjedő 
bevezetés előzi meg: ebben a hatalmas összefoglalásban a szerző nyomról-
nyomra kíséri a két nagy szellem politikai viaskodását és a kor nevezetesebb 
történeti mozzanatait. A bevezetés maga is kútfő-számba mehet, annyira rész-
letes, alapos és mélyreható. Végső tanulsága: „Meg kell állapítani, hogy 
Kossuth olyan eszméért küzdött, a magyar függetlenségért, amely a magyar-
ság előtt kedves volt. Kossuth küzdelmében semmire sem volt tekintettel, csak 
az elérendő célra; ezzel szemben Széchenyi is óhajtotta a függetlenséget, de a 
tényleges helyzetre tekintettel feltárta az akkori leküzdhetetlen nehézségeket 
is s így önismeretre akarta szoktatni a dicséretekhez ós színes beszédekhez 
szoktatott magyarságot. Széchenyire akkor nagyon kevesen hallgattak, csak 
a megpróbáltatások nehéz napjai után kezdték megérteni, hogy tanítása 
helyes volt. 

Szép Ernő: Magyar drámák a bécsi szinpadokon. A bécsi 
Collegium Hungaricum füzetei. VI. Budapest, 1930. 

Szép Ernő a magyar színműirodalom Bécsbe elvetődött termékeinek sorsáról 
kísérel meg hü képet festeni értekezésében. Az első előadott magyar darab Bécs-
ben Kisfaludy Károly Tatárok c. müve volt. A XIX. század végéig 16 magyar 
szerzőtől 25 színdarabot játszottak a Burgtheater és a Vorstadt-theaterek 
színpadjain. A legtöbb magyar darab az abszolutizmus korában került elő-
adásra: így Szigligeti Ede Szökött katonája, Rabja, Két pisztoly, Csikósa, 
Liliomfija; Gaál József Peleskei nótáriusa; Szigeti József Violája, Vén Bakan-
csosa. A bécsi udvari színház 1877-ig ridegen elzárkózott a magyar dráma-
irodalom termékei elől, de 1877-ben előadták Dóczi Lajos Csók c. vígjátékát; 
ez a darab 1902-ig állandóan műsoron maradt. A Carltheater előadta Csep-
reghy Ferenc Strogoff Mihályát, a Ringtheater Tóth E. Falu rosszá-ját, a Thea-
ter a. d. Wien Jókai Aranyember-ét, a Burgtheater Jókai Könyves Kálmán-ját, 
Dóczi Lajos Az utolsó szerelem c. történeti vígjátékát és Murai Károly 
Huszárszerelem c. vígjátékát; majd színre került Az ember tragédiája, ez 
állandóan lekötötte a bécsi közönség érdeklődését. A pesti Nemzeti Színház 
színészei vendégszereplésének hatása alat t a bécsi színházak igazgatói a magyar 
drámairodalom termékeivel akarták műsorukat felfrissíteni. így került elő-
adásra a Carltheaterben Csiky Gergely Cifra nyomorúság (1892) és Nagy-
mamája, majd Gabányi Árpád Apósok c. vígjátéka. Á Theater a. d. Wienben 
játszották Gerő Károly Próbaházasságát (1894), a Volkstheaterben Karczag 
Vilmos Lemondását. Csepreghy népszínműve A piros bugyelláris két színház-
ban is színre került. 

V a j d a P é t e r e r k ö l c s i beszédei . Levéltári tanulmányok alapján 
kiadta, bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta Kemény Gábor. Budapest, 1931. 
288 1. Kiadta a szarvasi öregdiákok szövetsége. 

A kötet Vajda Péter kiadatlan „tanszéki beszédeinek" gyűjteménye 
Kemény Gábor Vajda-tanulmányával. Az előszóban Raffay Sándor evangélikus 
püspök rámutat az 1840-es évek érdemes írójának szarvasi munkásságára: 
Vajda Péter csak három évig tanárkodott Szarvason, de szellemének bélyegét 
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rányomta iskolájára. Újító szellemű férfiú volt, demokrata irányú, ébresztő 
erejű. Szabad felfogásáért a magyar királyi helytartótanács vizsgálatot indított 
ellene. 

V i l á g i r o d a l m i Lex ikon . Szerkesztette Décsi Lajos. I. köt. Buda-
pest, 1930. 8 és 568 1. Studium-kiadás. 

A nagyszabású lexikon felöleli az egész világirodalmat, közli a külföldi 
nemzetek nevesebb íróinak életrajzát, ismerteti a fontosabb szépirodalmi mun-
kák tartalmát, megvilágítja az irodalomtörténettel kapcsolatosan előforduló 
esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmakat. A bibliográfiái tájékoz-
tatásra mindenütt nagy gondot fordít, hogy ezzel is megkönnyítse a további 
kutatást . A szerkesztő elsőrangú szakemberek társaságában végezte nehéz 
feladatát. A magyar irodalomtörténet művelői közül a következők vettek részt 
ebben a munkában: Bajza József, Bitay Árpád, Bleyer Jakab, Galamb Sándor, 
Hankiss János, Huszti József, Imre Sándor, Koszó János, Petz Gedeon, Pintér 
Jenő, Radó Antal, Solymossy Sándor, Téglás Béla, Vajthó László, Zlinszky 
Aladár, Zolnai Béla. „Lexikonunk — írja a szerkesztő — különös figyelmet 
fordított a külföldi irodalom fordításaira, magyar vonatkozásaira és a magyar 
irodalomra tet t hatásaira, valamint a bibliográfiában a magyar szerzők 
műveire ée közleményeire. De a magyar irodalmat, a magyar költők és tudósok 
életrajzát ki kellett rekeszteni tárgykörünkből, mivel erről a Studium könyv-
kiadó részvénytársaság kiadásában megjelent Magyar Irodalmi Lexikon a 
közönségnek úgyis rendelkezésére áll." 
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Magyar irodalomtörténeti vonatkozású cikkek. 
A S z e n t I s t v á n A k a d é m i a Értes í tő je . 1930. évf. Perényi József: 

A „Boldogasszony anyánk" kora és szerzője. (A Sz. István-akadémiában 1927 
dec. 2-án t a r to t t előadás.) A szerző megállapítása szerint a „Boldogasszony 
anyáink" kezdetű, eddig XVII. századbelinek t a r t o t t kath. egyházi éneket 
Szentmihályi Mihály (szül. 1724) egri kanonok írta, s először Egyházi énekes-
könyv c. 737 lapra terjedő és 948 éneket tartalmazó munkájában 1797-ben, 
Egerben adta ki. 

A k a d é m i a i Értes í tő . — 1931. évf. 1—4. sz. Berzeviczy Albert: 
A százéves Akadémia. A M. T. Akadémia történetének s szervezetének 
ismertetése az alapítás százéves fordulója alkalmából. — U. a. Kisfaludy 
Károly halálának századik évfordulója alkalmából. Ünnepi megemlékezés. — 
Császár Elemér: Jelentés a Weisz Fülöp jutalomról. Az erre illetékes bizottság 
számbavéve az 1925—1929. évkörre eső költői termést: a jutalomra Harsánvi 
Kálmán „munkáit" találta legérdemesebbnek. 

B u d a p e s t i Szemle . — 1931. évf., 1. sz. Marczali Henrik: Gr. Szé-
chenyi Ferenc utazása Angliában. (I.) Széchenyi István gr. atyja 1878-ben, 
neje és ti tkára kíséretében Angliába utazott. Ez útról igen terjedelmes, sok 
részletre kiterjedő naplót vezetett, melyet többször is átdolgozott, hogy az 
mint „protocollum" lehetőleg teljes legyen. Emellett az angol élet ée jellem 
megismerése volt főcélja s erről több németnyelvű értekezésben számol be. 
(Közülök e cikk a „Megjegyzések Angliáról" s az Észrevételek címűt ismerteti.) 
— Császár Elemér: Szendrey Júlia. Hosszabb tanulmány a Petőfiné szemé-
lyével kapcsolatos vitás kérdésekről. (A Mikes-féle Szendrey Júlia c. könyv 
megjelenése alkalmából). E szerint: 1. nem igaz, hogy Szendrey Júlia hiúságból 
és számításból lett Petőfi felesége; 2. nem igaz, hogy férjét belehajszolta a 
nyilvános szereplésbe, a forradalmi mozgalmakba, szenvedélyes, szélsőséges tet-
tekbe. Júlia, a hitves nemcsak méltó volt Petőfihez, hanem az az asszony volt, 
akire Petőfinek szüksége volt; 3. A második házasságot illető mende-mondákra 
nézve az igazság az, hogy Júlia, mikor letette az özvegyi fátyolt, nemcsak 
Petőfiné szűnt meg lenni, hanem megszűnt érdekelni a tudományt is. Elérkezett 
az ideje, hogy az irodalomban többé ne essék szó Horvát Árpádnérói, csak 
Szendrey Júliáról és Petőfi Juliskájáról. — 2. sz. Marczali Henrik: Gr. Szé-
chenyi Ferenc utazása Angliában. Az 1787-ből származó napló befejező részé-
nek ismertetése. (Érdekes, hogy az iratokban csak e három magyar szó fordul 
elő: „Édes, drága anyácskám!) — Bajza József: Szerb költők magyarul. Vaj-
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dasági magyar, horvát és szerb kritikusok észrevételei a szerzőnek szerb költök 
magyar fordításait ismertető tanulmányára. — Berzeviczy Albert: Kisfaludy 
Károly emléke. Elnöki megnyitó beszéd a M. T. Akadémia centenáris ünnepén. — 
Voinovich Géza. Kisfaludy Károly. Megemlékezés a jeles íróról, halála százéves 
fordulójában a M. T. Akadémiában. — 3. sz. Berzeviczy Albert: Kazinczy éve. 
Kazinczy munkája egyértelmű volt veszendőnek indult nyelvünk megmentésé-
vel. Az ő emlékének kultusza az engesztelő igazságszolgáltatás műve is. — 
Ravasz László: A lélek embere. Emlékezés Prohászka Ottokárra. — Aprily 
Lajos: Bajza József emlékezete. Utalás a Bajza és Petőfi költészete közti 
szellemi kapcsolatra. — 4. sz. Rubinyi Mózes: Tóth Kálmán (1831—1931.) 
Rövid, összefoglaló írói arckép. — Havas Is tván: Tóth Kálmán emlékezete. 
Centenáris megemlékezés a költőről a Petőfi-társaság ünnepi lakomáján. — 
5. sz. Kéky La jos : A mult esztendő magyar drámairodalma. Jelentés a M. T. 
Akadémia 1931. évi Vojnitsérmének odaítélése tárgyában. A bizottság javas-
lata szerint a kitüntetésre Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye c. 3 felv. 
színjátéka érdemes. — 6. ez. Herczeg Ferenc: Gr. Széchenyi István és a „Világ". 
Széchenyi a jövőbe látó államférfiak közé tartozik. Nem egy jóslata megdöb-
bentő módon beteljesült. — F á y Ilona: Alkonyat. Regény Berzsenyi Dánielről. 

— Császár Elemér: Faj és felekezet a Felújulás korának irodalmában. Farkas 
Gyula: A magyar romantika c. könyvének tanulmányszerű bírálata. — 7. sz. 
Takáts Sándor: Harc az opera-előadások ellen a régi Nemzeti Színházban. 
Hosszabb értekezés a címben ír t tárgyról, különös tekintettel Schodelné Klein 
Rózsi, híres operaénekesnő szerepére. — Fáy Ilona: Alkonyat. Regény Berzsenyi 
Dánielről (folyt.). — Farkas Gyula : A magyar romantika megoldatlan pro-
blémái. Válasz Császár Elemérnek a szerző (A magyar romantika c.) könyvéről 
írt bírálatára. — 8. sz. Vargha Daniján: Szent Imre-problémák (I.). A kódex-
irodalom körébe vágó hosszabb tanulmány. — Olay Ferenc: Sayous Ede leve-
lezéséből. Adatközlés. — Császár Elemér : A százéves Csongor és Tünde. Alkalmi 
felolvasás. — Hankiss János: Az első nemzetközi irodalomtörténeti kongresz-
zus. Az 1931. év májusában t a r to t t irodalomtudományi kongresszus elő-
adásainak rövid ismertetése. — Császár Elemér: Válasz Farkas Gyulának. 
Felelet Farkas Gyulának a BSz. 1931. ápr. számában megjelent észrevételére. 

— Fáy Ilona: Alkonyat. Regény Berzsenyi Dánielről (folyt.). 

D e b r e c e n i S z e m l e . — 1930. évf. 7. sz. Hankiss János: A XVIII. 
század a magyar irodalomban. A tárgyra vonatkozó újabb irodalom figye-
lemrevételével készült áttekintés. — Kardos Albert : Kazinczy fogsága nap-
lója — forradalmi szolgálatban. Kazinczy fogsága naplója először Vahot Imré-
nek 1848. évi Országgyűlési emlék c. kiadványában jelent meg. E mű tartal-
mával függnek össze azok a jegyzetek, melyeket Kazinczy Szirmay Antalnak 
História conspirations Martinovicsianae c. munkájához csatolt s amelyeket 
Szirmay művével együtt 1918-ban újból kiadott Braun Soma ily címen: „Az 
első magyar köztársasági forradalom 1795 május 20". — 9. sz. Tabéry Géza: 
Követség Erdélyből. (Részletek a szerzőnek az erdélyi irodalom állapotát 
ismertető, — 1930 október havában, — Debrecenben ta r to t t előadásából.) 
A Szépműves Céh megindulásával kezdődött el az erdélyi regényirodalom ter-
mékeny korszaka; az írók anyagi érdekeinek gondozását pedig a Kemény 
János báró marosvégi kastélyában megalakult Erdélyi Helikon vette pártfo-
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gásába. — Kardos Albert: Csokonainak babér, Kazinczynak borostyán. Ka-
zinczy kifogásolta, hogy Csokonai versében a „laurus" magyar nevéül a 
„babér'-t használta, szerinte a latin növénynév magyar megfelelője: boros-
tyán. E vitával függött össze Csokonainak „Értekezés a babérról vagy A ba-
bér apológiája" c. elveszett dolgozata. Jávorka Sándor újabban megjelent 
Magyar Flórája szerint: a babérfa = Laurus, a borostyán = Hedera; de 
u. i t t olvasható az a megjegyzés is, hogy a babért régen borostyánnak is 
hívták. — Brachfeld Olivér: Magyar keresztesek egy spanyol lovagregényben; 
u. a.: Magyarországi lovag játék egy portugál balladában. Adatközlés. — 
1931. évf. 1. ez. Kardos Albert Csokonai síremlékei. A címben írt tétel ismer-
tetésszerű tárgyalása. — Brachfeld Olivér: Irodalomtörténet és pszichoanalízis. 
A pszichoanalízis kortünet. Divatbahozója: Freud; találmánya: az homme-
sexe. — 3. sz. Molnár József: Jókai második párizsi útja. Jókai 1900 május 
28-tól június 14-ig tartózkodott a világkiállítás alkalmából Párizsban s o t t 
meleg ünneplésben volt része. — Dömötör Sándor: Vörösmarty, a mese és 
Jókai. Vörösmarty A kecskebőr c. novellájának egyes motívumai egyeznek 
Jókai Csalóka Péterének kalandjaival. — Hungarus Viator: Magyar vonat-
kozású könyvek a francia könyvpiacon. Adatközlés. 

D e u t s c h - U n g a r i s c h e H e i m a t s b l ä t t e r . — 1931. évf. 1. sz. Johann 
Koszó: Ungarische Romantik. Farkas Gyula. A magyar romantika c. köny-
vének ismertetése. — Josef Trostler: Ungarns Eintritt in das Literarhistoriche 
Bewustsein Deutschlands (folyt.). A nyugati köztudatban a magyarság eleinte 
gyűlölet tárgya. Később keresztény-hősi erényeiért megkedvelik, a XVI—XVII. 
századtól kezdve szellemi életét is fölfedezik. — Fritz Valjavec: Zwei Briefe 
von G. H. Pertz an Stephan Horváth. Pertz György Henrik német történetíró 
(1795—1876.) két német nyelvű levele Horváth István mag\ar történetíróhoz: 
1821-ből és 1825-ből. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1931. évf., 1—4 sz. Tolnai 
Vilmos: Adatok Széchenyi és Arany viszonyához. Érdekes egybevetések Arany 
Széchenyi-ódájának ós Vojtinájának forrásaira nézve. 

E r d é l y i H e l i k o n . — 1930. évf., 8. z. Németh Andor: Ady örök fia-
talsága. Ady fiatalsága überfiatalság, következetesen végiggondolt és nagy 
művészi erővel megvalósított magatartás. — Szász Endre: Erdélyi színjátszás. 
A jövő iránya az erdélyi színészetet illetőleg: a kevesebb, de jobb szinház. — 
Sziklay Ferenc: A magyar színjátszás Csehszlovákiában. Leszállított szín-
vonallal s a Színpártoló Egyesület anyagi támogatásával valahogy még teng-
leng a magyar színészet Csehszlovákiában, hogy meddig, azt nem lehet tudni, 
mert a gazdasági válság egyre krónikusabb jelleget ölt. — R. Nagy András: 
A magyar színjátszás Jugoszláviában. Körülbelül másfél esztendeje annak, 
hogy a hatóságok nem engedélyezik a magyar szót a műkedvelő színpadokon, 
így tehát nemcsak a hivatásos magyar színjátszás, hanem a magyar műked-
velés is megszűntnek tekinthető a Délszláv Királyságban. — Schöpflin Aladár : 
A budapesti színház helyzete. A budapesti színházban bajok vannak, de ezek 
nem érintik az intézmény ütőereit. Maga az intézmény egészséges. Színházak 
megbukhatnak, a színház megmarad. — Szász Endre: Emlékezés Török Gyulá-
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ról. Pillantás a világháborúelőtti Kolozsvár irodalmi életére. — 10. sz. Dsida 
Jenő: Szabolcska Mihály. Neorológ. — 1931. évf., 4. sz. Kovács László: Ambrus 
Zoltán. Bár pompás regényei és elbeszélései vannak, mégis kimondottan kri-
tikai szellem. Irodalmi ideáljai: Flaubert és Maupassant. Ambrus „franciássá-
gának" nagy hatása volt a magyar irodalomban. 

E r d é l y i M ú z e u m . — 1930. évf., 10—12. sz. Gróf Teleki Domokos: 
A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár története. Gróf Teleki Sámuel (1739—1822), 
egykori erdélyi kancellár 1811-ben kelt végrendeletéből megállapítható, hogy 
a tőle alapított marosvásárhelyi Teleki-könyvtárt — halála után — „jogi 
személy"-nek óhajtotta tekintetni. Sajnos, az alapító leszármazói, kik egy-
ben a könyvtár kurátorai is voltak, máskép fogták fel a dolgot. Ebből hosszú 
per keletkezett, amely 1885-ben az alapítvány jogi természetét illetőleg ked-
vezőtlen döntéssel végződött. Később gróf Teleki Sámuel v. b. t. t., 1913-ban 
közjegyzői okiratba foglalt alapító levelével új jogi személyt létesített „Gróf 
Teleki Sámuel volt erdélyi kancellár ée dédunokája, gróf Teleki Sámuel 
v. b. t. t., gróf Teleki-könyvtár alapítványa" címen. A jogi személyekre vonat-
kozó és ma érvényben lévő törvény alapján a marosvásárhelyi törvényszék 
1925 január 17-én kelt végzésében elrendeli a Teleki-könyvtár-alapítványnak 
a jogi személyek lajstromába való bejegyzését. — Hofbauer László: A Remény 
dmű zsebkönyv története (1839—41). Megállapítható, hogy a Remény c. zseb-
könyv költői, főleg Kriza és Szentiváni, még Petőfi fellépése előtt eltalálták 
a népdalok igazi természetes hangját; továbbá, hogy hatása Gyulai Pál lírá-
ján is meglátszik. Mellesleg megjegyezve Gyulai anyai nagybátyja Hajós János 
is dolgozott a Remény-be. [A cikk a zsebkönyv munkatársainak álneveit is 
megfejti.] — Szigethy Béla: Rovásírás a bögözi freskón. A bögözi (udvar-
helymegyei) református templom falfestményén egy 1530-ból származó rovás-
írásos sor látható. Megfejtője szerint talán az alsó képsor renoválójának 
nevét („Atyai István") jelenti. — Szabó T. Att i la : Balogh Józsi balladá-
jának változatai. Adatközlés. — Rajka László: A német „Liliomfi" közve-
títője. Jókai egy adata szerint Nestroy bécsi színigazgatónak (aki Umsonst с. 
darabjában Liliomfit plagizálta) állítólag „bizonyos K. magyar táncos adta 
át (Szigligeti darabját) mint francia fordítmányt". — Ferenczi Miklós: Az 
erdélyi magyar irodalom bibliográfiája (1929. év). Részletes könyvészeti egybe-
állítás. — 1931. évf., 1. sz. Gyalui Farkas: A Döbrentei-pályázat és a Bánk 
báli. Se Ferenczi Zoltának, se másnak nincs joga azért, mert a költő 
Katona elküldte 1814-ben valami úton a messze Kolozsvárra szánt 
kéziratát, annak megérkezését oly kétségtelennek tartani, hogy ez alapon a 
bíráló bizottságot éles megrovásnak tegye ki. — Rajka László: Jókai: „Török 
világ Magyarországon" c. regénye. Részletes elemzés alapján megállapítható, 
hogy Jókai „lényeges eseményt nem változtatott meg", történelmi forrásait 
kellő tiszteletben tartotta, sőt Csereit talán túlságos híven is követte. Hibája 
azonban, hogy a Törökvilág . . . egy cím alatt két regényt tartalmaz; az egyik 
erdélyi előzményekkel együtt a havasalföldi fejedelemné története, a másik 
Béldi Pálé. — Nagv Géza: A legújabb Bethlen-irodalom. A címben ír t tétel 
kritikai áttekintése különös tekintettel a Szekfű—Rugonfalvi-vitára. — Kristóf 
György: Zsidó, görög és latin gyászversek Bethlen Gábor temetésére. — Adat-
közlés. — 4—6. sz. Szabó T. Att i la: Az Erdélyi Múzeum Vadadi Hegedűs-
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kódexe. A Dézsi Lajostól Gaál-kódexnek nevezett XVIII . századi kéziratos 
könyv ismertetése. Köröspataki János Erdélynek ós Magyarországnak szörnyű 
romlásáról . . . c. históriájának és a „Kolozsvár szabadulásáért való hálaadó 
ének"-nek közlése. — Gianola Albert: Marsigli Ferdinánd és Erdély. Érte-
kezésszerű, összefoglaló dolgozat a jeles tudós halálának kétszázéves fordu-
lója alkalmából. [Olaszból fordí tot ta: Gauder Andor.] — Kántor Lajos: 
Hídvégi gróf Mikó Imre szózata 1856-ban. Az Erdélyi Múzeum megalakulása 
érdekében fontos buzdító irat szövegének második teljes kiadása. — Csűrv 
Bálint: Adatok Kalmár György életéhez. — Hofbauer László: Szilágyi Ferenc 
szerepe Szentiváni Mihály életében. Adatközlés. 

E t n o g r a p h i a . — 1930. évf. 3—4. sz. Kerényi Károly. A csodaszarvas 
az Ezeregynap-ban. Az arab Ezeregyéjjel versenyez, ha nem is gazdagságban, 
közvetlen emberi érdekességben a perzsa Ezeregynap. Az i t t előforduló szarvas-
mese lehetővé tette, hogy ennek az ú t j á t kövessük Középázsiából Nyugat-
európába. Ezzel talán fény derül egy másik mitikus mesemotívum vándorlá-
sára is, amelyet a magyarság ősvallásával hozott magával Keletről, s amely 
ugyancsak eljutott a szélső nyugati lovagepika körébe. Az idetartozó vizsgá-
latból kitűnik, hogy a szarvasmondát nem tekinthetjük kizárólagosan ma-
gyar eredetmondának. Bizonyára nem egy nép vallotta magáénak éppen Irán 
tőszomszédságában, ahonnan az út mindig nyitva állt Perzsiába. A keresztény-
magyar elbeszélés pogány eredete megállapítható abból is, hogy egy bizonyos 
ponton csak az Ezeregynap és az eredetmonda egyeznek, a legenda: nem. 
Az összehasonlítás arról is meggyőzhet, hogy a magyar szarvasmonda — az 
5 évi tartózkodás s a nőrablás nélkül tekintve — nem irodalmi kompiláció 
a-edménye, hanem csak ezekkel egyesítve lett azzá. Ennek a kompilációnak 
célja is nyilvánvaló: a totemisztikus leszármazás helyett a tisztán emberi 
néprokonságok szempontjait viszi be a nőrablás motívumául az eredetmondába. 
Lehet, hogy a XI. századi Gesta Ungarorum írója volt az, aki a totemiszti-
kus eredetmondát keresztény szempontból megtisztította s a nőrablás emberi 
motívumával egyesítette. — Heller Bernát: Mikszáth, Barrios: A mese és a 
legenda. Az a tréfás mese, mellyel Mikszáthnál Szlámcsik homonnai fiskális 
Kozsibrovszky grófot az emberi élet szakairól kioktatja, nem a magyar író 
egyéni leleménye, hanem két évezred óta kimutatható, Babrios és Simon ben 
Eleázár történelmi szerzői nevéhez is fűződő, mindkettőjüknél valószínűleg 
jóval régebbi hagyományban gyökerezik. — Köhler Aladár: Szápáry Péter 
mondája (II. és bef. közi.). A Szápáry-monda alapjában magyar tárgyú alko-
tás és irodalmi megjelenésében a magyarországi németnyelvű irodalom egyik 
legszebb novellája. — 1931. évf. 1. sz. Rapaics Rajmund: A magyar virág-
nyelv. A múlt században egész Európában nagy keletje volt a virágnyelvnek; 
bizonyítják ezt a nagy számmal megjelent kis „virágnvelv"-ek. Azonban mivel 
sem az irodalomtörténet, sem a tudományos irodalom nem méltatta figyel-
mére, legnagyobb részük nyomtalanul elveszett. A Nemzeti Múzeum birtoká-
ban levő első magyar virágnyelv 1852. jelent meg s szerzője Kassay Adolf; 
terjedelme 52 lap. A virágnyelveken mindenütt kimutatható a költők hatása; 
a virágnyelvek írói többnyire versekből szedegetik össze virágkulcsukat. A ré-
gebbi századoknak is volt virágnyelve, de akkor nem szerelmi, hanem vallási 
vonatkozású volt. Magyar nyelven Pécsi Lukács írta meg a vallási virágnvel-
\ek könyvét. Német forrás alapján készült munkája 1591-ben, Nagyszombat-
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ban jelent meg s címe: „Az keresztyén szüzeknek tisztességes koszorúja, mely-
ben minden ő jóságos erkölcsük az közönséges virágok által kijelentetnek és 
képeztetnek." Hogy a virág elnevezés jelképes eredete tovább is nyomozható, 
mutat ja a középkori Mária-kultusz, melyben Máriát nevezték virágnak. 

E v a n g é l i k u s Csa ládi Lap . — 1931. évf. 10—11. sz. Raffay Sán-
dor: Gyóni Géza (I.). Ünnepi megemlékezés az orosz fogságban elhúnyt ma-
gyar költőről. (A költő diákkori öngyilkossági kísérletének hiteles leírása.) 

G y ő r i S z e m l e . — 1930. évf. 7—8. sz. Horváth Konstantin: Szegedy 
Róza levelei Kisfaludy Sándorhoz a győri csata idejéből. (II. és bef. közi.) 
Németnyelvű adatközlés. — Tolnai Vilmos: Katona József levele Kisfaludy 
Károlyhoz (182,0. XII. 7.); Gálos Rezső: Toldi Ferenc, levele Kisfaludy Sán-
dorhoz (1832. VI. 29.); Timár Kálmán: Kisfaludy Sándor síremléke. Adat-
közlések. — 9—10. sz. Fára József: Kisfaludy Sándor ifjúkori költeményei; 
Gálos Rezső: Kis János kiadatlan emléksorai; u. a.: Kreskay Imre egy verse 
a Pannonhalmi Énekeskönyvben (1796). Adatközlések. — 1931. évf. 1—3. sz. 
Gálos Rezső: Pázmndi Horváth Endre levele és verse Kiskaludy Sándorhoz. 
Adatközlés. — Jenei Ferenc: Győr és a magyar irodalom. Adatközlés. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . — 1930. évf. 4. sz. Nagy Jó-
zsef: Új elmélet az irodalomtörténetről. Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti 
alapfogalmak c. munkájának tanulmányszerű bírálata. „Thienemann érdeme, 
hogy ráirányítja figyelmünket arra a körülményre, hogy az irodalmi mű körül 
egy nagy és gazdag társadalmi, szellemi folyamat alakul ki, amely szerző, 
mű és közönség kapcsolatában áll. — Timár Kálmán: Domonkos-rendi ma-
gyar kódexek (II . és bef. közi.). A „valószínűleg" domonkos-rendi (Krisztina-
legenda, Virginia-kódex, Bod-kódex, Thewrewk-kódex), a „vi tatot t" domonkos-
rendi kódexek (Lőweni Mária-siralom, Jordánszky-kódex) és a Ferences kó-
dexekkel érintkező domonkos kódexek (Winkler-k., Példák könyve, Virginia-k,. 
Bod-k„ Érsekújvári-kódex) ismertetése. — Romhányi Gyula: A magyar poli-
tikai vígjáték fejlődése (II., bef. közi.). Az abszolutizmus korának legfigye-
lemreméltóbb politikai vígjátéka Madách Imrétől a Civilizátor. Ennek főpro-
blémája a Bach-féle összbirodalom kérdése és a nemzeti politika; a kiegyezés 
utáni korszak idetartozó nevezetesebb darabjai: Bérezik Árpádtól A fertály-
mágnások, Népszerűség, Bach-huszárok, Protekció, Miniszterválság, Szigligeti-
től a Kortesnők, Toldy Istvántól a Jó hazafiak, Űj emberek, Tóth Kálmántól 
Nők az alkotmányban és Herczeg Ferenctől Kéz kezet mos. A kiegyezés utáni 
társadalom szatirikus rajzolását Bérezik kezdte meg, az ő gyakorlatában 
nyugszik is el a műfaj fejlődése. — Perényi József: Szemere Miklós irodalmi 
hagyatékából. (II., bef. közi.) Tóth Endre, Kazinczy Gábor, Egressy Gábor, 
Gyulai Pál, Komócsy József és Zalár József levelei Szemere Miklóshoz s az 
utóbbinak egy keltezés nélküli levele Kazinczy Gáborhoz. — Horváth Kon-
stantin: Verseghy egy ismeretlen bölcseimi költeménye. Az Irgalmasságról c. 
hosszabb töredékes vers közlése a zirci kézirattárban levő eredeti szöveg nyo-
mán. — Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor levelei Heckenasthoz. Németnyelvű 
levelek könyvkiadás ügyében. — Romhányi Gyula: Szigligeti kiadatlan nép-
színműve. „A pákász" c. 3 felv. színdarab tartalmi ismertetése a Nemzeti 
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Múzeumban levő kézirat nyomán. — Brisits Frigyes: Adalékok Vörösmarty 
költői munkásságához. Három töredék (Árpád Zalán ellen; Vígjáték-töredék; 
a Marót-bán töredéke) közlése a M. T. Akadémia Vörösmarty-kéziratai alap-
ján. — Waldapfel József: Láng Adám Genovéva-drámája. Adatközlés a Nem-
zeti Színház könyvtárának egyik kéziratából. — Gulyás József: A legrégibb 
magyar emlékkönyv. A sárospataki ref. koll. könyvtárában ránkmaradt Put-
noki János, XVII. sz.-beli debreceni prédikátor albuma. A benne olvasható 
emléksorok nagyrészt 1617—22-ből valók s többnyire latinnyelvíí idézetek. 
— Könyvismertetések. — Kozocsa Sándor: Irodalomtörténeti repertórium 
(1930. első fele). — 1931. évf. 1. sz. Gálos Rezső: Kisfaludy Sándor ifjúsága. 
Kisfaludy Sándor részletes életrajza — az újabban előkerült adatok felhasz-
nálásával — 1800-ig. — Csengerv János: Vergilius a magyar költészetben. 
(I.) Már a magyar humanisták latin müvei is tele vannak vergiliusi mondá-
sokkal, reminiszcenciákkal és allusiokkal. Vergilius hatása érzik Szigetvár vé-
delmének első latinnyelvű feldolgozásán a XVI. század második feléből való 
De capto Sigetho c. kis eposzon, melynek szerzője Schesaeus Keresztély, 
magyarországi szász költő. A XVI. században nem volt kedveltebb tárgya a 
magyar széphistóriáknak, mint a trójai monda. Az első eredeti magyar mmjc-a. 
amely Vergilius hatását tükrözi, Zrínyi M. Obsidio Szigethianája. (A szerző 
ezután számos párhuzam közlésével szemlélteti a hatás fokát.) — Waldapfel 
József: Katona József és Veit Weber Tugendspiegele. (I.) Eddig sem volt isme-
retlen, hogy a Bánk bán költője is érdeklődései olvasta a lovagkor nálunk is 
népszerű feltámasztójának, a Veit Weber Minnesänger nevét felhasználó G. Ph. 
L. Leonhard Wächternek regényeit, ö maga kétszer is utal rá a Bánk bán 
1815-iki kéziratának jegyzeteiben; mind a kétszer Webers Sagen az utalás 
alakja, közelebbi megjelölés nélkül. E nyomon tovább haladva kitűnt, hogy 
Katona a Monostori Veronkában Veit Weber Tugendspiegel с. regénye máso-
dik felének (Sagen der Vorzeit III. Band. 1792. 307—640 1.) meséjét öntötte, 
magyar földre hozván, drámai formába. A regény Adolf von Dachsburg lovag 
és Floribella dán királyleány kalandos története. Az elbeszélés sok részletét 
csaknem változtatás nélkül jeleníti meg Katona, a bennük idézett dialógus-
foszlányokat is felhasználva. — Tolnai Vilmos: Madách és Széchenyi. Az az 
irodalomtörténeti megállapítás, mely Madách Civilizátorát Széchenyi hatására 
vezeti vissza, nem helytálló. A Civilizátor ugyanis már készen volt, mikor a 
Blick megjelent. Valójában mind a két mű közvetlen származéka a Rückblick-
nek, de egymástól teljesen független. — Brisits Frigyes: Adalékok Vörösmarty 
Mihály életéhez és munkásságához. Vörösmarty János levele Gyulai Pálhoz 
és özv. Vörösmarty Mihálynéhoz. — Marót Károly: Egy müfogás Arany Já-
nosnál. Észrevételek a Toldi estéje 31 versszaka egyik kitételének „Toldi vagy 
nem Toldi" jelentőségéről. — R. Hoffmann Mária: Lisznyay levelek. Adat-
közlés. — Timár Kálmán: Domonkos-apácák birtokába jutott kódexek. Való-
színű, hogy mind a Czech-, mind a Festetich-kódex Kinizsiné Magyar Benigna 
halála után, még 1531 előtt a margitszigeti domonkos-apácák kolostorába 
került.— Szabó T. At t i la : Fiátfalvi György pokolbeli látomása 1626-ból. 
Hosszabb, verses mű közlése az Erdélyi Múzeum kézirattárának egy XVIII. 
sz. végi csonka kéziratos füzete (jelzete :2679 sz.) nyomán. — Gulyás József: 
Еду XVI. századi ének a halálról. Adatközlés a sárospataki könyvtár kézira-
tából. — Gálos Rezső: Ilorányi Elek levele Pray Györgyhöz (1769. XII. 4.). 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 2 8 5 

— U. a.: Barcsay Ábrahám, egy kiadatlan levele. (1795. IX. 16.). — Wald-
apfel József: Biberach és Tibortz neve. A két név alighanem a Katona korá-
ban ismert színpadi hősök neve. — Császár Elemér: Kazinczy ismeretlen levele 
(1821. II. 1.). Eredetije a M. T. Akadémia levéltárában. — Szalay László: 
Szász Károly verse Szalay József sírkövére. — Gulyás József: Bólyai Farkas 
ismeretlen levele (1840. VI. 5.). Egy Rayka nevű úrhoz intézett levél köz-
lése a sárospataki könyvtárban levő eredeti kézirat nyomán. — Zlinszky Ala-
dár és Császár Elemér: Farkas Gyula: Magyar romantika. Részletes bírálat. 
— Könyvismertetések. — Kozocsa Sádor: Irodalomtörténeti repertórium. — 
2. sz. Viszota Gyula: Kossuth küzdelme a Budapesti Évlapokért. Mikor Kos-
suthnak a Pesti Hírlapban megjelent cikkei a bécsi kormánynak kellemetlenek 
kezdtek lenni, Landerer, a Pesti Hirlap kiadója azt kívánta Kossuthtól, hogv 
a hallgatólag fennálló, de alá nem írt szerződés ellenére 1844-től olcsóbban 
szerkessze a lapot. Kossuth e miatt 1844 június 30-ra felmondta a szerkesz-
tést s Budapesti Évlapok címen új napilap engedélyezéseért folyamodott. Hosz-
szas huza-vona után 1844 július 7-i kelettel a király úgy döntött , hogy a 
kérés nem teljesíthető. — Csengery János: Vergilius a magyar költészetben 
(II. és bef. közi.). Vergilius hatása költői irodalmunkban s különösen epikus 
költészetünk jelentős alkotásain kezdettől fogva szembetűnő. — Waldapfel 
József -.Katona József és Veit Weber Tugenspiegele. A Monostori Veronika c. 
darab az irodalomtörténet számára minden kezdetlegessége s meséjének meg-
maradt képtelenségei ellenére nagy érték. — Adattár: Viszota Gyula: Kos-
suth Lajos levelei a Budapesti Érlapok ügyében (I.). Levelek Zsedényi Edéhez, 
gr. Mailáth Antalhoz, Procopius Györgyhöz 1844-ből; Kossuth folyamod-
ványa a királyhoz. — Szűcsi József:ßa/za levelei Kiss Sámuelhez (I.)1826—7-
ből. — Gálos Rezső: Faludi Ferenc levele Zala vármegyéhez 1752-ből. — 
Brisits Frigyes: Vörösmarty János nemesi oklevele. 1638 márc. 4. — Gulyás 
József: Gyulai Pál ismeretlen levelei Warga Ferenchez (2), Szinnyei Gerzson-
hoz: 1852—1861. — U. a.: Körösi Csoma Sándorra vonatkozó okmányok a 
pataki főiskolai könyvtár kézirattárában. — U. a.: Kazinczy Ferenc levelei 
Ftátkai Pálhoz: 1824—5-ből. — Timár Kálmán: Szántó Arator István öreg-
kora. — U. a.: Toldy Ferenc és Haynald Lajos. — Major Ervin: Adalék Ver-
seghy költeményeinek forrásaihoz. — Szabó T. Attila: A várfalvi Fodor-Éne-
keskönyv és két éneke. — Waldapfel József: Eckartshausen és Katona. — 
Dercze Lajos: Csengery Antal ifjúkori költeményei. — Darnay Kálmán: Arany 
János levelei. Szilágyi Sándorhoz: 1851, Kazinczy Gáborhoz: 1861—3, Aig-
ner Lajoshoz 1862—76. — Hegyaljai Kiss Géza: Jókai ismeretlen két sírirata. 
(Testvéreinek.) — Könyvismertetések. — Kozocsa Sándor: Irodalomtörténeti 
repertórium. 1930 második fele. 

Litera tura . Beszámoló a szellemi életről. Supka Géza folyóirata. — 
1931. évf., 1—2. sz. Rónay Mária: Három királyok a Nyulak szigetén. Krúdy 
Gyula: Szép Ernő és Szomory Dezső élete a Margitszigeten. A három író 
csöndes elvonultságban tölti napjait. — Supka Géza: A két Pékár. Egybe-
veti Pékár Gyulának, mint a Petőfi-Társaság elnökének, márciusi közgyűlési 
beszédét, a régebbi regényeiben jelentkező dekadenciával annak igazolására, 
hogy Pékár Gyula pályájának elején egészen másként lá t ta a világot, mint 
ma. — Az igazi Heckenast. A híres pesti könyvkiadó egyben az osztrák 
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rendőrség kéme volt, amint ez a bécsi t i tkos levéltár adataiból kiderült. — 
Kemény István: Magyar írók foglalkozásai a múltban és jelenben. Egybeállítja 
az írók polgári foglalkozását. Régebben is, mint ma is, nagyon kevesen éltek meg 
az irodalomból, a magyar író inkább csak mellékfoglalkozás gyanánt fog-
lalkozott az irodalommal. — 3. sz. Fodor Erzsébet: Magyar tragédia Bécs-
ben. Megemlékezés Sámboky Jánosról, születésének 400. évfordulója alkalmá-
ból. — Péchy-Horváth Rezső: Tóth Ede száz aranya a dombóvári állomáson. 
Életrajzi adatok Tóth Edéről — Krimszky Géza egykori dombóvári állomás-
főnök visszaemlékezései nyomán. — Kállay Miklós: A magyar szellem a világ 
katolikus rönesszanszában. Balhiedelem, hogy a katolikus irodalom csak az 
ú. n. „fehér irodalom" lagymatag cukrosvize lehet, és hogy a katolikus iro-
dalom alaplényegét tekintvo optimista. A katolikus író benézhet, sőt betekin-
tést engedhet az élet szédítő szakadékaiba is. — 4. sz. Rónay Mária: Kazinczy 
Ferenc (a XVIII. század-forduló magyar kultúrájának lelke). Alkalmi cikk 
Kazinczy halálának százéves fordulója alkalmából. — Kállay Miklós: A mai 
katolikus magyar irodalom és munkatársai. (Mécs L., Sík S. és Sárközi Gy. 
arcképeivel.) Legerősebb a mai katolikus irodalom a lírában; kevesebb és 
kevésbbé jelentős tehetségeket mutathat fel a szépprózában; akárcsak kül-
földön, nálunk is a katolikus dráma találja meg legnehezebben a színpadi 
érvényesülés útját . 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1930. évf., 1—2. sz. Bártfai Szabó 
László: Széchenyi, Petőfi és az ellenzéki kör 1848-ban. Megállapítható, hogy 
Petőfi és Széchenyi naplóinak, leveleinek hangja, ahol a mult bűneinek osto-
rozásáról van 6zó, legtöbbször csak a szavak rendjében tér el egymástól, 
a meggyőződés ereje és heve, a haza szeretete és a vágy annak sorsán javí-
tani, mindkettőben azonos. — Waldapfel József: A hazai hírlap- és folyóirat-
irodalom történetéhez. (Adatközlés.) A Magyar Kurír, a Magyar Merkúr s 
az Ephemerides politico-literariae c. lapokkal kapcsolatos irodalmi mozgalmak 
ismertetése, egyben Dayka Gábor és Földi János egy-egy eddig ismeretlen 
versének közlése. — Gulyás Pál: A magyar könyvtermelés egy esztendeje. 
Különböző ezempontok szerint csoportosított, érdekes statisztikai adatok az 
1928. évi magyar könyvtermelésről. — Tóth László: Pázmány Péter isme-
retlen levele a magyar pálosok reformja érdekében. Adatközlés a M. N. Mú-
zeum kézirattárában található eredeti szöveg alapján. — Iványi Béla: Köny-
vek, könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. (III.). A XVI. századi 
magyar irodalom szempontjából tanulságos adatok közlése. — Asztalos 
Miklós: Magyar diákok előadásáról szóló rektori hirdetmények Wittenbergből 
(1652—1656). Adatközlés. — Pukánszkyné Kádár Jolán: A Todoreszku— 
Horváth-Könyvtár ismeretlen régi magyar nyomtatványai (III .) . Bibliográ-
fiai leírás. — Zoványi Jenő: Adatok Szabó László Régi Magyar Könyvtárának 
III. kötetéhez a debreceni ref. kollégium könyvtárából. 

M a g y a r N y e l v . — 1930. évf., 9—10. sz. Tolnai Vilmos: Makaróni 
nyelv és irodalom. (II.) A szó igazi értelmében magyar makarónikus iroda-
lomról beszélni nem lehet. Makarónizmus nálunk eleinte csupán szavakban 
mutatkozik, nem mint az irodalmi komikum eszköze, hanem komoly szöveg-
ben, mint tolmácsa a latinul ki nem fejezhető fogalmaknak. Régi okleveleink, 
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történeti forrásaink hemzsegnek a latin szövegbe ágyazott magyar szavak-
tól, gyakran fölveszik a latin grammatika köntösét s így makaróni szavakká 
válnak. A makarónizmus ideje nálunk főkép a XVIII. század derekától a 
XIX. század közepéig terjed, az „aureum saeculum latinitatis", mikor Vas 
Gereben szerint még a juhászok is latinizáltak. Legtöbbet Szirmay Hungaria 
in parabolis-ában találunk. Különös, hogy Csokonai, aki komikus költeményei-
ben ugyancsak él a szókeveréssel, makarónikumot nem írt. Arany és Petőfi 
levelezésében, egyéb bohóság közt, olvasunk egy magyar-angol makaróni leve-
let (1848. XI. 16.). Nagyobb számú makarónikus vers az önkényuralom korá-
ban bukkan föl az irodalomban. Megindítója Jókai. Példájára mások is írtak 
efíéléket az élclapokban. Nagy mestere volt a nyelvhabaró komikumnak Ágai 
Adolf, (A cikk végül a leggyakoribb makaróni szavak egy kis gyűjteményét 
közli.) — Pais Dezső: Glád. Egy Anonymusnál előforduló személynév magya-
rázata. — 1931. évf., 3—4. sz. Jakubovich Emil: A bögözi székely rovásbetűs 
felirat. Az udvarhelymegyei bögözi református templom falán 1930-ban föl-
fedezett székely rovásírásos feliratot nyugodtan olvashatjuk „atya-isten"-nek. 
Ez a reformáció-előtti korból származó felirat rövidsége dacára is egyike leg-
értékesebb rovásírásos emlékünknek. — Melich János: Régi helyesírásunk iu 
jegyéről. Nyelvtudományi fejtegetés. — Laziczius Gyula: A prágai négynyelvű-
sóhajtás. Egy XV. századi magyar szókat tartalmazó szórványemlék. —-
Timár Kálmán: A Müncheni-kódex és Widmanstetter. Adatok a Müncheni-
kódex első ismert tulajdonosának életéhez. — Sági István: Négyesy László. 
Ünnepi megemlékezés a jeles tudósról születésének 70 éves fordulója alkal-
mából. — 5—6. sz. Balogh József: Mit tudunk a szentistv&ni Intelmek szer-
zőjéről? Az Intelmekben oly irattal van dolgunk, amelynek mintái, eredetei, 
szerzője idegenek ugyan, azonban a magyar király nagy kezdeményezése nyo-
mán. az ő erkölcsi és szellemi hozzájárulásával jöt t létre. 

M a g y a r N y e l v ő r . — 1931. évf., 3—6. sz. Bebesi István: Petőfi-
nyomok Ady nyelvében. (I.) Hosszabb nyelvészeti tanulmány a következő 
címszók szerint: 1. Tagadásos szóösszetételek Petőfinél és Adynál. 2. össze-
tet t határozók Petőfinél és Adynál. 3. Kettős igekötő használata. 4. Foga-
lomkörjelölő összetételek. 5. Köznyelvbeli összetett szavak tagjainak hely-
cseréje. 6. Jelölt tárgyas összetételek. 7. Igekötős igék továbbképzése. 8. Elvont 
főnevek. . . többes számban. — Gárdonyi József: Hogyan tanult Gárdonyi 
Géza székelyül? Gárdonyi Csulak Lajos Magyar Nyelvőrbeli levelének 
hatása alatt kezdte tanulmányozni a székely tájszólást. — Kardos Albert: 
Kegyalak. Egy, a Mohács о versből ismert szó története. 

M a g y a r S z e m l e . — 1931. évf., 6. sz. Halász Gábor: Regényeink 
társadalomszemlélete. A nyugati regény módszerbeli átalakulásának, a regény-
formát bontó, fölényes, ironikus, gondolati játékokat történetbe öltöztető, a 
reálizmuson túlhaladt mai stílusnak, a bonyolult intellektuális játékoknak 
fiataljainknál nyomát sem találjuk. — 7. sz. Pongrácz Kálmán: Kisebbségi 
irodalmunk szelleme. Az a szakadás, amely ma a kisebbségi és többségi iro-
dalom között mutatkozik, nem subsztanciális, hanem időbeli, összefüggésben 
van azzal, hogy művelője a fiatalabb generáció, amely sok elképzelésben már 
nem tudja magát azonosítani az idősebb csonkaországi szellemmel. Valószínű, 
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hogy idővel a magyar irodalom egysége újból helyre fog állni. — Asztalos 
Miklós: Jókai Mór politikai beszédei. Jókai minden felszólalása az ország 
gyűlésen a jó ügyet szolgáló ember komoly tanúságtétele volt. Nincs egyet-
len lazán szerkesztett vagy zavaros eszmevezetésű beszéd-politikai szónokla-
tainak 74 darabot tartalmazó két kötetében. Nyelve jólesően olvasható, 
humora még ma is elevenen hat s pátosza ma is hatásos. 

M a g y a r Zsidó S z e m l e . — 1930. évf., 7—12. sz. — Zsoldos Jenő: 
A biblia, a midrás és a zsidó: Mikes Törökországi Leveleiben. (II.) A címben 
írt tétel részletes fejtegetése a következő címszavak szerint: Isten jó; Isten 
irgalma és kegyelme; Isten áldása; Isten segítsége; Isten vigasztal; Isten 
mindent lát és mindent tud; Isten megfizet; Isten dicsősége; Az első ember 
és az asszony; A víz mint bibliai képkiváltó motívum; A sátorlakás bibliai 
vonatkozásai. — Fürst Aladár: Magyar írók a bécsi héber sajtóban. A cím-
ben írt tárgy részletes ismertetése a Die hebräische Publizistik in Wien (1930) 
című háromkötetes mű adatai nyomán. — 1931. évf., 1. ez. Naménvi Ernő: 
Szász Károly egy levele Neumann Edéhez. (Halas, 1897 szeptember 18.) Adat-
közlés. — Zsoldos Jenő: A biblia, a midras és a zsidó: Mikes Törökországi 
Leveleiben. (III.) Az előző két füzetben megkezdett cikk folytatása a követ-
kező címszók szerint: Az igaz út és a jó cselekedetek; ezenvedés-bújdosás; 
ima; házasság; betegség; élet-halál; szeretet-megbocsátás. — 5. sz. Grünwald 
Miksa: Magyar vonatkozás a héber nyelvújítás egyik müvében. Adatközlés. 
— Zsoldos Jenő: A biblia, a midrás és a zsidó: Mikes Törökországi Levelei-
ben. (IV.) Folytatás a következő címszók szerint: A fejedelmek; papok és 
apostolok; hála és háládatlanság. — Vidor Pál : A zsidó lélek az irodalom-
ban. Móricz és Schöpflin, mikor a zsidó motívumokban nem fenyegető idegen 
elemet, hanem az egyetemes magyar irodalmat színező vonást látnak, komoly 
lépést tesznek a külső zsidókérdés megoldása felé. 

M i n e r v a . — 1930. évf., 8—10. sz. Turóczi-Trostler József: Az Orszá-
gokban Való Sok Romlásoknak Okairól. (Forrástanulmány Magyari István 
könyvéről.) Magyari ismerte és fölhasználta Johannes Turmair-Aventinusnak 
(1477—1534), a XVI. század legnagyobb német történeti elbeszélőjének egyik, 
1529 tá ján írt, nyomtatásban 1563-ban megjelent munkáját, melynek már címe 
is emlékeztet a magyar röpiratra. ( . . . Ursachen unsere der Christen Jammers 
und noch gröszeren Verderbens, wo man die Ursachen nicht a b t h u t . . . ) . Egv 
másik forrására, Erasmusra, maga Magyari utal. Az Hadról És Vitézségről 
szóló fejezetében, „de még csak nem is sejteti, milyen mértékben függ tőle". 
Egyébként i t t is oly módon jár el, mint az előbbi művel kapcsolatban; hol 
szószerint fordítja Erasmust, hol pedig magyar megfelelőket keres egyik-másik 
gondolatához. Ezek szerint Magyarinak a magyar erazmisták s így a magyar 
szellem első „európaizálói" között van helye. Magyari az egyetlen, aki „para-
dox egy kézben egyesít erazmista magyar szellemet, de úgy, hogy magyar-
ságán van a nyomaték". [Azok kedvéért, akik e tanulmány párhuzamos idé-
zetei és utalásai alapján most már plágiumnak tekintenék a szóbanforgó 
röpiratot, nem árt megjegyezni, hogy Magyari — a címlapon — sajátmaga 
is jelzi egyéb szerzőktől való függését, ilyenformán: „mostan újonnan Íratta-
tot t ós sok bölcs embereknek írásokból szereztetett hasznos könyvecske".] — 
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Máté Károly: A könyv morfológiája. (Tanulmány a XVI—XVII. századi 
magyar irodalom történetéhez.) Hosszabb értekezés a magyar könyv formai 
fejlődéséről a XVI—XVII. században. Megállapítja azokat a tipikus jelen-
ségeket, amelyek a könyvet külső és belső szerkezetében jellemzik; nevezetesen: 
a címlap kialakulását; az írói alázatosság és önérzet formáit, a dedikáció 
fejlődését, végül a könyvnyomtató és olvasóközönség kapcsolatát a könyvvel. 
Az érdekes dolgozat arra is felhívja a figyelmet, hogy a könyv külső for-
májának időnkénti változásaiban a szellemi és tartalmi lényeg változásai 
tükröződnek. „Az irodalomtörténet eddig nem kísérte figyelemmel a könyv 
formai sajátságait, jóllehet az irodalom hordozója a könyv; az ember köny-
vet olvas, nem irodalmat." — Szerb Antal : Vörösmarty-tanulmányok. Az 
a kor, melyből Vörösmarty lélektörténetileg kisarjadt, a preromantika, mint-
egy kollektive fölfedezte a realitástól elszakadás és megújhodás tehetségét. 
Hogy Vörösmartynak egyéni diszpozíciója volt erre az önmagába-térésre, azt 
nyilvánvalóvá teszi egész költészetének önközéppontú jellege és verseinek indí-
tékai. Ilyen a halál-vágy, vagyis a vágyódás a létezés oly formája után, 
melyet nem érnek el a külső világ támadásai. Vörösmarty egyéni mitholó-
giájában pedig fölismerhetők a kollektív tudatalatt i archaisztikus képzetek. 
Az idetartozó alkotó tudatállapot emlékei a Tündérvölgy és a Délsziget c. 
müvei. Az előbbi „erotikus" eposz, mint az alexandriai epillionok, melyekhez 
Vörösmarty kisebb epioszatit hasonlítani szokták. A heroizmus centralis érzü-
leti helyét a szerelem foglalja el. Az a mód, ahogyan Vörösmarty a Tündér-
völgyet leírja, emlékeztet középkori és más misztikusok paradicsomvízióira, 
melyeket a magyar költő nem ismerhetett. A Tündérvölgynél jelentékenyebb 
a Délsziget, mely ha elkészült volna, Vörösmarty történetfilozófiáját adta 
volna. Mert valami efféle a Délsziget: mithosz az emberiség és az egyes 
ember történetéről, amint a magábavonuló lélek az önmaga mithikus réte-
geiben felleli, vizíó alakjában elraktározódva az emberiség egész történetét 
A Magyarvár és a Eom ismét belülről való költemények. A Rom és a Déi-
sziget a mai ember számára azért oly vonzó, mert ezekben van meg legtisz-
tábban az a valami, amiért Vörösmartyt a magyar irodalom egyik legnagyobb-
ja na к tartjuk. — 1931. évf., 1—4. sz. Farkas Gyula: Táj- é nemzedék-
szemlélet a magyar irodalomban. A nemzedékszemléletnek a magyar irodalmi 
fejlődés áttekintésében megvan a jogosultsága, habár csak egy határozott 
korra vonatkozóan, melyben a nemzedékmegoszlás tudatos. A nemzedékek 
megértésén át jutunk el a korszellem megértéséhez, a korszellem művészi kifeje-
zését pedig a kor stílusában találjuk meg. Ez a hármas fokozat alkotja egy 
nemzedékszemléleten alapuló szellemtörténeti áttekintés három nagy fejezetét. 
— Kardos Tibor: A laikus mozgalom magyar bibliája. A legrégibb magyar 
bibliafordítás szerzője falusi pap, aki belekerül a kelvhes mozgalomba és 
végül gyülekezetével együtt kivándorolni kénytelen. Fordítása laikusokat szol-
gáló evangeliarium, zsoltárfordítás, buzdító és vigasztaló olvasmány. 

N a p k e l e t . — 1931. évf., 1. sz. Just Béla: Mécs László. Mécs László 
metafizikája: Isten a centrális pont, mely egyensúlyban tart ja a körülötte 
forgó emberéleteket. De az embersorsok külön-külön forognak; mindenki egy 
külön világ. Mécs Sturm und Drang-korszakában a szerelem állandó, szinte 
önkínzó probléma, azután jön egy korszak, melyben a primitívség után vágya-
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kőzik: távol élni mindenkitől; a végső korszak eszmei tartalma: „Maradok 
örök vőlegénynek." Egész költészetén szinte beteges halálfélelem vonul végig. 
Sötét, néha vigasztalan pesszimizmus árad verseiből. A szociális problémák 
iránt való érdeklődése már első verseiben jelentkezik. A nyomor-motívum állan-
dóan felbukkan Mécs verseiben, részint konkrét képekben, részint általánosítva 
(Szegény emberek). Első kötetéből csaknem teljesen hiányzik a magyar hang; 
később a magyar vonatkozások egészen újszerű vallási szimbolizmussal szó-
lalnak meg. — 4. sz. Mészöly Gedeon: Az ó-magyar Mária-siralom. Az első 
magyar verses emlék szövegének egykorúi és mai kiejtés szerinti közlése a 
hozzátartozó jegyzetekkel. — 5. sz. Rédey Tivadar: Péterfy Jenő mint dra-
maturg. A Nemzeti Színház Szigligeti igazgatóságának műsora és színészete 
számunkra a Gyulai meg Salamon Ferenc dramaturgiai dolgozatainak két-
két kötetében eleven, a Paulay-korra most a Péterfy-bírálatainak gyűjteménye 
lesz egyik főforrása. — 6. sz. Brisits Frigyes: A magyar irodalmi műveltség 
kezdetei. Horváth János ilynemű új könyvének tanulmányszerű bírálata. — 
Kardevan Károly: Madách-revizió. „Oly nagyjelentőségű mű magyarázata, mint 
amilyen Az Ember Tragédiája, nemcsak az irodalom kérdése, hanem közügy 
i s . . . Talán nem bizarr a gondolat, hogy ankétszerűen kellene vele foglal-
kozni, mint más közüggyel, elfogadott magyarázatát meg kellene í r a t n i . . . " 
— 8. sz. Halász Gábor: Kazinczy emlékezete. (I.) Kazinczy egyéniségének 
és vezérezerepének tanulmányszerű bemutatása — a jeles író halálának száz-
éves fordulója alkalmából. 

N é p ü n k é s N y e l v ü n k . — 1931. évf. 1—3. sz. Szendrey Zsigmond: 
A népi felirat-költészetről. Verses szövegű ház-, kulacs-, kocsma-, templom- és 
szentképfeliratok közlése. — 4—6. sz. Mészöly Gedeon: Mátyási József és 
,.Kalászkaparék"-ja. Mátyásinak Kalászkaparék címmel két helyen van kézira-
tos versgyűjteménye: a M. T. Akadémia és a kecskeméti Ref. Főiskola könyv-
tárában. A kézirat legszebb darabja a „Sorsával elégedő Gulyásnak Pásztori 
Pa l i j a" (1823). A tanulmány e darabot betűhíven közli és részletesen elemzi 
s méltatja. 

P a n n o n h a l m i S z e m l e . — 1931. évf. 2. sz. Hein Tádé: Zilahy Lajos. 
Zilahy egyénisége legteljesebben A két fogoly c. regényében nyilatkozik. 

P á s z t o r t ű z . — 1930. évf. 18. sz. Kovács László: Ady (Gallas Nándor 
plakettjének fényképével). Rövid költői arckép, az „összes versek" egykötetes 
kiadásának megjelenése alkalmából, „ ö az ifjúság p o é t á j a . . . bármennyire 
mondhatják, hogy nem lehet az ifjúság ideálja." — 19. sz. Komáromi János: 
Valamit — sajátmagamról, önéletrajzi adatok. — Vajthó László: Komáromi 
János. A lírikus-epikus Komárominak a szájhagyomány a legfőbb forrása. 
Komáromi nemesítője a könnyű fajsúlyú szerelmi regénynek: irodalmi ízt ad 
neki. Rengeteg alakja közül vagy tíz-tizenkettő eredeti alkotás, egészen az 
övé: gazdagította velük a magyar regény- és novellaköltés galériáját. — 
Gulyás Károly: Milyen volt Bolyai János? Bolyai János fia, az 1911-ben 
72-ik életévében levő Dénes arcképének közlése azzal a megjzegyzéssel, hogy 
a szájhagyomány szerint a fiú nagyon hasonlított apjához. — 20. sz. Babite 
Mihály: önmagamról (képpel). Csevegésszerű vázlatos pályaáttekintés. — 
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Kovács László: Babits. Adyt is beleszámítva ő a legbátrabb költő az új ma-
gyar irodalomban; sa já t táborában is harcolnia kellett, sok-sok régi kincs 
tudatával és védelmével sokfelé kötve volt. Szellemének állandó a bölcseleti 
érdekeltsége. Ennek bizonyságai irodalmi tanulmányai. Regényei, műfordításai 
is értékek. Életmunkájával már a legmagasabbra szállt, de ereje teljében áll 
ma is. — 21. sz. Szántó György: Regényvázlat első személyben. (A szerző 
arcképével.) A szerző eddigi életének rövid, érdekes pályarajza. — Baktai 
Ervin: Körösi Csorna Sándor a tibeti lámák közt. A szerző látogatásának 
leírása két tibeti kolostorban, hol egykor a neves magyar utazó tartózkodott. 
— Figyelő: Madách a világhíresség útján. Hír arról, hogy Hevesi Sándor 
ajánlatára a londoni egyetem elhatározta Az ember tragédiája angol nyelven 
való kiadását. A new-yorki World kritikusának, Ch. M. Meltzernek műfordításá-
ban megjelenő könyv Vajda Pál prózai átültetésén alapul. — Gopcsa László: 
Gárdonyi és Brassai. Brassai észrevételei Gárdonyinak hozzáintézet alkalmi 
versére. — 22. sz. Kosáryné Réz Lola: Az én élettörténetem. Tárcaszerű önélet-
rajz. — 23. sz. Reményik Sándor: Szabolcska Mihály. Megemlékezés a költő-
ről halála alkalmából. — Tamási Aron: Élni és imi. A szerző visszaemléke-
zése gyermekkorára. (A szerző otthona képével.) — Horváth Árpád: Az újjá-
született Bánk bán. (A darab kolozsvári bemutatóján előadott tájékoztató.) 
Az igazi színháznak mindig azt a többet kell kibontania, produkálnia a darab-
ból, amit az író nemcsak megírt, hanem amit meg is álmodott. — 24. sz. 
Mécs László: önvallomás, önjellemző tárca. — 25—26. sz. Szász Károly: 
Búcsú Erdélytől. Emlékezés Szász Károly püspökre. — BartaÜ3 János: Ön-
vallomás — hitvallás, önéletrajzi visszapillantás. (Arcképpel.) — 1931. évf. 

1. sz. Sik Sándor: Az én utam. (A szerző képmásával.) önéletrajzi adatok. — 
2. sz. R. Berde Mária: Életemről, önjellemző sorok. — 6. sz. Nyíró József: 
Írás régi dolgokról. (Arcképpel.) önéletrajzi jegyzetek. — 11. sz. Hunyady 
Sándor: Hová tartozom? Érdekes önjellemző sorok. — Biró Vencel: Br. Apor 
Péter házassága. A jeles emlékiratíró br. Apor Péter lakodalma Kálnoky Sá-
muel erdélyi főúr leányával 1699 június 28-án Kolozsvárott ment végbe. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . — 1930. évf. 10. sz. Muraközy Gyula: Sza-
bolcska Mihály. Szabolcska költészete sztatikus volt egy dinamikus világban. 
Nem lehet nála fejlődésről beszélni, mert hiszen amikor megszólalt, kora 
ujjongva ismerte meg benne önmagát és Szabolcska hü maradt ahhoz a világ-
hoz, mely sem hozzá, sem önmagához nem maradt hűséges. Ady vallásos 
keresése olyan nyugtalanul bolyong, mint a bibliai ördöngös. Mindebből Sza-
bolcskában semmi sincs, ö a karácsony boldog trubadurja. Szabolcska világa 
eltűnt. De Szabolcska nagysága éppen az, hogy amennyire egy emberöltőnek 
ajka és álma volt, éppen annyira lesz egy csomó dalával az időfölötti magyar-
ságnak énekese. — Maróthy Jenő: Bethlen Gábor tudósai. Novella. (Főbb 
szereplői: Bojthy Gáspár, Alsted, Bisterfeld, Ujfalussy Imre, Keresztúry Pál.) 
— Szegedi István: Irodalmunk hanyatlása. Eddig minden anyanyelv, amelyen 
író írt, a legmagasabb irodalmi teljesség fokán is bizonyos mértékben tá j -
szólás volt. Ezek a tájszólások veszedelmesen közelednek a kiegyenlítődéshez. 
— Trócsányi György: Szemerei Szemere György (1863—1930). Színpadi 
müvei közül maradandó értékű a Siralomházban c. dramolett és regényei kö-
zött ő maga a Ronthó Böszörmény-t tekintette legsikerültebbnek. S ha alko-



2 9 2 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 292 

táeait utói is éri majd a könyvek fátuma, a magyar úrról és a magyar 
parasztról készített néhány pompás rajza meg fog maradni s a magyar múltba 
néző kutatás e kor dzsentrijeinek megítéléséhez hiteles és értékes adalékokat 
fog találni. — 1931. évf. 1. sz. Karácsony Sándor: Komáromi János. Az író 
életmatériája gyermekkori emlékeivel kezdődik: Szegény parasztfiú, a Tót 
Lapály szülöttje. Innen hozta remekbe szabott alakjait. De nemcsak kívülről 
övé ez a világ, övé a szegény ember élete, minden szegényszagával és árva-
ságával egyetemben. Legértékesebb öröksége: a gyermek hangulatai és látás-
módja. A diákélet is mély nyomokat hagyott a lelkén. Néha Achilles sarka: 
a fordító diákszem. A férfi Komárominak nagyon komoly témái vannak. Ro-
busztusán egészséges világ ez, amelyből hiányzik a csalás és hűtlenség motí-
vuma. A gyermekei is valósággal ösztönéletet élő kis emberpalánták. Komá-
romi János a mai magyar élet leggyermekibb alázatosságú és legőszintébb 
kiónikása; az értelmetlen sors értelmét csak gyerekszemmel, diákfilozófiával, 
szerelmes szívvel lehetett kibetűzni. — Hencze Béla: Farkas Gyula: A magyar 
romantika. Válasz Karácsony Sándornak ugyanezen könyvről a Prot . Szemle 
1930. év nov. füzetében megjelent bírálatára. Hencze szerint „Karácsony Sán-
dor kicsinyes és elfogult támadást intéz Farkas Gyula ellen, melyben nemcsak 
hogy az egész könyv tartalmát, szellemét elveszejti, de tévedést tévedésre hal-
moz izgatottságában." — Karácsony Sándor: Válasz Hencze Bélának. Kará-
csony 12 pontba foglalva részletesen cáfolja Henczének a Farkas-féle könyv 
bírálatára tet t megjegyzéseit s egyben felel a hozzáintézett kérdésekre. Végső 
megállapítása szerint: „Farkas Gyula könyve már csak azért sem sikerült, 
mert nem sikerülhetett" (t. i. a cikkben előbb kifejtettek értelmében). — 4. ez. 
Révész Imre: Irányzatos-e a magyar protestáns történetírás? A komoly igaz-
ságkeresés a történelemben sohasem fajulhat el sem a katholicizmus, sem a 
protestantizmus tudatos apológiájává. — 5. sz. Karácsony Sándor: Szabó 
Pál. Látogatás a Biharugrán élő, újabban feltűnt, földműves-íiónál. — Kékv 
Lajos: Jakab Ödön (1854—1931). Nekrolog. 

S z á z a d o k . —- 1930. évf. 9—10. sz. Madzsar Imre: Szent Imre herceg 
legendája. Sz. Imre legendája valószínűleg a XII. sz. második évtizedében 
keletkezett. Történetéből kitűnik, hogy „az első magyar királyfi nemes alakja 
eszményi pártfogó gyanánt ott szerepelt annál a nevezetes reformmozgalom-
nál is, amely az említett időszakban a magyar katholikus egyházat a nyu-
gati fejlődés nyomán újjáalakította és ma is szilárdan fennálló, életképesnek 
bizonyult vonásokkal gazdagította." 

S z é p h a l o m . — 1930. évf., 7—9. sz. Cs. Juhász László: R. F. Arnold 
Madáchról. Robert Franz Arnold a bécsi egyetem ismert nevű tanára 1930 ban 
a bécsi Goethe-Társaságban tar tot t előadása során több filozófiai drámával 
együtt az Ember Tragédiáját is megemlíti ós azt mondja, hogy a felsorolt 
művek csupán a Faust zseniális változatai. Sajnálatos, hogy Arnold, bár 
1912-ben hangoztatott hibás bírálatát helyesbítette, még mindig ily hiányo-
san s egyoldalúan nyilatkozik irodalmunk e jeles alkotásáról. — Zolnai Béla: 
Még egyszer: Erdély monológja. Helyreigazító észrevételek a szerzőnek Erdély 
monológja című cikkét érintő s a Budapesti Hírlapban megjelent visszhan-
gokra. — Baranyai Zoltán: Magyar diplomáciai nyelt. Czakó István Hiva-



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 2 9 3 

talos nyelvhasználat a nemzetközi jogban c. tanulmányát ismertetve, a szerző 
rámutat arra, hogy érdemes és kívánatos volna megírni a magyar diplomáciai 
nyelv történetét. — 10—12. sz. Zolnai Béla: Bécsi Biedermeier. Szakítani 
minden klasszicizmussal és felhőkben járó romantikával; kibővíteni a művé-
szetnek korlátait a polgári és népi élet befogadására; tükröt tartani a jelen-
kor elé és figyelmezője lenni a páthosznélküli, de bájosabb, idillikus élet nyil-
vánulásainak: ezt a föladatot vállalta az úttörő biedermaier, amelynek meg-
értése közelebb vezet bennünket a század lírai realizmusának legnagyobb köl-
tőjéhez, Petőfihez. — 1931. évf., 3—4. sz. Szalav József: A könyvről és 
könyvszeretetröl. Granger Jakab, a XVIII. században angol lelkész azt a bib-
liofil fogást honosította meg, hogy könyveihez még sok, a könyvre vonatkozó 
képmellékletet is köttetet t . Példája követésre talált s rendszerét „grangeri-
zálás"-nak nevezzük. [A szerző saját gyűjteménye alapján érdekes példákat 
sorol fel az ily módon kezelt magyar művek közül.] — Böhm Károly önélet-
rajza. Adatközlés. — Garázda Péter: Móricz Zsigmond, Hegedűs Lóránt és 
az irodalmi mendölecskék. Széljegyzetek a Hegedűs—Császár—Móricz-vitához. 
— Boross Mihály: Kisfaludy Károly szent, mert ember volt. A szegedi Városi 
Színházban előadott Költő című dráma szerzőjének reflexiói a darabjáról í r t 
kritika kapcsán. 

T h e o l ó g i a i S z e m l e . — 1929. évf. 4—6. sz. Gulyás József: Egyház-
történeti hátterű, ismeretlen énekek. XVII—XVIII. századi prot. vallási vo-
natkozású versek közlése. — U. a.: Nagy István, református énekiró. Az 
1770—1871-ig élt jeles, hajdúböszörményi ref. lelkész életének és munkás-
ságának ismertetése. Állítólag ez volt az a kálvinista pap, aki az ismert adoma 
szerint Csokonait csapért küldte a szomszédba. — „Keresztesi József akadé-
miai utazása a külországban" (folyt.). Adatközlés. — 1931. évf. 1—3. sz. 
Soós Béla: Mélius Péter Szentháromságtana. Hosszabb hittudományi érteke-
zés. — „Keresztesi József akadémiai utazása a' külországban." (Folyt.) Adat-
közlés. — 4—6. sz. Gulyás József: Két ismeretlen vallásos költő. (Bessenyei 
Anna és Bessenyei Boldizsár.) Adatközlés. — „Keresztesi József akadémiai 
utazása a' külországban." (Folyt.) Adatközlés. 

U n g a r i s c h e Jahrbücher . — 1930. évf., 4. sz. Eduard v. Werthei-
mer: Marini und Kossuth. Kästner Jenő ily című, olasz nyelven kiadott köny-
vének elismerő bírálata. — Dezső v. Keresztúry: Literaturgeschichtliche Grun-
begriffe. Thienemann Tivadar Irodalomtörténeti alapfogalmak c. munkájának 
ismertetése és kritikája. — 1931. évf., 1—2. sz. Georg Kristóf: Die Gestalt 
Gabriel Bethlens in der zeitgenössischen deutschen Dichtung. Tanulmány arról, 
hogy minőnek rajzolja Bethlen Gábor a lakjá t az egykorú német költészet. 

V a s á r n a p . (Arad.) — 1930. évf. 2—3. sz. Alszeghy Zsolt: A mi köl-
tőink. Harsányi Lajos, Sík Sándor és Mécs László költői arcképe. E három 
katholikus magyar poéta három generáció katholikus lelkének három különböző 
megnyilatkozását tette művészetté. Harsányi költészetének egén még a háború 
előtti magyar ég kéksége ragyog. A költő lelke annak a katolikumnak a tükre, 
amely befelé fordul, amely az egyes ember vallásos megtisztulásán munkál. 
Sik Sándor költészetén érezzük, hogy ihlető érzéseinek java a század második 
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tizedének kohójában pat tant ki. Mécs László annak az évtizednek a költője, 
amely telve van a szociális tet t nélkülözhetetlenségének tudatával, amely a fájó 
szeretetet szociális reformra szeretné átváltani. — 23. sz. Fischer Aladár: 
Perdöntés a legrégibb magyar bibliafordítás irodalmi pőrében. Újabban elő-
került bizonyítékok alapján megállapítható, hogy első bibliafordításunkat a 
Moldvába menekült Tamás és Bálint készítette (más szóval, hogy a huszita 
eredet kétségtelen.) — Vándoryné Kövér Ilona: Petőfi-kultusz Kiskőrösön, 
Adatok a címben írt tárgyhoz. — 26. sz. Léstyán József: A Batthyány-könyv-
tár középkori imádságos könyve. A Burgundi-kódex néven ismert, szép képek-
kel díszített, latin kéziratos imádságos könyv népszerű ismertetése (hét minia-
tura-képpel). — 1931. évf. 10. sz. Berthe Nándor: Zilahy Lajos. (Írói arckép.) 
Zilahvnál nem a külső eseményeken van a fősúly, hanem abban a hatásban, 
amelyet a helyzetek embereire gyakorolnak. 



F I G Y E L Ő . 

Négyesy László ünneplése a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 1931. évi közgyűlésén. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság március 14-én ta r to t ta 1931. évi 
közgyűlését a Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében. Tudományos 
társaság régen üdvözölhetett olyan előkelő közönséget, mint ez alkalommal 
a mi Társaságunk. Az a híradás, hogy ezévi közgyűlésünk Négyesy László 
ünneplésének jegyében folyik, még vidékről is idevonta a tudományos világ 
előkelőségeit. 

Elnökünket lelkes éljenzés és t aps fogadta s az ünneplő közönségnek 
ez a benső együttérzése újból a legnagyobb melegséggel nyilvánult meg, mikor 
Szász Károly felolvasta megnyitó beszédét. Ezt a nagyhatású szózatot folyó-
iratunk megnyitó helyén egész terjedelmében közöljük. 

A Négyesy-emlékkönvvnek díszesen bekötött példányát Pintér Jenő szer-
kesztő a következő beszéd kíséretében nyúj to t ta á t az ünnepeltnek: 

„Húsz esztendővel ezelőtt a magyar irodalomtörténetírók egyik 
csoportja, az i f jabb nemzedék, megalapította a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaságot. Ez az alapítás akként tör tént , hogy a még tekin-
tély nélkül való if jú kutatók odafordultak az irodalomtörténetírás akkori 
nagy tekintélyeihez. Három férfiú neve halhatatlan betűkkel van beleírva 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság történetébe : Beöthy Zsolté, 
Négyesy Lászlóé, Riedl Frigyesé." 

„Méltóságos Urunk mellettünk állt húsz esztendőn keresztül. Elő-
kelő egyéniségével példát adot t nekünk arra, milyen magatartást tanú-
sítsunk egymással szemben; nagyszabású tudományos pályájával pedig 
megmutatta, milyen utakon haladjunk irodalmunk múltjának feltárá-
sában és megítélésében. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezéré-
nek — nyugodtan mondhatom: a magyar irodalomtörténetírók vezéré-
nek — a mai napon a tanítványok és tisztelők ajándékával kedveske-
dünk. Átnyúj tunk Méltóságodnak egy emlékkönyvet, összehordtuk benne 
szívünk egész szeretetét, lelkünk egész melegségét és az Elnök Or fényt 
sugárzó pályájának tudományos méltatását ." 

„Sokszor szerkesztettem különböző vállalatokat, de soha kelleme-
sebb feladatom nem volt, mint most . Valósággal megindító, milyen sze-
retettel és örömmel jöttek a munkatársak ehhez a munkához. Ebből 
a szeretetből, ebből a Méltóságod személye és pályája iránt való oda-
adásból is megállapítható, milyen helyet foglal el Méltóságos Urunk 
a magyar irodalomtörténetírók mai nemzedékében. H a rövid beszédemet 
azzal a kívánsággal fejezem be, hogy a Gondviselés árassza el Méltó-

Irodalomtörténet 20 
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eàgodat friss munkaerővel, családi boldogsággal, pályatársainak meg-
becsülésével még nagyon hosszú időn keresztül, akkor egyúttal némi 
mutatót is adtam azokból az érzelmekből, amelyek mindnyájunk lelkében 
élnek. Fogadja Méltóságod szeretettel ezt az emlékkönyvet: a magyar 
irodalomtörténetírók szerény ajándékát." 

Négyesy László nagyhatású válasza után az egybegyűltek lelkes öröm- -
mel ünnepelték a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnökét. Megismétlődött 
a taps, mikor Baros Gyula felolvasta Négyesy László és a magyar köziélek 
című mélyenjáró tanulmányát. 

A M. T. Akadémiában t a r to t t közgyűlést Négyesy László tiszteletére 
ünnepi vacsora követte. A közgyűlésen is, a vacsorán is résztvettek a vidéki 
egyetemek kiküldöttei: Hankiss János, Mitrovics Gyula, Pap Károly (Deb-
recen); Thienemann Tivadar (Pécs); Sik Sándor, Zolnai Béla (Szeged); Strom-
mer Viktorin (Pannonhalma), azokívül Győrből Gálos Rezső és Kocsis Lénárd 
választmányi tagok. A vacsorán üdvözlő beszédeket mondott: Brisits Frigyes, 
Császár Elemér, Pap Károly, Strommer Viktorin, Szőts Gyula, Viszota Gyula, 
Négyesy László meghatott szavakkal válaszolt a bensőséges ünneplésre. 

Elhúnytak. 
BARABÁS ALBERT hírlapíró, megh. Budapesten 1931 áprilisában. 
BENICZKY ÖDÖN v. belügyminiszter, szül. Zólyomban 1878 február 

12-én, megh. Budapesten 1931 január 20-án. Az Alkotmány bclmunkatársa volt. 
BEÖTHY LÁSZLÓ (szlováni) színházigazgató, szül. Budán 1873 április 

13., megh. Budapesten 1931 május 7. Pályáját mint hírlapíró kezdte a Buda-
pesti Hírlapnál. 1898-1900. a Magyar Színház, 1900—1902. a Nemzeti Szín-
ház igazgatója volt, azután megalapította a Király Színházat, végül pedig 
az Unió Színházüzem rt.-ot. Munkái: Két lány egy legény. Regény. Bp., 1894. 
— Asszonyok a kaszárnyában. Elbeszélések. U. o., 1897. Színművei: A három 
Kázmér, Béni bácsi, Kovácsné c. bohózatok és Rákosi Viktor társaságában az 
Aranylakodalom c. hazafias alkalmi látványosság. 

BOTTYÁN PAL ref. lelkész, megh. Belényesen 1931 júliusában 65. 
évben. Hosszú ideig szerkesztette a Szatmár c. lapot. 

DEÁK GEYZA (palágyi) ref. tanár, szül. Palágyon 1871-ben, megh. 
Sárospatakon 1931 júniusában. I r t egy Szomotor c. költői elbeszélést. Szép 
irodalmi munkája: Rajzok, dalok. Sárospatak (?), 1908. 

DIVALD KORNÉL a M. T. Akadémia lev. és a Sz. István Akadémia r. 
tagja, szül. Eperjesen 1872-ben, megh. Budapesten 1931 március 24-én. Orvos-
nak készült, de hallását elveszítvén, hírlapíróvá lett. Majd kinevezték a Múzeu-
mok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelősége régészeti szakmegbizottjává. 1922-ben 
a M. N. Múzeumhoz került. Műtörténeti cikkein és könyvein kívül Tarczai 
György néven novellákat és regényeket is írt, főleg az Alkotmány, M. Szemle. 
Kath. Szemle, Élet hasábjain, önálló szépirodalmi munkái: Hétszer özvegy. 
Elbeszélések. Miskolc, 1897. — Török világ Budán. Bp., 1897. — Német világ 
Budán. Ü. o., 1898. — Dönk vitéz Rómában. (M. Könyvtár 184. 3z.) U. o., 
(1900.) — Három vándorlegény. (Munkásfüzetek, 12—13. sz.) U. o., 1901. — 
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Budai históriák. (Családi regénytár, 28—29.) U. o., 1903. — Masolino. (U. o., 
33—34. köt.) U. o., 1903. — Szent Margit legendáskönyve. U. o., 1904. 
(1903.) — A zengő hegy. (Családi regénytár 40. köt.) U. o., 1904. — Az eget-
verő hegy. (Családi regénytár 46. köt.) U. o., 1906. — Elbeszélések a céhek 
világából. (Iparosok Olvasótára. XIV. 9.) U. o., 1908. — Zsigmond király 
franciái. (U. о. XVII. 9.) U. o., 1911. — Apró történetek. (U. о. XVIII. 6. 
és XIX. 9—10.) U. o., 1912/13. — öt novella. U. o., 1913. — Felvidéki históriák. 
(M. Könyvtár 746.) U. o., 1914. — A jeruzsálemi özvegy. (Családi könyvtár 
9.) U. o., 1916. — Magyar legendák. U. o., 1917. — Vitus mester álma. 
Regény. U. o., 1918. — Brentano legszebb tersei. Ford. Sik Sándorral. U. o., 
1922. (1921.) — Holicsi képeskönyv. U. o., 1924. (1923.) — A budai gyár. 
Félmúlt időkből. U. o. (1928.) — Margit-legendák. U. o. (1928.) — Mikó soly-
már. Regény. U. o.. (1929.) — Az Árpádház szentjei. U. o. (1930.). 

DOBÓ SÁNDOB ref. tanító, szül. Hajdúböszörményben 1864 ápr. 10., 
megh. u. o. 1931 febr. 17. Szépirodalmi tárcái 1886 óta a Szabolcsmegyei Köz-
lönyben és a Hajdúböszörmény és Vidékében. 1892 ápr. 1-től haláláig szer-
kesztette a Ref. Tanítók Lapját. 

DOMBAY HUGÓ (iváncsfalvi) ügyvéd, szül. Nyitraivánkán 1846 ápr. 1., 
megh. u. o. 1931 jún. 1865 óta írt szépirodalmi cikkeket és verseket a Nyitra és 
Vidéke, Nyitramegye, Nyitrai Közlöny, Nyitrai Lapok, Ellenőr, Nefelejts, 
Vas. Ujs., Képes Családi Lapok, M. Szemle, Bp. Hírlap, Érsekújvár és Vidéke 
stb. c. lapokban. Novellás kötete: Vasárnapok. Nyitra, 1892. 

ERDÖSI DEZSŐ hírlapíró, megh. Budapesten 1931 április 21-én 55 
éves korában. Legutóbb a Friss Újság fel. szerkesztője volt. Fiatalabb éveiben 
elbeszéléseket is írt. Munkái: Egy és más. Versek. Érsekújvár, 1897. — Emberi 
Írások. Elbeszélések. Bp., 1914. 

FINTA FERENC ny. gimn. igazgató, szül. Páván (Háromszék vm.) 
1858-ban, megh. Ócsán (Pest vm.) 1931 ápr. 1884—1920. az ' érsekújvári 
gimnáziumnál működött. Az aesopusi meséről c. értekezése a gimn. 1885/6. 
é. értesítőjében. 

FÖLDES ÁRPÁD ügyvéd, szfv. törvényhat. bizottsági tag, szül. Liptó-
szentmiklóson 1866 dec. 2., megh. Budapesten 1931 júniusában. Fiatal korában 
hivatásos hírlapíró volt, 1885—92. a Neues Polit. Volksblatt belső munkatársa 
volt. Tárcákat, fővárosi életképeket később is írt különböző lapokban. Néhány 
magyar ifjúsági színművét előadta a főv. Vigadóban működött gyermekszínház. 

GALAMBOS PÁL dr. jur. ügyvéd, nagybirtokos, megh. Óbecsén 1931 
májusában. Joghallgató korában a P. Hirlap munkatársa volt. 1888—1918. 
szerkesztette az általa alapított Óbecse és Vidékét. 

GERÖ LAJOS hírlapíró, megh. Budapesten 1931 augusztusában 68 éves 
korában. A Bp. Hirlap munkatársa volt. 

HAJNÓCZI RAJMOND JÓZSEF dr. phil. ny. m. kir. tanfelügyelő, szül. 
Derecskén (Bihar vm.) 1854 febr. 18., megh. Lőcsén 1931 május 30 án. 1873 
óta működött irodalmilag. Szakcikkeken kívül humoreszkeket s a Nóták, 
históriák c. népies füzetes vállalatban névtelenül több taní tó irányú elbeszé-
lést is írt. Irodalomtörténeti munkái: Hajnóczy József élete 1750—1795. 
Győr, 1894. — Az első lőcsei kalendárium az 1616. évre. Lőcse, 1909. — Jókai 
Szepesben. U. o., 1925. 

2 0 * 
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HAJÓS ANTAL mérnök, megh. Budapesten 1931 február 21-én. 1926-tól 
a Magyarország munkatársa volt. 

HEVESSI JENŐ hírlapíró, szül. Szegeden 1863 jún. 1., megh. Buda-
pesten 1931 május 1. 1882 óta fej tet t ki irodalmi működést Szombathelyen, 
Szegeden, Győrött, Budapesten és Székesfehérvárott. Mukái: Egy csomó altató-
szer. Elbeszélések. Szeged, 1890. — Köny is mosoly. U. o., 1892. — Egy 
orvos életéből. Víg regény. Szolnok, 1896. — A gyomafalvi tiszteletes. (Képes 
Családi Lapok Könyvtára) Bp., 1901. — Az intő. Monológ. U. o., 1902. — 
Az örökösök. Regény. U. o., 1905. 

HORTOBÁGYI ÁGOST ÁRPÁD ny. kir. tanfelügyelő, szül. Szenicén 
(Nyitra vm.) 1875 aug. 24., megh. Kaposvárt 1931 júliusban. Számos vidéki 
lapot és naptárt szerkesztett, melyekbe verseket, elbeszéléseket és színműveket 
is írt. önálló szépirodalmi és irodalomtörténeti munkái: Költemények. Komá-
rom, 1898. — Szekszárdi verses emlékek. Szekszárd, 1921. — Tárogatós lovag. 
Regény. Zalaegerszeg, 1923. — Magyar kalandorok. U. o., 1923. — Gránátosi 
léptek. U. o., 1924. — Csobánci diadal. Regény. U. o., 1924. — Régi jó diák-
élet. U. o., 1924. — Ott leszünk. Cserkészszínmű. Kaposvár, 1929. — Soproni 
Helikon, ü . o., 1923/31. (2 köt.) 

IVÁN EDE hírlapíró, megh. Budapesten 1931 januárjában 51 éves korá-
ban. Képzőművészeti kritikákat ír t . 

JAKAB ÖDÖN ny. főreáliskolai tanár, a M. Tud. Akadémia 1., a Kis-
faludy- és Petőfi-Társaság r. tagja, szül. Vadasdon (Udvarhely vm.) 1854 
júl. 26., megh. Budapesten 1931. márc. 4. — 1879—1912. Pancsován, Déván 
és Budapesten tanított . Első versei 1874-ben jelentek meg a Fővárosi Lapok-
ban. Irodalomtörténeti cikkei közül fontosabbak a Figyelőben (1874. Kazinczy 
klasszicizmusáról), a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban (1904. Tolnay Lajos), 
a Budapesti Szemlében (1911. Petőfi) és a Magyar Figyelőben (1917. A lírikus 
Arany). — Munkái: Költemények. Bp., 1880. — Székely históriák. U. o., 
1884. — Hangok az ifjúságból. Versek. U. o., 1886. — Az Amerikába ván-
dorolt magyarok gyászos története. (M. Mesemondó. 3.) U. o., 1886. — Maros-
széki történetek. U. o., 1886. — Székely nóták. U. o., 1886. — A pusztulás 
útja. Regény. U. o.; 1888. — Nyár. Versek. U. o., 1891. — Argirus. Tündér-
mese 4 énekben. U. o., 1895. (A Nádasdv-díjjal kitüntetve.) — Falu. Elbeszé-
lések. U. o., 1896. — Pásztortüzek. Versek. U. o., 1896. — A két imposztor. 
Ifj . elb. U. o„ 1898. — Komédiák. Elb. U. o., 1899. — filét. Elbeszé-
lése. U. o., 1899. — Szilágyi és Hajmási. Elb. költemény. U. o., 1899. — 
Pihenő. Elb. U. о., 1904. — Róza. Versek. U. o., 1907. — őszi virágok. 
Versek. U. o., 1910. — Délibáb. Elb. U. o., 1913. — Lafontaine-mesék. Bp., 
1921. — Estefelé. Költemények. U. o., 1926. — Mesélő esték. Elbeszélések. 
U. o., 1930. — Színművei: Szegény Radoné. Népszínmű, (bem. Kolozsvárt, 
1888), Galambodi Sándor. Népszínmű, (bem. Kolozsvár, 1889), A jövevények. 
Társ. színmű (bem. budapesti Nemzeti Színház, 1902), A pásztói pap. Tört. 
dráma (bem. Kolozsvárt, 1913). 

KÁLNOKI IZIDOR hírlapíró, szül. Sümegen (Zala vm.) 1863 nov. 10., 
megh. Budapesten 1930 nov. 28. Eredetileg mérnöknek készült, de 1886-ban 
hivatásos hírlapíró lett. Az Egyetértés, M. Hírlap, Pesti Napló s végül az 
Újság belmunkatársa volt. Álneve Vulpes. Munkái: Rossz emberek. Elbeszé-
lések. Bp., 1894. — Az ördög bibliája. U. o., 1905. — Apa és fia. Elbeszé-
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lések. U. о., 1911. — Veronkáék szerencséje. Regény. U. o., 1911. — Igen 
Cenci. Regény. U. o., 1912. — Apró komédiák. Színművek. U. o., 1912. — 
Füst és hamu. U. o., 1913. — Háborús tréfák. U. o., 1914. — Ujságiró-iskola. 
U. o., 1915. — Az áldott lelkű Márta asszony. Regény. U. o., 1917. — 
Klárika doktor. Regény. U. o., 1917. — A kapitány mesél. U. o., 1919. — 
Dionysios füle. Regény. U. o., 1919. 

KEPES ERNŐ dr. hírlapíró, megh. Budapesten 1931 februárjában, 47 
éves korában. Közgazdasági cikkeket írt. 

KISTELEKI EDE hírlapíró, szül. Kisteleken (Csongrád vm.) 1861 nov. 
26., megh. Budapesten 1931 május 14. — Hírlapírói pályáját Szegeden kez-
dette Mikszáth Kálmán mellett, aki őt később Budapestre hozta. 1891-ben 
ismét visszatért Szegedre, ahol előbb a Szegedi Híradó főmunkatársa, majd 
a Szegedi Napló szerkesztője lett. 1920 óta Budapesten élt csendes vissza-
vonultságban. — Munkái: Költemények. Bp., 1888. — Szabad ég alatt. Elbeszé-
lések. Szeged, 1894. — A reporter. Költői elbeszélés. U. o., 1898. — Vándor-
úton. Elbeszélések. U. o., 1900. — Könyörgések könyve. Imák, fohászok. 
U. o., 1902. — Feltámadunk. Versek. U. o., 1903. — Földön és égen. Versek. 
U. o„ 1913. 

KUNCZ ALADÁR dr. phil. hírlapíró, szül. Aradon 1886-ban, megh. 
Budapesten 1931 jún. 24. Az 1914—18. világháború kitörése Párizsban érte, 
ahol a békekötésig volt internálva. Megérkezése után egy ideig a budapesti 
Fáy András-reálgimnáziumban tanár volt, majd Kolozsvárt telepedett le, ahol 
megalapította a Helikon c. irodalmi szemlét. — Munkái: Toldy Ferenc. Bp., 
1907. — A renaissance. I r ta Gobineau. Ford. Bp., 1921. — Napoléon. Irta 
Taine. Ford. U. o., 1921. — Virágzó élet. í r t a Anatole France. Ford. U. o., 
1923. — Államtitok. í r ta Tristan Bemard. Ford. U. o., 1925. — Parent úr. 
í r ta Guy de Maupassant. Ford. U. o., 1925. — Fekete kolostor. Kolozsvár, 
1931. (2. kiad. Bp., 1931.) 

LOVAS ANTAL hírlapíró, a Temeswarer Zeitung főszerkesztője, megh. 
Temesvárt 1930 nov. 24-én 58 éves korában. 

MAGHY ZOLTÁN SÁNDOR dr., megh. 1930 decemberében 24 éves 
korában. Versei és novellái a Magyarságban s egyéb lapokban. 

MEGYERY ISTVÁN (vasmegyeri) dr., kir. ny. koronaügyészhelyettes, 
szül. Vasmegyeren (Szabolcs vm.) 1859 aug. 13., megh. Budapesten 1931 
aug. 17. 1876 óta foglalkozott irodalommal; 1884—94. a Nógrádi Lapok r. 
munkatársa volt. Esztétikai és szépirodalmi munkái: Lord Byron. Életrajz. 
Bp., 1889. — Versek és tárcacikkek. Balassagyarmat, 1893. 

ÖLVEDI LÁSZLÓ dr. phil., szül. Érsekújvárt, 1903-ban, megh. Buda-
pesten 1931 június 21-én. Tanulmányait Budapesten, Berlinben és Párizsban 
végezte. 1928—1930. a párizsi Magyar Egyesület t i tkára volt. Versei az Űj-
Aurórában, felvidéki, erdélyi és csonkamagyarországi lapokban és folyóiratok-
ban. Kötetei: Valakit várunk. Bp., 1922. — A bányász éneke. Berlin, 1923. 
— A múzsa. Érsekújvár, 1928. 

PÁLYI EDE dr. hírlapíró, szül. Monostorpálviban (Bihar vm.) 1865 
febr. 1., megh. Budapesten 1930 dec. 10. A Magyarország, Magyar Szó, 
Budapesti Napló, s végül az Est-lapok szerkesztője, illetve belmunkatársa 
volt. Filozófiai munkái: Bölcselet. Bp., 1903. — Metafizika. U. o., 1911. — 
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A szabad akaratról. U. o., 1911. — Az eszményi állam törvénykönyve. 
ü . o., 1920. 

PAPAY JÓZSEF, a M. T. Akadémia lev. tagja, egyetemi r. tanár, 
szül. Nagyigmándon (Komárom vm.) 1873 július 1-én, megh. Debrecenben 
1931 június 9-én. Részt vett gróf Zichy Jenő IV. ázsiai expedíciójában és 
hosszabb időt töl töt t az osztjákok között . Munkái: Reguly Antal emléke-
zete. Bp., 1905. — Nyelvészeti tanulmányutam az északi osztjákok földjén. 
U. o., 1905. — Osztják népköltési gyűjtemény. U. o., 1905. — Az osztjákok 
földjén. U. o., 1906. — Nyelvünk finn-ugor eredetének kérdése Sajnovics 
és Gyarmathy felléptéig. Debrecen, 1909. — Az északi osztják nyelvtanul-
mányok. Bp., 1910. — A Reguly-féle osztják hősi énekekről. Bp., 1913. — 
A magyar nyelvhasonlítás története. U. o., 1922. — A rokonnépek és nyel-
vek. U. o„ 1922. 

PRÖHLE VILMA dr. phil., vm. levéltárnok, megh. Budapesten 1931 
februárjában 32 éves korában. Munkája: Az ember tragédiája és a Faust. 
Bpest, 1929. 

REITZ JÁNOS ny. állategészségügyi felügyelő, a Tiszántúli Hírlap 
volt fel. szerkesztője, megh. Debrecenben, 1931 augusztusában. „A szerző" c. 
darabjával első díjat nyert az Orsz. Kamaraszínház pályázatán. 

RHÉDEY JÁNOS volt m. kir. tanfelügyelő, megh. Budapesten 1931 
április 3-án 72 éves korában. Beregszászi tanító korában főmunkatársa volt 
a Bereg c. lapnak. 

SALGÓ HENRIK hírlapíró, megh. Budapesten 1931 március 31-én, 51 
éves korában. Az Aradi Közlöny fel. szerkesztője volt. 

SCHMITTELY GÉZA (szentirmai) hírlapíró, megh. Budapesten 1931 
január 19-én, 71 éves korában. Hírlapírói pályáját Székesfehérvárt kezdette, 
majd 40 évig a Budapest c. lap belső dolgozótársa volt. Verseket is írt a 
lapokba. 

SOMLAY (SULYOK) KAROLY novellaíró, szül. Somlószőllősön 
(Veszprém vm.) 1863 febr. 16., megh. Budapesten 1930 dec. 19-én. Buda-
pesten és Pécsett hírlapíróskodott, majd a kassai kir. törvényszék iroda-
igazgatója lett. Kisebb vidéki színpadokon több egyfelvonásosát játszották. 
Munkái: Akvarellek. Pécs, 1895. (Sulyok K. néven.) — Menyecskék, lányok. 
Bp., 1897. (Sulyok K. néven.) — Pál testvér. Regény. (A Képes Hét könyv-
tára.) U. o. (1912.) — Pusztai szellő. U. o., 1914. — Falu csöndje. Regény. 
(Legjobb könyvek.) U. o., 1915. — Könnyű lelkek. Elbeszélések. U. o., 1916. 
— Pajkos Gyuri esete. Ifj. mű. U. o., (1916). — Talizmán. U. o., 1918. — 
Megbékült lelkek. U. o., (1919). — Kata néni libát vesz. Vígj. (Fehér kabaré 
könyvtár, 3. sz.) U. o., 1920. — Bálint bá' Írni tanul. (Ifj. színjátékok, 
33. sz.) U. o., (1921.) — Tiniké és Tónika. (Fehér kabaré könyvtár, 5. sz.) 
U. o., 1921. — A pataki diák. Vígj. (U. o., 24. sz.) U. o., 1923. — A bol-
dogság szigete. (A Zászlónk diákkönyvtára, 108—112. sz.) U. o., (1925). 

THEWREWK ISTVÁN (ponori) hírlapíró, szül. Pesten 1863 július 
megh. Budapesten 1931 márciusában. Az 1870-es évek vége felé lépett a 
hírlapírói pályára s budapesti, szegedi, aradi, nagyváradi és győri lapokba 
dolgozott. Szépirodalmi munkái: Azok a lányok! Elbeszélések. Bp., 1885. 
— Mosolygó kisasszonyok. U. o., 1886. — Budapesti élet. Tárcák. U. o., 
1887. — A mamák. Elbeszélések. U. o., 1889. — Nincsenek többé leányok! 
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Elbeszélések. U. o., 1895. — Az inggomb. (Monológok, 59.) U. o., 1896. — 
A szerelem iskolája. U. o., 1897. — Asszony szeretnék lenni! (Monológ-könyv-
tár, 31.) U. o., 1900. — Az első csók. (Kabaré-könyvtár, 3.) U. o., 1900. 
— A cipészapostol. Elbeszélés. U. o., 1904. — Férj és agglegény. (Kabaré-
kincstár, 6.) U. o., 1909. — A doktorkisasszony. Víg monológ. U. o., 1909. 

UJFALUSSY GYULA hírlapíró, megh. Debrecenben 1931 június 12-én. 
ÚJVÁRI PÉTER hírlapíró, szül. Szegeden 1869-ben, megh. Budapesten 

1931 január 16-án. — Munkái: Legendák és krónikák. Szeged, 1905. — Az 
új keresztény. Regény. Bp., 1919. — Földanyáuk lovagjai. Regény. U. o., 
1914. — Astarte temploma. U. o., 1918. — A túlsó parton. U. o., 1920. 
— A bosszúálló isten. U. o., 1920. — A cédrusfa daliája. Zsidó ifj. regény. 
U. o., 1921. — Ember Adám három élete. U. o., 1920. — A fogadalmi 
kápolna. (Népkönyvtár, 4.) Bp., é. n. 

WERTHEIMER EDE (monori) udv. tanácsos, a M. Tud. Akadémia 
1. tagja, nv. jogakadémiai tanár, szül. Pesten 1848 június 2-án, megh. Ber-
linben 1930 december 25-én. — Főbb történeti munkái: Ausztria és Magyar-
ország a XIX. század első tizedében. Bpest, 1884—92. (2 köt.). — Gróf 
Andrássy Gyula élete és kora. U. o., 1910—13. (3 köt.). 

G. P. 

Új könyvek. 
Verses kötetek. 

Borda József: Irgalmas szegénység. Bp. 1931. 46 1. 
Hajnali tüzek. A régi magyar költészet gyöngyei. Szerk.: Endrei Zalán. Bp. 

1931. 398 1. 
Halhatatlan szerelem. Nagyköltők és nagyfestők művészetének tükrében. 

A nyolcvanéves Pesti Napló jubileumi ajándéka előfizetőinek. Bp. 1930. 
144 1. 

Havas István válogatott versei 1891—1931. Bp. 230 1. Singer és Wolfner. 
Mai magyar múzsa. Szerk.: Vajthó László. Bp. 1930. 176 1. Könyvbarátok 

Szövetsége. 
Molnár Sándor: Álarc nélkül. Petrozsénv. 1931. 64 1. 
Molnár Sándor: Erdély országútján. Petrozsény. 1931. 64 1. 
ölbey Irén: Senki szigete. Bp 1931. 60 1. Singer és Wolfner. 
Radnóti Miklós: Újmódi pásztorok éneke. Bp. 1931. 50 1. 
Rónai Mihály András versei. Első ének. Fametszetekkel díszítette Reiter 

László. Bp. 1931. 68 1. 
Torbágyi—Nóvák József Lajos: Attila. Hősköltemény harminc énekben. I. 

Budapest, 1931. 800 I. A szerző kiadása. 
Urbán Eszter: És mentem át a hidon. Bp. 70 1. Genius. 

Elbeszélő kötetek. 

Babits Mihály: A torony árnyéka. Bp. 248 1. Athenaeum. 
Balla Borisz: Niczky-Nővérek. Bp. 1931. 238 1. 
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Berde Mária: Földindulás. Két kötet. Bp. 370 1. Athenaeum. 
Budaváry László: A gyémántos karkötő. Bp. 1930. 274 1. 
Földi Mihály: Kádár Anna lelke. Két kötet. Bp. 398 1. Franklin. 
Gy. Czikle Valeria: Három világ. Bp. 1930. 322 L 
Gyökössy Endre: A gömöri almafák. Bp. 160 1. Singer és Wolfner. 
Hangay Sándor: Azértis! Bp. 192 1. 
Harsányi Zsolt: Életre halálra. René. Bp. 216 1. Franklin. 
Kiss Menyhért: Mézeskalácsszív. Bp. 178 1. Singer és Wolfner. 
Komáromi János: Szép vagy Magyarország. Bp. 196 1. Genius. 
Kuncz Aladár: Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. Két 

kötet. 284 és 258 1. Athenaeum. 
Legény Elemér: Krisztushordozó. Regény. Bp. 1931. 222 1. Pesti Hírlap-

Könyvek. 
Lengyel Menyhért: A boldog város. Bp. 290 1. Athenaeum. 
Mauks Ernő: Sas és pillangó és egyéb állatmesék. Pécs, 1931. 160 1. 
Nyáry Andor: Az én emberem. Bp. 190 1. 
Nyigri Imre: Megcsúfolt apostolok. Bp. 136 1. 
Pásztor Árpád: A Muzi. Bp. 1930. 180 1. 
Fálosy Éva: Tóbiás. Bp. 48 1. Az Én Újságom Könyvei. 
Somogyi János: Lehullott a rezgő nyárfa. Bp. 64 1. 
Szalacsy R. Imre: Árnyék, amely elkíséri az embert. Bp. 192 1. Az ifjú nem-

zedék. 
Szitnyai Zoltán: Aranykarika. Bp. 290 1. Athenaeum. 
Szitnyai Zoltán: Lángoló hegyek. Bp. 266 1. Genius. 
Szudy Elemér: Fekete nappalok, fehér éjszakák. Bp. 216 1. Genius. 
Thury Lajos: A veszedelmes szerelem. Bp. 238 1. Athenaeum. 
Timár József: Az ifjú megfürdött a folyóban. Bp. 170 1. 
Gróf Üchtritz-Amadé Emiiné: A brigadéros leánya. Bp. 250 1. Genius. 
Vass Erzsébet írásai. Bp. 1931. 104 1. 

Színművek. 
Bodrogh Pál : Kisfaludy Sándor. Romantikus játék. Bp. 90 1. Athenaeum. 
Erdélyi Gyula: A parancsnok úr nevenapja. Vidám tábori jelenet egy fel-

vonásban. Bp. 1930. 28 1. Egyetemi Nyomda. 
Madzsar Gusztáv: Parasztvér. Színmű három felvonásban. Bp. 1931. 100 1. 
Marczell Ágoston: Em ős álma. Színmű három felvonásban. Bp. 1931. 136 1. 
Sándor Pál: Képmutatók. Víg színmű három felvonásban. Pápa. 1930. 80 1. 
Sik Sándor: A boldog ember inge. Mese hét részben. Illusztrálta Nagy Sándor. 

Bp. 284 1. Szent István-Társulat. 

Tudományos munkák. 
A M. T. Akadémia elhúnyt tagjai fölött ta r to t t emlékbeszédek. Bp. 1930. — 

Császár Elemér: Ferenczi Zoltán r. tag emlékezete. 40 1., XX. köt. 
16. sz. — Eosvay Lajos: War tha Vince r. tag emlékezete. 40 1., XX. 
köt. 17. sz. — Darkó Jenő: Bury Bagnell János k. tag emlékezete. 
36 1. XX. köt., 18. sz. — Zimányi Károly: Franzenau Ágoston 1. tag 
emlékezte. 18 1. XX. köt., 19. sz. — Gróf Apponyi Albert: If j . Gróf 
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Andrássy Gyula ig. és r. tag emlékezete. 18 1. XXI. köt., 1. sz. — 
Hegedűs Lóránt: Rákosi Jenő ig. és t. tag emlékezete. 20 1. XXI. 
köt., 2. sz. 

Gróf Andrássy Gyula műveinek bibliográfiája, összeállította: Kertész János. 
Bp. 1930. 8 1. 

Angyal Dávid: Adalékok Bethlen Gábor történetéhez. Bp. 1930. 64 1. Külön-
lenyomat. 

Ábrahám Ambrus Andor: Az állattani szervezet őrei a környezetben. Bp. 
1931. 42 1. 

Balanyi György: Montecorvinoi János. Bp. 1930. 34 1. 
Battlay Dezső: A képviselőjelölt választójogi felelőssége Angliában. Bp. 1931. 

16 1. 

Bárány Gerű: Az eszmények szerepe a nevelésben. Bp. 1930. 20 1. Székfoglaló 
értekezés. Különlenyomat. 

Bárány Gerő: Königsbergi töredék. 16 1. 22. sz. — Szalay József: A könyv-
ről és a könyvszeretetről. 22 1. 23. sz. — Preszlv Lóránd: A szegedi 
népies írók. 32 1. 24. sz. Széphalmi-Könyvtár. Szeged 1931. 

Benyák Bernát: Joas. Piarista iskolai dráma 1770-ből. Bp. 122 1. Magyar 
Irodalmi Ritkaságok. Szerk. : Vajthó László. 3. sz. — Károlyi Gáspár : 
Két könyv. Bp. 110 1. XX. 5. sz. 

Bessenyei György kisebb költeményei. Nyíregyháza. 96 1. A nyíregyházi evang. 
Kossuth-reálgimnázium Bessenyei-önképzőköre az 1930—31. tanévben. 

Bitay Árpád: Az erdélyi róm. kath. státus gyulafehérvári „Majláth"-főgim-
náziumának megalakulása. Arad. 1930. 50 1. 

Bitay Árpád: Istoria Literara Maghiara. Bukarest. 12 1. Különlenyomat. 
Bittenbinder Miklós: A VII. és VIII. osztályú középiskolai tanulók lelki élete. 

Debrecen. 1931. 12 1. Különlenyomat. 
Bognár Cecil: A normák alkonya. Bp. 1930. 20 1. Szent István-Akadémia. 
Döry Ferenc: Gróf Buttler János házassága. Pécs. 1931. 148 1. 
Entz Géza: Miért pusztulnak ki véglénytenyészetünk? Bp. 1931. 16 1. 
Erdey Ferenc: A XIII. század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás. 

Bp. 1930. 28 1. 
Erdélyi Lajos: Mondattani tanulmányok. Bp. 1930. 88 1. 
Farkas Gyula: A magyar romantika megoldatlan problémái. Bp. 1931. 

8 1. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1931. évfolyamából. 
Farkas Gyula: Táj- és nemzedékszemlélet a magyar irodalomban. Bp. 

1931. 24 1. Különlenyomat a Minerva 1931. évfolyamából. 
Fényes Mór: Szentírásunk kialakulása, eszméi, hatása. Az Izr. Magyar Iro-

dalmi Társulat által első díjjal jutalmazott pályamű. Bp. 1931. 320 L 
Fornwald József: A tanulók kötelező kísérletei a fizika tanításában. Bp. 

1931. 12 1. Különlenyomat a budapesti áll. Berzsenyi Dániel-reálgim-
názium értesítőjéből. 

Ifj . Gévay-Wolff Nándor: Nemzetközi küzdelem a megrögzött bűntettesek 
ellen. Bp. 63 1. Angyal-Szeminárium Kiadványai. 

Gulyás József: Vázlatok. Sárospatak. 1930. 16 1. Különlenyomatv 
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Gulyás Pá l : A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 
II. füzet. Bp. 1931. 308 1. 

Gyalui Farkas : A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán. Kolozsvár. 1931. 16 1. 
Erdélyi Tudományos Füzetek. 32. sz 

Gyalui Farkas : Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz. Kolozsvár. 
1928. 18 1. Különlenyomat. 

Halmi Bódog: Herczeg Ferenc az író és az ember. Bp. 1931. 116 1. A szerző 
kiadása. 

Hekler Antal: Antikművészet. Bp. 184 1. Könyvbarátok Szövetsége. 
Hofbauer László: A remény című zsebkönyv története. Kolozsvár. 14 1. Külön-

lenyomat. 
Hornvánszky Gyula: Görög társadalom rajz. Szeged. 1931. 38 1. 
Imre Sándor: Hány éves a szegedi egyetem? Bp. 1931. 4 1. Különlenyomat. 
Incze Gábor: A magyar református imádság a XVI. és XVII. században. 

Debrecen. 1931. 200 1. Theológiai tanulmányok. 15. sz. 
Jaeger Imre: Négyesy László és a szentesi középiskola. Szentes, 1931. 14 l. 

Különlenyomat a szentesi áll. Horváth Mihály-reálgimnázuim értesítőjéből. 
Jancsó Benedek-Emlékkönyv. Szerkesztette Asztalos Miklós. Bp. 1931. 

416 1. Az Erdélyi Férfiak Egyesületének kiadása. Egyetemi Nyomda. 
Kadics Ottokár: A magyar barlangkutatás ősrégészeti eredményei. Bp. 1930. 

12 1. 
Kardos Tibor: A laikus mozgalom magyar bibliája. Bp. 1931. 32 1. Külön-

lenyomat a Minervából. 
Kemény Gábor: Vajda Péter erkölcsi beszédei. Bp. 1931. 288 1. 
Kerényi Károly: A csodaszarvas az ezeregynapban. Bp. 1930. 8 1. Külön-

lenyomat. 
Kertész János: Az igazi legitimizmus. Bp. 1930. 16 1. 
Losonczi Zoltán: A magyar nyelv a XIV. század közepétől a XVI. század 

végéig. Bp. 1931. 22 1. 
Lósy-Schmidt Ede: Hatvani István élete és művei 1718—1786. I. rész. Deb-

recen. 1931. 218 1. 
Magyar Bálint: A Nemzeti Színház-előtti magyar színészet történetének váz-

lata. Bp. 36 1. Athenaeum. 
Máté Károly: A könyv morfológiája. Tanulmány a XVI—XVII. századi 

magyar irodalom történetéhez. Bp. 1930. 54 1. Minerva-Könyvtár. 
Meszlényi Zoltán: A kánonjogi tanulmányok fontossága. Pécs. 1930. 36 1. 

Székfoglaló értekezés. 
Méhely Lajos: A turáni lovas. Bp. 1931. 32 1. 
Molnár Kálmán: A jogfolytonosság helyreállításának jogelvi szükségessége és 

lehetősége. Pécs. 1930. 42 1. Székfoglaló értekezés. 
Olay Ferenc: Csonka-Magyarország határairól. Bp. 1930. 38 1. Franklin. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye emlékei, összegyűjtötte: Rexa Dezső. Bp. 

1931. Stádium. 
Pezenhoffer Antal: A gazdasági cselédek fajegészsége. Bp. 1931. 20 1. 
Péterfy Jenő dramaturgiai dolgozatai. 160 1. 2. sz. — Bessenyei György: Egy 

magyar társaság iránt való jámbor szándék. 46 1. 4. sz. Magyar iro-
dalmi ritkaságok. Szerk.: Vajthó László. Bp. 1931. 
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Péterfy Jenő zenekritikái. Bp. 1931. 114 1. Magyar Irodalmi Ritkaságok. 
Szerk.: Vajthó László: VII. sz. 

Ravasz László: A lélek embere. Emlékezés Prohászka Ottokárról. Bp. 1931. 
40 1. Stádium. 

Rédey Tivadar: Kritikai dolgozatok és vázlatok. Bp. 1931. 162 1. 
Bubinyi Mózes: Ábrányi Emil. Bp. 1930. 8 1. Különlenyomat. 
Sárkány Loránd: Sajó Sándor. Bp. 1931. 8 1. Különlenyomat a budapesti áll. 

Szent László-reálgimnázium értesítőjéből. 
Sebess Dénes: Két Magyarország. Az elmúlt század politikai eszményei. Bp. 

1931. 258 1. A Könyvbarátok Szövetsége kiadása. 
Staud Géza: Orientalizmus a magyar romantikában. Bp. 1931. 162 1. 
Suliea Szilárd: Román színjátszás. Bp. 1931. 12 1. Különlenyomat. 
B. Szabó László: Széchenyi, Petőfi és az ellenzéki kör 1848-ban. Bp. 1930. 

26 1. Szent István-Akadémia. 
Szabó T. Atti la: Egy ismert és egy ismeretlen kuruckori ének. Kolozsvár. 

1930. 8 1. Különlenyomat az Erdélyi Múzeumból. 
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Vadadi Hegedűs-kódexe. Kolozsvár, 1931. 

28 1. Különlenyomat az Erdélyi Múzeumból. 
Szabó T. Attila: Fiátfalvi György pokolbeli látomása 1626-ból. Bp. 1931. 16 1. 
Szendrey Zsigmond: A népi felirat-költészetről. Bp. 1931. 10 1. Különlenyomat. 
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Bp. 1930. 284 1. 
Szerb Antal: Vörösmarty-tanulmányok. Bp. 1930. 80 1. Minerva-Könyvtár. 

31. sz. 
Temesvári Pelbárt műveiből. 160 1. Egyetemi Nyomda. Magyar Irodalmi Rit-

kaságok. Szerk. : Vajthó László. 6. szám. 
Timár Kálmán: A moldvai husziták és csángók magyar miséje. Kalocsa, 1931. 

32 1. A szerző kiadása. 
Tomcsányi Móric: A magyar közjog és jogtörténet téves szemlélete. Bp. 1931. 

16 1. Különlenyomat. 
Török Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527—1547. Bp. 

1930. 112 1. M. T. Akadémia. 
Turóczi-Trostler József: Az országokban való sok romlásnak okairól. Forrás-

tanulmány Magvari István könyvéről. Bp. 1930. 24 1. Minerva-Könyvtár. 
Tüll Alajos: Bertalanffi Pál S. J. Pécs, 1931. 28 1. Különlenyomat a pécsi 

jézustársasági gimnázium értesítőjéből. 
Valenténvi Gáspár: Pedagógia és jogtudomány. Bp. 1930. 38 1. Franklin. 
Vargha Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné báró Podmaniczky Zsuzsánna élet-

rajza. Bp. 1931. 224 1. M. T. Akadémia. 
Világirodalmi Lexikon. Szerk.: Dézsi Lajos. I. kötet. Bp. 568 1. Studium. 
Vöröss József: Bevezetés a fotogrammetriába. Bp. 1931. 52 1. Térképészeti 

Közlöny. 3. sz. 
Waldapfel József: Katona József — és Veit Weber Tugendspiegele. Két köz-

lemény. Bp. 30 1. Különlenyomat. 
Zsoldos Jenő: A biblia, a midrás és a zsidó Mikes Törökországi Leveleiben. 

Bp. 1931. 82 1. Különlenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1930. és 1931. 
évfolyamából. 
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Fordítások. 

Babits Mihály: Oedipus király és egyéb műfordítások. Bp. 246 1. Athenaeum. 
Comenius: Kis beszéd az ékes latinság tanulásáról. Ford.: Gulyás Pál. Bp. 

1931. 12 1. Különlenyomat. 
Ernest Thompson Seton: Két kis vadóc. Ford.: Temesi Győző. Bp. 160 1. 

Franklin. 
Bemard Shaw: A szénásszekér. Politikai burleszk 3 felvonásban. Androkles 

és az oroszlán. Színjáték 3 felvonásban. Ford.: Hevesi Sándor. Bp. 174 1. 
Athenaeum. 

Franklin W. Dixon: Az óceánrepülő. Ford.: Badványi Kálmán. Bp. 182 1. 
Révai. 

Michael Farbman: „Pjatiletka." Az ötéves terv mai állása. Ford.: Braun 
Róbert. Bp. 146 1. Genius. 

Űjtestámentom vagyis Újszövetség. Ford.: Raffay Sándor. Bp. 1929. Luther-
Társaság. 

Sinclair Lewis: Wrenn urunk. Ford.: Benedek Marcell. Bp. 300 1. Athenaeum. 

Egyéb könyvek. 

A sárospataki ref. főiskola gimnáziumának angol-internátusa. 24 1. 
Diarium az 1931. esztendőre. Egyetemi Nyomda, 
Diarium. Könyvbarátok Közlönye. 1931. 1—2. sz. 48 1. Egyetemi Nyomda. 
Gáthy István: A munka társadalma. Bp. 426 1. Genius. 
Hantos Ferenc: Jegyzetek néhány bölcselő életszemléletéből. 16 1. 
Hekler Antal és Bónisné Wallon Emma: Művészettörténet a leányliceumok és 

leánykollégiumok V. osztálya számára. I. rész. Bp. 112 1. 
Homonnai Imre: Inhaltsangaben Deutscher Dichtungen. Második kiadás. Bp. 

1930. 144 1. Légrády-nyomda. 
Ismerjük meg Budapestet. Szerk. : Mikulich Károly és ifj. Pataki Mihály. 

Bp. 1931. 32 1. 
Istentiszteleti rendtartás a magyar református egyház számára. Bp. 1930. 312 1. 
Korpás Ferenc: Hogyan lehet helyesen és jól tanulni? Bp. 1931. 23 1. 
Kovaltsik Sándor: Utazásaim. Külföldi élményeim. Budapest, 1931. 94 1. 
Madzsar Gusztáv: Letűnt idők. Bp. 1931. 104 1. 
Magyar rajzolóművészek. Bp. 1930. 168 1. Könyvbarátok Szövetsége. 
Mende Jenő: A kezdő fizikus. Bp. 248 1. Athenaeum. 
Milotay István: Az ismeretlen Magyarország. Bp. 222 1. Genius. 
Möhr Győző: Fogalmazástan. Bp. 1930. 310 1. 
Pécsi Egyetemi Szent Imre-Emlék. Pécs. 48 1. 
Puder Sándor : Állapota k ie légí tő . . . Bp. 138 1. Genius. 
Schmidt At t i la : Mai magyar arcélek. I. köt. Bp. 1931. 108 1. 
Skultéty József: Még egyszer a volt Felső-Magyarországról. Turóc-Szent-

Márton. 1931. 34 1. 
Szegénygondozás az egri norma. Különlenyomat Cepely György és Oslay 

Oswald cikkeiből. Bp. 1931. 32 1. 
Szentgyörgyi Ede: Német nyelvtanfolyam rádión. Második kiadás. Bp. 94 1. 
Torday Lajos: A középiskolai tanár feladata és munkája. Bp. 1931. 20 1. 
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Történelem a világháború után. Szerkeszti Vaska Géza. Els5 füzet: Spanyol-
ország. í r t a Vaska Géza. 32 1. Második füzet: Nagybritannia. 40 1. Irta 
Máthé Elek. Budapest, 1931. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1929. évi március hó 9-én tar to t t 
felolvasó üléséről. 

Elnök: Szász Károly. Felolvastak: Perényi József: Szemere György szín-
művei és Nagy Sándor: Arany Toldi-kompozíciójának kialakulása címmel. 
A felolvasó ülést választmányi ülés követte. 

Jegyzőkönyv 
s Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1931 március 14-én t a r to t t köz-

gyűléséről. 
A közgyűlés Négyesy László elnök hetvenedik születése napja ünnep-

lésének jegyében igen előkelő és nagyszámú közönség jelenlétében folyt le. 
Szász Károly elnök megnyitó beszéde után Pintér Jenő a Társaság nevé-

ben köszöntötte Elnökét. 
Négyesy László mélyen megindult lélekkel mondott köszönetet a Tár-

- saság figyelméért. A szeretet sugárzó fényét l á t j a ragyogni az ünneplésben. 
A Négyesv-emlékkönyvet meghatva veszi át. S bár nagy megnyugvására szol-
gál, hogy a munkásságát állandóan ihlető nemzeti szellem sorsa az őt követő 
nemzedék kezében is biztosítva van, úgy szeretné, hogy még ezután is sokat 
dolgozhatnék ez eszmény szolgálatában. 

Ezután Baros Gyula olvasta fel Négyesy László és a magyar köziélek 
c. tanulmányát. 

Alszeghy Zsolt gondos jelentésben számolt be a Társaság egyévi műkö-
déséről. 

Perényi József a számvizsgáló-bizottság nevében tett jelentést a pénz-
tár állapotáról, melyet minden tekintetben rendben talált. Indítványára a 
Társaság Oberle József pénztárosnak a felmentést megadta s buzgó működé-
séért elismerését fejezte ki. 

A választmányi tagsort a közgyűlés változatlanul elfogadta. 

Ellenőri jelentés az 1930. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltam az 1930. január hó 1-től december hó 
31-ig terjedő számadásokat. (A Pénztári Könyvet, a Zárszámadást és a 
Vagyonmérleget.) Azt találtam, hogy 1930. évi december hó 31-én a bevételek 
összege: 8010 pengő 63 fillér és a kiadások összege: 8010 pengő 63 fillér. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1930. évi december 
hó 31-én 2210 pengő 28 fillér. Ebből alapító tagdíjak: 786 pengő 28 fillér 
(mégpedig: készpénzben 773 pengő 40 fillér, hadikölcsönben 12 pengő 88 fillér); 
tagdíjhátralék: 832 pengő; előfizetési díj-hátralék: 592 pengő. 
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III . A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtem arról, hogy 
a pénztár kezelése pontos és lelkiismeretes. Javaslom, hogy a közgyűlés Oberle 
József pénztáros úrnak az 1930 január 1-től december 31-ig terjedő időre a 
fölmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. 

Budapest, 1930 március hó Perényi József. 

Inhalt. N. 1—4. Ein Négyesy-Gedenkbuch. Die Ungarische Literarhistori-
sche Gesellschaft feierte jüngst den siebzigsten Geburtstag ihres hochverdienten 
Präsidenten, des ausgezeichneten Literarhistorikers, Prof. Ladislaus Négyesy. Aus 
Anlass dieser Feier gab die Gesellschaft ein Gedenkbuch von reichem und gediege-
nem Inhalte heraus, das von Eugen Pintér redigiert wurde. Schon die Titel der 
einzelnen Artikel bezeugen die eingehende Sorgfalt, mit der die Mitarbeiter 
des Buches die halbhundertjährige Wirksamkeit Négyesys würdigten. Nach 
einer zusammenfassenden Studio Johann Horváths stellt Paul Gulyás die 
wichtigsten Daten zu Négyesys Biographie zusammen und veröffentlicht ein 
erschöpfendes Verzeichnis seiner Schriften. Hierauf folgen Abhandlungen grösse-
ren und kleineren Umfanges: Zsolt Alszeghy: Die literarischen Studien 
Négyesys; Franz Badics: Ladislaus Négyesy als Mittelschulprofessor: Julius 
Baros: L. N. und die ungarische Volksseele; Stefan Borbély: L. N. und die 
ungarische Literatur des XIX. Jahrhunderts; Friedrich Brisits: L. Ns Wirk-
samkeit in Eger (Erlau); Elemér Császár: L. N. als Kritiker; Ernst Császár: 
L. N. im Diensto der Heranbildung von Mittelschullehrern; Ludwig Dézsi: 
L. N. und die ungarische Literatur des XVI—XVII. Jahrhunderts; Julius 
Farkas: L. N. in seinen Beziehungen zu fremdem Schrifttum; Rudolf Gálos: 
L. N. und die ungarische Literatur des XVIII. Jahrhunderts; Johann Hankiss: 
L. N. als Universitätsprofessor; Cyrill Horváth: L. N. und die ungarisch.1 

Verslehre; Ludwig Kéky: L. N. in der Kisfaludy-Gesellschaft; Georg Kristóf: 
L. N. und die ungarischen urzeitlichen Forschungen; Victor Morvay: L. N. 
als Redner; Karl Pap: Négyesys und Zsolt Beöthys Freundschaft; Eugen 
Pintér: L. N. in der Ungarischen Literarhistorischen Gesellschaft; Paul Pitroff: 
L. N. als Pädagog; Alexander Sajó: L. N. im Ungarischen Mittelschulprofesso-
ren-Verein; Alexander Sik: L. N. und die ungarische Literatur des XX. Jahr-
hunderts; Karl Szász: L. N. als akademischer Dramenkritiker; Franz Szinnyei: 
L. N. und die ungarische Literatur des Mittelalters; Wilhelm Tolnay: L. N. 
als Linguist; Béla Várdai: L. N. in der Sankt-Stephan-Akademie; Julius 
Viszota: L. N. in der Ungarischen Akademie der Wissenschaften; Aladár 
Zlinszky: L. N. als Verfasser von Lehrbüchern; Béla Zolnai: L. N. und seine 
Schüler in der Mittelschule; Irenaeus Zoltvány: Gedenkzeilen zur Négyesy-
Feier. — Sowohl inhaltlich, als äusserlich unterscheidet sich dieses Gedenkbuch 
von der üblichen Form derartiger Werke: Es bietet nicht eine Reihe wissen-
schaftlicher Arbeiten, die in gar keinem Zusammenhange mit einander stehen, 
sondern eine Sammlung von Studien, die sich um einen leitenden, 
zentralen Gedanken gruppieren. Auch die Universitäts-Buchdruckerei liess es 
nicht an liebevoller Sorgfalt in der Ausstattung des Buches fehlen, dessen 
Erscheinen der Ungarischen Literarhistorischen Gesellschaft gewiss viel Aner-
kennung schaffen wird. 
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Inhalt. N. 5—8. Karl Szász: Eröffnungsrede gelegentlich der General-
versammlung der Ungarischen Literarhistorischen Gesellschaft im Jahre 1931. 
Die Rede behandelt eingehend die bedeutenden Erfolge der wissenschaftlichen 
AVirksamkeit Ladislaus Négyesys, des Präsidenten der Gesellschaft. — Ladis-
laus Szentgyörgyi: Karl Kisfaludy. Kisfaludy, „der Vater des ungarischen Lust-
spieles" starb im Jahre 1831 ; sein Andenken wird gelegentlich der hundertsten 
Wiederkehr dieses Tages von der ganzen ungarischen literarischen Welt gefeiert. 
Der Verfasser dieser Studie behandelt die dichterische Laufbahn des ausgezeich-
neten Dramatikers aus neuen Gesichtspunkten. — Desider Kerecsénvi: Die sce-
nischen Anweisungen Josef Katonas. Auch der Todestag des Dichters des Bánk 
bán jährt sich im Jahre 1931 zum hundertsten Male. Der Autor befasst sich 
eingehend mit den scenischen Vorschriften zur Tragödie, da dieselben ein helles 
Licht auf dio Phtfntasie, aber auch auf die praktische Biihner.kenntniss des Dich 
ters werfen. — Albert Kardos: Zirc und Mohács. Eine Untersuchung über 
den Einfluss des Kleinen Epos des ungarischer! Dichters Andreas Horváth von 
Pázmánd auf die bekannte Elegie Karl Kisfaludys. — Alexander Zipser: 
Alexander Petőfis Nationallied und die Czechen. Der Verfasser weist nach, 
dass ein patriotisches Gedicht des czechisch-slovakischen Dichters Jan Botto, das 
in czechischen Lesebüchern als Originalschöpfung dargeboten wird, nichts ande-
res, als eine Übersetzung des berühmten ungarischen Talpra Magyar (Auf, 
Ungar) ist. — Josef Turóczi-Trostler veröffentlicht — anknüpfend an eine 
Stelle Stefan Magyaris, des Verfassers von religiösen Streitschriften zu Anfang 
des XVII. Jahrhunderts — wertvolle Quellenforschungen. — Zu Michael 
Tompas Gedichten teilt Karl Trencsényi, zu Johann Aranys Poesie Wilhelm 
Tolnai und Desider Fejérváry bisher unbekannte Daten mit. — Am Schlüsse 
des Heftes sind noch zahlreiche Rezensionen und ein Verzeichnies aller Artikel 
ungarischer Zeitschriften zu lesen, die in literarhistorischer Beziehung von 
Interesse sind, sowie ein Bericht über die Négyesy-Feier der Ungarischen 
Literarhistorischen Gesellschaft. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Pintér Jenő.Budapest I, Attila-utca 1. 
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