
B Í R Á L A T O K . 

<(A hely szűke miatt csak a szorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú 
munkákat ismertetjük.) 

Biczó Ferenc: Somogy vármegye szerepe a magyar iroda-
l omban . (Kaposvári egyesületi leánylíceum értesítője, 1931.) 

A szerző sorra veszi az irodalomtörténet korszakait s kijegyzi belőle 
« somogyi vonatkozásokat. A pogánykorból a regölést, mely egy-két somogyi 
faluban ma is dívik; a keresztény középkorból a Halotti beszédet, mely a 
szerző szerint Somogyváron készült s a somogyi dialektus emléke. A refor-
máció korából somogyi eredetű Melius Péter, Somogvból indult vándorútjára 
Tinódi Sebestyén. Az ellenreformáció korából Zrínyi Miklóst, a költőt említi, 
.mint somogyi főispánt. A nemzeti megújulás korában Csokonai Vitéz Mihály, 
Pálóczi Horváth Adám és Berzsenyi Dániel élnek több-kevesebb ideig Somogy-
ban. Az újabb szépírók közül somogyi vonatkozásúak: Gárdonyi Géza, ki 
Karádon volt tanító, Kozma Andor és bátyja, ki Bárd Miklós néven költ, 
Kisfaludy Atala és leánya, Szalay Fruzina. N. S. 

Czeizel János: Kazinczy és Kölcsey. (Szegedi áll. Baross Gábor-
feáliskola értesítője, 1931.) 

A cikk Kazinczy és Kölcsey baráti viszonyát ismerteti. Barátságuk egy ideig 
levelezésben merült к ; Kölcsey megküldte egy-egy versét Kazinczynak, ki a külső 
formára, a verselésre, a szók és kifejezések választékosságára te t t megjegy-
zéseket. Kazinczy pesti barátai figyelmébe ajánlot ta Kölcseyt, б azonban nem 
érezte jól magát körükben. Magányos, zárkózott természet volt, sokáig kétség 
és habozás közt töltötte idejét; Kazinczy vigasztalta leveleiben s igyekezett 
bátorságát, önbizalmát emelni. Személyesen 1811-ben találkoztak Érsemlyén-
Ъеп. Kölcsey irodalmi elvei mások voltak, mint mesteréé, sötétnek látta a 
jelent, középszerűknek az írókat. Kazinczyval szemben eredeti műveket óhaj-
t o t t s r.em helyeselte a túlzó újításokat. Czeizel részletesen leírja az Iliasz-
pert, mely ellentétbe hozta Kölcseyt Kazinczyval. Régi jó viszonyukat meglazí-
to t ták a kölcsönös félreértések s a nyilvánosság előtt folytatott vitatkozások, 
<Ie nem állították őket engesztelhetetlen ellenfelekként egymással szembe. Csak 
1831-ben enyhült feszültségük, mikor Pesten az Akadémia munkálatánál talál-
koztak. Sajnos, nemsokára rá Kazinczy meghalt s Kölcsey az elhúnvt mél-
tatásával áll í tott emléket barátságuknak. N. S. 

Évkönyv. Kiadja az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat. 
Szerkeszti Szemere Samu. Budapest, 1931. 338 1. 

Az előkelő kiállítású, gazdag tartalmú almanachban magyar irodalom-
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történeti vonatkozású cikkek: Gerő Ödön: Kóbor Tamásról, Peterdi Andor: 
Újvári Péter emlékezete, Vészi József: Kölcsey Himnusza a mexikói hegyek-
ben, Benoschofsky Imre: Áron öt könyve. Az Izr. Magyar Irodalmi Társulat 
jelenleg Wertheimer Adolf elnöklete a lat t működik; vezetőségében a zsidó hit-
tudomány hazai művelőin kívül a világi tudományok munkásai közül a követ-
kezők foglalnak helyet: Alapi Henrik, Balassa József, Fejér Lipót, Fürst. 
Aladár, Gábor Ignác, Heller Bernát, Kunos Ignác, Mahler Ed?, Marczali 
Henrik, Munkácsi Bernát, Pfeiffer Ignác, Sebestyén Károly, Szemere Samu, 
Turóczi-Trostler József, Waldapfel János; továbbá néhány szépíró: Feleki 
Sándor, Gerő Ödön, Kiss Arnold, Kóbor Tamás, Lenkei Henrik, Molnár Ferenc, 
Patai József, Szabolcsi Lajos, Vészi József. B. L. 

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

Az írói arckép szerzője elfogulatlanul óhaj t ja megrajzolni Iler'.-zeg Ferenc-
pályájának legkiemelkedőbb mozzanatait. Nem mondhatni, hogy barátja volna 
Herczeg Ferencnek, de nem is tárgyalja ellenségesen a kiváló írót. Kár volt 
kiéleznie hősében, hogy németajkú szülők gyermeke. Ez kivétel nélkül majdnem 
minden magyarországi zsidó íróról is elmondható s még sem szoktuk kárukra 
vagy javukra felhánytorgatni. Herczeg Ferenc egyes munkáihoz eredeti fe jre és-

jó írótollra valló észrevételeket fűz a szerző, csak ott ideges, ahol a zsidó-
Kérdés kerül szóba. Különösen haragszik az Északi Fényre. Ez a regény sze-
rinte a gyűlölet könyve, a kommunizmus haragtól lángoló vádirata. Csodálja-
a szerző? Vagy nem volt itthon a proletárdiktatúra idején? Vagy behúnyt 
szemmel mélyedt önmagába, mikor a bolsevizmus gyilkosai rátették a kést 
a magyarság torkára? Az irodalomtörténetírónak inkább azon kell csodál-
koznia, milyen óvatosan és meghunyászkodva hallgat a magyar írók túlnyomó 
nagy része, mikor a magyarországi szovjeturalom rohamkéses legényeiről és 
nemzetgyűlölő „emigránsairól" van szó. Végül, hogy Herczeg Ferencet „nem 
kíséri útján a húszévesek hódoló kórusa", nem olyan nagy baj . Ez a hódolá 
kórus az írónak igazán nem lehet becsvágya. P. J. 

Jaeger Imre: Négyesy László és a szentesi középiskola-
(Szentesi áll. Horváth Mihály-reálgimnázium értesítője. 1931.) 

Ez év tavaszán ülte hetvenedik születésnapját Négyesy László, a magyar 
irodalomtörténetírás kiválósága. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság ez alka-
lomma' egy emlékkönyvet adott ki, melyben számos cikk foglalkozik az ünne-
pelt személyével, pályájával, irodalmi munkásságával. Ezt az emlékkönyvet egé1-
szíti ki a jelen cikk: Négyesy László szentesi diákéveit ismerteti részben az. 
intézet hivatalos adatai, részben az iskolatársak szóbeli közlései nyomán. 
Négyesy László tehetős kisbirtokos szülőktől származott, kik az év leg-
nagyobb részében tanyájukon laktak, mintegy 20 km-re a várostól. Nyolc-
éves korától az öt km távolságra fekvő tanyai iskolába járt, majd tizenegy-
éves korában a városi hatosztályú, gimnáziumi tanfolyammal egybekötött pol-
gári fltanoda növendéke lett. A szerző, az iskolatársak emlékezése alapján 
jellemzi, mint tanulót; elősorolja tanárait, megemlíti évvégi érdemjegyeit. A 
III . osztályban a történelemben tanúsított haladásáért már jutalomkönyvet 
leap. Az utolsó (VI.) osztályban első helyen áll, szorgalmáért, magyar dol-
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gozatáért, természetrajzi pályaművéért s szavalásáért ösztöndíjat, pénzjutal-
mat, egy évfolyam folyóiratot s könyvjutalmat kap. Szentesről Egerbe ment 
tanulmányai folytatására. Vakációit később is rendesen Szentesen töltötte. 
Többször szerepelt hivatalos minőségben: 1926-ban ő mondta az emlékbeszédet 
az iskola első igazgatója, az ő volt tanára, Zsolnay Károly arcképének lelep-
lezésénél. Jaeger Imre szerint Négyesy László a szentesi iskolától nyerte mély 
vallásos érzését, puritán erkölcsi felfogását, zamatos magyar beszédét, a magyar 
nyelv, magyar lélek, magyar mult szeretetét. „Serkentő példa lett az iskola 
tehetséges tanulóinak abban, hogy ízléses, becsületes eszközökkel, komoly munka 
árán keressék a boldogulás ú t j á t , eszményi példa minden tanulónak a tanít-
ványi hűség és hála szempontjából." N. S. 

Juhász László: Un disciple du romantisme français. Études 
françaises publiées par l ' Inst i tut Français de l'Université de Szeged, 1930. 
63 oldal. 

Juhász László doktori értekezése néhány mozzanatban komoly figyel-
met érdemel. Vezértörekvése: a francia irodalmi hatások kimutatása Az Ember 
Tragédiájá-Ьап. Bírálja, noha nem egyszer fölényeskedő módon teszi, Az Ember 
Tragédiájá ra, vonatkozó kutatásokat. (Victor Hugóra vonatkozóan mellőzi 
Morvay Győző könyvét: Magyarázó tanulmány Az Ember Tragédiájá-hoz, 
1897.) Majd összeállítja a francia hatás egyes mozzanatait. Azt igyekszik 
kimutatni, hogy Voltaire Le monde comme il va с. regénye nagy rokonságot 
mutat Az Ember Tragédiája felépítésével: a thesis, antithesis, synthesis hul-
lámzása közös jelenség bennök. A Kepler-jelenet francia forradalmi jóslatát 
meggyőzően veti össze Volney Les йшпвб'-jével. Pajzs Dezső nyomán részle-
tesebben vizsgálja Lamartine Jocelyn-je és Chute d'un апде-а ha tásá t mind 
a tervezésben, mind a részletekben. Majd Victor Hugóra tér. Ügy lát ja, hogy 
Hugo hatása csak két mozzanatban mutatható ki: a nőről alkotot t eszményi 
felfogásban és a pantheismusban. Élesebb a jeles prózaíró, Lamennais hatá-
sának kinyomozása Péter apostol feddőzésében, a londoni szín három epizód-
jában s a phalanstère-jelenet két sorában. Majd a saint-simonismus hatásának 
szentel alapos fejezetet: a Keplertől kifejezett tökéletesedés felé haladás, vagy 
Ádámnak a londoni szín végén kifejezett, Saint-Simonra emlékeztető elve a 
tudomány eszmeköre szerint elképzelt társadalomboldogítás jelenségében erre 
a hatásra vallanak. Tanulságosak e körben a Börne Briefe aus Paris-ával 
való összevetések is: Börne néhány saint-simoni gondolatot közvetít a pha-
lanstère-jelenetbe. — Eredményeit hosszadalmasan s ismételgetésekkel fog-
lalja össze. Az a végső megállapítása, hogy Madách Az Ember Tragédiáját 
kiváltkép a francia romantikusok hatására írta, s hogy ez a remekmű roman-
tikus dráma. — Legjelentősebb eredményei: Volney és Lamennais munkái, meg 
Saint-Simon rendszere hatásának kifürkészése. Fogyatkozása, hogy nem egy 
párhuzama halvány, mesterkélt vagy ingadozó s egyik-másik nem belső meg-
győződésből fakad. Ilyenek a Lamartine- vagy Hugo-párhuzamok egyes rész-
letei. Ugyanabba a hibába esett, mint egy évvel előtte Prőhle Vilma doktori 
értekezése a Faust-tal való összevetésben (Az Ember Tragédiája és a Faust, 
1929, 114 1.). A cím is kissé kicsinylő, mert úgy tünteti fel Madáchot, mint 
a francia romantikusok tanítványát. A dolog úgy áll, hogy Madách francia 
olvasmányait, mint tárgyi mozzanatokat, egy céltudatosan mélyebb filozófiai 
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alapvetés vezéreszméjéhez igazodva, értékesíti. A hatások beolvasztásának esz-
tétikai méltatása is elmélyedőbb lehetne. De így is becsületes munkát végzett. 
Nem egy jelentős adat tal öregbíti tudásunkat, s igazolja azt az igazsá-
got, hogy hatalmas hátterű művészi alkotások létrejöttében a költői ihleten 
kívül a szélesebb tanulmányoknak is jelentős szerepe van. E. 0. 

Kisfaludy Sándor hátrahagyott munkái. Kéziratból bevezetés-
sel és jegyzetekkel kiadta Gálos Rezső. Győr, 1931. 640 1. A Kisfaludy-Kör 
kiadása. 

A hatalmas kötet két részre oszlik. Az egyik rész húsz év története 
Kisfaludy Sánd-or életéből; a másik rész Kisfaludy Sándor hátrahagyott mun-
káinak gyűjteménye. Az előbbiben a szerző minden eddigi életrajznál gondo-
sabban foglalkozik a költő pályájával 1790-től 1810-ig, az utóbbiban a követ-
kező Kisfaludy-kéziratokat adja közre: Az utolsó nemesi felkelés története, 
számos ismeretlen vers, beszéd, felszólalás, javaslat, jelentés; a költő levelei 
és a hozzá írt leveleknek gyűjteménye; végül a tárggyal kapcsolatos egyéb 
kéziratok szövegei. A közrebocsátó nagy munkát végzett s ha Kisfaludy 
Sándor írói értékén nem is volt módja változtatni, pályájának rajzát számos 
jellemző vonással egészítette ki. örvendetes, hogy a győriek összeadták a 
kiadás költségeit s ezzel alkalmat nyújtottak egy igen érdemes irodalomtudós-
nak arra, hogy munkájával értékesen szolgálja a magyar irodalomtörténet 
ügyét. —r. 

Litványi László: Császár Ferenc élete és irodalmi munkás-
sága. Budapest, 1931. 64 1. 

örvendetes, hogy a budapesti egyetem bölcsészetdoktori dolgozatai nem 
a már többszörösen megírt irodalmi témákkal foglalkoznak, hanem évről-évre 
sok ú ja t nyújtanak a szakemberek számára is. Császár Ferenc pályája most 
jelenik meg először részletesebb összefoglaló feldolgozásban. A szerző gon-
dosan tárgyalja az egykor híres költő, műfordító és kritikus életét és mun-
kásságát, forrásairól lapról-lapra beszámol, függelék gyanánt teljes biblio-
gráfiát és repertóriumot ad. .—r. 

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. Nyomja 
a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, 1931. 

Az értékes vállalatból a következő újabb számok jelentek meg. — 
8. Édes Gergely: Eredeti oktató mesék. A debreceni református gimnázium 
VIII/A. osztályos tanulóinak kiadása Zsigmond Ferenc értékes bevezetésével. 
(A kiadatlan kéziratos munka itt jelenik meg először nyomtatásban. Asztalos 
Dezső a kötet élén egybeállítja Édes Gergely életének adata i t és műveinek 
jegyzékét.) — jí^JDugonics András: Magyar példabeszédek és jeles közmon-
dások. (A szemelvényes kiadást Szabó Béla polgári iskolai igazgató rendezte 
sajtó alá.) — 10. Kazinczy világa. Kazinczy-breviárium Vajthó László szer-
kesztésében, az Egyetemi Nyomda költségén. (A gondosan kiválogatott sze-
melvények igen jól szolgálják a Kazinczy-kultusz ügyét.) 

M a g y a r L e g e n d á r i u m . Eredetiből fordította Tormav Cecilia. Buda-
pest, 1931. 136 1. 

A Molnár Pál képeivel díszített, fényes kiállítású kötet a Könyvbarátok 
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Szövetségének megbízásából az Egyetemi Nyomdában készült. Voltaképen 
második kiadása Tormay Cecilia nemrégiben megjelent legendafordításainak. 
Tartalma: a Gellért-legenda, a nagyobb Szent István-legenda, a kisebb Szent 
István-legenda, a Szent Imre-legenda és Szent István Intelmei. A fordító End-
licher István forrásgyűjteményének latin szövege nyomán dolgozott s igen 
kellemes zengésű archaikus nyelven tolmácsolta a nagyértékű irodalmi emlékeket. 

Málly Ferenc: Istvánffy Pál széphistóriája és Boccaccio 
100. novel lája . (Szegedi áll. Árpádházi Szent Erzsébet-leányliceum érte-
sítője, 1931.) 

A szerző ez értekezésében párhuzamos helyek idézésével bizonyítja, hogy 
Istvánffy Pál Voltér és Grizeldisz c. széphistóriájának forrása Petrarca Insignis 
oboedientia et fides uxoria с. novelláján kívül Boccaccio 100. novellája is volt. 
Istvánffy a páduai egyetemen tanult, beutazta Olaszországot s így olvashatta 
Boccacciót. 

— Delimán és Orlando. (U. o.) Zrínyi Delimánjának őrjöngése több 
vonásban hasonlít Orlandóéhoz. Zrínyi ismerte Ariosto Orlando furiosóját, így 
valószínűleg ez ihlette Delimán fájdalmának festésében. De nem szoros utánzó; 
a motívumok kölcsönzése mellett is.megőrizte eredetiségét. 

— Magyar vonatkozások Boiardo Orlando Innamoratójában. (U. o.) 
Boiardo, Mátyás királyunk kortársa, Orlando Innamorato c. romantikus epo-
szában a magyarokat, mint vitéz, harcos és lovagias nemzetet s a keresz-
ténység védőjét szerepelteti. A Nagy Károly idejében játszó meséjében elő-
fordul egy Nagy Fülöp nevű öreg és beteges magyar király, ki fiát, Ottachierit 
(Ottokár) küldi Nagy Károly segítségére a pogány támadók ellen. E király 
és fia természetesen teljesen az olasz költő képzeletének alkotása. N. S. 

Nóvák László: Az ifjú Eötvös és a francia irodalom. Buda-
pest, 1930. 78. 1. 

Az értekezés első részében Victor Hugo eszméinek a f ia tal Eötvösre gya-
korolt hatását elemzi a szerző, második részében a Karthausi forrásáról szól. 
Nem kellett töretlen utakon járnia, mert a francia kapcsolatokról már ele-
get írtak eddigi irodalomtörténetíróink; annál szebb, hogy még ezek után is 
számos kapcsolatot talál a nagy regényíró és a francia irodalom között. 
A hatások nem érintik mélyebben Eötvös eredetiségét. 

Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Tudományos rendszeie^ 
zés. Negyedik kötet: A magyar irodalom a XVIII. században. Budapest, 1931. 
956 1. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 

A nyolc kötetre tervezett mű negyedik kötete a következő fejezetekből 
áll: 1. Bevezetés. 2. A XVIII. század közérdekű irodalma. 3. A szépirodalom 
a XVIII . század első felében. 4. Mikes Kelemen. 5. Faludy Ferenc. 6. Besse-
nyei György. 7. Gvadányi József. 8—11. A magyaros, deákos, franciás és 
németes költészet a XVIII. század második felében. 12—13. A regényiroda-
lom és drámairodalom a XVIII. század második felében. 14. A XVIII. század 
latin irodalma. 15. Visszapillantás. 
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Rákosy Zoltán: Magyar Pantheon. Budapest, 1931. 136. 1. Az 
Egyetemi Nyomda kiadása. 

A tetszetős kiállítású kötetet a magyar irodalom nagyjai iránt érzett 
lelkesedés és hódolat szelleme ha t ja át. A szerző megénekli a magvai iroda-
lom kitűnőségeit, egyben mindegyik költeménye mellé irodalomtörténeti mél-
tatást is csatol jeles magyar esztétikusok tollából. Eredeti gondolat, helyes 
érzésű megoldás. Az írók sorozata: Ady, Arany, Benedek Elek, Berzsenyi, 
Bessenyei, Csokonai, Deák, Eötvös József, Gárdonyi, Gyóni, Jókai, Jósika, 
Katona, Kazinczy, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kossuth, Kölcsey, 
Madách, Mikes, Petőfi, Pósa, Rákosi Jenő, Szabolcska, Széchenyi, Tinódi, 
Vörösmarty, Zrínyi. 

Sárkány Loránd: Sajó Sándor. (Budapesti X. ker. áll. Szent 
László-reálgimnázium értesítője. 1931.) 

Bevezetőül jelzi a költő pályafutását, irodalmi sikereit és kitüntetéseit, 
azután jellemzi mint embert, tanárt , intézetvezetőt s a tanártársadalom vezető 
alakját. Mint ember álmodozó természetű, szemérmesen tartózkodó, de egy-
szersmind férfiasan határozott. Jellemének kialakulására atyja mellett Petőfi, 
később Apponyi Albert hatott . Az Ipolyvölgve, az Ipolyságról Selmecbányára 
évenként sokszor megtett utak nagy mértékben fejlesztették költői álmodozó 
hajlamát; Selmecbányán, hol a gimnáziumi tanulmányokat végezte, Petőfi 
emléke vette körül. Sárkány néhány jellemző adatot is említ a költő diák-
korából. Tanári állomásai: Nyitra, Űjverbász, Jászberény, 1903-tól Buda-
pest, hol legteljesebben bontakozott ki irodalmi, tanári és tanártársadalmi 
munkássága. Tanári alapelvei: jó fegyelmezés erkölcsi alapon, igazságos 
szigor s az ezen átsugárzó szeretet. Tanítási elveiben nagy helyet foglal el 
a stílus tiszta magyarságára és szabatosságára való gond. Mint igazgató 
előtt mindig és mindenben az iskola érdeke s a megcsonkított haza javára 
való takarékoskodás gondolata volt. Tanártársadalmi munkakedve minden 
állomáshelyén megnyilatkozott, legteljesebben Budapesten az Országos Közép-
iskolai Tanáregyesület kebelében, melynek hosszú ideig főtitkára volt. N. S. 

Schöner Magda: Erdélyi János élete és művei.Budapest, 1931. 
114 lap. 

A szerző a komoly elmélyedésű bölcsészetdoktori értekezésében áttekinti 
Erdélyi János életének jellemző mozzanatait, méltatja költészetét, népköltési 
gyűjteményeit, kritikai munkásságát, filozófiai dolgozatait. Terve, hogy egy-
séges képet rajzoljon Erdélyi Jánosról, teljes mértékben sikerült. 

Soproni Katholikus Almanach. Szerkesztette Gábor Géza Sop-
ron, 1931. 156 1. 

Az évkönyvben néhány cikk a magyar irodalomtörténet kutatóit is érde-
kelheti. Hein Tádé Divald Kornélról, Gábor Géza ölveldi Lászlóról, Csaplo-
vics József Sajó Sándorról, Tóth Alajos Tormay Cecilről írt rövidebb 
tanulmányt. 

Szemző Piroska: Német írók és pesti kiadóik a XIX, szá-
dadban. Budapest, 1931. 156 1. 

A tanulmány a Német Philologiai Dolgozatok füzetei között jelent meg. 
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Nem lehet elég elismeréssel nyilatkozni a szerkesztők irányító munkájáról, 
arról, hogy az egyetemi hallgatókat a hazai német irodalom körébe vágó 
témák feldolgozására nevelik. A külföldi német irodalmi témákat ugyanis a 
hallgatók éppen úgy készen kapják a német könyvpiacról, mint ahogyan a 
latin-görög szakdolgozatok is legnagyobb részben külföldi monográfiák kivona-
tai. Effaj ta dolgozatgyártás a magyar tudósnevelés szempontjából keveset ér, 
a tudománynak nincs haszna belőle. Az előttünk fekvő füzet szerzője önálló 
kutatással állította egybe a tárgyára vonatkozó adatokat, sok újat írt a 
magyar irodalomtörténetírás művelői számára is. —r. 

Timár Kálmán: Legrégibb bibliafordításunk eredete. Pécsi 
Tamás és Újlaki Bálint bibliája-e? Irodalomtörténeti.tanulmány. Ka-

locsa, 1931. 36 1. A szerző kiadása. 

Timár Kálmán egyike a középkori magyar irodalom legkitűnőbb kutatói-
nak. Csodálkozik az ember, hogy valaki ennek a kornak ilyen szaktudósa lehet 
vidéki elszigeteltségében. Évek óta folyik a vita közte és több nyelvtudós 
közöt t arról, hogy mi az igazság a huszita eredet kérdésében? Az egyik régi 
latinnyelvű ferences krónika szerint Tamás és Bálint szerémségi huszita papok 
együt t fordították magyarra a bibliát s a moldvai száműzetésben is osztoz-
tak . A szerző érvelése szerint fordításuk elveszett és semmiesetre sem azonos 
a Bécsi-, Müncheni- és Apor-kódexben megőrzött szöveggel: a legrégibb magyar 
bibliafordítással. Helytelen volt továbbá azonosítani Tamás és Bálint papokat 
a prágai egyetemen tanult Pécsi Tamás és Újlaki Bálint papokkal. A sok 
föltevés, találgatás, azonosítás tévedéseit számos új adattal cáfolja; rámutat 
többek között arra, hogy a hittérítő ferencrendi szerzetesek a Müncheni-kódex 
másolásának idején Tatrost és környékét már régen visszatérítették a katho-
likus egyház kebelébe; az itteni magyarok különben sem voltak szerémségiek, 
hanem Erdélyből beszivárgó székelyek. A moldvai magyar husziták megtérí-
tésére irányuló ferencrendi buzgalomnak éppen Tatros és Bákó volt a lelke, 
a két városka székely település volt, a XV. századi katholikus hittérítő 
misszió innen indult ki más vidékek felé. A ma is birtokunkban lévő XV. szá-
zadi katholikus bibliafordításból legelőször a zsoltárkönyv készült el, ezt 
követte a Bécsi- és Müncheni-kódexben megőrzött többi rész. A zsoltárkönyv 
breviárium-jellegű, a kötelező papi imaórák céljaira készült, ez is ellenemond 
huszita származásának: a husziták ugyanis emberi kitalálásnak tar tot ták és 
eltiltották a zsolozsma végzését. A magyar huszitáknak sem kellett a zsoltár-
könyv magyar fordítása, a moldvai husziták egyenesen kigúnyolták a zsolozs-
mázást s istentiszteletüket szabaddá tették a zsoltárkönyvnek mind latin, 
mind magyar szövegétől. P. J. 

Timár Kálmán: Legrégibb magyar bibliánk naptára és 
h e l y e s í r á s a . Kalocsa, 1931. 32 1. A szerző kiadása. 

A szerzőnek eddig még meg nem cáfolt bizonyítása szerint a biblia nap-
tárában, csakúgy, mint a biblia szövegében nincs semmiféle huszita vonás; 
ellenben sok olyan szövegrész van benne, csakúgy, mint a biblia szövegében, 
ami teljes ellentétben áll a huszita tanításokkal és szokásokkal. A biblia helyes-
írásából — írja — nem lehet érvet kovácsolni a huszita eredet javára. 
A középkori magyarnyelvű ferencrendi kódexben sóira feltűnnek az úttörő 
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bibliafordítás helyesírási sajátságai. A magyarság élénk összeköttetésben állt 
a szomszédos szláv népekkel, a prágai egyetem hallgatóságának négy csoport-
jában a magyarok és a csehek közös csoportot alkottak, az itt tanuló magyar 
katholikus világi papoknak és szerzeteseknek tehát elég alkalmuk volt elsajátí-
tani Húsz János helyesírási reformját. P. J. 

Tolnai Gábor: A szabadvers és a lírai formák válsága. 
Szeged, 1931. 32 1. 

Tárcaszerű, világos tájékoztatás a szabadvers problémájáról, az akuszti-
kus és vizuális irodalomról s a legmodernebb lírai versformák kialakulásának 
kérdéseiről. A füzet a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában 
jelent meg. 

Tordai Ányos: Mikor Tóth Kálmán a gimnázium diákja 
v o l t . . . (Bajai cisztercitarendi III. Béla-reálgimnázium értesítője. 1931.) 

A bajai reálgimnázium igazgatója Tóth Kálmán költőnk születésének 
százéves fordulójára összegyűjtötte a költő bajai iskolázásának adatait , 
kiegészítette ezt az iskola akkori állapotának részletezőbb rajzolásával. Fel-
sorolja a tanárokat, feljegyzi a szorgalmi időt, a szüneteket, a havi, félévi és 
éwégi vizsgákat, az érdemjegyek rendszerét, a tanulók rangsorba osztását в 
aszerint való elhelyezését, az iskola ügyviteli és tanítási nyelvét. Tanulság 
okáért kiterjeszkedik az egykorú ifjúság szorgalmára, erkölcsi magaviseletére, 
felemlíti egy-egy tanuló jellemző esetét. Mindebből az akkori bajai gimnáziumi 
élet képe bontakozik ki. Tóth Kálmán 1839—45. években jár t a bajai gimná-
ziumban. Már az első félévben első eminens 64 társa között, ezt a helyet 
hat év alat t meg is ta r to t ta , kivéve а II. humanista osztályt (jelenleg IV.> 
első félévét. Költői tehetsége már az iskola padjaiban jelentkezett. N. S_ 


