
1933 

IRODALOMTORTENET. 

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
FOJLYÓIRATA. 

SZERKESZTI 

P I N T É R J E N Ő . 

HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG. 

BUDAPEST, 1933. 

XXII . ÉVFOLYAM. 1—2. SZÁM. 



T A R T A L O M . 

TANULMÁNYOK. — KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
Oldal 

Baros Gyula: Négyesy László 
Szász Károly : Emlékezés Vadnay Károlyra 
Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti Д-odalom 

1 
3 

15 

Я ' 

BÍRÁLATOK: 

Bach Endre : Un humaniste hongrois en France. — Brisits Frigyes : 
Pázmány világa. — Domokos Pál Péter» A moldvai magyar-
ság. — Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves irói jubileumára. — 
Gondán Felicián. Szarvas Gábor és intézetünk. — Horváth 
Konstantin : Johannis Lemovicensis Opera Omnia. — Kovács 
Sándor: Schlauch Lőrich emlékezete. — Magyar Irodalmi Rit-
kaságok. — Váth János munkái. — Woyciechowsky József: 
Sipos Pál élete és matematikai munkássága. — Zsigmond Fe-
renc : A magyar nemzeti irodalom története 50 

FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

. 53 
. 59 

\ / \ 

/ V l O V/ J FIGYELŐ, 

lhúnytak. — Új könyvek. — Társasági ügyek 62 

A folyóirat évenkint négy füzetben jelenik meg. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG 
FOLYÓIRATA. 

MEGINDÍTOTTA 

P I N T É R J E N Ő . 

SZERKESZTI 

B A R O S G Y U L A . 

HUSZONKETTEDIK ÉVFOLYAM. 

KIADJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG. 

BUDAPEST. 1933. 





TARTALOM. 
Tanulmányok. 

Oldal 

Baros Gyula: Négyesy László 1 
Elek Oszkár: Shakcepeare a magyar irodalmi köztudatban 88 
Hartváni Zoltán: Gertrudis 125 
Kardeván Károly: Madách és Heine 189 
Kardeván Károly: Madách és Luther 84 
Kristóf György: Reviczky Gyula pályakezdéséhez 131 
Nagy Sándor: Arany Toldijának különce sajátságai 196 
l'orényi József: Szemere György színművei 69 
Szász Károly: Elnöki megnyitó a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 

1933. évi közgyűlésén 65 
Szász Károly : Emlékezés Vadnay Károlyra . . . 3 
Waldapfel Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom 15 

Kisebb közlemények. 

Alszeghv Zsolt: A Szencsey-daloskönyv egyik énekéhez 20» 
Alszeghy Zsolt: Ki járt a pokolban? 206 
Elek Oszkár: Módszertani munka az összehasonlító irodalomtörténetről . . 147 
Fest Sándor: Grillparzer londoni magyar ismerőse 208 
Gulyás Pál: Az irodalom kitagadottjai 143 
Kardos Albert: „Az ember tragédiája" a Könyvnap kiadásában 151 
Kardos Albert: Csokonai s az Arkádia-pör 97 
Kardos Albert: Kölcsey ée Arany 95 
Timár Kálmán: Katona István és Rosty Kálmán halálának napja 94 
Timár Kálmán: Kuthen születési éve 96 

Hírálatok. 

A Kecskeméti Katona József-Kör Évkönyve az 1913—1932. évekről. 
Szerk. Hajnóczy Iván 217 

Az ember tragédiájának egy új kiadása 102 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Emlékkönyve. 1933. Szerk. György Lajos. . 216 
Bach Endre: Un humaniste hongrois en France 50 
Barcsay Ábrahám költeményei 162 
Baróti Dezső: Juhász Gyula 219 
Iiiczó Ferenc: Szalay Fruzina 158 
Brisits Frigyes: Pázmány világa 50 
Dercze Lajos: Arany János és Debrecen 157 



IV 

Oldal 

Dobai János: Gárdonyi Géza írói művészete 158 
Dobó Sándor: Czuczor Gergely népies lírája 101 
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság 50 
Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára 51 
Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora 154 
Farkas László: Gróf Széchenyi István és a „Balatoni Gőzhajózás" 219 
Fejér Rózsa: Francois Eákóczi II. dans les mémoires français de son temps 220 
Gálos Magda: Sigismond Justh et Parie 161 
Gálos Rezső újabb dolgozatai 160 
Gondán Felicián: Szarvas Gábor és intézetünk 51 
Grosschmid Lajos: Másodfokú alakok algebrája • 221 
György Lajos két újabb tanulmánya 215 
Hajdú János: Eötvös József báró első minisztersége 213 
Harsánvi Zsolt: Ember küzdj. Madách életének regénye 101 
Hegedűs Zoltán: Ady hatása Mécs Lászlóra 158 
Herczeg Ferenc emlékezései 212 
Horváth Konstantin: Johannis Lemovicensis Opera Omnia 51 
Izr. Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve. 1932. Szerk. Szemere Samu 101 
Izr. Magyar Irodalmi Társulat Évkönyve. 1933. Szerk. Szemere Samu 217 
Jeney János: Garay János 100 
Jezerniczky Margit : Les impressions en Francais de Hongrie (1707—1848) 220 
Juharos Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története 214 
Kari Lajos: Note sur la fortune des oeuvres d'Antonio de Guevara à 

l'etranger 100 
Kästner Jenő: A Jókai-kódex és az obszerváns kódex-irodalom 220 
Kincs Elek: Ady hatása 218 
Komis Gyula: Madách és korunk 15' 
Kovács Sándor: Schlauch Lőrinc emlékezete 51 
Kozocsa Sándor: Az 1932. év irodalomtörténeti munkássága 216 
Lányi Ernő: Arany János ritmustana 153 
Lelkes István: A magyar-francia barátság aranykora 215 
Magasi Artúr: Harsánvi Lajos .- 159 
Magyar Irodalmi Ritkaságok. 17—22. szám. Szerk. Vajthó László 51 
Mátyás Sándor: Vargha Gyula 217 
Minay Lajos: A Nagykunság egy elfelejtett költője 219 
Perénvi József: Pécsi Mária elbeszélő művei 218 
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete 210 
Pukánszkynó Kádár Jolán: Geschichte des deutschen Theaters in Ungarn 162 
Rexa Dezső: Kazinczy: Napoleon és Mária Lujza menyegzőjére 100 
Simon Lajos: Az egri remete 102 
Sós Margit: Arany János irodalmi ellenzéke 214 
Széchenyi I. naplói 155 
Szohor Pál: Krúdy Gyula diákévei 159 
Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete 218 
Törös László: A legnagyobb körösi tanár 158 
Varga Ferenc: Kódexirodalmunk stíluselemei 160 
Vargha Zoltán: Egy bujdosó naplója 161 
Vándor Gyula: Olaszország és a magyar romantika 221 



V 

Oldal 
Váth János munkái 52 
Vincze Frigyes: Felső kereskedelmi iskoláink és Eötvös József báró reform-

tervei 219 
Woyciechowsky József: Sipos Pál élete és matematikai munkássága 52 
Zachár Emil: Széchenyi István közgazdasági hitvallása 157 
Zsigmond Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története 52, 159 

Folyóiratok szemléje. 

(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak : 
Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő, Timár Kálmán) 53, 103, 163, 222 

Figyelő. 

Elhúnytak 62, 112, 178, 239 
Felhívás az Akadémia Arany-ereklyemúzeuma ügyében 112, 176 
Helyreigazítás. Supka Gézától 239 
Hírek az irodalomtörténetíráe köréből 237 
Irodalomtörténet a budapesti Stúdióban 238 
Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 176. 237 
Sajó Sándor emléke 239 
Szerkesztőváltozás 111 
Társasági ügyek 64, 116, 242 
Oj könyvek 64, 121, 184, 242 
Inhalt No. 1—8 245 



A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
tagjainak névsora 1933-ban. 

I. Tisztviselők. 

Elnök: Pintér Jenő. — Alelnök: Szász Károly, Tolnai Vilmos, Viszota 
Gyula, Zlinszky Aladár. — Titkár: Alszeghy Zsolt. — Szerkesztő: Baros 
Gyula. — Jegyző: Brisits Frigyes. — Pénztáros: Oberle József. — Ellenőr: 
Perénvi József. 

I I . Tiszteleti tagok. 

t Id. Szinnyei József. — t Szilády Aron. — t Beöthy Zsolt. — Pintér 
Jenő. — t Négyesy László. — Badics Ferenc. 

I I I . Választmányi tagok. 

Agárdi László. — Angyal Dávid. — Ágner Lajos. — Badics Ferenc. •— 
Bajza József. — Baranyai Zoltán. — Bán Aladár. — Birkás Géza. — Bitav 
Árpád. — Bleyer Jakab. — Császár Elemér. — Császár Ernő. — Czapáry 
László. — Dengl János. — Farkas Gyula. — Fóris Miklós. — Futó Jenő. — 
Galamb Sándor. — Gálos Rezső. — Gulyás József. — Gulyás Pál. — Gyom-
lay László. — György Lajos. — Gyulai Ágost. — Hajnóczy Iván. — Ha'ász 
László. — Hankise János. — Horváth Béla. — Horváth Cyrill. — Horváth 
János. — Imre Sándor. — Kardeván Károly. — Kardos Albert. — Keményfy 
János. — Kerecsényi Dezső. — Kékv Lajos. — Kisparti János. — Klemm 
Antal. — Kocsis Lénárd. — Korpás Ferenc. — Kőmives Kolos. — Kőrös 
Endre. — Kristóf György. — Kürti Menyhért. — Lám Frigyes. — Leffler 
Béla. — Lengyel Miklós. — Madai Gyula. — Madzsar Imre. — Marczinkó 
Ferenc. — Melich János. — Mitrovics Gyula. — Mixich Lajos. — Morvay 
Győző. — Nagy Sándor. — Pais Dezső. — Pap Károly. — Papp Ferenc. — 
Pékár Gyula. — Petri Mór. — Pitroff Pál. — Prónai Lajos. — Radó Antal. — 
Radványi Kálmán. — Sik Sándor. — Solymoesy Sándor. — Szabó István 
Andor. — Szemkő Aladár. — Szinger Kornél. — Szmnyei Ferenc. — Szira 
Béla. — Szomolányi József. — Teveli Mihály. — Thienemann Tivadar. — Timár 
Kálmán. — Tordai Ányos. — Vajthó László. — Vargha Dámján. — Vánvi 
Ferenc. — Várdai Béla. — Vikár Béla. — Voinovich Géza. — Werner Adolf. — 
Zolnai Béla. — Zoltvánv Irén. — Zsigmond Ferenc. 

IV. Alapító tagok. 

Alszeghy Zsolt, Budapest, II. Hattyú-u. 7. — Ágner Lajos, Budapest, I, 
Bors-u. 10. — Baranyai Zoltán, Genève. — Baros Gyula, Budapest, X, Csa-
lád-u. 17. — Festetich Kristóf, Csertő. — Gálos Rezső, Győr. — Halász László, 



VII 

Budapest, VII, Uzsoki-u. 42. — Horváth János, Budapest, X, Szapáry-u. 11. — 
Krompaszky Miksa, Budapest, V, Markó u. 29. — Leffler Béla, Stockholm. — 
Légrády Ottó, Budapest, V, Vilmos császár-út 78. — Liber Béla, Budapest, VI, 
Bulyovszky-u. 26. — Mihálkovics Elemérné, Budapest, IV, Veres Pálné-u. 19. — 
Morvay Győző, Budapest, III, Timár-u. 26. — Murarik Antal, Budapest, VIII, 
Práter-u. 59. — Óvári Ferenc, Veszprém. — Pintér Jenő, Budapest, 1, 
Attila-u. 1. — Radó Antal, Budapest, V, Vilmos császár-út 33. — Badvánszky 
Kálmán, Sajókaza. — Schuschny Aurél, Budapest, IV, Kecskeméti-u. 11. — 
Stockholmi Magyar Társaság, Stockholm. — Szinger Kornél, Mernye. — 
Vargha Dámján, Pécs. — Vargha Zoltán, Budapest, II, Batthyány-u. 13. — 
Vikár Béla, Budapest, VIII, Sándor tér 3. — Viszota Alajos, Székesfehérvár. — 
Viszota Gyula, Budapest, V, Arany János-u. 1. — Zlinszky Aladár, Budapest, 
VIII, Nagyfuvaros-u. 23. — Zoltvány Irén, Bakonybél. 

V. Kendes tagok. 

Ady Lajos, Debrecen. — Agárdi László, Debrecen. — Andreánszky Olga, 
Budapest, I, Böszörményi-u. 3. — Angyal Dávid, Wien. — Arányi Erzsébet, 
Budapest, II, Batthyány-u. 6. 

Badics Ferenc, Budapest, I, Műegyetemi rakpart 3. — Bajza József, Buda-
pest, IX, Lónyai-u. 16. — Baksv Ernő, Kispest. — Baky István, Gyönk. — 
Balanyi György, Budapest, IV, Váci-u. 33. — Balassa József, Budapest, IV, 
Ferenc József-rakpart 27. — Ballai Károly, Budapest, IX, Tompa-u. 9. — 
Balogh Ányos, Gödöllő. — Balogh Jenő, Budapest, V, Akadémia-u. 2. — Balogh 
Péter, Budapest, I, Lejtő-út 1. — Baitay János, Székesfehérvár. •— Bank Sán-
dor, Miskolc. — Barta István, Nagykanizsa. — Bart.al Alajos, Esztergom. — 
Bán Aladár, Budapest, I, Szabolcska Mihály-u. 7. — Ii ász el Ernő, Győr. — 
Bedekovich Lajos, Szeged. — Benes Anna, Eger. — Benő Béla, Budapest, X, 
Szabóky-u. 42. — Beödi Balogh Ilona, Budapest, I, Űri-u. 22. — Bernolák 
Kálmán, Budapest, VI, Andrássy-út 65. — Berze Nagy János, Pécs. — Ber-
zeviczy Albert, Budapest, VII, Erzsébet-körút 9. — Biezó Ferenc, Kaposvár. — 
Birkás Géza, Pécs. — Bíró Imre, Budapest, IV, Váci-u. 33. — Bitay Árpád, 
G ulafehérvár. — Bittenbinder Miklós, Budapest, IX, Közraktár-u. 12. — Ble-
yer .Jakab, Budapest, VIII, Mikszáth Kálmán-tér 4. — Bodnár Lajos, Buda-
pest, VII, Vörösmarty-u. 18. — Bodor Aladár, Budapest, I, Lenke-út 73. — 
Böröcz Marcell, Pécs. — Brisits Frigyes, Budapest, I, Ibrahim u. 14. — Broda 
Béla, Makó. 

Csanády Sándor, Sopron. — Császár Elemér, Budapest, I, Pauler-u. 4. — 
Császár Ernő, Budapest, VI, Felső erdősor-u. 1. — Csefkó Gyula, Szeged. — 
Csernák Szaniszló, Kőszeg. — Csetényi Imre. Budapest, IV, Veres Pálné-u. 16. — 
C.-.iiry Bálint, Kolozsvár. — Czapáry László, Tósokberénd. 

Dengl János, Budapest, II, Iskola-u. 8. — Dercsényi Dezső, Vác. — Dob-
rovich Ágoston, Budapest, VIII, Baross-u. 62. — Domanovszky Sándor, Buda-
pest, I, Attila-u. 13. — Dőry Alice, Budapest, VII, István-út 75. — Dudichné 
Vendl Józsa, Budapest, I, Döbrentei-u. 12. 

Edelstein Bertalan, Budapest, III,. Zsigmond-u. 49. — Elek Oszkár, 
Budapest, I, Szent János-tér 2. — Elekes István, Budapest, IX, Báday-u. 45. — 
Erdei László, Szeged. — Erődi Kálmán, Budapest, II, Virágárok 10. — Édes 
Jenő, Budapest, VIII, Osepreghy-u. 4. — Énekes István, Kecskemét. 



VIII 

Fallenbiichl Ferenc, Budapest, III, Lajos-u. 24. — Falu Tamás, Ócsa. — 
Farkas Gyula, Berlin. — Fitz József, Pécs. — Fóris Miklós, Budapest, I, 
Lorántffy Zsuzsanna-u. 5. <— Földessy Gyula, Budapest, II, Retek-u. 79. — 
Förster Aurél, Szeged. — Freybergerné Neiseerí Irén, Budapest, IV, Váci-u. 43. — 
Frick József, Debrecen. — Futó Jenő, Hódmezővásárhely. 

Galamb Sándor, Budapest, VIII, Rákóczi-út 35. — Garzó Béla, Kecske-
mét. — Gál Kálmán, Budapest, X, Pongrácz-út 17. — Gáti Béla, Budapest, I, 
Pethényi-út 13. — Glatz Károly, Budapest, IX, Boráros-tér 6. — Gerzsó Ilona, 
Budapest, IV, Váci-u. 47. — Grabitsné Tichy Margit, Budapest, X, Elnök-u. 8. — 
Gulyás József, Sárospatak. — Gulyás Pál, Budapest, VIII, Rökk Szilárd-u. 31. — 
Gyikó Mihály, Kispest. — Gyomlay László, Budapest, VI, Hermina-út 6. — 
György Lajos, Kolozsvár. — Gyulai Ágost, Budapest, I, Ferry Oszkár-u. 34. 

Hajas Béla, Bonyhád. — Hajnóczy bán , Kecskemét. — Hankiss János, 
Debrecen. — Haszler Károly, Budapest, IX, Márton-u. 2. — Havas István, 
Budapest, II, Batthyány-u. 8. — Hegyaljai Kiss Géza, Belsőböcs. — Heller 
Bernát, Budapest, VIII, Rökk Szilárd-u. 26. — Hollóey Béla, Budapest, II, 
Keleti Károly-u. 26. — Homonnai Imre, Budapest, II, Retek-u. 79. — Horger 
Antal, Szeged. — Horváth Béla, Budapest, IX, Mester-u. 65. — Horváth 
László, Budapest, II, Toldy Ferenc-u. 16. — Horváth Cyrill, Budapest, I, 
Társ-u. 4. — Hunyady József, Budapest, I, Attila-körút 15. 

Imre Sándor, Budapest, I, Pauler-u. 18. 
Janó István, Kisújszállás. — Janson Vilmos, Budapest, I, Fehér-

vári-út 13. — Jeanplong József, Szombathely. 
Karácson András, Békés. — Karácsony Sándor, Budapest, VIII, Szent-

királyi u. 49. — Kardeván Károly, Budapest, II, Batthyány-u. 26. — Kardos 
Albert, Debrecen. — Kárpáti Győző, Budapest, X, Elnök-u. 12. — Keményfy 
János, Sashalom. — Kerecsényi Dezső, Budapest, VII, Vilma királynő-út 17. — 
Keresztes Miklós, Budapest, I, Diószeghy-út 1. — Kéky Lajos, Budapest. VIII, 
József-u. 25. — Kirchner Béláné, Budapest, VI, Szondy-u. 45. — Kisparti 
János, Budapest, IV, Piarista-u. 5. — Kise Gyula, Pestezentlőrinc. — Kiss 
Menyhért, Budapest, II, Cealogány-u. 52. — Klemm Antal, Pécs. — Kocsis 
Lénárd, Pannonhalma. — Koczogh András, Budapest, VI, Székely Berta-
lan u. 18. — Kokas Endre, Pápa. — Komjáthy Aladár, Tárkány. — Kor-
pás Ferenc, Budapest, I. Attila-u. 1. — Kovács Gergely, Budapest, VII, 
Hajtsár-út 76. — Kovács János, Budapest, VI, Benczúr u. 12. — Kovács 
László, Sátoraljaújhely. — Kovács Miklós, Budapest, II, Török-u. 4. — 
Kozáky István, Budapest, IV, Váci-u. 33. — Kőmives Kolos, Szombathely. — 
Kőrös Endre, Pápa. — Kövesi Lajos, Budapest, IV, Váci-u. 33. — Köveskuci 
Jenő, Mátyásföld. — Kristóf György, Kolozsvár. — Kutassy Mária, Pápa. — 
Kürti Menyhért, Eger. 

Langmár Lipót, Veszprém. — Lám Frigyes, Győr. — Láng Emil, Keszt-
hely. — Lengyel Miklós, Budapest, VIII, Tavaszmező-u. 17. — Lersch Ernő, 
Újpest. — Linzer Szilárd, Budapest, VIII, Baross-u. 62. — Losonczy Zoltán, 
Budapest, II, Kapy-u. 4. — Lóky Béla, Budapest, IV, Váci-u. 33. — Lókv 
Zoltán, Budapest, I, Ugocsa-u. 2. — Lósy Schmidt Ede, Budapest, V, 
Csáky-u. 36. 

Madai Gyula, Budapest, I, Városmajor-u. 30. — Madzsar Imre, Buda-
pest, II, Retek-u. 33. —» Marczinkó Ferenc, Budapest, II, Toldy Ferenc u. 9. — 



IX 

Mánvoki Vilma, Budapest, VI, Andrássy-út 81. — Márkus Jenő, Budapest, X, 
Kelemen-u. 32. — Máté Lajos, Budapest, II, Tölgyfa-u. 8. — Melieh János, 
Budapest, X, Család-u. 10. — Merényi Oszkár, Kaposvár. — Mészáros Mária 
Anasztázia, Baja. — Mező Ferenc, Budapest, II, Margit-körút 50. —• Mika 
Anna, Budapest, IX, Üllői-út 19. — Mildner Gyula, Budapest, VII, Dembin-
szky-u. 22. — Minay Lajos, Túrkeve. — Mitrovics Gyula, Debrecen. — Mixich 
Lajos, Budapest, I, Mészáros-u. 60/c. — Moravcsik Gyula, Budapest, VI, Ben 
czur u. 31. — Móra László, Budapest, III, Testvérhegy. 

Nagy András, Tiszaluc. — Nagy József Béla. Budapest, VIII, Múzeum-
körűt 6. — Nagy Márk, Budapest, I, Sasad-dűlő. — Nagy Sándor, Budapest, 
VII, Aréna-út 66. — Neisser Mária, Budapest, X, Kelemen-u. 7. — Nelky Ist-
ván, Sopron. — Néder Gyula, Budapest, VII, Thököly-út 95. — Németh Imre, 
Kőszeg. 

Oberle József, Budapest, I, Attila-u. 1. — Oberle Károlyné, Budapest, 
IV, Veres Pálné-u. 10. — Orbán János, Kecskemét..— Ottó Ilona, Budapest, X, 
Apaffy-u. 33. 

Pais Dezső, Budapest, I, Ménesi-út 11. — Pap Károly, Debrecen. — Papp 
Ferenc, Budapest, I, Vérmező-út 10. — Pauka Tibor, Szolnok. — Pékár Gyula, 
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Tóth András, Budapest, I, Attila-u. 91. — Trombitás Gyula, Budapest, II, 
Batthyány-u. 31. — Travnik Jenő, Budapest, VI, Bulyovszkv-u. 40. — Tüll 
Alajos, Pécs. 

Ujváry Gyula, Jászberény. — Urbányi Karolina, Cinkota. 
Vajthó László, Budapest, I, Ferry Oszkár-u. 47. — Varga Edit, Buda-

pest, II, Zivatar-u. 2. — Ványi Ferenc, Budapest, I, Lorántffy Zsuzsanna-u. 5. — 
Yárady Zoltán, Budapest, I, Lenke-tér 4. — Várdai Béla, Budapest, IX, 
Kinizsi-n. 10. — Váth János, Balatonalmádi. — Vincze Frigyes, Budapest, V, 
Alkotmány-u. 11. —- Vincze László, Kecskemét. — Voirovich Géza, Budapest, 
I, Ménesi-út 23. — Waldapfel Imié, Budapest, I, Szent Imre herceg útja 9. — 
Waldapfel János, Budapest, I, Szent Imre herceg útja 9. — Waldapfel József, 
Budapest, I, Márvány-u. 44. — Werner Adolf, Zirc. — Wickcnburg Mária, 
Kápolnásnyék. 

Zimányi Dániel, Budapest, IV, Eskü-tér 6. — Zipser Sándor, Budapest. 
JX, Rádai-u. 38. — Zolnai Béla, Szeged. — Zöldi Mihály, Kispest. — Zulawski 
Andor, Budapest, VII, Bethlen-u. 5. — Zsigmond Ferenc, Debrecen. 

VI. Előfizetők. 

Aszód: Ev. reálgimnázium. 
Baja: Áll. tanítóképző-intézet. 
Balassagyarmat: Áll. reálgimnázium. 
Barcs: Áll. polgári iskola. 
Békés: Ref. reálgimnázium. 
Békéscsaba: Áll. leánylíceum. 
Budapest: Cisztercirendi hittudományi intézet. — Fővárosi pedagógiai 

könyvtár. — Kalazantinum. — Kereskedelmi akadémia. — Képviselőház 
könyvtára. — Kunstädter hírlapterjesztési iroda. — Nemzeti Kaszinó könyv-
tára. — Országos Kaszinó könyvtára. — Eanschburg Gusztáv-könyvkereske-
dés. (2 példány.) — Tudományegyetemi magyar irodalomtörténeti intézet. — 
Városi nyilvános könyvtár. (Reviczky-u.) — Városi nyilvános könyvtár. 
(Hunyadi tér.) — Áll. Madách Imre-gimnázium tanári könyvtára. — Áll. 
Madách Imre-gimnázium ifjúsági könyvtára. — Cisztercirendi kat. Szent Imre-
gimnázium. — Kegyesrendi kat. gimnázium. — Ev. gimnázium. — Bef. gim-
názium. — Áll. Verbőczy István-reálgimnázium. — Áll. Mátyás király-reál-
gimnázium. — Áll. Árpád-reálgimnázium ifjúsági könyvtára. — Áll. Árpád-
reálgimnázium önképzőköre. — Áll. Berzsenyi Dániel-reálgimnázium. — Áll. 
Kölcsey Ferenc reálgimnázium. — Áll. Szent István-reálgimnázium. — Áll. 
Zrinyi Miklós reálgimnázium tanári könyvtára. — Áll. Zrinyi Miklós-reál-
gimnázium ifjúsági könyvtára. — Áll. Zrinyi Miklós-reálgimnázium önképző-
köre. — Áll. Fáy András-reálgimnázium. — Áll. Széchenyi István-reálgimná-



zium. — All. Szent László-reálgimnázium. — Egyetemi kir. kat. reálgimná-
zium tanári könyvtára. — Egyetemi kir. kat. reálgimnázium internátusa. — 
Érseki kát. reálgimnázium. — Szentbenedekrendi kat. Szent Benedek-reál-
gimnázium. — Izraelita reálgimnázium. — Áll. Toldy Ferene-reáliskola tanári 
könyvtára. — Áll. Toldy Ferenc-reáliskola ifjúsági könyvtára. — Áll. Bolyai-
reáliskola. —• Áll. Kemény Zsigmond-reáliskola. — Közs. Eötvös József-reál-
iskola. — Közs. Vörösmarty Mihály reáliskola. — Áll. Mária Terézia-leány-
gimnázium. — Kat. Szent Margit-leánygimnázium. — Kat. Sophianum-leány-
gimnázium. — Izraelita leánygimnázium. — Közs. Gizella királyné-leánygim-
názium. — Egyesületi Veres Pálné-leánygimnázium. — Áll. Erzsébet nőiskola 
leánylíceuma. — Közs. Szilágyi Erzsébet-leánylíceum. — Közs. Ráskai Lea-
leánvlíceum. Közs. Zrínyi Ilona leánylíceum. — Baár Madas ref. leánv-
líceum. — Szekeres Margit magán leánylíceuma. — Áll. tanítónőképző-inté-
zet. (Damjanich-u.) — Izraelita tanítóképző-intézet. — Ranolder tanítónő-
képző-intézet. — Áll. gyakorló felső kereskedelmi iskola. — Közs. felső keres 
kedelmi iskola. (I. Horthy Miklós-út.) — Közs. felső kereskedelmi iskola. 
(I, Márvány-u.) — Közs. felső kereskedelmi iskola. (II. Ponty-u.) — Közs. 
felső kereskedelmi iskola. (II, Jurányi-u.) — Közs. felső kereskedelmi iskola. 
(VI, Izabella-u.) — Közs. felső kereskedelmi iskola. (VII, Kertész-u.) — Közs. 
felső kereskedelmi iskola. (VII, Wesselényi u.) — Közs. felső kereskedelmi 
iskola. (VIII, Vas-u.) — Közs. felső kereskedelmi iskola. (IX, Mester-u.) — 
Közs. felső kereskedelmi iskola. (IX, Mester-u.) — Közs. polgári fiúisko'a. 
(I, Fehérsas-tér.) — Közs. polgári fiúiskola. (II, Medve-u.) — Közs. polgári 
fiúiskola. (III, Kiskorona-u.) — Közs. polgári fiúiskola. (III, Kiscelli-u.) — 
Közs. polgári fiúiskola. (V, Honvéd-u.) — Közs. polgári fiúiskola. (V, Pan-
nónia u.) — Közs. polgári fiúiskola. (VI, Váci út ) — Közs. polgári fiúiskola. 
(VI, Nagymező-u.) — Közs. polgári fiúiskola. (VII, Wesselényi u.) — Közs. 
polgári fiúiskola. (VII, Rottenbiller-u ) — Közs. polgári fiúiskola. (VII, Her-
nád u.) — Közs. polgári fiúiskola. (VII, Egressy út.) — Közs. polgári fiú-
iskola. (VIII, Práter-u.) — Közs. polgári fiúiskola. (VIII, Német-u.) — Közs. 
polgári fiúiskola. (IX, Gyáli u.) — Közs. polgári fiúiskola. (X, Elnök u.) — 
Közs. polgári leányiskola. (1, Böszörményi-út.) — Közs. polgári leányisko'a. 
(I, Koronaőr u.) — Közs. polgári leányiskola. (I, Fehérvári-út.) — Közs. pol 
gári leányiskola. (II, Batthyány-u.) — Közs. polgári leányiskola. (II, Marci-
bánvi-tér.) — Közs. polgári leányiskola. (III, Lajos-u.) — Közs. polgári 
leányiskola. (III, Szentendrei-út.) — Közs. polgári leányiskola. (V, Sze-
mere-u.) — Közs. polgári leányiskola. (VI, Vilmos császár-út.) — Közs. 
polgári leányiskola. (VI, Felső erdősor.) — Közs. polgári leányiskola. 
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polgári leányiskola. (VIII Práter u.) — Közs. polgári leányiskola. (VIII, Tisza 
Kálmán-tér.) — Közs. polgári leányiskola. (VIII, Rökk Szilárd-u.) — Közs. 
polgári leányiskola. (VIII, Dugonics-u.) — Közs. polgári leányiskola. (IX, Mes-
ter-u.) — Közs. polgári leányiskola. (IX, Tóth Kálmán-u.) — Közs. polgári 
leányiskola. (X, Százados-u.) — Közs. polgári leányiskola. (X, Szent László-tér.) 

Cegléd: Áll. reálgimnázium. 
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Esztergom: Közs. reáliskola. 
Gödöllő: Közs. polgári leányiskola. 
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Kecskemét: Kegyesrendi kat. gimnázium. — Áll. reáliskola. — Kat. 

leánygimnázium. — Kat. tanítónőképző-intézet. 
Kiskunfélegyháza: Áll. polgári fiúiskola. 
Kispest: Áll. reálgimnázium. 
Kisújszállás: Ref. reálgimnázium. 
Kisvárda: Áll. reálgimnázium. 
Kunszentmiklós: Ref. reálgimnázium. 
Mátyásföld: Egyesületi Korvin Mátyás reálgimnázium. 
Mezőkövesd: Kir. kat. reálgimnázium. 
Mezőtúr: Ref. gimnázium. — Ref. gimnázium önképzőköre. — Áll. leány-

líceum. 
Miskolc: Kir. kat. gimnázium. — Áll. reáliskola. — Ref. reálgimnázium. — 

Ref. leánygimnázium. 
Nagykálló: Ali. reálgimnázium. 
Nagykőrös: Ref. gimnázium. — Ref. tanítóképző-intézet. 
Nyíregyháza: Kir. kat. gimnázium. — Ev. reálgimnázium. — Tanító-

képző-intézet. 
Pápa: Ref. főiskola. 
Pestszenterzsébet : Áll. reálgimnázium. 
Pécs: Tudományegyetemi magyar irodalomtörténeti intézet. — Áll. gya-

korló reáliskola. 
Sátoraljaújhely: Kegyesrendi kat. reálgimnázium. 
Sopron: Áll. reálgimnázium. — Ev. reálgimnázium. — Áll. leánygimná-

zium. — Magyar kir. tiszti leánynevelő-intézet. 
Sümeg: Áll. reálgimnázium. 
Szarvas: Ev. tanítóképző-intézet. 
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Szeged: Áll. polgári iskolai tanárképző-intézet. — Délmagyarországi Köz-
művelődési Egyesület. — Somogyi könyvtár. — Tudományegyetemi magyar 
irodalomtörténeti intézet. — Kegyesrendi városi kat. gimnázium. — Kegyes-
rendi városi kat. gimnázium önképzőköre. — Áll. reálgimnázium. — Áll. leány-
líceum. — Siketnémák intézete. — Áll. polgári gyakorlóiskola. — Szent Ist-
ván Társulat szegedi fiókja. 

Székesfehérvár: Cisztercirendi kat. reálgimnázium. — Áll. reáliskola. — 
Közs. leánylíceum. 

Szombathely: Áll. reálgimnázium. 
Tata : Kegyesrendi kat. reálgimnázium. 
Üjpest: Áll. reálgimnázium. — Áll. leánylíceum. 
Vác: Kegyesrendi kat. gimnázium. 
Veszprém: Kegyesrendi kat. gimnázium. 
Zirc: Cisztercirendi apátsági könyvtár. 
Zalaegerszeg: Ali. reálgimnázium. 

VII. Cserepéldányok. 

A Cél. — A Magyar Asszony. — Budai Napló. — Deutsch-ungarische 
Heimatsblätter. — Erdélyi Helikon. — Erdélyi Múzeum. — Élet. — Földrajzi 
Közlemények. — Győri Szemle. — Hadtörténelmi Közlemények. — Katho-
likus Nevelés. — Katholikus Szemle. — Kálvinista Szemle. — Kereskedelmi 
Szakoktatás. — Levéltári Közlemények. — Magyar Katonai Szemle. — 
Magyar Orvos. — Magyar Zsidó Szemle. — Mult és Jövő. — Napkelet. — 
Néptanítók Lapja. — Pannonhalmi Szemle. — Pásztortűz. — Protestáns 
Szemle. — Protestáns Tanügyi Szemle. — Századok. — Szivárvány. — Szo-
cializmus. — Theologiai Szemle. — Térképészeti Közlöny. — Űj Idők. 

Athenaeum könyvkiadó osztálya. — Franklin-Társulat könyvkiadó osz-
tálya. — Singer és Wolfner könyvkiadó osztálya. — Szent István Társulat 
könyvkiadó osztálya. — Tudományos Társulatok Országos Szövetsége. « 

VIII. Összegezés. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak működése 22. évében, 1933-ban, 
498 tagja és előfizetője volt. Ezek közül tiszteleti tag: 2, alapító tag: 29, ren-
des tag: 265, előfizető: 202. 

A folyóirat 700 példányban jelent meg. Ebből évnegyedenkint 498 pél-
dányt küldtünk a tagoknak és előfizetőknek; 54 példányt a Bibliográfiai Köz-
pontnak; 22 példányt az államtól előírt iskoláknak és közművelődési intézmé-
nyeknek ; 36 példány ment szét cserepéldány gyanánt s 90 példány került könyv-
árusi forgalomba. 

IX. A Társaság eddigi tisztviselői. 

Elnökök: — Beöthy Zsolt (1911—1921). — Négyesy László (1921 — 
1933). — Pintér Jenő (1933—). 

Alelnökök: — Négyesy László (1911—1921). — Szász Károly (1911—). — 
Dézsi Lajos (1911—1932). — Zoltvány Irén (1911—1932). — Viszota Gyula 
(1921—). — Tolnai Vilmos (1933—). — Zlinszky Aladár (1933—). 



X I V 

Titkárok: — Horváth János (1911 — 1918). — Viszota Gyula (1918— 
1921). — Alszeghy Zsolt (1921—). 

Szerkesztők: — Pintér Jenő (1911—1914). — Baros Gyula (1914— 
1916). — Pintér Jenő (1916—1933). — Baros Gyula (1933—). 

Jegyzők: - Kéky Lajos (1911—1918). — Zolnai Béla (1918—1921). — 
Brisits Frigyes (1921—). 

Pénztárosok: — Ágner Lajos (1911 —1925). — Oberle József (1925—). 
Ellenőr: — Perényi József (1925—). 

X. A Társaság folyóirata. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, 
beható tájékozást nyújt a magyar irodalom és irodalomtörténet haladásának 
minden fontosabb mozzanatáról. Ára egy évre 8 pengő. Iskolák, könyvtárak, 
társaskörök és könyvkereskedők számára az előfizetés 16 pengő. Külföldi 
megrendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság pénztárosának, 
Oberle Józsefnek küldendők be postautalványon (Budapest, I, Attila-utca 1) 
vagy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 30.309. számú postatakarék-
pénztári csekkszámlájára fizetendők be. 

A társasági ügyeket Alszeghy Zsolt titkár intézi (Budapest, II, Hattyú-
utca 7). 

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Baros Gyula szerkesztő 
címére küldendők (Budapest, X, Család-utca 17). 
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19.831. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. ( F . : Czakó Elemér.) 



TANULMÁNYOK. 

Négyesy László. 
Ir ta: ^ÍAKOS GYULA. 

Ellentétek sorozata az élet: fény és árny, öröm és gyász vál-
tozata. A kénytelen megnyugvás e csüggedt szólamának igaz-
ságára döbbentett r á bennünket az a szomorú bír, mely tudtunkra 
adta, hogy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság nagyrabecsült 
-elnöke, Négyesy László, eltávozott az élők sorából. 

Két évvel ezelőtt fényes külsőségek közt ünnepeltük őt s 
•együtt örvendtünk vele azon, liogy a Gondviselés ereje teljében, 
szelleme frisseségében engedte megérnie hetvenedik életévét, s íme, 

ma könnytől fátyolos a szemünk, mert elvesztettük atyai bará-
tunkat, mesterünket, irodalomtudományunk egyik vezető egyéni-
ségét. Még fülünkben eseng az ünneplést szerényen elhárító kö-
szönete s törhetlen munkavágyának hangoztatása; még tisztán él 
emlékezetünkben bizakodással teljes közlése arról, hogy sok mon-
danivalója van számunkra, mielőtt távoznia kell a földi szín-
térről . . . 

Sajnos, az elválás hamarabb bekövetkezett, mielőtt az ünne-
pelt reménye megvalósulhatott volna. Pedig hogy mennyi és mily 
mélyenjáró mondanivalókról volt szó, látni azóta megjelent becses 
•Kasiwc«:?/-tanulmányából és Arany geniuszá-ról írt kitűnő essay-
jéből. „Minő tőkeveszteség a tudományra és nemzetre nézve — 
•sóhajtjuk az ő szavaival —, mikor egy ily kiművelt agyvelő annyi 
ki nem mondott gondolattal az anyaföldbe kerül." 

A magyar közművelődés valóban nagy és igaz értéket vesz-
tett Négyesy Lászlóban! Hogy mit jelentett ő számunkra mint 
tanár, pedagógus, tudós, kritikus, szónok és íróművész, arról hite-
lesen beszámolnak a tiszteletére 1931-ben kiadott Emlékkönyv 
tartalmas fejtegetései. Az ott elmondottakhoz kevés hozzátenni-
valónk van: mindössze néhány szó . . . 

Irodalomtörténet 1 
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A fájdalmas megindultság e bús percében, mikor a pi l lanat 
adottsága figyelmünket az emberi tulajdonságokra irányítja, ön-
kénytelenül is fölvetődik a kérdés: hogyan fogta fel hivatását ez 
a tudatosan z-árkózott, nemesen tartózkodó lélek, mely önmagáról 
oly kevés szót ejtett? A felelet könnyű: minden munkájában, egész, 
magatartásában lelkesedés és felelősségérzet vezette; gyakorlat i 
életünknek az a két főtényezője, melyek közül az egyik mintegy 
a hajtóerőt, a másik a szabályozót jelenti s amelyekből a közös-
séget érintő tevékenység egyiket sem nélkülözheti, melyek azon-
ban — sajnos — nem oly gyakori tá'reak, hogy együttlétük dicsé-
retére ne válnék birtokosuknak. 

E részben különösen eokat áru'fc el az a bevezető előadás, 
mellyel egyetemi tanári működését megkezdte. „Az én feladatom 
az lesz — úgymond —, hogy a magyar irodalomtörténetet ad jam 
elő. Nem szeretek és nem szoktam érzelmeimmel hivalkodni, de 
nem találnám eléggé jellemzőnek, ha ezt a feladatot csupán nagy-
nak nevezném; én ezt egyenesen szent feladatnak tekintem. Azzal 
a lelkesedéssel gondolok rá és azt a feklősséget érzem vele szem-
ben, melyet csak szent cél szokott támasztani a lélekben." 

Aki így fogja fel hivatását, annak mestersége tárgyáról és 
anyagáról való fogalmai sem köznapiak. Boldogult elnökünkéi 
sem voltak ilyenek. Négyesy az irodalmat nem egyszerű fény-
jelenségek tömegének tekintette, hanem ezellemi folyamatnak, sőt 
,.a legfőbb folyamágnak, amelyből az elődök és az összesség szel-
lemének energiája a mi szellemünkbe átömlik s közvetíti a for-
galmat a kortársak s a korok és nemzedékek közt." E felfogásával 
függ össze az a tanítása, melyet már Társaságunk első közgyűlé-
sén szívünkre kötött, de később sem szűnt meg hangoztatni, mely 
szerint „nem mellőzhetjük azt a feladatot, hogy az íróinkban talál-
ható eszmei kincsnek még fel nem használt részét forgalomba 
hozzuk s a közlélek birtokává tegyük." 

Ez a máskor is megismételt célkitűzése visszhangzik abban 
a becses tanulmányában, mely a százéves forduló alkalmából a 
M. T. Akadémia idetartozó érdemeire mutatott r á e amelyből szin-
tén kitűnik, mily jótékony szerepet juttat Négyesy az irodalomnak 
a kollektív etikum fokozása körül. 

Az említett két tulajdonsággal díszes, öntudatosan ápolt élet-
forma jellemzi álláspontját a közösség irányában és magán-
vonatkozásban egyaránt. Ebből magyarázható kevesektől tudott 
hatásos közbenjárása azok érdekében, akiknek sorsáért — nehéz 
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időkben — aggódott, s ebből az a tapintata, hogy döntő pillanatok-
ban azok véleményét is kikérte, akiktől felelősségérzete meg-
nyugtatását remélte. 

Lényének ez az erkölcsi fogékonysága érteti meg velünk von-
zódását azokhoz a jeleseinkhez, kiknek szellemi hagyatékát külö-
nös szeretettel tanulmányozta (Zrinyi, Tompa, Eötvös, Petőfi, 
Jókai, Arany, Madách), s akikkel kapcsolatban ezeknek nemzet-
nevelő hatását sohasem mulasztotta el kiemelni. Innen magyaráz-
ható, hogy bár a formai elemek jelentőségét rendkívül meg-
becsülte, magasabb érdekből 'elsősorban az eszmei gazdagságukkal 
ís kitűnő írókért lelkesedett. Ezekre vonatkozott vallomásszerű 
felkiáltása: „A nagy egyéniségek a szellemi élet üdvözültjei!" 

Valóban, aki az átlagnün kissé jobban ismeri az ő reflexiókban 
gazdag műveit, éppen gondolati tartalmasságuk alapján benne is 
fölismerheti a nagy egyéniségekkel rokonjegyeket. Sajnos, külön-
böző szakfolyóiratokban szétszórtan megjelent tanulmányai nem 
oly könnyen hozzáférhetők és nem annyira elterjedtek, mint meg-
érdemelnék. Pedig a hagyomány mellett a haladás elvét is meg-
értéssel ápoló tudós művei a régi és újabb irodalomszemlélet közti 
kiegyenlítődés lehetőségeit üdvösen befolyásolnák. Összegyűjté-
sük, újból való kiadásuk tehát tudományos és általános művelő-
dési érdekből egyformán kívánatos volna s bizoi^ára jó szolgá-
latot tenne. Hinni szeretnők, hogy az erre illetékes tényezők is ily 
belátásra jutva elősegítik ennek az óhajnak mielőbbi meg-valósu-
lását és ezzel minden egyéb emléknél tartósabban biztosítják 
Négyesy László több irányban alapvető fáradozásainak, s a 
közízlést felelősséggel irányító szellemnek méltó megörökítését. 

Emlékezés Vadnay Károlyra. 
— Születésének százéves fordulóján. — 

Irta: SZÁSZ KÁROLY. 

1847-ben Petőfi — visszatérőben Murányvárból és Bejéből 
(hol Tompát látogatta meg), mielőtt Szatmárra utazott volna 
menyasszonyához, Szendrey Júliához — bement Miskolcra. Ott 
egy társaságban —• Vadnay Miksa szolgabíró vendégszerető házá-
ban — találkozott egy „elevenvérű", ábrándos, képzelgő tizenöt-
éves fiúval, akinek ő, Petőfi, volt a bálványa. Ez a fiú, a Szerelem-
(I y ön gyeinek rajongó olvasója: Vadnay Károly volt, a nagy iro-

1 * 
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dalombarát Vadnay Lajosnak, a régi magyar nemzeti szabadelvű 
politikusok egyik jelesének fia, ki ezt az életére szinte irányító 
hatást tett találkozást részletesen leírta Megtörtént című kis í'ajzá-
ban, ami 1856-baii jelent meg a Szilágyi Virgil és Valiot I inre szer-
kesztette Budapesti Visszhang című lapban. 

Petőfi a r ra is felhasználta miskolci időzését, liogy többed-
magával kirándult Diósgyőrbe s a szép hámori völgybe, hol hosz-
szas kísérletezés után — hogy a tavat kaviccsal keresztül tudja 
dobni — végre a kis Vadnaytól kapott réz kétgarasost csakugyan 
áthajította a tavon s nagy önérzettel1 mondotta, hogy amit ő egy-
szer föltesz magában, azt ki is viszi. Vadnay Károlyban — bár-
mennyire rajongott is Petőfiért — mái i ihkor ébredezett a kritikai 
haj lam is, és nagybátyjának odasúgt* hogy bizony mégsem tud 
mindent véghezvinni Petőfi, mert hiszen a Hóhér kötele című 
művében is bizonnyal jó regényt akart alkotni s bezzeg nem sike-
rült. A nagybácsi közölte ezt a kritikai megjegyzést Petőfivel, 
kinek megtetszett a fiatal tanuló önállósága s csak azt jegyezte 
meg. hogy szebb lett volna, ha egye»esen ő előtte nyilvánít ja 
véleményét. 

„Én — í r j a Vadnay — elpirultam s érzém, hogy igaza volt 
s e pillanattól fogva megtanultam gondolataimat szembe kimon-
dani inkább, mjnt hát mögöt t . . . " 

Valóban, a nagy költőért való rajongó lelkesedés és a fiatal 
lélek mélyén erősen megfogamzott elhatározás adta meg Vadnay 
Károly egyéniségének és pályájának színét és tartalmát. Az iro-
dalomnak mindenekfölött való szeretete — mit már szüleitől örö-
költ—és a szent meggyőződésnek mindig nyiltan.de mindig kellő 
ízléses formában való kifejezése: ezek voltak Vadnaynak kora 
ifjúságától élete fogytáig szem elől nem tévesztett eszményei, ezek 
vezették őt szépirodalmi munkásságában és szerkesztői tevékeny-
ségében, társadalmi forgolódásaiban s politikai téren kifejtett 
működésében egyaránt. 

Ha elgondolkozunk azon, hogy hazánk ezeresztendős törté-
nete alatt voltaképpen melyik nemzedék életébe estek a legérdeke-
sebb idők, melyeket fény és á rny váltakozásai után boldog meg-
elégedésnek melege és nemzeti dicsőségnek fénye tetőzött be és 
koronázott meg: talán a Vadnay Károly és kortársai pályájának 
kell adnunk az elsőséget. Ennek a nemzedéknek ifjúkora a múlt 
század negyvenes éveinek hatalmas sodrába, nagyszem lendületébe 
esett, fiatal erejüket nemes hévvel vihették a szabadságharc for-



5 TANULMÁNYOK 

gatagába s ha át kellett is vergődniük a politikai elnyomatás 
keserves éjszakáján: mi volt a mi időnk nyomorúságailioz és szé-
gyenteljes vergődéseihez képest az a Bach-korszak, melynek ha-
muja alatt mindig izzott a hazafias érzés parazsa s a nemzeti 
gondolat olyan egységbe forrasztotta társadalmunkat, amilyenre 
ma csak irigykedve gondolhatunk. Aztán jött a virradat , alkot-
mányos életünk ú j ra ébredt, megkezdődött gyors ütemben a mo-
dern Magyarország kialakulása, mely korszaknak napja a kilenc-
venes évek derekán, a milleniumi ünnepek során ért delelőjére, 
hogy egy nagy és boldog Magyarországra, egy történelmi határai 
közt munkálkodó és haladó dicső nemzeti államra vesse fényes 
sugarait. Ennek a nemzedÉmek fiai — kik közé tartozott Vadnay 
is — abban a megnyugtató, boldog tudatban hunyhatták le sze-
müket, hogy Széchenyinek anyagiakban és szellemiekben óhajtott 
gazdag és erős Magyarországa valóban meglesz... 

Vadnay Károly méltán vallotta Petőfit nemcsak kedves költő-
jének, hanem igazi nevelőjének, aki dalaival felgyújtván a gyer-
mekifjú ébredező lelkét, rajongó magyarrá tette őt s tizenhateszten-
dős fiatal fővel a honvédek táborába vitte, hol a Petőfi katonájá-
nak érezte magát. Méltán nevezte magát annak, hiszen mesterére 
valló fiatalos hevességgel föl mert szólalni a táborban, kapitányá-
nak a legénységgel szemben tanúsított emberteleiíeége ellen s ha 
derék őrnagya, Kapaics — kinek emlékezését később szép cikkben 
örökítette meg — kezébe nem veszi ügyét, bizony nem kerülte 
volna el a fejére ítéletül már kimondott halálbüntetést. 

A hazug győzelmi mámorban tobzódó osztrák hadseregbe 
való besoroztatást azonban nem kerülhette el s azt sem, hogy abba 
a cserepár-ezredbe jusson, hol a szegény volt honvédtisztekkel — 
mint ahogy egy megkapó rajzban leírta — „legkeményebben érez-
tették a megaláztatás lelki terhét". De a Vadnay acélos fiatal lelkét 
nem törte meg a megaláztatás és nyomorúság s írói pályája volta-
képpen ott kezdődik a Verona környéki helyőrségben, ahol, ha 
szerit tehették, törhetetlen hittel dúdolták — ő és társai — a 
Besorozottak dalá-1: 

„ . . . No de semmi, nem t a r t ez így sokáig, 
Visszamegyünk szép hazánk határáig, 
Lesz szabadság és szerelem. 

De az osztráknak kegyelem 
Sohasem! 

Üres óráiban pedig a kis Vadnay, lelke ösztökélésére maga 
is írogatni kezdett. 
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Mikor aztán 1851-ben megszabadult, s visszatérhetett Magyar-
országra, néhány évi vidéki tartózkodás után 1854-ben már azzal 
a szent elhatározással jött fel Pestre, hogy — sa já t szavai sze-
rint — „az akkor legfüggetlenebb, bár egyszersmind legzaklatottabb 
pálya szolgálatába, íróul szegődjön." Tehetsége és ha j lama ellen-
állhatatlanul vitte erre, gyökértelennek bizonyulván az a gondo-
lata —• amiről egy, öregedő korában boldogult édesapámhoz 
intézett levelében megemlékezett — hogy talán pap legyen, mert 
bár világnézetébe — sa já t bevallása szerint — bizonyos materia-
lisztikus vonások is vegyültek, szívének, kedélyének, emberi ter-
mészetének mély szüksége volt — min t írta — hinni Istenben. 

Bármilyen lelkesedéssel lépett i4f.az írói pályára Vadnay, 
távol volt tőle minden szertelenkedő hit, a maga hivatottságát 
illetőleg. Érezte tehetségét, de jól ismerte annak határai t . „Az ön-
ismeret—mondotta róla Beöthy Zsolt, a Kisfaludy-Társaságban 
tartott szép emlékbeszédében—egész életén át uralkodó vonása volt. 
Ezt igazolja éppen Beöthyhez intézett egyik levelében ő maga is, 
azt í rván: „ . . .Tudtam, hogy a nekem jutott tehetséggel írói 
maradandóságot nem érhetek el, — de azt, lehetőleg művelve, 
egy darabig a nemzeti műveltség és jó ízlés szolgálatára némi 
haszonnal fordíthatom.. ." 

Az irodalomtörténet azonban — amely már históriai távol-
ságból nézi és teljes tárgyilagossággal ítéli meg őt és pályáját — 
mint írót is többre kell hogy tartsa őt, mint amennyire maga érté-
kelte magát . Sugár Kálmán álnév alat t verseléssel kezdte, mint 
talán minden fiatal széplélek, de hamarosan és helyesen meg-
érezte, hogy lantosnak csakugyan nem született. Eléggé korán, 
húszéves fővel rátért tehát az elbeszélés-írásra. Első beszélye — 
a Ceylon gyöngyei című — éppen nyolcvan évvel ezelőtt, 1852-ben 
jelent meg a Hölgyfutárban. Ez a beszély még bizony eléggé 
gyönge rémhistória, melyben Vadnay erősen a romantikus írók 
hatása alatt áll. De mind gyakrabban jelenvén meg novelláival 
az olvasóközönség előtt, csakhamar bebizonyosodott, hogy az ú j 
fiatal író tehetsége egyáltalában nem mondható értéktelennek, 
írásaiban mindjárt kezdetben volt valami vonzó elevenség, köny-
nyedség, fordulatosság, s nem érdektelen jelenség, hogy évtize-
dekkel Sardou ma is hatásos Váljunk el című vígjátéka előtt, Ilye-
nek a nők című kis elbeszélésében, okos férjnek, kissé képzelgő 
asszonynak és csinos, de ostoba udvarlónak szerepeltetésével már 
egészen olyanforma helyzetet old meg, olyanformán, mint jóval 
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később az elmés francia színdarab. A romantikus hatás még egy 
darabig érezhető elbeszélésein, részint a mindjobban kedveltté 
váló Jókai, részint francia írók nyomán, kiket az angol Thacke-
ray mellett sokat tanulmányozott Vadnay, de azért — mint Beöthy 
helyesen jegyzi meg — bárha „tanulmányaiban és ízlésében soha-
sem szakadt el a franciáktól' ', viszont „képzeletében, felfogásában, 
hangjában soha a magyar világtól". 

Élete későbbi szakában két jelesebb elbeszélésgyüjteménye 
jelent meg, a Kisfaludy-Tá^saság kiadásában. Az Éva leányai 
(1891) címűben — mint a bevezetésben maga í r j a — a női szívet és 
természetét igyekezett rajzolgatni, különféle nyilvánulásaiban, s i t t 
már nemcsak igen jó elbeszélőnek mutatkozik, hanem — ha nagy 
szenvedélyeket nem rajzol is — lélektani alapon fejlesztett mesék-
kel is találkozunk ezekben az elbeszélésekben. E művecskék, sok 
mai népszerű író divatos tárcanovelláit túlhaladó értékkel, igazán 
számottevő termékei prózai elbeszélő-irodalmunknak, érdekes 
sorozatát mutatva egy csomó, emberi gyöngékben szenvedő, de 
„szeretni, emlékezni, megbánni és fölemelkedni tudó" nőnek. Az 
1906-ban — már Vadnay halála u tán — megjelent Elbeszélések 
pedig talán még nyomatékosabban bizonyítják, hogy mennyit 
tökéletesedett Vadnay írásművészete, pályája kezdete óta, hogy 
az előadás elméssége, a párbeszédek elevensége és természetessége 
milyen nagy erőssége neki. 

De az elbeszélő-irodalom terén nagyobb lélekzetű alkotások 
is őrzik Vadnay emlékét. Öt regénye van. A kis tündér mindjár t 
igazolja, hogy Vadnay nagyobb tehetség, mint ahogy az irodalom-
történet eddig tanította, s mint ahogy az a köztudatban él. Ez a 
mű erőteljes lélektani rajzot nyúj t , egyáltalában nem sablonos, s 
az érdeklődést végig fokozni tudja . Érdemes fölemlíteni, hogy 
bár A kis tündér először 1860-ban jelent meg — több mint hetven 
esztendővel ezelőtt —, stílusán ma is alig érezhető elavultság, 
leírásai, reflexiói, párbeszédei finomak, találóak, gördülékenyek. 
Az 1861-ben megjelent Eszter, a szép kardalnoknő című regény 
— mely nagyon eszményítve mu ta t j a be a színész- és íróvilágot 
— nem jelent haladást az előbbihez képest, de azért ez is kelle-
mes olvasmány, s ha felfogásában és előadásában sok naivság 
nyilvánul is meg, a tiszta ezerkezet és a jellemzésre törekvés érté-
kes elemei ennek a műnek is, melynek olvasása ma, a sok raff i-
náltsággal éktelenkedő regény divatja idején, szinte felüdít. Az 
Eladó lányok című regény — 1864-ből — Jókai- és Dickens-liatást 
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mutatva, eleven rajzát nyú j t j a a kisvárosi életnek. A rossz szom-
széd — már a hetvenes évek végéről — érdeklődést kelteni tudó, 
jól jellemző írója tehetségének további izmosodásáról tesz bizony-
ságot. Vadnay utolsó regénye pedig — az Immakuláta grófné — 
a kilencvenes évek derekáról — talán legkülönb munká ja ebben 
a nemben, mely nagyon szépen tükrözi í rója erkölcsi felfogásá-
nak emelkedett voltát. Igen jól van elbeszélve, a lelki szakadékok 
lélektanilag ügyesen vannak áthidalva, elhitetve. Nagyon érde-
kesek itt a korrajzi vonások. A császárfürdői híres bálok idejé-
ben — a hatvanas évek elején — kezdődik a történet, s az egyház-
politikai emlékezetes harcoknak egy hullámfodrával végződik. 

Elbeszélései és regényei mellett ^jelentékeny sikerei voltak 
Vadnaynak a mémoire-írás terén is. Elmúlt idők és Irodalmi 
emlékek című kötetei mutat ják, hogy ő valósággal rátermett a 
mémoire-írása, mert eleven tollal, elmésen írt emlékezései során 
igen jól jellemez embereket, nagyon találóan festi a kort, s érezteti 
a viszonyokat, melyeknek változatossága felettébb érdekessé tette 
pályáját. Hogy milyen mélyen tudott tfrezni, az kitűnik az édes-
anyjáról í r t megható rajzból — az A mi sírunk címűből —, 
mely lelke nemességének fényes bizonysága. 

A besorozott című — 1850-ből való „história" — igen sike-
rült átmeneti formáját t á r j a elénk a korrajzi háttérrel és ele-
mekkel bíró elbeszélésnek, amely műfa j — mint maga Vadnay 
utal rá az előszóban — az angol és az olasz irodalomban a story 
és a storia — nagyon nagy kedveltségre tett szert. Ennek a 
Besorozottnak is cselekvénye — ahcgyan maga az író is hangoz-
ta t j a — „széptani értelemben mese, t a r t a l m a . . . valóságos tör-
ténet" — sa já t szomorú tapasztalataiból ós emlékezetéből szőve. 

A Kisfaludy-Társaság nemes hagyományainak hódolva, szá-
mos írótárs emlékét elevenítette föl e örökítette meg Vadnay, 
egy-egy ott bemutatott munkálatában s többször áldozott az emlé-
kezés oltárán más helyeken is. El is tudott mélyedni egy-egy iro-
dalomtörténeti kérdésbe, s így készült értekezése Czakó Zsigmond-
nak sokáig ismeretlenül maradt drámai költeményéről, a József 
nádor félszázados jubileumára készült, de színpadra sohasem 
került alkalmi darabról. Akadémiai székfoglalóul pedig Az első 
magyar társadalmi regényrő], Páy Andrásnak A Bélteky-ház 
című művéről értekezett, sok tanulmányról tanúskodó, igen ala-
pos munkában. Érdekes, hogy Vadnay m á r ez értekezés írásakor 
— félszázaddal ezelőtt — panaszkodik, hogy a kozmopolita szel-
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lem — mely azóta, tudjuk, milyen rombolást végzett irodalmunk-
ban s irodalmunk lí t ján egész közéletünkben — kelleténél jóval 
nagyobb mértékben uralkodik nálunk, s ezzel szembeállítva dicséri 
Fáy regényét, mely „a tősgyökeres magyar életet a maga eredeti 
tisztaságában tükrözi vissza, ha —• mint mondja — nem is nagy 
művészettel, de vonzólag, híven, tanulságosan". 

A színházhoz való vonzódása — ami igazán aranyfonálként 
húzódik végig egész írói pályáján — fontos szerephez jut tat ta 
Vadnayt az Akadémiában iß, hol gyakran vett részt a dráma-
bíráló bizottságok munkájában, sokszor mint előadó, igen mag-
vas jelentésekkel. 

Legtöbbet dolgozott, legnagyobb érdemet szerzett, legmara-
dandóbb emléket hagyott hátra azonban Vadnay, mint szerkesztő, 
különösen évtizedeken át híres újságjával, a Fővárosi Lapokká1. 
Ha azt mondtuk Vadnayról, hogy a mémoire-írásra rátermett,— 
bízvást hangsúlyozhatjuk, hogy a szerkesztésre pedig egyenesen 
predesztináltatott. A szerkesztőségi munkát már egészen i f jú korá-
ban megpróbálta és megszerette, a Hölgyfutárnál. Ezt a lapot 
— mint az „irodalom, társasélet, művészet és divat" körében mozgó 
közlönyt — az elmés, de már akkor súlyos beteg Nagy Ignác, a 
legsikerültebb magyar vígjátékok egyikének, a Tisztújítás-nák 
szerzője indította meg, a szabadságharc után a magyar nemzetre 
borult éjszakának mindjárt elején. „A fegyverlerakáskor elnémult 
s a hazafi bánattól megdermedt magyar szépirodalom ébredése 
volt ez" — írta Vadnay, ki az ötvenes években szintén ehhez a 
laphoz került „bojtár"-nak —1 így hívták akkor a fiatal belső 
munkatársakat — s mikor Tóth Kálmán lett a szerkesztő, mellette 
Vadnay buzgólkodott segédszerkesztőként. Ez a szerkesztőség volt 
akkor a fiatal írók otthona, itt találtak meleg fogadtatásra és buz-
dításra az egészen kezdők, de az akkori idők minden elismert jeles 
poétája is — élükön Aranynyal és Tompával — dolgoztak a 
Hölgyfutár-Ъа, mely így az elnyomott, de meg nem ölhetett nem-
zeti közéletnek egyik nem éppen jelentéktelen szervévé vált. 
A szerkesztési munkáért rajongó s benne mind nagyobb jártas-
ságra és sikerre szert tevő Vadnay részt vett a 60-as évek ele-
jén Kovács Lajosnak, Széchenyi lelkes hívének és munkatársának 
Független című lapja szerkesztésében is; ő szerkesztette Emich 
nagy naptái'ának szépirodalmi részét s később egy ideig Szerda-
helyi Kálmánnal együtt szerkesztője volt — mint lelkes és hozzá-
értő ember — a Színházi látcső cínm kis napilapnak. Jókai újság-
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jának pedig, a Hon-nak, a hatvanas évek második felében rendes 
tárcaírója volt. 

Mikor a Hölgyfutár 1863 végével — Dobsa Lajosnak, a jeles 
drámaírónak néhányhónapi lapvezérkedése után — megszűnt s 
nyomába és helyébe Tóth Kálmán, az akkori lírikusok egyik leg-
népszerűbbike, 1864 elején megalapította a Fővárosi Lapok at. 
Vadnay — kitől a lap címe is eredt — mindjár t mint főmunkatárs 
vette ki részét a szerkesztés munkájából, 1867 húsvétjakor pedig 
— Tóth Kálmán egyelőre megmaradván a lap tulajdonosának — 
Vadnay lett a felelős szerkesztő. „Igyekszünk ezután is, mint eddig 
— mondotta az előfizetési felhívásban — az irodalmilag művelt 
női és férfikörök igényeit kielégíteni s;a szabadelvűség, jótékony-
ság és nemzeti haladás ügyeit munkakörünkben mind buzgóbban 
szolgálni. A politikai élet elevensége — így folytatta a szerkesztő 
— a társadalom minden tényezőjére kihatván, ezentúl még érde-
kesebb lapot szerkeszthetünk, mint eddig, a sajtó korlátoltabb moz-
gása mellett. A szépirodalom, mely a nemzetet buzdítá szomorú 
napjaiban, bizonyára jutalmazó részvétet remélhet hazánk e 
jobbra fordult viszonyai között. E részvétet kérjük szépirodalmi 
napilapunk számára is . . ." 

Az érdeklődésnek melege a közönség részéről kísérte is a 
Fővárosi Lapok-at évtizedeken át, Vadnay egész szerkesztői mun-
kássága idején, 1893-ig. Bizonyára sokan voltunk a hetvenes, nyolc-
vanas évek ifjúságából, akik mint az irodalomnak kedvelői s még 
inkább munkásai, úgyszólván a Fővárosi Lapok-on nevelődtünk. 
Volt ennek a kitűnően szerkesztett újságnak valami ellenállhatat-
lan varázsa és valami pár já t ritkító előnye. Távol volt a színtelen-
öégtől és a szertelenkedéstől egyaránt. Olyan finom irodalmi ízlés 
és olyan erős erkölcsi érzék irányította Vadnay Kéroly lapját, 
ami ennek a sajtóterméknek nagy becsületére, olvasóközönségé-
nek nagy hasznára vált. A magyar család minden tagja — férfi 
és nő, öreg és i f j ú — megtalálhatta benne a magáét s igaza volt 
a Vadnay fölött emlékbeszédet mondott Beöthy Zsoltnak, mikor 
azt hangoztatta, hogy „a Fővárosi Lapok a magyar társadalmi 
élet felfogására, ízlésére, hangjára egyedül gyakorolja azt a be-
folyást, mely a közéletre nézve nagy politikai lapjaink összességé-
nek jutott." 

A lap élén minden második nap eredeti verset kapott az 
olvasó, a legjobb költőktől, régiektől és újaktól; az első oldalon 
egymás mellett eredeti és fordított elbeszélést, a vonal alatt pedig 
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jól megválogatott tárcát. Az volt az igazi tárcarovat, amit a 
Fővárosi Lapok fejlesztett ki, szemben a mai napilapok szokásos 
tárcáival, melyek majdnem kizárólagosan az úgynevezett tárca-
elbeszélésekre szorítkoznak в melyeknek túltengése ellen Gyulai 
már évtizedekkel ezelőtt szót emelt, a Kisfaludy-Társaság 
egyik ünnepélyes közgyűlésén mondott elnöki megnyitóbe-
szédében. Gyulai azt hangoztatta, hogy ezeknek a szűk 
terjedelemre kényszerített novelláknak erőszakolása a sok-
szor nagyobb bonyodalmat vagy részletesebb lélekrajzot kí-
vánó igazi beszélyt háttérbe szorítja s fejlődését akadá-
lyozza. „A tárcát meg lehet tölteni egyébbel is"— incndotta igen 
helyesen Gyulai — s „a tiAlomány, irodalom, művészet és társa-
dalom köréből írt vonzó tárcák inkább érdekelnék a közönséget, 
mint a törik-szakad tárca-elbeszélések." A Vadnay újságjának nem 
utolsó érdeme volt, hogy míg a hosszabb elbeszélésnek minden 
számban helyet adott, a tárcában a Vadnay által különösen érde-
kessé tett műforma változatosságával, könnyed tollal írt cikkeket 
találtunk, irodalmi eseményekről, népszerű tudományos kérdések-
ről, úti élményekről és tapasztalatokról, társadalmi problémákról, 
nevezetesebb közéleti mozzanatokról. A lap belsejében pedig hazai 
és külföldi hírek gazdagsága olyan választékos formában tárult 
az olvasó elé, amilyent csak a Vadnay Károly találékonysága és 
soha meg nem tántorodó ízlése nyújthatott . 

Nem zárkózott el a Fővárosi Lapok a polémiától sem, de 
sohasem csapott sértő módon, igazságtalanul személyi térre, ám 
a maga véleményét megmondta a szerkesztő leplezetlenül, még a 
maga szellemi táborához vagy éppenséggel baráti köréhez tarto-
zókkal szemben is. Bírálatai — könyvekről, színdarabokról — bíz-
vást példányképek lehetnének a mai napi sajtó előtt, mert a 
Fővárosi Lapok ezen a téren sem pajtáskodott és nem gyűlöl-
ködött. Hogy csak példát említsek: már évek óta munkatársa 
volt a lapnak Beöthy Zsolt, de mikor szép regénye, Kálozdy Béla 
— 1875-ben — megjelent, a magának a szerkesztőnek tollával a 
tárcarovatban írt mélyreható bírálat a mellett, hogy teljes joggal 
nagyon elismerően szólt a könyvről, amely „nem csupán szapo-
rí t ja , hanem valóban gazdagítja is a magyar szépirodalmat" — 
minden, ma nagyon szokásos ömlengéstől tartózkodva, nem habo-
zik rámutatni a mű hibáira, fogyatkozásaira is. Olvassuk csak 
el manapság a kritikát valamelyik napilapban olyan író művéről 
— akár könyvről, akár színdarabról —• aki a lap kötélékébe tar-
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tozik: hányszor találkozunk az igazság- megtapodásával, a dicséret 
szenvedhetetlen túlzásaival, olyanokkal, amik a Vadnay lapjában 
a szó szoros értelmében sohasem fordultak elő. 

Laptársaihoz való viszonyában is volt Vadnay újságjának 
valami, ma — sajnos — szinte szokatlannak mondható különleges-
sége: nemcsak alkalmi megjegyzéseit és kifogásait hallgatta el, 
hanem önkéntelen elismerését sem, ha az semmi vonatkozásban 
sem volt is a maga lapjával — mint például, mikor megemléke-
zett arról, hogy milyen jó cikk jelent meg, mit aztán részletesen 
ismertet is — a legújabb népszínműirodalomról az Egyetértés-
ben (1880). 

De más tekintetben is a ri tka tszerkesztők közé tartozott 
Vadnay, aki nem csupán irányította lapját, hanem keze nyoma 
ra j t a volt a hírrovatnak úgyszólván legkisebb közleményén is és 
a mellett a lapnak legszorgalmasabb írója volt. Töméntelen cikket 
írt szerkesztői működésének évtizedei alatt és pedig a legkülönbö-
zőbb tárgyakról. I r t magvas megemlékezéseket írókról és művé-
szekről, államférfiakról és uralkodókról ' írt kitűnő színházi kriti-
kákat, mindig olyan tanulságosan, hogy bátran föl lehet vetni a 
kérdést, nem kellene-e a könyvkiadó viszonyok jobbx-afordultával 
kiválogatni s gyűjteménybe foglalni "Vadnay legkiválóbb színházi 
bírálatait, nagy színészekkel s a színház különféle kérdéseivel fog-
lalkozó cikkeit, melyek sorában igen megszívlelendő, általános 
érdekű dolgokat mond.Kapcsolatban — az újabb időben színháznak 
és irodalomnak nagy ká rá ra eltörölt drámabíráló bizottsággal, 
melynek ő maga is igen buzgó és nagyérdemű, hasznos tagja volt 
— emelkedett szempontú cikket írt, a nyolcvanas évek végén. 
Pletykák címmel, hangoztatva, mily sajnos, hogy „a pletyka 
nagyon is nagy szerepet játszik' a mai sajtóban s oly büszkén 
mutogatja magát, mint a tény, —• és éppen ilyen szerepet játszik 
a ferdítés i s . . . " Legyen ez a példa is bizonysága Vadnay válasz-
tékos szellemű felfogása mellett a közéleti és sajtó-morálról s 
megszívlelendő tanulság mai sajtónk számára is. 

Nagy zenebarát is volt Vadnay s a tárcák egész légióját írta 
zenei kérdésekről éppúgy, mint amily előszeretettel foglalkozott 
irodalmi társaságaink, különösen persze az Akadémia és a Kis-
faludy-Társaság munkásságával és sikereivel, valamint ú j köny-
vekkel, műgyüjteményekkel és kiállításokkal, de még a regattákat 
és a lóversenytért is méltán eléggé fontos tárgynak tartotta arra, 
hogy fáradhatat lan tollára vegye. 
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A Fővárosi Lapok nem politikai újság- volt, de azért a . 
politikai élet eseményeinek ismertetése sem maradt el belőle, ter-
mészetesen minden pártpolitikai színezet és minden úgynevezett 
politizálás nélkül. Mindjárt 1866-ban, mikor az újraéledt alkotmá-
nyos időben megkezdte híradásait „az országgyűlési karzatról", 
hangoztatta, hogy a lap úgyszólván ebben a rovatban sem a poli-
tikát képviseli, hanem az irodalmat és művészetet" s reá csak az 
tartozik, hogy „a képviselők beszédei mennyiben felelnek meg az 
irodalmi formáknak s előadásukban mennyiben van vagy nincs 
meg az ékesszólás művészete." Akkor persze még nagyon is esz-
ményítve nézte Vadnay a politikai jól seprő ú j seprőt, de később 
sem, a politikai élet mind e^ősebbé váló zajlásai között sem tévesz-
tette szem elől soha azt az elvét és kötelességét, hogy a Fővárosi 
Lapok-nak nem szabad túlmennie a politikai hírszolgálatban az 
egyszerű és tárgyilagos tájékoztatás határain. 

Ettől az állásponttól akkor sem tért el Vadnay, mikor maga 
is belement a politikai életbe, mint képviselő. Mert kilenc eszten-
dőn át — 1884-től 1893-ig — képviselte kedves szülővárosát, Mis-
kolcot, az országgyűlésen s ebben a minőségében is — egyéniségé-
hez híven — a kötelességtudásnak, a lelkiismeretességnek, a ma-
gasabbrendű etikai felfogásnak volt megszemélyesítője. Szorgal-
masan vett részt a képviselőházi tárgyalásokban, hozzászólva — 
igazi hozzáértéssel — gazdasági kérdésekhez is, de legtöbbször a 
kulturális élettel kapcsolatos ügyekhez, kitartóan sürgetve már 
akkor a színházak ügyeinek a belügyminisztériumból a közoktatás-
ügyibe áthelyezését, nagy szeretettel tárgyalva általában a szín-
házi dolgokat s védve nagyhangú támadások ellen a nemzeti hiva-
tást teljesítő Magyar Tudományos Akadémiát. Hogy a képviselői 
megbízólevél birtokában is mennyire hű maradt önmagához, a 
maga puri tán elveihez, annak bizonysága az a felelet is, amelyet 
a nagynevű „vasminiszter"-nek, Baross Gábornak adott, aki egy-
szer azt kérdezte tőle, vá j jon nem férne-e reá, a szegény íróra és 
szerkesztőre, egy kis mellékjövedelem1? „Valóban rámférne — mon-
dotta Vadnay, s ezt a mondását meg is örökítette egyik vissza-
emlékezésében —, mert én mindig inkább kaptam egy jó könyvön, 
mint egy jó üzleten. De van egy nagy bökkenő. Mindjár t legelső 
programmbeszédemben, Isten szép ege alatt, megígértem, hogy 
megbízólevelemet, lia hozzá juttatnak, sohasem fogom anyagi gya-
rapodásomra használni. Ezt ugyan a választóim már elfelejtették, 
mert régen volt, de nekem nem szabad elfelednem..." 
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Hát igen, Vadnay nem kereste az alkalmat a meggazdago-
dásra és hogy abban az úgynevezett régi jó világban írók és szer-
kesztők milyen szerény tiszteletdíjakban részesültek, azt élénken 
megvilágít ja az az adat, amit ő közölt őszintén, egy, édesapámhcz 
1865-ben írt baráti levélben, elmondva, hogy neki, mint szerkesztő-
nek, akkor összevissza havi 140 forint állott rendelkezésére s abból 
el kellett látnia 100 hasábnál több novellát, 28—30 tárcát, 12 verset 
és sok apróságot. 

Mikor aztán a szerkesztéssel járó munkába és áldozatokba 
s a politikai szereplésbe is belefáradt — a kilencvenes évek elején, 
már tiíl élete hatvanadik esztendején — közhasznú működése el-
ismeréséül megnyílt előtte a hivatalos lap szerkesztősége. De ő 
ennek a „stallum lit terarium"-nak békés élvezetébe is belevitte 
természetével járó gondjait , lelkiismerétességét, pontosságát s így 
bizony talált ott is elég tennivalót, mint ahogy talált a Magyar 
írók Segélyegyleté-nek titkári állásában is, melyben Gyulai Pál 
utódaként nagy szeretettel sietett támogatására sok-sok írótársá-
nak és írók hátrahagyott családjainak. ' 

Nem egyszer hallhattuk egy-egy felelősségrevonás alkalmá-
val mellüket verő emberektől, hogy ezt vagy azt nem ebben, ha-
nem amabban a minőségükben cselekedték. Vadnay Károly azok 
közé a talpig férfiak közé tartozott, akikre a semper idem — min-
dig ugyanaz — igazán ráillett. Régi barátjáról és írótársáról. 
Degré Alajosról írt visszaemlékezése során mondotta — s ezzel 
magamagát is jellemezte —, hogy „a jellem ér annyit, mint a 
tehetség s a szép életnek van annyi hatása, mint a szép műnek. . . " 
Vadnay — mint író és szerkesztő, mint politikus és mint a hivatal 
embere, mint hazafi és mint a társaság tagja: mindig egy volt, 
mindig egyformán igaz férfiú, minden szépnek és jónak lelkes 
híve, előmozdítója, minden méltatlanságnak és igazságtalanság-
nak ellensége. Irodalmunk egy régi tisztes alakjáról, a Kisfaludy-
Társaság első igazgatójáról, Fáy Andrásról, szinte irodalmi szálló-
igévé vált, hogy „hasznos író" volt. Tiszteljük meg a mostani szá-
zados ünnepen Vadnay Károlyt is ezzel a nem kis dicsőséget jelentő 
jelzővel s hangsúlyozzuk, hogy hasznos író volt ő is, mint ahogy 
Beöthy Zsolt is mondotta róla, hogy „kora if júságától öreg nap-
jaiig ápolt törekvése" volt, hogy „hasznos munkát végezzen". 

„Ha művei nem példányok is, de élete példa" — mondotta 
Vadnay Zichy Antalról s mondhatjuk mi is bátran róla. Minden 
műve fölér egy kedves intéssel, egy jó cselekedettel, a tiszta 
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erkölcs és a finom ízlés szolgálatában. Bátor és elszánt katonája 
volt az irodalmi tisztességnek s kedves újságja, a Fővárosi Lapok, 
mindörökre értékes emléke maradt a magyar szellemi életnek. 
E lap szerkesztésétől megválásakor ünnepi lakomát rendeztek 
tiszteletére az íróvilág tagjai s a sok lelkes hangú felköszöntésre 
válaszolva, a gyertyaöntő mesterhez hasonlította magát , aki a 
maga kis gyertyái t — lapja egynapi példányait — eljuttatta a 
házakba, szerény és rövid világításra, hogy aztán a következő 
napokon ú j meg ú j gyertyákkal szolgáljon. 

A Vadnay Káro ly gyertyaszálai sok-sok év minden napján 
terjesztették világosságukat a m a g y a r házakban. Magukban sze-
rény fényt nyúj tot tak csak^ de ha így visszatekintünk arra a kor-
szakra, melyben ezek a gyertyák égtek és vi lágítot tak: úgy tet-
szik, hogy a szelíden lobogó lángocskák nem hamvadtak el, ha-
nem egy nagy lángcsóvába összefolyva, fényes világosságba 
helyeznek egy tisztes pályát, melynek hősét a nemzeti műveltség 
krónikása a Vadnay Károly nevével jelöli. 

Humanizmus és nemzeti irodalom. 
ír ta: WALDAPFEL IMRE. 

Míg a középkor tudósai á l ta lában megvetették a világi költés 
szetet, a humanizmus a poézist is beleillesztette a tudomány rend-
szerébe. A humanizmus a maga európaiságának gyökerét, az 
antik örökséget, ú j r a tudatosítva, ku l tú rá ja középpontjába az 
embert, a Studium humánumot á l l í t j a és poé t iká ja a költészet 
cél já t a csak tudós módra megközelíthető klasszikus mintaképek 
imitációjában jelöli meg. Ez az ú j európai művel tség a közép-
kori egyetemes európaiság nyelvén: latinul szólal meg először. 
Az i tál iai renaissance római önérzete mellett a humanista la t in-
ság nyelvi problémájának ezt az oldalát sem szabad f igyelmen 
kívül hagynunk. Az európai szellemi élet nemzetközi nyelvét 
készen kapja . Hogy „középkori barbarizmusai tól" megtiszt í t ja , 
a prózában Ciceróhoz, a költészetben Vergiliushoz, mint normá-
hoz igazí t ja : az az antikvitás feltétlen tisteletéből folyik. 

E humanis ta latin irodalom népszerűsít i Európában az 
itáliai renaissance világnézeti eredményeit is, anélkül azonban, 
hogy fejlődése egész folyamán egységesen megmaradó szellemi 
tar ta lom hordozója volna. A szembenálló egyházak egyikének 



16 TANULMÁNYOK 

sera válik kizárólagos birtokává, de nincs mindig és minden 
megnyilvánulásában korának vallásos áramlatai felé sem le-
zárva. Egységes meghatározása ki kell, hogy h a g y j a a világ-
nézeti szempontot. I ly értelemben a humanizmus nem jelenthet 
többet, mint az egyszerre tudós és művészi igénnyel fellépő új-
kori latin irodalmat, mely az antikvitást tudja alapjának. Más 
meghatározás nem foghatná össze pl. Marullus és Angerianus 
szerelmi költészetét, Joannes Secundus Csókjait Sarbiewski 
barokk miszticizmusával, nálunk J a n u s Pannoniust Bocatius-
szal s még inkább Lázár János gróffa l vagy éppen a jezsuiták-
kal. Pedig az együvétartozás megvan, egy fejlődési folytonos-
ság ez, az elődökre való tudatos építéssel. S éppen az előükere-
sés, a folytonosság tudata lesz itt a humanista irodalom tuda-
tosságának egyik legnevezetesebb vonása. A humanista tudósok, 
főleg történetírók és poéták, kötelességüknek t a r t j ák elődjeik 
kiadásának a gondozását, mintegy ezzel dokumentálva az össze-
tartozást. Ezért csatolja Janus Pannonius Eranemusát költői 
dicsőségének XVI. századi örököse, Sambucus, miután Firenzé-
ben fölfedezte, a maga Reges Ungariae c. munkájához. Ugyan-
így, az utód kegyeletével, adja ki B r u t u s Mihály, az erdélyi 
historikus, Philippus Callimachus történeti művét, Brenner 
Márton Bonfinit és a bölcselő Brandolinit, Torda Zsigmond, 
majd Bocatius János Galeottit stb. S éppen e latin irodalom 
közegében fogunk egy-egy magyar szigetet is fejlődési folyto-
nosságba — itthoni fejlődésbe — tartozónak megismerni. 

Egy egész, nagy irodalom ez, mely anélkül, hogy örökértékű 
reprezentatív munkákban hagyta volna i t t magát, mindenestül 
a múlté lett — s ez a tény feldolgozását, történetírója attitűd-
jét minden más irodalomtörténeti problémától különbözővé teszi. 
Jelentősége a sírját megásó nemzeti irodalmak megtermékenyí-
tése vagy éppen megteremtése, tehát történeti feldolgozásának 
a kiindulópontja nem lehet más, mint a vele sokszorosan össze-
fonódó nemzeti irodalom. 

Világirodalom volt a maga korában, teljesebb mértékben 
az, mint ahogy idáig Goethe álma megvalósult: a magyar jezsui-
ták magyar olvasóközönsége például közönsége volt Owenus-
nak, Barclaynak s főleg a bécsi és lengyel jezsuitáknak is. 
A magyarországi humanista latinság irodalomtörténeti jelentő-
ségével ezért nem foglalkozhatunk elszigetelten bizonyos kül-
földi jelenségektől. De országos irodalom is volt; országos pro-
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blémák, epikus költészetében nemzeti példaképek foglalkoztat-
j á k : ebből a szempontból is jogot formálhat a nemzeti iroda-
lomhoz való tartozásra. , 

Tudós módra jött létre, nem a klasszikus latin irodalom 
szerves folytatásaként — aki Vergilius IV. eklogájából ki-
indulva a hanyatló Róma költői irodalmán át ju t el a közép-
korhoz, az előtt nem lehet kétséges, hogy a még folytathatónak 
и folytatását csak a középkorban keresheti —, hanem az anti-
kvitás tudatos regenerálásával, Itáliában, hol ez az első huma-
nisták történetszemléletében nemzeti folytonosságot is jelentett. 
Hozzánk is Itáliából jön először — Mátyás király korában —, 
de irodalomteremtő ereje intenzívebb lesz két közvetett, F ran-
ciaországon és Bécsen, illetve Németországon és Bécsen keresz-
tü l vivő irányában. S miután funkcióját elvégezte, visszavon-
hatatlanul kiesett az irodalmi köztudatból, bár romantikánk 
szeretett magyar aureum saeculumot látni a Mátyás-kori renais-
sance latinnyelvű irodalmában s később Hegedűs István meg-
ható lelkesedése szerette volna visszaplántálni főleg J a n u s 
Pannoniust a magyar poézisbe: „mert kiforrott meggyőződésem, 
hogy a latin költészet hozzátartozik a nemzeti költészethez, a 
magyar géniusz ihlete megérzik még a klasszikus formák, klasz-
szikus reminiszcenciák édes rabságába esett magyar lelkek alko-
tásaiban is".1 

Irodalmunk történeti ismerete azonban nem képzelhető el 
a magyarországi latinság figyelembevétele nélkül. Horváth 
János irodalomszemléletének a vezető szempontjai2 követelik 
meg a legnyomatékosabban latinnyelvű irodalmunk alapos is-
meretét, hiszen hosszú és jelentékeny korszak volt az irodal-
munk életében, mikor a magyar író éppen kezdeményező, éppen 
magasabbrendű mondanivalójával latin nyelven fért közönségé-
hez. És ott van Wallaszky Pálnak ma a szellemtörténet nevében 
ú j r a felvett célkitűzése. Ö már észreveszi, hogy a felekezeti meg-
oszlás a hazai „eruditio" alapvető vonása, mert a külföldi műve-
lődési érintkezések sokfélesége függ össze vele. Olasz, német, 
holland, svájci, sőt angol egyetemek - - kútfejei régi műveltsé-
günknek —: más-más ország más-más időben már Wallaszky 

1 Hegedűs Is tván: Janus Pannonius vallásos költeményei. Ak. Ërtes. 
1913. évf. 168. 1. 

- Horváth János: Manyar irodalomismeret. Minerva, 1922. évf. 187—207. 
lapok. 

Irodalomtörténet 2 
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számára is szellemi rétegeződést jelent. Csak példaként említí 
Melanchtcn humanizmusát és Luther bibliáját a XVI . század-
ban, a XVII.-ben az újskolasztikát katholikus részen, a cocceia-
nizmust a reformátusoknál, a XVIII . -ban Wolff Keresztély 
egyetemesebb jelentőségű, de szintén elsősorban a maga feleke-
zetén belül ható racionalizmusát, valamint a sa já t nemzedéke-
szaktudományos érdeklődését. „Sed haec attigisse in genere suf-
ficiat" — teszi hozzá. Ez irányvonalak pontosabb kirajzolása 
miránk maradt , s kétségtelen, hogy latinnyelvű hazai dokumen-
tumok fognak ehhez túlnyomó részben hozzájárulni. 

Sokat emlegetett tény az, hogy a latin nyelvnek a magyar 
szellemi életben bizonyos mértékig, különleges helyzete volt 
(a magyar középiskolában nemzeti tantárgy — mcndta Beöthy 
Zsolt), de jelentőségének mértéke, ha tá ra i megállapítására még 
nem történt kísérlet. Ma még lehetetlenné is teszi ezt az a körül-
mény, hogy a magyarországi latin irodalom jóformán még lel-
tározva sincs. (V. ö. a nyelvész helyzetét: szókészletünk neve-
zetes forrása a latin, irodalmi nyelvünk incndattanának is jelen-
tékeny formálója, de a latin nyelv hatásának módszeres feldol-
gjzását megnehezíti, hogy a magyarországi latinság még nin-
csen nyelvtörténetileg — lexikális tekintetben sem kielégítően — 
feldolgozva.) Ezen a pontcn is siílyosan érzett hiányt pótol Pin-
tér Jenő, mikor nagyarányú rendszerezésében a latinnyelvű 
anyagnak is helyet juttat.3 De természetesen megfelelő előmun-
kálatok h í j j án nem adhat teljes, még kevésbbé jellemző képet 
latinnyelvű irodalmunkról.4 Ennek egyik-másik jelenségéről 
régibb irodalomtörténetírásunk is tudomást vett,5 de, mint Kere-

» Pintér Jenő: A magyar irodalomtörténet kézikönyve. Budapest, 1921-
II . k. Függelék. — Pintér Jenő: Magyar Irodalomtörténete. I—II. Budapest,. 
1930. III—IV. 1931. V. 1932. Ez utóbbi a „Kézikönyv"-bm képest nem csak 
anyagában bővült. Szempontunkból nevezetes, hogy a magyarországi la t in 
irodalom a függelékből a maga helyére, a rendszeres tárgyalásba került . 

* „A magyarországi XVI. századi latinnyelvü irodalom eredetiségre is,, 
terjedelemre nézve is bátran versenyre kelhet a magyarnyelvű irodalommal; 
sajnos, részletei kevésbé ismertek, mint a középkori latin irodalom fejlődésé-
nek mozzanatai. I Ia majd néhány emberöltő új tudós-nemzedéke rászán ja ide-
jét a homályban lappangó kérdések megoldására, az utókor bizonyára más. 
megvilágításban fogja látni ez időszak latinnyelvű termését, mint ahogyan 
ma szemléljük ezt a méltánytalanul elhanyagolt szellemi területet ." P in t é r 
Jenő Magyar Irodalomtörténete. I I . 537. 1. 

5 A régibb i t t természetesen Pápay Sámuelnél ú jabbat jelent, hiszeu 
odáig minden nyelvi megkülönböztetés nélkül a magyarországi irodalmi ter-
melés egészét foglal ta együvé az irodalomtörténeti munkákban megnyilatkozó 
irodalmi tudat. V. ö. Horváth János : Irodalmunk fejlődésének fö mozzanatai» 
Budapest. 1908. 3—í. 1. és Magyar irodalomismeret. Minerva. 1922. 188. 1. 
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csényi Dezső rámutatott , szempontjai hozzá „csak igen kis mér-
tékben specifikusan irodalmiak s főként nem olyanok, melyek 
a magyar mult irodalmi életének egységét és folytonosságát 
éreztetnék".6 

Ábel Jenő, Fraknói Vilmos, Hegedűs Is tván, Huszti József 
és Fógel József — jórészt különben is inkább művelődéstörté-
neti szempontú — kutatásai főleg Mátyás és a Jagellók huma-
nista udvarát illették, pedig irodalmunk fejlődéstörténete szem-
pontjából a magyar humanizmus történetének nem ez a leg-
nevezetesebb szakasza. A továbbiakat illetőleg is elsősorban 
Hegedűs Is tván tanulmányai jönnek tekintetbe, de a XVI— 
XVIII . századra vonatkozólag már ezek is egészen ötletszerűek, 
sokszor világosan láthatólag egy-egy kuriozitás kedvéért valók. 
Az a néhány doktori értekezés pedig, mely — úgy látszik — 
szintén Hegedűs István ösztönzésének köszöni létrejöttét, éppen 
semmivel sem árulja el, hogy látja a maga munkájának egy 
nagyobb egészbe való tartozását. 

S mégis, a magyarországi latin irodalom kielégítő feldol-
gozása nélkül, azt megelőzően kell nemzeti irodalmunkban való 
jelentőségéről részletekbe menő tájékozódást szereznünk. Éppen, 
ha az eddigi feldolgozás említett hiányait vesszük tekintetbe, 
kell belátnunk, hogy csak egy ilyen tájékozódás tűzheti ki a 
szempontokat a magyarországi latinság történeti feldolgozásához. 

De mi indokolja a humanizmusnak a magyarországi latin-
ság egyéb területeitől elkülönített tárgyalását, hiszen kiemel-
tük, hogy nem egy szellemi egység, nem egy világnézet jelentő-
ségéről kell i t t képet nyuj tanunk? Ha pedig a latinnyelvűség 
a szempont, miért nem tartozik ide Temesvári Pelbár t , aki 
amellett, hogy elsőnek képviselte mint világnagyság Európa 
kul túrájában a magyar szellemi erőt, kódexirodalmunknak is 
egyik legfontosabb forrása, talán keletkezésének is intenzív len-
dítőjel Vagy a latin egyházi himnuszok, melyeken először ta-
nult költői nyelvünk nyugat i formákat? A krónikák, melyek az 
ősmondai tradíció törmelékeit mentik meg a pusztulástól a ma-
gyar epika számára? 

Nálunk, hol nem volt „erste Blütezeit" — „Chansons de 
geste", „Minnesang", „höfische Epik" — a latin példájának tuda-
tos és megfogalmazott kitűzésével a humanizmus teremti meg 

s Kerecsényi Dezső: Magyarországi latinsdg. Protestáns Szemle. 1929. 
évfolyam, 692. 1. 
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si magyar irodalmi nyelvet,7 hívja öntudatra az irodalmi gon-
dolatot,8 s tápláló da jká j a , részben igazolása a magyar világi 
irodalomnak Bessenyeiig, sőt egy jelentékeny írócsoportban tovább 
is. A f ranc ia humanista iskoladráma például már a farce-ra tá-
maszkodhatok, nálunk a humanizmus lesz először irodalmi 
hagyomány. Eégi irodalmunk a humanizmus jegyében indult 
s ez jellemző lesz rá legalább annyira, mint a preromantika 
kezdeti energiája az újra.9 Jó l tudja ezt már — korszakbeosztásá-
ban is érezteti - Wallaszky. 

A magyar középkorból csak gyér nyomok visznek át a XVI. 
századba. Barokk irodalmunk középkori elemei pedig nem a ma-
gyar középkorból valók, a jezsuita njüveltség már készen hozza 
magával egyetemes, katholikus forrásokból. Másfelől a barokk 
irodalom is lényeges vonásaiból köszönhet sokat a humanizmus-
nak, az a barokk irodalom, mely már a tradíciót jelenti nemzeti 
klasszicizmusunk előkészítésében.10 

I. Humanizmus és lingua vulgáris . 

Hogy „Mátyás szelleme nem volt meteor, mely föllángol és 
örökre elalszik, hanem fáklya, melyen más fáklya gyúlt": már 
Riedl Frigyes is hangsúlyozta.11 Azóta mind világosabban látjuk, 
hogy magának Mátyás kirá lynak a ragyogó renaissance-udvar 
berendezésénél mélyebbre ható intézkedései is voltak az ú j szel-
lemnek a magyar földben való meggyökereztetésére. Körötte az 
itáliai renaissance vezető a l ak j a i időztek, a Jagellók — már 
inkább Németország felé orientálódó — humanista udvara is 
Európaszerte híres volt, de mindez, ha kiállta volna is a magyar-
ságra szakadt nehéz időket, magya r műveltség teremtésére alig 
lett volna alkalmas. De Mátyás elgondolásában az a humanista 
légkör, mely körülvette, nem szolgált pusztán az udvari pompa 

7 V. ö. Trócsányi Zoltán tanu lmányai t , főleg: Irodalmi nyelvünk fejlő-
déstörténetéből. Magyar Nyelv, 1918. évf. 56. és 122. 1. 

8 Zolnai Béla: Az irodalmi gondolat. Széphalom. 1930. évf. 19. 1. 
9 V. ii. Szerb Anta l : A magyar preromantika. Minerva. 1929. évf. 3—69. 11. 
10 Az egész fe j tegetésre vonatkozólag 1. Négyesy László megjegyzéseit, 

melyekben hibáztat ja , hogy Pintér Jenő Kézikönyve a hazai latin irodalmat 
a függelékben ismerteti , holott az „szerves alkotórésze volt a magyar szellem 
irodalmi tevékenységének". S itt, miután uta l t a középkori latinság jelentő-
ségére, a krónikákra, Pe lbár t ra és a Tr ipar t i lumra , kiemeli, hogy a humaniz-
mus „szépirodalmi ha t á sa is latin nyelven kezdődött nálunk s abból magyaro-
sodott meg. Sőt még a X I X . század ep iká jának is egyes gyökerei is latinnyelvű 
hazai előzmények t a l a j ába nyúlnak alá". E P h K . 1923. 196. 1. 

11 Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai. 104. 1. 
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emelésére vagy a maga személyes tudós érdeklődésének a kielé-
gítésére. Van rá adatunk, hogy ő maga küld magyar szerzetest 
olasz tanulmányútra. A fejedelmi pártfogás irányító ténye ez a 
hazai kolostori élettel szemben. Arra semmi okunk sincs, hogy 
az adat közlőjével a szóbanforgó fráter Paulus de Transsilvania 
kiküldetését a budai királyi könyvtárral hozzuk kapcsolatba.12  

S Mátyás korában több magyar író vesz részt már Itália latin-
nyelvű kultúrájában, egy karthauzi és egy domonkosrendi theo-
lógus és Janus Pannonius, ki azonban hazatér, hogy Mátyás köz-
vetlen körének fényét emelje, kegyét élvezze — és eljátssza. Olasz 
egyetemeket járó magyar szerzetesek hosszú, már a XIY. század-
ban kezdődő sorának a folytatói ők, de a régi érintkezés elmélyí-
tésében minden bizonnyal Mátyás kezének is része van. 

E régi és állandó érintkezés magyar szerzetesek és olasz 
egyetemek között megmagyarázza részben, hogy az ú j szellem, 
kevésbbé mereven, kevésbbé lezárt tudatossággal, mint a királyi 
udvarban, de talán éppen egyénileg tisztázatlan volta folytán 
önkínzóbb és termékenyítőbb válságélménnyel jelentkezik a kolos-
torokban. Nem eredményeket, hanem problémákat akarnak e 
sorok megjelölni. De kétségkívül a „magyar quattrocento" ariszto-
kratikusán izolált alakjaival szemben e kolostori humanizmus 
kiemelésére késztet már magában véve az a körülmény is, hogy 
a protestáns humanizmus irodalomteremtő energiáit e kolostorok 
neveltjei hordozzák, kik egy-két nemzedékkel korábban e kolos-
torokon belül találtak volna érintkezést a közösséggel, mint Fel-
bárt vagy Laskai Osvát, vagy sorvadtak volna el meddő tusako-
dásukban, mint az a névtelen haeretikus, ki t Thienemann Tivadar 
mutatott be a „szabadgondolkodás" középkori magyar képviselője-
ként.13 Hiszen többjük számára a szerzetből való kilépés volt az 
első ténye Luther követésének. Nem a királyi udvar európai hírű 
tudósai, hanem e kolostori humanizmus tényei jelzik az irodalom-
teremtő XYI. század kezdeteit. E kolostori humanizmus európai 
összefüggései még nagyon tisztázatlanok, de intenzitását és talán 
időrendi elhelyezését illetőleg is egy jellemző adatra utalhatunk. 
Mátyás uralkodásának utolsó éveiben lehetséges volt már , hogy 
valaki külföldi tanulmányok nélkül fejlődjék megcsodált kuma-

12 Iványi Béla: A Szent Domonkos-rend római központi levéltára. Levélt. 
Közi. 1929. évf. 19. 1. 

1 ! Thienemann Tivadar: A szabadgondolkodás első nyomai a magyar 
középkorban. Minerva. 1922. évf. 223—240. 11. 
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nista poétává. Szálkái Lászlóról, a sárospataki ágostonrendiek 
tanítványáról már kortársa, Ursinus Velius kiemelte, és az ő 
nyomán Fógel József is hangsúlyozta, hogy csak hazai iskolákat 
végzett.14 Igaz, hogy a pa taki diák még Theodulus eklogáját 
glosszázza, de sokfelöl van rá adatunk, hogy ezt a középkori köl-
teményt — antik mythológia és szentírás, poézis és theológia a 
XV. században újra aktuálissá vált vetélkedését — éppen a korai 
humanista iskola tudta a maga programmja számára értékesíteni. 
S a szöveg kezelésében, Szálkái László szép fordításra való törek-
vésében mintha már a humanizmus stilisztikai célkitűzése, a 
vulgáris elocutio gyakorlása is jelentkezne. 

E kolostori humanizmus szellemi tartalmára jellemző fényt 
vet, hogy az Érdy-kódcx névtelen írója a maga tudós mintaképét 
rajzolja meg Sz. Jeromosban,15 ki Petrarcától Erasmusig a keresz-
tény humanizmus védőszentje és tudóseszménye volt egy személy-
ben; középkori nagy verses epikumunk a pogány bölcseket a filo-
zófia fegyverzetében meggyőző alexandriai Sz. Katalint választja 
hősévé, kiről a XV. század végén á humanista egyetemeken 
Joannes Baptista Mantuanus eposzából kiindulva hirdettek kol-
légiumokat. Pet rarca zsoltáraival az önmagát felfedező ember 
világnézete — a humanizmus szentágostoni öröksége — jelent-
kezik kódexirodalmunkban,16 az Apostolok méltóságáról való köny-
vecske Dantét idézi és ugyanit t az itáliai humanizmusban éppen 
a római önérzet költőjeként Dante mellé állított Lucanusnak 
Róma egykori nagyságát hirdető sorait olvassuk kifogástalan 
magyar hexameterben.17 

Igaz, hogy a Festetics-kódex ben Petrarca bűnbánó-zsoltárai 
középkori himnuszok kíséretében jelennek meg: e kolostori huma-
nizmus csak hordozója és nem tudatosítója a válságnak. Szim-
bolikusan mu ta t j a ezt, lia ugyan nem világít r á a magyar kolos-
tori humanizmus személyi kapcsolataira is, Celtes Konrád 
viszonya Pirchheymer Charitas nürnbergi klarissza nővérhez. 
Éppen a Hrotswitha-kézirat felfedezése idején szövődik kettejök 
meleg barátsága. Charitast — a Sz. Sebaldus-kolostor franciská-

11 J . Fógel: Quomodo rex Wladislaus II. cancellariaque eius de rebus 
litterariis meriti sint in Hungaria. Budapest , 1911. 33. 1. 

16 V. ö. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Buda-
pest, 1931. 245. 1. 

i® Katona Lajos : A Festetics-kódex bűnbánó zsoltárai. IK. 1905. 
17 Hainóczy I v á n : Az elsB magyar hexaméter. IT. 1921. 140. 1. — Helmeczi 

I s tván : A klasszikus irodalom hatása magyarnyelvű irodalmunkra a XVI. sz. 
közepéig. Budapest, 1930. 29. 1. 
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nus felügyelőinek nem kis bosszúságára — Celtes lát ja el köny-
vekkel s meglehet, liogy a klarissza nővér nem egyszer más tanul-
ságot merített ezekből, mint amit Celtes, a humanizmusnak az 
egyházzal szemben is harcos propagálója, várt volna. („Remitto 
tibi, germane Celtis, carmina devotissima Prudenti i poëtae chris-
l ianissimi. . . Volumen vero egregium patris sanctimonialium 
Theophrasti sc. domini Hieronymi, cupio si placet, diutius 
reservaro. . . Immortales grat iarum actiones mille millesies repli-
•catas corde magno affectuque anheloso tuae refero ingenuae 
humanitati: qua me nec non et germanam nostram Claram 
«aepissime sacris literis consolari conaris, in quibus delectamur 
sic pui invenit spolia multa, quia in illis delectatio bona, thesaurus 
vitae, et divitiae salustis .. .")18 Jellemző, hogy Hrotswitha-kiadását 
is Charitásnak ajánl ja s így, bár Celtee és humanista társai szá-
mára Ilrotswitha a germán önérzet megerősítését, humanista 
törekvéseik bátorítását jelentette, a gaiidersheimi apácafejedelemnő 
épületes írásai eredeti olvasóközönségük körébe is Celtes Konrádon 
keresztül találtak vissza. • S a magyar dömés apácát a közeledő 
török veszedelem ellen fegyverzi fel legendázó bátorítással Hrots-
witha Dulcitiitsa.1": öt esztendővel vagyunk Mohács előtt és a 
Sándor-kódex fordítása, minden ismert szövegtől eltérőleg, a há-
rom keresztény leány szüzességét megkísértő római császárt a 
törökkel helyettesíti. 

A válság tudatára e kolostori irodalom névtelen munkásai 
közül talán csak a nagy karthauzi barát ébred, kiben Horváth 
János fedezte fel számunkra az írói egyéniséget s ki először bizo-
nyít ja előszóval irodalmi célkitűzésének tudatosságát. Az Érdy-
kódex ennyiben kétségkívül a humanista könyv típusa, melynek 
kialakulásához a humanista irodalom öntudata legalább is oly 
mértékben járult hozzá, mint a könyvnyomtatás: ezért a kéziratos 
irodalom technikai feltételei mellett is megvalósulhatott. Korszak-
jelző elvi állásfoglalás ez az előszó a l ingua vulgaris irodalmi 
használata mellett s jellemző az is, hogy latinul van írva, mint 
ahogy latinul í r ta meg Dante is a doloe etil nuovo elméletét és 
latinnyelvű a magyar irodalmi nyelv nagyjelentőségű programmja 
a következő irodalmi nemzedékben is, tudniillik Bornemisza Péter 
Electrájának az útószava. S éppen ez utóbbi mutatja világosan 

18 Alschbach: Roswitha und Conrad Celtes. Wien, 1Ь68г. 7. és 55. 1. 
18 Katona Lajos: Hrotswitha Dulcitiusának régi magyar fordítása. 

I K . 1900. 
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e latinnyelvűség értelmét. Ugyanis Bornemiszának volt a leg-
világosabban megfogalmazott kettős irodalmi programmja; ethikai-
nemzetnevelő az egyik: ezt a címlap fametszeteivel, a magyar 
ajánlásban és a magyar előljáró beszédben jut tat ja kifejezésre^ 
a másikat, a sajátképen irodalmit, a latinnyelvű utószóban fej t i kL 
Az első — Sylvester szavával —• a magyar népnek szól, ki olvassa, 
a másik Bornemisza tudós kőiének. Ezért ír latin előszót Pesti 
Gábor is: az előszóba foglalt irodalmi hitvallásnak szólnak a híres-
bécsi tudósok üdvözlő versei; bár a magyar Üj Testamentumot 
és a magyar Aesopust a szerző bécsi professzorai nem is tudták 
megítélni 

Alexandriai Szent Katal in verses legendája mellett, melyben 
a humanista kompozíciót és lélektani érdeket már Riedl Frigyes-
észrevette s Thienemann Tivadar Platónnak és Aristotelesnek a 
XV. század válságára jellemző szembeállítását hangsúlyozza, bizo-
nyára az Érdy-kódex előszava érezteti a legkiélezettebben a kor 
erkölcsi válságát. A humanizmus határozottabb befolyását nem 
tudjuk benne kimutatni, hiszen a nemzeti nyelv humanista és 
egyházi célkitűzése aligha azonosítható minden vonatkozásban. 
Lehet, hogy részben már a humanista törekvések hatásának kell 
tulajdonítanunk, de éppen a XV. század folyamán a nemzeti 
nyelvű bibliafordítás kérdését sokan tekintik a kor aktuális, még 
nyilt kérdésének, mellyel szemben az egyház még nem foglalt 
határozottan állást. A kor előreformációs törekvései középpontjá-
ban mindig a nemzeti nyelvű biblia és istentisztelet áll s ezeknek 
a gondolata nem mindig a legnagyobb műveltségűek mély be-
látásából fakadt. Többször lehetünk tanúi annak — így Erdélyben 
1476-ból van rá adatunk —,20 hogy alulról, a nép köréből indul el 
a mozgalom az anyanyelv egyházi jogosítása érdekében: vallási 
szükségleteik melegebb kielégülését várják tőle.21 A köznép széle-
sebb rétegeiben kétségkívül a ferences szellem ébresztette ezt a 
vágyat,22 ha nem tehetjük is meg ezt kódexirodalmunk keletke-
zésének mindent megmagyarázó elvévé. De a humanizmus köz-
vetlen befolyását is csak ott kereshetjük a l ingua vulgaris gon-
dolatára, ahol nem pusztán a nyelv használata, hanem annak 
fejlesztése, művelése a cél s ahol ezzel kapcsolatban a nyelvre 

20 V. ö. Horvá th Cyrill: Huszita emlékeink. IK. 189G. 
! 1 V. ö. Schairer: Das religiöse Volksleben am Ausgang des Mittelalters_ 

(Beitr. z. Kulturgesch. d. MA. u. Renaissance, H. 13.) 1914. 
22 V. ö. Thienemann Tivadar: Városi élet a magyar középkorban. Mi 

nerva. 1923. 41—69. 11. 
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vonatkoztatott nemzeti büszkeség gondolata is fellép. A biblia 
nemzeti nyelvű magyarázatát a középkori theológia utolsó nagy 
képviselője, Mátyás humanis ta udvarának szigorú bírálója, Pcl-
bárt is követeli.23 Az Érdy-kódex szerzőjét is csak érint i az ú j 
szellem —• talán ennek kell tulajdonítanunk nyelvészeti érdekű 
magyarázatait, stílusméltató megjegyzéseit, melyeket Horváth 
János kiemelt — s nem a középkorral, hanem a „Lutherana 
haeresis"-szel áll tudatosan szemben. 

Erasmusnál a lingua vulgarisnak éppen theológiai oldala 
hangsúlyozódik: Isten igéjének mindenkihez el kell ju tn ia ; egyéb-
ként, mint humanista, a latin nyelv arisztokratikus elkülönözött-
ségébe zárkózik. Erazmista, volt-e a névtelen karthauzi szerzetes? 
Csak annyit állíthatunk határozottan, hogy a nemzeti nyelvű 
bibliaolvasás kérdésében egy nézetet vallott Erasmussal. Nyilat-
kozta mindenesetre jelentős dokumentuma annak a szükségletnek, 
melyből már természetesen folyik, hogy a meginduló magyar 
könyvirodalom először Erasmus nevét, Erasmus szellemét hozza. 
A bölcs életformáját, amiüt Erasmusban megtestesült és a Mohács 
előtt álló budai udvar erazmistáira hatott, Thienemann Tivadar 
elemzi.24 De a magyar irodalomra csak Mohács u tán hat Eras-
mus és csak az, amit fölényes szelleméből a reformáció — protes-
táns egyház és humanista iskola — a maga céljaira tud fel-
használni. 

Erazmista latin nyelvkönyveket lát el magyar értelmezések-
kel Sylvester János: ezek a legrégibb magyar nyomtatványok.25 

Komjáthy Benedek Erasmus szövegéből fordítja Sz. Pá l leveleit,28 

Pesti Gábor a négy evangéliumot s a latinnyelvű előszóban Eras-
mus tekintélyével bizonyítja a nemzeti nyelvű bibliafordítás jogos 
és szükséges voltát. Azt, ami már szembekerül az Érdy-kódex 
programmjával, vagy mindenesetre már fontos lépés hozzá képest, 
Pesti Gábor Aesopusi meséi hozzák először. Az Érdy-kódex és a 
Magyar Aesopus előszava egyaránt a külfölddel tesz összehason-
lítást és elmaradottságunkat panaszolja. De míg a karthauzi név-
telen csupán bibliát, szentek életét, prédikációkat akar a latinul 
nem tudókhoz az anyanyelv segítségével közvetíteni, addig Pesti 
Gábor, látva, hogy minden nemzet fia övéinek nyelvét és szellemi * 

23 Szilády Áron: Temesvári Pelbárt élete és munkái. Bp., 1880. 30. 1. 
24 Thienemann Tivadar : Mohács és Erasmus. Minerva. 1924. évf. 1—65. 11. 
25 Melich János: A legrégibb magyarnyelvű nyomtatványok. IT. 1912. 
26 Eupp Kornél: Komjáti Benedek és Erasmus. EPhK. 1895. 
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tehetségét művelni törekszik s erre a célra másutt már a fordí-
tásuk nagy bőségével rendelkeznek, így fogalmazza meg irodalmi 
célkitűzését: „Cur quaeso non liceat mihi quoque linguam et 
ingenium nostrorum, doctrinis veterum sapientum, pro mea virili 
exornare, et patriae, cui semel omnes debemus, s tude re f Ö tehát 
már világi művek, a „régi bölcsek", azaz az ókori klasszikusok 
műveit akarja, az előbbrehaladott külföld mintájára, magyarul 
megszólaltatni. Természetes, hogy erre érdemessé elsősorban er-
kölcsi tar ta lma teszi az ókori, pogány írót, hiszen — s mint Új-
Testamentumában, úgy itt is Erasmust idézi —: „Nec enim magni 
refert quo tramite curras, modo ad Christum properes." De az 
erkölcsi tanulság mellett a nemzeti büszkeség nevében már nála 
is jelentkezik a régi magyar irodalom másik jogosító indoka, a 
nyelvmüvelés. A kettőt egyezerre görög írónak — bár latin fordí-
son keresztül való — fordításával szolgálni oly kezdemény, melyet 
egy másik bécsi diák, Bornemisza Péter folytatott. Közbül neve-
zetes húsz esztendő esik, a bécsi egyetem tanári kara is kicserélő-
dött és ugyanazokról a katedrákról, melyekről Pest i Gábor elé 
Erasmust tűzték szellemi vezető gyanánt, egyfelől Melanclithon 
nemzetnevelő komolyságát, másfelől a francia Pléiade nemzeti 
irodalmat teremtő humanista programmját közlik Barnemiszával. 

Bornemisza, mikor tanára, Tanner György útbaigazításai 
alapján protestáns humanista iskoladrámává dolgozza át Sopho-
kles Elektráját, kettős irodalmi célkitűzést vált valóra. Mindkettő-
ben tulajdonképen Pesti Gábor vezető gondolata ju t világosabb 
öntudatra, határozottabb megfogalmazáshoz, valószínűleg a bécsi 
egyetem már előbbrehaladott humanizmusának megfelelően. Az 
ókori klasszikust mint erkölcstanítót állítani a keresztény község 
elé: ebben az eljárásban a wittenbergi humanista kör irányára 
ismerünk. Ezt az i rányt Melanchthon személyes tanítványa és 
Tanner György elődje a bécsi egyetem görög nyelvi katedráján, 
a magyar Sylvester János is képviselhette Bécsben. Ez az első 
kísérlet a pogány ókor újjászületését átélő keresztény lélek egyen-
súlyának a helyreállítására. 

A programm másik, művészi oldala, kétségkívül a Pléiade 
* célkitűzésével rokon: „cmnibus recte iudicantibus notum est, 

Hungaricam linguam iam a paucis annis seribi coepisse, quae 
nobis cum Ciceronis, tum omnium humaniorum gentium exemplo 
indies magis magisque gravissimis de causis pro viribus excolenda 
et locupletanda est". Éppen itt van a legfőb novum Pesti Gábor-
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lioz képest: az antiquitas formai mintaadása a lingua vulgaris 
kiképzésében. Már Dante De vulgari eloquentia című traktatusá-
ban találkozunk e gondolattal-7 s a XVI . század annyira a maga 
p r o g r a m m e r a ismer benne, hogy mikor felfedezője, Trissino, az 
olasz klasszicizmus legbuzgóbb apostola, 1529-ben kiadja, legtöbben 
az ő hamisítványának, ügyes pszeudoepigrafikus pártiratnak tekin-
tik Dante értekezését.28 Melanchthon körében a kereszténységgel 
hozzák szintézisbe a humanizmust, ez nemzetivé válásának lett 
legtermée^etesebb út ja s Franciaországban — mint a Pléiade 
programmja, Du Bellay Defence-kban j u t a legrészletesebb ki-
fejtéshez.28 S talán Tanner György közvetítésével, de mindenesetre 
ezen az úton, Franciaország felől, jutot t el Bornemiszához is a 
legvalószínűbben. Hogy mit és hogyan valósít meg belőle, azt a 
legszebben az Elektra kommosza. mutatja.30 

Bornemisza nem egyedüli kiindulópontja, de mindenesetre leg-
teljesebb összefoglalója és legtudósabb képviselője a X V I . század 
nemzeti nyelvű humanizmusának. Ennyiben ő a korszak középponti 
alakja. A kumanizmus a XV. században a közös latin irodalmi 
nyelvben egyesülő kozmopolita ember-ideált jelentett, melynek 
magaslatáról Janus Pannonius nem egyszer illeti kicsinyléssel a 
magyar barbárságot, a maga barbár anyanyelvét, itt pedig a 
nemzeti műveltség létrehívója. A nemzeti kultúra követelése, az 
anyanyelv felkarolása a humanizmus legtermészetesebb követke-
zése, hiszen, míg a középkor az ókorból elismert igazságtörmeléke-
ket részleges kinyilatkoztatásoknak tekintette, a humanizmus — 
és ez a tulajdonképeni megkülönböztető jegy — a görög és latin 
kultúra mögött a kul túrát teremtő nemzeti közösséget keresi. 
Ezért állnak mindenütt a humanisták az ú j nemzeti kultúrák böl-
csője előtt. S ezért lesznek mindenütt a nemzeti hagyományok 
ápolói; Olaszországban természetesen ez is a klasszikus ókorba vezet. 
Németországban Tacitus ideális rajza a germán őskorról lesz sokat 
emlegetett indokolása a nemzeti büszkeségnek, nálunk is keresik 
az előkelő rokonságot 9 ez az érzelmi motívuma annak a héber-
magyar összehasonlító nyelvészetnek, melynek módszeres lehető-

27 I I . k. 6. — De i t t még a mintaadó klasszikusok sorát a középkori érté-
kelés szabja meg: Vergilius, Ovidius, Stat ius és Lucanus, a prózában Livius, 
Plinius, Frontinus, Paulus, Orosius. 

28 K. Vossler: Poetische Theorien in der italienischen Frührenaissance, 
Berlin, 1900. Lithist. Forsch. XI I . 21. i. 

2 0 Zolnai Béla: Nyelvek harca. MNy. 1926. 
80 V. ö. Nyugat. 1931. I. 124—126. 11. 
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ségeit a humanista nyelvtudomány szabja meg. Humanista tudo-
mányosság és nemzeti hagyomány között nincs e korban ellentét. 
A néphagyományok felhasználásával s az antik stílus-eszményhez 
való alkalmazásával akarnak a legkiválóbbak magyar irodalmi 
nyelvet teremteni. 

Az sem merőben külsőleges vonása e korszak irodalmiságá-
nak, hogy sokan — a humanizmus megmagyarosodását jelentő 
nevek közül legtöbben — a latinnyelvű irodalomban is résztvesz-
nek. Maradtak ránk latin költemények Istváníi Páltól, az első 
humanista tárgyú széphistória szerzőjétől, Hunyadi Ferenctől, ki 
magyarul a trójai mondakört a X V I . század folyamán a legtelje-
sebben dolgozza fel Illyefalvi Istvántól, ki Buchanan Jephta-
t ragédiá já t hozza át — mint bibliai epikumot — irodalmunkba, 
stb. Enyedi György, a Gisquardus és Gismwnda c ímű Boccaccio--
Beroaldus-féle széphistória szerzője Heliodorus Acthiopikáját 
ford í t ja latinra, sőt Horányi szerint Balassi is „suavis in latina 
lingua pceta". 

Különösen fontos ez a kétnyelvű irodalmi gyakorlat azoknál 
a költőknél, akiknél a humanizmus versformabeli újságot jelent. 
Sylvester János magyar és latin disztichonjainak lélektani össze-
függését Négyesy László is megállapítja, mikor a r r a a kérdésre 
keres feleletet, hogy Sylvester fejlett technikája nem feltételez-e 
előzményeket. „Erdősinek volt előzője: maga magának a latin 
hexaméterekben."31 

Egyébként ekkor még csak r i tkán ilyen szoros a kétféle iro-
dalmi gyakorlat összefüggése, éppen formai tekintetben. Különö-
sen az epikus költőknél: széphistóriáink stílusán alig hagy nyo-
mot humanista formai vívmány, nyilván, mert éppen az epikus 
költők találták szemben magukat a legerősebb korábbi formai 
tradícióval. Formailag alig lehet különbséget tenni a humanista 
tárgyú széphistóriák és a tárgyukban is középkori hagyományt 
folytató históriás énekek és bibliai tárgyú epikus költemények 
között. A Spiclmanndichtung sablonjait32 mindegyiknél megtalál-
juk. S éppen az a körülmény, hogy ezek a XVI. században a leg-
különbözőbb műveltségű és érdeklődési körrel bíró költőknél fel-
lelhetők, mutatja, hogy ez az epikus stílus már korábban kiala-
kult, a Spielmanndichtung forma-sablónja legkésőbb a magyar 
epika szóbeli közlésének utolsó fázisában vert gyökeret, vált 

51 Néeyesy László: A mértékes magyar verselés története. Bp., 1892. 22.1. 
32 V. ö. Petz Gedeon: Magyar és német hegedősök. IK. 1891. 22—31. 11. 
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magyar epikus hagyománnyá. Humanis ta stílus első merészebb 
jelentkezése epikus költészetünkben: Enyedi széphistóriája. A mi-
tholcgia mint stílus, az antik istenvilág mint metafora-készlet: 
„Mindenütt az Cupidon és az Venuson a szerelmet kell érteni, mert 
az Pogánok ezeket tar t ják vala a szeretet Isteninek." Itt folytatja 
Gyöngyösi, de a magyar epikus kompozíció renaissauce-míntá-
lmz szabása mindenestől a XVII. századra marad: Zrínyinél az 
olasz renaissance-eposz, Gyöngyösinél a humanista latin panegí-
rikus, bár egy-egy ponton ők is már korábban magyarrá vált 
epikus hagyományhoz csatlakoznak. Enyedihez is nagy fit vezet, 
ha meggondoljuk, hogy pl. Péchy Ferenc a korszak küszöbén, 
1525-ben, még milyen szorgosan tisztogatta meg minden mytholó-
giai vonatkozástól Antonius Mancinellus Weliternus Szent Mik-
1 ós-himnuszát. 

Humanista stilisztikai gondolat hatása a XVI . századi 
magyar stílusra csak azon a ponton általános, ahol ez is a nép-
hagyományhoz való leszállást jelentette, t. i. a közmondások hasz-
nálatában. Kódexirodalmunkban még nem igen találkozunk vele, 
most pedig alig van író, kinél ne lehetne felfedeznünk. A leg-
tudatosabban humanista stílus-eszményhez igazodó Bornemisza 
Pétertől a humanista műveltséggel bíró, de avval sok tekintet-
ben ellenkezésbe kerülő Heltai Gáspárig mind egyek a közmon-
dás, a benne megnyilatkozó régi bölcseség tiszteletében. 

A közmondások formai és tartalmi értékét — a lingua vul-
garis közmondásait — már Petrarca kiemelte. Erasmusnál lesz 
a proverbium az elegáns stílus követelménye: „quantum vei dig-
nitatis, vei veneris adiungat orationi tempestivus proverbiorum 
usus, non arbitro pluribus explicandum. Pr imum enim quie non 
videt, quantum maiestatis vei ex ipsa antiquitate concilient ora-
t ioni? . . . Proinde si scite et in loco intertexantur adagia, fu tu-
rum est, ut sermo totus et antiquitatis ceu stellulis quibusdam 
luceat, et figurarum arrideat coloribus, et sententiarum niteat 
gemmulis et festivitatis cupediis blandiatur: denique novitate 
excitet, brevitate deleetet, authoritate persuadeat". A csak lati-
nul író Erasmus természetesen itt is a latin stílust és a latin 
és görög írókból összegyűjtött közmondásokat, illetőleg közmon-
dásszerű szentenciákat érti, de közelfekvő gondolat volt a nem-
zeti nyelvet művelő humanistáknál anyanyelvüknek ezen a pon-
ti 4i a humanista stílus-eszményhez való alkalmazása. Első kőz-
ni on dalgyűjteményünk nem más, mint Erasmus Adagiahmk 
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magyar kiegészítése s a gyűjtő, Baronyai Deesi János, elősza-
vában csekély változtatással és kiegészítéssel —• így pl. hírt ad 
egy korábbi hasonló jellegű munkáról — Erasmus prolegomenáit 
adja és a közmondások stilisztikai jelentőségét is majdnem szó-
szerint Erasmus előbb idézett «óraival határozza meg. A protes-
táns' kor szelleméből könnyen érthető, hogy ez a stílus-gondolat 
lett a legnépszerűbb, a legtermékenyebb a humanizmus vala-
mennyi fo rmai újsága közül. 

A humanizmus egyéb formai eleme lassan hódít tért. Alig-
hanem része van ebben annak is, hogy a magyar irodalmi tevé-
kenység éppen a humanista íróknál többször csak áldozatszámba 
menő leszállás az alacsonyabb műveltségű közönség igényeihez. 
Pormai újságot éppen azoknál találtunk, akiknél a magyarul írás 
motívuma nem ez az áldozatkészség, hanem a nyelvre vonatkoz-
tatott nemzeti büszkeség volt: Bornemiszánál, Sylvester János-
nál és Vilmányi Libécz Mihálynál. A többieknél: a világhírt, 
a tudós világ elismerését latinnyelvű munkásságuk biztosítja. 
S valóban, a már világnagyságszámba menő Janus Pannonius-
nak a magyar deákság minden korszakában vannak követői, a 
XVI. században főleg Sambucus (Zsámboki János), kinek emblé-
mái Shakespeare-re is hatottak.33 A humanizmus kettős értelem-
ben jelent európaiságot. Latinnyelvűsége segítségével lép a 
magyar szellemiség a nyugat i kultúrába (Sambucus fordításá-
ban még Tinódi Egri história ját is olvassák magyarul nem 
tudók) s a vele kapcsolatos magyarnyelvű irodalom, eredetiségre 
nem is tar tva igényt,31 az eredetileg latin műveltséget közvetíti, 
a latinul nem tudó egész nemzet erkölcsi hasznát tar tva szem 
előtt. Természetes, hogy ennél az utóbbi író-csoportnál a didaxis, 
az erkölcsi tanulság adja meg a szépirodalom jogosultságát. Pesti 
Gábor és Bornemisza Pé te r vonalának egyoldalú folytatói ezek. 
Náluk válik igazán a klasszikus irodalom és a humanista köl-
tészet erkölcsi példatárrá protestáns prédikátorok kezében. 

Hová lesz e közben Erasmus öröksége? Thienemann Tiva-
dar, Dudith András és Dávid Ferenc gondolatvilágában az eraz-
mista felvilágosodott vallásosság további életét muta t ja ki, de 
ezek a mozzanatok ekkor még nem lehetnek a magyar irodalmi 

s s Dézsi La jos : Magyar irodalmi hatás Shakespeare költészetében. IT. 
Ш9. 233. s к. Ik. 

84 V. ö. Kerecsényi Dezső: Elvi kérdések a régi magyar irodalomban. 
Minerva. 1922. 171. 1. 
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fejlődés mozgatói. Dudith András a tridenti zsinaton aratot t 
fényes szónoki sikere után gáláns kalanddal vész el szemünk elől 
Lengyelországban s Dávid Ferencben majd csak az erdélyi nyo-
mait járó Kazinczy ismer uj jongva a maga lelke rokonára. 

Azok a magyar prédikátorok és iskolamesterek, akik, mint 
közvetve vagy közvetlenül Melanchthon tanítványai, Luther lel-
kével teremtenek magyar irodaimat, Erasmus szkepszisétől és 
szélső individualizmusától egyaránt távol állanak. Erasmus élet-
műve inkább csak közvetett ú t ja in hat. Ö sürgette a nép bibliá-
ját, a németség számára ezt Luther valósítja meg, de Erasmus 
szövegmegállapító tevékenységét, az ő latin újtestamentumát fel-
használva: s a XVI. század magyar irodalmának is ez a legfon-
tosabb teendője. S valószínű, hogy Erasmus hatása alatt propa-
gálja Luther is az aesopusi mesék naiv bölcseségét. Tudjuk, hogy 
Erasmus mily sokra becsülte ezeket s az első magyar Aesopus, 
a Pesti Gáboré, még az ő tekintélyére hivatkozik e mesék erkölcs-
nevelő értékét illetőleg. De milyen messze áll már a talán tar-
tózkodásból, talán gyöngeségből csupán papi hivatásáról lemondó 
Pesti Gábor eszményképétől, Erasmustól, másik aesopusi mese-
írónk, Heltai Gáspár, a harcos reformátor. Egy fabula ellentétes 
„értelme" éreztesse a kettő közt tátongó szakadékot. Pestinél a 
farkas szabadsága, Heltainál az eb engedelmes szolgálata a köve-
tésro méltó példa: „ . . . M e r t noha szabadon megyen a farkas: 
de azért mindenkoron félelemben és rettegésben vagyon . . . Ezért 
jobb az embernek, hogy az Istennek akarat ja és rendelése ezerént 
szolgálatban, munkába legyen foglalatos, az emberi társaságnak 
megsegítésére és hasznára, hogy nem mint magának lenne, és 
a testi szabadságban, és gyönyörkedésben tunyuljon és elrestül-
jen." Íme, Heltai éppen az Erasmusban megrótt homo pro se 
ellen szegzi Luther vallásos alapgondolatú szocializmusát.35 

Erasmus néhány erkölcstanító müvét is olvassák és lefor-
dítják még. így a Civitas Morum iskolai célra szánt átdolgozá-
sának magyar fordítása a XVI . század utolsó évtizedében három 
kiadást is elér s az Enchiridion Christiani Militis 1627-ben jele-
nik meg magyarul. Sőt Cicero leveleinek Sturm-féle válogatása 
még 1664-ben is Erasmus két pedagógiai tartalmú episztolájával 
megtoldva jelenik meg Lőcsén, és Erasmus szövegében lesznek 
három évszázadon át Cato erkölcsi párversei iskoláink kedvelt 

85 A két magyar Aesopus alapvető különbségére már Kerecsényi Dezső 
rámutatot t : Prot. Szemle. 1929. 472. s к. Ik. 
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olvasmánya s alapja a magyar fordításoknak. De mindez nem 
jelent többé erazmizmust, még az erazmista békegondolat fel-
hangzása sem Magyari Is tván ajkán,36 s lia még 1785-ben is akad 
magyarországi Cato-kiadás, mely Erasmus szövegét változatlanul 
hagyja, nem Erasmus eleven hatását bizonyítja többé, hanem 
csupán azt, hogy klasszika-filológiánk, mely a XVI. században 
kora európai színvonalán állott, ezen a színvonalon megmereve-
det sa szövegkritika újabb eredményeiről, már Scaligerről sem 
vesz tudomást.37 

A filológia, visszafejlődése hamar hagy nyomot a magyar-
nyelvű irodalmon is: nem a humanista bécsi egyetem, hanem 
az iskolás eruditio adja meg hátterének humanista elemeit. Ha 
Pesti nem görögből fordí t ja akár az evangéliumot, akár Aeso-
pust, hanem Erasmus latinjából az elsőt, erazmista latin gyűj-
teményből a másodikat, ez nem jelenti járatlanságát a görög 
nyelvben, liánéin egyfelől theológiai álláspontját, másfelől az 
aesopusi mese egy egészen határozott irányához való csatlakozá-
sát. Sylvester János a görög nyelv professzora, Bornemisza is 
elég tanújelét ad ta alapos filológiai képzettségének, úgy, hogy az 
Electra személyneveinek latinos formái miatt nincs jogunk az 
eredeti Sophokles ismeretét kétségbe vonnunk. De a század vége 
felé hovatovább ú j r a elvvé lesz a középkori „graeca non legun-
tur", másfelől a magyarnyelvű irodalom művelése a vezető tudós 
réteg kezéről iskolamesterek, prédikátor-költők és előkelő dilet-
tánsok kezére került. Az alkalomszerűség ihletében nyert érzelmi 
intenzitásban, de veszített a tudományhoz tartczásban. A követ-
kező században nem is találunk poétát, ki a latin poézisben és 
magyar versszerzésben is járatos lenne. Kora egész klasszika-filo-
lógiai és bibliai tudományát (főleg ez utóbbi vár még alaposabb 
megvizsgálásra) Bogáti Fazekas Miklós egyesíti utoljára egy kéz-
ben a magyar versszerzővel. Ami a görög irodalomból a többiek 
révén hozzánk jut, homerosi mondatörmelékek, görög regény, 
Anakreon (Balassi), azt versszerzőinkhez latin feldolgozások köz-
vetítették. 

Természetes, hogy a reformáció sodrában Bornemisza iro-
dalmi programmjának erkölcsnevelő, didaktikus oldala lett a 
népszerűbb; a bibliával kezükben ú j etikai kul túrát teremtő pré-

88 Tnróczi-Trostler József: Az országokban való sok romlások okairól. 
Minerva. 1930. 

8 ' Némethy Géza: Cato párverseinek magyarországi kiadásai és fordí-
tásai. EPhK. 1889. 
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dikátorok munkájuk kiegészítésére, hathatós segítségre ismernek 
benne. S itt, a prédikátor-költők ajkáról halljuk először azt a 
panaszt, mely azontúl Széchenyiig és Petőfiig még sokszor fog 
feüiangzani a műveltségtől elmaradt magyar nemesség szatirikus 
ra jzában: 

Urak, ha nem bánnátok, egyet szólnék, 
Házatokban minap széttekinték, 
Sehol én csak egy könyvet nem láthaték, 
Pintes serleget, oxstáblát láthaték. 

Oly igen féltek tű lám az papságtól, 
Hogy nem tanultok ez pogán királytól, 

(t. i. Ptolemaios Philadelphosról van szó) 
Az vitézség meg lehet a pennától. 
Bár ne félnétek úgy az bibliától. 

Csak azt ne gondoljuk, hogy e sorokban specifikusan magyar 
állapotokat rajzol Ilosvai Selymes Péter. A reformáció könyvvel 
és írótollal — és nem csak a bibliával — teremtett ú j etikai kul-
túrát, mely éppen ezáltal jelentett irodalmi műveltséget is. Német-
országban Luther védi meg az írótollat a karddal szemben38 s 
az anyanyelvet használó legnagyobb német humanisták egyike, 
Sebastian Franck, kit valószínűleg a mi Heltai Gáspárunk is 
ismert, Ilosvaihoz egészen hasonló szavakkal ostorozza a kora-
beli német urakat, amiért a tudomány helyett csak a részeges-
kedésre és háborúra gondolnak.311 A humanista „Anstandslittera-
tu r" az urbanitás nevében fordul a részegség és tobzodás ellen,40  

Sebastian Franck és Ilosvai a tudományt a laikus értékei közé 
tudó ú j etikai kultúra magaslatáról. 

Bornemisza programmjának másik oldala, a nyelvművelés 
gondolata, Balassi Bálinthoz vezet. Balassi személyes tanítványa 
volt Bornemiszának s ennek a ténynek éppen az említett ponton 
való jelentőségét már Ferenczi Zoltán hangsúlyozta. (Az Electrá-
hoz csatolt utószóban.) Zolnai Béla Balassi „platonizmusának" 
is első személyes indítékát még Bornemiszának a fogékony tanít-
ványra tett hatásában keresi (Minerva, 1928). I t t azonban nem 
ár t az óvatosság: Balassi humanizmusa tartalmilag egészen más, 
mint a Bornemiszáé és egészen másnemű forrásokból is táplál-
kozott. Csak az anyanyelv kiművelésének a gondolatát tanulhatta 
nevelőjétől Balassi (s a köréje csoportosult fiatal poéták), de már 

88 V. ö. Thienemann T.: Irodt. alapfogalmak. 1930. 152. 1. 
" V. ö. H. Hintze: Der nationale и. humanitäre Gedanke etc. Euphorion. 

1929. 135. 1. 
A. Börner: Lateinische Literaturdenkmäler. IG. sz. 1903. XI. 11. 
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a humanista szerelmi lírához való csatlakozásával elhatározó 
további lépést tesz a világiság i rányában. Éppen a szerelmi köl-
tészetről vallott felfogásuk m u t a t j a legkirívóbban az ellentétet: 
Bornemisza puri tán erkölcsi szigorúsága mellett tudós gőgje 
szempontjából is kikél az álnokul költött fabulák, a v i rág és sze-
relemének ellen, Balassi főtaní tványa, Rimay János , éppen az 
cruditióval s a m a g y a r nyelvnek egy ú j területen való kifejté-
sével — ez a nagy ellentét mellett is a Bornemisza excolenda lin-
Í/Májával közös — igazolja Balassi szerelmi költészetét. 

Balassi költészetét — ez már a barokk-irodalom „genetikus 
önszemléletére" jellemző — Rimay J á n o s is renaiseance-előzmé-
nyekből magyarázza. Renaissance és humanizmus — reformáció 
— nemzeti irodalom: ő már világosan lá t ja a folyamatot. S neve-
zetes: ezt avval a költővel kapcsolatban állapítja meg, ki betelje-
síti a vázolt fejlődést, az a tanítvány, ki az ú j ízlésfaj felé mutató-
lehetőségeit a legteljesebb határozottsággal fejleszti, túlozza 
tovább. A XVI . század magyar i rodami fejlődésének csúcspont-
ján Balassi áll s erről a csúcsról m á r a barokkra nyílik kilátás. 
A m a g y a r barokk líra tőle folytatódik. 

II. Humanizmus és barokk. 

Melanchthonnak a reformáció etikai kul túrá jával szorosan 
összefonódó humanizmusából nem vezet út a barokkba. A XVII . 
századon Sturm egyoldalúan formális szempontú humanizmusa 
uralkodik. már akár Sturmból merítet t a jezsuita Ratio Studio-
rum, min t maga S t u r m állította, aká r vele közös forrásból, mint 

» 
az ú j abb neveléstörténeti kutatás valószínűnek t a r t j a . " A Ratio 
Studiorúm avval okolja meg a klasszikusok olvastatását. hogy 
a tiszta latinságra szebb példákat szolgáltatnak, mint az egyház-
atyák. A tridenti zsinaton, mely a következő, X V I I . század iro-
dalmi irányvonalai t is jelentékeny mértékben meghatározza, 
ugyanez a formális szempont fogad ta t j a be a keresztény kultú-
rába a pogány írókat. „Azon könyvek, melyek kaczér avvagy ocs-
mány dolgoknak le-írását tárgyokká tették, mivel nem csak a' 
hitet oltalmazni, hanem ollyatén könyveket is, mellyeknek olva-
sásából az erkölcs könnyen meg-romolhat, számba venni kelletik; 
erőssen meg-tiltatnak; és, kiknél találtatnak, a' Püspöktől jól 

4 1 Bernhard Duhr S. J .'.Die Studienordnung der Ges. Jesu. (Bibliothek 
d. kath. Päd. IX.) Fre iburg in Breisgáu, 189«. 12. 1. — Fináczy Ernő: A re-
naiesance-kori nevelés története. Bp., 1919. 247. 11. szerint Sturmból is merítet-
tek a jezsuiták. 
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meg-büntettessenek. De a' Pogányoktól Írattatott régi könyvek 
a' szállásnak ékessége és tulajdonsága miatt meg-engedtetnek, 
de a' gyermekek előtt semmiféle-képpen elő-ne-hozattassanak, előt-
tük el ne olvastassanak."42 Ez már az az érv, mely Balassi köl-
tészetének apológiájában is elhangzik Rimaynál. 

A XVII . században két renaissance él egymás mellett: a fel-
támadt pogány ókor, mely nem szorul ki többé a keresztény kul-
túra tudatából és a tridenti zsinaton ú j ra tudatosított keresztény 
középkor. Az irodalmi barokk karakterisztikumát e kettő küz-
delme adja meg — másodlagos, irodalmi úton, tudós módra köze-
líthető meg mindkettő — s szintézisre csak egy út nyílik, a for-
mai szempontot hangsúlyozó humanizmus útja. Ezért jutottunk 
a humanizmus francia-román-gyökerű ágán a barokkhoz (Sturm 
is Párizsban tanult és Budaeus tanítványa volt!) s ezt a fejlő-
dést tetőzi be nálunk Pázmány keresztény ciceronianismusa. 

A humanizmus itt esztétikai kultúrát jelent és nem etikait, 
mint Melíinchthonnál. Ez magyarázza meg az antik mythológia 
előtérbenyoinulását is: „ . . .m ive lhogy . . . a Poësist is követtem 
ezen verses históriácskámnak dispositiójában, azért szaporítot-
tam azt holmi régi fabuiás dolgoknak, hasonlatosságoknak, és 
másféle leleményes toldalékoknak közben vetésével", — mondja 
Gyöngyösi István Kemény Jánosáról. Merészebb mythológiai 
macliinával Enyedi Györgynél találkoztunk először 9 az ő véde-
kezését még Rajnis Józseftől is fogjuk hallani:43 ékes bizonysága 
ez a magyar barokk szívós életének. 

A XVII . század több oly ponton is mutat reakciót az elő-
zővel szemben, melyet az ellenreformáció theológiai reakciója 
magában véve nem magyaráz meg eléggé. Reakciót mondok, ami 
nem jelenti okvetlenül az előző fok háttérbeszorulását, hanem az 
előző korszak még eleven erőt képező eredményével szemben 
való tudatos állásfoglalást. Csak szempontok és nem állásfogla-
lások lehetnek korszerűek. A Cantus Catholici ugyanabban az 
esztendőben lát napvilágot a világi, sőt — horribile dictu — sze-
relmi költészet térhódítását megdöbbenve konstatáló előszóval, 
mint amelyben az Adriai Tengernek Syrenája, s itt az ország 

4a A nevezetes Regula 7.-et szándékosan idézem Dugonics szavaival: ő is 
benne él még e barokk irodalomfelfogásban és Gyöngyösi Cupidója védelmére 
hozza fel a tridentinumot: Gy. I. Költ. Maradv. I. LXI . 1. 

43 L. Rá jn i s : A poétái Mesterségek közönséges Regulái, melyet a szom-
bathelyi papnevelő intézet kéziratából Ágh Lajos Norbert ismertet: Kőszegi 
Rájnis József élete és munkái. Bp., 1890. 183. 1. 

1* 
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első főura szerelmi költeményeit is kiadja nyomtatásban, amire 
tudvalevően idáig nem volt irodalmunkban példa. S ezt a két 
ellentétet egy korszak magyarázza, mint ahogy egy korszak szem-
pontjából kell megértenünk Haller János purizmusát és Zrínyi 
eljárását, ki tudatosan kever török, horvát és deák szókat ver-
seibe, „mert szebbnek is gondoltam úgy, o.sztán szegény az magyar 
nyelv: az ki históriát ír, elhiszi szómat". 

A XVI . század eredményei élnek a XVII. században is 
tovább: Bornemiriza stílusmintát akar fordítással adni, Pázmány 
Péter már nem ismeri a fordítás ilyen jelentőségét, csak tartal-
mat akar fordítás ú t ján közvetíteni,'4 igen, de a Ciccronis 
exempt um éppen az ő mondat-kompozíciójában éri el tetőpontját. 

A középkor renaissanoe-a nemcsak a vallásos irodalomban 
érvényesül (Ének a gazdagról, Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa 
és Tintinnabuluma, Szécsi János látomása, az Imitatio Christi, 
melyet csak most, 1600-ban méltattak először kinyomatásra stb.), 
a világi irodalom is visszatérést mutat a középkorhoz. A XVI. 
században tanúi lehettünk annak, hogy mint szorítják ki a trójai 
mondakör és a Nagy Sándor-életrajz eredetibb — bár legfeljebb 
egészen kivételesen görög — forrásai a középkori pszeudoepigra-
fikus Dares Phrygiust és Kallisthenest, most a Gesta Romanorum 
szomszédságában mindkettő e hírhedt középkori feldolgozások 
alapján jelenik meg Haller János Hármas históriájában.43 Szép 
МадеПопа lovagregénye is most érkezik el hozzánk: a képzelet 
— humanista szempontból nézve: barbár — felszabadulása ez. 

A költészet mindjobban eltávolodik a tudománytól, az ihlet 
joga mindjobban érvényesül benne. Gyakran találkozunk nyilat-
kozatokkal a gyors dolgozásról. Zrínyinek „egy télben történt 
véghez vinnie" munkáját, Angelus Silesius avval dicsekszik, hogy 
a Cherubinischer Wandersmann első 'könyvét négy nap alatt írta. 
„Diese Reimen, gleich wie sie dem Urheber meistenteils ohne Vor-
bedacht und Mühsames Nachsinnen in kurzer Zeit von dem 

4 1 V. ö. Kempis-fordítása előszavát. Ügy hiszem, ez nem a horatiusi elv: 
Nec verbum verbo curabis reddere íidus interpres — mely Pesti Gábor Aesopu-
sának is egyik mottója. Pázmány fordítói elve theológiai és nem humanista 
műveltségével függhet össze. Hieronymus mondja bibliaforditói e l járásáról : 
„hanc esse regulám boni interpretis ut {Ьиицата l inguae alteriiis suae linguae 
exprimat proprietate". „Et nos hoc sequimur, ut ubi nulla est de sensu mu-
tatio, Latini sermonis elegantiam conservemus." Még több hasonló idézet 
Hieronymus epistoláiból: W. Nowack: Die Bedeutung des Hieronymus für die 
Alttestamentliche Textkritik. Göttingen, 1875. 18. 1. 

45 Király György: A trójai háború régi irodalmunkban. IK. 1917. — Г . 
az: Világbíró Sándor mondája régi irodalmunkban. IK. 1918. 
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Ursprung alles guten einig und allein gegeben worden aufzusetzen, 
also dass er auch das erste Buch in vier Tagen verfertigt hat, 
sollen auch so bleiben und dem Leser verborgenen Gott und dessen 
heilige Weisheit selbst zu suchen und sein Angesichte mit eignen 
Augen zu beschauen." „írtam, az mint tudtam, noha némely 
helyen jobban is tudtam volna, ha több munkámat nem szántam 
volna vesztegetni", „igazsággal mondom, hogy soha meg nem 
corrigáltam munkámat, mert íidőm nem volt hozzá, hanem első 
szülése elménnek", — mondja Zrínyi, hiszen „az kit írtam, mulat-
ságból írtam", amint Koháry is rabsága unalmát akarta elűzni 
fűzfaverseivel. Az írói öntudat nagymértékű elhomályosodása ez, 
ha Bornemisza programmjára, Balassi önérzetére40 gondolunk. 
Be Zrínyi professziója már nem a poézis, „hanem nagyobb s jobb 
országunk szolgálatjára annál". 

A barokk költő nem javít munkáján, nem célozza a tökéle-
tesség befejezettségét: „Istud opus sine studio feci, пес dignum 
apparet."47 Viszont a kezei közül kikerült munkát nem is tekinti 
másképen elnemképzelhetőnek, érinthetetlen, megbonthatatlan egy-
ségnek. Az ellentétet itt is a Balassival való összehasonlítás fogja 
megvilágítani. Balassi, az öntudatos, minden sorának helyénvaló-
ságáról meggyőződött költő, Rimayhoz írt levelében panaszkodik, 
hogy egyesek változtatásokat tesznek kéziratban már elterjedt 
költeményein. Gyöngyösi egyenesen felszólítja erre olvasóit a 
Kemény János hoz szánt, kéziratban ránkmaradt kis értekezésben: 
„Mind azon által a' kik azokhoz többet értenek nálonmál, azok 
censurája alá örömest bocsátom azokat, és a' mit eorrectióra valót 
találnak azokban, a' mint hogy találnak is, annak megigazítá-
sátul nem fogom meg kezeket." 

A tudós költő negatiójával, az iskola és természet szembe-
állításával is itt találkozunk először, Beniczky Péternél: ő a Példa-
beszédek 1. és 150. darabjában nyíltan dicsekszik avval, hogy nem 
járt sok iskolát, a természet szerint í r ja verseit. Bartók István, 
Beniczky barátja és első kiadója, a Magyar Rhythmnsok elő-
szavában „a szegény Beniczky Péter urat" annak példájára idézi, 
hogy alapos latinul tudás nélkül is írhat hasznos dolgot az, aki 
az olvasást nem restelli. Ez az előszó nem jelentheti azt, hogy 
Beniczky nem értett latinul — hiszen a példabeszédek legnagyobb 

46 V. ö. Dézsi bev. Balassi-kiadásához XXXVII . 11. 
47 V. ö. Zrínyi Orpheusának lapszéli bejegyzését a zágrábi kéziratban. 

Négyesy-kiad. 449. 1. 
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része latin minta után készült— latinul tudás latinul írást jelen-
tett s ilyenformán Bartók nyilatkozata a latin és a nemzeti 
nyelvű költészet személyes kapcsolatának a megszűntét dokumen-
tálja. Valóban, a XVII . század folyamán — egészen a korszak 
végén álló Koháry Istvánig — nem találunk költőt, ki önmagá-
ban egyesítené a kettőt. Gróf Balassa Bálint és Zrínyi latin-
nyelvű Szent László-beszéde iskolai és nem írói pályájukkal függ 
össze. Az egy Gyöngyösi Istvántól közöl Dugonics András a 
Murányi Venus némely kiadása alapján deák verseket, „mellye-
ket lalán maga Gyöngyösi szerzett az Örökké-valóságról."48 De 
Dugonics téved, ez a rímes, hangsúlyos asklepiadesekből álló latin 
költemény sem Gyöngyösié. Utolsó soráig megtaláltam Cornerus 
Magnum Promptuariumkban is, melynek 1645-ben már 6. kiadása 
jelent meg.4" 

Arra azért nem szabad gondolnunk, hogy a barokk nemzeti 
nyelvű költői a maguk korának latinnyelvű irodalmával szemben 
is ellentétet jelentenek. A képzelet felszabadulása a latin stíluson 
is nyomot hagy, s ha Norden azt állítja, hogy a humanizmus az 
imitatio-ideállal megölte a latin nyelvet, fejlődési lehetőségét 
elvágta,™ ez azért van, mert csak a XVI. századig tar t ja szem 
előtt a latinság történetét. A barokk a latinnyelvű irodalomban, 
a humanizmus fejlődési folytonosságába illeszkedő latinnyelvű 
irodalomban is áttöri a klasszicitás nyelvi és formabeli fegyel-
mét, s jellemző, hogy a német iskolamesterek féltik is tanítvá-
nyaikat Barclay káros hatásától latin fogalmazványaikra: 
„Audivi ego — halljuk egyszer —, audivi nobilissimum adoles-
centem, qui cum multa ex Barclajo recitasset, pluribus ante annis 
memoriae tradita, et in sui perniciem arctissime custodita, quae-
renti mihi, u t rum aliquid ex Cicerone didicisset, subiratus res-
pondit, aridam illám Ciceronis latinitatem ob sole vis se."51 Ebbe a 
latin barokk stílusba középkori formák is áramlanak, Cornerus 
egyenesen a vallásos mélység, az érzés melegsége nevében része-
síti előnyben ezeket az újabb kor — értsd XV—XVI. század — 

48 Dugonics András Gyöngyösi-kiadása. I. 17%. XXVII . s к. I. 
40 Köv. kiadást használom: Cornerus: Magnum Promptuarium. Viennae 

Austria, 1G72. 763. 1. Memóriáié Aeternitatis. — E költemény szabad átdolgozá-
sát nyú j t j a már egyébként Nyéki Vörös Mátyás először 1636-ban megjelent 
Tintinnabuluma: I I I . rész. 3. 

50 E. Norden: Die antike Kunstprosa. Leipzig. 1898. I I . k. 767. 11. 
51 K. F. Sehniid: John Barclays Argenis. (Lithist. Forsch. XXXI. 1904. 

72. 1. 1. j. 
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tökéletesebb formáival szembon.5-' Történik is kísérlet a két stílus-
eszmény ki egyeztetésére, de Sarbiewski tárgyalása a magyar 
irodalom szempontjából későbbre kell hogy maradjon. Az ő 
hatása — Barclay hatásával együtt — a magyar romantika elő-
készítésében jut jelentőséghez. 

De X V I I . századi világi költészetünk is elsősorban humanista 
latin mintákra támaszkodik. Humanista nyomok a kor vallásos 
irodalmában is találhatók, így a firenzei újplatonizmus első hatá-
rozott magyar visszhangját is csak a XVII . század közepéhez 
közeledve halljuk: Kolosi Török István siralma Az világi embe-
reknek boldogságán és nyomorúságán (Kolozsvár, 1635) egyenesen 
Marsilius Ficinus írásából készült. Kéziratos énekeskönyveink 
erősen humanista színezetű, de nehezen datálható anyagát egye-
lőre figyelmen kívül hagytam s elsősorban azt a két költőt vizs-
gáltam, kik a XVIII. század folyamán a legtöbb kiadást érik el, 
kik úgyszólván a régi magyar világi költészet hagyományát fog-
ják jelenteni. Beniczky Péter az egyik, kinek példabeszédei még 
iskoláskönyvekbe is bejutnak s Gyöngyösi István a másik, kiről 
egyértelműen vallják a XVIII . század magyar írói, hogy „nála 
nagyobb költőt magyar anya nein szült'". 

Rendkívül fontos szempontunkból az a tény, hogy a huma-
nista költészet hatása mindkettőnél műfajt meghatározó: Beniczky-
nél a humanista epigramma-költészet, elsősorban Owenus, Gyön-
gyösinél a humanista panegirikus s kivált ennek legkedveltebb 
típusa, az epikus epithalamium.53 Annak valószínűségére, hogy 
Sambucus latin verses jellemzései hatása alatt keletkeztek Zrínyi 
epigrammái is, már Négyesy László utalt54: a király-epigrammák 
humanista divatába illeszkednek Listius László, majd a XVIII . 
•században Veszprémy Csanádi István király-versei is. 

Gyöngyösiben öntudatra is jut a humanista költészettel való 
összefüggés: a Ueák Poësis példáival igazolja a maga metaplas-
musait: Syncope, Syncresis, Apocope stb. De ez már nem a Bor-
nemisza Péter kimagasló írói kezdeménye: a Nyitrai kódexben 
ránk maradt kis értekezés semmi olyat nem tartalmaz, amit nem 
hozhatott Gyöngyösi a pataki iskola poetica classisából. Minden-
esetre ő alkalmazza, tudomásunk szerint, e kategóriákat először 
a magyar költői nyelvre. Érdeme i t t is az, amit más összefiiggés-

:s2 Magnum Promptuarium. Ad Lectorem. 
" IK. 1932. 41—61. 11. 
" Gróf Zrínyi Miklós költői müvei. (A Kisfaludy-Társaság Nemzeti-

Könyvtára . ) Bevezetés. 83 1. 
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ben mond önmagáról, a magyar költő önérzetének halvány meg-
ceillanásával: „ha későbben találtam is fel serkennem másoknál, 
annyiban nem vagyok mind azon által utolsóbb, hogy azok idegen 
nyelvekbéli írásokkal, én pedig magyar versekkel örvendezek a 
régen kívánt magyar Palatinus ú j Méltóságának . . . " (A Palinódia 
előszava.) 

Ekkor már ismét a latinnyelvűség uralkodik, legalább ami a 
könyvtermelést illeti. Része van ebben mindenesetre annak, hogy 
Nagyszombat válik irodalmi középponttá a maga jezsuita huma-
nizmusával, bár bizonyára ez a fejlődés ellentétben áll az egyetem 
nagy alapítójának célkitűzésével. Hiszen Pázmány az egyetlen 
a régi magyar irodalomban, ki magyarul ír oly munkát, melynél 
külföldi olvasóra is kell számítania. Balduinus, a wittenbergi pro-
fesszor, latinul támadja Kalauzat, de ő magyarul válaszol: „Mert 
ha másnak szabad a magyar könyvre deákul felelni, engem sem 
tilthat senki, hogy magyarul ne í r jak a deák könyvre." De a 
jezsuita tudományosság álláspontját alighanem a szintén magyar 
származású Inchofer Menyhért képviseli, ki Históriáé Sacrae 
Latinitatis Libri VI. című művében az anyanyelvi irodalom túl-
ságos előretörésének veszélyeire figyelmeztet. 

Csak a korszak végén találunk ismét költőt, kinek latin és 
magyar verselési gyakorlata között szorosabb a kapcsolat. Koháry 
István ez, kinek „fűzfa-versei" 1720-ban jelennek meg Nagy-
szombatban.55 Koháry már a nagyszombati jezsuiták neveltje, 
maga is ír latin verseket, magyar verseinek egy részét Sztrakos 
Adalbert fordí t ja latinra56 s életrajzát, mindjár t halála évében 
ugyanaz a Kazy Ferenc nagyszombati jezsuita í r j a meg latinul, 
kinek Hunnias című eposzára Kulcsár István figyelmezteti majd 
az Árpád-eposzt tervező Csokonait57 s aki körül a történeti epiká-
nak Vörösmarty felé vezető vonala kezdődik. 

A XVII I . század első három negyede az előkészítés kora. 
Ez veszi át és ápolja a magyar barokk költészet hagyományait3 ' ' 
s készíti elő latinnyelvű irodalmában a megújhodás korának szá-
mos mozzanatát. Szereplői elsősorban, de nem kizárólagosan, szer-
zetes tanárok, főleg a nagyszombati jezsuiták. De meg kell emlé-

85 V. ö. Kis Lőrinc: Gróf Koháry István költéssete. Bp., 1914. 16. 1. 
56 ü . ott 25. 1. 
57 Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. századi latin epiká-

ból. Bp., 1913. 35. 1. 
68 Horváth János egyetemi előadásai: A XVIII. század fejlődéstörténeti 

jelentősége. 1930—31. I. félév. 
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kezniink mellettük a nagyenyedi református kollégium főúri tanít-
ványáról, Lázár János grófról is, ki Pápai Páriz Ferenc példáján 
buzdúl latin verselésre. A magyar- és latinnyelvű irodalom fázis-
különbségét ő muta t j a a legszembetűnőbben. Florinclája, bár szin-
tén francia forrásra megy vissza, semmiben sem emelkedik a 
Gyöngyösi-epigonok színvonala fölé. S latinra már Voltaire-t for-
dítja, latin költeményeiben Gottsched világnézetét, a Wolffianis-
must képviseli már irodalmunkban elsőnek. Már 1728-ban híres 
marburgi professzora, az éppen akkor számkivetésben élő Wolff 
Keresztély tiszteletére ír Carmen genethliacumot s Leibniz mo-
nasait itt halljuk először magyar írótól említeni. Majd évtizedek-
kel későbben Bíró István kolozsvári jezsuita a tyával folytat ver-
ses levelezést. A páternek fáj, hogy Wolff, kinek szeretetében ő 
is osztozik a világgal, Luther követője. De Lázár már aufklärista: 
„Coelum quis cunctis claudat apertum?" 

Bessenyei nemzedékének nem világnézete progresszívebb, ha-
nem kultúrális programmja lesz missziós öntudattal teljesebb. 
Lázár János grófnak még szüksége van magasabbrendű mondani-
valójához a latin nyelvre s mint valamikor J a n u s Pannonius, ő 
is fél, hogy még latinságán is nyomot hagyott a maga barbár 
környezete. Bessenyei számára a magyar nyelv elhanyagolt arany-
hegy, mely nem tehet róla, ha kincseit belőle nem szedik. ,.Ha az 
anglusok soha nem kezdettek volna nyelvükön írni, azon okból, 
hogy gyenge, nem volna most sem fényes, sem oly mély, melyhez 
egy nyelv sem hasonlíthat már e részben, noha gyengébb volt sok-
kal, mint most a magyar." S ami a programmot jelenti be: „Soha a 
földnek golyóbisán egy nemzet sem tehette magáévá a bölcseséget, 
mélységet, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe be 
nem húzta." Azt az európaiságot, mellyel Bessenyei akarta a ma-
gyar ugart megművelni, a korabeli Bécs Gottsched-ben ünnepelte 
s jellemző adat, hogy Gottsched Schaubühnejének latinnyelvű 
iskoladrámáinkra tett hatása másfél évtizeddel előzi meg az Agis 
tragédiáját,59 

III . Humanizmus és deákos költészet. 

A XVII—XVIII . században a humanista költészet őrzői és 
továbbfejlesztői a jezsuiták, a barokk művészet hordozói voltak. 
És szerzetes tanárok, elsősorban jezsuiták érdeme a humanista 

í s Bleyer J a k a b : Gottsched hazánkban. Bp., 1909. 31—13. 11. 
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költészetnek magyarnyelvű irodalmunkba való második bele-
kapcsolódása, a deákos költészet, mely, ha egyebet nem, prozódiát 
és költői nyelvet Berzsenyi és Vörösmarty számára készít elő. 
„Második belekapcsolódás", bár barokk és deákos költészet sincs 
minden átmenet nélkül. Mégis, deákos költőinkben világosan él 
valamiféle kezdés tudata — a prioritás-vita egymás között is 
ennek a bizonysága. 

Az átmenetet elsősorban Nagyszombat biztosítja, meglepő 
mennyiségű, de atlagán felülemelkedő alkotást felmutatni nem 
bíró latinnyelvű könyvtermeléssel. — Ha csak a magyarnyelvű iro-
dalmat néznők, barokk és deákos költészet között Fa lud i Ferenc 
volna az egyetlen közvetítő, Faludi, ki szintén latin költő is. Költe-
ményes maradványainak Révaitól rendezett első kiadásában tizen-
hét latin verse van közölve s ezek közül három magyarul is meg-
van. Kétféle verselési gyakorlata között van tehát összefüggés 
s így jogos irodalmi mintáit keresve, a vizsgálat körébe vonnunk 
azt az új-latin költészetet is, melyet a X V I I . századtól kezdve első-
sorban éppen Faludi rendtársai művelnek. S Faludi természet-
szemléletében egyenesen a XVII . századi lengyel jezsuita Sar-
biewski Silviludiumaixmk határozott visszhangjára ismerünk. Bár 
kétségtelen Faludi és a német gáláns líra között is a kapcsolat 
<v. ö. Trostler EPhK. 1914.), a rokokó Faludija, nézetem szerint, 
csakúgy a humanista költészetből táplálkozik elsősorban, mint a 
barokk Gyöngyösi. 

Deákos triászunk Faludihoz kapcsolódik. Itt a személyes 
hatás is fontos. Rájnis, az első kezdeményező, a loebeni próbálga-
tások után Faludi környezetében kap újabb, állandóbb ösztönzést 
a magyar verselésre. De jellemző: Faludi a hozzá írt disztichono-
kat elvi szempontból kifogásolja: „az alagyás verset a magyar 
nyelvhez illetlennek tartotta." Ezen a ponton van a nagy ellentét: 
a megújhodás korának nagy formakereső küzdelmei közé a még 
eleven humanista latinság is elküldi a maga ajándékát. Most a 
humanista poézis hatása is verstani reformot jelent. Eddig a 
disztichonok szórványos jelentkezései nem voltak ilyennek tekint-
hetők. sem Bornemisza Péter elszigetelten álló humanista nyelv-
művészete: most egyenesen a verstani reform válik középponti 
kérdéssé. 

Deákos költészetünk, mint a magyarországi humanista moz-
galmak utolsó hullámverése: Császár Elemér foglalkozott be-
hatóbban e kérdéssel és nála már határozott megfogalmazásban 
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érvényesül az a szempont, hogy deákos költészetünket nem annyira 
a klasszikus latin, mint inkább az újkori, főképen XVII . századi, 
különösen jezsuita írók hatása alatt állónak kell tekintenünk.60 

A magyar verselési gyakorlat összefüggése a latinnal a triász 
mindhárom tagjánál nyilvánvaló. Mindhárman először latin köl-
tők voltak s Baróti Szabó Dávid és Révai Miklós, mikor — nem 
csupán hazai előzményekre, hanem német (osztrák) mintákra is 
támaszkodva — a magyar mértékes verselés lehetőségére eszmél-
nek, szívesen fordítgatják magyarra a saját korábbi latin versei-
ket is. Két irodalomhoz tartoznak tehát: az új-latinhoz és a nem-
zetihez. A kettő viszonyát a Bessenyei—Kazinczy-korszak szem-
pontjából Révai helyzete mutat ja a legvilágosabban. Ö első Faludi-
kiadásában, 1786-ban, a deák verseket is kiadja, egy évvel később, 
a második kiadásban, már nem: „Az igazat megvallva, nem olyan 
ezekben Faludi, milyen a magyarban. Mégis, az első kiadásban 
kénytelen voltam ezeket is némely jó barátainak kívánságokra 
kinyomtatni. Most már azok is látják, hogy ezzel valami homály 
terült Faludi nevére. Kihagyom tehát a mostani újabb nyomta-
tásból. Amúgy is a magyarok csak magyar verseket kívánnak." 
Annál feltűnőbb, hogy a sa já t latin költeményeit még 1792-ben is 
kiadja, sőt 1801-ben még újabb gyűjteményt is közrebocsát. De az 
ellenmondás csak látszólagos. A humanista latinság még a Révait 
követő nemzedékben sem hal ki egészen, csupán az iskolára kor-
látozódik. Már nem az egyetemes magyarság szellemi életének 
kifejezője, nem nemzeti irodalom többé, hanem az iskola eszköze 
s a tudón világ, a már differenciálódott filológus naiv öröme a 
maga szép latinságán. Révai előszava latin verseinek 1792-ben 
megjelent kiadásához mind a két szempontnak hangot ad s vilá-
gosan mutat ja annak a tuda tá t is, hogy az ő magyar költészete 
is a latinnyelvű szerzetesirodalomból nőtt ki. De a szakítás tuda-
tosságát is muta t ja ez az előszó, világos tudatát annak, hogy a 
magyar nyelvműveléssel hathatósabban szolgálja az egyetemes 
magyarság érdekeit. Latin költeményei az egész tudós világnak 
szólnak, de már világos, hogy amaz a fontosabb, amaz az igazi 
közönség. Annak szenteli életét akkor is, ha mártíromság a sorsa, 
ettől beéri egy-egy elismerő szóval. Hogy ez a késői latin irodal-
munk a külföldi tudós világ részéről kedvező fogadtatásban ré-
szesült, arra számos adatunk van. Erre a tudós babérra Révai is 
számít. De a latin versek kiadása már nem az írói lelkiismeret 

Császár Elemér: A deákos iskola. Magy. I rodt . Ért. 2. Bp.. 1905. 
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kérdése; ha Révai ilyenkor barátai unszolására hivatkozik, több 
ez talán az ismert devotionis formulánál. 

Négyesy László hangsúlyozza a leghatározottabban (EPhK. 
1923.196.1.), hogy deákosaink költészetében a magyarországi huma-
nista latin irodalom magyarosodik meg. Valóban, hősi ódájuk 
humanista alkalmi költészet, epikájuk az inaugurál is epika köz-
vetlen folytatása. Ennek kedves műfaja, a magyar történeti tárgyú 
heroida, még Pázmándi Horváth Endrében és Czuczor Gergely-
ben is művelőre talál, az Árpád-eposz feladatát Vörösmarty oldja 
meg. 

Természetes, hogy a régi magyar irodalomból a deákosok a 
humanista tanultságú, humanista mintákhoz igazodó költők iránt 
érdeklődnek. Gyöngyösi és Faludi hatása a triászra szembetűnő.61 

De az ellentétet is érzik. Rájnis a Kalauzban azt panaszolja fel, 
hogy oly „tudós Magyarok" „ritmust" használtak, „a drága időt 
ily gyermeki dologra vesztegették". Ö is főleg Gyöngyösit és 
Faludit beesüli, de ezek is „nem kisebbek, sőt talán nagyobbak 
volnának, ha lemondottak volna ama törvényről: Egy rend végé-
nek más rendnek vége feleljen." Hogy ezt megbizonyítsa, alkal-
maz is a Murányi Venvsból néhány sort „Homerus rendihez", a 
Megszerzésben pedig a Palinodiát dolgozza át „Ovidius rendi sze-
rént": azaz disztichonokban. Érdekes törekvés ez: Rájnis Gyön-
gyösit. Baróti Szabó Dávid Faludit, Révai Beniczky Pétert aka r j a 
átmenteni ilyenformán az ú j irodalmi ízlésbe.63 

S a humanista műveltség és az ebből folyó Gyöngyösi-tiszte-
let teremti meg a közösséget a magyaros és a deákos iskola között. 
Hogy ez a kettő áll a legközelebb egymáshoz a megújhodás korá-
ban keletkezett költői iskolák között, az nyilvánvaló. Ez a kettő az, 
mely hazai hagyományon, a X V I I . század örökségén épít tovább. 
Az egyik a már korábban megmagyarosodott humanista hagyo-
mány folytonosságába illeszkedve, formai tekintetben ennek 
Gyöngyösi—Faludi-fokán marad meg, a másik csak imént vált 
ki a latinnyelvű költészetből, melyben még a legutóbbi száz év 

e l Császár id. m. 22—24. 1. 
' 2 Rájnis említett kísérletein k ívül 1. Baróti Szabó Dávid Reggeli üdő-

jét, mely Faludi A hajnalát í r j a át hexameterekben (Költ. Münk. 1802. I I I . 
26. 1.) és Révai Miklós: Magyar Alagyák I : VI. Benitzki Péternek verseiből: 
E' világ' javaiban nints' semmi állandó. — Hasonló e l já rás , csak a szimpátiá-
nak más a magyarázata , ha Ráday Gedeon a Zrinyiászt í r j a át részben hexa-
meterekben, részben prózában s Bessenyei György a Holmiban Bornemisza 
Electrájából dolgoz á t próbaképen néhány sort a f ranc ia klasszikus d ráma 
versformájában, párosr ímű tizenkettősökben. 
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fejlődését is végigélte, ettől kap jóformán minden ösztönzést és 
ehhez fordul formai gazdagodásért, miáltal a humanizmus ú j ra 
megtermékenyíti a nemzeti irodalom fejlődését. A hagyomány 
mindkét ágát egyforma szerencsével képviseli Révai Miklós.63 

De Dugonics András pályája is úgy indul, mint akármelyik 
deákos költőnké: latin alkalmi költeményeket ír felettesei, pár t -
fogói tiszteletére. Latin regényét is már 1769-ben kezdi írni, mint 
maga mondja, Barclay Argenisét és Fénelon Télémarque já t kö-
vetve. Egyesek szerint ezt a regényt cáfolatul í r ta azok ellen, kik 
magyarnyelvű irodalmi tevékenységéből kiindulva, a latinban 
való járatlanságot vetettek a szemére. De Prónai Antal rámutat 
ez állítás helytelenségére: a latin regény megelőzi Dugonics ma-
gyarnyelvű munkásságát?* 

Ugyancsak maga Dugonics vezet rá minket az Etelka latin min-
tá jára . Feljegyzéseiben említi, hogy Árpád leányának a történetét 
qjer Modum Argenidis írta meg. Berthóty Ilonka szerint az Etelká-
ban valóban mesére, jellemekre, gondolatokra egyaránt nagy 
hatással volt Barclay Argenise,63 de Császár Elemér valami német 
szentimentális regényt keres, „melynek meséjét Dugonics épp úgy 
elmagyarosította, mint később a drámáéit" s „az Argenis csak azt 
a gondolatot szolgáltatta a szerzőnek, hogy a költött cselekményt 
politikai tendencia szolgálatába állítsa."6" Császár Elemér Dugo-
nics drámáinak analógiájával érvel, de hátha az Aranygyapjas 
vitézek analógiája ellenkező értelemben vall? Talán mégis erősebb 
szálak fűzik az Etelkát is a humanista regényhez: Dugonics egész 
fejlődését mindenesetre. Mint latin regényíró indul s jellemző, 
hogy az Etelka sikere után csakúgy áthozza az Argonauticont 
(Aranygyapjas vitézek címen) a magyarnyelvű irodalomba, mint 
azt a deákosok — elsősorban Baróti Szabó Dávid — teszik korábbi, 
latin költeményeikkel. Első könyvei pedig, a Trója veszedelme és 
Ulisses története, antik mondaanyagot tartalmaznak Gyöngyösi 
modorában. 

Császár Elemér értekezése a deákos iskoláról csak a triász 
tagjaival foglalkozik. Virág Benedeket, „ki nemcsak későbben 
lépett föl, de működése ki is nő az iskola korlátaiból", már nem 

65 Révai a Faludi-féle énekhagyomány folytatói között: 1. Horváth Já-
nos: A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp., 1927. 59. 1. 

"4 Prónai Antal : Dugonics András életrajza. Szeged, 191)3. 
85 Berthóty Ilonka: Dugonics és Barclay. Bp.. 1909. 
"e Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. szá-

zadban. (Ak. Ért.) Bp., 1913. 46. 1. 
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tárgyalja. Kétségtelen azonban, hogy a humanista latin irodalom 
hatását kutatva mellette sem mehetünk el szó nélkül. Néhány latin 
alkalmi költeményét Szinnyei József írói lexikonja is említi. Hogy 
még ő is latin versekkel kezdte költői pályáját , a Reseta Jánoshoz 
intézett Ajánlásban maga mondja. Éjfélkor, mint Horatiusnak 
Romulus, neki Álmos jelent meg álmában és így szólt: 

i 
Meddig írsz még Trója puszta A Bakonyba nem bolondság 

Nemzetének hangjain? Fá t szekéreii hordani? 

S kortársai még 1817-ben is a latin poétát is tisztelik benne."7 

Ezek után természetes, hogy az ő mintái között is megtalál-
juk még Horatius mellett a humanista poétákat. A Magyar Lant 
zsoltárfordításaival egyenesen egy sajátságos humanista műfa jba 
kapcsolódik. E humanista klasszicizáló zsoltárfordítás lélektani 
indítéka könnyen érthető: érezték az ódát a zsoltárokban, de 
poétikájuk csak a horatiusi ódát tudta ódának elismerni. Ezért 
közelítik a zsoltárokat is Horatiushoz. E klasszicizálás mértéke 
aztán igen különböző. Van, aki csupán a horatiusi metrumokat 
használja, mások átveszik latin zsoltárparafrázisaikba a horatiusi 
frazeológiát, sőt a mythológiai apparatus! is. Ez utóbbi — barokk 
— változat érdekes képviselője egy XVII. századi magyar huma-
nista: Apponyi Balázs gróf.68 Ismeretes, hogy már Balassi Bálint 
zsoltárai is ilyen humanista parafrázisok nyomán készültek.6'1 

Az antik metrummal együtt azonban magyarnyelvű irodalmunk-
ban e humanista műfaj Ráday Gedeonnál jelenik meg először, 
Aki nem jár... kezdetű költeményével. Idáig tévesen Horatius-
átdolgozásnak minősítették e költeményt (Váczy János), pedig 
az /. zs. szabad parafrázisa ez. 

• Sarbiewskivel is újra találkozunk Virágnál. Lantomhoz című 
költeménye egyenesen Sarbiewski Ad suam testudincm (Lyr. I I . 3.) 
fordítása. Íme, Virág Benedek preromantikus múlandóságkölté-
szetének és költői nyelvének irodalmi gyökere a barokk Sar -
biewski. A szent című gyönyörű kis ódájának alaphangja is 
Sarbiewski és Balde vallásos költészetére emlékeztet: a sanctum 
misztikus élménye ez. Hu"manista neoplatonizmus és barokk misz-
t ika ketős forrása e halhatalanság-költészetnek, melyhez Révai 

67 L. Haliezky András latin ep igrammájá t : Tud. Gyűjt. 1817. X I I . 
kötet , 135. 1. 

68 Hegedűs I s tván : Apponyi Balázs zsoltárkönyve. EPliK. 1918. 
Szilády Áron kiadása és Waldapfel József: Adalékok Balassi istenes 

énekeinek mintáihoz. IK. 1927. 
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Miklós A lélek halhatatlansága, részben Csokonai költeménye és 
Berzsenyi Fohászkodás-л is tartoznak. 

Szerb Antal Ányos Pállal kapcsolatban jegyzi meg, hogy őt 
a „preromantikus életérzés", „az enyészethangulat" tette nemzeti 
költővé. „Sokkal természetesebb lett volna az ő miliőjében, hogy 
latinul írjon." De „az ú j életérzés számára Ányos a latin költészet 
kincstárában nem talált volna formulákat".™ Sarbiewski és Balde 
nyelvén Ányos mondanivalóit is el lehetett volna mondani: itt 
már a sóhajos szellő (Sarbiewski IV. 27.), a melankólia (Balde 
IV. 26.) hangulatköltészet tárgyai és Sarbiewskinél a h:ild fehér 
fényétől behintett sírdomb romantikus elképzelésével is találko-
zunk (I. 19.). 

Kétségkívül igaza van Koszó Jánosnak: „A magyar roman-
tika egyik nagyon nevezetes jellemvonása éppen abból adódott, 
hogy barokk tradíciók közé köszöntött be az észak-német hatás, 
mely későbbi formájában saját otthonában is mutatott rokonságot 
a barokkal." (Napkelet 1925. 297. 11.) 

A barokk hagyományok latin költészetünkben éinek a leg-
szívósabban s a Kazinczy-korszak sok költője műveli még a latin 
p:)ézist is, a „deákosokon" kívül is Bacsányit mint magyar fíaldét 
mutat ják be Herdernek71 s Dayka Gábor latin költeményei Ka-
zinczy kiadásában is olvashatók. Szempontunkból kivált az bír 
jelentőséggel, hogy Dayka a maga romantikus líraiságát a huma-
nist műfa j i hagyományra támaszkodva epitáfiumok, epithalmiu-
mok, episztolák szűk keretébe szorította. 

Kazinczyra is jellemző, hogy Dayka-kiadásában a deák ver-
seket is közli. Kazinczynál a magyar irodalom fellendülése nem 
posztulálta a latin háttérbeszorulását. 1822-ben a Tudományos 
Gyűjteményben Kézy Mózes sárospataki professzor latin költe-
ményeit ismerteti nagy elismeréssel. Szerinte „a mostaniak téve-
dése", kik az idegen, főleg kihalt nyelveken költést egészen mellő-
zik, „nem kisebb, mint a régieké volt, kik csak deákul i r t anak . . . " 

Csokonai diák-poézise mellett még Vörösmarty i f júkor i köl-
teményei is kapcsolatot tartanak a latin iskolai költészettel. De 
Berzsenyi Dániel és Ungvárnémeti Tóth László az utolsó magyar 
költők, kiknek egyéni fejlődése humanista fejlődést tetőz. Ungvár-
németi polémiája Terhes Sámuellel már a humanista poézis idő-

70 Szerb Antal: Mauyar preromantika. Minerva. 19Ï9. .55. 1. 
Pitkánszky Béla: Herder hazánkban. 7l>. 1. Thienemann Tivadar EPliK. 

1914. 146. 11. 
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szeríítlenségét mutat ja e maga Ungvárnémeti fejlődése is a huma-
nista barokktól a neo-humanizimus német-görögsége felé ha j l ik . " 

Erős szálak fűzik Berzsenyi Dánielt a humanista költészethez. 
A hősi óda, melyben kcra nagyja i t ünnepli — s ezt a m ű f a j t 
nagyon igazságtalan és nagyon történetietlen volna mellékesnek, 
nem Berzsenyi igazi arcát mutatónak feltüntetni —, a késői huma-
nista költészet jellemző műfa jából fejlődött s ezt deákosaink mind-
egyike átvette, kimutathatólag közvetlenül e késői humanista köl-
tészettől. A hősi óda humanista változatához áll közel Berzsenyi 
ódaköltészete is. Hogy ő már nem feletteseit, személyes pártfogóit 
énekli, hogy az ő ünneplő hangjában egy nemzet ünneplő érzése 
ju t kifejezésre: egyetemesebb költőisége, átfogóbb ihlete magya-
rázza. De ami forma, modor, hagyomány nála, az közös a X V I I I . 
század szinte beláthatat lanul kiterjedt ódaköltészetével. 

Az én osztályrészem magja egyenesen egy humanista költőre 
való reminiszcencia. Mintá jának Horatius I. 22.-t szokták tekin-
teni: a sztoikus felülemelkedés valóban horatiusi gondolatformá-
ban nyilatkozik meg Berzsenyinél, a két költemény azonban lénye-
gesen más tar ta lmú. Horatiusnál a feddhetetlen élet aúrápKeia-ja, 
Berzsenyinél a „partraszállás", a küzdelmes életről a költő élet-
formájáér t való lemondás biztos melegségű hangulata uralkodik. 
Berzsenyi min tá ja itt egy tehetséges olasz Horatius-imitátor, a 
Medici Lőrinc köréhez tartózó P e t r u s Crinitus De sua quiete post 
multas calamitates című ódája: 

Si quis in tantis hominnm procellis 
In ter et curas, variosqne casus 
Gaiidet assertor fldei deeoram 
Carpere vitam: 

H u i u s exemplom sequor expeditus; 
E t ineos vitae melioris aiinos 
Liber ad certain re feram quietem 
Cultor honesti. 

Cautius posthac mea с у inba entsinn 
Acta per Syrteis scopulosque duros 
Sohlet et nullos temere insequetur 
Aeqnoris aestus. 

Profuit sacrae rabiem Charybdis 
Atque vesanos adiisr fluetus; 
Gratior tandem foret ut voluptas 
Visere partum. 

In teg ram fessi melius quietein 
Sent iunt : blandus pluviis relictis 
Reddi tur Paean: ni t idumque lumen 
Pand i t Olympi. 

73 EPhK. 1930. 70—75. II. 
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Illud in primis Superos precamut, 
Vita dum nostrum comitatur acvum, 
In sacris totum ut liceat Camoenis 
Ponere tempus. 

A humanista poéta gnómikus nyugalmáért ki adná a mi 
Berzsenyink élménytelt gazdagságát: 

Par t ra szállottam. Levonom vitorlám, 
A szelek mérgét nemesen kiáll tam. 
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben 

[zzada orcám. 
Béke már részem: lekötöm hajómat , 
Semmi tiindérkép soha fel nem oldja. 

Van kies szőlőm, van arany kalásszal 
Biztató földem: szeretet, szabadság 
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől 

Kérjek-e többet? 
Vessen a végzet valamerre tetszik. 

Csak te légy vélem, te szelíd Caména! 

Nem is Berzsenyi eredetiségét kisebbíti az ilyen észrevétel, 
csupán ihletformájára vet világot. A kevéskönyvű és emberekkel 
alig érintkező költőnek könyvei többet jelentettek, mint sok más-
nak s nem ütközhetünk meg azon, hogy nem egyszer éri könyvön 
keresztül az inspiráló találkozás. S hogy könyvei között a huma-
nista poéták is ott vannak, hogy a Medici-udvar latin poétája a 
nagy magyar romantikus költőnél még visszhangra találhat: az 
imént megkísérelt fejlődésrajz adja meg magyarázatát. A huma-
nista latin irodalom a Berzsenyit megelőző nemzedékben a hazai 
műveltség integráns része volt még s ha Berzsenyi kedves köny-
vei között is találunk új-latin költőket: ez a maga nemzedé-
kének mohó europérjei által oly sokszor felpanaszolt elmaradott-
ságának pozitív oldala. 

Irodalomtörténet. 4 



B Í R Á L A T O K . 

(A hely szűke miatt csak a szorosan magyar irodalomtörténeti tartalmú mun-
kákat ismertetjük.) 

Bach Endre: U n humaniste hongrois en France. Jean Sambu-
cus et ses relations littéraires. Szeged, 1932. 

Zsámboki János költői és tudományos fejlődésére a francia szellemi élet 
erősen hatott; a francia filológusok, történészek, természettudósok, könyv-
kiadók szoros összeköttetésben álltak vele; a filozófia magiszterének címét a 
párizsi egyetemen nyerte el. Franciára is lefordított Emblémái igazi világhírt 
szereztek számára. Külföldi barátait hatásosan tudósította hazája kétségbe-
ejtő helyzetéről, ezek viszont többször fölemelték szavukat a kereszténységért 
harcoló magyar nemzet érdekében. — Bach Endre figyelmet érdemlő tanulmánya 
a szegedi egyetem francia intézetéből került ki: érdemes tanujeleként aimak, 
liogy milyen buzgó és eredményes munka folyik a szegedi egyetem filozófiai 
karán ebben a tudományágban is. (P. I.) 

Bris i t s F r i g y e s : Pázmány v i lága . Budapest, 1932. 184 1. Egye-
temi Nyomda kiadása. 

A kitűnő ítélettel egybeállított Pázmány-breviárium valóban belevezeti az 
olvasót a nagy egyházi szónok lelki világába. A hitvitázót, a prédikálót és a 
stilisztát egyformán megismerjük az értékes kötetből. A szemelvények során az 
olvasó Pázmány minden nevezetesebb munkájából megkapja, a legjellemzőbb 
részleteket; a szövegekhez a gyűjtemény végén értékes jegyzetek járulnak, a 
bevezetés — Brisits Frigyes Pázmány-jellertizése — külön érték. A bevezetés 
írójának helyes megállapítása szerint: „Pázmány nyelvének egésze, szavainak 
ősi tiszta bősége, szólásainak üdítő magyarsága, gazdagsága állandó ércfede-
zete romlandó irodalmi és köznyelvünk hányt-vetett életének. Ezek az értékek 
Pázmány mindig megmaradó igazságai". 

Domokos Pá l Péter: A moldvai magyarság . Csíksomlyó, 1931. 
304 1. 

Az érdekes és tanulságos könyv a moldvai csángómagyarok szomorú hely-
zetét vázolja a múltban s a jelenben. Az irodalomtörténetet főképen az éltékes 
és gazdag népköltési gyűjtés (betlehemes játék, népdalok) érdekli. Az eddigi 
kutatók és utazók azt állapították meg, hogy a moldvai csángóknak nincsenek 
dalaik. Domonkos 65 moldvai csángómagyar népdalt közöl dallammal együtt. 
Gyűjtése a magyarlakta négy zenedialektus területét egy ötödikkel bővíti. 

T. K. 
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Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára. Budapest, 
1932. 64 1. 

Az Otthon-Körben rendezett jubiláris ünnepségnek némi visszhangja ez a 
kis könyv. Móra jellegzetes írásainak tükrében s a magyar íróvilág jeleseinek 
meleghangú emlékezéseiben mozaikszerűen elénk tárul az alföldi szegénység 
írójának élete és írói arcképe. T. K. 

Gondán Fel ic ián: Szarvas Gábor és intézetünk. (A ciszterci n nd 
bajai III. Béla-reálgimnáziumának értesítője, 1931.) 

Szarvas Gábor bajai diák — (1842—1848) és tanár — (1860—1861) évei-
nek rajza. Diákkorában még szerepelt a ferences iskoladrámákban. A költőlelkű 
Nagy Rókus tanár a kolostor előtti térségen egyik eclogáját adatta elő a 
főigazgató tiszteletére. Szarvas, mint fiatal tanár, Baján kezdte meg irodalmi 
működését. T. K. 

Horváth Konstant in: Johannis Lemovicensis Opera Omnia. 
Három kötet. Veszprém, 1932. A ciszterci rend kiadása. (Zirci Könyvek.) 

Az ezer lapot jóval meghaladó tudományos munka a középkor szellemi 
világának kutatói számára nagy ajándék. A három kötet Horváth Konstantin 
cisztercirendi szerzetes értékes kiadása. Limogesi János zirci apát 1208-tól 
1218-ig állt magyarországi szerzetestársai élén: az ő kéziratban maradt latin-
nyelvű hittudományi munkáit foglalja magában a három kötet. .Jean de Limo-
ges francia ciszterci volt, iratai a clairvauxi levéltárnak jelenleg Troyesban 
őrzött emlékei között maradtak fenn. Á jeles teológus körülbelül tíz évet töltött 
Magyarországon, zirci apátsága után visszatért Franciaországba. Irodalmi 
munkássága nem számítható szorosabban a hazai latin irodalom köréhez, 
inkább csak művelődéstörténeti szempontból tarthat számot a figyelemre. 
Személyében, amint kiadója említi, a francia anyaapátság nagyműveltségű szer-
zetest küldött a ciszterci rend magyar ültetvényének ápolására s ha az érdemes 
férfiú nem tartózkodhatott is hosszabb ideig közöttünk s nem lehetett magyarrá, 
vallásos prózája és verselése méltó az utókor megemlékezésére. 

Kovács Sándor: Schlauch Lőrinc emlékezete. (A debreceni róm. 
kath. tanítónőképző-intézet. értesítője, 1932. 7 1.) 

Schlauch Lőrincet korának egyik legnagyobb és legünnepeltebb szónokává 
avatta csodás előadóképessége. A kor fülének akkor még teljesen újszerű nyelv 
jelentkezik beszédeiben. T. K. 

Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerkesztette Vajthó László. Buda-
pest, 1932. Egyetemi Nyomda. 

15. szám. Bessenyei György: Anyai oktatás. (A budapesti II. ker. áll. 
tanítónőképző-intézet ifjúságának kiadása Sebestyén Erzsébet irányításával.) 
— 16. szám. Bessenyei György: Magyarság. Magyar nézők. (A budapesti 
II. ker. áll. Mátyás király-reálgimnázium ifjúságának kiadása. Gazdag Lajos, 
Horváth László, Kovács Miklós és vitéz Polgáry István irányításával.) — 
17. szám. Hajnal Mátyás: A Jézus szívét szerető szüzeknek ájtatosságára 
megmagyaráztatott könyvecske. (A budapesti kath. Szent Margit-leánygimná-
zium ifjúságának kiadása.) — 18. szám. Péterfv Jenő dramaturgiai dolgozatai. 
Harmadik sorozat. (A budapesti V. ker. áll. Bólyai-reáliskola ifjúságának ki-
adása. Lányi Ernő irányításával.) — 19. szám. Péterfy Jenő dramaturgiai 

4 * 
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dolgozatai. Negyedik sorozat. (A budapesti V. ker. áll. Berzsenyi Dániel-reál-
gimnázium ifjúságának kiadása. Halász László irányításával.) — 20. szám. 
Pázmány világa, (összeállította Brisits Frigyes.) — 21. szám. Tragédia 
magyar nyelven. (Bornemisza Péter Elektrája. Kiadta báró Diószeghy Erzsé-
bet.) — 22. szám. Riedl Frigyce: Vajda, Reviczky, Komjáthy. (A kaposvári 
leánygimnázium kiadása Biczó Ferenc irányításával.) 

V á t h János munkái . Tíz kötet. Balatonfüred, 1929—1932. A Bala-
toni Szövetség kiadása. 

A gyűjtemény befejezett képet ad az érdemes dunántúli katholikus elbe-
szélő eddigi írói pályájáról. Bánhegyi Jóbnak a sorozathoz csatolt méltató 
torai szerint: „Váth János a magyar Heimatkunstnak egyik megalapítója és 
ennek az irányzatnak egyik legkitűnőbb képviselője. Szűkebb hazájának, a 
Balaton vidékének tájait, növény- és állatvilágát és még inkább népét senki 
sem ismeri nála jobban a magyar írók közül. írásainak tehát gyökerük van . . . 
Népét olyannak látja, amilyen valóban: cseppet sem idealizálja, de nem is tor-
zítja túlzó naturalizmussal. Emberei sorsának alakulásában nagy szerepük 
van az etikai tényezőknek, életszemlélete pedig mélyen átérzett, meggyőződéses 
katholicizmusból fakad. 

Woyc iechowsky József: Sipos P á l élete és matematikai 
munkássága. Közlemények a debreceni tudományegyetem matematikai sze-
mináriumából. Budapest, 1932. 124 1. Athenaeum. 

Sipos Pál az első eredeti alkotó tehetségű magyar matematikus. Dolgo-
zatát a berlini akadémia adta ki 1795-ben és aranyéremmel jutalmazta. A szerző 
bebizonyítja, hogy az ellipszis kerületét meghatározó eljárása ma is a legjob-
bak egyike, trigonometrikus táblájának rendszere pedig példa nélkül való. 
Ennek az érdekes rendszernek továbbfejlesztését Sipos 1813-ban Kazinczynak 
ajánlotta. Munkájának 592 jegyzetében a szerző összegyűjtötte a filozófus, peda-
gógus, szónok és versíró Siposra található adatokat és közli Bode és Kästner 
leveleit. 

Zsigmond Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története. 
Első kötet: Vörösmarty felléptéig. Középiskolák VII. osztálya számára. Debre-
cen, 1932. 294 1. Debreceni Városi Nyomda. 

A középiskolai tankönyvek évtizedes nagy áradatában az irodalomtörté-
neti munkák fölötte csekély helyet foglalnak el. Ez a dolog természetéből folyik. 
Az irodalomtörténeti tankönyv szerzőjének bajosan lehet más iskolakönyvek 
kézzelfogható segítségével dolgozni, a szerzőnek nagy gonddal kell megformál-
nia minden egyes ítéletét, szóval magából kell merítenie, anélkül, hogy egyéni-
eégét kirívóvá tegye. Ma mindössze három középiskolai irodalomtörténeti kézi-
könyv forog közkézen; ezekhez csatlakozik negyediknek Zsigmond Ferenc mun-
kája. Igen jeles munka, méltó gazdagodása tankönyvirodalmunknak. Tekintsük 
a szerzőnek akár stílusát, akár ítéleteit, akár anyagkiválogatását, mindenképen 
csak elismerés illetheti meg sikerült kötetéért; a feldolgozás módszerében meg-
volt a maga önálló elgondolása, lelkiismeretesen átgondolt tervét pompásan 
sikerült valóra váltania. (P. J.) 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 
(Folyóiratok és liirlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 

Munkatársak: Alszeghy Zsolt, Baros Gyula, Pintér Jenő.) 

I. Fo lyó i ra tok . 

A Cél. — 1932. évf., decemberi szám. Hubert Ottó: Martinovics. 
Rámutat aira, hogy Martinovics magasztaléi nem ismerik az össze-
esküvés ügyére vonatkozó újabb forrásokat, ezért megtévesztett rokon-
érzéssel írnak a szászvári apátról, pedig Martinovicsnak nincs semmi keresni-
valója szabadsághőseink és vértanúink között. Martinovicsnak az az elismerés 
is elég, amelyet Kun Béla kormányától kapott, amely megállapította róla, 
hogy a kommunizmus első úttörőihez tartozott és ezért 1919. május elsejének 
emlékére a Vérmezőn papírmaséból készült szoborművet emeltetett neki.") •— 
Méhely Lajos: Martinovics. Igaz, hogy Martinovics pőrében a bíróság részéről 
formailag nem történt jogi sérelem, de azért bírái nem voltak függetlenek, 
hanem a felsőbb hatóság parancsának engedelmeskedtek. Legkevésbbé sem cso-
dálhatjuk, hogy Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Pulszky Ferenc, Concha Győző 
es sok más jó hazafi egyértelműen a megbotránkozás hangján emlékeztek meg 
a vérlázítóan kegyetlen ítéletről. „Mert mi is volt Martinovicsnak a bűne? 
A bíróság szerint felségsértés, amennyiben államfelforgató terveket kovácsolt 
s ezek kivitelére titkos társaságokat szervezett és lázító kátékat szerkesztett, 
ami, ha elméletileg igaz is, a valóságban mindössze jámbor óhajtásokra és 
naiv elgondolásokra zsugorodott össze." Amilyen radikálisok voltak Martinovics 
titkos társaságának elvei, éppen olyan ártatlanok voltak az eszközei. A szeren-
csétlen ember túlontúl meglakolt, mert életével fizetett meg emberi gyönge-
ségeiért. 

Akadémia i Értesítő. — 1932. évf., október—november. Berzeviczy 
Albert: Megemlékezés Arany Jánosról. Arany igazi lénye — legteljesebben — 
kétségtelenül lírájában szólal meg. Nagy szíve magába fogadta s dallá szűrte 
a világ, különösen a haza minden baját, fájdalmát. — Balogh Jenő: Arany 
János, mint főtitkár. Arany két okból volt mintaszerű, felülmúlhatatlan 
főtitkár. Egyrészt, mert tárgyilagossága, kötelességérzete és tudása alkalmassá 
tetto őt minden eléje kerülő ügy alapos megvizsgálására és a vitás kérdések 
eldöntésére. Másrészt, mert fiatal korától kezdve mindent megtanult, amit akart 
és rendkívül sokféle tudomány, az irodalomnak és költészetnek pedig minden 
terméke iránt érdeklődött. 

A t h e n a e u m . — 1932. évf. 5—6. sz. Barta János: Néhány szó újabb 
irodalomtudományunk elméletéhez. Az irodalomnak az a szemlélete, amelyet 
Horváth és Thienemann munkáiban megismerhetünk s amely oly nagy lépés-
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sel visz közelebb bennünket az irodalom igazi életének megismeréséhez: magyar 
talajból, a magyar irodalmiság szemléletéből nőtt ki s autochton belső fejlődés-
sel jutot t el egy mindenütt érvényes fogalomrendszer kiépítéséig. A német 
tudománynak ebben az irányban még csak sejtései és elszórt kezdeményei 
vannak. Bizonyítéka ez a magyar tudományos kutatás ép, saját törvényű 
alkotó erejének. 

B u d a p e s t i Szemle . — 1932. évf. 11. sz. Négyesy László: Arany 
géniusza. A géniusznak egyik főismertetője, hogy egyetlen, — tollát erős egyé-
niség. Arany géniuszában is ott van egy erős, tömör egyéniség, minden müve 
mögött ott áll az ő személyisége. Arany költő volt, elsősorban epikus, másod-
sorban lírai költő. Jellemző epikai géniuszára erős drámaisága. Rendkívül meg-
érthetővé teszi alkotásait a remek kompozíció. Mindig lélektani kompozíciót 
ad. Mesetárgyainak, alakjainak egész felfogása már elejétől fogva pszicho-
centrikus. ö az éposz fejlődésének eddig legfelsőbb fokán áll azzal is, hogy a 
lcgösszefogóbb szintézisét képviseli az epikai művészet eddigi történetének. 
Külön hivatottsága volt a balladára. Jellemző géniuszának erejére és terjedel-
mére nézve a nagy ellentétek egész sora és nagy távolságok átívelése. Ilyen 
erős összpontosítással, teli színnel, fejlettséggel egyetlen magyar költőben sem 
nyilatkozott meg a magyar szellem és ízlés. Aminő színmagyarsága, olyan 
Arany nyelvi csodája is. Arany valóban géniusz. Múlhatatlan, egyedülálló érté-
keket adott nemzetnek és emberiségnek. — Haraszthy Gyula: Irodalomelméleti 
kérdések a mult század második negyedében. A költői és színi hatás kérdéseire 
vonatkozó vélemények kritikai ismertetése. — Berzeviczy Albert: Megemlékezés 
Arany Jánosról. Elnöki megnyitó beszéd. Arany igazi lénye legteljesebben 
lírájában szólal meg. — Egy tanár: „Arany— a tanárok kezében". Kárpáti 
Aurél ilycímű, a Nyugatban megjelent cikkében foglaltak kritikája. — 12. sz. 
Haraszthy Gyula: Irodalomelméleti kérdések a mult század második negyedé-
ben. (III. és bef. közi.) A kor irodalomszemlélctére vonatkozó nézetek kritikai 
ismertetése, különös tekintettel Kölcsey, Fáy, Kunoss Endre, Bajza, Henszl-
mann, Toldy Ferenc és mások észrevételeire. —- 19.33. évf. 1. sz. Aprily Lajos: 
Baksay Sándor. A változó ízlés válogathat munkái között, — de az irodalmi 
és nyelvi közömbösülés mai korában érdemes felmutatni színes és gazdag ma-
gyarságát. És az írói professzionizmus etikátlan korában jól esik rámutatni 
a tiszta szigeten élő nemes amatőrre. — Nagy Miklós: Takács Sándor. Mrg-
emlékezés a nemrég elhúnyt történetíróról. 

Debrecen i Szemle. — 1932. évf. 9. sz. Révész Imro: Tóth Béla 
levelei Révész Kálmánhoz. Érdekes adatközlés. — Molnár József: Jókai 
Versailles-ban. Adatközlés .Jókai 1878. évi párizsi útjáról. — Ilofbauer László: 
Fívdrödi Sándor nagyváradi évei (1880—1891). Érdekes adatok, melyekből töb-
bek közt az is kitűnik, hogy a költő „Kupricz" családi nevét hivatalosan csak 
1916-ban változtatta „Endrődi"-re. — Dömötör Sándor: A nyelvújítás és 
egyéb irodalmi vonatkozások a régi Debreczevi Kalendáriomban. Adatközlés. 
— 11. sz. Belohorszky Ferenc: Bessenyei Buda Tragédiájának forrásai és kelet-
kezése. Bessenyei Buda Tragédiája megalkotásakor a történeti anyagot Bonfini-
ből meríthette, emellett ismerhette De Guignes történeti műve német fordítását 
s az anyagot átszőtte a felvilágosodás gondolataival. — Kardos Albert: Mikor 
halt meg Madách? Felelet: 1864 okt. 5-én, éjfél után kb. 2 órakor. — Juhász 
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Géza: Korunk lelke. Ma már megállapítható, hogy a népi klasszicizmus varázsa 
az Ady-nemzedékben sem halványodott el. 

E g y e t e m e s Phi lo log ia i K ö z l ö n y . — 1932. évf., 7—8. sz. Hankiss 
János: Prévost abbé és Magyarország. (III.) Prévost abbé munkássága magyar 
vonatkozásainak részletes ismertetése. — Belohorszkv Ferenc: Bessenyei és a 
francia gondolat. Eckhardt Sándor hasonló című dolgozatában rámutatott Besse-
nyei eszméinek forrásaira, lírai költészetét azonban mellőzte. Pedig it-t is sok 
becses adat található. — Neubart Flóra: Verseghy forrásaihoz. Verseghy 
Eerenc „Mariane haláláról" c. verse rövidített fordítása Albrecht von Haller 
„Trauerode, beim Absterben seiner geliebten Mariane" с. költeményének. 

Erdélyi Hel ikon. — 1932. évf., 10. sz. Szerb Antal: Bevezetés a 
magyar irodalom történetéhez. Tájékoztató a szerző készülőfélben levő magyar 
irodalomtörténetéhez; a könyv módszerének, szempontjainak, anyagkiválasztá-
sának és korszakfelosztásának ismertetése. „A legalkalmasabbnak látszik egy 
szociológiai felosztás: az irodalmat a szerint osztani korszakokra, hogy melyik 
volt benne a hangadó társadalom. Ennek az elvnek az alapján a következő 
korszakok adódnának: 1. Az egyházi irodalom kora. 2. A főúri irodalom kora. 
3. A nemzeti irodalom kora. 4. A polgári irodalom kora." — Babits Mihály 
lerele az Erdélyi Helikon irodalomtörténeti pályázatára beérkezett pályamüvek-
ről. Babits is az Invitis nubibus jeligéjű, Szerb Antaltól származó művet tar t ja 
pályadíjra érdemesnek. — 11. sz. Szerb Antal: Arany János és Európa. Arany 
.Tános emberi alakjával, mely tisztán revelálódik művében nyelvének varázsa 
mögött, testvére volt e nemzedék nagy csendeseinek, csakművéezeinek, a nem-
zeti mult csodálatos megértőinek. (Pl. Hebbelnek, Tennysonnak s másoknak.) 
— Kovács László: Epizód Arany János életéből. Arany vándorszínészkedése 
egyik epizódjának (Klárcsi kisasszonnyal való ismert jelenetének) novellisztikus 
leírása a Bolond Istók nyomán. — Molter Károly: Arany-valuta. Csak egy 
Aranyhoz méltó, akár dán mintájú parasztdemokiáciára volna szükség, mely 
a magasabb aranyvaluta helyes elosztását előbbre tartaná az aranyhoz való 
görcsös ragaszkodásnál, amilyenről Petőfi álmodott nagy barátjához írt leve-
leiben. Ez az álom pedig Arany kétségei után is meg fog valósulni. És akkor 
Petőfi lesz a kenyér és Arany a valutánk. Ady Endrének pedig állni fog már 
a szobra. — Reményik Sándor: Balladák világa. Amíg lélek lesz, amíg lelki-
furdalás és bűntudat lesz: addig élnek Arany alakjai. Balladás ez a mi vilá-
gunk. talán egyetlen gigászi, megírandó ballada-téma. De ennek a balladás 
világnak nincs Arany Jánosa. 

E r d é l y i Múzeum. 1932. évf., 7—12. sz. Kemény Katalin: Erdélyi 
•emlékírók (II. és bef. közi.). Az egész magyar irodalom szempontjából ítélve, 
az emlékírások főjelentősége az, hogy az általános és való tárgy mellett az 
egyéni szemléletet szerephez juttatják. — Dömötör Sándor: Vida György face-
t'.ái. Kolumbán .János ily című müve megalkotásánál csupán azt használta fel, 
amit szóbeszéd közben hallott, külföldi adomatár hatása nem "mutatható ki 
munkáján. Kolumbán érdeme az, hogy először gondolt tudatosan a magyar 
humor termékeinek irodalmi formában való megrögzítésére. 

Irodalomtörténet i Köz lemények . — 1932. évf., 4. sz. Horváth 
Cyrill: Kódexeink skola.iztikus elemei (III. és bef. közi.). A magyar laikus 
közönség előtt, a kódex hirdeti először a ratio fontosságát. A karthauzinak 
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éa társainak rövidebb-hosszabb okoskodásai a legelső magyar szövegek, ame-
lyek a deáktalanok számára utat törnek a tudományos gondolkodás világába. 
— Gálos Rezső: A magyar műdal kezdete a XVIII. században. A németes 
müdalt nálunk nem pusztán Anakreon követői, hanem az egész német rokokó-
dalköltészet átültetése teremtette meg. Egy bécsi karmester, Steffan József 
Antal volt az, aki gyorsan terjedő dalaival új iiánvt szabott líránk fejlődésé-
nek. —1 Tóth Lajos: Eötvös Károly, mint drámaíró. Eötvös Károly egyetlen, 
ránkmaradt darabjának címe: Böthök uram szerencséje. Színmű négy fel-
vonásban. Színro került a Budai Színkörben, 1915-ben. Gyönge dráma. — 
Bartha Dénes: A magyar énekelt vers forrásai Faluditól Horiáth Ádámig 
(II., bef. közi.). Az 1787—1818. évközből való 21 darab kéziratos énekeskönyv 
ismertetése. — Kristóf György: Kazinczy Gábor levelei gróf Mikó Imréhez. 
Adatközlés. — Waldapfel József: Katona József lírikus évei. Katona esetében 
félrevezethet az életbeli háttér keresése; ő ugyanis, mint Betti-elégiájából lát-
ható, mások verseinek tárgyát is megpróbálta feldolgozni. — Gálos Rezső: 
Ismeretlen részletek Verseghy Ferenc, életéből. 1. Verseghy Ferenc 1811-ben 
nevelője volt báró Prónay Simon fiának, Lászlónak. 2. Marczibányiné — vég-
rendeletének ránkmaradt szövege szerint — Verseghy Ferencnek háromszáz 
forint évjáradékot hagyott. — Gulyás József : Tompa sírversei egy barátja 
arájának sírkövére. Adatközlés. — Váczy József: Horváth Döme emlékezései. 
Személyes ismeretségen alapuló érdekes följegyzések Petőfiről, Bajzáról, Vöiös-
martyról éâ Horváth Mihályról. — Kozocsa Sándor: Mikszáth Kálmán két 
ismeretlen levele. ,,A fekete város" c. regény ügyében Görgey Albeitnek írt 
levelek 1909-ből. — Szabó T. Attila: Adatok Felvinczi György életéhez. 
Újabban előkerült három oklevél alapján kétségtelen, hogy Felvinczi halála 
évét nem 1706 körüli időre, hanem még az 1713. éven is túlra kell tennünk. 

— Málly Ferenc: Benyák és Metastasio. Benyák Bernát Joae c. drámája 
nem Racine Athalie-je, hanem Metastasio Gioas-a alapján készült, de való-
színűleg egy latin iskoladráma közvetítésével. — Császár Elemér: Batsányi 
verses levele Virághoz. Ez a kismartoni hercegi könyvtárból előkerült verses 
levél lényegében megegyezik a költő Búsongás c. versével. Az utóbbi kom-
pozíciójában és stílusában felülmúlja a levelet. — Waldapfel József: Katona 
József gimnáziumi és egyetemi tanulmányai. Adatközlés. — U. az: Szenei 
Molnár Albert religio-emblémája. Adatközlés. 

Litera tura . — 1932. évf., 11. sz. Diós-Szilágyi Sámuel: Vadnai 
Károly, a nagy emlékező. Megemlékezés a Fővárosi Lapok egykori szeikesztő-
jéről, születése százéves fordulója alkalmából. — 1933. évf., 1. sz. Márton Lajos: 
Édesapám. Az Abonyi Lajos néven ismeretes regényíló, Márton Ferenc fiának 
megemlékezése atyjáról, a jeles író születésének százéves fordulója alkalmából. 

M a g y a r K u l t ú r a . — 1932. évf., 21. sz. Ijjas Antal: Arany tragé-
diája. örök ipagyar írói tragédia, hogy Arany művei alig kerültek bele for-
dítások révén a világirodalomnak nemzetközi módon ismert és ható anyagába. 
Nálunk akkor még nem volt polgári középosztály s Arany mint átmeneti 
k-orszak költője a külföldhöz viszonyítva jó másfél nemzedékkel előbbi ilányok 
felvevője lehetett csak. A mához az Őszikék Arany Jánosa áll legközelebb. 
— 22. sz. Ágoston Julián: Akik az irodalom kapuján dörömbölnek. Amíg 
nem jut szóhoz s nem kerül az őt megillető helyre a fiatalság, nem lesz 
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katolikus irodalom, irodalmi élet. — 24. sz. Balanyi György: Katona István 
emlékezete. Lelkének alaptónusa a lángoló szeretet, mellyel tanári hivatásán 
csüggött, mellyel rendjéhez, egyházához és nemzetéhez ragaszkodott. Ez a 
tudományok terén is az igaziság rettenthetetlen bajnokává avatta a magyar 
történetírás titánját. 

M a g y a r N y e l v . — 1932. évf., 7—8. sz. Jakubovich Emil: Két új 
Anonymus-jelölt. Juhász Kálmán a P. névkezdőbetü alapján az 1142. év táján 
élt Pál csanádi püspököt véli Anonymus Gestá-ja szerzőjének. Jakubovich sze-
rint hasonló okoskodás alapján a Martyrius esztergomi érsek 1156. évi, Esz-
tergomban eredetiben fennmaradt adománylevelében tanúként szereplő Primo-
genitus aradi prépost is említhető volna. Az idetartozó adatok azonban nem 
elég erősek ahhoz, hogy megdöntsék Jakubovichnak azt az eddig legvalószínűbb-
nek tekinthető föltevését, mely szerint Péter óbudai, majd székesfehérvári pré-
post volt a kevés híján két század óta keresett Anonymus. — U. i. 9—10. sz. 
Klemm Antal: Zulnai Gyula. (Születésének hetvenedik évfordulójára. Arckép-
pel.) Mint nyelvtudóst jellemzi Zolnait az éles kritikai érzék, a szigorú mód-
szeres gondolkodás, a világos logika, tárgyilagosság, az anyag megbízható-
sága, egyszerű, világon, magyaros előadás. — Jakubovich Emil: A székely-
derzsi rovásírásos tégla. A téglán a derzsi egyházat a XVI. század első felé-
ben kibővíttető és restauráltató helybeli papnak, Miklósnak a neve van meg-
örökítve. 

M a g y a r Szemle . — 1932. évf., nov. sz. Kállay Miklós: A magyar 
költészet új ösvényein. Zord idők járnak a költészetre, mégis van új költői 
nemzedékünk s van világviszonylatban is igen jelentős líránk, amely időállóbb 
értékeket termel akár regényírásunknál, akár drámánknál, s mélyebben benne 
gyökerezik a nemzeti és társadalmi lét tápláló talajában, mint ezek. Közös 
jellemvonásai: 1. Az eszmei céltudatosság (az előző nemzedék költészete tipikus 
hangulatköltészet volt). A mai költőnek eszményei és eszméi vannak. 2. Ez 
a nemzedék sokkal kevésbbé áll idegen befolyás alatt, mint bármely előző. 
Impulzusként inkább a régi magyar költészethez fordul. 3. A teljes és plasz-
tikus erejű kifejezést többre becsüli minden technikai tökéletességnél, a nyelv 
díszítő elemeinek játékánál. — A mai költői nemzedékből talán legszélesebb 
rétegekhez szól Mécs László. Főjellemzője: a képzelet képalkotó intenzitása és 
annak parthenogenesise. (Nála a szavak zenés zengzete önmagát termékenyíti 
meg.) Az új spirituális költészet képviselői még Kocsis László, Székely László, 
Horváth Béla és Gulyás Pál. E csoport barokk katholikus gazdagságával szem-
ben a realizmus közvetlenebb átélése jellemzi Illyés Gyulát és társait, Erdélyi 
Józsefet, József Attilát és Bartalis Jánost. Ez a költői irány valósággal az 
archívumi kutatások aprólékosságával keresi gyökereit a paraszti rétegekben. 
Halványabb a népi hatás1 Fodor József, Szabó Lőrinc, Sárközi György, Méray 
László, Fenyő László és Nadányi Zoltán költészetében. Bizonyos, hogy az 
újat kereső költészetet valami egyetemes, magyarságában és az egész embe-
riség felé táruló humanizmus hatja át s realizmusában is ott lobog az eszmei 
magasságokat áhító idealizmus. — Pongrácz Kálmán: A felvidéki fiatalok 
folyóirata. A Kassán 1932 február hóban Magyar Írás címmel megindított folyó-
irat jelentőségének ismertetése. A magyar nemzeti és szociális gondolatnak 
széles rétegeket egyesítő programmja körében született orgánum az idősebb, 
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nemzetien konzervatív réteggel való kapcsolatát a Szentiváni Kúria és Kazinczy 
Könyv- és Lapkiadó Szövetkezettel létesített kapcsolatai révén találta meg, 
míg ifjúsági „hátvédje" azon fiatalokból rekrutálódik, akik progresszív haj-
lamaik folytán a konzervatív ifjúsági egyesületekből, viszont nemzeti érzelmük 
miatt a „Sarlóból" kiváltak és az 1932. év elején Гiágában létrehívták a 
Magyar Munkaközösség mozgalmát. — 1933. évf., 1. sz. Nyirő Gyula: Ady. 
a schizoid költő. A schizophrenia legjellemzőbb lelki tünete: a személyiség 
hasadása. A betegek úgy viselkednek, mintha nem egy, hanem egyszerre több 
lélek is lakozna benniik. Ady sajátos összetett lelkét Horváth János már 
1910-ben felismerte s le is írta. Ma sem tudnók jobban mondani, mint ahogyan 
ő megfogalmazta. Megállapítható, hogy azok a lelki erők, melyek a schizo-
phreniás költők költői alkotóerőit jelentik, Ady Endre költői erejének is 
alkotórészei. Azonban e tulajdonságok Ady lelkének csak egyetlen regiszterét 
jelentették, mégha a leghatalmasabbat is, csak egyet a sok közül. Ady ezt 
a regisztert oly tökéletesen szólaltatta meg, ahogyan azt csak a zseni teheti. 
— Bisztray Gyula: Társadalmunk a színpadon. Az újabb drámairodalomból 
három színmű mint a hazai koráramlatoknak (falumozgalom, harmincévesek, 
elszakított magyarság) s egyben három társadalmi rétegnek (nép, középosz-
tály, arisztokrácia) komoly művészi becsvágyból fakadt drámai ábrázolása. 
Ezek: Babay József: Veronika, Boross Elemér: Forgószél és Hunvad\ Sándor: 
Erdélyi kastély. Ami korszerű szociális tartalom a szezon többi magvat újdon-
ságát még betölti, az jóformán mind a dolgozó nő alakja körül kristályo-
sodik ki. 

Napkele t . — 1932. évf., 11. sz. Rényei Győző: Tormay Cecile Bujdosó 
könyve egy francia tábornagy kezében. Érdekes széljegyzetek ismertetése. — 
Leffler Béla: Karlfeldt és Petőfi. Megállapítható, hogy Petőfi — német köz-
vetítéssel — svédre fordított versei hatással voltak Erik Axel Karlfeldt (1864— 
1931) svéd költő munkásságára. — Németh Antal: Az ember tragédiájának 
német színpadi jubileuma. A negyven év előtti hamburgi előadás szemtanúja 
— Eszterlrázy Miklós gróf — benyomásának ismertetése Dóczi Lajos egykorú 
följegyzése nyomán. — Kristóf György: Szendrey Julia egy ismeretlen 
leveléről. A Petőfinére vonatkozó vitás adatok mérlegelése. — 12. sz. U. az: 
Szendrey Julia egy ismeretlen leveléről. Egy újabban előkerült levél bizony-
sága szerint Szendrey .Julia, mint Horvát Arpádné is, hűséges, gondos édes-
anyja maradt Petőfi Sándor fiának. 

P a n n o n h a l m i Szemle . — 1932. évf., 3. sz. Kurzweil Géza: Új 
embertípus — új ízlés — új irodalom. A kialakult új magyar embertípus lelki 
igényei nem tartották önmaguk hű kifejezésének a nemzeti klasszicizmus egy-
séges ízlését. — Bánhegyi Jób: Kaffka Margit. Írói arckép. Kaffka Margit 
kétségtelenül eredeti és nagy tehetség volt, azonban a kedvezőtlen körülmények 
miatt nem fejlődött szerencsésen. Elismerés illeti kiváló megfigyelő- és analizáló-
képességét, de az olvasó mégis csalódással teszi le könyveit az író kiábrándult 
világnézete miatt, mely szerint az életnek nincs megszabott értelme és ren-
deltetése s ez a föld csak nemtelen ösztönök vad tusáinak színhelye. — 4. sz. 
Hein Tádé: Mécs László. Mécs a modern lírának Petőfihez hasonlító értéke. 
Élményei szédületes lélekmélységből indulnak, hová testi szem soha nem hatol, s 
feltörésük nyomán végigremeg egész embervalónk. 
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Pásztortűz . — 1932. évf., 16. sz. Szász Károly: Erdélyi emlékek. Iro-
dalmi vonatkozású családtörténeti adatok. — 21. sz. Kovács Károly: Arany 
Jánosról. Arany kimeríthetetlen. Méltatása és magyarázata körül gazdag iro-
dalom keletkezett még a költő életében és az elmúlt 50 év alatt. 

P r o t e s t á n s S.iemle. — 1932. évf., 11. sz. Németh László: Arany 
János. Arany János a legnagyobb költő, talán épp képeseégének és a szerep-
teremtő erőnek aránytalanságában a legmagyarabb. Nincs irodalmunknak 
nagyobb költői erőkészlete nála. — 12. sz. S. Szabó József: Visszapillantás 
a Protestáns Szemlére. Adatok a címben írt folyóirat történetéhez. — Kováts 
József: Séta Tóth Árpád szülőháza körül. Tóth Árpád Nándor, a nemrég 
elhúnvt lírai költő 1886 április 18-án, Aradon, a Sarló-utca 57. sz. házban 
született. E ház most Komlósi Tivadar tulajdona. A környék jelenlegi lakói 
közül csak kevesen emlékeznek a költő gyermekkorára és családi viszonyaira. 
— Arokháty Béla: A Magyar Református Kántorkönyv és egyházi ének-
ügyünk. Felelet Hódossv Béla válaszára. — Zoványi Béla: Sztárai Mihály 
és társai, mint képzelt püspökök. Sztárai nem volt generalis superintended, 
hanem csupán episcopus címmel esperes. — 1933. évf., 1. sz. Gulyás Pál: 
Jegyzetek az Arany-évfordulóhoz. Arany szerepe a magyar irodalom jövendő 
változásaiban: mértékegység. Ügy viszonylik ő a modern magyar irodalomhoz, 
mint spektrumhoz a napvilág, ö a természetes fény. 

Századok. — 1932. évf., 7—8. sz. Joó Tibor: Zrínyi történetszemlé-
lete és a barokk. Mindig a korban feladott kérdések megoldására alkalmas 
egyének kerülnek az előtérbe, válnak döntő és termékeny hatások forrásává. 
Ez alapon bontakozhat ki homogén, de csak relatíve homogén korszellem. 
E meggondolásokat könyvére vonatkoztatva, belátható, hogy egyedül a barokk 
korszellemmel meg nem magyarázható, ellenbon személyisége, élete é? művei 
forrásai lehetnek a barokkra vonatkozó általános ismereteinknek, miután ő is 
egyik kimagasló reprezentánsa korának. — Császár Elemér: Dézsi Lajos 
(1868—1932). Dézsi nevét megörökítik a nevével jelzett tudományos dolgo-
zatok, hirdetve szerzőjüknek széleskörű olvasottságát és gazdag tudományos 
ismereteit, fáradhatatlan buzgalmát és mindenre kiterjedő gondját. 

U n g a r i s c h e Jahrbücher . — 1932. évf, 3—4. sz. Moravek Endre: 
Das Ungarische Bibliothekswesen. A magyar könyvtárügy állapota, tekintettel 
az elcsatolt területekre is. 

Vasárnál) . — 1932. évf., £0. sz. Berényi László: Egy szál virág a 
krasznojarszki síron. Emlékezés Gyóni Gézára. — Berthe Sándor: Vadnai 
Károly (1832—1892). Megemlékezés a címben írt jeles íróról születése százéves 
fordulója alkalmából. — 22. sz. Göbl László: Arany jubileuma Magyarorszá-
gon. Ogv látszik, korunk Arany-felfogása arra hajlik, hogy műveiben minden 
műfaji köntösön túl megkeresse az érző embert, a lírikust. Az igazi költőt. 

II. Hír lapok . 

I iudapest i H í r l a p . — 1932. évf., 239. sz. Voinovich Géza: Arany 
János és a színház. Arany emberábrázolása általában igen sokoldalú, oly plasz-
tikus, minőt a színpad kíván. 
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Debreceni F ü g g e t l e n Ú j s á g . — 1932. évf. nov. 30. Kardos Albert: 
Arany János temetése. Adatközlés. 

Kalocsa i N é p l a p . — 1932. évf. 47. sz. Timár Kálmán: Katona István 
külseje. Katona külsejéről Horváth István naplója értesít. Egykorú hiteles arc-
képe Hanisch Mátyás alkotása 1800-ból. Több másolata ismeretes, többek közt 
Lacza Endre festményei. — 51. sz. Lukinich Imre: Katona István emlékezete. 
Emlékbeszéd. — 51. sz. Winkler Pál: Katona István történetíró és a Főszékes-
egyházi Könyvtár. Katona 1781—82-ben a Patacsich-könyvtárat rendezte Kalo-
csán. 1790-ben vállalta el a könyvtárőri tisztséget. 

Kalocsa i Ú j s á g . — 1932. évf. 53. sz. Timár Kálmán: Katona István 
letelepedése Kalocsán. Adatok Katona életéhez. 

M a g y a r s á g . — 1932. évf. 239. sz. Kmetykó Zoltán: Aranyról beszélt 
két tanítványa... Fitosa Vilmos ny. ^rendőrfőkapitány és Dabasi Halász Gyula 
visszaemlékezései Arany János nagykőrösi tanárságára. — 240. sz. Dóczy Jenő: 
Arany evangéliuma. Arany az istenimádatból indul ki s eljut a felebaráti sze-
retethez; a keresztényi türelem és bizalom ösvényén visszajut a Istenben 
való hithez. Ez a bűvös kör zárt eszményi világot teremt, melynek minden 
zugát az erkölcsi törvény világítja be. — Móricz Pál: Mikszáth szegedi bol-
dogsága. Emlékezés Mikszáth Kálmán szegedi újságíróskodására. — 1932. évf. 
XII. 18. Móricz Pál: Abovyi Lajos születésének századik évfordulójához. 
Adatközlés. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1932. évf. dec. 8. Tóth-Kecskés Sanyika öröksége. 
Hír arról, hogy egy Tóth-Kecskés Sándor nevű, tüdőbajban elhalt műhimző-
segéd hagyatékában „Fiamnak" felírású, ceruzával írt versfüzetet találtak. 
A füzet „Testamentumom" c. versét Császár Elemér sikerültnek tartotta, de 
egyben valószínűtlennek, hogy tudatlan embertől származott volna. (Utóbb 
kitűnt, hogy a szóbanforgó vers már nyomdában is megjelent Várnai Zseni 
Anyaszív c. kötetében. A füzet tulajdonosa tehát innen írta ki. V. ö. Esti Kurir, 
1932. évf. 276. sz. „Mit szól hozzá" c. cikkét.) — U. i. XII. 11. sz. Ki írta 
a Kerek Ferkó történeteit? Felelet azoknak a lapoknak, amelyek csodálkoztak 
azon, hogy irodalomtanárok nem ismertek rá Tóth-Kecskés Sándor kéziratos 
füzetében Várnai Zseni versére. A cikk írója szerint Móricz Zsigmond Kerek 
Ferkó c., 1913-ból való regényének egyik részlete azonos szövegű Péter Dénes-
nek a Magyar Nyelvőr 1879. évf.-ban megjelent, tájszólásban írt elbeszélésével. 
Az egyező szövegrészlet 3—400 sor terjedelmű. „A baloldali irodalom számára 
íme itt a feladat, oldja meg ezt a rejtélyt" — írja a Nemzeti Újság. — Móricz 
Zsigmond beismerte, hogy a Kerek Ferkó 20 oldala nem tőle való. Hosszabb 
közlemény a címben írt tárgyról, vonatkozással arra is, hogy Péter Dénes író 
volt-e vagy sem. — X. 23. sz. (okt. 23). Jónás Károly: Apróságok Arany 
János' életéből. Ismert adatok fölelevenítése. — Okt. 26. sz. Darnay Kálmán: 
Utolsó találkozásom Arany Jánossal. Adatközlés. — Okt. 30. sz. Tordai 
Ányos: .4 láthatatlan embernél. Megemlékezés Gárdonyi Gézáról. — Dec. 4. sz. 
Lepold Antal: Katona István történetíró háza Esztergomban. A mai 
Szent János-utca 6. sz. ház volt Katona esztergomi lakóháza. Ezt 1773-ban 
szerezte, 1793-ban pedig eladta a hercegprímási uradalomnak. — Dec. 13. sz. 
IiUkinich Imre: Emlékbeszéd Katona István történetíró kalocsai emléktáblája 
felavatásakor. 
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A P e s t i Hir lap Vasárnapja . — 1932. évf. 43. sz. Kosztolányi 
Dezső: Arany János (1882—1932). Megindultan tekintünk emlékére. Mindig 
együtt fogják bámulni őt és anyanyelvünket, melyet a legmagasabb tökélyre 
emelt. Költészete a magyar nyelv kinesesládája. — Siklóssy László: Arany 
János képzőművészetünkben. (Than Mór, Lötz Károly, Fadrusz János és Krisch 
Aladár Arany-illusztrációiról.) Arany költészete még befejezetlen témája 
a képzőművészetnek. 

P e s t i Napló . — 1932. évf. X. 16. Lackó Géza: Arany János két év-
szám között. Irodalmilag Arany János nem a népies nemzeti irány megalapí-
tója s legnagyobb alakja, hanem szellemtörténetünk beteljesítője, csúcspontja 
és összefoglalása. — Jeszenszky Sándor: Arany János és Budapest. Tárcaszerű 
cikk arról, hogy Aranynak érdemei vannak Budapest múltjának föltámasztásá-
ban, emlékezetessé tételében, egy szóval az idevágó tradíció megteremtésében. 
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Elhúnytak. 
BALICS LAJOS dr., theol., pápai prelátus, prépostkanonok, szül. Lövőn 

(Sopron vm.) 1856 febr. 8-án, megh. Győrött 1932 decemberében. Győri theo-
lógiai tanár korában az ottani jogakadémia magántanára is volt. Főleg egyház-
történettel foglalkozott. Hírlapi cikkei a Győri Hírlapban. Beszédei közül iro-
dalomtörténeti érdekességű: Ünnepi beszéd a Nagycenken felállított Széchenyi 
István gróf emlékszobrának leleplezése alkalmával. Sopron, 1897. 

BIZONY LÁSZLÓ hírlapíró, megh. Budapesten 1932 októberében. Szer-
kesztette a Középeurópai Lloyd с. közgazd. lapot.. Több közgazdasági munka 
és röpirat szerzője. 

BLANÁR BÉLA, volt országgyűlési képviselő, megh. 1933 január elején. 
Szónoki munkája: Négy alkalmi beszéd. Kassa, 1908. 

BORBÉLY SÁNDOR (Tordai Ereös), ny. áll. siketnémaint. igazgató, 
megh. Vácott 1932 dec. 9-én. Szerkesztette a Siketnémák Közlönyét. Szakunkat 
érdeklő munkái: Azonos és rokonértelmű szók gyűjteménye. Vác, 1904. — Üti 
karcolatok. Bp., 1905. — Nyelvünk védelme. Vác, 1910. (Borbély Györggyel). — 
A magyar siketnémaoktatás bibliográfiája. U. o., 1924. 

BÜCHLER VILMOS hírlapíró, a Budapester Montagszeitung főszerkesz-
tője, megh. Budapesten 1932 nov. 5-én. 

DÉRI BÉLA festőművész, a Nemzeti Szalon igazgatója, megh. Buda-
pesten 1932 dec. 16-án. Munkája: A Nemzeti Szalon tíz esztendeje. Bp., 1904. 

DORTSAK GYULA ny. ungvári főreálisk. igazgató, szül. Losoncon, 1857 
júl. 13-án, megh. Balatonkenesén 1932 dec. 15-én. 1885 óta nagy publicisztikai 
munkásságot fejtett ki budapesti s főleg vidéki lapokban. Irodalomtörténeti 
érdekű munkája: Emlékbeszéd Ungvár r. t. város képviseletének... Jókai Mór 
emlékének szentelt ülésén. Ungvár, 1904. 

ERDÉLYI FARKAS (Dalmi) ny. nyírbátori főjegyző, megh. Nyíregy-
házán 1932 októberében, 67. évében. Munkája: Régi magyar sírfeliratok és 
vidám históriák. Nyíregyháza, 1928. 

KACZIÁNY ÖDÖN festőművész, szül. Marosvásárhelyen 1852 jún. 7-én, 
megh. Budapesten 1933 jan. 11-én. Műbírálatai és tárcái 1879 óta a P. Hirlap, 
Főv. Lapok, régi Élet, M. Szemle stb. hasábjain. Ifjúsági elbeszélése: A három 
szándék. Bp., 1897. (Filléres Ktmyvtár 30. sz.). 

LATZKO HUGÓ dr., phil., a Keleti Akadémia ny. tanára, szül. Buda-
pesten 1876-ban, megh. u. o. 1932 novemberében. Angol és francia nyelvtanokat, 
angol irodalomtörténeti tanulmányokat írt. Műfordításai: A „Narcissus" mérge. 
í r ta Joseph Conrad. Bp., 1928 (A regény mesterei). — A kísértetek völgye. 
Regény. írta Edgar Wallace. U. о., 1929. 
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MEZEI ERNŐ, volt országgyűlési képviselő, hírlapíró, szül. Sátoralja-
újhelyen 1851 május 1-én, megh. Budapesten 1932 okt. 25-én. 1871-ben lépett a 
hírlapírói pályára a az Ellenőr, Baloldal, Egyetértés r. munkatársa volt. Versei 
a Főv. Lapokban, Ország-Világban, P. Hilapban és a Vasárnapi Újságban. — 
Üti rajzai: Bolyongások az olasz ég alatt. Bp., 1877. 

NÉGYESY LÁSZLÓ dr., phil., ny. egyet. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 
tiszt., a Sz. István-Akadémia és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, megh. Budapesten 
1933 jan. 7-én este 8 órakor. 1932 őszén vonult nyugalomba és éppen halála 
napján kapta meg a II. o. magyar érdemkeresztet. Életrajzát és műveinek jegy-
zékét 1. az Irodalomtörténet 1931. évf.-ban (Négyesy-emlékkönyv). Az Aka-
démia az ő kezdeményezésére indította meg Magyarosan c. nyelvhelyesírási 
folyóiratát. Azóta megjelent munkái: Kazinczy pályája. Bp., 1931. — Száz 
év távolából. Emlékezés Virág Benedekre, Katona Józsefre és Kisfaludy 
Károlyra. U. o., 1931. 

PÉTER MIHÁLY ref. püspök, szül. Dergenvőn 1867 május 12-én, mogh. 
Rimaszombatban 1933 jan. 1-én. Számos cikke és egyházi beszéde jelent meg 
fővárosi és vidéki prot. folyóiratokban és a Zemplén c. lapban. 

STRICKER MÖR dr., med., kir. tan., orvos, megh. Budapesten 1932 nov. 
16-án, 69 éves korában. Irodalomtörténeti jelentőségű dolgozata: Jókai Mór 
utolsó napjai. Bp., 1904. (Különleny. az Orvosi Hetilap-ból). 

SZIGETVÁRI IVÁN dr., phil., ny. főgimn. tanár, szül. Kiskunfélegy-
házán 1858 febr. 27-én, megh. Budapesten 1932 nov. 9-én. Az irodalom terén 
1878 óta működött s egy ideig a Főv. Lapok b. munkatársa volt. Irodalom-
történeti és esztétikai tanulmányai az Egyet. Phil. Közlönyben, Irodalomtörté-
netben, M. Nyelvben ; néhány elbeszélése az Ország-Világban. Kiadta a Jeles Írók 
írók Isk. Tárában Kisfaludy Csalódások c. vígjátékát és Shakespeare Corio-
lanus-át Petőfi fordításában s a Magyar Könyvtárban Kisfaludy Sándor válo-
gatott regéit. Szakunkat érdeklő munkái: A magyar dráma kezdete. Bp., 1883 
(Szivák János néven). — Arany Toldija a középiskolában. Érsekújvár, 1884. — 
Petőfi költészete. Bp., 1902. — Az irodalomtörténet elméletéről. U. o., 1905. — 
A komikum elmélete. U. o., 1911. (Akadémiai díjat nyert pályamunka). — 
A százéves Petőfi. U. o., 1922. — Kisebb munkák. U. o., 1927. (2. kiadás 
u. o., 1932.) 

TAKÁTS SÁNDOR dr., phil., kegyesr. áldozópap, az Országház levél-
tárának igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja. szül. Komáromban 1860 des. 
7-én, megh. Budapesten 1932 dec. 21 én. Pályáját mint piarista tanár kezdette. 
1886 óta írt történeti tárcákat, tanulmányokat és irodalomtörténeti dolgoza-
tokat. Főbb munkái: Pétzeli József meséi. Kiadta és életrajzzal ellátta. Bp., 1887 
(Nemzeti Ktár). — Péteri Takáts József élete. U. o., 1890. — Pállya István 
élete. U. o., 1894. — Régi magyar asszonyok. U. o., 1907. (Űj kiadás u. o., 1926.) 
— Komáromi daliák a XVI. században. U. o., 1909. — Zrínyi Miklós nevelő-
anyja. U. o., 1916. — Rajzok a török világból, ü . o., 1918. (3 kötet. IV. kötete 
A török hódoltság korából címen 1928-ban jelent meg.) — A régi Magyarország 
jókedve. U. o., 1921. (2. kiadás u. o., 1929.) — Régi idők, régi emberek. 
U. o., 1922. (2. kiadás u. o., 1930.) — Régi magyar kapitányok és gene-
rálisok. U. o., 1923 (új kiadás u. o., 1928). — Szegény magyarok. U. o., 1926. 
— A magyar mult tarlójáról. U. o., 1926. — Müvei. U. o., 1927 (5 kötet). — 
Emlékezzünk eleinkről. U. o., 1929. — Hangok a múltból. U. o., 1930. 
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TÖLTÉSSY ZOLTÁN ref. lelkész, megh. Budapesten 1932 októberében, 
32 éves korában. A Kálvinista Szemle egyik szerkesztője volt. G. P. 

Új könyvek. 

Verses kötetek. 
Vitéz dr. .József Ferenc királyi herceg: Ezüst vizek felett. Bp. 1932. 32 1. Egye-

temi Nyomda. 
Iíeményik Sándor: Kenyér helyett. Bp. 1932. 44 1. 
Gvökössy Endre: Hiszek. Bp. 1932. 410 1. Singer és Wolfner. 
Krug Lajos: Vérszerződés. Bp. 1932. 66 1. 
Székelykeresztúri Molnár Sándor: Lélekvirágok. Bp. 96 1. 

Székely szív. Bp. 80 1. 
Szabó Lőrinc: Te meg a világ. Bp. 156 1. Pantheon. 
Tamás Lajos: Fonál mentén. Pozsony. 72 1. 

Társasági ügyek. 

Jegyzőkönv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1932 december 10-én 
tartott felolvasó üléséről. 

Elnök: Szász Károly. — Az ülés megnyitása után az elnök meleg sza-
vakkal üdvözli Pintér Jenőt abból az alkalomból, hogy Magyar Irodalomtörté-
netének V. kötete megjelent. Méltatja a inü nagy nemzeti és irodalmi jelentősé-
gét, Pintér Jenő munkásságára Isten áldását kívánja, hogy hatalmas alkotását 
be tudja fejezni. 

Ezután Brisits Frigyes olvasott fel Vörösmarty és az Ezeregy éjtszaka 
címmel. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1932 december 
10-én tartott választmányi üléséről. 

Elnök: Szász Károly. — Alszeghy Zsolt titkár bejelenti, hogy a választ-
mányi tagok egy része a közgyűlésen új választás alá kerül. E célból egy 
háromtagú bizottság kiküldetését javasolja, melynek tagjai: Pintér Jenő szer-
kesztő, Alszeghy Zsolt titkár és Oberle József pénztáros. A bizottság feladata 
a választmány megharmadolás alá eső tagjainak névsorát összeállítani és a 
közgyűlés elé terjeszteni. Ezután a választmányi ülés tudomására hozza, hogy 
a Társaság két kiváló tagja: Borbély István és Szigetvári Iván elhúnvtak. 
Indítványozza, hogy az elhúnvtak emléke jegyzőkönyvben örökíttessék meg. 

Deutscher Auszug folgt in einem der nächsten Hefte. 
Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Pintér Jenő. Budapest I, Attila-utca 1. 
18.369. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Czakó Elemér dr.) 


