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Elnöki megnyitó. 
Előadta: SZÁSZ KÁROLY 

— a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933. évi 
március U-i közgyűlésén. — 

Tisztelt Közgyűlés! 
Ügy érzem, hogy az első szó, amit ma itt kiejthetünk, nem 

lehet más, mint boldogult nagynevű elnökünknek, Négyesy 
Lászlónak neve. 

Éppen most telt be húsz esztendeje annak, hogy Társasá-
gunk első rendes közgyűlését — 1913 március 1-én — ő, mint 
elnöklő alelnök megnyitotta, s beszédének egy mondatában 
kitűnően tömörítette a feladatot, amely az ú j Társaságra vár, 
a célt, amelyet el kell érnünk, a vezetőgondolatot, amely az 
irodalomtörténetnek, ennek a legnemzetibb tudománynak mun-
kásait át kell hogy hassa és irányítsa — mikor hangsúlyozta, 
hogy a nemzeti lelkesedést össze kell kötnünk a legszigorúbb 
és legelfogulatlanabb tudományos eljárással. 

Ennek a gondolatnak mindenkor legkövetkezetesebb hirde-
tője és legjellegzetesebb megszemélyesítője volt Négyesy László, 
kiről tisztelt tagtársunk, Horváth János, két évvel ezelőtti 
ünneplésünk alkalmával igen találóan hangoztatta, hogy „a nem-
zeti irodalomtörténet, mint nyelvproblematikával kiteljesült 
szaktudományi típus, Négyesy László tudós gyakorlatában és 
elméleti tanításában jutott el máig leghatározottabb öntudatra." 
Talán előnyére vált Négyesy későbbi munkásságának az is, 
hogy pályája kezdetén inkább nyelvészeti kérdésekkel foglal-
kozott, azután az irodalmi segédtudományoknak feküdt neki — 
mely szakból éppen 40 évvel ezelőtt képesíttetett magántanárrá 
az egyetemen — megírta koszorút nyert nagyértékű munká já t 
a mértékes magyar verselés történetéről, s csakhamar a legelső 
rangú irodalomtörténészek sorába emelkedett, hogy pályája 
utolsó nevezetes fordulóján, tíz évvel ezelőtt, életének 60-ik évén 
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túl, mikor más ember már inkább a nyugalomba menésre gon-
dolt volna — irodalomtörténeti tanszékét az esztétikaival őse-
iéi je föl az egyetemen, ú j m u n k á j a terhét régi lelkesedéssel hor-
dozva. Végezetül pedig, a régi szerelemhez való visszatérés örök 
törvényét követve , élete legutolsó esztendeiben megint — mint 
diákkorában te t te — nyelvészkedő kedvének engedve, élére állt 
az Akadémia támogatásával folyó nyelvművelő mozgalomnak. 

Fáradságot ismerni nem akaró élete 70. évének ünneplése 
idején nekem ju to t t a szerencse közgyűlésünket vezetni s az el-
nöki székből u ta lni mindenekelőtt arra, hogy sok elhalt jelesünk 
ünneplése u tán végre jól esik a munka verejtékes hétköznapjai 
között olyan ünnepet is szentelni, melynek „hőse még közöttünk 
jár , s érzéseink és gondolataink eleven kölcsönhatásban vannak 
az övéivel". 

Az azóta eltelt két esztendőt a mi kedves elnökünk — át-
lépve az emberi öregség kezdetét jelentő hetvenéves kor-
ha tár t — lankadat lan buzgalommal, töretlen erővel, nem szűnő 
lelkesedéssel fordította a további munkára, újabb leveleket 
fűzve az e munkáér t hálás közönségétől k i já ró koszorújába — 
s íme, ma már őt is mint halot tat ünnepelhetjük csak, az érkező 
tavasz első virágaiból fonódó füzér már nem homlokát, hanem 
s í r já t készül díszíteni. 

Mikor a Virágregék költőjének, Tompának, születési száza-
dos fordulóját ünnepelte a magyar világ, Négyesy a Budapesti 
Szemlében megjelent alkalmi cikkét Tompa egyik virágvasár-
napi egyházi beszédéből vett emez idézettel kezdte: „Az emberi 
nagyság voltaképpen csak a halállal kezdődik, midőn a test 
gyarlóságai nincsenek többé, s a tekintély és hatalom nem áll-
nak ellent, az í télet rostájába vetni az embert". Négyesyre gon-
dolva, minden szertelen dicsőítés nélkül lehet megállapítanunk, 
hogy az ő nagysága nem most, halála után kezdődik — ő életé-
ben sem volt kisebb, s időben és térben való távozása nem kell 
hogy fokozza, de bizonyára megerősíti vele szemben már régen 
kiformálódott értékelésünket, a munkássága jelentősége felől 
már régóta k ia lakul t közvéleményt. Az egyénisége nyomán tá-
madt sugárzó tekintély, a szellemében re j le t t ellenállhatatlan 
hatalom már életében sem gátolta, hogy ő az ítélet rostájába 
vettessék, s az ítélet mindig kedvező volt reá nézve, ki első cik-
kével— mit 19 éves korában, 1880-ban írt a Magyar Nyelvőr-be 
— már eljegyezte magát a tudománynak, s ki éppen ötven év-
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vei utóbb, 1930-ban, a Korvin-koszoríisok díszes rendjébe véte-
tett föl. 

Ha Négyesy teljes joggal mondhatta volt egy alkalommal, 
hogy Beöthy Zsolt a nemzeti művelődésnek a Bessenyeiek, Ka-
zinczyak, Kisfaludynk kezéből öröklött vezéri zászlaját a magyar 
szellemű és európai kul túrájú irodalom fennszárnyaló lobogó-
já t hordozza — Beöthy halála után mi Négyesyre alkalmazva 
hirdethettük ugyanezt. Vezérünk volt ő, méltó utódja felejt-
hetetlen Beöthy Zsoltunknak, kuta tó ja és magyarázója Páz-
mánynak és Zrínyinek, Faludinak és Verseghynek, Csokonainak 
és Berzsenyinek, Kazinczynak és Kisfaludy Károlynak, Bajzá-
nak, Toldynak és Eötvösnek, Aranynak, Tompának és Jókainak, 
Gyulainak ós Gregussnak, s irodalmunk még számos más jelesé-
nek. P á r évvel ezelőtt, Kisfaludy Károly halálának centenáriumán, 
a száz évvel azelőtti irodalmi élet vezető szelleméről írván — ki t 
éppen akkor ragadott el a halál, mikor a „legnagyobb magyar", 
Széchenyi, szorosan belekapcsolni készült őt, mint szerkesztőt, 
az egész magyar élet re formjára kiszélesedő akciójába — töb-
bek közt így lelkesített Négyesy: „Ma is előttünk áll a szükség, 
hogy irodalmunk nemzeti karakterét is kifejtsük, az egyetemes 
emberi szellem irodalmi munkájában is, mint önálló típus, részt 
vegyünk — de az egyetemesség hatását úgy használjuk föl, hogy 
az irodalom horgonyát annál hosszabb láncon bocsássuk le a 
nemzeti lélek mélyeibe". Ezt a felfogást vallva és követve dol-
gozott Négyesy mindig, szerencsésen egyesítve a legaprólé-
kosabb mozzanat megfigyeléséig és a legjelentéktelenebbnek 
látszó adat felkutatásáig menő lelkiismeretességet a legszéle-
sebb lá thatárú áttekintésre és összefoglaló megítélésre való 
készséggel és képességgel, úgyhogy részletmunkáit is mindig 
nagy célok és szent feladatok szolgálatába állította. 

Már hangoztattam e helyen egyszer, hogT Négyesy pá lyá ja 
egész folyamán, akár szónokolt vagy magyarázott, akár cikket 
vagy könyvet írt , összhangzatos szép életének ragyogó példájá-
val mindig csak a r ra tanított bennünket, hogy az igazság kere-
sésében legyünk ugyan szerények és óvatosak, de ha aztán 
hitünk és legteljesebb meggyőződésünk szerint megtaláltuk az 
igazságot: hirdetésében és szolgálatában legyünk megfélemlít-
lietetlenül bátrak. Ettől az életelvtől vezettetve, Négyesy nagy-
szerűen megmutatta, hogyan lehet valaki egyrészt a legtapin-
tatosabb, másrészt a legbátrabb, a legerősebb szívű és egyben 
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legkeményebb nyakú férfiú. A nagyrahivatot t emberekről azt 
szoktuk mondani, hogy már i f jú korukban, közlegénykedésük 
idején, hát i táskájukban hordják a marsallbotot. Négyesyről 
bízvást elmondhatjuk azt is, hogy m á r a marsallbottal kezében 
sem restellt közkatonaként dolgozni és verekedni, s a közérdek 
parancsszavának hűségesen engedelmeskedni. Sohasem kereste 
a népszerűséget, de nem is félt a népszerűtlenségtől. H a meg-
győződése arra ösztönözte: készséggel meghajtotta a zászlót 
ellenfelei előtt is, de ha úgy tar tot ta jónak és helyesnek: meg 
merte mondani a keserű igazságot barátainak is. 

Bizonyára nem keltett bennünk, a literátus élet emberei-
ben irigységet és semmiképpen sem vált kárára Négyesy iro-
dalmi tevékenységének, hogy az ő gazdag talentuma nem csu-
pán szaktudományainak terén érvényesült, hanem a nemzeti 
szellem egész mezejére kiható küzdelmekkel és eredményekkel 
járt . Társadalmi és politikai munkássága is messze felül emel-
kedett az átlagos értéken s mindenütt a legtisztább és leg-
szilárdabb erkölcsi felfogástól áthatott emberként vágta a ren-
det, a szép mellett — melynek különleges búvára volt — min-
dig a jót és igazat keresve az emberi lélek megnyilatkozásában, 
akár magáról volt szó, akár másról. í gy mi büszkék lehettünk 
rá akkor is, ha nem éppen az irodalom szőlejében munkálko-
dott és sokoldalúságában is tündöklő példát mutatot t mind-
nyájunknak. 

De mégis, mindenki a maga veszteségét érzi legjobban, s 
mi is elsősorban a magunk vezérét s i r a t juk és gyászoljuk benne. 
Baros Gyula tisztelt tá rsunk a folyóiratunkban közölt nekro-
lógban nagyon helyesen tette szóvá, hogy Négyesynek külön-
böző szakfolyóiratokban megjelent tanulmányai t össze kellene 
gyűjteni és kiadni, mert — mondotta -— „a hagyomány mellett 
a haladás elvét is megértéssel ápoló tudós művei a régi és 
újabb irodalomszemlélet közti kiegyenlítődés lehetőségét is üd-
vösen befolyásolnák". 

E r r e a kiegyenlítődésre — tisztelt Társaság — Négyesy 
szellemében igazán égető szükség lenne ma, mikor minden téren 
annyi széthúzást látunk, pedig egy magasztos, szent cél érdeké-
ben voltaképpen minden körnek és csoportnak egy központi gon-
dolat és felfogás jegyében kellene összetalálkozni és egybe-
fogni. Legyen szabad e székből — nem a szóló gyenge szavának 
erőtelenségével, hanem a hely tekintélyének súlyával és a gon-
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dolatban rejlő igazságnak erejével megismételni az eszmét, 
melynek szikráját Baros Gyula röppentette föl. Ez a szikra al-
kalmas arra, hogy tüzet gyúj tva, lobogó lángot támasszon a 
lelkekben, nem csak éppen itt, a mi aránylag- szűk körünkben. 
Négyesy az egész magyarságért dolgozott, az egész magyar élet 
hálás lehet iránta, mert bizonyos, hogy munkásságának hasznát 
fogja látni még a jövendő is, az ő ültette fa árnyékában és gyü-
mölcsében. Elnöki megnyitó során formaszerű indítványt nem 
tehetek erre vonatkozólag, de hadd a jánl jam Baros Gyula esz-
méjét mindazok figyelmébe, akik annak valóra váltását kívána-
tosnak vélik és szükségesnek érzik. Találjunk rá módot és eszkö-
zöket — kedvet és buzgalmat bizonyára nem kell külön keres-
nünk — hogy összegyiijthessük és kiadhassuk Négyesy elszór-
tan megjelent cikkeit, tanulmányait , s lia fogja is márványkő 
jelölni az ő szétporló hamvai t : időt múló szellemének mara-
dandóbb emlékjele lesz a könyv, mely ezekből az értékes mun-
kákból fűződik össze. 

Ennek a gondolatnak és tervnek jegyében, a tanítvány 
hűségével, a mester i ránt való nagyrabecsüléssel és ha szabad 
a szív bensőséges érzéseinek is hangot adnom e közéleti helyen: 
a régi barát soha el nem homályosodott szeretetével áldozok 
forrón szeretett és tisztelt, felejthetetlen elnökünk drága emlé-
kének. S mikor ez emlék felmagasztalásával megnyitom a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság folyó évi rendes közgyűlését, 
kérem, hogy tapsok helyett néma csendben felállással adjunk 
kifejezést annak a megilletődésnek és kegyeletnek, mely lelkün-
ket e pillanatban e l tö l t i . . . 

Szemere György színművei. 
I r ta : P E R É N Y I JÓZSEF. 

1. Egyéniség. Társadalmi színmű 4 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 
1903 április 24. Súgókönyv. 

2. Erősek és gyengék. Színmű 4 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 
1905 április 8. Súgókönyv. 

3. A siralomházban. Színmű 1 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 1906 
» 

március 31. 
4. ö. Színjáték 4 felvonásban. Először a Magyar Színházban 1910 február 12. 

Súgókönyv. 
5. Bolond Istók. Népies színjáték 4 felvonásban. Először a Népszínház—Víg-

operában 1907 október 1. Súgókönyv. 
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6. Viszontlátás. Színmű 2 felvonásban. Először a Nemzeti Színházban 1922 
február 10. Súgókönyv. 

* 

Irodalom. A bemutató előadások utáni napokon a fővárosi napilapok 
ismertetései. Lukács György: A modern dráma fejlődése. Budapest, 1911. II. k. 
518—520. 1. — Alszeghy Zsolt: Szemere György. Irodalomtörténet. 1922. — 
Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténet a művelt közönség számára. Budapest, 
1928. 314. 1. — Pintér Jenő: Magyar irodalomtörténete. Képes kiadás. II. k. 
119—120. 1. — Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Pécs, 1929. 
282. 1. — Vasárnapi Üjság. 1903. 18. sz. (Egyéniség.) — Vasárnapi Űjság. 
1905. 16. sz. (Erősek és gyengék.) — Kath. Szemle. 1905. 9. sz. (Erősek és 
gyengék.) — A Cél. 1912. 233. sz. (A siralomházban.) •— Vasárnapi Űjság. 
1906. 14. sz. (A siralomházban.) — Kath. Szemle. 1910. 3. sz. (ö.) — Vasár-
napi Üjság. 1910. 9. sz. (Ö.) — Vasárnapi Üjság. 1907. 40. sz. (Bolond Istók.) 
— Irodalomtörténet. 1923. 44. 1. (Viszontlátás.) — Budapesti Szemle. 1922. 1. 
•(A siralomházban, Viszontlátás.) — Élet. 1922. 5. sz. (Viszontlátás.) — 
Magyar Kultúra. 1922. 4. sz. (Viszontlátás, A siralomházban. — Nyugat. 
1930. XXIII. évf. 423. 1. (Schöpflin A.: Szemere György.) 

Szemere György első drámái többnyire ugyanolyan társa-
dalmi körök érzéseit, gondolatait és problémáit fejezik ki, mint 
Ferenczy Ferenc színművei s így közelállanak Herczeg Ferenc-
hez. Ferenczy és Szemere György is kritikusabbak, mint Her-
czeg Ferenc s így közelebb is jutnak a drámához, ámbár az 
igazi, organikus, technikai átalakulás bennük sem történik 
meg, ők sem viszik egészen végig sem gondolatilag, sem em-
berileg, sem formai lag legjobb témáikat. Lényegileg ők is benne, 
maradnak a f ranc ia i ránydráma drámaellenes technikájában. 
De mert költői céljaik is vannak, ügyetlenebbül bánnak vele, 
úgyhogy igazi, nagy általános sikereket nem tudnak elérni.1 

Szemere György első darabj ci, az Egyéniség igen biztató 
kezdet, bár cselekvénye és a lakja i még nem tökéletesek; de már 
következő drámájában, az Erősek és gyengék-ben a mélységeket 
érző, komoly i r ányú író áll előttünk. Következő két színművé-
ben, a Bolond Istók-ban és az Ő-ben vannak egyes finomságok 
ós sok jó jelenet, de egyik sem ér az Erősek és gyengék-hez, 
Szemere Györgynek a maga nemében tökéletes színdarabjában, 
a Siralomházban, nem megy tovább megkezdett ú t ján, a natura-
lizmusén. Ebben a kis drámában, úgy mint Gárdonyinál is 
(A bor), a natural izmus emberrajzoló értéke belekerült a ma-
g y a r parasztdrámába, de nem lett belőle igazi dráma, inkább 

1 Lukács Gy. : A modern dráma fejlődése. Budapest, 1911. II. k. 515. 1. 
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párbeszédes novella. Szemere György nem kísérlette meg soha, 
hogy ezzel a technikával egy igazi paraszt drámát megírjon, pedig 
ez a magyar népdráma sorsára döntő lett volna. 

Utolsó színműve, a Viszontlátás, irodalmunknak feltétlen 
kárára csakhamar lekerült a színről és feledésbe merült. 

Szemere György első drámai müve, az Egyéniség, társa-
dalmi színmű négy felvonásban, 1903-ban került bemutatóra a 
Nemzeti Színházban. 

Az Egyéniség a XX. század eleji magyar drámaírók első 
kísérletei közt a legérdekesebbek egyike, mert minden fogyat-
kozása mellett is igazi írói szellem sugárzik ki belőle. A mű 
írásra hivatott tehetségre vall, amelytől minden ingatagsága és 
egyenetlensége ellenére sem vonható meg a rokonszenves érdek-
lődés. Ami első tekintetre feltűnik a darabban: a bemutatás 
meglepő élethűsége. Alakjai társadalmi helyzetükből, ideg-
alkatukból és lelkületükből kifolyólag gondolkodnak, beszélnek, 
cselekesznek. Van a darabban egy tönkrement zsentri — gaval-
lér — Tarkőy Béla. Volt képviselő, aki politikai ideális célokra 
áldozta vagyonát és csődbekerül, amelynek lebonyolítása u tán 
ju t is valami aktív csekélység nővére számára, neki pedig a 
vagyona roncsaiból a közélet szennyének undora és gavallér 
gondolkozása marad meg. Finomlelkületű, érzékeny, becsületes 
jellem. Ugyanilyen ideális lelkületű nővére, Márta is. Ez a fiatal 
leány ra jong a művészetért, szépen fest és rajongással csüng 
fivérén, akiről lelki megnyugvására, mindjár t a darab kezdetén 
azt a hír t veszi, hogy kinevezték főispánnak. A kinevezés azon-
ban még nincs közzétéve s így a versenytársak hajszája is erő-
sen folyik a fényes állásért. A versenytársak közt van egy 
veszedelmes is. Egy tényleges képviselő, aki asszonyi pár t -
fogásra támaszkodik. Ez a képviselő annak a gavallérromlott-
ságnak ismeretes típusa, amely óvatosan gondozza a külsőt és 
a modort s amellyel az igazi gavallérlélek ösztönszerűleg óva-
kodik érintkezni. Annak a férfiúnak a típusa, aki merész föl-
lépésével a bizonytalankorú asszonyok körül a r a t j a nem egészen 
önzetlen babérait. Ilyen asszonytípus is akad. Gazdag, nyílt 
házat tart, világfiak és előkelő államférfiak környékezik. Gyön-
gesége a züllött képviselőhöz köti. Ez az asszony kieszeli, hogy 
barát jának kell a főispánságot elnyernie, csak oly helyzetet kell 
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teremteni, amely a becsületességet visszariassza az állás elfoga-
dásától. (I. felv.) 

Ez az I . felvonás ügyes és leköti az érdeklődést. Hasonló-
képen sikerült a második is. Az asszony cselszövénye elég ter-
mészetesen folyik. Gyanúsítással és rágalmazással dolgozik. 
Sikerül is neki a kinevezett főispán tisztalelkű nővérét alap-
talan rossz hírbe keverni a belügyi államtitkárral. A világ azt 
hiszi, bogy az ideális gondolkozású, talpig becsületes férfiú 
nővére tisztessége árán jutott a kinevezéshez. A nemesjelleraű 
gavallér erkölcsi felháborodással u tas í t ja vissza a kinevezési 
okmányt. 

I t t kezdődik a darab belső igazságának megrendülése. 
Eddig a d ráma szereplői önmaguk intézték sorsukat, de innét 
kezdve a szerző i rányí t ja lépéseiket. Régi tapasztalat, hogy az 
emberek nagy része a rágalmat , a rosszat mindjárt elhiszi. Csak 
merész gyanúsító kell. Olyan, akinek magának is van takargatni 
valója. De a becsületes emberek ösztönszerűleg kiérzik a mocsok-
talant, bármennyire feketítse is azt a rágalom. Tarkőy Béla, a 
nemesgondolkodású és egyenesjellemű férfiú, nem hiszi el, hogy 
nővére Márta megfeledkezett volna magáról. Tarkőy Béla az 
aljas híresztelést, hogy nővére az ő érdekében a belügyi állam-
ti tkárnak áruba bocsátotta magát, mint képtelent, visszauta-
sítja, alaptalanul meggyanúsított, ár ta t lan nővérének pá r t j á ra 
áll s nem azt kutatja, hogy bűnös-e a leány, hanem bizonyos 
ár ta t lanságát vágja a rágalmazók arcába. Tarkőy Béla i ránt itt 
a rokonszenv egy kissé meginog. Ügylátszik, hogy nem egészen 
következetes saját egyéniségéhez. Valami ingatag habozásféle 
van tetteiben. Tarkőy inkább a töprengő álmodozás, mint a 
meggyőződés erejével kitörő lelki felvillanások embere. Hogy 
a becsületesség útján halad s hogy visszautasítja a látszat sze-
rint becstelenség árán szerzett kinevezési okmányt, még nem 
jelent egyéniséget, hanem csak köztisztességet. Ügylátszik, hogy 
a szerző azt akarja kifejezni, hogy a becsületérzés már olyan 
ritkaság, hogy bátran ráüthet i az egyéniség bélyegét. 

Tapasztalat i tény, hogy nálunk egy üres állás körül nagy 
harcok folynak és egy főispáni szék hivatot takra és nemhivatot 
takra egyaránt nagy vonzó erő. Hogy az az erkölcsileg züllött 
képviselő is, akit külsőséges gavallérságából eredő, s a saját 
szennyét fedő párbajozásai révén a társadalmi felfogás úri 
embernek tart , szintén tülekedik az állásért, az ő jellemével 
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egyező, de hogy ott, ahol a kérdés felett döntenek, oly léhán laza 
felfogás legyen a tisztesség felől, mint a minőt az Egyéniség 
államtitkára tanúsít, lehetetlen. Hogy ő komolyan szóba álljon 
egy olyfaj ta alakkal, mint főispánjelölttel, akitől egy gaz rágal-
mazás visszavonására adott szavának hiteléül egy 20.000 forintos-
takarékpénztári könyvet legyen kénytelen venni kézizálogul, 
nem fordulhat elő. De már ami a magasállású közéleti ténye-
zők gyengéd kalandokba keveredését illeti, ez irányban lazább a 
közfelfogás. Az társadalmi értékemelkedés számba megy. Hogy 
a t i tkár az államtitkárra bármi okból is olyan nyomást gyako-
rolhasson, hogy egy általa visszatartani rendelt kinevezési ok-
mányt az ő intézkedése ellenére mégis kézbesít — eltekintve attól, 
hogy ez nem is az ő hatáskörébe vág —, a hivatali életben nem 
fordulhat elő. 

A monda, a regény megtűri a fantázia eszközeit, de a dráma 
kevésbbé, különösen pedig, ha javítás céljából a valódi élet 
ábrázolását célozza az író. Szemere György előtt pedig nemes 
irányzattal ez a cél lebeg. A lényeg azonban Szemere György 
első, érdekes kísérletére nézve nem ezen fordul meg, hanem 
azon, hogy más értékes mozzanatokat mutat föl darabja. A föld-
birtokos középosztály társadalmi rétegének érintkezési formái* 
beszéde, életfelfogása hű tolmácsolásban részesülnek a darab 
a lakja i révén. A zsentri él a színpadon hibáival és erényeivel, 
vonzó és visszataszító vonásával. Különös dicsérettel kell ki-
emelnünk a dráma dialógusát, mely finom ós természetes; jel-
legzetes: vág, vagy szúr, ha kell. Vannak a darabban drámai 
erővel ható egyes mozzanatok, amelyek mind az egyének jelle-
méből folynak. A darabban van sok egyenetlenség is. de leköt 
és érdekel. 

Jó l megrajzolt alakok, az ideális gondolkodású Tarkőy 
Béla; János az öreg szolga, aki szolgák abból fa j tá jából való, 
mely már kiveszőfélben van. Régen minden kúriának volt ilyen 
családhoz tartozója, aki ott öregedett meg és együtt érzett örö-
met és bajt a családdal; sikerült alakok: a megrágalmazott 
aranyszívű Márta; Benignyné, a rágalmazó szalóndáma; Monoki 
képviselő, a minden jóérzésből kivetkőzött, külsőleg kifogástalan 
megjelenésű gavallér. 

Szemere György Egyénisége biztató első drámai kísérlet. 
Ugyancsak a Nemzeti Színház muta t ta be Szemere György 

második darabját : Erősek és gyengék, színmű 4 felvonásban. Ел 
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a dráma nevezetes lépés Szemere György drámaírói pályáján. 
Élő embereket mu ta t be ebben, akiknek lelki életében az egész 
társadalom tükröződik s akikben mély, öntudatlanul minden 
nézőben élő eszmék jutnak öntudatra, éles társadalmi össze-
ütközések oldódnak meg. 

Az erősek a társadalom magaslatain élők, akiknek hagyo-
mányokban megrögzött, előítéletektől elfogult erkölcsi felfogása 
vereséget szenved a gyengék tisztább, mélyebb és emberibb 
erkölcse előtt. Ez a harc a két erkölcs között Báthy Miklósban 
központosul s az ő lelki átalakulása a darab tulajdonképeni 
tárgya. 

Báthy Miklós előkelő, gazdag, talpig gavallér, nemes gon-
dolkozású ember, de rendje előítéleteiben élő nagyúr. Két íia 
van, az idősebbiket Bélát, jobban szereti, mert magát l á t ja 
benne megtestesülve — pedig csak a saját és társadalmi osztálya 
hibái vannak meg benne. Afféle elegáns léha, aki hamis váltó-
val fedezi adósságát a klub komornyikjánál. Béla elcsábított 
egy szegény leányt s most, mert egy grófkisasszonyt készül el-
venni, az inasától küld a leánynak végkielégítésül 2000 forintot. 
Ezt a pénzt is az öccsétől kéri, az ábrándozó Istvántól, aki merő 
ellentétje bátyjának. István nem találja helyét abban a társa-
dalmi osztályban, amelybe beleszületett. Idegennek érzi magát 
családjában, melynek ideáljai nem az ő ideáljai, erkölcsei nem 
az ő erkölcsei. 

Az apa házasodni készül, el aka r j a venni Korompai Hildát, 
aki éppen oly nemeslelkű asszony, mint amilyen nagy művésznő. 
Mikor Bélát leendő mostohaanyjának bemutatják, léhán, tiszte-
letlenül viselkedik vele szemben; István tisztelettel kezet csókol 
neki. Az egész család együtt van, amikor beront Bárdi, egy a 
világgal meghasonlott, nemes, de merev elvei miatt a társada-
lomban helyét nem találó, szívbajos ember, aki elvesztette tanár i 
állását, mert egy bukott leánynak pár t já t fogta. A bukott leány 
az, akit Béla elcsábított. Bárdi felháborodva dobja vissza neki 
a végkielégítésül küldött pénzt és elébe tár ja aljasságát. Az öreg 
Báthy is felháborodik, nem azért ugyan, mert fia elcsábította a 
leányt, hanem mer t kevesli az összeget, amelyet fia a leánynak 
küldött, — István ellenben azt követeli, hogy bá ty ja tegye jóvá 
hibáját és vegye feleségül a leányt. Most derül ki, hogy meny-
nyire idegen Is tván a családjában: atyja, bátyja álmélkodva 
néznek reá, nem értik föllépését, ő pedig látva, hogy nem tud ja 
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magát velük megértetni, elhagyja a házat és elmegy Bárdival, 
keres egy jobb, kevésbbé hazug világot a helyett, amelyből 
száműzi magát. (I. felv.) 

Ez az I. felvonás érdekesen van megírva, de nem töké-
letes expozíció: nem látjuk belőle, mily irányban fog fej-
lődni a cselekvés s ki a tulajdonképeni hős. Eddig azt hisszük, 
családi drámává lesz az ellentétes jellemek összeütközése a csa-
ládban. Az öreg Báthyt is csak felületesen ismerjük meg az 
expozícióból, csak külsőségeket látunk belőle s nem látjuk lelke 
nemességét. 

A második felvonás Ilona, az elcsábított szegény leány 
szobájába vezet. Ilona varrásból tengeti életét s amíg ő odajár 
munkáért, kis gyermekére Bárdi vigyáz. Segít neki ebben Báthy 
István is, aki most velük egy házban lakik. Is tván megszerette 
a derék Ilonát, de ez tudni sem akar róla, bukása tudatában 
elszánta magát , hogy élete csupa vezeklés lesz s célja csak egy: 
gyermekének felnevelése. Pedig titokban szereti Istvánt. Ilonát 
felkeresi az öreg Báthy is, vissza akar ja váltani pénzen Ilonától 
és Bárditól Is tván fiát. Osztálya előítéleteitől elvakítva azt 
hiszi, hogy ezek a szegények pénzért mindenre kaphatók. Bárdi 
azonban felvilágosítja, hogy ebben a szegényes hajlékban is 
lakik becsület, önérzet, és pedig tisztább, nemesebb és emberibb, 
mint az övé. Ez a párbeszéd az erős Báthy és a gyenge Bárdi 
között, az utóbbiban megtestesült emberi erkölcs győzelme az 
előbbinek rendi erkölcse fölött, a darabnak legmélyebben át-
érzett és legtöbb írói erővel megírt jelenete. 

Báthy ellágyul, megköveti a szegény embereket s ezzel az 
ellágyulásával kezdődik az ő lelki átalakulása is. István életé-
ben most először kerül szembe az igazsággal, kezd kinyílni a 
szeme és a szíve, csak további személyes élmények kellenek 
hozzá, ki fog az nyílni teljesen. Ezek az élmények hamar be-
következnek s a dráma most már a maga igazi medrében, gyor-
san, teljes hatással halad tovább. Báthy megkísérli, hogy vissza-
térítse f iát magához, de miután belátja, hogy minden erre irá-
nyuló törekvése hiábavaló, a r ra kéri, hogy viselje gondját mos-
tohaanyjának, ha őt valami „emberi dolog" találná érni. Fele-
ségét ugyanis megsértették a kaszinó bál ján a hölgyek, mire 
ő viszont megsértette ezek férjeit és most hat párba j ra kell 
kiállnia. A párbajsegédek azonban egy ravasz jegyzőkönyvvel 
úgy megkötik Báthy kezét, hogy nem torolhatja meg a nején 
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esett sérelmet. Még- magához sem tér t emiatti felháborodásából, 
amikor felkeresi Viczay gróf és neje, Béla leendő apósa és 
anyósa s újabb sérelmet ejtenek Báthynén: azt követelik, hogy 
Béla házasságkötése után mostohaanyja ne követeljen rokoni 
jogokat. Báthy rábízza Bélára, beleegyezik-e ebbe? Meg van 
győződve, hogy a fiú felháborodva fogja visszautasítani a ki-
kötést, de csalódik a társadalomban, amelyben élt s amelynek 
hitét eddig vallotta, de csalódik fiában is, aki mindig kedvence 
volt. Bá thy a szörnyű csapás alatt összerogy. 

Színpadi hatás dolgában ez a harmadik felvonás a legjobb; 
a sok szatírával beállított arisztokrata alakok kitűnő há t te re t 
nyúj tanak Báthy lelki küzdelméhez, amely igazán drámai mó-
don, lépésről-lépésre fejlődik. 

A szépen, melegen megírt negyedik felvonásban Bá thy 
föladja régi énje utolsó romját : beleegyezik, hogy István fele-
ségül vegye Ilonát, csakhogy visszakaphassa ezt a fiát, akinek 
lelki nemességét a másiknak sivár lelketlensége mutat ta meg 
legjobban. 

A eselekvény kissé nehézkesen, szétágazódva indult, de a 
darab közepe táján belejutva medrébe, drámai gyorsasággal 
halad tovább. Az alakok, köztük különösen Báthy oly írói erő-
vel vannak megjelenítve, amilyet ritkán látni magyar drá-
mában. 

Technikai gyöngéi, sőt jellemrajzbeli fogyatkozásai, bizony-
talanságai is vannak a darabnak; indokolása néha mesterséges-
nek látszik, — mindezt azonban elfeledteti az író ereje, szívé-
nek melegsége és a jelenetezésben is nagy haladást tanúsító 
ügyessége. 

Az érdekes dráma azt a tételt igyekszik bizonyítani, hogy 
az ú j viszonyok alakulásánál fogva a főúri világ sem maradhat 
meg többé a maga elzárkózottságában. A tétel érdekes és igaz 
es Szemere György sok meggyőző erővel áll í t ja elénk a drámai 
küzdelmet. Ha a cselekmény fejlesztése nem halad is mindig 
következetesen és a felvonásokat csak gyenge szálak kötik is 
össze, ha a második felvonásban egészen ú j cselekvény indul is 
meg, amelyet az előzővel csak a szereplő személyek közössége 
kapcsol össze — s így a cselekvény egysége megszakad, mégis 
határozott, drámaírói tehetség műve ez a darab, amely határo-
zott emelkedést mutat Szemere György drámaírói pályáján. 
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Külön ki kell emelnünk a mű pompás, mindig finom, 
kifejező, helyenkint erőteljes dialógusát. 

Szemere György következő színműve egy egyfelvonásos 
darab. Címe A siralomházban, mely őszinte sikert aratott a 
Nemzeti Színházban. Érdekes meséjén, a jellemfestés kiválósá-
gán, kitűnő megfigyelésein kívül főleg az teszi igazán elsőran-
gúvá ezt a kis színművet, hogy belelát a lélek legsötétebb 
zugaiba és bámulatos egyszerűséggel t á r j a a néző elé a szerep-
lők vonásait. (Mint dráma, egyike a legjobb magyar drá-
máknak.) 

Karácsonyi Jóska a szegedi börtön siralomházában alszik 
és álmodik. Mihály, a börtönőr figyeli és azt tapasztalja, hogy a 
gyilkosságért elítélt Jóskát nem bánt ja a lelkiismeret. Jámbor 
ember, aki kutyájáról , tehenéről, lováról álmodik, majd pedig 
édesanyját emlegeti. A börtönben megjelenik a lelkész, akinek 
Jóska bevallja bűneit. Megölte Kiszti Mátyást, aki kiforgatta 
mindenéből és elcsábította feleségét is. Ök ketten tették szegényt 
földönfutóvá. Kész nekik megbocsátani. Jogosan ölt és azért 
ölt, mert meg akar halni, nem ér az ő élete Zsuzsi nélkül már 
semmit. A magas mennyekben lakó Istentől vár ja a boldogsá-
gát. A törvényszék előtt is úgy vallott, hogy ő a bűnös, nem 
pedig megrontói. Jóska a lelkész szavaira bevallja, hogy egy 
kehes lovat adott el egészséges gyanánt, de a vevőnek okozott 
kárt megtéríti. Agyonütött egy kutyát, mert a kukoricáját ette, 
ezt is bánja. A gyilkosságot azonban nem tar t ja bűnnek, mert 
Kisztit azért ölte meg, mivel, az vétett ellene. Ezt a tettét nem 
tudja megbánni. A lelkész magára hagy ja a rabot és ekkor be-
lép hozzá Mihály, a börtönőr. Ez a börtönőr jószívű, derék 
ember, aki előtt Jóska ki tár ja lelkét. Egy kis bort kér, majd 
pipát és elborozgat a börtönőrrel. Mihálynak is azt vallja, hogy 
nem pénzéért ölte meg Kisztit, hanem mert feldúlta boldogsá-
gát. A börtönőr is részvéttel van a szerencsétlen iránt, fölismeri 
emberségességét és össze is barátkozik vele. Mikor a gyóntató-
atya visszatér, sírva és ölelkezve ta lá l ja a két embert. „Soha 
még nem lát tam én ilyen igaz embert — — kuvasz a törvény" — 
mondja Mihály. Jóska halálra készen vá r j a a papot, megcsókolja 
a feléje nyúj tot t feszületet és meggyőződéssel imádkozik: „Sze-
relmetes Jézuska, aki megváltottál bennünket bűnös embereket! 
Én Üdvözítőm, osztályosom a szenvedésben: pár to l j Te engem 
az én uram, Istenem előtt." A lelkész meghatottan hallgatja az 
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imát és mondja: „Nem őrült, — nem megátalkodott. Lelke beszél 
belőle, amelybe embernek belátni nem adatott." A lelkészben 
felülkerekedik az ember: „Uram, Nálad a büntetés, Nálad a 
kegyelem. Ha helytelenül cselekszem, büntess meg engem" — 
és a térdenálló Jóska feje fölött áldólag emeli fel kezét és fel-
oldozza. 

Ez a mély lélek festéssel átitatott mese színes dialógusban 
folyik le. Jóska szavaiban mesterien világít r á a szerző a ma-
gyar parasztember gondolkozására, egyszerű, igaz lelkére. 

Első tekintetre nem sok fejlődés látszik a darabban, pedig 
van benne fejlődés, csakhogy visszafelé: azt az utat látni meg, 
amelyen ez a szerencsétlen gyilkos idejutott. A pappal és a bör-
tönőrrel folytatott beszéde k i tá r ja előttünk egész lelkületét. 
Nemcsak az öreg börtönőr lágyul el, hanem a pap is. „Egyszerű, 
komor, hibátlan lelki kép. Szinte hozzákapcsolódik a Munkácsy 
siralomházi képéhez, mintha az elevenednék meg, vagy ez abba 
testesülne" (Vojnovich Géza). Voltak, akik a darab megoldását 
kifogásolták, pedig esztétikai szempontból teljesen állja a kritikát. 
Jóska ár tat lansága tudatában megy az Isten ítélőszéke elé és 
a szerző hangoztat ja is, hogy az emberi igazságszolgáltatás 
gyarlóságáért az Isten ad elégtételt. Ebbe a gondolatba állí t ja 
be a gyóntatót is, aki a halálraítélt meggyőződésétől meghatva 
adja a feloldozást, bár nem volna szabad. A feloldozás remegő 
hangjában azonban van valami hamis zönge. 

A Hevesi Sándor és Máder Raoul vezetése alatt megnyílt 
Népszínház—Vígopera első eredeti magyar újdonsága Szemere 
György Bolond Istók, népies színjáték négy felvonásban című 
darabja volt. 

Ez a színmű sötétárnyalású, hazafias fájdalmú, még humo-
rában is peszimisztikus. Arany Jánosnak ugyanilyen cínm 
töredékes költeménye hatott reá. Arany meséjéből vette át, 
hogy hőse is debreceni diák, aki színésznek csap fel és keser-
vesen csalódik, de ezenkívül semmi sem emlékeztet Arany J . 
művére. 

Szemere György egy romantikus szerelmi történet kereté-
ben a magyar művész siralmas sorsát, a szellem harcosainak 
megaláztatását akar ja elénk tárni. 

A mese maga nem is fontos Szemere Gy. darabjában. Rövi-
den a következőkben foglalhatjuk össze. Bolond Istók mint 
debreceni diák a csizmadiák atyamesterének, Bajor i uramnak 
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házában lakván, olthatatlan szerelmet ébreszt a csizmadia leá-
nyában, a bájos és eszményi lelkű Juliskában. De Bolond Istó-
kot regényes vágy vonja a színészet felé és egy előkelő, f ran-
ciáskodó úrihölgy, Szoboszlay alispán leánya, Viola, csábítja 
szívét. Színésznek megy s miután keservesen csalódik a művé-
szetben és lidércfénynek ismeri fel az úri kisasszony szerelmét, 
visszatér Debrecenbe, ahol örök hűséggel s Szép Ilonka mód-
jára, bánatában hervadozva vár reá Juliskája, s a boldog 
viszontlátás gyönyörében egymásé lesz az i f j ú pár. 

Ez a mese így magában nem nyújtana semmi különöset, 
annál kevésbbé, mert a meseszövés itt-ott homályos és vonta-
tottan halad négy felvonáson keresztül. De ehelyett Szemere 
György sok mást nyújt , ami művét sajátossá és érdekessé, 
némely részében meg éppen kiválóan értékessé teszi. Környezet-
ra jza a mult század harmincas éveinek jellegzetes képe. Meg-
jelenik előttünk a debreceni diákélet vaskalapos professzora, 
féktelen diákhada, derék civise, a vándorszínész minden meg-
aláztatása és süllyedése, a falusi nép „műpártolása", az alispán 
színészeket kitiltó rendelete, a szolgabíró hatalmaskodása, az egész 
ország elmaradottsága, vagy léha külföldieskedése. Rengeteg 
sok genre-kép, ta lán sok is a jellemző alakból, de köztük néhány 
olyan, amely dicsőségére válik Szemerének s annak bizonysága, 
mennyire ismeri az író az ország társadalmát, szellemét, a külön-
böző osztályokban uralkodott s részben ma is uralkodó felfogást.. 
Harag, keserűség, gúny villámai cikkáznak e műben. Ámbár a 
mult idők képeit festi, mégis érezzük, hogy a jelenről és a jelen-
nek szól az író, akinek Bolond Istókja szilaj kitöréseiben, vir-
tusos tetteiben, romantikus fellengzősében, maró gúnyjában s 
önmeghasonlásában nemcsak az író lelkivilágát, de fa jának is 
sok találó vonását tükrözi vissza. 

Kár , hogy Szemerében erősebb a Jókai iskolájabeli le í ró 
és elbeszélő tehetség a drámaírói kifejezőképességnél és erőnél 
s műve nem egy becses részletével inkább a műértőket köti le, 
mint a közönséget. 

Az alakok és a helyzetek gazdagsága mellett ki tűnik 
Szemere György művében a viszonyainkat jellemző szólások, 
ötletek gazdagsága is. De ezekben Szemere nem eléggé világos 
s a hamleti töprengések és vívódások értelmét néha fojtó köd 
takarja . Annál tisztább azonban szerelmi romantikája és kelleme-
sen hat, hogy az író oly eszményi, tiszta, ábrándos és szívhez 
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szóló ra jzát tudta adni egy bánatában hervadó, ártatlan leányká-
nak. Ez a kép, a negyedik felvonás, kétségtelenül a mű legszebb 
és leghatásosabb része. Ebben inspirálóan hathatott reá a heidel-
bergi diákéletről szóló és nálunk is színre került mű. 

(A Bolond Istók bemutatója nagy hatást keltett.) 
A Bolond Istók után ismét egy négyfelvonásos színjáték-

kal lépett' föl, amelynek címe 6. A darab a Magyar Színházban 
került bemutatóra. Ez a darab sajátos alkotás, nemcsak azért, 
mert a megszokott drámai műfajok egyikéhez sem sorozhatjuk, 
hanem méginkább tárgyánál fogva. Van benne igazság is, erős 
megfigyelés, nagy lázadás, transzcendens sóvárgás és emellett 
fogyatékos, formátlan, önkényes darab. 

Tétele az, hogyha Krisztus U r u n k ma újból eljönne a 
földre igéit hirdetni, ma a társadalmi rend ellen való izgatás 
miatt valami hazug vád alapján ismét halálra ítélnék. Szemere 
György azt vallja, hogy ezt a gondolatot Vágó Gézától vette. 
Ez а gondolat (valóban) igen régi és mindenütt és mindannyi-
szor fölvetődött, valahányszor egy-egy társadalomban az er-
kölcsi alap megingott vagy megfogyatkozott. Költői feldolgo-
zásra is kiválóan alkalmas, csak erős költői tehetség és még 
erősebb esztétikai ítélet kell hozzá. A drámaíró e két tulajdon-
ságából Szemere Györgynek derekas mértékben jutott , de a 
jelen esetben ezeknél mégis nagyobb volt benne a merészség, 
hogy a Megváltó a lakjá t a színpadra vigye, mintsem ezt hihe-
tővé, az esztétikai ízlésnek megfelelővé tudta volna tenni. 

A darab hőse Jézus. Az igazi Jézus, de aki most jött le 
másodszor a földre és váratlanul betoppan egy kis városba. 
Velejében szimbolikus darab, de formában nem az. F i rmában 
a modern életet kapjuk, de beléje ékelve anorganikusan a csoda-
tevő hatalmat, mely mindenkin tud segíteni, csak magán nem. 
Krisztus másodszor jővén le a földre, úgy jár, mint először, a 
szegények tódulnak hozzá, a föld hata lmasai nem bíznak benne 
és másodszor is halálra ítélik. Krisztus meghódította a világot, 
de ismét elvesztette, mert ez a mai Világ nem Krisztus világa. 
Az emberiség ú j r a bűnbe süllyedt fent és lent egyaránt ós ez 
az igazi t émája a drámának. A bűnbevesző emberiséget erős 
kézzel viszi a színpadra. E tekintetben az első felvonás szinte 
külön, befejezett darab és mint ilyen drámai erővel teljes. 
Egy munkáscsalád élete tárul fel előttünk, az elzüllött apa, 
ennek serdülő fia és leánya a veszedelem út ján járva; nagy 
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leánya, aki testével kereskedik és testvéreit meg apját szégyenli, 
végül himlőben pusztuló gyermeke. Ez a komor kép belemarkol 
lelkünkbe. Ekkor jelenik meg Jézus, aki segítséget hoz mindenki-
nek: a beteg gyermekét és a beteg lelkeket meggyógyítja, egy 
kisfiút, aki a katekizmusával kínlódik, felvilágosít, megvigasz-
tal ja a bűnbánókat, csupa szeretetet, jóságot, áldást sugároz. 
(I. felvonás.) 

Ember-e, Isten-e, a néző sem tudja. H a itt vége volna a 
darabnak, mélységes gondolkodásba merülnénk és ú j remé-
nyekre ébrednénk. íme van segítség az emberiség számára. Mint 
a beteg organizmus, ő is képes ellenméreggel védekezni a kór-
ság ellen. Magából szüli a szó és az érzés isteni erejét, mely 
meggyógyítja a haldoklót. Ekkor Jézus alakját az emberiség' 
maga-gyógyító ereje nagy szimbólumának tekintenők; látnók, 
hogy csak csoda mentheti meg a világot, tehát a csodának el 
kell jönnie. Mert az emberiség nem veszhet el, élni akar és élni 
is fog. Megteremti magának az élet föltételeit. De nem ez a 
szerző gondolata és szándéka, vagy ha az, nem tudott neki ki-
fejező testet adni, mert ezentúl nemcsak a szegény családnak 
a sorsa érdekli, hanem Krisztus alakja. Idáig tehát minden 
hagyján volna. 

A második felvonásban Krisztus az iskolában jelenik meg 
a vallástani vizsgálaton és nekitámad a papnak, a grófnak és 
a szolgabírónak. A szerző talán azt a gondolatot akar ja illuszt-
rálni, hogy mivé lesz a val lás a vallástanban? De ennek már 
nem tudott megragadó drámai kifejezést adni. A falusi iskola, 
a parasztgyermekek, az iskolai hatóságok, a tanító, a prépost, 
az elnök, a nép és ebben a környezetben Jézus krisztusi öltö-
zetében groteszk. A költőt önfegyelmező ereje cserbenhagyta. 
E rész az előbbi felvonással semmiképen sem f ü g g össze. 
A dráma itt nagyot zuhan a mélységbe. A szerző, hogy a cselek-
vényt valamikép tovább vigye, Jézust elfogatja, mert véres 
lázadást szított. 

A harmadik felvonásban Jézust az esküdtszék elé viszik és 
egy titokzatos főember, Amadyl (aki, úgy látszik, az egyház 
hatalmának megszemélyesítője) illetéktelen beavatkozása követ-
keztében halálra ítélik. Ahány mozzanat, annyi bizarr és kép-
telen gondolat. 

A negyedik felvonásban egy megható és esztétikailag is 
szép kép tá ru l elénk, amikor a halálra ítélt Jézus börtönében 
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megtéríti a kételkedőket és szeretettel búcsúzik el híveitől s 
megbocsát ellenségeinek, mielőtt a halálra menne. 

A negyedik felvonásban a dráma egészen elvész és a Jézus-
történet modernizált epikumának adja át helyét.. Jézust minden-
áron el kell ítélni. Mindenki megtér, meghódol előtte, de azért 
a vesztőhelyre viszik. Sem Jézust , sem ezt a világot, sem a szer-
zőt nem ért jük. A keserűség, a gúny, a ha rag erős hangja i t 
halljuk, de d rámá t nem látunk. 

A gondolat, amely az író elméjét megragadta, valóban 
költői, csakhogy mindvégig költői magaslaton kellett volna tar-
tania és minden ízében költői felfogással kidolgoznia. Esztétikai 
szempontból a legnagyobb hiba, hogy a második és a harmadik 
felvonásban a fenséges tárgy a költői magaslatról leszáll szinte 
a kültelki szociáldemokrata gyűlések és tülekedések színvona-
lára. Ez nem volna igazi költészet még akkor sem, ha nem Ö 
volna a darab főhőse; így annál kevésbbé lehet az, mert a leg-
fenségesebb eszmék profanizálása a legéktelenebb diszharmónia. 

Ez az Ő nem művészi alkotás, hanem színpadra alkalma-
zott szociális-etikai tartalmú értekezés, mely itt-ott költői szín-
nel és hangulattal van bevonva. (A színmű bizonyos tekintetben 
egyházellenes darab, de nem romboló szándékú író munkája , 
hanem inkább egy elkeseredett, nemes léleké.) 

Mily felfogással dolgozza fel a modern írók közül Gerhart 
Hauptmann ezt a nehéz,, merész és kényes problémát Der Narr 
in Christo Emanuel Quint című művében. A kérdést, mely alkal-
mas volna az egész emberiség lelkületét felrázni, G. Hauptmann 
nem veti ugyan fel nyiltan, de a sorok közül kiolvasható: mi-
lyen sorsa volna Krisztusnak, lia ma visszajönne közénk a 
Hegyi beszéd eszményi követeléseivel1? Erre a kérdésre nem is 
ad ja meg a költő a feleletet, erre a kérdésre teológusoknak, 
jogászoknak, filozófusoknak együttesen kellene válaszolniok. 

Szemere György utolsó színműve a Viszontlátás című két 
felvonásban, mely a Nemzeti Színházban kerül t bemutatóra. 
Háborús darab, de sok irodalmi értékkel. Feltétlenül kára az 
irodalomnak, hogy Szemere Györgynek ez a háború-előidézte 
tragédiák világából egy embersorsot elénk vető drámája oly 
hamar lekerült a műsorról és feledésbe merült. A darabban az 
elfelejtett, csonkán megtérő ka tona lelkének megbénulása, ami-
kor feleségét más asszonyának lá t ja és lassan ébredő életereje 
hatalmas drámai erővel van elénk vetítve. 
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Szemere György darabja képeket áll í t elénk egy elfelejtett, 
halottnak hi t t hős életéből. A háborúba indult legénynek holt 
híre érkezik; édesanyja a gazdátlanul maradt birtokra egy má-
sik legényt fogad fel, aki aztán feleségül veszi a háborúba ment 
legény kiválasztottját. Mikor később, évek multával a holtnak 
hitt Darú Is tván hazakerül Szibériából, csonka karral és csonka 
lélekkel, lát ja, hogy örökségébe más ült, Agnes, az ő ideálja 
másé lett és még édesanyja szívébe is más fiú költözött be. 
Szörnyű az a pusztaság, amely reá vár, kétségbeejtő az a fájda-
lom, amely szívét tépi. Azzal a gondolattal jött haz»a, hogy 
szeretettel vár ják; vá r j a anyja, Agnes és a föld. 

Kiábrándulása rettenetes. Az anyja ú j f iút fogadott, Ágnes 
ú j ideált választott, kutyája , tehene, földje ú j gazdát kapott. 
Az első pillanatban még ölni akar, de a szíve lassan megnyug-
szik. Mindenki elfelejtette, csak egy leány nem — Eszter —, akit 
pedig ő felejtett el. Csüggesztő szegénységében, lelkének csikorgó 
hidegségében ez a nő áll melléje és simogatja le lelkének rán-
cait. Ez a meleg asszonyi kéz megnyit ja a lelkét is: lassan be-
látja, hogy az édesanyja valóban nem vihette egyedül a gazdál-
kodást, a földnek is kellett, aki fölszántsa, anyjával és az ú j 
gazdával meg is békél, de Ágnes? Itt is talál azonban megoldást. 
Ágnesnek már két gyermeke van. I t t olvad fel szívéről végleg 
Szibéria jege és mindenkinek megbocsát. Űj életet kezd, mel-
lette áll Eszter, a hűséges, aki sohasem felejtette el és ketten 
vágnak neki az ú j életnek. 

A dráma meséje nagyjában hasonlít Tennyson Enoch Ar-
«Zewjének meséjéhez, amelyet a világháború gyakran megismé-
telt. Az ottani egyszerű mozzanat, hogy a holtnak h i t t f é r j más 
kar ján talál ja feleségét, alig több a népszínművek hűtlen mát-
kájánál, aki a katonaság ideje a lat t máshoz megy. Szemere 
sokkal mélyebbre nyúl. Nála az anya állít új embert az el-
veszettnek hitt helyébe és ezzel a konfliktus sokkal mélyebbre 
száll: anya és fiú közé. Ezt a részt a szerző azonban csak elgon-
dolt;!, kivitele elmaradt. Szemere ezt a problémát elejtette és 
beérte az egyszerűbb megoldással. Érdeme azonban, hogy a lelki 
válságokat nagyon ügyesen tudja kiigazítani. 

Egyet kifogásolhatunk a dráma szerkezetében. Kár volt 
kettévágni és drámai összeütközést és két felvonást csinálni 
abból, ami tulajdonképen egy felvonásba való. Sorstragédiának 
vagy méginkább végzettragédiának is vehetjük igazában való 
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küzdelem és igazi megoldás nélkül. Az egész történetben tu la j -
donképen senki sem hibás és a sok baj, ború csupa ártatlant su j t . 

Szemere György kitűnően ismeri a falut. Ahogy ezek az 
emberek beszélnek, egy-egy szó, egy-egy pipáragyujtás, egy-
egy mozdulat csupa plasztika. Az öreg temetőőr alakja, ahogy 
ül szobájában a tűz mellett és minden öt percben egyet szól, 
olyan, mint egy eleven szobor. A darabból még egy alak emel-
kedik ki: az iszákos kántor, ak i t az élet félrelökött; a temető 
árkában hál. Egyszer bevetődik a gazdaházba, a vetett ágy lát-
tán erőfe csábítás szállja meg, belefekszik a világgá induló béna 
harcos helyett s a r ra kéri Is tent , hogy ne rögtön haljon ott 
meg, hadd érezze a gyönyörűséget. Ez az alak az orosz novella-
alakokkal rokon, kár, hogy egészen kívül áll a darab cselek-
vényén. 

A darab nyelve színtiszta magyar nyelv, a Gárdonyiéval 
rokon. 

Szemere György drámairodalmi munkássága 1903-tól 1922-ig 
tar tot t , mely idő alatt hat színművel szerepelt a fővárosi szín-
házak műsorán. Első darabjával, az Egyéniséggel nagy remé-
nyeket keltett, amelyeket részben már második, de teljesen har-
madik darabjában, a Siralomházban beváltott. Ez Szemere leg-
sikerültebb drámai alkotása. Sok írói jelesség nyilvánul többi 
darabjában is és sok irodalmi ér ték utolsó művében. Kár, hogy 
olyan hamar há ta t fordított a színpadnak. Szemere György ős-
erejű, magyar tehetségétől és eredetiségétől várhat tuk volna a 
magyar parasztdráma megteremtését. 

Madách és Luther. 
I r t a : KARDE VAN KÁROLY. 

Fenti címen Szelényi Ödön a Protestáns Szemle 1906. év-
folyamában foglalkozott Az ember tragédiájának falanszter-
színében megjelenő Luther a lakjával és a következő eredményre 
ju to t t : „Luther a vallásos lelkesedés, az őszinte hitbuzgóság baj-
noka volt, ki lángoló hévvel és izzó szenvedéllyel küzdött a 
lelkiismereti szabadságért és igen ügyes fogás Madáchtól, hogy 
őt e világban a tűzkazánhoz ál l í t ja , mert az eszme valóban 
olyan, mint a tűz, mely lángralobbant, világít, de gyú j t is; ilyen 
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volt Luther eszméje is, mely xíj szellemi világosságot hozott az 
embernek, de mint minden más eszme, túlzók kezébe került 
(Münzer, a parasztok felkelése stb.), akik azt félremagyarázván 
és vele visszaélvén, minden állami és társadalmi rend felforga-
tására törekedtek, de abban rajtavesztettek, mintha csak tűzzel 
játszanának, melyet nem tudnak megfékezni s így martalékává 
lesznek, míg Luther az általa felidézett mozgalomnak mindvégig 
tira maradt, mint itt a tűznek." 

Nem kétséges, hogy Madáchnak Lutherről vallott ez a fel-
fogása tetszik ki Az ember tragédiájából és ebben igen mélyen 
já r a szerző értelmezése, de váj jon igazat adhatunk-e neki 
abban, hogy „Luther mostani foglalkozása tehát eredeti hiva-
tásának bámulatosan sikerült travesztálása"? Nem keresünk 
egyező értelmet a „travesztia" és a „travesztálás" között, Sze-
lényi egyszerűen átöltöztetést értett és láthatólag szimbolikusan 
fogta fel Luther falanszterbeli szereplését, míg a travesztia kis-
szerű szerepekben komikussá teszi nagy események hőseit. De 
váj jon tisztán szimbolizálja-e a kazánfűtő Luther a reformátor 
Luthert? Nincs-e itt torzítás is? S ha van, mi az értelme a tor-
zításnak? 

Az újul t alakban megjelenő négy történelmi f é r f iú falansz-
teri szerepeltetésének módja lényeges különbségeket mutat. 
Michelangelo megmaradt művésznek: a művészetellenes falansz-
terben a széklábakra díszt akar vésni és azért kerül összeütkö-
zésbe föllebbvalóival. Plátó, az ideális államtan írója most is 
álomképeibe merül, mikor marhacsorda őrizését bízzák rá: az ő 
természetét sem tudta a falanszter elnyomni. A hős Cassius már 
rosszabbul jár. Verekedésen érik és valószínűleg igaza van a 
bíráskodó aggastyánnak, hogy ok nélkül kötött bele ellenfelébe, 
hiszen maga Cassius mondja: „Vagy gyöngébb volt-e tán ellen-
felem, miért nem védé magát?" A hősből izgága verekedő lett. 
Ha Madách Luthert történeti szerepében, szimbólum nélkül 
akarta volna falanszteri kisszerűségében bemutatni, akkor a 
kazánfűtőben is valami reformátort rajzolt volna meg. Szim-
bolikus ábrázolásban pedig Luther valami emberbaráti célból 
fűtötte volna a kazánt a megengedettnél magasabb hőfokra. 
Ehelyett Luther így indokolja engedctlenségét: 

S ki ál lna ellent a csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadul t elem, 
A láng ezer nyelvével vesz körül, 
Elérni kíván, hogy megsemmisítsen: 
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S ott ál lni bátran, szí tani tovább, 
Jól tudva , hogy ha ta lmunkban vagyon. 
Nem ismered te a tűznek varázsát, 
Ki csak fazék alatt ismered azt. 

AZ AGGASTYÁN: 
Hiú beszéd, ezért ma nem ebédelsz. 

LUTHER (visszalépve): 
I)e ho lnap ú j ra szítom a tüzet. 

A kazán és a tűz szimbolumok. A kazán a társadalom, a 
tűz az ideális törekvés. Midőn a kazánfűtő a tüzet szítja, az 
ideális törekvések tüzét szítja. Eddig- a szimbolikus beállítás-
ban nem volna torzítás. A falanszter Luthere azonban nem 
valami ideális célból fű t i túl a kazánt, hanem szenvedélyből és 
mint valami piromániákus, egyszerűen gyönyörködik a tűz 
varázsában és a maga hatalmában, hogy a vadult elemet féken 
tudja tar tani akkor is, mikor más már veszélyben látja a 
falansztert . Lehet-e er re azt mondani, hogy itt Luther eredeti 
hivatásának bámulatosan sikerült travesztálását lá t juk f 

Madách Luther-jelenete után csak annyit ad a bámuló Ádám 
szájába: „Mit látok? ezt a férfit ismerem. Ez volt Luther." Ez-
zel szemben Cassius jeleneténél sa jná l ja , hogy a rossz rend, a 
teória annyira téved, hogy egy ily nemes kebel csak gátjául 
van; Plátót részvéttel szemléli, hogy ily szerepre van kárhoz-
tatva abban a rendben, mely után epedett; Michelangelo életét 
pokolnak tart ja, mert művészi alkotásában megakadályozzák. És 
mégis az egész színnek és ennek a jelenetnek tendenciájából lát-
szik, hogy Luthert is azért szerepelteti, mert nagynak, nemes-
nek tar to t ta az ő törekvéseit is, különben miért szerepeltette 
volna? Madách azt aka r t a megmutatni, hogy a természetellenes, 
hibás elmélet szerint alakult állam mily szánalmas szerepre 
kárhoztat ja a nagy egyéniségeket. Minden elnyomás ellenére 
mint tör ki belőlük az istenadta tehetség: a művésziélek a szék-
lábkészítő Michelangeloból, a filozófiai elmélkedés Piátóból, — 
másrészt mikép ferdül el a hősiesség a verekedő Cassiusban, 
mikép torzul el az ideális törekvés a kazánfűtő Lutherben. 
Lutherről nem mondat dicséretet Ádámmal, talán mert művé-
ben kerüli a felekezeti színezetet s m á r így is áldozott a refor-
mátor emlékének, kinek szobra ott állott sztregovai kúriájában. 
Hogy a hősiesség, tudomány és művészet képviselői közé 
Luthert is felvette és nyilván szimbolikusan eredeti hivatására 
céloz, az végeredményben Madáchnak Lutherről vallott azt a 
felfogását bizonyítja, melyet Szelényi kifej t . Lutherre is vonat-
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kőzik az, mit Ádám még sok más meg nem nevezett ismerős 
arc lát tára mond: 

Oh! mennyi ismerős mindenfelé, 
És mennyi szellem, mennyi őserő. 
Ez vélem harcolt, — az márt í rhalá l t halt, 
Ez szűknek érzé a világtekét, 
S mi egyformára, mily törpére szűrte 
Az állam. 

Közelfekvő a feltevés, hogy Madách a kazánfűtés szimbó-
lumát a Kelet Népéből (1841) kölcsönözte, melyben Széchenyi 
Kossuth ellen érvelve, hatszor él vele. Például: „ . . . n e m sül-e 
akkor tökéletesen ki, hogy én felébresztgetém a mélyen alvókat 
s a honi erőmű jéghideg katlana alá tüzet hordottam s a Pesti 
Hir lap szerkesztője a már tökéletesen felébredteket lázba, a 
már úgy is elég meleg katlant szétpattanásra h a j t j a . . . " ' 

A falanszter torz világát Lucifer már a paradicsomon 
kívüli színben megjövendöli: 

A család, s tulajdon 
Lesz a világnak kettes mozgatója, 
Melytől minden kéj s kín születni l'og. 
És e két eszme nő majd szüntelen, 
Amíg belőle hon lesz és ipar . 
Szülője minden nagynak és nemesnek, 
És felfalója önnön gyermekének. 

A család és a magántulajdon teremti meg a hazát és ipart 
(általában gazdasági tevékenységet), ezekből nagy és nemes esz-
mék és intézmények fognak születni, de mivel az ember minden 
eszméjével visszaél, maga a hon és ipar fogják mindazt leron-
tani, ami bennük nemes volt, a hazafiságot, a tehetségek sza-
bad kifejlődését és maguk is helyet adnak a falanszter-rendszer-
nek, mely se hazát, se magántulajdont, se szellemi, erkölcsi ön-
állóságot nem ismer. Ezt a torzulást a testi eltorzulás fogja az 
eszkimó-színben betetőzni. A torz különben lépésről-lépésre 
halad a történelmi jelenetekben, melyekben Lucifer az isteni 
gondviselésbe vetett hi t nélküli ember történeti lá tását mutat ja 
be Ádámnak és Évának, hogy határozhassanak: Istennel vagy 
Luciferrel, hittel vagy pusztán tudással kívánják-e harcukat 
megharcolni. A keresztény színben a görög szín tünde, játszi 
nimfái rút boszorkányokká válnak, a halál szelíd nemtője csont-
vázzá torzul s Ádám borzadva mondja: 

1 Akad. kiad. 19U5, 243. 1., v. ö. 47., 61., 78., 232. és 234. 1., a Politikai Pro-
gramm töredékekben is (1847), 74. 1. 
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Mily alakok! 
Ti változátok-é el vagy magam Î 
Ismertelek, midőn mosolygtatok. 

Lucifer azonban gyönyörködik a torzban s a londoni szín-
ben így ad ennek kifejezést: 

Ládd, én lia vagy apja, hogyha tetszik, 
— Mert szellemek közt ez nem nagy különbség — 
Az ú j i r ánynak , a romantikának, 
Én éppen e torzban gyönyörködöm. 

Gyönyörködik abban, ha az embert a majomhoz hasonlít-
ják, h a a szerzetesruha „ficamlott érzést" takar, ha a kéjhölgy 
szemérmesen szól, h a a hitványát és kicsinyt tömjénezik, ha a 
kiélt ember átkozza a szerelmet. A torz uralkodóeleme a lon-
doni színnek és a torz torzul tovább a társadalmi fejlődés utolsó 
állomásán, a falanszterben. Ennek az eltorzulásnak egyik kép-
viselője a kazánfűtő Luther, kinek eltorzulásában is ráismerni 
eredeti ideális a lakjára , nemes törekvéseire, ahogy azokat Sze-
lényi Ödön rekonstruálta idézett értekezésében. 

Shakespeare a magyar irodalmi köztudatban. 
Irta: ELEK OSZKÁR. 

Shakespeare hatalmas erővel nyűgözte le a lelkeket. De szé-
lesebb sodrású Shakespeare-kultusz, mint nálunk, más irodal-
makban nem támadt. A Nemzeti Színház igazgatója, a Shake-
speare körül bokros érdemekkel jeleskedő Hevesi Sándor, Lon-
donból visszajövet, beszámol arról, milyen felrázó hatása volt 
Sir J . Gollanezre, az angol Shakespeare-Társaság elnökére annak 
a képnek, melyet Shakespeare magyar pályafutásáról festett az 
angol társaság ülésén. Sir Gollanez készségét nyilvánította olyan 
munka kiadására a Shakespeare-Association kiadványai között, 
mely ezt a fontos kérdést behatóbban tárgyalná (Pesti Napló, 
1929 október 22, 13. old.). Hevesi Sándor ünnepi meggyőződéssel 
hirdeti, hogy a magyar Shakespeare ugyanolyan európai való-
ság, mint Szent I s tván kereszténysége, Mátyás renaissance-a 
gróf Széchenyi István megtalált nemzete. Hirdeti, hogy Shake-
speare legerősebb kapcsunk Európával, hogy Shakespeare, kivált 
Arany János révén, nemzeti klasszikussá vált s hogy Shake-
speare-rel Angliában „kiszámíthatatlan" sikereket értünk el 
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(Hevesi Sándor: Shakespeare Magyarország londoni nagykövete,. 
Nyugat, 1929, 590—592. 1.). 

Shakespeare magyarországi sorsával s a magyar iroda-
lomra tett hatásával Bayer József könyvei, Alexander Bernát, 
Riedl Frigyes, Császár Elemér tanulmányai, a Kisfaludy-Társa-
ság Magyar Shakespeare-Tárá-nak tizenegy kötetében megjelent 
dolgozatok és Fest Sándor akadémiai munkája foglalkozott.1 

E sorok írójának a Magyar Shakespeare-Tár-ban (1919) az 
anyagbőség miatt hosszabbra tervezett tanulmányából csak az. 
első fejezet jelent meg (Shakespeare a magyar irodalmi köz-
tudatban, 80—124. lk.). A lesújtó állapotok miatt a Kisfaludy-
Társaságnak nem volt módjában folytatnia a Magyar Shake-
speare-Tár kiadását, így teljesen én sem értékesíthettem Shake-
speare magyarországi sorsára vonatkozó kutatásaimat. A közölt 
fejezetben annak a tisztázására törekedtem: milyen szerepet ját-
szik Shakespeare nálunk az esztétikai eszménykeresésben s bírá-
lati normafürkészés történetében 1850-ig. Kiderült, hogy Kis-
faludy Sándor, Döbrentei Gábor, Kölcsey Ferenc, Buczy Emil, 
Berzsenyi Dániel, Bajza József, gróf Széchenyi István, Toldy 
Ferenc, Garay János, Szontagh Gusztáv, Lukács Móric, Bolyai 
Farkas, Horváth István, báró Eötvös József, Va jda Péter, Tóth 
Lőrinc, Vörösmarty Mihály, Petrichevich Horváth Lázár. Eg-
ressy Gábor, Gondol Dániel, Pulszky Ferenc, Vahot Imre, 
Henszlmann Imre, Sárosy Gyula, Erdélyi János, Zerffi Gusz-
táv, id. Ábrányi Emil, Arany János, Petőfi Sándor, Bozzai Pál 
tisztelettel, szeretettel, imádattal vagy rajongással szólnak Shake-
speare-ről; a drámai költés vezérszellemének tekintik. Ezt hir-
detik a Mindenes Gyűjtemény, Élet és Literatúra, Hasznos Mu-
latságok, a Tudományos Gyűjtemény, Hébe, Kisfaludy-Társa-
ság Évlapjai, Athenaeum, Társalkodó, Kritikai Lapok, Hon-
művész, Tudománytár, Rajzolatok, Szemlélő, Figyelmező, Hon-
derű, Hasznos Mulatságok, Magyar Thalia, Regélő, Életképek, 
Divatcsarnok. Irodalmi Ör, Magyar Szépirodalmi Szemle, Érte-

1 Bayer József: A nemzeti, játékszín története, 2 k., 1887. — Bayer József: 
A magyar drámairodalom története a legrégibb nyomokon 1867-ig. — Bayer 
József: Shakespeare drámái hazánkbati, 2 k., 1909. — Alexander Bernát: Shake-
speare és Katona József, a Kisfaludy-Társaság Évlapjai, 1912. — A Magyar 
Shakespeare-Tár kötetei, 1908—1919. — Riedl Frigyes: Shakespeare és a magyar 
irodalom, 1916 (Magyar Könyvtár). — Császár Elemér: Shakespeare és a magyar 
költészet, 1917 (Budapesti Szemle és Olcsó Könyvtár). — Fest Sándor: Angol 
irodalmi hatások hazánkban Széchenyi István fellépéséig, 1917, Akad. 
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•ejtő, Pesti Divatlap, Hölgyfutár, Pesti Röpívek többé-kevésbbé 
neves írói is. 

Az 1794-től 1850-ig terjedő időre vonatkozóan újabb ada-
tokra találtam. Shakespeare magyarországi kultuszának jelen-
sége — már a népek művelődési versenyében való derekas és 
büszke helytállás szempontjából is — ajánlatossá teszi, hogy 
napvilágot lássanak. 

Bölöni Farkas Sándor 1815 novemberében Kolozsvárról ezt 
í r ja Kazinczynak: „Shakespearenak (így!) minden munkájit 
(így!) most hozattam meg. Most néki élek egészen, éjjeleim neki 
vannak szentelve." (Kazinczy Ferenc Levelezése, XVII . k., '264. 1., 
1815 november.) 

I lyen szellemre vallanak gróf Széchenyi István írásai is. 
Apjának 1815 október 15-én azt ír ja, hogy Shakespeare-ben való-
ságos Hausmannskost-ot talál. (Gróf Széchenyi István Levelei 
szüleihez, 166—167. lk.). Néhány nappal később írott levelében 
arról számol be, hogy egész napokat tölt otthon, hogy Shake-
speare-t tanulmányozza (u. itt, 171. 1.). 

Jellemző, hogy a lelki vívódásokra hajlamos Széchenyi, sze-
relmi tusakodásaiban valósággal rátalál Hamlet-ve. Napló-jában 
1815 október 26-án idézi híres monológjából (III. f., 1. j. Gróf 
Széchenyi István Naplói. Szerk. és bev. ellátta dr. Viezota Gyula, 
1. k„ 144. 1. L. itt Yiszota Gy. értékes jegyzetét Sz. leveleire vo-
natkozóan is.). November 4-én újból Hamlet-hez fordul (III. f., 
2. j., u. itt I. к., 155. 1.), ráeszmél Macbeth-re is (III. f., 4, j., u. itt 
I. к., 159. 1.). De Napló-jában leghatásosabbak az 1818 májusában 
írott sorok: érzi, nem szerencsés órában született; azon töpreng, 
hogy Isten korán magához veszi azokat, kiket szeret; Hamlet-
ből idéz, hogy különben ki tűrné a „megvetett szerelem kínjá"-t. 
Majd így kiált fel: „Mein lieber Romeo, mein theuerer Shake-
speare. Ach könnte ich Euere Schatten wecken oder friedlich zu 
euch mich gesellen . . . wo bin ich!" (U. itt, I. к., 192. 1.) Meny-
nyire jellemző, ebben a vonatkozásban az, amit 1818 augusztus 
2-án í r : „So wie Juliette liebte, könnte man zweimal nimmermehr 
lieben." (U. itt, I. k„ 223. 1.) Ügy hiszi, ha ilyen mélyen érez az 
ember, éppen elég ok arra, hogy az idegeket megtépázza. Nem 
csoda, hogy máskor (1819 április 7-én) azt í r ja , hogy Homeros 
és Shakespeare a költők ritka példái; Schiller és mások csak 
szerencsés utánzóik (u. itt, I. k„ 587. 1.). Arról értesül 1821 már-
cius 3-án, hogy Selma Meade-et Clam gróf vette feleségül. Meg-



TANULMÁNYOK 91-

rendül a hírtől; úgy érzi, hogy szíven sebezték. E lelki rázkó-
dásban megint Shakespeare-re hivatkozik (u. itt, II. k.. 133. 1.). 
Jellemzőek az 1822 február 19-én írt sorok: „Meine Brust klopft 
mir voll Uninuth, dass mich die Natur nicht riesenhaft schuf. 
Shakespeare!" (U. itt, II. k„ 247. 1.) Széchenyi rapszodikus modo-
rára mennyire jellemző sorok! Kicsinynek érzi magát, de nagyra 
tör. Mikor a nagyság eszményét kell megneveznie, csupán a 
nevét említi Shakespeare-nek. Nem árad el, mint a kor Shake-
speare-rajongói, mégis milyen mély érzelmi tartalmat nyer nála 
Shakespeare neve. Ezt nálunk senkisem érzelmesítette el any-
nyira, mint Széchenyi; hogy úgy mondjuk, Shakespeare-t lelki 
Mentorává avatta. 

Nem kevésbbé tanulságos a Muzárion (1833) írójának ra-
jongó nyilatkozata „Prometheus—Shakespeare"-ről, mint akinek 
mesteri alkotásai „a drámai költésnek legmagasabb fokán áll-
nak. Ügy látja, hogy ez a nagy szellem „rend kivűl való ereje 
mellett" nem volt szűkében a teóriái tudományoknak sem (417— 
418. lk.). 

A Honművész az Inneplés-rovatban szól az 1769 szeptember 
6-i stratfordi Shakespeare-iinnep alkalmából a költő Stratfordba 
való visszavonulásáról, társaságáról, barátairól, kikre Shake-
speare „társalkodása, vidor szeszélye és jeles szíve megbecsül-
hetetlenné lőn". I r haláláról, sírjáról, a westminsteri emlékmű-
ről is, részletesen magáról az 1769-i ünneplésről (1834, I. k„ 66—68., 
75—76., 82—84. 1. L. még M. Sh.-Tár, X. k„ 296. 1.). 

A Figyelmező elbűvölve szól Shakespeare „óriási szelleiné"-
ről (1837, II. k„ 26. 1.). 

Vannak olyan írók is, kik Shakespeare-t más nagyokkal 
együtt emlegetik. Helmeczy Mihály a Kazinczy munkáinak 
nyomtatásáról írott jelentésében (Hazai 's Külföldi Tudósítások. 
1814, I. k., 25. szám) arról szól, hogy Kazinczy milyen remekeket 
ültetett át magyarra, így Ossziánt is. „Ez és Shakespeare, kinek 
teremtő phantasiája egy Óczeán 's prózával elegy drámai jám-
buszának pathosza egy csapongó lángözön." A rajongás fel-
magasztalt s dagályba csapó nyelve ez. 

Érdekes, hogy nem egyszer olyan helyen bukkanunk Shake-
speare-nyomra, hol alig sejtenők, így F á y András Bélteky-
ház-íib:m (1832). A haladó szellemű Bélteky Gyula arra utal. 
hogy a műveltséggel együtt a művészi ízlés is kifejlődik. Erre 
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Káray ezt jegyzi meg: „Minden míveltség mellett is, örökké 
gyéren fogott volna kiválni az emberiségből azon néhány láng-
elme, kik időszakokat alkottak a szép körül. Hőmérők, Vinkel-
mannok (így!), Shakespeareok és Goethék minden esetre gyé-
rek fogtak volna lenni a' szépnek világában." (összes Munkái 
1847-i kiadásának III . k.-ében, 276. 1.). Shakespeare-nek, ha nem 
is egyedülvalóságát, de korszakalkotó jelentőségét hódolattal 
ismeri el, de merev, korához képest is nehézkes nyelven. 

Báró Jósika Miklós is a Vázolatok-ban (1835) Shakespeare-t 
a nagy költők között említi (57. 1.), Petrichevich Horváth Lázár 
pedig regényében, Az elbujdosott-ban (1836), Shakespeare és 
Milton „magos hagyományai"-ról szól (I. k., 71. 1.). Tornay (Szon-
tagh Gusztáv) Jósika Könnyelműek című regényét tárgyalva, 
arra utal, hogy a művészet csak ott teremhet, ahol mindkét al-
kotó mozzanata: a valódiság és az eszményítés teljes, mint azt 
Homérosznál és Shakespeare-nél találjuk (Figyelmező, 1837, I.. 
163. 1.). Pulszky Ferenc azok között említi az Élet és művészet-
ben, kiknél érzés, kedély, egyszerűség és mélység uralkodik 
(Athenaeum, 1841, II. к., 531. 1.). 

Részletezőbb méltatásokkal is találkozunk. Tóth Lőrinc dol-
gozatai nagy Shakespeare-tiszteletről tanúskodnak. Élénk figyel-
met érdemelnek Tátrai levele-i is. Tátrai ú t já ra magával vitte 
Shakespeare néhány remekművét: Romeo és Jiíliá-1, ,,a' szere-
lem ezen diadalmi 's halotti éneké"-t, Lear király-t, az emberi 
élet borzalmainak „óriási tömegé"-t, Othello-t, a szenvedélyfestés 
„remek példány"-át, a „talán legkerekebb" szerkezetű Macbeth-et, 
a „sajátos, philosopháló" Hamlet-et, a „tiszta, nagy, antik Julius 
Caesar-1 s a „kimondhatatlanúl édes, bájos" Nyáréji álmot 
(Athenaeum, 1840, II. к., 235. 1.). Milyen öröme van előre is, hogy 
méltó keretben, a Tátra fenséges világában olvashatja Shake-
speare alkotásait! Friss közvetetlenségű s rajongó tiszteletről 
tanúskodó sorai méltán sorakoznak egyéb Shakespeare-méltató 
írásaihoz. 

Fekete Somának az Edinburgh Review nyomán járó dolgo-
zata (Űjabb felvilágosítások Shakespeare' életéről 's költeményé-
ről.) is figyelmet érdemel. Utal a Shakespeare életére vonatkozó 
mondákra, szól életéről, drámáiról. Ügy látja, hogy Shakespeare 
„félistenként" megy a világon keresztül. Lelkesen fejtegeti egy-
egy remekét. Kiemeli, hogy Shakespeare csodálatos szellemi ereje 
,.azt is megrendíti, ki megérteni törekszik" s hogy rendező kész-
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sége „a legnagyobb ész"-re vall (Athenaeum, 1841, 897—903., 
913—919. Ik.). 

Nem meglepő, hogy az eszményül ünnepelt, csodául hirde-
tett költő örökértékű normákat szolgáltató teremtő szellem is. 
Ezúttal csupán Hetényi Jánosra hivatkozunk. Hetényi Az egyez-
ményes rendszerről írott fejtegetésében arra utal, válasszuk ve-
zetőinkül azokat, kik nemcsak széptollúak, hanem széplelkűek is 
voltak, kiknek „genialis" írásaiból kiragyog a „nagy nemtő". 
Megemlíti köztük Shakespeare-t, „a nagy oktató"-t is (Athe-
naeum, 1841, I. к., 325. 1.). Hangzatos s kimesterkedetten cifrál-
kodó stílusban utal Shakespeare mintaszerűségére. 

Kiderül, hogy Shakespeare neve kivált két mozzanatban él 
a magyar irodalmi köztudatban: mint eszmény és norma. Ez a 
felfogás a kor romantikus ihletésére vall. A klasszicizmus ki-
mért, zárt s a belső megindultságban való tompítottságával szem-
közt a romantikusok az érzelmek erős vagy szenvedélyben ki-
lobbanó erejét kedvelik s a képzelet teremtő erejét csodálják. 
Shakespeare ezekben a mozzanatokban a reveláció lélekrázón 
döbbenetes erejével r agad ja meg őket, így a német Tiecket, a 
magyar Katonát és Vörösmartyt, a f rancia Hugo-t s az olasz 
Manzoni-t. Az izzó magyar Shakespeare- kultusznak is ez a be-
látás az éltetője. íróink is azért méltatják, magasztalják a leg-
nagyobbul s hódolnak előtte ünnepi áhítattal, mert párjar i tkí tó 
jellem- és szenvedély festőül támad eléjük. 



K I S E B B K Ö Z L E M É N Y E K 

Katona István és Rosty Kálmán halálának napja. 
Az elmúlt évben ünnepelte a magyar tudományos és iro-

dalmi világ Katona István történetíró születésének kétszázados 
és Rosty Kálmán költő születésének százados évfordulóját. 
Mindkettőjük halálának nap já t tévesen közlik a régebbi élet-
rajzok. Még a jubiláris emlékezések során is felbukkant egy-
egy téves adat. 

Szinnyei írói életrajzgyűjteménye (Magyar írók élete és 
munkái. V. 1198) is azt í r ja , hogy Katona 1811 augusztus 17-én 
halt meg. Ez téves adat. Katona életrajzírója. Hauer Ferenc 
(Katona Is tván emlékezete. Kalocsa 1911.) hiteles följegyzések 
alapján megállapította, hogy 1811 augusztus 19-e a halálozás 
napja. Adatait átvette Ballagj Aladár a Révai-lexikon számára 
ír t rövid, de megbízható életrajzában. 

A kalocsai főkáptalan följegyzéseivel — ezeket Harter 
idézi — egybevág a kalocsai plébánia halotti anyakönyve. Az 
V. kötet (jelzése: D 1799—1827. V.) 205. lapja örökíti meg a nagy 
történetíró elhunytát. A betűhív szöveg: 

In Augusto 1811. 
Dio 19. 

Die eadem obiit 00 . SS. provisus Rmus D. Stephunus Katona Metr. EccL 
Colocens. Cantor et Can. Abbas S. Petri de Bodrog Monostor, Eegni Historio 
graphus, Annorura 80. et in Eccl. Metr. ad Aram S. Aloysii Sepultue eet. 

Magyar fordítása: Ugyané napon (1811 augusztus 19 én), életének 80. évében, 
a szentségekkel ellátva olhúnyt főtisztelendő Katona István, a kalocsai főszékes-
egyház éneklő kanonokja, Szent Péterről nevezett bodrogmonostori apát úr, az 
ország történetírója. A főszékesegyházban temették el Szent Alajos oltára elé. 

Magam is emlékszem még Katonának vörösmárvány sír-
kövére. Ezt 1910-ben, a főszékesegyház restaurálása alkalmával 
távolították el a templom padlójából. 

Szinnyei (XI. 1202) azt í r ja , hogy Rosty 1905 február 17-én 
halt meg Kalocsán. Szinnyei a temetés napjával téveszti össze 
a halálozás napját . Rosty 1905 február 5-én hxínyt el s február 
17-én volt a temetése. Az egykorú nekrológok s későbbi élet-
rajzok pontosan elmondják halálának körülményeit. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 95 

A nekrológok közül ezeket említem meg: 1. Hörl Gyula: 
P . Rosty Kálmán. (Kalocsai jézustársasági gimnázium Értesí-
tője. 1905.) — 2. P. Rosty Kálmán. (Kalocsai Néplap 1905. 8. sz.; 
— 3. P. Rosty Kálmán S. J . (Kalocsa és Vidéke 1905. 14. sz.) Ez 
egyúttal pótlás Szinnyeinek könyvészeti adataihoz. 

Timár Kálmán. 

Kölcsey és Arany. 
(Maradj, Homér! Jer, Ossián!) 

Arany Jánosnak legszebb lírai költeménye közé tartozik 
az „Ősszel". Ez az allegorikus elégia az egyéni búnak, a családi 
gondnak, a hazafias fajdalomnak azon a gazdag fáján termett , 
amelyen a Ráchel, Ráchel siralma, A költő hazája. Hiú sóvárgás 
és főkép A dalnok búja című allegóriák és elégiák fakadtak 
azokban a szomorú években, amelyekben a költő a vesztett 
szabadságharc után mindent veszve látott. A költőnek ezt a 
sötét lelkivilágát híven tükrözi az Ősszel refrénje, amely szinte 
közszájra került : „Jer, Ossián, ködös, homályos énekeddel." Az 
Ossiánt hívó szózat annál hatásosabb, mert a költeményben ez 
a másfél sor előzi meg: 

Maradj, Homér, fénydús egeddel. 
Maradj te m o s t ! . . . 

A Homér és Ossián közti ellentét kiterjed a költemény 
első felére, mer t Arany a második, harmadik, negyedik és ötödik 
versszakban homéri képeket fest, szép, derűs, vidám képeket, 
amelyek azonban mind f á jnak neki, mert most csak Ossiánt 
kívánja hallani ködös, homályos énekével. 

Azt hihetnők, hogy a Homér és Ossián közti ellentét Arany-
nak legsajátabb találmánya, legegyénibb ötlete. Lehet, de na-
gyon érdekes, hogy ezt a szembeállítást, még pedig az egyiktől 
a másikhoz, éppen Homértől Ossiánhoz való pártolást meg-
találjuk Kölcseynél, nem költeményben, hanem egy világfájdal-
mas levelében. 

Ezt a wertheri hangulatú levelet 1815-ben, a legszebb hó-
napban, má jus virágos havában intézi a 25 éves Kölcsey a vele 
egykorú Kál lay Ferenchez, debreceni volt tanulótársához, egyik 
legbizalmasabb barátjához. Ebben a levelében, miután szerelmi 
csalódását felemlítette, miután kitárta életunalomtól és halál-
vágytól ostromolt lelkét, egyszerre csak így szólal meg: „s félő. 
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nehogy Hómért elvetve,1 lelkünk Ossiánnak bús képeiben 
süly ed jen el". 

Kölcsey levele 1839-ben már nyomtatásban is megjelent 
Kállay Ferencnek abban a munkájában, amely következő címet 
visel: Kölcsey Ferencz' gyermek- 's ifjúkori életrajza 's néhány 
eredeti levele. Ezt a kis munkát könnyen elolvashatta Arany, 
talán még Szalontán, mikor Szilágyi István az irodalomnak 
sok ú j termékét magával hozta, talán a Tisza-családnál, ahol 
Arany a szabadságharcot követő két válságos évét töltötte, ezek 
között 1850-et is, az „Ősszel" születése évét. 

Ha elolvasta és lelkébe fogadta Arany a Kölcsey panasz-
kitöréseit, akkor a két költőnek ez az egymásra hatása kitűnő 
példa arra , hogy milyen jelentéktelen motívumból születhetik 
elsőrangú művészi alkotás. 

Ha pedig Arany nem ismerte Kölcseynek ezt a levélrészle-
tét, amit nem tartok valószínűnek, akkor a Kölcsey 1815-beli 
felkiáltása és Arany 1850-beli elégiája a legerősebb bizonyíték 
a latin közmondás igazsága mellett: Magna ingénia conveniunt.2 

Kardos Albert. 

Kuthen születési éve. 
Kuthen, családi nevén Barina Vendel, születésének idejét 

eltérő módon közlik a lexikonok és irodalomtörténeti munkák. 
Vannak művek, melyek csak az évszámot jelzik. I t t is akad 

eltérés: 1834 vagy 1835. 1834-et mond például Danielik József 
(Magyar írók, Pest, 1858. II . k. 19. 1.), 1835-öt Kőrösy László 
(Katholikus költők, Esztergom, 1889. 299. 1.). 

Mások a születés napját is föltüntetik. I t t is kétféle változat 
van: 1834 október 20 vagy 1835 október 20. Az első adatot találjuk 
meg Szinnyei írói életrajzaiban (I. 586.) s az Athenaeum Kézi 
Lexikonában (I. 178.). A másik adatot olvassuk a váci egyház-
megye papi névtáraiban, továbbá a lexikonok közül az Egyete-
mes Magyar Encyclopaedia, a Pallas- és Révai-lexikon hasábjain. 

1 Külcseyiiél a Homér elvetése, félretétele nemcsak szónoki frázis, mert 
bizonyára már ekkor fordítgatott Homérból, amint azt a hírhedt Iliász-pörből 
is következtethetjük. K. A. 

2 Tudvalevő, hogy Petőfinek is van egy „Homér és Oszián" című szép 
költeménye, de Petőfi az ó- és középkor két híres epikusát nem helyezi ellen-
tétbe egymással, hanem egy magasságba emeli és úgy dicsőíti őket, mert Petőfit 
éppen úgy gyönyörködteti a „koldusok őse Homér", mint a „királyi utód 
Oszián". K. A. 
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Ugyanezt az adatot közli Kutliennek egyik részletesebb életrajza, 
a Karcsú Antal Arzén tollából JLévay Mihály nyomán írt életrajz. 
(Vácz város története, Vác, 1881. IX. k. 278.) 

Tulajdonképen csak az évszámot illetőleg van eltérés. Melyik 
hát a helyes adat? 1834 vagy 1835? 

Minden kétséget eloszlat Kuthen keresztlevele. A kiskun-
halasi róm. kat. plébánián a kereszteltek anyakönyvébe 1835-ben 
105. folyószám alatt vezették be Barina Vendel keresztelését. 

A keresztlevél a következő adatokat tartalmazza: A születés 
és keresztelés ideje: 1835 október 20. A megkeresztelt neve: Vendel, 
A szülők: Barina János és Bernár Jú l ia róm. katolikusok, Halas. 
A költő a ty ja tanító volt, a keresztlevél professzornak mondja. 
A keresztszülők: Szőlősi János és Kucka Teréz. A keresztelő pap: 
Frölich Mihály plébános. 

Kétségtelen eszerint, hogy Barina Vendel 1835 október 20-án 
látta meg a napvilágot Halason. Szinnyei is tévesen jelzi születé-
sének idejét. 

Közeledik Kuthen születésének századik évfordulója. 1935 
október 20-a lesz ez a százados évforduló. Timár Kálmán. 

Csokonai s az Arkádia-pör. 
Az Arkádia-pör — tudvalevő — Csokonai halála után folyt 

és tulajdonkép abból a felírásból keletkezett, amelyet Kazinczy 
a Csokonai közadakozásból létesítendő síremlékére ajánlott, mint 
odavésendő szöveget és amelynek utolsó sora így hangzott: 

Árkádiában éltem én is. 

Az is tudvalevő, hogy a debrecenieknek az egész terv nem 
tetszett, a felírásnak minden mondatát kifogásolták, de különö-
sen az idézett, az utolsó soron botránkoztak meg, amelyben 
Kazinczy részéről sicariusi döfést, alattomos támadást láttak 
Debrecen ellen, hiszen a lexikon azt mondja, hogy Árkádia jó 
marhalegelő tartomány volt, kivált szamarak számára. 

Továbbá az is tudvalevő, hogy az Arkádia-pör egyrészt a 
rágalmazással vádolt Kazinczy közt, másrészt az állítólag meg-
rágalmazott városnak és a halottaiban megbántott költőnek, 
Csokonainak a védői, tudniillik Fazekas Mihály és Kis Imre közt 
íolyt, de azt alig t ud j a valaki, hogy a pörnek egyik részese, 

7 
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közvetlen fele volt maga Csokonai is. Hogy mikép, azt szeretném 
a következő sorokban feltüntetni. 

Csokonai a Lélek halhatatlanságán kívül, amely valójában 
a Rhédey Lajosné halálára megrendelt búcsúztató költemény 
volt, írt több halotti búcsúztatót is, többek közt egyet az 1802 
december 31-én Debrecenben eltemetett Schraudné Zeininger 
Anna tiszteletére, aki egy debreceni gyógyszerésznek volt a 
leánya és Schraud kir. tanácsos, országos főorvosnak a fiatal 
felesége. Csakhogy ezt a halotti búcsúztatót nem verses formá-
ban, nem is a reformátusoknál szokásos költői m ű f a j példájára 
szerzette, hanem a görög-latin irodalomból ismert idyllium, az 
ú j klasszikus irodalmakban is kedvelt pásztorjáték mintájára. 
Ebben a pásztoridillben Csokonai görög pásztornevek alá rejti 
a személyeket; a megsiratott iirinő Amaryllis, a ty ja Milon, fér je 
Thyrsis név alá vannak burkolva, maga Csokonai is, mint 
Melites nevű pásztor lép fel. A nagyobb hatás kedvéért a hely-
színt is göröggé teszi, a gyászesetet és annak megsiratását 
Árkádiába helyezi, maga is Árkádia lantosa képében jelenik meg 
és hogy eljárása felől senki kétségben ne maradjon, egyik jegy-
zetében nyilván megmondja: 

„Debrecen vidékét, s a lapályos marhatartó Alföldet itt is 
Arcadiának nevezem, mint már másut t is az ódáimban, р. o. 
gr. Széchényi Ferenc ő excjához." 

S valóban, ha rálapozunk Csokonainak „A n. mélt. gróf 
Széchényi Ferenc ő excja nemzeti könyvtár jára" című ódájára, 
ott találjuk a költő ajkáról elhangzott ezt a kérdést: 

Ki s mi hozott ugyan 
E Hortobágy pusztái mellé 
E magyar Árkádiába, kérlek? 

Szóval, Csokonai több ízben, költeményben is, költeményhez 
fűzött jegyzetben is Árkádiának nevezi Debrecent és vidékét, 
magát pedig mint Árkádia lantosát tünteti föl. 

De ha így áll a dolog, akkor néhány kérdést kell fölvetnem, 
amelyekre alig találok elfogadható feleletet. 

Elsősorban, hogy lehettek Debrecen és Csokonai védői. 
Fazekas Mihály és Kis Imre olyan vakmerőek, hogy az Árkádia-
elnevezésért Kazinczyt támadták meg, holott ezt az elnevezést 
Csokonai előbb és többször használta, használta pedig nemcsak 
célzásképen, hanem a legvilágosabb határozottsággal1? Nem 
ismerte volna Fazekas és Kis Csokonainak Árkádiát emlegető 



KISEBB K Ö Z L E M É N Y E K 9 9 

költeményeit1? Alig feltehető, hiszen az ő kezeik közt volt 
Csokonainak majdnem minden kézirata, nem is szólva 1806-ig. 
az Arkádia-pör kezdetéig nyomtatásban megjelent munkáiról.1 

Vagy Fazekas és Kis egészen a latin közmondás szerint 
gondolkoztak volna: Si duo faciunt idem, non est idem? 

A második kérdésre is nehéz a felelet. Kazinczy, mikor 
Fazekas Mihályhoz és Kis Imréhez intézett magánleveleiben, 
valamint a Hasai Tudósítások 1806., 1807. és 1808-i évfolyamaiban 
védekezik a debreceni suttogó gyanúsítások, majd nyílt vádak 
ellen, magaigazolására és az Árkádiában éltem én is felírás 
magyarázatára fölhozza Vergiliust, föl az olasz Arcadia-társasá-
gokat, föl Schillert, föl Poussint, akinek egyik festményéről 
vette közvetlenül a bántónak talált mondatot, de egy szóval nem 
említi Csokonait. Holott ha mindjár t első nyilatkozatában oda-
kiáltotta volna Debrecen védőinek: autos ер ha!, akkor Fazekas-
nak is, Kisnek is szégyenkezve el kellett volna hallgatnia és már 
csak Csokonai kedvéért is Kazinczytól bocsánatot kérnie. Erre 
csakugyan nincs más magyarázat, mint hogy Kazinczy nem 
ismerte vagy elfeledte Csokonainak Árkádiát emlegető költemé-
nyeit és megjegyzését. 

A harmadik kérdést talán föl sem kellene tennem, mert az 
a legérthetetlenebb dologra vonatkozik. Hogy lehet az, hogy azok 
az irodalomtörténetírók és filológusok, akik az Arkádia-pörrel 
foglalkoztak, nem vették észre Csokonaiban az Arkádia-vonatko-
zásokat és nem használták fel az Arkádia-pörben Csokonait, 
mint döntő bírót a vádlott Kazinczy fölmentésére és a vádló 
debreceniek elítélésére1? 

Azonban az irodalomtörténetre is áll az az igazság: Jobb 
későn, mint soha. H a eddig nem lett volna teljes a meggyőződé-
sünk, hogy Kazinczynak minden szavát és lépését a legtisztább 
kegyelet vezette Csokonai síremlékének szándékolt felállításá-
ban, most a magát is arkádiai lantosnak nevező Csokonai tanús-
kodása után Kazinczy csak tisztultabb fényben áll az utókor 
törvényszéke előtt. 

Kardos Albert. 

1 Csokonainak 180G-ig megjelent művei a hírlapban, vagy hírlap mellett 
közölteket nem számítva: Diétái Uusa, 1796, A szépség ereje a bajnoki szíven, 
1800, Tavasz, 1802, Amaryllis, 1803, A pillangóhoz, 1803, A lélek halhatatlansága, 
1804, Dorottya, 1804, Lilla, 1805. Ódák, 1805. 

7 * 
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Louis Karl; Note sur la fortune des oeuvres d'Antonio de 
G u e v a r a à l ' é t r a n g e r . Megjelent a délvidéki francia egyetemek lapjában, 
a Bulletin Hispanique (Bordeaux) XXXV. füzetében, 1933 január—márciusi 
számában. 

Kari Lajos alapos és részletes felsorolásban tájékoztat az V. Károly epanyol 
humanistájának Guevarának művei után készült fordításokról. Olasz- és Fran-
ciaország, Németország és Anglia fordítóiról. Majd áttér a mi irodalmunkban 
szereplő Draskovits János báró és Prágai András munkásságának ismerteté-
sére, akiknek a Fejedelmek órája magyar változatát köszönjük. Sok életrajzi 
adat, irodalmi és politikai kapcsolatok élénkítik é6 hozzák közelebb hozzánk 
a barokk kor e távoli előfutárát, másrészt a magyar viszonyok könnyed ecse 
telésével a mi irodalmi és szellemi életünk tükrét csillogtatja meg a nyugati 
nemzetek előtt. K. A. 

Rexa Dezső: Kazinczy: Napoleon és Mária Lujza nienyeR-
z ő j é r e . Két hasonmással. Gyoma. 1932. Ívrét. Kner Izidor kiadása. 40 1. 

Pest vármegye érdemes főlevéltárosa, aki az utóbbi évtizedben több iro-
dalmi ritkaság (pl. Petőfi: Lant verseinek, Gvadányi: Aprekaszionjának) közzé-
tételével növelte multunk szellemi termésének anyagismeretét, a Kazinczy 
centenárium alkalmából is ilymódon hódolt a nagy író emlékének. Ezúttal a 
halhatatlan nyelvújítónak „A nagyság és szépség diadalma Napoleonnak 6 
Luizának mennyekzőjöknél" című 36 soros lakodalmi énekét tette közzé, az 
eredeti kéziratot és az ezen alapuló kétleveles nyomtatvány hű másolatát szem-
léltető kiadásban. A mű díszes kiállítása első pillantásra elárulja, hogy ugyan-
olyan rajongó könyvszeretet hozta létre, aminő annakidején (1810) az első 
kiadást. Ennek törtenetét, valamint a kutatókat érdeklő szövegváltozatok gon-
dos utánjárással készült egybevetését a könyvárusi forgalomba nem kerülő, 
mindössze 240 példányban nyomtatott kiadvány bevezetése közli. V. M. 

J e n e y J á n o s : G a r a y J á n o s . Budapest, 1932. 112 1. A kegyes-
tanítórend kiadása. 

A komoly elmélyedésre valló életrajz a következő új irodalmi vállalatban 
jelent meg: Palaestra Calasanctiana. A piaristák doktori értekezései az 1932. 
évtől, örvendünk, hogy a kegyestanítórend áldozatkészsége lehetővé teszi a 
piarista tanárjelöltek tudományos dolgozatainak nyomtatásban való megjele-
nését; helyes az is, hogy a rend egységes sorozatban adja ki ezeket az érteke-
zéseket. A szerző munkája — Garay János pályájának ismertetése — meg-
érdemel minden dicséretet, csak az hiányzik belőle, amit évek óta sürgetünk 
a doktori dolgozatokban : az értekezés elején a kérdésre vonatkozó irodalom 
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időrendi egybeállítása. A forrásoknak az ilyen disszertációk végén közölt szá-
raz egybeállítása nem pótolhatja ezt az igen fontos fejezetet. Minden érteke-
zés elején világosan egybe kell állítani: kik írtak eddig a tárgyalásra kerülő 
problémáról, mi volt a régi vizsgálódások eredménye, mit hoz tehát a szerző 
új dologként? p. J. 

Harsányi Zsolt: Ember küzdj. Madách életének regénye. 
Három kötet. Budapest, 1932. 772 1. Singer és Wolfner-kiadás. 

A nagyszabású mű úgynevezett életrajzi regény: a szerző mindenben 
ragaszkodni óhajt a valósághoz, de mégis novellisztikus átérzéssel csoporto-
sítja a rendelkezésére álló adatokat. Megállapíthatjuk, hogy Harsányi Zsolt 
hivatott ennek a nehéz műfajnak irodalmi müvelésére. Sem Madách Imre életé-
nek tudományos ismerősei, sem a müveit olvasók nem csalódnak benne; leg-
feljebb talán az érintheti érzékenyebben a kegyeletesebb érzésű közönséget, 
hogy a szerző belefűzte az életrajzba a halhatatlan drámaíró kapcsolatát egy 
alsósztregovai tót parasztasszonnyal. A Madách-regény sikerültebb alkotás, 
mint a szerző Petőfi-regénve. X. 

Dobó Sándor: Czuczor Gergely népies l í rá ja . Bp. 1932. Sár-
kánv-nvomda kiadása. 29 1. Ára: 1 pengő. 

Jó forrásokon alapuló, ismeretterjesztő célzatú, összefoglaló áttekintés 
a Czuczor-korabeli népies dalkölteményről különös tekintettel a megzenésített 
darabokra. A szerző számos példára való hivatkozással mutat rá arra a saját-
ságos bizonytalanságra, mely szebb népdalaink dallamának szerzősége körül 
tapasztalható. Czuczor népies lírája — szerinte — fontos állomása egy fejlő-
désbeli folyamatnak, mely végre oly eredményekhez is eljutott, mint amilyen 
Bartók—Kodály gyűjtése. —i. —y. 

É v k ö n y v . Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szerkeszti dr. Sze-
mere Samu. Bpest. 1932. 8°. 348 1. 

A tartalmas kiadvány magyar irodalomtörténeti vonatkozású cikkei: 
Komlós Aladár: Kiss József emlékezete vagy A zsidó költő és a dicsőség. 
Kegyeletes megemlékezés a Simon Judit költőjéről halála tízéves fordulója alkal-
mából. A szerző megállapítása, hogy: Kiss J. „volt az első, akiben a zsidó 
lélek magyar nyelven költőivé vált". — Kiss Arnold: Bánóczi József egyéni-
sége. Személyes ismeretségen alapuló, több szempontú, meleg líraiságú, rész-
letes jellemzés. Bánóczi — úgymond — „Arany János köréhez tartozott halá-
los hűséggel Gyulai Pál, Beöthy Zsolt tanítványa és barátja". — Zsoldos 
Jenő: Bessenyei és Kazinczy zsidólátása. Bessenyei szerint a zsidóságot erkölcse 
lehetetlenné teszi az asszimilációra. Kazinczy a rousseaui gondolatot alkal-
mazza a zsidókra: A zsidó nem rossz, csak a társadalom tette azzá. Bessenyei 
és Kazinczy zsidólátásában két kor lelkisége tükröződik. Ott a racionalizmus, 
i t t a romantika felé hajló életforma világszemléletéből lép elő a zsidó probléma. 
Kazinczy zsidóvédő szelleme Eötvös J. báró munkásságában teljesedett ki. —-
Avigdor Hamméiri: A magyar irodalom élete Palesztinában. A héber kultúra 
szempontjából „a magyar irodalom három géniusza: Madách, Petőfi és Ady 
Endre Jeruzsálem szent városában szentesült először és innen indult tovább 
útján". Rajtuk kj'vül Jókait is ismerik. A modern magyar irodalom legnépsze-
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rűbb írói Palesztinában Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc és Patai József. 
(Érdekes adat, hogy Madách főműve a jeruzsálemi héber iskola érettségi vizs-
gálati tananyagában is ezerepei.) B. Gy. 

Simon Lajos: Az egri remete. Kiadja az Országos Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság megbízásából Dante Könyvkiadó. Bpest. 1932. 194 1. (Tanul-
mányok Gárdonyi Gézáról halálának tízéves évfordulója alkalmából.) 

A Gárdonyi Géza emlékének ápolására alakult irodalmi társaság mái-
számos jelót adta annak, hogy hivatását komolyan veszi. A fenti címen meg-
jelent kötet újabb bizonysága kegyelete céltudatosságának. Tizenhét szerző 
tizenkilenc olyan cikkét közli, melyek az alkalmisághoz igazodás mellett a 
költő személyéről, müveiről s jelentőségéről is nyújtanak valami érdekeset vagy 
jellemzőt. Berzeviczy Albert, Földes Géza, Havas István, Herczeg Ferenc, Móra 
László, Ravasz László és Simon Lajos lelkes hódoló írásain kívül, életrajzi 
tekintetben figyelemreméltók Pékár Gyula, Móra Ferenc, Avar Gyula cikkei, 
míg Trencsény Károly, Kosáryné Réz Lola, Köveskúti Jenő, Pataki József, 
Simon Lajos, Baloghné Hajós Terézia valamely termékeny szempont (G. nyelve, 
korfe3tésc, természetszeretete stb.) kiaknázásával igyekeznek képet nyújtani 
a nagy író szellemi hagyatékáról. A nemes indítékú kötet ismeretanyagában 
itt-ott akad ugyan ismétlés, egészében azonban megfelel céljának s érdemes 
Gárdonyi tisztelőinek figyelmére. V. M. 

Az einber tragédiájának egy ú j kiadása. 
Az ember tragédiája új kiadásban jelent meg 193*2 végén. Nem tudom, 

kit tekintsünk kiadónak és kit tegyünk a kiadásért felelőssé, mert a címlapon 
a Singer ós Wolfner r.-t. könyvkiadó cégen kívül meg van nevezve Harsányi 
Zsolt is, mint aki tanulmánnyal lá t ta el a kiadást. A tanulmányhoz nem kívá-
nunk szólani, de magáról a kiadásról kijelentjük, hogy Az ember tragédiájá-
nak 50-et meghaladó kiadásai sorában a leggondatlanabbak közé tartozik, 
vagy talán éppen a leg gondatlanabb. Említsük meg, hogy négy verssor, t. i. a 663-, 
702., 1487. és 3830. sor hiányzik belőle, hogy a 2339. és 2347., valamint a 
2638. és 2640. sorok fel vannak cserélve, hogy legalább 20 értelembántó sajtó-
hiba van benne, hogy hosszú és rövid mássalhangzók, illetőleg magánhangzók 
helytelen szedésével, jobban mondva felcserélésével majdnem 100 esetben van 
a vers szabályos menete megzavarva és hogy a szöveg körülbelül 50-szer tér 
el Az ember tragédiájának eredeti írásjelzésétől, amiből szintén csak zavar 
vagy félreértés támad. Az írásjelzés gondatlansága a végsorban tetőzik, ame-
lyet ez a kiadás így nyomat le: 

Mondottam ember küzdj' és bízva bízzál! 

Szóval a Singer és Wolfner-féle vagy — mondjuk — a Harsányi-féle 
kiadásban jobb lett volna Az ember tragédiájának meg nem jelennie. 

—r—s—t. 



F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
(Folyóiratok és hirlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. 

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

1. Folyóiratok. 

Budapesti Szemle. — 1933. évf. 2. sz. Kéky Lajos: Négyesy László 
(1861—1933). Mint minden olyan írónak, aki nemcsak szobatudós, hanem a 
közéletnek tágabb terén is működik, Négyesynek a hatása és értéke sem mér-
hető meg ránkmaradt dolgozatai alapján. Irodalmi törekvései mellett erős 
nemzetnevelői becsvágy is élt Négyesyben. Nemcsak kötelességtudásban, hanem 
gondolkodásban, erkölcsben és érzésben is egész ember volt. — Horváth Jenő: 
Gr. Batthyány Kázmér és emlékiratai. Érdekes tanulmány a szabadságharc 
egykori külügyminisztere emlékiratainak sorsáról. — 3. sz. Berzeviczy Albert: 
Negyven esztendő. Apponyi A. gr., Herczeg F. és Kozma A. munkásságának 
rövid jellemzése — elnöki megnyitó keretében — abból az alkalomból, hogy 
a nevezettek már negyven éve tagjai a Kisfaludy-Társaságnak. — Balogh Jenő: 
Gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája. Hegedűs Lóránt- ilycímű ú j művé-
nek tanulmány szerű ismertetése és bírálata. — Olay Ferenc: Egy kisajátított 
magyar tudós. Kitaibel Pál (1757—1817) világhírű növénytudós munkásságá-
nak ismertetése és magyarságának védelme. — Kéky Lajos: Sajó Sándor 
(1868—1933). Kegyeletes megemlékezés a nemrég elhúnyt jeles költőről. „Mi 
éli túl költészetéből?..., ha több nem is, de hazafias költeményeinek búgó 
kórusából még nemzedékeken keresztül hangzani fog három nagy éneke: Magyar-
nak lenni. . . , Vagyunk még magyarok . . . s a Magyar ének 1919-ben." 

D e b r e c e n i Szemle . — 1933. évf. 1. sz. Hankiss János: Jegyzetek 
Az ember tragédiájához. Az ember tragédiája az „Untergang des Abendlandes" 
betegségével oltja be és a végleges „Untergang" ellen így teszi immúnissá a 
világháborút követő kor emberét. Biztosra vehető, hogy világsikerének most 
már semmi komoly akadálya nincs. -— Juhász Géza: Eötvös József. (Bészlet 
egy készülő irodalomtörténetből.) Eötvös regényei s állambölcseleti munkája 
fordításban áttörnek a nyelvi határon, volt mondanivalójuk Európának is. 
Írójuk magas eszményisége túl fogja élni a vad önzés mai apostolait. — Clauser 
Mihály: A szigeti veszedelem az irodalomtörténetben. Annak az útnak ismer-
tetése, melyen át a Zrinyiász a nagyközönséghez jutott . — Sipos Lajos és Hankiss 
János: Dobozy Mihály és hitvese a francia irodalomban. Kiegészítő adatok 
Viszota Gyula e témáról írt tárgytörténeti tanulmányához. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1932. évf. 10. sz. Kasztner 
Jenő: A Jókai-kódex és az obszervans kódexirodalom. (I.) A szerző spirituális 
gondolkodású ferencrendi szerzetes volt s előtte olaszországi kézirat feküdt. 
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A Jókai-kódex 21 azonos fogalmazású fejezetet tartalmaz a Fiorettivel. Mivel 
pedig ennek keletkezési ideje 1350 tá jára tehető, magyar testvére mindössze 
néhány évtizeddel fiatalabb nála s vele közös ihlet szülötte. — Koszó János: 
„Nyugat alkonya"-hangulat a XIX. század első felében és Magyarország. (I.) 
Lenau gyorsan kiábrándult Amerikából s helyébe iktatta a magyar paraszt-
romantikát. Megerősítette a német költő ily irányú hatását , hogy hamarosan 
világirodalmi utódai akadt Petőfiben. — Waldapfel József : Balog István egykorú 
Karagyorgye drámája és a szerb színészet kezdete. (I.) Balog István a Czerni' 
Gyúró című darabot 1812 júliusában írta. E darab szerb folklorisztikus szem-
pontból ie figyelmet érdemel, mert megelőzi a Herder hatása alatt meginduló 
érdeklődés nagyobbarányú kibontakozását s az első jelentékenyebb népköltési 
gyűjtemény megjelenését. — Mally Ferenc: Boiardó Orlando Innamoratójának 
magyar vonatkozásai. Adatok az olasz-magyar irodalmi kapcsolatok törté-
netéhez. 

Erdélyi Helikon. — 1933. évf. 1. sz. Komlós Aladár: Kassák Lajos. 
Kassák igen erőteljes, de inkább egyszerű, mint titokzatos egyéniség. Elbeszélő 
műveinek — önéletrajzát kivéve — gyengéje, hogy Kassákból hiányzik a meg-
figyelés képessége. Lírája vegyes értékű, vannak szép vereoi. Sok új formával 
próbálkozott meg, de művei közöl becsesebbek azok. melyekben kevésbbé feltűnő 
az újszerűségre-törekvés. — 3. ez. Szegő Endre: Kosztolányi Dezső. Koszto-
lányi impresszionista költő, a reflexiótól nem érintett aktuális valóság énekese. 
A halál állandó közelléte, társulása minden dolgainkban, valósággal múzsája e 
költőnek. Ami a regényeiben és elbeszéléseiben tükröződő epikai látást illeti, 
az csak egy másik megnyilatkozása líraiságának. 

Élet. — 1932. évf., 1. sz. Staud Géza: Dráma és irodalom. A dráma 
lényegéhez tartozik az előadási elem, mint forma-meghatározó. A fejlődés folya-
mán az irodalmi elem ismételve elnyomta ezt. Egészséges kiegyenlítődés nélkül 
igazi drámát nem lehet elképzelni. — 2. sz. Brisits Frigyes: Az irodalmi érté-
kelés válsága. A klasszicizmus és romanticizmus harcára utalva figyelmeztet 
arra, hogy az irodalmi értékelésben két felfogás harcol: a dogmatikus fel-
fogás és a szabad, minden kész kategóriától független szemlélet. Hangsúlyozza, 
hogy a kettő nem szükségképen áll szemben, és az elvtelen zsurnaliszta eszté-
tikának máris mérhetetlen a kára. Az irodalmi értékek formái s szabályozó 
elvei bennünk élnek; a dogmatikus felfogás csak akkor lesz hibás, ha az ideálok 
formáját megmerevíti s azt hiszi, hogy a kifejezés útja és módja befejeződött, 
kész. — 7. sz. Alszeghy Zsolt: A katolikus kritika. Alapelve az igazság, ame-
lyet nem befolyásol, hanem tudat alatt á tha t a világfelfogás. Mértékelő szem-
pontja azonban nem a világnézet, hanem az irodalmi érték. — 15. sz. Szokolay 
Béla: A nyomtatott iniciáléról. Az első iniciálék a nyomtatásba pótolt betűk 
voltak; a nyomdát erre Gunther Zainer augsburgi nyomdász kezdette fel-
használni. Az alapelv az volt, hogy a betű foltja köré csak annyiban szabad 
díszt, kompozíciót helyezni, amennyiben az a betű értelmét el nem homályo-
sítja. Ebben a szellemben jellemzi Negker, Weiditz, Dürer és Holbein betűit. 
Olaszországban szakad szét a kötött forma, s innen visz a fejlődés útja Rat-
dolt, Tory, W. Morris, .John Dav és Pissaro alkotásain á t a mai új kísérle-
tekig. — 18. sz. Berényi László: A színház válsága. A színház és a film har-
cát mutatja be, de mind a kettőnek más-más területet jelöl meg, s a fejlődés 
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ütját azon várja. — 19. sz. Brisits Frigyes: Börzsönyben. Képben és leírásban 
bemutatása Vörösmarty börzsönyi lakóházának, amelyet a bonyhádi plébános 
most emléktáblával látott el. — 20. sz. Dénes Tibor: Szabó Dezső 1932-ben. 
À szerző úgy hiszi, hogy a Karácsony Kolozsvárt című regénnyel Szabó Dezső 
lélekben is, írásban is a megtisztult továbbfejlődésnek új útjára jutott el. — 
22. ez. Alszeghy Zsolt: Irodalmunk kérdése. A Pázmány-egyesület vitaestjén 
mint vitarendező rámutat arra, hogy a katholikus világnézetű világi irodalom 
csak a mult század végén indult tudatos fejlődésnek, s legújabban a szociális 
érzés meleg kifejezésében méltó sikereket aratott . De felveti a kérdést, miért 
marad a líra terén, miért nem tud a drámában és regényben igazán értékes 
alkotásokat teremteni? — Dénes Tibor: Arany János. (Ünnepi megemléke-
zés.) — 24. sz. Kunszery Gyula: A nézőtér dramaturgiája. Paul Emst és 
W. Scholz fejtegetései alapján azzal a kérdéssel foglalkozik, mit vár a néző-
közönség a drámai előadástól, s mennyiben hatot t a néző és író között szük-
séges belső viszony a dráma fejlődésére. — Mihály László : ölvedy László. 
(Megemlékezés a korán elhúnyt felvidéki poétáról.) 

Győri Szemle . — 1932. évf. 10. sz. Gálos Rezső: Verseghy Ferenc 
könyvtára 1910-ben. Az érdekes adatközlésből kitűnik, hogy Verseghy könyv-
tára 1910 táján 7—800 kötetre terjedhetett. A gyűjteményben aránylag sok 
színdarab és antiklerikális pamflet lehetett. A töredékes jegyzék a költőnek 
107 magyar könyvét említi. 

Literatura . — 1933. évf. 2. sz. F. Fiirth Margit: Találkozásaim 
Kaffka Margittal. Egy tanítvány visszaemlékezése Kaffka Margitra, a polgári 
iskolai tanárnőre. — Koszó János: Szellemtörténet vagy pozitivizmus. A légi 
iskola tehetségesebb képviselői is mindig tudtak nagyvonalúak, szintetikusan 
gondolkodók lenni; viszont akármilyen „szellemtörténész" is valaki, ha nem 
t.ud a holt anyaghalmazba lelket lehelni, erőtlenné válik, bármilyen erőszakos 
konstrukciókra vetemedik is. 

M a g y a r K ö n y v s z e m l e . — 1931. évf., 1—4. sz. Pukánszky Béláné 
Kádár Jolán: Az országos Széchenyi-könyvtár színészettörténeti forrásanyaga. 
II. Az újonnan rendezett színlapgyüjteménv ismertetése. A gyűjtemény magva 
id. Szinnyei József gyűjtéséből származik s legrégibb darabja az 1793 nov. 
16—17-i kolozsvári előadás színlapja. — Adatközlések: Bártfai Szabó László: 
Ender János levelei gr. Széchenyi F. arcképéről. — Iványi Béla: Könyvek, 
könyvtárak, könyvnyomdák Magyarországon. (V. közi.) — Waldapfel Eszter: 
Egy ismeretlen Szent Erzsébet-legenda az admonti bencéskolostor könyvtárá-
ból. — Laziczius Gyula: Egy ismeretlen magyar vers a XVI. századból. Egy 
1580 tájáról való „Az tekyletee iffijvvnak, Hunyadi Lazio, 1 nak, Hvnyadi 
János eoregbik fianak kepe" felírású egyleveles nyomtatványon olvasható 16 
soros verses szöveg (— Hunyadi László önjellemző sorai.). — Bartha Dénes: 
Helyreigazítás a Régi Magyar Könyvtár I. kötetéhez. A Gönczi-énekeskönyv-
nek nincs 1652-es kiadása, tehát a RMK. I. 858. számát törölni kell; az 1654-es 
kiadásnak (RMK. I. 890.) viszont már három példánya ismeretes. — Bartoniek 
Emma: Alexander de Villa Dei Massa computi-ja a Pray-kódexben. — Wald-
apfel József: A Katona Józseftől versei gyűjteményébe másolt Az Estve című 
költemény szerzője. A címben írt vers szerzője Bozóki István, Csokonai első 
és legtehetségesebb követőinek egyike. 
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M a g y a r N y e l v . — 1933. évf. 1—2. sz. Losonczi Zoltán: A Festetics-
kódex kettőzött jelű magánhangzói. A mai köznyelv hosszú magánhangzói a 
Festetics-kódexben gyakran fordulnak elő kettőzött jellel. Ez i t t a hosszúság 
jele. — Ádám Imre: A Schola Salernitana magyarra fordítója. A szerző szerint 
a szóban forgó egészségügyi tanácsokat Hányoky Losonczy István, nagykőrösi 
gimnáziumi tanár, a Hármas Kis Tükör szerzője fordította le magyarra. . — 
Timár Kálmán: Laskai Ozsrát glosszái. Adatközlés. 

M a g y a r N y e l v ő r . — 1932. évf. 7—10. sz. Kardos Albert: Aranynál 
el, Petőfinél le. Jegyzetek Arany és Petőfi nyelvhasználatához. — Веке ödön : 
Vő és meny Arany Jánosnál. Szómagyarázat. 

M a g y a r Zsidó S z e m l e . — 1932. évf. 11—12. sz. Zsoldos Jenő: 
Kazinczy Ferenc és a zsidóság. (I.) A barokk-klasszikus világ és a romantika felé 
hajló életforma érzéskülönbségének egyik lecsapódása: a zsidó irodalom felfede-
zése. Kazinczy Ferenc zsidólátásának irányát is ennek a szellemváltozásnak 
hatása determinálta. A héber költészet és zsidó verselés kevéssé érdekelte. Nem-
csak a magyar nyelv eredetének és rokonságának kérdésében ellenzi a zsidó 
kapcsolat feszegetését, hanem magát a nyelvkincset is annyira mentesnek sze-
retné tudni a hébertől, hogy még a tulajdonnevekben visszacsengő zsidó eredetet 
sem kedvelte. Nyelvesztétikai szempontok vezették. Ez a tartózkodás azonban 
nem gátolta abban, hogy magyar nyelvi jelenségeket ne zsidó példákon 
mutasson be. 

M a g y a r Szemle. — 1933. évf. 2. 6z. Ifj. Iványi-Grünwald Béla: 
Széchenyi-legenda. Hegedűs Lóránt gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája 
című művének hosszabb tanulmányszerü bírálata. Az egetvívó Széchenyi-név 
titka — Hegedűs szerint — az 1629-ben nemességet nyert Széchenyi-család 
paraszti származása. Nemcsak a részletekben, hanem az egész munka szellemé-
ben a biológizmus naturalista életfilozófiája az uralkodó. — Katona Jenő: 
Új népiesség? A legújabb magyar irodalom szemléleténél érezzük igazán, hogy az 
irodalom társadalmi funkció is, mely új közösség úttörője és kifejezője egy-
szersmind. Ezért tisztán esztétikai eszközökkel nem is ismertethető, nem is 
értékelhető. Kritikánk alig érti, vagy nem kielégítően eredezteti a legújabb 
irodalmat. Aki pedig a magyar népiesség nagy történeti múltjába tudná e kort 
bekapcsolni, hallgat: Horváth János. — 3. sz. Gratz Gusztáv: Apponyi. Tanul-
mányszerű nekrológ. — Kerecsényi Dezső: Az Arany-évforduló után. Költői 
természetének oly fejlődésrajzára van szükségünk, mely nem „igazi lénye" 
alkalmi kínálásával jelentkezik, hanem megérti az alkotó szellemet autonóm 
és korszerű mozgásában. 

N a p k e l e t . — 1933. évf. 2. sz. Nagy Jenő: Biológiai tévedések a szép-
irodalomban. Érdekes példák arra nézve, hogy szépíróink mily mulatságos bak-
lövéseket követnek el természeti vonatkozások leírásában. — Brisits Frigyes: 
Négyesy László. Mikor ma az irodalomtudomány mindenütt, a valóság vágyá-
tól hajtva, visszatér az egyetlen biztató, a biztos kiinduláshoz: az irodalmi 
jelenségek tényéhez, ez azt mutatja, hogy Négyesy óvatosságának s módszer-
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tani kétkedésének volt s lett újra igaza. — 3. sz. Baros Gyula: Sajó Sándor. 
Nekrológ. 

N é p ü n k és N y e l v ü n k . — 1932. évf. 11—12. sz. Bibó István: 
Dugonics András. (I.) Általános alapvetés. A XVIII. századi magyar művelő-
dési viszonyok ismertetése. 

Országos Közép i sko la i T a n á r e g y e s ü l e t i K ö z l ö n y . —1933. évf. 
6. sz. Sajó Sándor. A jeles költő temetésén elhangzott beszédek és Dávid László 
„Sajó Sándor halálára" írt versének közlése, — 7. sz. Dongó Orbán: Sajó 
Sándor mint tanárvezér. Tömör, hiteles, összefoglaló méltatás a nemrég elhunyt 
jeles lírai költőnek a magyar tanárság érdekében való érdemes fáradozásáról. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1933. évf. 2. sz. Molnár Antal: A magyar 
református kántorkönyv ankétjához. Az elkövetkező hatalmas egyházzenei 
kultúrmunkához belső egységre, egyesítésre, kölcsönös jóakaratra van szükség. 
— Reményi József: Írói felelősség. Az igazi írói erkölcsnek egy síkon levőnek 
kell lennie a művészi és emberi felelősségtudattal, amely, ha az ösztön úgy 
követeli, magában foglalja a nemzet fogalmát is. — K. Grandpierre Emil: 
Tamási Aron. Tamási művészetének legnagyobb újsága: stílusa. A Szabó 
Dezső-veretű szubjektív stílusromantikából kiindulva elérkezik az objektív 
stílusromantikához. „Ábel a rengetegben" című regényében minden erőlködés 
nélkül megvalósította Szabó Dezső kudarcba feneklett álmát: regénnyé emelte 
a népmesét. — Nagy Miklós: Takáts Sándor. Nekrológ. — 3. sz. Kerecsényi 
Dezső: Két évtized irodalomszemlélete (1900—1920). A századforduló táji 
magyar tudományos gyakorlatban három szemléleti irány talált magának pon-
tos fogalmi megjelölést: a filológiai, lélektani és esztétikai. 1900 táján az iro-
dalmi megismerés tudományjellege a „históriai" szó körül kristályosodik ki. 
Az irodalomtörténet magát a nemzeti önismeret eszközévé avatta. Még más 
bűvölet is fogva tar tot ta : az exakt tudományosság. E ponton nem hagyható 
említés nélkül Taine és Brunetiere neve. Az utóbbi névhez fűződő gondolat az 
irodalom komplex életét a műfajok életének egyszerűségébe kényszerítette. 
E mellett a legizmosabb szintetikus elvvel az a szemlélet rendelkezett, mely a 
Taine-i alapokon felépülve a magyar irodalmi fejlődésben a nemzeti lélek meg-
határozható alapvonásait kereste (Beöthy „Kis tükre"). Ez a rendszerező gon-
dolat a magyar irodalmi fejlődés egészét nem tudta magába ölelni. Az egye-
temes literatura résztényeinek összefogására pedig az adatgyűjtő historizmus 
nem mert vállalkozni. Szinte szimbolikus jelentőségű, hogy 1908-ban egy fiatal, 
vidéki tanárnak kellett jönnie, akit az idősebbek aggodalmai nem kötöttek s 
vállalkozott az elijesztőnek látott anyag összefoglalására. Pintér Jenő műve 
megvalósította a pozitívizmus vágyait. A változni készülő szemléleti formák 
csirái azonban már a pozitívizmus teljessége idején is fel-feltünedeztek. Ilyen, 
az akkori tudományos közvéleménytől elütő szemléleti mód rejlik Horváth 
Cyrill befejezetlenül maradt irodalomtörténetében is. A legújabb magyar iro-
dalomtörténet úgynevezett eszme- vagy problématörténeti ága korai ősként 
tekinthet Horváth C. művére. Kevéssel utóbb, ahogy irodalmunk „ketté-
szakadt", ugyanez fenyegette annak tudományos önszemléletét is. Hogy e 
folyamat mozdulatai között bizonyos kiegyenlítődés jelei is tudtak mutatkozni, 
az az 1912-ben alakult Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak volt köszönhető. 
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Az 1908—10 táján ingadozás állapotában levő magyar irodalomszemlélet szí-
vesen fordult a külföldi tekintélyekhez. (Lanson, Petersen, Croce.) 1910 óta, a 
német Dilthey elveinek megismertetésével megindul a küzdelem a mai történeti 
realizmus és az exakt psziehológizmus ellen. A kibontakozó új irodalomszem-
lélet szintézisigénye erősebb volt, mint elődjeé. Az irodalom és alakulása lénye-
gének újabb megfogalmazása mintegy a korszakprobléma gyakorlati megoldá-
sában kereste magának a kiutat. Ilyenül tekinthető elsőnek, bár jelentősége 
más irányba is messze terjed, Horváth János tanulmánya irodalmunk fejlő-
désének főmozzanatairól. ö az irodalom alakulásainak állandó (a szintézis 
alapjául alkalmas) e egyben változó (a korszakos tagoltságot mutató) jegyét 
az „irodalmi tudat"-ban jelölte meg. Más átgondolt rendszerek és alkalomszerű 
ötletek is ostromolják a régit és próbálnak maguk mellett közvéleményt terem-
teni. Az új irodalomszemléletnek nem volt, alkalma, hogy előlegezett elveinek 
gyakorlati igazságát már akkor nagyobb egészű alkotásokban bebizonyíthassa. 
Ennek nyugodtabb időkre kellett maradnia. A szaktudomány jövője, az „igazi 
irodalomtörténet" ezekben az években kezdett szorosan összeforrni az intuitív 
erők birtokosa, a tudós-művészi „kiváló egyéniség" képével. Dilthey mellett 
Simmel, Walzel, Haym, Unger, Max, Wundt, Gundolf és Burdach ennek az 
új tudóstípusnak külföldi előképei. Az 1918—19. évekbeli romokból az általá-
nos restaurációs hangulattól ie támogatva, a múlt eredményeire méltán büszke 
pozitívizmus kelt először életre. Az 1922-ben megindult Minerva azonban 
kiindulópontja lett az új irányok most már konstruktív alkotásának. — Kere-
csényi Dezső: In memomiam. Kegyeletes megemlékezés Dézsi Lajos ée Négyesy 
László elhunytáról. — Kardos Albert: Tóth Árpád életrajzi adatai. Kováts 
József Tóth Árpádra vonatkozó adatainak (1. Prot. Szemle, 1932, 12. sz.) 
helyreigazítása. 

Századok. — 1933. évf. 1—3. sz. Domanovszky Sándor: Anonymus 
é* a II. Géza korabeli Gesta. (I.) Heilig Konrád Józsefnek a Bécsi Magyar 
Történeti Intézet Évkönyvében (1932) megjelent tanulmánya szerint Anonymus 
Gestái II. Géza király idejéből valók és azok írója a király nótáriusa: Barna-
bás. Domanovszky a Heiligtől alkalmazott, kizárólagosan stíluskritikai bizonyí-
tékokra támaszkodó módszert nem tartja kielégítőnek. A XII. századból 
Magyarországon sokkal kevesebb írásos emlék maradt fenn, semhogy azok 
szó- és főképen fráziskészlete stíluskritikai megállapításokra elég alapot nyúj-
tana. — Heilig Konrád: A Pray-kódex néhány problémája. Kiegészítő magya-
rázatok Zalán Menyhértnek a Ргау-kódex-szel foglalkozó, a Magyar Könyv-
szemle 1926—7. évfolyamaiban megjelent nagyobb tanulmányához. 

Széphalom. — 1932. évf. 7—12. sz. Birkás Géza: L'amant blanc. 
Alfred Machard ily című, magyartárgyú regényének ismertetése. 

Tanu. — 1933. évf. 1. sz. (Jan.) Németh László: Arany János. Nincs 
irodalmunknak nagyobb erőkészlete nála. Humora nehézkes, de van benne 
valami nyers igazság. Képzelete félhomályban dolgozik. Legszebb képeiben a 
szellem ellenőrző rétegeinek pillanatnyi bénulása érezhető. Benne is, mint 
Shakespeareban, van egy jó adag szürrealizmus. Szentenciái nem Goethei bölcs 
mondások: egy buja nyelvi képzelet veti fel őket az önkéntelen asszociációk 
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világából. — U. a.: Magyar líra 1932-ben. A csonkamagyarországi legújabb 
lírai termés kritikai áttekintése. „Bizonyára nagy áldás lenne ránk, ha a lírá-
ban felhalmozott szellemi erőt szét lehetne folyatni más területekre; amíg 
azonban erro nincs remény, ne becsüljük le a lírát, mint hatóerőt." „A kritikus-
nak mindenesetre vigyáznia illik, nehogy az elvont jelen lázálmai után a révült 
locsogás korszaka szakadjon ránk." 

Theo log ia i Szemle. — 1932. évf. 2—6. sz. Török Pál: Reformátusok 
az Akadémiában. Hosszabb, statisztikai adatokkal hitelesített, érdekes cikk a 
reformátusok szerepéről a M. T. Akadémiában — alapításától napjainkig. 

T u r á l l . — 1932. évf. 1—4. sz. Bán Aladár: A magyarok eredete finn 
tudós megvilágításában. A finn nyelvtudomány nesztora — Setälä Emil — 
nem tagadja a finn-ugor népeknek a szélesebb körű ural-altáji, költői néven 
turáni rokonkörbe illeszthetését, de a rokonság teljes felderítését csak a nyelv-
tudomány exakt eszközeivel végrehajtott kutatásoktól reméli. — Weöres 
Gyula: Järventaus Arvi, finn regényíró. Järventaus Arvinek (sz. Okluban, 
1883-ban), a mai finn szépirodalom egyik jelesének, két magyar történeti tárgyú 
regénye van. A „Honfoglalás" című a honfoglaló vezérekről szól, „A füstölgő 
ország" (Savuava mua) pedig a mohácsi vészről. — Csekey István: Magyar szer-
zők müvei észt nyelven. A Jókai-fordítások száma tekintetében Észtország a 
hatodik helyen áll a világirodalomban. A magyar irodalomnak lelkes átültetője 
Észtországban Ants Murakin Viljandii leánygimnáziumi tanár (sz. 1892). 

V a s á r n a p . — 1933. évf. 4. sz. Göbl László: Ady és Eminescu talál-
kozása. A legnagyobb román költő, Eminescu lelki alkatát tekintve, épp úgy 
a schizoid típusba tartozik, mint Ady Endre. 

II . Hír lapok . 

B u d a p e s t i Hirlap. — 1933. évf. 6. sz. Hosszabb napihírszerű tudó-
sítás Négyesy László jeles irodalomtörténetíró elhúnytáról. 

Debreceni F ü g g e t l e n Ú j s á g . — 1933. évf., márc. 19. Kardos Al-
bert: Beöthy Zsolt és Szabolcska Mihály. Szabolcska érvényesülését egész pá-
lyája folyamán nagyban előmozdította Beöthy Zsolt jóakaratú támogatása 

M a g y a r s á g . — 1933. évf. 6. sz. Hosszabb napihír arról, hogy Négyesy 
László, a jeles irodalomtudóe, 1933 jan. 7-én az esti órákban Budapesten, 
a Sándor-tér 4. sz. alatti lakásán, régi szívbaja következtében, csöndesen 
elhúnyt. — 12. sz. Móricz Pál: Egy magyar költő sírja köriil. Beszélgetés 
Komjáthy Jenő nővérével. — 27. sz. összeesett és meghalt az utcán Sajó 
Sándor ny. főigazgató, a kiváló költő. Napihírszerü tudósítás a tragikus 
esetről. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1933. évf. jan. 22. Jónás Károly: Apróságok, 
intimitások Jókai életéből. Személyes ismeretségen alapuló adatok közlése. 
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Pes t i Napló . — 1933. évf. febr. 28. Pásztor Árpád: Rozamunda. Az 
irgalmasrendi szerzetesek budai kórházában felvételre jelentkezett Vajda János 
elvált felesége, Bartos Róza. „Utolsó heteiben könyöradományokból élt." — 
Márc. 5. U. az: Rozamunda temetésén. A rákoskeresztúri temetőben márc. 2-án 
temették el Bartos Rózát. „A ravatalozó kapuján nincs gyászjelentés, a kopor-
són nincs egyetlen szál virág sem, egyetlen ember sem jön elbúcsúzni Bartos 
Rózától. Kit temetnek? Kérdezte egy arra járó a részvétlen temetés láttára. 
Valami költő feleségét!" 
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Szerkesztő változás. 
— P i n t é r J e n ő mint szerkesztő . — 

A M. Irodalomtörténeti Társaság 1933 márc. 11-i közgyűlésén a Négyesy 
László elhúnytával megüresedett elnöki székbe, egyhangú határozattal az 
Irodalomtörténet addigi szerkesztőjét, a rendszerező magyar irodalomtudomány-
nak Toldy Ferenc óta legfáradhatatlanabb és legtermékenyebb művelőjét, 
Pintér Jenőt ültette. Azok a nemesveretű szavak, melyekkel őt ez alkalomból 
alelnökünk, Szász Károly — a közgyűlés lelkes helyeslése közben — üdvözölte 
s az a fényes kitüntetés, melyben a M. T. Akadémia nagyjutalmának elnyeré-
sével a közelmúltban részesült, fölöslegessé teszi az új tisztre való rátermett-
sége és illetékessége hangsúlyozását. 

De bár e tény megállapítása tartózkodásra int is a szerencsés választá-
son érzett öröm kifejezésében, lehetetlen napirendre térnünk fölötte anélkül, 
hogy legalább néhány szóval meg ne emlékezzünk arról a fontos szerepről, 
melyet nagyon becsült elnökünk e folyóirat létrehozása és — csekély megszakí-
tással — huszonegy éven át való szerkesztése idején betöltött. 

Akik folyóiratunknak csupán mostani, a gazdasági viszonyoktól szűkre-
szabott terjedelmére gondolnak, talán alkalmi udvariasságnak tekintik a szer-
kesztő fáradozásaira való utalást, de akik régibb évfolyamainkat is lapozgat-
ták s megfigyelték, hogy ezek cikkei mily tervszerűséggel kísérik nyomon iro-
dalmi életünk történetileg jellemző mozzanatait, bizonyára elismerik, hogy 
Pintér Jenő tevékenysége nem merült ki a beküldött kéziratok rovatokba osztá-
sában, stiláris kisimításában vagy éppen a lap nyomdatechnikai fogyatékos-
ságainak eltüntetésében. Ugyanezek azt is észrevehették, hogy noha már az 
1912. évi első füzet is jól átgondolt céltudatossággal indult útnak s nem 
egyszerű levezetője óhajtott lenni szaktudományunk túltermelésének: később, 
szinte minden évfolyamban, fölfedezhető a szervező és irányító elme egy-egy 
tartalmi vagy formai gazdagodást jelentő újítása. 

A szerkesztő lankadatlansága és ösztönző szelleme a felnövekvő nemzedék-
ből egyre újabb munkaerőket toborzott, s ezáltal is biztosította a kutató munka 
folytonosságát és korszerű színtáját. A szorosan vett történeti irányú búvár-
kodás mellett azonban a folyóirat nem hanyagolta el az irodalmi élet időszerű 
kérdéseinek megvitatását sem, sőt nem egyszer döntő súllyal emelt szót az 
erre érdemes ügyekben. A felszólalások fontosságára és komolyságára jellemző, 
hogy szerkesztőnk az így keletkező tollharcokban szaktudományunk legkitű-
nőbbjeinek fegyverbarátságával élhetett. Az elért sikerekben nem csekély része 
jutott annak a közismert ténynek, hogy bármily kényes esetről volt is szó, 
folyóiratunk sohasem tért le az elvi alapú tárgyilagosság útjáról s a hagyo-
mányok ápolása közben a haladás szelleme iránt sem maradt érzéketlen. 
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A vezetés e folyton üde éberségének és tudományos hitelének következ-
ménye a Társaság tagjainak, továbbá a folyóirat előfizetőinek mindinkább 
gyarapodó s viszonylag ma is szép száma. 

Ily előzmények után alig csodálható, ha nagyérdemű szerkesztőnk utóda 
— az amúgy is nehéz viszonyok közt — némi aggodalommal tekint vállalkozása 
elé, s újabb tervek előterjesztése helyett csupán azzal az ígérettel kéri a 
Társaság tagjainak bizalmát, hogy a folyóiratot — munkatársai szíves támo-
gatása reményében — a tudományos köztudattól eddig helyeselt irányban, leg-
jobb akarata szerint igyekszik folytatni. Baron Gyula. 

Felhívás 
az A k a d é m i a A r a i i y - e r e k l y e m ú z e u n i a ügyében. 

A M. T. Akadémia elhatározta, hogy Arany János emlékévek kegyeletes 
•ápolása céljából a Széchenyi- és Vörösmarty-szobák mintájára, külön helyiség-
ben gyűjti egybe s teszi közszemlére a nagy költőtől származó vagy személyé-
vel kapcsolatos ereklyetárgyakat. Határozatában az a meggondolás vezette, 
hogy az így egybegyűjtött anyag a tudomány érdekein kívül — egy nagy 
szellem hatáskörének szemléltetésével — nemzetnevelő szempontból is szolgála-
tára lehet a magyar közműveltségnek. 

Kéri ezért a nagy költő tisztelőit, hogy akik a M. T. Akadémia palotá-
jában létesítendő gyűjteményt valamely birtokukban levő emléktárggyal (kéz-
irat, levél, magyar- és idegennyelvű nyomtatványok, alkalmi hírlappéldányok, 
könyvek, ritka kiadások, zeneművek, képek, érmek, szobrok vagy ezek másola-
tai stb.) gyarapítani óhajtják, szíveskedjenek ezeket a M. T. Akadémia főtit-
kári hivatalának (Budapest, V., Akadémia-u. 2) eljuttatni. 

Az Arany-szoba javára ilymódon beérkező küldeményeket a M. T. Aka-
démia tagjaiból alakult bizottság az adományozók nevének feltüntetésével 
fogja számon tartani és a gyűjtés eredményéről időközönként külön jelentésben 
fogja tájékoztatni a nyilvánosságot. 

Elhúnytak. 
APPONYI ALBERT (nagyapponyi) gr., v. b. t. t., az aranygyapjas-r. 

lovagja, a Sz. István Akadémia elnöke, a Kisfaludy-Társ. г., a M. Tud. Aka-
démia ig. tagja, országgyűlési képviselő, szül. Bécsben 1846 május 29-én, megh. 
Genfben 1933 február 7-én. d. u. 4 ó. 20 perckor. Középiskoláit a kalksburgi 
jezsuitáknál elvégezvén, Bécsben és Pesten jogot hallgatott, majd 1868-ban 
külföldi útra indult. Hosszabb időt töltött Német- és Franciaországban s 
Párizsban főleg Montalembert gróf volt rá nagy hatással. 1869-ben jelen volt 
a suezi csatorna megnyitásánál. A magyar politikai életbe 1872-ben kapcsoló-
dott be. Ekkor lett a szentendrei kerület képviselője Deák-párti programmal. 
Az 1875-i általános választásokon kibukott s csak 1877-ben került újra a 
parlamentbe, ezúttal a bobrói kerület mandátumával. 1881-től haláláig a jász-
berényi kerületet képviselte nemzeti párti, szabadelvű párti, Kossuth-párti s 
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végül pártonkívüli programmal. 1906—1910-ig a koalíciós kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere volt. Ezt a tárcát 1917—18 ban az Esterházy-, 
majd a két háborús Wekerle-kormányban is betöltötte. 1921-ben ő vezette 
Párizsba a magyar békebizottságot, de minthogy nem sikerült a súlyos béke-
feltételeken módosításokat kivívnia, tisztéről lemondott s az ú. n. trianoni 
békeokmányt Benárd Ágoston írta alá. 1924-től haláláig évről-évre megjelent 
Genfben a Népszövetség közgyűlésén, mint a magyar küldöttség feje s fel-
szólalásaival nagy szónoki sikereket aratott. Minket érdeklő munkái: Aesthetika 
és politika, művész és államférfi. Bp., 1895. — Beszédei. U. o., 1897. (2 köt.) — 
Válogatott beszédei, összeáll.: Körösi Henrik. (M. Könyvtár. 271/2. sz. U. o., 
1902. — Parlamenti működésem emlékei. (Uj Élet Könyvtára. 1.) U. o., 1912. 
— Emlékezései. Ötven év. Ifjúkorom. U. o., 1922. (3. kiad. u. o., 1926. Több 
nem jelent meg.) 

BARÓTI LAJOS ny. szfőv. reálisk. tanár, szül. Perjámoson 1856 aug. 
26-án, megh. Balatonalmádiban 1933 márc. 13-án. Irodalomtörténeti művei: 
Petőfi újabb reliquiái. Bp., 1887. — Észrevételek Petőfi költeményeinek első 
kritikai kiadásához. U. o., 1894. 

CSEBNA ANDOR, hírlapíró, szül. Bpesten 1885 ápr. 4-én, megh. u. o. 
1933 márc. 13-án. Az Egyetértés, Világ, majd az Est-lapok b. munkatársa 
volt. Bendőri riportokat, parlamenti tudósításokat s főleg zenekritikákat írt. 
1932 szept. 9-ig szerkesztette a Magyarország rádiója c. lapot. Szépirodalmi 
munkái: Római történetek. Ir ta Stendhal. Ford. Bpest, 1921. — Wilde-bre-
riárium. U. o., 1921. (2. bőv. kiad. u. o., 1924.) — Muzsikus-történetek. í r ta : 
E. T. A. Hoffmann. Ford. (Kis Helikon. 12.) U. o., 1922. — Firenzei éjszakák. 
í r ta : Heine. Ford. (Kis Helikon. 14.) U. o., 1922. — Mozart prágai utazása. 
í r ta: Möricke. Ford. (Kis Helikon. 13.) U. o., 1922. — Perdrix apó. í r ta: 
Charles-Louis Philippe. Ford. U. o., 1924. — France-breviárium. U. o., 1924. — 
Tolstoj-breviárium. U. o., 1924. 

FÁBIÁN GÉZA, ny. ezfőv. tisztviselő, szül. 1890 dec, 17 én, megh. Jász-
berényben 1933 februárjában. Versei a B. Hírlapban, Életben stb. Kötete: Ver-
sei. Bd., 1916. 

GOPCSA LÁSZLÓ dr. jur., ny. h. államtitkár, szül. Szamosújvárt 1865 
jan. 10 én, megh. Budapesten 1933 február 12-én. 1888—1923-ig állt a kultusz-
minisztérium szolgálatában. Irodalmi munkásságát 1885-ben kezdette a kolozs-
vári M. Polgárban. Főleg az örmény irodalom és a gyorsírás történetét művelte. 
Munkái: örmény közmondások. Kolozsvár, 1888. — A magyar gyorsírás tör-
ténete. Bp., 1893. — Gárdonyi Géza élete és legelső írásai. U. o., 1923. — 
Emlékezések. U. o., 1925. 

HORNYÁNSZKY GYULA, dr. phil., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Aka-
démia r. tagja, a M. Társadalomtud. Társ. elnöke, szül. Budapesten 1869 szept. 
22-én, megh. u. o. 1933 jan. 30-án. Irodalomtörténeti érdekű munkái: Pindaros. 
Bp., 1891. — Aristophanes. U. о., 1897. — Mi az a szellemtörténet? U. о., 1932. 

ILOSVAI HUGÓ, hírlapíró, szül. Budapesten 1867-ben, megh. u. o. 1933 
márc. 20-án. Különböző vidéki és fővárosi magyar és német lapok b. munka-
társa volt. Az 1890-es években több színházi lapot is szerkesztett. A város-
ligeti színkörben több színdarabját játszották. Munkái: Budapesti fény- és 
árnyképek. Begény. Bp., 1890. — Stanley és Emin pasa. Szerelmes kalandok 
a legsötétebb Afrikában. U. o., 1890. (Vicomte Letorières álnéven.) — öcsém 
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ne menj a jégre. (Monológ.) U. o., 1890. — Tilzes asszony. Regény. Irta: A. 
Belot. Ford. U. o., 1890. — Vezércsillagok. Emlékversek és velős mondások 
gyűjteménye. U. o., 1892. (3. kiad. 1895.) — Oh, azok a nők! (Monológok. 40.) 
U. o., 1892. — Oh, azok a férfiak! (Monológok. 41.) U. o., 1892. — Férjhez 
menjek? (Monológok. 45.) U. o., 1892. — A kis kíváncsi. (Monológok. 54.) 
U. o., 1893. — A kaméliás hölgy. Regény. Ir ta: A. Dumas fils. Ford. U. o., 
1893. — A pap bűne. Ir ta: E. Zola. Ford. U. o., 1895. — A győzedelmes 
Robur. í r ta : J. Verne. Ford. U. o., 1898. — Az idegesek. Bohózat. í r ta : 
Michel és Labiche. Ford. (Fővárosi Színházak Műsora. 35. sz.) U. o., 1899. — 
A kárpáti kastély. í r t a : .J. Verne. U. o., 1899. — Egy sorsjegy. í r ta: J. Verne. 
Ford. ü . o., 1899. — Az úszó sziget. í r t a : J. Verne. Ford. U. o., 1899. — 
Legjobb magyar adomatár. U. o., 1903. — Dráma a falun. Müvészszerelem. 
í r t a : H. Sienkiewicz. Ford. U. o., 1903. — A házasság regénye. í r ta: L. N. 
Tolstoj. Ford. U. o., 1903. — Trenck Frigyes élete és csodálatos kalandjai-
U. o., 1903. — Gyermekadomák. U. o., 1903. — A társadalom. Színmű. U. o., 
é. n. (Bemutatva 1896.) 

KOMJÁDI BÉLA, kormánytanácsos, hírlapíró, megh. Budapesten 1933 
márc. 5-én, 41 éves korában. Az úszósporttal foglalkozott. 

MATSKÂSSY JÓZSEF (id., tinkovai), ny. kir. tanker, főigazgató, szül. 
Budapesten 1855 május 19-én, megh. u. o. 1933 febr. 4-én. A m. század nyolc-
vanas éveiben eredeti és fordított tárcákat írt a Szegedi Híradóba. 

MURAI KAROLY (valódi nevén: Kovács László), hírlapíró, szül. Kecs-
keméten 1857 aug. 12-én, megh. Budapesten 1933 febr. 25-én. Középiskoláit 
Kecskeméten és Pozsonyban elvégezvén, jogot hallgatott Budapesten. Hírlap-
írói pályáját 1878-ban kezdette a Független Hírlapnál, azután a Kitartás, 
Arad és Vidéke, nagyváradi Szabadság s végül a P. Hírlap munkatársa lett. 
Szerkesztette 1881-ben a kecskeméti Megyei Lapokat, amelynek mindössze két 
száma jelent meg, majd 1889-től a Mátyás Diák c. élclapot. Munkái: Virág-
fakadás. Vígj. 1 felv. (Műkedvelők Színháza. 1.) Bp., 1889. (Bemut. Nemz. 
Szính. 1886. Oláhul is megjelent Siegescu József fordításában. Bp., 1902.) •— 
Adám és Éva. Színpadi tréfa. Arad, 1889. — Huszárszerelem. Vígj. 2 felv. Bp., 
1891. (Bemut. Nemz. Szính. 1890. í r j kiad. K. könyvtár 51. sz. U. o., 1898. 
Németül is előadták Bécsben és Berlinben.) — Aki mer, az nyer. (Monológok. 
30.) U. o., 1891. — A mama. (Monológok. 31.) U. o., 1891. — A revolver. 
(Monológok. 33.) — U. o., 1891. — A váratlan fordulat. (Monológok. 34.) U. o., 
1891. -— Az ördög fia. (Az Én Üjságom Gyermekszínháza. 1.) U. o., 1892. — 
A két befőttes üveg. (U. o. 2. sz.) U. o., 1892. — A kis szobrász. (U. o. 
4. sz.) U. o., 1892. — A kígyó. (U. o. 8. sz.) U. o., 1892. — A kis libapásztor. 
(U. o. 9. sz.) U. o., 1892. — Ki lesz a huszár? (U. o. 10. sz.) U. o., 1892. — 
Komédiás Palkó. (Filléres Könyvtár. 9. sz.) U. o., 1895. — Ejnye be jó! Ado-
mák és mókák. U. o., 1895. (3 köt.) — Mosolygó történetek. U. o., 1895. (0 köt.) 

— Derűs históriák. U. o., 1896. — Finom falatok. Adomák és mókák. U. o„ 
1896. — Bandi és egyéb apróságok. U. o., 1897. — Víg történetek. U. o., 1899. 
— Mese-mese. (M. Könyvtár. 116. sz.) U. o., 1899. — Az új nevelőnő. (Fiatal 
leányok színműtára. 1.) U. o., 1901. — A párisi baba. (U. o. 10. sz.) U. o., 1901. 
— A király előtt. (Ifj . Regénytár.) U. o., 1904. — Nem csalatkozott az Isten-
ben. Elb. (Népiratkák 208. sz.) U. o., 1904. — Eljegyzés menyasszony nélkül. 
(Elbeszélések.) U. o„ 1908. 
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PALÄGYI LAJOS, ny. áll. tanítóképzőint. tanár, szül. Óbecsén, (Bács-
Bodrog vm.) 1866 április 15-én, megh. Budapesten 1933 március 7-én. Első verse 
1879-ben jelent meg Ábrányi Emil M. Népbarátjában. Majd b. munkatársa lett 
az Országvilágnak, P. Naplónak, Pőv. Lapoknak s a M. Nemzetnek. Közben 
rövid ideig vidéken nevelősködött. Tanári pályáját 1898-ban kezdte meg a hód-
mezővásárhelyi áll. óvónőképzőnél. A következő év szeptemberében áthelyezték 
a sárospataki áll. tanítóképzőhöz, majd a budapesti Csalogány-utcai áll. tanítónő-
képzőhöz. 1920-ban nyugalomba vonult. Kötetei: Humoros költemények. (Mu-
lattató Zsebkönyvtár. 50.) Esztergom, 1888. — Küzdelmes évek. Versek. Bp., 
1890. — Komor napok. Versek. U. o., 1891. — Magányos úton. Versek. U. o., 
1893. — Az ifjú szerzetes. Drámai költ. U. o., 1894. — Űj magyar szavalókönyv 
az i f j . szám. U. o., 1895. — Nemzeti dalok. U. o., 1895. — Bibliai emlékek. 
U. o., 1896. (Vigyázó-díjat nyert.) — Vajda János emlékezete. U. o., 1897. 
Új költeményei. U. o., 1901. — A rabszolga. Dráma. U. o., 1902. (Karátsonyi-
jutalmat nyert.) — Goethe Faustja. U. o., 1908. — Magyar állapotok. U. o., 
1911. — Л Hesperidák kertje. Drámai költemény. U. o., 1911. — Az anyaföld. 
Éposz. U. o., 1921. (1912-ben az Akadémia Nádasdy-díját nyerte.) — Parittya. 
Apró szatírák és ötletek. Szeghalom, 1922. •— Válogatott költeményei. Sajtó 
alá rendezte Vajthó László. Bp., 1926. 

ROTH BÉLA, dr. jur. ügyvéd, zeneszerző, megh. Budapesten 1933 január-
jában 38 éves korában. Hírlapírói működést is kifejtett; törvényszéki riporto-
kat írt. 

SAJÓ SÁNDOR, c. tanker, főigazgató, ny. főgimn. igazgató, a Sz. István 
Akadémia osztályelnöke, a Kisfaludv-Társ. r. és a M. Tud. Akadémia 1. tagja, 
szül. Ipolyságon (Hont vm.) 1868 november 12-én, megh. Budapesten 1933 feb-
ruár 1-én. A középiskolát Selmecbányán, az egyetemet Budapesten végezte. 
1891—93-ban a nyitrai polg. és középkereskedelmi iskolában tanított, majd egy 
ideig szerkesztette a Verbász és Vidéke c. hírlapot. 1897-ben a jászberényi áll. 
főgimn., 1903 nyara óta a budapesti III. ker. főgimn. tanára, utóbb a X. ker. 
kőbányai főgimn. igazgatója volt. Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületnek 
Négyesy után hosszú ideig főtitkára, a M. Tanárok Nemzeti Szövetségének 
elnöke volt. Versei 1885 óta. jelentek meg fővárosi és vidéki hírlapokban és folyó-
iratokban. Munkái: Három év alatt. Selmecbánya, 1886. — Fiatal szívvel. (Ver-
sek.) Bp., 1898. — Ütközbm. Üjabb költemények. U. o., 1904. — Zrínyi György 
házassága. Tört. verses vígj. U. o., 1906. (1903-ban elnyerte az Akadémia Teleki-
díját, 1907-ben bemut. a Nemz. Színház.) — Gordonka. Versek. U. o., 1907. — 
Tegnaptól holnapig. Versek. U. o., 1920. — Magyar versek. (Zászlónk Diák-
könyvtára. 40.) U. o., 1922. — Muzsikaszó. Költemények. U. o., 1925. — 
Gyertyaláng. Üjabb költemények. U. o., 1930. — Kiadta a Zrinyiász szemelvé-
nyes kiadását a M. Jövő Toldy-könyvtárában (Bp., 1922), szerkesztette Pintér 
Jenővel a Mai magyar költők c. antológiát (u. o., 1924), bevezetést írt az Élő 
Klasszikusok Garay János-kötetéhez (u. o., 1928). 

TARNAY ALAJOS, zeneakadémiai tanár, szül. Jászberényben 1870-ben 
megh. Budapesten 1933 február 26-án. Zongoraművész és zeneszerző volt. Több 
Petőfi dal megzenésítője. Régi világ, régi emberek c. megírta visszaemlékezéseit 
a Magyarságba (1932). 

VAJDA LÁSZLÓ, filmrendező, megh. Budapesten 1933 március 8-án 
56 éves korában. Pályáját mint vidéki színá«z kezdette Mezei Kálmán társulatá-
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nál, azután felkerült a fővárosba s egy ideig a Tolnai Világlapja meg a Színházi 
Élet szerkesztője volt. 1908-ban a M. Színház rendezője. 1913-ban főrendezője 
a 1920 júniusában művészeti igazgatója lett. 1922 augusztus 21-én megvált ez 
állásától s Berlinbe költözött, ahol a filmszakmában talált mint rendező elhelyez-
kedést. I t t egész sereg filmszcenáriumot írt. Színművei: Színészek. Bp., 1905. 
(Bemut. Vígszính. 1904.) —• Kőmíves Kelemen. (Kárpáti Auréllal.) U. o., 1916. 
(Bem. Nemz. Szính. 1917.) — Kéziratban: Baszkolnikov. Dosztojevszki után, 
Moly Tamással (bem. Népszính. 1907); Tiszavirág, operett, Bródv Istvánnal 
(bem. Király Szính. 1915); Leányálom, operett, Bródy Istvánnal és Szlatinai 
Sándorral (bem. Városi Szính. 1925) ; Miámi, operett, Bródy Istvánnal (bem. 
Főv. Operett Szính. 1925). Színműfordításai: L. Tolsztoj, Az élő halott (bem. 
M. Szính. 1911); G. Zapolska, A varsói citadella (bem. u. o. 1917); U. a., 
A cárevics (bem. u. o. 1921). G. P. 

Társasági ügyek. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933. évi február hó 
11-én tartott felolvasó üléséről. 

Viszota Gyula elnök kegyelettel adózik az elhunyt Apponyi Albert gróf, 
Négyesy László és Sajó Sándor emlékének. — Apponyi Albertet az egész 
világ gyászolja, mindenki elismeri nagyságát. Még távozásakor is segítségére 
volt hazájának, melynek igazságáért ékesszóló ajakkal küzdött. — Négyesy 
László egyénisége, nemes alakja, törhetetlen és értékes munkássága példakép 
lebeg előttünk, szellemének gyümölcsei mindenkor hirdetni fogják, hogy a 
magyar irodalomnak lelkes, finomtollú, tartalmas művelője volt. — Sajó Sándor-
Ъап lelkes magyart vesztettünk. Mély érzelmű költeményeiben siratta a ma 
gyarság sorsát. 

Ezután Földessy Gyula olvasta fel „Ady Endre költészetének értékelésé-
hez" című tanulmányát. 

A felolvasó ülést választmányi ülés követte. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaságvak 1933. évi feb-
ruár hó 11-én tartott választmányi üléséről. 

Viszota Gyula elnök bejelenti, hogy a Társaság elnöki és két alelnöki széke 
megüresedett. A választmány feladata a megüresedett tisztségek betöltése tár-
gyában előterjesztést tenni a közgyűlésnek. 

Szász Károly alelnök indítványozza, hogy a választmány jelölje az elnöki 
tisztségre Pintér Jenőt, a magyar irodalomtörténetírás mesterét, aki munkás-
ságával nemcsak a szaktudomány, hanem a nagyközönség érdeklődését is fel-
keltette a magyar irodalomtörténet iránt s így valamennyiünket nagy hálára 
kötelezett. Pintér Jenő egyik alapítója a Magyar Irodalomtörténeti Társaság-
nak s mintegy megszemélyesíti Társaságunkat. A két alelnöki állásra ajánlja 
Tolnai Vilmos pécsi egyetemi tanárt, a magyar irodalomtörténet szaktudósát 
•és Zlinszkv Aladár akadémiai tagot, szaktudományunk kiváló művelőjét. 
.A Pintér Jenő megválasztása esetén megüresedő szerkesztői tisztségre Baros 
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Gyulát ajánlja. — A választmány egyhangú lelkesedéssel hozzájárul a javas-
lathoz. 

Ezután Alszeghy Zsolt titkár bemutatja az új választás alá kerülő 
választmányi tagok névsorát. 

A választmány megújítandó része: Agárdi László, Ágner Lajos, Bajza 
József, Bán Aladár, Birkás Géza, Császár Elemér, Czapáry László, Futó Jenő, 
Gulyás József, György Lajos, Horváth János, Kerecsényi Dezső, Klemm Antal, 
Lám Frigyes, Lengyel Miklós, Mitrovics Gyula, Morvay Győző, Pap Károly, 
Pitroff Pál, Radó Antal, Sik Sándor, Szinnvei Ferenc, Teveli Mihály, Timár 
Kálmán, Tordai Ányos, Voinovich Géza, Zolnai Béla. 

Üj választmányi tagok: Dengl János, Kardeván Károly, Kömives Kolos, 
Hankiss János. 

Jegyzőkönyv a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933. éri március h6 
11-én tartott közgyűléséről. 

Jelen voltak a Társaság tagjai és az elhúnvt Négyesy Láézló elnök 
családja. 

1. Szász Károly elnök ünnepi beszéd keretében hódol Négyesy László 
elhúnyt elnökünk emlékének. 

2. Alszeghy Zsolt titkári jelentésében beszámol a Társaság egyévi életéről. 
Részletesen szól Négyesy László érdemeiről s a Társaság kiadásában meg-
jelent tudományos munkáról: Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténetének ötö-
dik kötetéről. 

3. Az elnök megköszöni az értékes jelentést s indítványozza, hogy a 
közgyűlés fejezze ki köszönetét a titkár munkásságáért. Ugyancsak indítvá-
nyozza azt is, hogy a közgyűlés mondjon köszönetet a vallás- ée közoktatás-
ügyi minisztériumnak a folyósított segélyért, továbbá a Magyar Tudományos 
Akadémiának a terem állandó átengedéséért. 

4. Az elnök előterjeszti a választmány javaslatát a tisztikar megválasz-
tására vonatkozólag. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja elnökké Pintér 
Jenőt, alelnökökké Tolnai Vilmost és Zlinszky Aladárt, szerkesztővé Baros 
Gyulát, új választmányi tagokká Dengl Jánost, Hankiss Jánost, Kardeván 
Károlyt, Kömives Kolost. 

5. Az elnök meleg szavakkal üdvözli a Társaság új elnökét: Pintér Jenőt. 
Nehéz örökség Beöthy Zsolt és Négyesy László székébe ülni, még akkor is, 
ha valaki oly kiváló egyéniség, mint Pintér Jenő, aki a tudós munka meg-
személyesítését jelenti; de viszont senkit jobban nem illet meg e szinte kivált-
ságosnak mondható hely, mint őt, aki ezzel a választással a tudós pályának 
kijáró legszebb koszorút kapta. Amikor tisztelettel üdvözli e helyen, kívánja, 
hogy mint Toldy Ferenc, Beöthy Zsolt és Négyesy László utóda, az б szel-
lemükben vezesse, irányítsa a társaság életét. 

6. Pintér Jenő a következő beszéddel foglalja el elnöki székét: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Elfogódott lélekkel, hálás szívvel köszönöm a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság kitüntető bizalmát, őszintén állíthatom, nem kerestem ezt a tisztsé-
get, de most, hogy a Társaság így rendelkezett személyemmel, kétszeresen 
érzem kötelességemet. 
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A magyar történetírás már több évszázados múltra tekinthetett vissza, 
mikor az irodalomtörténotírásnak még híre sem volt Magyarországon. A közép-
korból nagyértékű történeti munkák maradtak reánk, a XVI. század humanista 
történetírása gazdagon virágzott, a XVII. században is lelkesen dolgoztak 
történetíróink, a XVIII. század egyenesen aranykora volt a hazai történet-
irodalomnak. Ezzel szemben a magyar irodalom fejlődésével a XIX. századig 
alig törődött valaki. De törődhetett-e olyan országban, ahol az egyetlen 
magyar egyetemen előbb volt tanszéke a német nyelvnek és irodalomnak, mint 
a nemzetfenntartó nyelvnek és irodalomnak. Törődhetett-e olyan világban, ahol 
még Petőfi Sándor és Arany János ifjúságában is latinul tanítottak a közép-
iskolában, latinul adtak elő az egyetemen; ahol a nemzeti nyelvet durva 
parasztnyelvnek tartották. 

Száz esztendővel ezelőtt még csak két magyarnyelvű irodalomtörténeti 
könyvünk volt: Bod Péter Magyar Athénása és Pápav Sámuel Magyar Lite-
ratura Esmérete. Hetven évvel ezelőtt jelent meg Toldy Ferenc irodalomtörté-
nete; voltakópen ennek a nagyjelentőségű munkának kibocsátása után kezdő-
dött csak meg tudományszakunk felvirágzása. A felvirágzás azonban páratla-
nul nagyarányú volt, az 1900-as évek táján már át sem lehetett tekinteni a 
részletmunkák tömegét. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és folyóirata 
még megnövelte a munkatársak és tanulmányok számát; továbbmentünk az 
irodalomtörténeti témakör kibővítésében is: Társaságunk és folyóiratunk kap-
csolta belő először a magyar irodalom fejlődésének vizsgálatába a legutóbbi 
félszázad szépirodalmi termésének tudományos méltatását. A legnehezebb idő-
kön átküzdve magunkat, most újra itt állunk a talán még nehezebb idők előtt, 
de amilyen kitartással harcoltuk végig a világháború és összeomlás éveit, olyan 
elszántan akarunk kitartani a legnemzetibb tudományág szolgálata mellett 
a jövőben is. 

Tisztelt Közgyűlés! Beöthy Zsolt ós Négyesy László örökségét átvenni 
nem csekély feladat. Az elődök emléke olyan fényes, hogy ő utánuk igazán 
csak a kötelesség teljesítése lehet a legfőbb célkitűzés. Ezt a feladatot nem 
végezhetem el másképen, csak úgy, ha tagtársaim megajándékoznak bizalmuk-
kal, szeretetükkel, támogatásukkal. Ennek reményében indulok útnak azoknak 
a nemes eszméknek szolgálatában, amelyek Társaságunkat megalapításától 
fogva vezették. 

7. Perényi József ellenőr felolvassa jelentését a pénztár állapotáról, me-
lyet minden tekintetben rendben talált. Indítványára a közgyűlés Oberle József 
pénztárosnak a felmentést megadta s buzgó működéséért elismerését fejezi ki. 

Ellenűri jelentés az 1932. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltam az 1932 január hó 1-től december 31-ig 
terjedő számadatokat. (A Pénztári Könyvet, a Zárószámadást és a Vagyon-
mérleget.) Azt találtam, hogy 1932. évi december hó 31-én a bevételek összege: 
5610 P 55 fill, és a kiadások összege: 5198 P 08 fill, s így 1932 december 
31-én a készpénzmaradvány: 412 P 47 fill. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1932. évi december hó 
31-én: 1261 P 07 fill. (Ebből készpénzmaradvány: 412 P 47 fill.; alapító tagok 
díjai: 839 P 40 fill.; hadikölcsönök árfolyamértéke: 9 P 20 fill.) 
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III. A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtem arról, hogy 
a pénztár kezelése pontos és lelkiismeretes. Javaslom, hogy a közgyűlés Oberle 
József pénztáros úrnak az 1932 január 1-től december 31-ig terjedő időre a 
fölmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. 

Budapest, 1933 március hó 11. 

Titkári jelentés az 1932. évről. 

Amikor Társaságunk egyik ülésén, 1918 október 5-én, Négyesy László az 
akkor hetvenedik életévét betöltő Beöthy Zsoltot, Társaságunk elnökét üdvö-
zölte, a közvéleménynek hódoló ítéletét e szavakban foglalta össze: „Ez a szép 
élet a nemzet legsajátosabb kincsének: nyelvünknek és irodalmunknak hozott 
szent áldozat s ez életpálya eredménye egy nagy nemzetfenntartó érték, a kul-
túra fegyvertényei közt a legszebbek és legmaradandóbb hatásúak egyike, mely-
nek érvénye nem függ esélyektől, cselszövényektől és a szerencse forgandósá-
gától." Viszont mi magunk Társaságunk 1931. évi közgyűlésén ugyanezt az 
ítéletet fordítottuk a hetvenéves Négyesy László irodalmi és tudományos mun-
kásságára és köszöntöttük benne a vezért, tudományszakunknak legtekintélye-
sebb emberét, Társaságunknak tíz éve elnökét. És íme, a Sors rendelése foly-
tán, mai közgyűlésünknek egyetlen tárgya éppen a gyász, elnökünk, Négyesy 
László halálán. Hogy mit vesztett benne a magyar kulturális világ, mit a 
magyar társadalom, azt a temetésen a gyászbeszédek egész sora panaszolta, 
hogy mi volt Négyesy László a magyar tudománynak, azt elnöki megnyitójá-
ban Szász Károly a jóbarát melegségével és a szónok igaz lendületével csak az 
imént állapította meg; reám az a kötelesség marad, hogy arról a szerepről 
számoljak be, amit Négyesy László Társaságunk életében töltött be. Amikor 
huszonkét esztendővel ezelőtt három fiatal tudós, Baros Gyula, Horváth János 
és Pintér Jenő, elhatározta, hogy a magyar irodalomtörténet művelőinek egye-
sítésére és munkásságuk fokozására önálló irodalmi társaságot alapít, tudomány-
szakunk tekintélyeinek sorában Négyesy László volt az, aki a gondolat életre-
valóságát egyszeriben felismerte, a megvalósítást tanácsaival és befolyásával 
lehetővé tette. Amikor pedig a Beöthy Zsolt székét elnökségünkben elfoglalta, 
a háború vér- és pénzáldozataiban meggyengült magyar tudományosság válsága 
a, mi Társaságunkat is halállal fenyegette. Törhetetlen optimizmusával azonban 
élére állt a restauráción fáradozó fiataloknak, új lelket öntött Társaságunk 
munkásságába, felkarolta és befolyásával sikerhez segítette az anyagi újjáépí-
tés munkáját, s azóta lelkes irányításával mindig azon volt, hogy feladatának, 
a magyar irodalomtörténet munkálásának frissen és eredményesen megfeleljen. 
Kétszeres fájdalom, hogy most veszítettük el őt, amikor a magyarság gazdasági 
válsága talán még a háború utáninál is nehezebb helyzet elé álh't bennünket, 
amikor a magyar tanárság elszegényedése, az állam tüdománysegítő erejének 
kilátástalan meggyengülése még nagyobb veszedelemmel fenyegeti a magyar 
tudományt. Emlékéhek ereje azonban meg kell, hogy mentse a magyarság 
hivatásában és életerejében való hitet, a tudomány áldozatos szeretetét, a 
törhetetlen munkakedvet. Ügy érzem, ennek a három, Négyesy László életét 
annyire jellemző lelki vonásnak, a magyarság hivatásában és életerejében való 
hitnek, a tudomány áldozatos szeretetének és a törhetetlen munkakedvnek a 
megőrzése, munkaenergiául való felhasználása lesz emlékének megbecsülése Tár-
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saságunk életében. Nemes alakjától búcsúzva, erre tegyünk fogadalmat mai 
ünnepi ülésünkön. 

Az elmúlt esztendőben vesztettük el alelnökünket, Dézsi Lajos szegedi 
egyetemi professzort is. Folyóiratunkban Baros Gyula, a gyászszertartáson 
Sik Sándor foglalta szóba a Társaságunkat ért veszteség nyomán kelt szo-
morúságunkat. Tudományos pályájáról folyóiratunk 1927. évfolyamában ad-
tunk képet, benne a tudás, a Toldy Ferenc egyetemességére emlékeztető, nem 
adatokon, hanem bámulatos irodalomismereten alapuló tudást emelve ki. De 
ehhez a tudósjelleghez járult meleg szíve, a minden tudományos iparkodást 
lelkes szeretettel felkaroló atyai jósága, amely reánk, Társaságunk dolgozó 
tagjaira, minden megjelenése alkalmával olyan frissítő erővel sugárzott. 

Választmányunk tagjai sorából eltemettük Szigetvári Iván társunkat. 
Nagyműveltségű munkást veszítettünk benne, az adatgyűjtés és a szellemes 
okoskodás emberét, akinek a komikumról írt munkája — minden hibája elle-
nére — sokoldalúságával, Petőfiről írt két könyve pedig lelkes szeretetével 
sokáig fenn fogja tartani emlékét. 

Tagja volt választmányunknak Sajó Sándor is; nem volt szoros értelem-
ben vett szakember, hanem költő. De a magyar irodalom szeretete talán épp 
ezért még hevesebben lüktetett benne, ahogy arról irodalmunk múltjának egy-
egy alakjáról írt ünnepi ódájával nemegyszer megkapó tanuságott tett. Utolsó 
éveiben a jelen keserű képe mind jobban a múltba űzte: a nemzeti érzés ere-
jét, a magyar faj élethivatását o t t látta beigazol va. Szomorú szkepszissel tért 
a sírba, de nem volt perce, amelyben a magyarság szellemi erejében való hit 
csak meg is gyengült volna benne. Egy nemzedék magyarságának bánkódó, 
vádoló, kesergő lelkiismerete szólal meg lírájában: Sajó Sándor maga is iroda-
lomtörténetünk alakja, költészete vígaszunk, serkentőnk, öntudatraébreeztőnk. 

Ennyi gyász bizonyára elégséges, hogy Társaságunk 21. évét ködbe bo-
rítsa; ehhez járul a gazdasági helyzet felhője, amit nemcsak mi, de minden 
magyar tudományos társaság ugyancsak keményen megérez. Társaságunk leg-
fontosabb életszerve, folyóiratunk ez évben csak 120 oldalnyi terjedelemben 
jelent meg, felolvasó és választmányi ülést is csak négyet tartottunk. (Fel-
olvastak: Timár Kálmán, Szász Károly, Viszota Gyula, Brisits Frigyes, Sziget-
vári Iván.) De tagjaink szeretete és érdeklődése mégsem fogyatkozott meg: 
liárom tiszteleti, harminc alapító tagunkon kívül most is 279 rendes tagunk 
és 207 előfizetőnk tette lehetővé, hogy folyóiratunk minden akadály nélkül 
megjelenhetett, sőt következő évfolyamában terjedelmét kibővíthesse. Hálával 
kell itt említenem a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak 525 pengőnyi 
államsegélyét is, mely ugyan 175 pengővel kevesebb, mint az előző esztendőé 
volt, mégis Társaságunk munkájának megbecsüléséről tanúskodik. 

Büszkén kell arról is beszámolnom, hogy Társaságunk kiadásában Pintér 
Jenő hatalmas irodalomtörténetének ez év folyamán ötödik kötete jelent meg, 
a XIX. század első harmadát bemutató. Valóban teljes büszkeséggel adhatunk 
hírt arról, hogy az első, igazán teljes magyar irodalomtörténeti rendszerezés 
annak a bevallásával jelenik meg, hogy a tudós szerző a mi Társaságunk 
embere, a mi társunk, büszkeségünk. 

Köszönettel tartozunk a M. T. Akadémia főtitkárságának is azért a 
vendégszeretetért, amellyel felolvasóüléseink céljára ezt a díszes termét kegye-
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sen átengedi, s kérem, hogy ezt a köszönetet a közgyűlés jegyzőkönyve is 
örökítse meg. 

Ezzel titkári jelentésemet szíves elfogadásra ajánlva, kérem tagtársaimat, 
hogy szaktudományunk lelket hevítő tűzhelye, Társaságunk mellett továbbra 
is szeretettel tartsanak ki és tudományos munkásságuk eredményeinek felolvasó-
üléseinken való előterjesztésével a szeretetről kifejezést tenni is szíveskedjenek. 

Alszeghy Zsolt. 

Új könyvek. 

V e r s e s kötetek. 

Petri Mór: Magyar szonettek s egyéb versek. Bp. 1932. 176 1. A szerző 
kiadása. 

Szinegh Béla: Praeludium. Mezőkövesd. 1932. 48 1. 
Badnóti Miklós: Lábadozó szél. Szeged. 1933. 64 1. A Szegedi Fiatalok Kollé-

giumának kiadása. 
Pavel Ágoston: Vak völgy ölén zsolozsmázok. Szombathely, 1933. 112 1. 

A Nemzedékek kiadása 

Elbeszé lő kötetek. 
Szalacsy Imre: A fekete ember. Két kötet. Bp. 1933. 760 1. 
Móra Ferenc: Aranykoporsó. Két kötet. Bp. 1933. 624 1. Genius. 
Temesy Győző: Az ember harcol. Bp. 1932. 158 1. Franklin. 
Komáromi János: Harangoz a mult. Bp. 218 1. Genius. 
Bánhegyi Jób: Nem vagy már kislány! Komárom, 1932. 344 1. 
Velősy Elek: Miska. Bp. 206 1. Egyetemi Nyomda. 
Tamás István: Szabadkai diákok. Bp. 328 1. Egyetemi Nyomda. 
Kós Károly: Kalotaszeg. Kolozsvár. 1932. 174 1. Erdélyi Szépmíves Céh. 
Karácsony Benő: Üj élet kapujában. Két kötet. Kolozsvár, 1932. 344 1. Erdélyi 

Szépmíves Céh. 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Kolozsvár, 1932. 192 1. 
Thirring Gusztávné, Waisbecker Irén: Tallózás. Bp. 1933. 116 1. Egyetemi 

Nyomda. 
Balla Irma: A dal, melyet anyám dalolt. Bp. 1932. 160 1. 
Beczássy Judit: A menekültek. Bp. 272 1. Singer és Wolfner. 
Tarczai György: Masolino. Bp. 246 1. Szent István-Társulat. 
Blaskó Mária: Szivecske. Bp. 104 1. Szent István-Társulat. 
B. Czeke Vilma: Jézuska hegedűje. Bp. 64 1. Szent István-Társulat. 
Törökné Kovács Hermin: Margit-virágok. Bp. 80 1. Szent István-Társulat. 
Harsányi Zsolt: Ember k ü z d j . . . Három kötet. Bp. 770 1. Singer és Wolfner. 

Színművek. 
Dénes Tibor: Szent Miklós meg a rablók. Népjáték két jelenetben. Bp. 

1932. 32 1. 
.Bárd Oszkár: Liszt. Színpadi regény. Kolozsvár, 1932. 244 1. Erdélyi Szép-

míves Céh. 
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Osváth Gedeon: Küzdő lelkek. Misztérium. Kecskemét. 116 1. 
Madách Imre: Az ember tragédiája. Hareányi Zsolt tanulmányával. Bp. 224 L 

Singer és Wolfner. 

Tudományos munkák. 

Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora. Bp. 316 1. A Magyar Szemle-
Társaság kiadása. 

Haltenberger Mihály: Földrajzi gondolkodásra nevelés. Bp. 1932. 20 1. Külön-
lenyomat. 

Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája. Bp. 1933. 152 1. Szent István-köny-
vek. 107. sz. 

Kornis Gyula: Gróf Klebelsberg Kuno. Bp. 1932. 16 1. Egyetemi Nyomda. 
Goitein Zsolt: Wunclt Vilmos útja a természettudománytól a természetbölcse-

lctig. Újpest, 1932. 46 1. 
Lovas Borbála: Mots d'origine hongroise dans la langue et la littératura fran-

çaises. Szeged, 1932. 212 1. 
Bleyer Jakab: Goethe in Ungarn. Weimar, 1932. 134 1. Különlenyomat. 

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Graf Franz Széchenyi. Köln, 1932-
12 1. Különlenyomat. 

Szent István-Könyvek. Bp. 1933. — Auguste Diés Plátó. Ford.: Michel Károly. 
140 1. 104. sz. — P. Takács Ince: Nérótól Diokléciánig. 216 1. 105. sz. — 
Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana. 178 1. 106. sz. — K. Török 
Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története. 102 1. 108. sz. 

Czeiner Géza: Szigligeti társadalmi vígjátékai. Bp. 1932. 36 1. 
Kardos Tibor: Zrínyi, a költő, a XVII. század világában. Bp. 26 1. 1932. Iro-

dalomtörténeti Füzetek. 45. sz. 
Rass Károly: Költők hitvallása. Arad. 1932. 56 1. 
Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. 1932. 370 1. 
Iíankó Béla: Vizén és vízparton. Bp. 144 1. Egyetemi Nyomda. 
Erdélyi Tudományos Füzetek. Kolozsvár. 1932. — Kemény Katalin: Erdélyi 

emlékírók. 62 1. 47. sz. — Dömötör Sándor: Vida György facetiái. 24 1. 
48. sz. — Oberding József György: A mezőgazdasági hitelkérdés rende-
zésére irányuló törekvések a román törvényhozásban. 22 1. 49. sz. — 
Szabó T. Attila: Közép-szamosvidéki határnevek. 16 1. 50. sz. — 
Balogh Jolán: Olasz falfestmények Gyulafehérvárt. 6 1. 51. sz. — Ferenczi 
Miklós: Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája. 1931. év. 20 1. 52 sz. 

Bálás Piri László: A magyar történeti festészet a XIX. században. Bp. 1932. 
76 1. Doktori értekezés. 

Kertész Manó: Szállok az úrnak. Az udvarias magyar beszéd története. Bp. 
214 1. Révai. 

Ligeti Tjajos : A magyarság keleti kapcsolatai. Bp. 1932. 26 1. Minerva-Könyv-
tár. 39. sz. 

Kardos Emilia: A pécsi német sajtó és színészet története. Bp. 1932. 156 1. 
Riedl Frigyes: Vajda. Reviczky. Komjáthy. Bp. 140 1. Magyar Irodalmi Rit-

kaságok. 22. sz. 
Varga Bálint: Szenei Molnár Albert, a magyar zsoltárénekszerző élete és írói 

működése. Bp. 1932. 82 L 



F I G Y E L Ő 123 

— — Idősb Valois Margit angoulême-i hercegnő, navarrai királyné élete és írói 
működése. Bp. 1932. 86 1. 

Migray József: A marxizmus csődje. Bp. 1932. 256 1. Stephaneum. 
Marót Károly: Goethe görögsége. Szeged, 1932. 72 1. 
Erdélyi László: A magyar lovagkor nemzetségei. 1200—1408. Bp. 1932. 82 1. 

Szent István-Társulat. 
Varjú Elemér: Magyar várak. Bp. 1932. 212 1. 
Szalay József: A magyar kard és a magyar lant. Bp. 1932. 20 1. Külön-

lenyomat. 
Horváth Károly, Polgár Sándor és Vargha György: A növények élete. Bp. 

1933. 96 1. Természetkutatás, I. kötet. 
Gróf Széchenyi István naplói. Szerkesztette és bevezetéssel ellátta Viszota 

Gyula. Harmadik kötet. Bp. 1932. 810 1. A Magyar Történelmi Társulat 
kiadása. 

Schütz Antal: A házasság. Bp. 1933. 224 1. Szent István-könyvek. 109. sz. 
Kalmár Gusztáv: Küzdelmek a fehér halál országában. II. kötet. Bp. 242 1. 

Szent István-Társulat. 
Birkás Géza: Egy elzászi francia nemes dunántúli utazása a 18. század máso-

dik felében. Győr, 1932. 20 1. Különlenyomat. 
Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete. Pannonhalma, 1932. 

54 1. Pannonhalmi Füzetek 12. sz. 
Horváth János: Vargha Gyula tiszteleti tag, másodelnök emlékezete. Bp. 1932. 

40 1. A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott 
emlékbeszédek. XXI. kötet 10. sz. 

A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülése Baksay Sándor tiszteleti tag 
születésének századik évfordulója alkalmából 1932 május 30-án. 1. Berze-
viczv Albert ig. és t. t. elnöki megnyitója. 2. Ravasz László t. t .: Bak-
say Sándor emlékezete. Bp. 1932. 16 1. 

Löw Immánuel: Arany János. Emlékezés. Bp. 1932. 4 1. 
Egyetemnyitó. Bp. 1932. 4 1. 

Tragédia magyar nyelven az Sophokles Electrájából Pesti Bornemissza Péter 
deák által. 66. 1. Magyar Irodalmi Ritkaságok. 21. sz. Egyetemi Nyomda. 

Barcsay-Amant Zoltán és Erdélyi Gyula: A magyar lovassport története. 
Három rész. Bp. 1932. 134 1. 

Méhely Lajos: Alpróféták. Bp. 1932. 22 1. 
Krompecher Bertalan: Jankovich Miklós irodalmi törekvései. Bp. 1931. 58 1. 
Mitrovios Gyula: A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen és Budapest. 1933. 

340 1. Csáthy Ferenc könyvkereskedése. 
Lelkes István: A magyar-francia barátság aranykora. Bp. 1933. 322 1. 
Varfa Sándor: Rickert Henrik íilozófiája. Bp. 1931. 124 1. A M. T. Akadémia 

kiadása. 
Losv-Schmidt Ede: A hold fényének távírásra való felhasználása 1898 ban. 

Bp. 1933. 22 1. (Különlenyomat a Geodéziai Közlönyből.) 
Jakubovich Emil: A székely-derzsi rovásírátíos tégla. Pais Dezső: Derzs Apa-

Pap. Budapest. 1932. 14 1. (Különlenyomat a Magyar Nyelvből.) 
Rajka László: Jókais Abenteuer-Roman. Berlin. 1932. (Különlenyomat az 

Ungarische Jahrbücherből.) 
Gálos Rezső: Die Reise des Daniel Cornides nach Göttingen. 1785. 1932. 
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Trócsányi Zoltán: A nyemere Magyarországon. Bp. 1933. 16 1. A szerző 
kiadása. 

Vargha Zoltán: Báró Podmaniczky János. Budapest, 1933. (Különlenyomat a 
Protestáns Szemléből.) 

Török Pál: A török birodalom pénzügyei Szolimán korában. Bp. 1932. 20 1. 
Neményi Imre: A protestantizmus befolyása a magyar tanügyre. Bp. 1933. 

23 1. (Különlenyomat a „Magyar Protestáns Almanach"-ból.) 
Neményi Imre: Gróf Apponyi Albert mint kultúrpolitikue. Bp. 1933. 34 1. 

(Különlenyomat a „Magyar Tanítóképző"-ből.) 

Fordítások. 
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok. Ford.: Csánk Endre. Bp. 1933. 

142 1. Káldor. 
Goethe. Három kötet. Ford.: Szabó Lőrinc és Turóczi-Trostler József. Gyoma, 

1932. 210 1. Kner Izidor. 
Schalom Asch: Pétervár. Ford.: Gergely Janka. Bp. 1932. 328 1. Káldor. 
Joseph Roth: Biob. Ford.: Révay József. Bp. 1932. 208 1 Káldor. 
H. Bordeaux: Tuilette. Ford.: Kendeffy Katinka. Bp. 224 1. Szent István-

Társulat. 
Turoldus: A Róland-ének. Ford.: Varga Bálint. Bp. 1932. 180 1. Egyetemi 

Nyomda. 
Henry Bordeaux: A kis keresztesek. Ford.: Kertész Kálmán. Bp. 216 1. Szent 

István-Társulat. 
H. Sienkiewicz: Vízözön. Bp. 480 1. Szent István-Társulat. 

A keresztes lovagok. Ford. : Zigány Árpád. Bp. 430 1. Szent István-
Társulat. 
Volodijovszki úr. Ford.: Szekrényi Lajos. Bp. 416 1. Szent István-Társulat. 

Louis Bertrand: Sanguis martyrum. Ford.: Petrich Béla. Bp. 318 1. Szent 
István-Társulat. 

Egyéb könyvek. 
Halom Dezső: Telekértékadó és betterment a dr. Harrer-féle városfejlesztési 

programmban. Bp. 1932. 18 1. 
A Dugonics Társaság Jelentései. írták: Móra Ferenc és Banner János. Szeged. 

1932. 94 1. 
Pongrácz Elemér: összefoglaló és részletező tételek és dolgozatok a magyar 

irodalomtörténetből. Bp. 1932. 192 1. 
Bánffy Miklós: Emlékeimből. Kolozsvár, 1932. 170 1. Erdélyi Szépmíves Céh. 
Makkai Sándor: Erdélyi szemmel. Kolozsvár. 1932. 180 1. Erdélyi Szépmívee Céh. 
Murgács ötödik nótás könyve. Bp. 22 1. 
Ortutay Gyula: Mondotta: Vince András béreslegény, Máté János gazdalogény. 

Szeged, 1933. 94 1. 
Krug Lajos: Tüzek a végeken. Sopron, 1930. 208 1. 
Schiller József: Rákosi Jenő. Bp. 1933. 348 1. Káldor. 

Deutscher Auszug folgt in einem der nächsten Hefte. 
Felelős szerkesztő és felelős kiadó: Baros Gyula, Budapest, X., Család-utca 17. 
18.715. — K. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1933. (F.: Czakó Elemér dr.) 


