
B Í R Á L A T O K 

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. 


