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F a r k a s G y u l a : A „ F i a t a l M a g y a r o r s z á g " kora. Magyar Szemle 
Társaság. Budapest, 1932. 315. 1. 

Farkas Gyula könyveinek kétségtelenül megvan az az érdemük, hogy ú j 
szempontokat, módszert és szellemet hoztak irodalomtörténetírásunkba. A ma-
gyar romantika című kötete a Sauer—Nádler-féle tájszemléletet, mostani kötete 
pedig a Prindtől gyakorlatilag, Petersentől pedig inkább elméletileg kifejtett 
nemzedékszemléletet alkalmazza irodalmunk egyes szakaszaira. E tudományos 
hatásokon kívül azonban bizonyára élesítette tekintetét saját korunk társadalom-
szemlélete is, hiszen a felekezeti érdeklődés a liberalizmus vallásmellőző tenden-
ciája után nagyjainkban újból feléledt; a generációk küzdelme pedig legalább 
oly erős, mint a negyvenes években volt. Hiába, minden kor a saját képének voná-
sait keresi a múltban s nem egyszer annak mintájára alakítja is. Farkas minden-
esetre eredeti fölfogással alkalmazzá módszerét, nem szolgája mintáknak. 

A nemzedékelmélet jól választott alapnak látszik a harmincas, különösen 
negyvenes évek irodalmára nézve. Farkas három nemzedéket különböztet meg 
e korszakban: a romantikusokat, akikhez Kisfaludy Károly, Kölcsey, Vörös-
marty, Bajza, Toldy és Czuczor tartoznak. A második Eötvös és Kemény nem-
zedéke, politikailag a centralisták: Szalay László, Trefort, Lukács Móric, 
továbbá Henszelmann és Kuthy Lajos. Végre a harmadik, az If jú Magyarország, 
a radikálisok, kiknek szeme előtt a francia forradalom szelleme lebeg: Petőfi 
nemzedéke, Jókai, Pákh Albert, Degré, Vachott, Lauka s irodalmi céljaikban 
Tompa és Arany János is. A külföldi áramlatok közül e harmadik nemzedék a 
Jungdeutschlandhoz és a francia romantikához áll legközelebb. 

Különösen két szempont kifejtését tartom sikerültnek Farkas könyvében 
az Ifjú Magyarországról. Az egyik, hogy tagjai igen fiatalon, jóformán mint 
gyermekifjak fejtenek ki jelentős irodalmi munkásságot és játszanak vezető sze-
repet. Feltűnő, mily egységes világnézettel, kollektív öntudattal lépnek már ki 
a porondra s szinte ellenállás nélkül győznek. Farkas e jelenséget a protestáns 
iskolákban kialakult önképzőkörök hatásából vezeti le. Ezeknek szelleme már 
a felsőbb osztályokban kialakította szellemi irányukat s szinte kész program-
mal bocsátotta őket ki az életbe. Farkas könyve sokat köszönhet e téren Kornis 
Gyula A magyar művelődés eszményei c. kitűnő könyvének, mely e kérdést oly 
bámulatos adatgazdagsággal és kulturális elmélyedéssel fejtette ki. A másik 
kérdés, amit Farkas tisztáz: a protestánsok, különösen a reformátusok előnyo-
mulása a közélet terén. „Kit nevezünk mi akkor — írja Kazinczy Kis Jánosnak 
1807-ben —, mikor ők (a katholikusok) Virágot és Daykát s Bájnist és Révait 
mutathatnak? Én Báróczyn kívül kálvinistát alig tudok nevezni. Bessenyei 
pápistává lett és Csokonai sem arra való, hogy az ő nevét ot t említsük, ahol a 
te és a te társaid nevei említtetnek." (L. Pintér Jenő: A magyar irodalom tör-
ténete, V. 238.) A katholikusok uralkodó szerepe teljesen megszűnik a negyve-
nes években, Petőfiék el sem fogadják Sujánszky s más katholikus ifjú írók 
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közeledését hozzájuk. Ennek oka is a kétféle iskolázásban van. A nemzeti tudat 
a protestáns iskolákban ez évtizedekben egyre jobban fellángolt, a katholikusok-
ban pedig az európai romanticizmus hatása alatt inkább a vallásos nevelés 
nyomult előtérbe. Ez a liberális eszméknek sem kedvezett s így a katholikus 
iskolákból kilépő ifjúság idegenül érezte magát a református-liberális társada-
lomban, mely viszont gyanakodva tekintett reá. 

Farkas nem mellőzi e könyvében sem a nemzedéki mellett a tájszemléletet 
s igen szépen mutatja ki, miként hódította meg a magyar irodalom a magyar 
földet. Mert a táj csak akkor beszél hozzánk, ha saját lelkünket visszük bele. 
Kisfaludy Sándor korában a Dunántúl az ország legmagyarabbnak tudott része. 
Ezt rajzolja Vörösmarty eposzaiban s Berzsenyi szerint is o t t székeltek az első 
királyok és ott játszott le mindig a nagy magyar élet. (202. 1.) Gaál, Kuthy, 
Petőfi és Arany azj Alföldet, a pusztát teszik uralkodóvá; ez idő óta „legmagya-
rabb t á j " a magyar Alföld, holott Erdélyi onnan kapott ez időben legkevesebb 
anyagot népköltési gyűjteménye számára. A Felvidék a romantikus várkultusz 
nyomán jut közelebb a magyar lélekhez, Erdély pedig az Unió politikai eszméje 
következtében. 

Farkasnak A magyar romantika című könyvében annakidején éppen a 
romantikáról vallott nézetét kifogásoltuk. (Irod.-tört. Közi., 1931.) Farkas sze-
rint (e fogalom európai értelmezésétől egészen eltérően) az volt a magyar roman-
tika, mikor Kölcsey és Vörösmarty kezet fogtak s a vallási ellentétek a nemzeti 
érzésben mintegy felolvadtak. Ekkor született meg az egyetemes magyar iroda-
lom fogalma, mely kiegyenlítette a tá j - és felekezeti ellentéteket. E szimbólum 
Farkasnak költői elgondolása, de a valóságban így sohasem történt meg. Lám, 
mostani könyve folyton romantikát és felekezeti elkülönülést emleget és tárgyal. 
Akkor kifogásoltuk, hogy romantikán csak a német romantikát érti; ezt most 
jóváteszi s vizsgálja az angol és főleg a francia romantika hatását is, mely 
szerintünk még mélyebb is volt, mint amennyit ő hajlandó elismerni. Minden-
esetre korai volt a romantika halálát már a húszas évekkel bejelenteni, még ha 
az csak a Farkas-féle romantika volt is. 

Farkasnak Fiatal Magyarország-a felülmúlja A magyar romantiká-t 
mélységben és eredményeinek jelentőségében. Stílusa már első könyvében s 
most is szellemes, eredeti, fordulatokban bővelkedő. Mint maga mondja: nem 
irodalomtörténetet ad a fogalom szokásos értelmezésében, hanem fejlődésrajzot.. 
Nem~a tiszta irodalmiság a tárgya, hanem a szellemi életnek azok a tényezői, 
melyektől maga az irodalom el nem választható. (8. 1.) Ebben az értelemben 
könyve nyeresége irodalmunknak. Zlinszky Aladár. 

G r ó f S z é c h e n y i I . n a p l ó i . III . kötet (1826—1830). Szerkesztette 
s bevezetéssel ellátta dr. Viszota Gyula. Bp., 1932. LXXVIII. + 810. 1. 
A Magyar Történelmi Társulat kiadása. 

A M. T. Akadémia évtizedek óta meg-megújítja azt a pályatételét, mellyel 
Dagynevű alapítója méltó életrajzának megírását óhajt ja előmozdítani. Ez a 
mű tudvalevőleg máig sem készült el. Az eddigi késedelem okai közt bizonyára 
fontos szerepe jutott annak a körülménynek, hogy az idetartozó anyag — a 
maga teljességében — nem volt hozzáférhető. A M. Tört. Társulat áldozatkész-
ségéből megjelenő nagyszabású kiadványsorozat az említett akadályt újabban 
fokozatosan csökkenti. 
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E szempont ból különösen jelentős a címben ír t kötet, mely a magyar 
reformkor főhősének belső és külső történetére, éppen közéleti föllépése idejéből, 
fölbecsülhetlon értékű önvallomásokat tartalmaz. A becses szöveg ezernyi sze-
mélyi és tárgyi vonatkozásait a tudós kiadó sok utánjárással készült jegyzetei 
fejtik meg; míg az ugyancsak Viszota Gyulától származó bevezetés megfelelő 
kortörténeti kiegészítéssel szép, folyamatos előadásban foglalja egybe a közölt 
anyag főbb eredményeit. A nagyszabású s a tudományos kutatás érdekeit min-
den irányban szemmel tartó kiadvány függeléke a harminc — kéthasábos — 
lapra terjedő név- és tárgymutatón kívül Széchenyi ifjúkori műveit, a M. T. Aka-
démia alapítását illető iratokat, Széchenyi és a Felsőmagyarországi Minerva 
kapcsolatát szemléltető cikkeket, a lánchídi terveket s a Széchenyi kaszinói mű-
ködésére tartozó főbb följegyzéseket is közli. 

Messzire vezetne, ha e tájékoztatóban akár a szöveg sajtó alá rendezőjé-
nek fáradozásait, akár a 810 lapnyi terjedelmű anyaggyüjtemény gazdagsá-
gát érdeme szerint akarnók méltatni. Az előbbire nézve elég, ha a M. Történelmi 
Társulatnak arra a nemrég megjelent kiadványára utalunk, melyben Hegedűs 
Lóránt a gróf Széchenyi István regénye és éjtszakája bizonyítékait közölve, elis-
meréssel adózik Viszota Gyulának e tárgy irodalma körüli kiváló szolgálataiért. 
A szóbanforgó anyaggyüjtemény általános érdekének hangsúlyozása végett 
pedig megemlítésre szorul, hogy a közölt szöveg nem csupán a legnagyobb ma-
gyar életrajza, s a kortörténet ozempontjából tanulságos, hanem — Kazinczy 
levelezéséhez hasonlóan — a művelődési kapcsolatok irányában is bőséges for-
rása a jellemző adatoknak. Legyen szabad e ponton a Naplóknak két irodalom-
történetileg érdekes helyére hivatkozni. Az egyik a 173. lapon az eszményképeért 
aggódó Széchenyinek 1827 augusztus 18-ról származó felkiáltása: „Nincs na-
gyobb kín, mint szerencsétlenségben emlékezni a boldogabb napokra!". Ez az 
— eredetét illetőleg jegyzetnélküli — érzelmes reflexió azért figyelemreméltó, 
mert kitűnik belőle, hogy Zichy Antalnak igaza volt: Széchenyi már igen korán 
ismerte Dante műveit. Az itt olvasható közismert részlet annyira tetszett neki, 
hogy nem csupán ekkor használta fel lelkiállapota szemléltetésére, hanem a 
Stadium ajánlásán (1833) túl a Kelet népében (1841) és a Jelenkor egyik 
cikkében (1845) is újból idézi. Mindez megerősíti azt a föltevést, melyre a 
Canova-féle Beatrice-mellszobor 1822. évi megrendelése is feljogosít, tudni-
illik, hogy Széchenyire igen mély benyomást tett Dante halhatatlan szollem-
világa. (L. Kaposi J. : Dante Magyarországon. Bpest, 1911. 148 1.) A Naplók 
egy másik szembetűnő följegyzése Berzsenyi Dánielnek A magyarokhoz című 
versére vonatkozik (298 1.). Ismeretes, hogy a nagy államférfi — imádottja 
számára — a két utolsó versszak kivételével németre fordította a magyar költő 
eokat emlegetett ódáját. A fordításhoz mellékelt kísérő sorai szerint az utolsó 
két szakot azért nem fordította le: „denn der Dichter schrieb sie wegen der 
Censur; sie wollen so viel sagen, Es gehet aber alles so in der Wel t . . . . eine 
Nation entstehet, die andere f ä l l t . . . u(nd) s(o) w(eiter). Auf diese Art ist 
jeder berechtigt zu glauben, dass ihn das Geschick verdorben hat, indess der 
Fehler in ihm (!) liegt. Traurig ist, dass man nur mit so vielen Umwegen und 
Spitzfindigkeiten die Wahrheit sagen kann". Érdekes e sorokban megfigyelni, 
mennyire befolyásolták e nagy embernek irodalomszemléletét politikai gondo-
latai. A költemény befejezését illető észrevétele — mint látható — eltér az 
újabbkorbeli esztétikai magyarázatoktól. Anélkül, hogy a kérdést tovább rész-
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leteznők, csupán arra utalunk, hogy Széchenyi a vers befejező részének el-
hagyására való hajlamával e korban nem állott egészen egyedül. Berzsenyi 
költeményeinek kiadója, Döbrentei, 1842-ben szintén fölöslegesnek találja a 
világtörvényre való célzást: „Mindig úgy érzém, hogy a két végsorzatnak el 
kell vala innen maradni, mert a feltüzeltetést eloltja. S most, nyomatási javí-
táskor is ezt érzem?" (Egy további jegyzetében Döbrentei tüzetesebben is 
indokolja, itt csak érintett felfogását.) 

A föntebbi két utalásból eléggé kitűnik, hogy a Naplók e kötete az élet-
rajzi és kortörténeti mozzanatokon messze túlmenőleg számot ta r tha t kuta-
tóink érdeklődésére. Érdemes kiadója kétségtelenül nagy szolgálatot t e t t vele 
a magyar tudományosságnak. Baros Gyula. 

Iroda lomtörténet i t á r g y ú értekezések az 1932/33. é v i 
közép i sko la i Értes í tőkben. 

Zachár E m i l : S z é c h e n y i I s tván k ö z g a z d a s á g i h i t v a l l á s a . 
(A bpesti X. ker. Széchenyi István-reálgimn. Értesítője, 5—21. 1.) Szemelvény 
a szerző hasonló című művéből: a Bevezetés, a Gazdasági haladás és haszon 
című fejezet s az Utószó. Térszűke miatt az idézetek helyének megjelölése 
elmaradt. A Bevezetés-ben a szerző körvonalozza feladatát: megállapítani 
Széchenyi nemzetgazdasági eszmeprogrammját. A Gazdasági haladás és haszon 
című fejezetben fejtegeti Széchenyi felfogását a haszonról és alkotásvágyról, 
mint az emberi tettek legfőbb rugóiról s meghatározza a Széchenyi-hirdette 
hazafiság fogalmát. Az Utószó-ban jellemzi Széchenyi gazdasági eszméit s 
megállapítja történeti szerepét: a nemes orvos hivatását teljesíti; kíméletlenül 
feltárja a magyar fa j betegségeit, de szavai mögött érezzük nemzetéért 
égő lelkének gyötrődéseit s a szeretet édes himnusza hangzik könyörtelen 
•ostorcsapásai nyomán. — K o r n i s Gyula: M a d á c h és korunk. (A váci 
kegyesr. gimn. Értesítője, 3—7. 1.) A Váci Piarista Diákszövetség meleg sze-
retettel ápolja Madách Imrének, a nagy költőfilozófusnak emlékét, ki a közép-
iskola első hat osztályát, mint magántanuló, a váci kegyesrendi főgimnázium-
ban végezte (1830—36). 1924-ben a gimnáziumi épület oldalfalán Madách-
emléktáblát állított fel, előcsarnokában Madách-reliefet helyezett el, az idén 
pedig Madách-serleget készíttetett, mellyel az évi közgyűlést követő társas-
ebéden irodalmi vagy tudományos beszédet mond el a szövetség erre felkért 
tagja. A serlegavató ünnepi beszédet Kornis Gyula dr., a kiváló filozófus és 
pedagógus, a szövetség tiszteleti tagja mondta Madách és korunk címen. 
A nagy remekművek az emberi élet szövevényébe való mélyebb bepillantásuk-
kal örök igazságokat tartalmaznak s minden időnek szólnak. Az Ember tra-
gédiája ma is időszerű, mert keletkezése idejében kezdtek csírázni azon eszme-
magvak, melyek fanyar gyümölcseit most élvezzük. Kornis a filozófus átható 
pillantásával fedezi fel s biztos kézzel bontja ki a nagy mű időszerű eszméit. 
Mélyenjáró alkalmi fejtegetését Madách szavaival végzi: „A mai küzdő-gyöt-
rődő ember számára is egyedüli vezérlő elv az Űr szava: Mondottam, ember, 
küzdj és bízva bízzál!" — D e r c z e Lajos: A r a n y J á n o s és Debrecen . 
(A debreceni kegyesr. reálgimn. Értesítője, 3—23. 1.) A szerző Arany János-
nak a debreceni ref. kollégiumba való lépésének százéves fordulójára össze-
gyűjti azon adatokat, melyek a nagy költő debreceni tanulóéveire, a debreceni 
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színtársulatnál való működésére vonatkoznak s felsorolja mindazon költemé-
nyeit, melyekben Debrecen szerepel. Iskolai évek szerint közli tanárait, tan-
tárgyait, bizonyítványait, szerény kilengéseit (későnkelés, leckcmulasztás),. 
iskolai olvasmányait, az akkori iskolai élet jellemzőbb mozzanatait, művészi 
próbálkozásait, színészi pályára lépését s debreceni szerepeit. A már ismert 
s felhasznált forrásokból dolgozik, ú j adatai nincsenek, érdeme a pontos össze-
állítás. — Tőrös Lász ló : A l e g n a g y o b b körösi tanár . (A nagykőrösi 
ref. Arany János-gimn. Értesítője, 5—10. 1.) Emlékbeszéd Arany János halá-
lának félszázados fordulóján. A szerző feleleveníti Arany János nagykőrösi 
tanárságának éveit. Rámutat a nagykőrösi ref. egyházközség nagyszerű erő-
kifejtésére, mellyel egy-két tanítós középiskoláját az Entwurf követelése szerint 
nyolcosztályúvá emelte 12 tanárral. A nagy tanári kart, melyből az Akadé-
mia egyszerre négyet választott meg tagjául, Mentovich Ferenc hozta össze. 
Aranyt Szász Károly ajánlotta s az egyháztanács szokatlan lelkesedéssel hívta 
meg. A szerző szerint Aranynak Kőrösre egyáltalán nem lehetett panasza s 
ha nem lelkesedett érte, ennek oka csak az, hogy Szalontán kívül más helyet 
nem szeretett. — L á n y i Ernő: A r a n y János r i t m u s t a n a . (A bpesti 
V. ker. Bolyai-reáliskola Értesítője, 14—27. 1.) A szerző kiindulópontja Arany-
János alapvető értekezése (A magyar nemzeti versidomról, 1856) s célja a 
magyar versritmus lényegét, melyet Arany ihletszerüen (intuitíve) fedezett 
fel, tudományos módszerrel igazolni. Tárgyalásában felhasználja az idevonat-
kozó szakirodalmat. Kimutatja, hogy a magyar versritmus keletkezése függet-
len a dallamtól; nem tartozik eredetileg lényegéhez sem a szótagezámlálás, sem 
a hangsúly, sem a szünet, ezek mind későbbi fejlemények. Ellenben ritmikus 
a beszéd akkor, ha páronkint összetartozó, egymással mondatszerű összefüg-
gésben álló, tudatunkban egyenrangúaknak felfogott részekre tagolódik. — 
D o b a i János : G á r d o n y i Géza í r ó i művészete . (A bpesti II. ker. kir. 
egyetemi kath. reálgimn. Értesítője, 7—13. 1.) Gárdonyi Géza halálának tíz-
éves fordulójára, budapesti szobrának felavatása alkalmából írt írói jellem-
zés. Gárdonyi a legtisztább értelemben vett népies-nemzeti irány legjelesebb 
képviselője az újabb irodalomban s mint ilyen, a nemzeti mult értékes hagyo-
mányait átmentette a jelenbe. A szerző egyes lelki tulajdonságokban s költői 
irányban Arany Jánossal tartja rokonnak. Nagy a magyaros művészi próza 
terén, legnagyobb a történeti regényben, melyet újabb költői erővel tö l tö t t 
meg. „Művei kristályos tartalmukkal, zamatos és üde magyarságukkal, nemzeti 
karakterükkel lelki megnyugvást jelentenek s nemes idealizmusukkal a magyar 
jövő, az igazi nemzetnevelés értékes eszközei." — B i c z ó Ferenc: S z a l a y 
F r u z i n a . (A kaposvári egyesületi leánygimn. Értesítője, 4—20. 1.) A már 
szinte elfeledett kaposvári írónő rövid életrajza és méltatása. A szerző az élet-
rajzot a rokonság adataiból állítja össze. Szalay Fruzina költői tehetségét 
anyjától, Kisfaludy Atalától örökölte. Tizennégyéves korától írt; állandó 
munkatársa volt a Hét-nek. Férjhezment, de sokat betegeskedett s visszavonul-
tan élt. Költői termése két kötet vers, egy kötet próza; egy kötetnyi verse 
kiadatlan. Reviczky és Kis József hatása alatt írt; lírája tárgytalan, élményei 
s a külvilág eseményei költőileg nem érdeklik. Uralkodó hangulatai: a tét-
len álmodozás s a forró sóvárgás. Formai készsége kiváló. Sokat fordí-
tott német és francia költőkből. Jelentősége átmeneti: az elsők egyike, ki versei-
vel zenei hatást akart elérni. — H e g e d ű s Zoltán: A d y hatása Mécs . 
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Lászlóra. (A győri állami leánygimn. Értesítője, 51—65. 1.) A szerző rész-
letesen vizsgálja Ady Endre hatását Mécs Lászlóra tárgy, tartalom, kifejezés, 
forma és szellem tekintetében. Közös tárgykörük a reflexió; tartalmilag a 
bizarr ötletek kedvelésében, a szociális eszmékkel való foglalkozásban talál-
koznak. Kifejezés tekintetében legnagyobb az Ady-hatás Mécs második (Rab-
szolgák énekelnek, 1925) és negyedik (Az ember és az árnyéka, 1930) köte-
tében. Forma szempontjából Ady adta az ösztönt Mécsnek a régi formák, kere-
tek széttörésére. Szellem tekintetében is mutatható rokonság. Minden irodalmi 
hatásvizsgálat tanulságos, de egyszersmind kényes. Omnis comparatio odiosa. 
Szinte lehetetlen elkerülni az egyoldalúságot. I t t is, az Adyval való össze-
vetésből minden tekintetben Mécs jő ki veszteséggel. Pedig, mint az értekező 
helyesen mondja: a költészet világában magányos ormok között járunk, ahol 
összefüggés csak az alsóbb régiókban van. — M a g a s i A r t ú r : Harsány i 
Lajos . (Az esztergomi szentbenedekr. kath. Szent István-reálgimn. Értesí-
tője, 7—28. 1. Arcképpel.) Meleghangú életrajz és méltatás azon alkalomból, 
hogy a legkatholikusabb magyar költő ötven évvel ezelőtt született s huszonöt 
éve ír. A részletes életrajz fonalán sorban jellemzi versköteteit. Első kötete 
(Űj vizeken) még teljesen a hagyományos népies-nemzeti ízlést követi. A máso-
dikban (Az élet muzsikája, 1909) belsőleg vallásos, külsőleg az Ady-féle szim-
bolizmus követője. 1911-ben jelent meg A napkirály rokona, vallásos költe-
ménykötet, 1913-ban a Hagia Sophia, a legnagyobbszabású magyar katholikus 
költemény, a kereszténység kegyelemtanának ódája, Harsányi legkitűnőbb 
műve. Háborús verseiben ( 0 beata Ungheria, 1917, Toronyzene) klasszikus 
formában, szimbolizmus nélkül ír. Hosszabb hallgatás után 1926-tól jelentek 
meg: A boldog költő, De profundis (1927), Mi cha Él? (1933, evangéliumi alapú 
szocialista versek). Harsányi — a szerző szerint — a szerkezet, leírás és szem-
léltetés metere, léleklátó, emberismerő költő, pompás stílű, kitűnő verselő, a 
katholikus világnézet valódi evangélistája. — Szohor Pá l : K r ú d y Gyula 
d iákéve i . (A nyíregyházi ev. Kossuth Lajos-reálgimn. Értesítője, 3—7. 1.) 
Néhány adat a nemrég elhúnyt jónevű író diákéletéhez. Krúdy Gyula írói tehet-
sége korán jelentkezett: már gimnazista korában egy vidéki hetilap munka-
társa volt, iskolai lapot szerkesztett, híreket küldött fővárosi lapoknak. Egy-
ízben Debrecenbe szökött, hogy valamelyik napilap szerkesztőségébe álljon. 
Apja visszavitte Nyíregyházára, hol közepes eredménnyel végzett. N. S. 

Zs igmond Ferenc : A m a g y a r n e m z e t i i rodalom története. 
II. kötet. Vörösmarty felléptétől a világháború idejéig. Középiskolák VIII. o. 
számára. Debrecen, 1933. 307 1. Városi nyomda. 

Zsigmond Ferenc műve nem egyszerű stiláris változata hasonló célt szol-
gáló társainak. Berendezésében némileg emlékeztet Váczy János irodalomtör-
ténetére, melyben az olvasmányok szintén közvetlenül az elméleti szakaszok 
elé voltak helyezve. Természetesen Zsigmond az anyagkiválasztásban és magya-
rázatban már a legújabb elmélethez igazodó, mégis egyéni irodalomszemlélet-
tel pillantja végig a XIX. század idetartozó termését s a szokásosnál meré-
szebben ta r t j a számon az irodalmiság fogalmi tényezőit is. 

Mindössze két főkorszakot különböztet meg. Az 1825—1867-ig terjedő 
szakaszt Nemzeti költészetünk fénykora néven, az 1867—1914-ig terjedő időt 
pedig Modern kor címen tárgyalja. Az anyagot az újabb köztudat szerint ros-

1 1 * 
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tálja meg. A Függelék a világháború utáni irodalom legkimagaslóbb alakjai-
ról s alkotásairól is megemlékezik, nem mellőzve az elcsatolt területek magyar 
szellemi életének főmozzanatait sem. Egyéb kézikönyvektől való eltérése külö-
nösen az utóbbi két szakaszban szembetűnő. Megemlítést érdemel, hogy az 
egyes fejezetek végén jó könyvészeti utalások segítik elő a további érdeklődés 
kielégítését. A mü szerkezet és előadás dolgában is méltó a szerző eddigi érde-
mes munkásságához, önálló anyaggyűjtésen alapuló eredetisége és értékelő 
magyarázatainak színtája az iskola szempontjából talán még kipróbálásra 
szorul, bizonyos azonban, hogy az oktatás felsőbb fokán vagy a műveltebb 
olvasónak a magyar irodalmi élet múltjára és jelenére nézve igen megbízható 
tájékoztatást nyújt. B. Gy. 

G á l o s R e z s ő ú j a b b d o l g o z a t a i . (1. Adatok a deákos költészet ki-
alakulásának történetéhez. Különny. a győri női felső keresk. isk. értesítőjéből. 
Győr, 1932. 31 1. — 2. Révai Miklós kiadatlan költeményei, u. o., 1933, 14 1. 
— 3. A magyar műdal kezdete a XVIII. században. Különny. az Irod.-tört. 
Közl.-ből. Bpest, 1933, 40 1.) 

A pécsi Erzsébet-Egyetem érdemes magántanára, a megújhodás korának 
fáradhatlan búvára, Gálos Rezső, nemrég ismét három kiadványával gyara-
pította kutatásai területére vonatkozó ismereteinket. Az elsőben nemcsak a 
közölt adatok által válik teljesebbé a részleteket illető tájékozottságunk, 
hanem a jól megalapozott fejtegetések útján a kérdés fejlődéstörténeti jelen-
tősége is élesebb megvilágítást nyer. Kitűnik, hogy humanista és jezsuita 
hagyományokból a deákos költészet úttörőinél erősödik meg újból a lírikusok 
öntudata; másfelől a jelentkező formaproblémákra nálunk ők eszmélnek 
elsőkül s a megoldással is ők kísérleteznek. Történeti jelentőségük továbbá, 
hogy az ő soraikból indulva fordulnak a felvilágosodás eszmevilága felé Révai 
és Verseghy, az énekelhető magyar műdal megteremtői. Ez az értekezés s a 
Révai kiadatlan verseit közlő kis füzet jó kiegészítője Császár Elemér hasonló 
tárgyú becses tanulmányának és a Deákos költők c. nagyobb, gyűjteményes 
kiadványának. 

Gálos harmadik dolgozatának eredménye a föntebbiekhez kapcsolódik. 
E szerint „az énekelhető műdalt a XVIII. században a fölvilágosodás terem-
tette meg, s mint a német rokokó-klasszicizmus sajátos műfaját, Révai 
Miklós honosítja meg nálunk, Verseghy pedig gazdag gyűjteményt ültet át 
belőle". E munka Függeléke Révai újabb kiadatlan versein kívül igen sikerült 
egybevetéseket közöl Révai énekeinek és Verseghy dalainak forrásaihoz. (Érde-
kes Gálosnak az a megállapítása, hogy a buzgó adatközlés dacára Révai 
„kéziratai közt van két olyan verse is, melyek éles hangjuk miatt egész terje-
delmükben ma sem közölhetők". Címük: Az ördög előtt kérkedő barát, és 
Mérges jambus a nyelveskedő győri asszonyok ellen.) V. M. 

V a r g a F e r e n c : K ó d e x i r o d a l m u n k s t í luse lemei . Bp., 1933. 59 1. 
A szerző kiadása. 

E jó tárgyismeretre és nagy buzgalomra valló dolgozat érdeme, hogy 
ügyesen csoportosított, bőséges példatárát nyúj t ja Horváth János ama meg-
állapításának, mely szerint kódexirodalmunk — stílus dolgában — két művelt-
ségi tényező eredője. Egyik a világi magyarság gazdag nyelvhagyománya. 
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másik az egyházi latinság szellçme. A szerző szép rendszerességgel haladva, 
először a szórványemlékeket, majd a terjedelmesebb nyelvemlékeket veszi vizs-
gálat alá. Amazokra nézve megállapítja, hogy a bennük észlelhető feltűnőbb 
stilisztikai jelenségek főkép hangtani természetű alakzatok, míg a későbbi 
idetartozó magyarnyelvű emlékekben az előbbiek mellett már esztétikai jellegű 
szóképek is találhatók. A köznyelvi eredetű stíluselemek részint logikai szó-
és mondatképletek (közmondások), részint élőnyelvi fordulatok, szólásmódok. 
A dolgozat értékét növeli, hogy az egyes szakaszok végén a tárgyalt stílus-
elemek korszerű, előadásformáló jelentőségére is igen világos fogalmazásban 
mutat rá a szerző s nem feledkezik meg a kérdésre vonatkozó irodalom köz-
léséről sem. V. M. 

Vargha Zoltán: E g y bujdosó naplója. (Részletek Bizáki Puky 
Miklós 1848—49. évi magyar kormánybiztos életéből.) Bp. 1933. 33. 1. 

Ez a tartalmas dolgozat, mely eredetileg a Budapesti Szemle 1933. év-
folyamában jelent meg, Bizáki Puky Miklósnak (1806—1887) a magyar függet-
lenségi harc egykori nevezetes szereplőjének, külföldi tartózkodása alatt írt, 
1850 április 1-től 1854 május 19-ig terjedő naplójegyzeteit ismerteti. A szerző 
részint a napló, részint egyéb' megbízható adatok alapján vonzón színes képet 
nyújt az emigráns politikus svájci, francia- és angolországi tartózkodásáról, ma-
gyar éa külföldi összeköttetéseiről. Érdekes megállapítása, hogy Puky Miklós 
1856-ban egy Pfeffer nevű porosszal társulva Genfben könyvnyomdát létesített. 
Ennek sajtója alól kerültek ki többek közt Horváth Mihály Huszonöt év (1864) 
és A függetlenségi harc története (1865) című jeles művei. V. M. 

Magda Gálos: S ig i smond Justh et P a r i s . Adalékok a magyar-
francia irodalmi vonatkozások történetéhez a XIX. század második felében. 
A pécsi Erzsébet-Egyetemen az Institut Français számára készült munka. 

A francia főváros századvégi társadalmának úgyszólván minden szá-
mottevő egyénisége ismerte, szerette, buzdította Justh Zsigmondot, a magyar 
Alföld messziro vetődött fiát, a magyar irodalom egyik kiváló novella- és 
regényíróját. Rajta keresztül jut közelebb a gall szellem a magyar nép és 
föld sajátos zamatjának élvezéséhez. Le Livre de la Pousta, Poésies magyares, 
Beöthy irodalomtörténetének francia fordítása valóságos kapcsolatot terem-
tenek az ifjú író rokonszenves valója iránt érzett barátságon túl is. 

Szerző részletes, életrajzi adatokon alapuló képet ad Justh Zsigmond 
környezetéről idehaza és külföldön, barátairól, ízléséről s az irodalmi és esz-
tétikai hatásokról, mik őt kezdetben egyrészt Taine, másrészt Bouddha köve-
tőjévé teszik, hogy később a francia műveltség és társadalmi fejlettség ala-
posabb megismerése tevékeny alkotóerőt pattantson ki belőle s Széchenyi-
ként nemzete társadalmának előbbrevitele legyen előtte az eszmény. Birtokán 
falusi színházat, könyvtárat szervez, Pesten megalapítja a Műbarátok Tár-
saságát; érzi életének korai végét, de utolsó pillanatáig dolgozik. 

Gálos Magda Justh munkásságát két korszakra osztja. Az elsőt a l'art 
pour l'art jelszava irányítja, Taine, Bourget lélekelemzése, Maupassant és 
Daudet realizmusa érződik rajta (Káprázatok, Művészszerelem). A második 
korszakban a kozmopolita légkör pesszimizmusát hazai levegő és bizakodó 
hang váltja fel műveiben: a Puszta könyve, A pénz legendája, Gányó Julcsa. 
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Vautier fordításában francia barátai is olvasták ; G. Huysmans, Coppée, 
Bourget, Sully-Prudhomme, Taine, Daudet, meleg sorokkal fejezték ki elisme-
résüket. E leveleket — valamint Jászai Mariét s Justhnak Pékár Gyulához 
s másokhoz intézett, eddig kiadatlan több levelét — szintén közli a szorgos 
szeretettel megírt munka szerzője. Kalmár Anatólia. 

B a r c s a y Á b r a h á m k ö l t e m é n y e i . [Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szer-
keszti Vajthó László. XXV. sz.] É. és h. n. (Bp., 1933.) 148 1. Egyetemi Ny. 

Ez a derék kiadvány is annak a lelkes buzdításnak eredménye, mellyel a 
sorozat életrekeltője, Vajthó László szétszórtan rejtőző, vagy kéziratban heverő 
szellemi értékeink ügyét a tanulóifjúság és vezetői szeretetébe ajánlta. Bizonyára 
minden jóhiszemű érdeklődő örömmel veszi tudomásul, hogy az „elegáns poéta" 
verseit magában foglaló kötet az első gyűjteményes Barcsay-kiadás s ez annak 
köszönhető, hogy „nyolcévi együttanulásuk emlékére összegyűjtötték és kiadták 
— osztályfőnökük, Szíra Béla tanár irányítása mellett — a budapesti I. ker. 
Verbőczv István-reálgimnázium VIII. A. osztályos tanulói (1932—33)" Az 
ifjú kiadók bevezető tájékoztatója, a sajtó alá rendezést gondozó Szíra Béla 
bevezető tanulmánya, valamint az egyes versekhez tartozó jegyzetek alapos 
tárgyismeret mellett igazi ügyszeretetről tanúskodnak. Mindkét tulajdonság 
őszinte elismerést érdemel. X. 

Jolánt ha P u k á n s z k y - K á d á r : Geschichte d e s deutschen Thea-
t e r s in U n g a r n . Erster Band: Von Anfängen bis 1812. (Schriften der 
Deutschen Akademie, Heft 14.) München, 1933, 175 1. Verl. v. Emst Reinhardt. 

A könvv a magyarországi német színészet fejlődésének első összefoglaló 
története. Szerzője érdekes, színes képet ad a hazai német színészéletről: már 
a XVII. században fellépő vándorszínésztársaságok kezdetleges próbálgatásai-
ról, a XVIII. századbeli német színészet küzdelmes létharcairól, az ország vezető 
városaiban épült színházak nagy kultúrmunkájáról, kiváló szervező egyéniségek-
ről, mecénásokról 1812-ig az új, nagy pesti színház megnyitásáig, mely a német 
színészet fáradságos munkájának boldog győzelmét jelentette. Rámutat a könyv 
szerzője a magyarországi német színészet voltaképoni jelentőségére, hogy ki-
alakulásában mintája, előfutára volt magyar színészetünknek. Nélküle színésze-
tünk csak később és jóval nagyobb nehézségek árán alakulhatott volna meg. 
A német színészet végeredményében hasznos, közvetítő munkát végzett. Magyar 
érdekeinknek sem árthatott, mert mikor fejlődésében és jelentőségében túl-
léphette volna a megengedett határt, a magyarban már megvolt a vágy és el-
határozás az önálló magyar színészet megteremtésére. A részletvonatkozások-
ban is megbízhatóan tájékoztató munka elsősorban a külföldi érdeklődés ki-
elégítését célozza, de haszonnal forgathatja a magyar-német kapcsolatok hazai 
kutatója is. A mű alapvető fejezetei először különben is magyar nyelven jelen-
tek meg. (L. Kádár Jolán: A budai és pesti német színészet története 1812-ig. 
Bp., 1914.) Haitsch Ilova. 


