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Madách és Heine. 
Irta: KARDEVÁN KÁROLY. 

Mennél többet foglalkozunk Az ember tragédiájának forrá-
saival, annál jobban megvilágosodik előttünk, hogy Madách a 
hazai és külföldi tudományosság és költészet igen nagy területeit 
jár ta be és ismeretekkel, motívumokkal dúsan gazdagodva 
öntötte formába főművét , mely eget, földet, isteni tervet és 
emberi sorsot egybekapcsol. Ismereteit nem mindig első forrás-
ból meríti, de intuitíve mélyen fogja fel. Nem egyszer világ-
nézetével teljesen ellentétes írók művei hatottak fantáziájára s 
alakultak át benne az ő költői céljainak szolgálatában. Ezekhez 
az írókhoz tartozik Heinrich Heine is. 

Az ember tragédiájának három színében szerepelnek nimfák: 
a paradicsomon kívüli harmadik, a görög színben és eltorzult 
alakjukban a Tankréd-jelenetben. Először a Föld szellemének 
szavára jelennek meg, válaszul Lucifernek arra a kérdésére, 
hogy mikép fér az ember az ő büszke közelébe, ha istenül 
fogadja. A Föld szelleme így felel: 

Elrészletezve vízben, fellegekben, 
Ligetben, mindenütt, hová benéz 
Erős vágyakkal és emelt kebellel. 

Eltűnik és „a ligetet, forrást tünde, játszi nimfák népesítik". 
Éva boldog, mert most, ha az isteni gondviselést elvetették is 
maguktól, van kihez biztató szóért, tanácsért fordulniok. Lucifer 
megelégedetten dörzsöli kezét, mert e nimfákkal — úgy gon-
dolja — csatát nyer az Ür ellen, Ádámnak és Évának az ég felé 
forduló tekintetét a földre szegezheti: 

Nem is kérhet tek jobb helyütt tanácsot — 
Kik, amint kértek, már határozátok — 
Mint ép e kedves, tünde alakoktól, 
Kik úgy felelnek, mint kérdésetek szól: 
A tiszta szívre mosolyogva néznek, 
Ijesztő rémül a kétségbesőnek; 
Ök kísérendnek végig száz alakban, 
Százféleképen átvdltozottan, 
A fürkésző bölcsnek üde á r n y a 
S örök, i f j ú szíveknek ideálja. 

Irodalomtörténet. 13 
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A Föld szelleme a természeti erőknek képviselője. Ezt a 
szellemet magát az ember nem ismerheti meg Lucifer segítségé-
vel sem, de ha úgy nézi a természetet, hogy erős vágyakkal és-
emelt kebellel keresi benne a szellemet, Isten megnyilatkozását, 
akkor tündérek alakjában fel tár ja magát előtte. Hogy pedig a 
Föld szelleme elfogadja az istenítéet, az nincs ellentétben az Ü r 
parancsával, ellenkezőleg, bizonyítéka, hogy nincs száműzve 
minden szellemkapcsolatból, mint Lucifer. Tudnia kell, hogy a 
görög világban az emberek benne, a természetben fogják imádni 
Istent s Lucifer kénytelen magával megalkudni s a gondviselés-
nek ezt az alárendelt, pantheisztikus formájá t felajánlani az első 
emberpárnak, hogy vissza ne térjen magához az Űrhöz. A Föld 
szelleme pedig engedelmes hű szelleme az Úrnak. Szerepét félre-
érti, aki a világűrbéli jelenetben materializmust olvas ki szavai-
ból, mint Alexander Bernát. Jellemző Madáchra, hogy forrásait 
nem egyszer eredeti szellemükkel teljesen ellentétes értelemben 
illeszti be művének tervébe, mi megtéveszthette magyarázóit. 
De ez már külön vizsgálatra tartozik. 

A nimfákkal a görög színben találkozunk ismét, Ádám— 
Miltiades neje Éva—Lucia áldozatot mutat be Aphroditénak, 
mire „az áldozat füstjében Eros mosolyogva megjelenik, a 
chárisok körülállják és rózsákat hintenek rá" és mikor fiával, 
Kimonnal a nép dühe elől a csarnokba menekül, „két n imfa 
rózsaláncot bocsát le mögöttük a nép előtt". Ekkor Lucifer 
bosszúsan szól a templom felé fordulva: 

Csak e mindig megifjuló, örökké 
Szépnek látása ne zavarna folyvást. 
Ügy fázom idegenszerű körében, 
Mely a mezetlent is szemérmetessé, 
A bűnt nemessé és a végzetet 
Magasztossá teszi rózsáival 
S az egyszerűség csókos ajkival . 
Mért késik oly soká az én világom, 
A torzalak, a kétes rémület, 
Hogy elriassza e káprázatot , 
Mely küzdelemben a már-már bukó 
Embert mindannyiszor fölkelti ú j ra . 

Midőn pedig Miltiades a bakó bárdja alá ha j t j a fejét , 
„a templomból a halál némtője mint szelíd tekintetű i f j ú le-
fordított fáklyával és koszorúval Ádámhoz lép és Éva szívébe 
megnyugvás száll", Lucifer tehetetlen dühvel k iá l t j a : 

Atok reád, hiú ábrándvilág, 
Megint elrontád legszebb percemet. 
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A görög vallás a természet imádása, erről mondja Lucifer , 
hogy a mezítelent szemérmessé teszi, mert a meztelen testet is 
a vallásos áhitat, körébe vonja; a bűnt nemessé teszi, mert a nép 
szerelmi kultusza az Űr előtt bűn ugyan, de a vallásos érzelmek-
kel megneinesül s a hit magát a végzetet is magasztossá teszi 
s megadja a lélek nyugalmát. Mindez oly idegen Lucifertől, ki 
küzdést kíván, diszharmóniát, min t maga mondja . Türelmetlenül 

.vá r ja az ő világát, a torzalakot, a kétes rémületet. Ez a v i lág 
késik, de elkövetkezik a Tankréd-jelenetben. 

Ádám—Tankréd a zárda aj tajához lép, hogy a kor szelle-
mével dacolva kiragadja Éva—Izaurát, mire „a tornyon egy 
kuvik kiált, a légben boszorkányok szállnak s az ajtó előtt egy 
csontváz kél a földből" s fenyegetve áll Ádám előtt. 

Milyen alakok, 
Ti változátok-é el, vagy magamé 
Ismertelek, midőn mosolyogtatok, 
Mi ilt valóság és mi itten álom? 

Lucifer pedig boldog: íme itt van az ő világa, a torzalak, 
a kétes rémület: 

Véletlenül mi kedves társaságba 
Juték. Mi régtől várom e szerencsét. 
Ez illedelmes szép boszorkányhad, 
Mely a mezetlen nimfát mindazáltal 
Orcátlanságban messze túlhaladja, 
Ez a vén ba j tá rs , a rémes halál, 
Mely torzképezve a rideg erényt, 
Megutáltat ja azt a föld fiával: 
Mind üdvözöllek! 

A mezítelen nimfák, kiket a görög színben megnemesített 
a vallásos áhitat, itten arcátlan boszorkányok. A halál már nem 
szelíd tekintetű i f j ú , hanem a keresztények rémes halála, csont-
váz, torzképe a rideg erénynek, mert az erény a halálra való 
előkészületben áll, mi végre magát az erényt is megutáltatja, az 
emberrel. Maga a csontváz mondja : 

Én vagyok az, ki ott lesz 
Minden csókodban, minden ölelésben. 

A görög-római mitikus világot, a szépség vallását, min t 
Hegel nevezte, Schiller is szembeállította a keresztény népi 
képzeletvilággal s a halált megszemélyesítő fáklyás i f jú t és a 
csontvázat ugyancsak esztétikai szempontból hasonlította össze: 

1 3 * 
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Damals t r a t kein grässliehes Gerippe 
Vor das Bett des Sterbenden. Ein Kuss 
Nahm das letzte Leben von der Lippe, 
Damals t ra t kein grässliehes Gerippe 

Mint ismeretes, Leseing „Wie die Alten den Tod gebildet" 
című értekezésében elvetendőnek találja a képzőművészetben a 
csontvázhalált, hiszen az í r á s is a halál angyaláról beszél. 
„Csak a félreértett vallás képes bennünket a széptől eltávolítani 
és az igazi, a helyesen értelmezett igazi vallás bizonyítéka, hogy 
bennünket mindenütt a széphez vezet vissza" — így fejezi be 
vizsgálatait. 

Madách a kétféle mit ikus képzeletvilágot genetikusan köti 
össze, szerinte a boszorkány és a csontváz torzult alakja a nim-
fának és a halál nemtőjének. Ebben Heine hatását látom. Heine 
szerint a görög-római mitológiai alakok tovább éltek a keresz-
tény népképzeletben. „Zur Geschichte der Religion und Philo-
sophie in Deutschland" (1834) című munkájában azt fejtegeti, 
hogy a görög-római isteneket a keresztény papság nem tartotta 
a képzelet szüleményeinek, hanem ördögöknek és gonosz szelle-
meknek, kik Krisztus uralma óta elátkozottan bujdosnak barlan-
gokban és romok között: „ . . . da s s die christliche Priesterschaft 
die vorgefundenen alten Nationalgötter nicht als leere Hirn-
gespinste verwarf , sondern ihnen eine wirkliche Existenz ein-
räumte, aber dabei behauptete, alle diese Götter seien lauter 
Teufel und Teufelinnen gewesen", „an die Stelle einer durch-
götterten Natur trat eine durch teuf elte". Ezt fejtegeti „Elemen-
targeister" és „Die Götter im Exil" című munkáiban és állítását 
mondákkal illusztrálja. „Die Götter im Exi l" című munkájában 
így foglalja össze kutatásait : „Der Volksglaube schrieb jenen 
Göttern jetzt eine zwar wirkliche, aber vermaledeite Existenz 
zu, in dieser Ansicht ganz übereinstimmend mit der Lehre der 
Kirche. Letztere erklärte die alten Götter keineswegs, wie die 
Philosophen getan, f ü r Chimären, fü r Ausgeburten des Lugs und 
des Irr tums, sondern sie hielt sie vielmehr für böse Geister, 
welche durch den Sieg Christi vom Lichtgipfel ihrer Macht 
gestürzt jetzt auf Erden im Dunkel alter Tempeltrümmer oder 
Zauberwälder ihr Wesen t re iben. . . Alles, was auf dieses Thema 
Bezug hat, die Umgestaltung der alten Naturkulte in Satans-
dienst und des heidnischen Priester turns in Hexerei, diese Ver-
teufelung der Götter habe ich sowohl in den Beiträgen ,Zur Ge-
schichte der Religion und Philosophie in Deutschland', wie in 
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den ,Elementargeistern' umunwunden besprochen.. ." Heine ki-
emeli, hogy ez az ő kutatásainak eredménye, melyet sokan át-
vettek tőle anélkül, hogy őt megnevezték volna. Bőméről szóló 
könyvében is visszatér erre a tárgyra. 

Heine fejtegetéseinek és Madách ábrázolásának rokonsága 
és eltérése nyilvánvaló. Heine azt bizonyítja, hogy a keresztény 
képzeletvilágban a görög-római istenek mint gonosz szellemek 
tovább élnek a többi ördög és boszorkány között (ezt tévesen 
egyházi tanításnak ta r t ja ) , míg Madách ábrázolásában a boszor-
kányok a nimfáknak eltorzult alakjai és ugyanúgy torzul el a 
halál nemtője csontvázzá az ú j világban. 

Mielőtt rámutatnánk arra, hogy Madách, eltérően Heine 
világnézetétől, tisztára a maga költői céljainak megfelelően ala-
kí t ja át és használja fel a Heinétől kölcsönzött motívumot, még 
más megegyezésre akar juk a figyelmet felhívni. Midőn Ádám— 
Tankréd megpillantja Éva—Izaurát, heves szerelemre lobban 
iránta, mikép minden színben, hol váratlanul meglát ja azt a nőt, 
kiben „szebb létre feslik léte": 

Hogy is lehet test így átszellemülve, 
Ily nemes és ily imádatos. 

Az átszellemült testen Lucifer kárörvendve gúnyolódik: 

Átszellemült test! — Oh, a sors valóban 
Nem büntethetné jobban a szerelmest 
Őrültségéért, mint beteljesítvén 
Mindazt, ami t csak kedvesére halmoz. 

ki 
Az átszellemült test Heine kri t ikájának és gúnyolódásának 

kedvenc célpontja történetfilozófiai fejtegetéseiben. A szenzualiz-
musnak a spiritualizmus elleni harcáról szólva, szatírákat emle-
get, „melyeknek tárgya rendesen az az ellentét volt, melybe az 
ember önmagával kerül, ha csak szellem akar lenni". „Hatten 
die Juden den Leib nur mit Geringschätzung betrachtet, so sind 
die Christen auf dieser Bahn noch weiter gegangen und be-
trachteten ihn als etwas Schlechtes, als Übel selbst." „Der wahre 
Christ spazierte mit ängstlich verschlossenen Sinnen, wie ein 
abstraktes Gespenst in der blühenden Natur umher." „...eben 
durch die Verdamnis des Fleisches die unschuldigsten Sinnes-
freuden eine Sünde werden." Ilyen értelemben mondja Ádám 
a Tankréd-szín végén: 

Nemesbbé vágy tam tenni élveink 
S bün bélyegét süték az élvezetre. 
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Megjegyezzük még, hogy Heine a homouzion- és homoiu-
zion-vitára is kitér történetfilozófiai munkájában. 

Heine vallásos gondolatai jórészben csak formájukban ere-
detiek, de éppen ebben mutatnak rokonságot Madách soraival. 
Kiindulópontjukat a saint-simonista iskolában találjuk, mely-
nek követőivel Heine Berlinben került összeköttetésbe. Szerintük 
a kereszténység mai formájában túlélte magát s nem maradt 
belőle más érvényben, mint a felebaráti szeretet, az erkölcsnek 
isteni eredetű alapja. Vissza akarták helyezni a testet jogaiba 
és az élvezetek erkölcsösségét igazolni Ettől az iskolától vette 
át Heine pantheisztikus felfogását, mely szerint a világ nem az 
isteni szellemtől van áthatva, hanem vele egy. Az iskola végső 
gyökerei Hegelen túl Spinoza tanításaihoz vezetnek és Hegelt 
és Spinozát olvasva gyakran úgy véljük, hogy Madách alakító 
fantáziájára közvetlenül hatottak. 

Heine tehát nemcsak a zsidó-keresztény spiritualizmus 
isteneszméje, de általában a deizmus ellen is állást foglalt: 
„In der Tat, wir sind dem Deismus entwachsen. Wir sind frei 
und wollen keines donnernden Tyrannen. Wir sind mündig und 
bedürfen keiner väterlichen Vorsorge." Madách álláspontja evvel 
homlokegyenest ellenkező, hiszen az ő főművének alapgondolata 
az, hogy tisztán tudással, a gondviselésbe vetett hi t nélkül az 
embernek nem volna ereje a világtörténelmet végigküzdeni. 
Ha Ádám a paradicsomban megtudta volna az ő fa jának tör-
ténetét úgy, ahogy a gondviselésbe vetett hit nélküli tudás 
mutatja, el kellett volna pusztítania magát s elejét venni az 
emberiség történetének. Az ember tragédiája az embernek és az 
emberiségnek kettős tragédiája. Az emberiség tragédiája, hogyha 
bármely eszmével Isten nélkül keresi a boldogságot — úgy 
érzi — elbukik s ha az ember az isteni gondviselésbe vetett hi t 
nélkül mint filozófus nézi végig az emberiség küzdelmét, a tudás 
egész birodalmát, relatív értékét, tragédiája az, hogy ki kell 
ábrándulnia abból a tudásból, melyről azt hitte, hogy a gond-
viselésbe vetett hitet is pótolja. E kettős tragédiából van fel-
emelkedés: a gondviselésbe vetett hittel való életküzdelem. Ez az 
értelme a „bízva bízzál" intelemnek. Nem henye, odavetett frázis 
ez, hanem szervesen következik a tragédia megoldásából. 

Madách ábrázolásának tehát nincs, nem is lehet éle a tiszta 
kereszténység ellen, hiszen művét bibliai szellemben indítja meg 
s keresztény felfogással fejt i meg. Sőt mintha munkájának alap-
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eszméje nem utolsó részben a beinei hadakozás tüzében kovácso-
lódott volna korának divatos felfogása s az egyébként örök em-
beri kételyek ellen. Különben Heine matráe-sirboltjában maga 
is visszatért Istenhez, kit egész életében tagadva is és gúnyo-
lódva mégis keresett, hitet tett a személyes Isten, a halhatatlan-
ság mellett és költészetének legmérgesebb virágait — mint maga 
mondta — szerette volna kigyomlálni. A Eomanzerohoz írt utó-
szóban í r j a : „Ja, ich bin zurückgekehrt zu Gott, wie der ver-
lorene Sohn, nachdem ich lange Zeit bei den Hegelianern die 
Schweine gehütet". „Ich habe vom Gott der Pantheisten geredet, 
aber ich kann nicht umhin zu bemerken, dass es im Grunde 
gar kein Gott ist, sowie überhaupt die Pantheisten nur ver-
schämte Atheisten s ind . . . " Pozitív vallásról azonban akkor sem 
akart tudni. 

Legyen szabad e helyt ismételten hangsúlyoznom,* hogy 
Madách a paradicsomi jelenetben éppúgy számított a bibliai 
elbeszélés általános ismeretére, mint a görög tragédiaírók a 
görög mondák közismertségére. Madách művének tragikus félre-
értései nagyrészt ennek az igazságnak fel nem ismeréséből szár-
maznak. Fel tudták tételezni azt az esztétikai képtelenséget, hogy 
Madách Ádámot és Évát, az első emberpárt angyalokkal és 
ördögökkel természettudományos felfogással szerepelteti a para-
dicsomban. Ádám szerintük Madách ábrázolásában nem volt 
halhatatlannak teremtve és sértett dacból maga hagyja el a 
paradicsomot. Ha igazuk volna, Madáchnak nem Ádámot és 
Évát, hanem barlanglakó ősembereket kellett volna helyettük 
szerepeltetnie. 

A boszorkány és a csontváz szerepének sincs semmi éle a 
kereszténység ellen. Madách nem mondja Schillerrel: „Schöne 
Welt, wo bist du? Kehre wieder!", ennek az ő művében nem 
volna semmi értelme. Lucifer s részben Ádám kri t ikája velük 
szemben nem a tiszta kereszténység ellen szól, melyről Keppler 
a tanítványával még halkan, óvatosan beszél, hanem a helyzet-
nek megfelelően - a boszorkányok és a csontváz ellen, melyek 
nem a keresztény vallás tartozékai, hanem a népképzelet szüle-
ményei. Ezeket azonban Madách mint költő nagy becsben tart ja. 
Kisfaludy Társaságbeli székfoglalójában fejtegeti, hogy „a val-
lás az észnek költészete e a költészet a szívnek vallása". De hogy 

• V. ö. Madách-revízió c. tanulmányomat a Napkelet 1931. évfolyamában. 
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a vallás a költészet céljainak megfeleljen, „szabadnak kell lenni 
minden orthodox védelemtől, minden igazhitűségi láncolattól s 
a költő felhasználhatja azt a hitet, melyet a nép örök i f j ú alkotó 
ereje észrevétlenül alkot a mereven szabályozott vallás mellett 
ezíve űrének kitöltésére, — hogy úgy mondjam — házi haszná-
latára, mellyel tündérekkel népesíti a napsugaras völgyet, tör-
pékkel a bánya fenekét, boszorkányokkal a szirtek ködülte 
o r m á t . . . " 

A népképzelet alakjait Madách mesterien illesztette be nagy 
művének hatalmas tervébe, melyhez sok tudós és költő között 
Heine is szolgáltatott egy motívumot. 

Arany Toldijának különös sajátságai.1 

í r ta: NAGY SÁNDOR. 

Toldi műfa jának, a nagyobb hősi elbeszélésnek mintaképe. 
De általános, műfa jáva l közös tulajdonságain kívül, melyekben 
pá r j á t r i tkí t ja (legkiválóbb a jellemrajza, szerkezete és nyelve), 
különös sajátságai is vannak, melyek neki nemcsak az egyete-
mes magyar, hanem Arany János epikai költészetében is külön-
leges helyet biztosítanak. E sajátságok részint a költő egyénisé-
gében, részint a kor szellemében gyökereznek. Ezek: a népiesség, 
a realizmus, az egyszerűség, a célzatosság, az erő és az if júság. 

Toldi egyik legjellemzőbb sajá tsága: népiessége. Ezt már a 
Kisfaludy-Társaság pályázata is kikötötte, de a Petőf i által kez-
dett népies költői i rány divata is kívánta. A tárgy maga, Ilosvai 
hagyományában, miként báró Kemény Zsigmond megállapította, 
csak kisebb részében népies. Népies vonásai: a kisebbik fiú mel-
lőzése, ki ennek ellenére felküzdi magát ; Toldi Miklós hírnevé-
nek a lapja a nagy testi erő s tegyük hozzá, a bajvívás lefokozása 
birkózássá. Ellenben népietlenek: Toldi minden feltűnő ese-
ménynélküli gyermekkora, életpályájának szűkkörű volta, egyes 
tetteinek groteszksége. Arany a tá rgyat sok tekintetben népiesen 
dolgozta fel; alakjai t népies felfogással, részben népies minták 
után formálta, indítékaiba népieseket, meséjébe népies jelenete-
ket szőtt, kompozíciójában figyelembe vette a népmesét, elbeszé-

1 Mutatvány Arany Toldija című nagyobb irodalomtörténeti és széptani 
tanulmányomból. 
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lésébe, stíljébe a népi beszéd sajátságait olvasztotta, nyelvét 
pedig a nép ajkáról vette a maga gyökeres eredetiségében és 
gazdagságában. 

Már most az a kérdés: művészi népköltemény-e Toldi s 
szerzője népköltő-e, minek Pe tő f i kedvvel nevezte s amely el-
nevezés az egykorú irodalomban s később is többször felmerült. 

Toldi népiességének felfogása az idők folyamán változott 
в e változás a népiességnek, mint költészeti elvnek virágzásával 
s elhanyatlásával függ össze. 

A költemény megjelenésének időpontjában a népies költői 
i rány delelőjén volt. Ezt képviselte Petőfi fényes költészete a 
lírában s János vitézzel az epikában is. Ez i r ány t szentesítette a 
Kisfaludy-Társaság pályázata népies tárgyú, fo rmájú és szellemű 
költői elbeszélésre, melyre Toldi készült. Természetes tehát, hogy 
Totóiban főkép a népiesség nyer te meg a köztetszést s Toldy Fe-
renc a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847, II.) közölt k i tűnő 
bírálatában, mely a mű értékelésében alapvető lett, különösen 
népiességét emelte ki. 

„E költemény legkitűnőbb sajátsága a népiesség... mely nemcsak a ki-
fejezésmódban, nemcsak a nyelvezet s a verssel bánásban — ezek külsőségek —, 
hanem és leginkább a felfogás naívságában áll, e látszó öntudathiányban, mely 
azon ker népköltőinél találtatik csak, midőn a tudomány és művészet a ter-
mészet közvetlenségére még olvasztólag nem hatott, midőn a költő korának és 
népének szemléletét és érzését nem a művészetnek, melyet nem ismer, törvényei-
hez . . . szabja, hanem belső szükségességből úgy adja, mint az benne, népének 
basonműveltségű tagjában visszatükröződik, ki nem műveltségre, hanem csak 
egyedi felsőbb adományokra nézve áll népe fölött. Ez a népköltő lényege szoro-
sabb értelemben s e tulajdonság tiszta, foltatlan birtoka teszi Arany János 
művét ritka tüneménnyé az egyetemes műköltészetben s egyetlenné a magyar 
irodalomban... I t t a népies jellem részben és egészben híven fenntartatott s a 
költő virtuozitása éppen abban tűnik ki, hogy műve szálait a művészet kívá-
nalmai szerint oly tökéletesen szőtte, anélkül, hogy a magasabb műveltségű köl-
tőnek s művésznek kezei érezhető küijeleket hagynának." 

Toldy Ferenc felfogása szerint tehát Toldi művészi népköl-
temény, szerzője modern népköltő. E felfogás lett uralkodóvá az 
irodalomban, ehhez csatlakozott br. Kemény Zsigmond is, ki 
midőn tanulmányában Toldi népiességéről szól, Toldy Ferenc 
szavait idézi. 

Azonban a népiesség, mint költészeti elv, az ötvenes évek 
közepétől becsét vesztette. Le já ra t ták Petőfi ízléstelen utánzói, 
a vidékieskedők, a sallangosok. Maga Erdélyi János, a népies 
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irány egykori előkészítője, elméletírója és harcosa küzd ellene. 
Míg Toldi megjelenésekor azt írta, hogy A r a n y benne a „népi és 
művelt költő tulajdonait a legfényesb s ikerrel tudá egyesíteni", 
1856-ban, Arany kisebb költeményei bírálatában, a népiesség né-
mely jelentéktelen túlzása mia t t az irodalom legridegebb nyilat-
kozatát tette Toldiró]. 

Ez ízlésváltozásnak tulajdonítandó, hogy Salamon Ferenc, 
ki fényes történetírói pá lyá já t irodalmi tanulmányokkal kezdte, 
Arany János és a népiesség című értekezésében (Budapesti Hir-
lap, 1856, 159—162., később Tanulmányaiban) már erélyesen cá-
folja Toldy Ferenc felfogását s tagadja, hogy Toldi népies köl-
temény. Szerinte a „népies" nmszó alaptalanul von válaszfalat 
a nemzeti költészet alkotásai közt, holott „nem az anyag szerint 
méltatjuk a költőket, hanem alakító tehetség, teremtő erő szerint, 
mely az anyagot a maga illő formájába tud ja önteni". H a meg-
különböztetjük a nemzeti költészetet a népiestől, akkor Toldinak. 
mintegy alsóbb helyet muta tunk ki az irodalomban. Szerinte se 
tárgy, se forma tekintetében nincs különbség a népies és neni-
népies között. Toldy Ferenc To/rfi-bírálatára vonatkozva tanul-
mányát így végzi: „Arany János, igaz, r i t ka tünemény, de nem 
azért, mintha öntudatlan volna, hanem éppen azért, mivel ön-
tudatos művész; nem azért, mintha népköltő volna, hanem azért, 
mert költő és a költők r i tka tünemények." 

Salamon Ferenc felfogását megtámadta Greguss Ágost, a 
jeles esztétikus, Eszmecsere a népiesség ügyében című cikkében 
(Pesti Napló, 1856. 350.). Ö a műköltészeten belül megkülönbözteti 
a népies költészetet. „Van, úgymond, a műköltészetnek olyan 
módja, mely mint eszményesített népköltészet, ennek szellemi 
látkörét, felfogását, hangulatát tükrözteti vissza.. ." Szóval, van 
művészi népköltészet, melynek, miként magának a népköltészet-
nek lényegét teszi: „a szemlélet közvetlensége, a felfogás naív-
sága, a közösen érzett érzelmeknek s közösen gondolt gondolatok-
nak azon ösztönszerű kifakadása inkább, mint kifejezése, melyet 
az öntudat közvetítő ereje még át nem ha to t t . . . " Hogy, szerinte, 
Toldi ilyen művészi népies költemény, er re Toldy Ferenc cikké-
ből felhozza Lajos király beszédét (XII . ének) s a költeményt 
befejező versszakot. 

„Ügy beszéli el Toldi történetét, mintha ő maga is, az elbeszélő, egy volna 
a nép közöl; amit elmond... az tárgvlag valótlan, de б itt nem a tárgylagos 
valóságnak, hanem a népies felfogás naívságának visszaadásában igaz." Arany, 
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Greguss szerint, „alsóbbfokú felfogás kategóriái szerint naívul, közvetlen ter-
mészetességgel, a szűkebb kör ismereteinek a távolabb eső, szélesebb, nem ismert 
kör tárgyaira való gyermekded alkalmazásával, szóval, népies elfogultsággal 
tünteti fel tárgyát". 

Salamon nem hagyta a dolgot válasz nélkül. (Néhány szó 
Arany Toldijáról, feleletül Greguss Ágostnak. Budapesti Hír-
lap, 1856. 176, 177, 182, 183.) Greguss példái nem győzték meg őt, 
amennyiben azok, szerinte, tárgyilag is valók. Igaz, hogy a nai-
vitás egyik költői eleme Toldinak, de „nem a költő naiv felfogása 
az, ami e hatást teszi, hanem a személyeké". Igaz, hogy Arany a 
nép nyelvén írt, de nem csupán egy alsóbb műveltségű közönséget 
tartott szem előtt. Csak tárgyát tartotta szem előtt s tárgyához 
híven vette a nyelvet, hasonlatokat, leírásokat. Greguss szerint 
a költő idegen felfogás szerint írta Toldit, szerinte csak helyes 
ás egyetlen célszerű felfogás szerint. 

Tehát Toldy Ferenc és Greguss Ágost szerint Toldi népies 
költemény, mondhatni: művészi népköltemény, Salamon Ferenc 
szerint egyszerűen művészi költemény, melynek népies elemeit 
tárgya hozta magával. 

Nézzük, mit mond idevonatkozólag maga Arany. 

„A népköltő feladata nem az, hogy elvegyüljön a durva nép közt s legyen 
egyszőrűvé vele, hanem az, hogy tanulja meg a legfensőbb költői szépségeket 
is a népnek élvezhető alakban adni elő. Ez lebegett előttem, midőn a Toldit 
írtam." (Szilágyi Istvánhoz, 1847, nagypéntek.) 

E nyilatkozatból az következik, hogy Arany költői felada-
tának a népszerűséget, közérthetőséget tartotta. Csakis ily érte-
lemben illik reá Petőfi dicsérete: 

Ez az igaz költő, ki a nép a jkára 
Hullatja keblének mennyei mannájá t , 
A szegény nép! olyan felhős lá thatára , 
S felhők közt kék eget csak néhanapján lát. 

Nagy fáradalmait , ha nem enyhíti más, 
Enyhítsük mi, költők, daloljunk számára. 
Legyen minden dalunk egy-egy vigasztalás, 
Egy édes álom a kemény nyoszolyára! 

(Arany Jánoshoz.) 

Mert Toldi népiessége nem egészen a János vitézé. E tekin-
tetben a két költemény jellemző különbségét talán egy rokon 
hely: Jancsi beszéde a f ranc ia s Miklós beszéde a magyar király 
előtt, — szemlélteti. Jancsi, a nép ízlésének megfelelően, úgy be-
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szél a francia király előtt, mint egy jón evei és ű parasztlegény a 
falusi bíró előtt: 

„Köszönöm szépen a kelmed jó 'karat ját ." ( X I I I . 19.) 

Míg Miklós ú g y szól, ahogy a helyzet k ívánja . Petőfi szem-
melláthatólag inkább a népet, A r a n y pedig az egész közönséget 
t a r t j a szem előtt. 

Aranyt kezdettől kiváló stílérzék jellemezte. Tudta, hogy 
minden költői t á rgynak megvan az egyetlen, hozzá illő, termé-
szetes felfogása. Toldi Miklós története népies környezetből emel-
kedik a nemzeti élet magasabb körébe; az előbbit természetesen 
népiesen, az utóbbit népszerűen ugyan, de egészben mégis hozzá 
illő felfogással dolgozza fel. I t t a szellem és stíl népies eredetű 
elemei mint általános magyaros elemek szerepelnek. 

Azonban tagadhatatlanul vannak Toldiban részletek, melyek 
inkább a szorosabb értelemben vett népet t a r t j ák szem előtt, hol 
a népiesség nem a tárgyhoz tartozó etil, hanem divat, de szeren-
csére kisebb számmal, csekélyebb jelentőséggel, mintsem a költe-
mény művészetét csorbítanák. Ilyenek: György Lajos k i rá ly 
előtti beszédének egy részlete (VIII , 9.), melyet sem a beszélő 
személye, sem a helyzet nem indokol. (György beszédének népies-
ségét a II. énekben a falusi környezet teszi stílszerűvé); a VI I I . 
ének első versszaka s a XI. énekben a királyi sátor rajza, melyek-
ben a költő népi mesélő pózát ölti fel s a költeményt befejező 
utolsó szak, mely népies módon mintegy megismétli azt, amit a 
költő az előző szakban a költemény magasabb hangnemében m á r 
elmondott. E kizáróan népies modorú részleteket részben a pá-
lyázat népies szellem- és formakövetelményének, részben az iro-
dalmi divatnak rovására kell írni . 

Hogy Arany Toldiban a népies elemeket bizonyos tekintet-
ben a kor divatából folyólag használta, annak maga is többször 
kifejezést adott. Í gy mindjárt Petőfinek írt első levelében: 

„Nemzeti költészetet csak azontúl remélek, ha előbb népi költészet virág-
zott." (Szalonta, 1847 február 11.) 

Szilágyi Istvánnak 1847 szeptember 6-án ezt í r j a : 

„Szeretem a nemzeti költészetet; a népiesség köntösében még most, később 
majd pusz tán . . . " „A Szépirodalmi Szemle (t. i. Erdélyi János) . . . teljesen ki-
mondja az én elvemet, melyre én a népies kezdet által készülök: legyen a köl-
tészet sem úri, sem népi, hanem érthető és élvezhető közös jó mindenkinek, kit 
ép elmével áldott meg Isten." 
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E nyilatkozatokból az is kitűnik, hogy A r a n y a népiességet 
tisztán széptani szempontból fogta fel s átmenetnek tekintette 
я tisztán nemzeti költészethez. Felfogása tehát különbözik Petőfié-
től, ki a népies irányzat művelésében politikai eszközt is látott. 
E felfogása m á r Aranyhoz í r t első levelében is kitűnt: ,.A nép-
költészet az igazi költészet. Legyünk rajta, hogy ezt tegyük ura l -
kodóvá! Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, 
hogy a politikában is uralkodjék s ez a század föladata, ezt ki-
vívni célja minden nemes kebelnek. . ." (Pest, 1847 febr. 4.). 

Toldi másik sajátsága a realizmus, az a műirány, mely a 
szép ábrázolásában az átlagos valóságot t a r t j a irányadónak. 
A realizmus összefügg*a népiességgel, sőt a népies költői i r á n y 
úgy fogható fel, mint az európai egyetemes reál is ta irányzat kez-
deti megnyilatkozása irodalmunkban. A reálista irány a költői 
tárgykör kiszélesítésével jár t ; külföldön a polgári osztályt vonta 
a költészet körébe, nálunk a földmívesosztályt, mint a legma-
gyarabbnak tekintett népréteget. 

A reálizmus Toldiban a főhős alakjától kezdve a nyelvig a 
költői alkotás és kidolgozás minden mozzanatában nyilatkozik. 
Csak Vörösmarty valamelyik hasonfa jú éposza mellé kell ál l í tani 
s látjuk, mennyivel tágabb s az élethez közelebb álló költői világa. 
A főhős jelleme sokoldalú, jó és rossz tulajdonságokból össze-
tett, a nagyobb vonásokat apróbbak színezik s teszik teljessé és 
élethűvé. A nagyobb események közé egyszerűbb, köznapibb je-
lenetek vegyülnek; e mellékjelenetek átlagos igazságúak, ahogy 
az életben is történni szoktak; nincs bennük rendkívüli, különös. 
Ilyen Bence megterítése a nádasi ebédnél: a szokásos ter í -
téshez elsősorban asztal kell; ezt csinál Bence az üres tarsoly-
ból és a fedeléből; szóval megadja a módját. I lyen kiválóan reális 
jelenetek: a lakomai előkészület, Miklós ebédje, nralatása. Mind 
megfesthető, mozgóképen leperegtetliető, jellemző, élethű zsáner-
kép. E reális jelenetek a cselekvénybe vegyülve, annak az élet 
teljes színét adják. 

Reális a stíl, a nyelv, mely az életé. 
De e reálizmus minden megnyilatkozása egyszersmind köl-

tői is. 
A népiességgel és reálizmussal együtt j á r az egyszerűség, 

mely Toldi egyik legszebb dísze s megjelenése idején, az érthetet-
len szépségek divatában kétszeres érdeme volt. 
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Egyszerű, természetes alakokat, kezcleties viszonyokat ra j -
zol; naiv érzésvilágot, milyen az i f j ú szív feltörekvő vágya, 
anyai és f iú i szeretet, tiszta erkölcs; meséje átlátszó, st í l je cico-
mátlan, mindent természetesen, magától értődőén fejez ki. Arany 
a legegyszerűbb eszközökkel dolgozik s a legművészibb ha tás t éri 
el; az egész költemény oly egyszerű, hogy a gyermek is feléri 
ésszel, de oly művészi, hogy a legműveltebb is gyönyörködhetik 
benne. Ez a költészet csúcspontja, hol művészet és élet össze-
ölelkezik. 

Az egyszerűség művészetének próbaköve, ha az egyszerű 
ember azt hiszi, hogy olyat ő is tudna írni . Jókai pályája elején 
a legnagyobb sikernek tartot ta a palóc tmrasztnő mondását, ki 
egy elbeszélésére azt véleményezte, hogy ú g y ő is tudna í rni . 

Hasonló esetet mond el Toldivá] kapcsolatban Salamon 
Ferenc is. 

„Toldi megjelenése után nemsokára egy igen derék földbirtokostól haliám,, 
hogy az a Toldi mulatságos, érdekes olvasmány, de ha neki adná magát, ő is 
tudna olyat í r n i . . . Megcsalta e kristálytisztaságú mű, melynek fenekét oly 
közel képzelte állani a felületéhez." (Arany J. és a népiesség, 1856. Irodalmi 
tanulmányok.) 

Toldi e művészi tulajdonsága megkapta Petőfit is: 

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű, 
De oly tiszta is, mint a puszták h a r a n g j a . . . 

(Arany Jánoshoz.) 

Arany is, midőn az évek távolából Toldira, emlékezett, egy-
szerűségét emelte ki: 

Egyszerű az ének, raj ta semmi dísz tán, 
De a szívből fakadt melegen és tisztán. 

(Toldi szerelme, I. 2.) 

Van Toldinak olyan sajátsága, mely megjelenése idején nép-
szerűségét nem csekély mértékben emelte: korszerű demokratikus 
célzatossága. Maga Arany mondja: 

„Toldi fogadtatására igen sokat t e t t . . . a demokrácia felé gravitáló köz-
szellem." (Tompához, 1854 november.) 

Toldi meséje mintegy költői pá rhuzam a kor polit ikai tör-
ténetéhez, Miklósnak elnyomott, alacsony sorsából való kiemel-
kedése a jobbágyság felszabadulásának költőileg előlegezett képe. 
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Mily meggyőző szellemi érv a kor legnemesebb törekvéséhez, 
hatalmas erkölcsi erőforrás felszabadítandónak és felszabadító-
nak egyaránt. 

Nem kimondott s kiélezett célzata ez a költőnek; sehol sem 
sejtteti, hogy kora törekvéseit akarná szimbolizálni. Toldi nem 
i ránymű; az eszme a levegőben volt, félig önkéntelenül vezette 
a költő tollát. 

Arany demokratikus felfogása saját korának, a múlt század 
negyvenes éveinek eszmevilágában gyökerezik. Hisz a nép ős-
erejében, romlatlanságában s tőle vár ja a társadalom megújhodá-
sát. Miként az egykorú írók: br. Eötvös József, Szigligeti, Petőf i , 
rokonszenvével teljesen a nép mellett van, azt jónak, erkölcsös-
nek, deréknek rajzolja. Toldiban a romlatlan népi őserőt Miklós 
és környezete képviseli, a romlottlelkű úriosztályt György ós 
emberei. De a költő elve nem az irány ősatyjáé, Rousseau-ét 
visszatérni a természethez, a faluhoz, a néphez; nem is egészen 
Petőfié, ki szerint „égbe a népet, pokolba az arisztokráciát!"" 
(Aranyhoz, Pest, 1847 február 4.), hanem a derék, tehetséges n é p 
f iát s vele a romlatlan népi erkölcsöt az úriosztályba vinni, vele 
felfrissíteni. Miklós elégedetlen parasztsorsával s vitézi (úri) 
életre vágyik; Györgyre súlyos büntetés a királyi udvarból való 
kitiltása s Nagyfaluba, a természethez való visszatérése. 

A költői remekművek örök időkre szóló igazságaikkal az élet 
számos viszonyára illenek s a változó idők ú j meg ú j jelentőséget 
találnak bennük. Így van ez Toldival is. Már Gyulai Pál meg-
jegyezte, hogy Toldi Miklós története az emberi élet képe. 

„Ki nem érezte ifjúságában azt a nyughatatlan érzést, azt a szívzajlást, 
amely a családi körből a nagy világba ragadja, hogy felküzdje magát vala-
mire? Kinek nem volt anyja, aki aggódott érte s kit nem töltött el örömmel az 
első siker pillanata?" (Emlékbeszéd Arany J. fölött.) 

De párhuzamot találtak Toldi és a magyar nemzet között, 
mert mindketten megőrizték a szerencsétlenségben is nagyra -
bivatottságuk tudatát s jogukat a szebb jövőhöz. (A gimn. 
tanítás terve s a rá vonatkozó utasítások, 1899.) Miklós és György 
viszonyában célzást hazánkra és Ausztriára. Miklós törekvése 
vájjon nem a „fellendülő nemzeti önérzeté-e, kérdi Beöthy Zsolt, 
mely a másikért való hosszú hátratétel, mellőztetés, elnyomatás, 
békóit lerázni készül?" (Arany János. Képes Irod.-tört.) — Toldi 
és költője között is párhuzamot látott Gyulai Pál. 
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„Toldi Biharmegye Nagyfalujából jő Budára s egyszerre hőssé vívja fel 
magát. Arany a szomszéd Szalontáról szakad Pestre s első müveivel is koszo-
rút nyer." (Emlékbeszéd.) 

Toldi egyik jellemző vonása az erő. Ezt részben m á r a 
tárgya hozta magával: fő indítéka ugyanis a testi erő; de nem 
kisebb benne a lelki erő sem, mely hősét szenvedéseiben is fenn-
ta r t j a s felemeli. Ezen erő nyilvánul eseményeiben, melyekben 
halálra üldözés, emberölés és halálos bajvívás szerepel; de nyi-
latkozik a hangulatok végletes erejében (Miklós temetői elbúsu-
lása s reá csárdai mulatása), a stílus és nyelv természetes, népies 
erélyében. Sok Toldiban az erőteljes kép: mint komor bikáé, 
olyan a j á r á sa ; csaknem összeroppan a rúd vaskezében stb. Ki-
fejezései a szokottnál egy fokkal erősebbek: kedves szava a 
szörnyű, e helyett : nagy; szörnyű vendégoldal, szörnyen meg 
vala indulva; rettenetes pajzs, cudar csillés, iszonyú pogány ha-
rag, igen-igen nagyon, erős kegyetlenül, kegyetlen vadul, iszo-
nyatosképen stb. 

Toldi e sajátságát tévesztette szem elől Toldy Ferenc, midőn 
kifogásolta az óbégat és világ ökre kifejezéseket. Arany a bírálat 
hatása alatt ezeket kéziratában meg is változtatta. Az óbégat 
helyett ezt í r t a : 

„Ki járt itt? mi j á r t itt?", így hüledezének, 
Amiilőn a két nagy farkasra leiének. (VI. 19.) 

A világ ökre helyett pedig ezt tette: 

De amíg eau crillaa lesz a magyar égen, 
Szép emlékezete szájrul-szájra mégyen. (XII. 20.) 

De ösztönszerűen érezte, hogy ezek a lágyabb kifejezések 
nem illenek az egész költeményen végighúzódó erőhöz, s a nyom-
tatott szövegbe nem vette fel őket. 

Toldi e re je azonban sohasem nyers, hanem tapintattal mér-
sékelt. 

Végül Toldi jellemző vonása az ifjúság. Fiatal a hőse, élet-
kora verőfényes tulajdonságaival, fiatalosak motívumai, akár az 
édesanya i rán t i szeretetet tekintjük, akár a vitézi életvágyat, 
melyből nem hiányzik a szép ruha s fényes fegyver varázsa sem. 
Az i f júkor derű je ömlik el hőse evésén, mulatságán, álmán. 

De f ia ta l maga a költő is. Toldi mintegy Arany búcsúzó ifjú-
ságának emléke. Innen hősével való harmóniája , jellemvonásai-
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nak hőse jellemébe, érzéseinek, vágyainak, hangulatainak mesé-
jébe való önkéntelen bevitele; naiv érdeklődése, részvéte, humora, 
gúnyja , mely a mese fordulatai szerint hullámzik. Fiatalos vo-
nás az öreg gyarlóságainak szerető humorral, a f iatal erő felső-
ségérzetével való tekintése, a házasélet, gyermekáldás könnyed, 
félvállról való felfogása. (XII., 19., 20.) 

Általában az egész művön ragyog az i f júság varázsa. Toldi 
e tekintetben felülmúlja Arany későbbi müveit s üde bájban 
Homeros örökifjú époszai mellé állítható. 

Irodalomtörténet. 14 
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Ki járt a pokolban? 
Egy rádióelőadás kedvéért vévén számba a régi pokoljár» 

magyarokat , a r ra a furcsaságra jutottam, hogy a XVII. szá-
zad két pokoljárójának elbeszélésében olyan szembetűnő a 
hasonlóság, amilyen csak azonos irodalmi forrásból, nem pedig 
azonos élményből szokott származni. Vegyük sorra őket. Korra 
régibbnek vallja magát Fiátfalvi György verse, amelyet a sze-
rencsés kezű Szabó T. Attila tett közzé az Irodalomtört. Közle-
mények 1931. évfolyamának 74—86. lapjain. A záróversszak eze-
rint 1626-ban, a Kisküküllő melletti szentgyörgyi scholában ír ta 
a magát verse szakkezdő soraiba rej tő Georgius Fiatfalvi. Ennek 
a névnek e korban való szerepét is tisztázta a közzétevő. Annál 
meglepőbb, hogy a pokolbeli látásnak tartalma teljesen egyezik 
azzal a látással, amelyet ugyancsak az Irodalomtörténeti Közle-
mények egyik régebbi évfolyamában (1915. 439—444, L) a Mihály 
deák értékes kódexéből Dézsi La jos tett közzé, s amelyet azóta 
irodalomtörténeti kézikönyveink is számontartanak Mlkházy 
Szécsi János Rettenetes Dolga címen. (V. ö. Pintér, I II . kötet, 
491. lap.) Szécsi János vallomása végén tanura is hivatkozik: 
„az erdéli vajda és Rákocsi Sigmond nyoltsad magával, az hol 
temetésem vala, siratóim valának". Megindulása az esemény 
időpontját 1645-be teszi. Szécsi prózában, Fiá t fa lvi versben 
mondja el a látottakat. A látottak elmondásának még a sorrend-
jében is megegyeznek. „Elsőben eljőve hozzám egy fe jé r 
galamb", kezdi mind a kettő, s beszámol az angyal figyelmez-
tetéséről. Hősünk nagy betegségbe esik, de az angyal hirtelen 
és csodásan meggyógyítja. Minthogy az ígéretet emberünk nem 
t a r t j a meg, ú j r a megjelenik a galambangyal, megmutatja angyal-
voltát és ú j figyelmeztetéssel eltűnik. Ekkor nagy álom száll 
hősünkre s az álomban Lucifer komornyikja lép melléje, s le-
viszi a pokolba. Ott előbb a fejedelem asztalához jutnak, majd 
végignézik a fösvények, rágalmazók, szitkozódok, hamisak, uzso-
rások, kártyázók, cifrálkodók stb. büntetését. A két szöveg viszo-
nyá t ez a hely példázza: 
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I. A vers: 
„Innét elébb menénk egy küs setét bótba, 

Az mely sok arannyal ékesitvén vala 
Énnekem azt monda, hogy fel vegyek abba 
De nem vőn lelkem rá, hogy fel vegyek monda. 

Jó szerencséd neked, hogy abban föl nem vől, 
Mert fel gyulasz vala annak melegétől 
Az arany azt hozta volna nagy szép színből, 
Hogy meg emésztettél volna mindenestől. 

II . A próza: 
„Ismét előbb mönénk, és mönénk egy sötét barlangba, ki 

teli vala aranynyal, monda az ördög. Végy benne, én nem vevék. 
Monda az Komornyik: jó szöröncséd hogy nem vél: mert ha 
vöttél volna: az mind tüz volt és mindjár t égtil volna." 

Valamelyest ki is egészíti a két szöveg egymást. A prózai 
szöveg nem részletezi a pokol előtt lévő tavat, nem sorolja el 
a pokol folyóinak neveit, a paráznák büntetésénél sem sző taní-
tást közbe, elhagyja a bűnösökkel való beszélgetés nehézségének 
hangsúlyozását is (111—114. vsz.); viszont a vers szenved azáltal, 
hogy a császárok, királyok és urak szekere (nem serege!) a be-
mutatásban megcsonkult, hogy a tolvajok jutalmának festése 
előtt egy versszaknyit elhagyott, hogy Lucifer asztalának körét 
kihagyta, hogy a pokolból való kijutásról elfeledkezik. 

A két látomás stílusának összevetése arra vezet, hogy a 
próza nem keletkezhetett a versből; a prózai feloldásban bizo-
nyára megmaradt volna egy-két mondat vagy sor. A vers annak 
a kornak szokásos bőbeszédűségével oldja fel a látomást; az 
tehát nem mondható elképzelhetetlennek, hogy Fiátfalvi a ma-
gyar prózából írta át versszövegét. A keletkezést megkötő év-
szám ennek nem mondhatna ellen, mert hiszen a vers csak ké-
sői, XVII I . századvégi másolatból ismeretes, s a másolóról a 
közzétevő is megállapítja, hogy kisebbműveltségű, gyakorlatlan 
ember volt. Mégis azt tartom valószínűnek, hogy a két látomás 
közös forrásra megy vissza. De egyik szövegnek sines köze 
Nyéki Vörös Mátyás verséhez, amelyet a verses szöveg kiadója 
gazdag látomásirodalmunkból megemlít. 

Alszeghy Zsolt. 

1 4 * 
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Grillparzer londoni magyar ismerőse. 

Grillparzer 1836-ban utazott Franciaországban és Angliá-
ban, Erről az út járól naplót írt, amelyben a következőket olvas-
suk: „Hatte verschiedenes vor, beschloss aber zu Figdor1 zu 
gehen, um das Nähere wegen der Part ie nach Windsor zu 
erfahren. Fand ihn dort mit ein paar preussischen Windbeuteln, 
<lie ihn um Geld prellen wollten, die er aber herzhaft ablaufen 
Hess. Endlich kam auch Eötvös, ein armer Teufel von Ungarn, 
der nach Nordamerika auswandern will". (London, június 7.) 

Ennyi az egész, amit Eötvösről ír. Ki ez az „armer Teufel 
von Ungarn?" Egykorú magyar feljegyzésekből kiderül, hogy 
Eötvös Mihályról, Kölcsey volt követtársáról van szó. Amikor 
— Kölcseyvel együtt — a követségről lemondani kényszerült, 
elment Károlyi György grófhoz, akinek bejelentette, hogy ki-
vándorol Amerikába, mert elvesztette egy jobb kor utáni remé-
nyét és „szabad intézmények" után vágyódott. Károlyi lebeszélte 
tervéről. „Kár is lenne e becsületes ember és jó hivatalnokért, 
ha azt a haza és a megye elveszítené, főkép mratán ily emberek 
száma v a j m i kevés minálunk.2 Ez 1835-ben volt. Károlyi hiába 
tartóztatta Eötvöst. A következő év tavaszán elindult a messze 
útra — mint Grillparzer naplójából kitűnik — Anglián keresz-
tül. Nagy Károly, Lenau barátja, a híres csillagász, aki egy 
évig (1832—33) utazott az Egyesüli. Államokban, ott tiszteletül 
polgári diplomát kap, Jackson elnök barátságát is megnyeri, 
úgylátszik tanáccsal, ajánlásokkal láthatta el Amerikába készülő 
honfitársát, mert Bár t fay Lászlóhoz írt levelében (Bécs, 1836 
május 16-án) így emlékezik meg róla: „Eötvös úr tegnap eluta-
zott, ajánlásod után megtettem (de nélküle is tettem volna) min-
dent, mit kedve szerént és szükségeihez szinte mint tehetségem-
hez tehettem. Ma hallom azonban, hogy egy lyányt vagy 
asszonyszemélyt is vitt magával, igy legalább puhán fog nyu-
godhatni a szabadság légében.. ."3 

Az életunt és „a hazai viszonyoktól elkedvetlenedett" Eötvös 

1 Figdor bécsi ismerőse Grillparzernek, London nevezetességeit muta t ta 
meg az osztrák költőnek. 

2 Lónyay Menyhért emlékbeszéde gróf Károlyi György felett. 
' Levéltár. Nemz. Múz. 
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Mihály két ízben utazott ki Amerikába. Nehéz küzdelmek, súlyos 
megpróbáltatások után, teljesen kiábrándultan tért vissza hazá-
jába (Lónyay).4 

Fest Sándor. 

A Szencsey-daloskönyv egyik énekéhez. 

Tlialy a Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok (1864) 
első kötetében „Törökök ellen hadakozó magyar vitézek fohásza" 
címen közli a Szencsey-daloskönyv egyik csonka énekét; kor-
meghatározásul ezt jegyzi a cím alá: A XVI- ik vagy XVII- ik 
századból. Az ének kezdősora: Panaszát Ur Isten mi szegény 
hazánknak. Ez az ének Szencsey daloskönyvébe Szenczi Molnár 
Albert Imádságos könyvecskéjéből került. Az előttem lévő 1620. 
évi kiadás 387—88. lapján van meg ezen a címen: Magyar-
országnak panasza és Siralmas Könyörgése az Ur Istenhez. 
Nótá ja : Irgalmazz Ur Isten Immáran... vagy: Az én életemnek 
minden idejében. 

Molnár kiadásából a szöveget ki lehet egészíteni; a Szen-
cséy-daloskönyvből három versszak szakadt ki. Ezek: 

Evangéliumnak praedikáltatása, 
Zönögjön közöttünk ő nagy hangossága 
És könyürgésünknek dicséretmondása, 
Mind éjjel és nappal ő nagy buzgósága. 

Ígéreted szerint mi könyörgésünkben. 
Hal lgass meg Ur Is ten fejenkint ezekben. 
Tar t s meg végig minket egymás szeretetben. 
Hogy örök életben veled legyünk menyben. 

Dicsértessél menyben lakó kegyes Isten, 
Az te szent íiaddal, Christussal egyemben, 
Magasztaltassál fel te dicsőségedben, 
Szent Angyalidtól is áldassál menyekben. 

A versfőkből Paulus Högié olvasható ki. Valószínű, hogy 
a daloskönyv kiszakadt levelének többi részét az a másik ének 
foglalta el, amelyet ugyancsak Molnár közöl Más, Oh én két 
szemeim nótájára címmel, Végy fegyvert kezedben Ur Isten 
kezdősorral. 

Alszeghy Zsolt. 

4 L. cikkemet: Adalékok az emigráció előtti amerikai és magyar érint-
kezések történetéhez. Uránia , 1921, 1—l. sz. 
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Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Tudományos rendsze-
rezés. ötödik kötet. Budapest, 1932, 940 1. A Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság kiadása. 

Pintér Jenő irodalomtörténeti műveiről mindezideig nem jelent meg folyó-
iratunkban ismertetés vagy bírálat. A szerző tiszteletreméltó, de túlzott tar-
tózkodással nem engedte saját munkásságát folyóiratában ismertetni. Túlzott-
nak mondjuk e tartózkodást, mert más szerkesztők nem tesznek efféle meg-
különböztetést saját és mások munkái között, sőt volt eset rá, hogy a szer-
kesztő saját maga ismertette művét saját folyóiratában s mindezen nem ütkö-
zött meg senki. Most azonban nincs már gátja, sőt kötelességünknek érezzük, 
hogy Pintér Jenő irodalomtörténeti munkásságát ehelyütt is méltassuk. 

Pintér Jenő neve ma már fogalom a Toldy Ferencé és Beöthy Zsolté 
mellett. Ügy, amint annak idején ezeknek műveihez, ma Pintér Jenő irodalom-
történeteihez fordul útbaigazításul a tudós kutató éppúgy, mint a tanár, a 
vizsgára készülő egyetemi hallgató, az irodalomban tájékozást kereső közép-
iskolás diák, sőt a nagyközönség is. Pintér Jenő mindeniknek saját szükségletei-
hez mért irodalomtörténetet ad kezébe. Középiskolai tan- és olvasókönyve immár 
több kiadásban a kezdő igényeit, a Képes kiadás két kötete (1928) és a 
Zsebkiadás (1924 és 1926) a nagyközönségét, négykötetes Magyar irodalom-
története a legrégibb időktől Kazinczy Ferenc haláláig (1909—1913), a Mű-
veltség könyvtárában megjelent irodalomtörténete 1900-ig és utóbb kétkötetes 
kézikönyve (1922) a magasabb követelményeket van hivatva kielégíteni. Most 
folyó nagy tudományos rendszerezése, melynek V. kötete van előttünk (az egész 
hét kötetre van tervezve) voltakép első, négy kötetig jutott irodalomtörténe-
tének újradolgozása és elkészültekor befejezése is, saját irodalomtörténeti mun-
kásságának pedig mintegy koronája lesz. Anyagát itt történeti sorrendben adja. 
Az első kötet: a magyar irodalom a középkorban, a XVI. század első harma-
dáig viszi tárgyát, a második: a XVI., a harmadik: a XVII., a negyedik: a 
XVIII. s végre a jelen ötödik kötet a XIX. század első harmadát adja. A szerző 
más tárgyi felosztást is megkísérlett előbbi műveiben. Kétkötetes irodalomtör-
ténete az uralkodó szellemi áramlatokat vette alapul. Ehhez képest mostani 
korbeo6ztása külső, de tekintve, hogy ilyen, századokszerinti felosztás általán 
divatos úgy az olasz mű- és irodalomtörténetben (quattrocento, cinquecento 
stb.), valamint a franciában (például Faguet a XVII., XVIII., XIX. század 
története), sőt még a filozófiai alapon dolgozó Hettner is a XVIII. század tör-
ténetét írta meg (Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts), jogosnak 
tarthatjuk ezt a korbeosztást. Az is visszariaszthatta, hogy a szellemtörténeti 
felosztás valóban a forrongás állapotában van még s leszűrt eredményei nin-
csenek, sőt még a fundamentum divisionis is vita tárgya. Ahhoz az irodalom-
történethez, melyet ő ad, s mely leginkább a német Grundrissek módszerét 
követi, egészen jól illenek a felvett keretek. Ezeken belül írói egyéniségek sze-
rint halad s műfajok szerint rendezi anyagát. 
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Pintér Jenő célja mindenekelőtt ismertetni az irodalmat. Maguknak a mű-
veknek tartalmát adja elsősorban s ezzel kitűnő szolgálatot tesz azoknak is, 
akik elsőízben ismerkednek meg velük s azoknak is, kik csak felújítani akarják 
ismereteiket. Aki tudja, mily nehéz valamely mű tartalmát úgy elmondani, hogy 
az, aki nem olvasta is, tiszta képet kapjon felőle, s aki ismeri, ne érezze lényeges 
részek hiányát, az méltányolni fogja a szerző simánfolyó, kellemes, világos 
tartalomelmondásait. Utána következik a mű irodalomtörténeti jelentőségének 
megállapítása, valamint esztétikai és más tárgyi szempontú méltatása. Egészen 
új eljárása Pintérnek, hogy lírai költemények gondolat- és érzésfolyását is adja. 
Idéz belőlük egyes strófákat is, de megtaláljuk minden nagyobb lírikus jelen-
tősebb költeményeit ily tartalmi ismertetésben. Ezeknél több esztétikai mél-
tatást is szeretnénk, a könyv kissé fösvényen ad ilyeneket, de egészbenvéve 
ezt az újítást szívesen fogadjuk. 

Igen sikerült újítása továbbá a szerzőnek, hogy az életrajzokat évszámok 
szerint részekre bontva naplószerűen adja. Ez a szabadabb forma lehetővé 
teszi több kisebbjelentőségű részlet beszövését, mellékes észrevétéleket, intimebb 
adatok közlését, amelyek az életrajz szigorúbb formájába nem fértek volna bele. 
Mindez színesebbé, vonzóbbá, érdekesebbé teszi az életrajzot, elevenebbé a sze-
mélyt és a kort egyaránt. S a fontosabb évszámok így méginkább emlékeze-
tünkbe vésődnek, mint összefüggő előadás mellett. 

Pintér Jenő általában szélesebb művelődéstörténeti keretet ad az irodalom-
nak. mint az eddig szokásos volt. A jelen V. kötetben is, mielőtt az írók életének 
és munkásságának jellemzéséhez fogna, bevezetésül ily fejezeteket bocsát előre: 
Történeti mozzanatok. Műveltség, iskolák. Nyomdászat, könyvkiadás. Hírlapok, 
folyóiratok. Színészet, színházak. Irodalmi társaságok. Maga a művelődéstör-
téneti bevezetés 67 lapot foglal el. Bőven tárgyalja Széchenyi munkásságát is, 
mely nagyrészt szintén kultúrtörténeti értékű. Ugyané fejezetek találhatók a 
IV. kötetben is s így lesz a továbbiakban is; az első köteté természetszerűen 
a legterjedelmesebb. 

Legnagyobb újítása azonban a szerzőnek az, hogy összefüggő történetét 
adja a magyarországi latinnyelvű és nemzetiségi irodalmaknak is. Az irodalom-
történetnek fogalmi problémája: vájjon csak a magyarnyelvű vagy a Magyar-
országon használt egyéb nyelvek irodalma is beletartozik-e? A régebbi, tisz-
tán nemzeti szempontokat követő irodalomtörténet feladatát a magyarnyelvű 
irodalom történetével megoldottnak vélte. Ma a kultúrtörténeti és szellemtör-
téneti felfogás hiányosnak látja amazok nélkül a magyar irodalomtörténetet. 
Hiszen latin nyelven is magyarlelkű szellemi termékek szólaltak meg s ezekről 
már a régebbi nemzeti irodalomtörténet is kénytelen volt némileg tudomást 
venni. A nemzetiségi irodalmak közül pedig a német nagy hatással volt saját 
irodalmunkra, amint viszont mi is hatottunk őreá s még inkább a többi nem-
zetiségi irodalomra. S ez a hatás a mi értékünk is. Nem kívánhatjuk Pintértől, 
hogy ez elhanyagolt, bár újabban örvendetes lendületnek indult területen ő 
végezze el nemzedékek kutató, feldolgozó munkáját. Érdeme, hogy Irodalom-
története által szélesebb érdeklődés körébe vonta e problémákat Maga írja a 
XVII. századi latin irodalmat tárgyaló fejezet bevezetéséül: 

„Ez az irodalom a maga feldolgozatlanságában ma még olyan, mint egy 
alig ismert földrész az első vázlatos feltérképezés után: csak a legkiemelkedőbb 
csúcsokat és a legszembeszökőbb vonalakat ismerjük belőle. Ha valamikor 
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egybegyűjtik és feldolgozzák az ellenreformáció korának kimagaslóbb latin-
nyelvű szellemi termékeit, a XVII. századi deák irodalom terjedelme, sokoldalú-
sága és értékessége csodálatot fog kelteni." 

Még nagyobb nehézségekkel kellett a nemzetiségi irodalmak történetét 
illetőleg megküzdenie, kivéve a németet, melyre Pukánszky Béla jeles könyvei 
már elég útbaigazítást adnak. 

A szerző könyveinek eddig is legnagyobb erőssége széleskörű, pontos, meg-
bízható repertóriuma volt. Alig kell mondanunk, hogy ez az erénye ebben 
a könyvében is érvényesül. Felsorolja a jelesebb kiadásokat s utána az illető 
irodalmat 1932-ig a nagy, vezető művektől a legfrissebb doktori értekezésig. 
Gyakran idézi a jelesebb írók, irodalomtörténészek nézetét js a szerzőről vagy 
müvéről, olykor egyes problémákról. 

Pintér Jenő e hatalmas kötettel (940 lap) ismét jelentékenyen gyarapí-
tot ta irodalmi érdemeit. Hisszük, hogy törhetetlen munkakedve és ereje nem 
sok idő múlva befejezésre juttatja nagyszabású vállalkozását. 

Zlinszky Aladár. 

Herczeg 1 F e r e n c emlékezése i . Singer és Wolfner I. I. R.-T. kiadása. 
264 1. 

Hetvenedik születésnapjára Herczeg valóban fejedelmi ajándékkal lepte 
meg nemzetét. Hozzáfogott élete regényének nagyszabású megírásához s e 
műből megjelent az első kötet, mely a költő életének ifjúságát mondja el a 
Fenn és Lenn megjelenéséig. Ragyogó kötet, érdekes és megindító, egy tudatos 
nagy író tudatos életének változatos rajza, a magyar irodalomnak, de a magyar 
irodalomtörténetírásnak is eseménye. Nem afféle „Dichtung und Wahrheit". 
Igazság — a költő tollán. Egyben végleges leszámolás azzal a felfogással, 
amely Herczeg nagy művészetében bizonyos melegséget nélkülözött. Herczeg 
Ferenc sohasem volt efféle én író. ö is életét, dús és érdekes életét írta mindig, 
de a szobrász formáló erejének halhatatlan művészetével s nem az önmagát 
kirakatba helyező némely „modern" író ön-festegető személyeskedésével. A szub-
jektív hang, leplezetlenül, ritkán bár, de eddig is megszólalt nála. A Padlás-
létrán, a Lószőr-vitéz, a Rákóczi-induló, a Kiskorú testvéreink, Az idén nem 
lesz nálunk karácsony meghatott szeretettől remegő sorai feledhetetlenek hű 
olvasói előtt. Most egész hatalmas opus-ezal, egy ötkötetre tervezett önélet-
rajzzal tárja elénk optimista lelkét és még itt is kissé rejtezkedő, de tagadha-
tatlanul: nemes szívét, jóságos lényét. 

A tudomány számára e mű nélkülözhetetlen kincsesbánya lesz. Mert írtak 
már Herczegről könyvet, ahogy szellemes módján maga ír ja: „művelt, igazság-
szerető és jótollú írók is", de úgy érzi ő (és jól érzi), nálánál hivatottabb e-
munkára senki sem lehet. Iróművészetének tudatos alapvonása s az isteni kegye-
lem, hogy így érhette meg az öregség korát: őt predesztinálják e feladat el-
végzésére. Hogy mit tanul e könyvből az irodalomtörténetírás? Alig van lap, 
mely újságot ne hozna vagy legalább régibb adatokat pontosabbra nem javí-
tana. Családjának eredete, ősei, nagyszülei, rokonsága s mindenek előtt apjá-
nak és anyjának, József bátyjának és Mici húgának története csupa új és intim 
adat, melyeknek közlése közben mindig fülünkbe hangzanak a Lószőr-vitéz s 
Q Padláslétrán című darabjaiban már kissé intonált hangulatai. Szubjektív 
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emlékei közé szórt pedagógiai, politikai és társadalmi gondolatai, ötletei raké-
tákként világítanak bele a családi otthon, a tanterem s a mulatóhely mécs-
\ilágaiba. Tudományunk közvetlen tanulságai e kötetből: például első olvas-
mány ai (atyja könyvtára: 44. 1.), diákkori irodalmi kísérletei (Kobold című 
hetilapja, melyet 8—10 példányban ő maga írt, 67. 1., e amely Deák Ferenc 
kezébe is eljutott), első Jókai-regénye (114. 1.), középiskolai tanulmányainak 
pontos megállapítása (Temesvár, Szeged, Fehértemplom), egy ifjúkori tréfás 
bökk-verse (138. 1.), 1931-ben előkerült önképzököri versei (köztük egy 1500 
hexameterben írt „tréfás • hősköltemény", a Btrciász, 150. 1.); A dolocai nábob 
leányá ban Tarján Gida modellje és Ócskáié: Ladányi főhadnagy (156. 1.), a 
Gyurkovicsok igazi modelljei, fatális párbajának hiteles leírása, első német 
tudósításai Versecről a Pester Lloyd szómára, a Fenn és Lenn megírása a fog-
házban stb., stb. Valóban az elképzelhető legfeszültebb érdeklődéssel olvassuk 
e könyvet, mely pontos, mint egy tudományos mű és elragadó, mint egy 
regény. Korunkban, a regényesített életrajz korában, a mi nagy Herczeg Feren-
cünk megmutatta, hogy ebben a műfajban is egyszerre első mester lett : így 
kell az igazat, szépen, ízléssel megírni. Herczeg önéletrajzi műve avval a nagy 
tanulsággal is jár, hogy van, igenis van lángész ép testtel és ép lélekkel, nemes 
családi érzéssel, mely a költő tollára himnikus sorokat visz az özvegyasszony 
típusáról, aki erélyével megmenti családját az anyagi romlástól. Ura halála 
után a költő édesanyja üzletet vezet, késő éjjel is számolgat s Herczeg müvé-
nek talán legmeghatóbb és legszebb lapja a 149., amelyen ezt írja: „A Gond-
viselés különös kegyelme, hogy most, midőn hetven éves fejemet az írógép fölé 
hajtva, ezeket a sorokat írom, anyám ott iil a szomszéd szobában és ellenőrzi 
a szakácsnő számadását". Isteni ajándék ez, egy sújtott nemzet hálájáért. 

Rubinyi Mózes. 

H a j d u J á n o s : E ö t v ö s József báró e l s ő min isz tersége (1848). 
Budapest, 1933. 283 1. A M. T. Akadémia kiadása. 

Az a néhány lapnyi tömör helyzetrajz, melyet br. Eötvös József életrajz-
írója, Fercnczi Zoltán, harminc évvel ezelőtt a címben írt tárgyról nyújtot t , 
Hajdu János könyvében terjedelmes, gondosan részletezett monográfiává bővült. 
Ebből most már nemcsak az első magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
megalakulásáról, tevékenységéről s az egykorú nevelésügy állásáról nyerünk 
történetileg hiteles tájékozást, hanem a művelődésünk további sorsát illetőleg 
oly fontos szervezési munka részeseiről — személyi vonatkozásban is. 

Megtudjuk, hogy Eötvös nem csupán legfőbb politikai irányítója volt a 
vállalt feladatnak, hanem a szellemi magvetés ellenőrzését sem mulasztotta el. 
Mutatja ezt a pesti evangélikus iskolában tett látogatása. Helyesen jegyzi meg 
róla a szerző, hogy ez „Eötvös nemes egyéniségének megvilágításán kívül a 
régi és . . . új korszak közti különbséget is jellemzően kidomborítja". 

Természetes, hogy az ismert viszonyok közt a minisztérium megszerve-
zése, még a kitűnő államtitkár, Szász Károly segítségével is gondot okozott. 
Nem azért, mintha nem lett volna elég munkaerő. Ellenkezőleg, akárcsak ma : 
„Az egyes állásokra való jelentkezés oly nagymértékű volt, hogy a miniszter-
nek külön hivatalos nyilatkozattal kellett a további pályázati ostrom elé gátat 
vetni." (A 91 folyamodó közt szerepel a későbbi neves nyelvtudós, Ballagi Mór 
is, aki könyvtáros szeretett volna lenni.) 
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Igen érdekes a könyvnek az Egyetem korszerű átalakítását ismertető 
fejezete is. A mi szempontunkból érdemes itt a megemlítésre, hogy „Eötvös 
felkérésére Toldy Ferenc is közzétett egy irodalomtörténeti tanszék szervezésére 
vonatkozó tervezetet. Addig a bölcseleti hallgatók számára volt hetenként 
egy órás magyar irodalom, azonban Toldy . . . szerint az egész nem sokat 
jelentett. Az ő javaslata szerint lenne: 1. Egyetemes világirodalom; 2. hazai 
tudomány- és irodalomtörténet külföldi vonatkozásokkal; 3. féléves tanfolya-
mok az egyes modern (német, francia, angol, olasz) irodalmakról, olvasmá-
nyokkal". 

A közműveltség egykorú részletkérdéseit más irányban is számos becses 
adattal jellemző munka bő levéltári kutatáson alapul s a teljes szakirodalom 
felhasználásával készült. Köszönet illeti a M. T. Akadémiát, hogy a szerző 
e hasznos, ismeretbővítő művének megjelenését lehetővé tette. B. Gy. 

Sós Marg i t : A r a n y J á n o s irodalmi e l l enzéke . Pécs, 1933.901. 
(A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem magyar intézetéljen készült dolgozat.) 

E munka összefoglalja mindazon irodalmi támadásokat, melyek Arany-
Jánost irodalmi pályáján érték az Elveszett alkotmánytól balladáin és lírai 
költeményein át Toldi szerelméig s jelzi azon törekvéseket, melyek Petőfit elő-
térbe helyezték Arany rovására. A szerző igyekszik ez ellenzéki megnyilvánu-
lásokat elvi szempontra visszavinni, az ifjú, új irányával érvényesülni nem 
tudó nemzodék harcára az Arany költészetében kiteljesedett s klasszikussá vált 
népies nemzeti irány ellen, de ez csak Vajda János támadásainál látható. 
Tolnai Lajos állandó ellenzékisége inkább kötözködő irigykedésre, Földy Gézá-
nak Buda haláláról írt elítélő kritikája hírlapírói felületességre, Sárvárv Antal 
támadó verse Aranynak a Tölgyek a la t t c. költeményére pedig csak szeszélyre 
vihető vissza. Az idő minden tekintetben Aranynak adott igazat. A tárgyát 
teljesen kimerítő dolgozatba egy hiba csúszott: a 27. oldalon tévesen tulajdo-
nít ja br. Kemény Zsigmondnak a M. Szépirodalmi Szemle 1847. II. 2. számá-
ban megjelent névtelen kritikai cikket. Szerzője köztudomás szerint Toldy 
Ferenc. Nagy Sándor. 

Juharos F e r e n c : A m a g y a r o r s z á g i j e z s u i t a i sko ladrámák 
története . Szeged, 1933. 

Ez az értekezés két részre oszlik : az első tíz lap a magyar dráma kezde-
téro vonatkozó megállapítások ismétlése; a másik, a nagyobb rész adatközlés. 
A dolgozat azonban igen szerény kísérletnek tekinthető, mert az ifjú szerző, 
sajnos, még a magyar szakirodalmat sem ismeri eléggé s így természetesen nem 
is használta fel. Adatközlése sem teljes; ezt jelzi már az is, hogv csak a Nem-
zeti Múzeumban levő programmok tartalmát mondja el, míg az Egyetemi Könyv-
tár gyűjteményét csupán cím szerint sorolja fel s még ezt sem a saját ellen-
őrzése alapján. A kéziratos egyháztörténeti forrásoknak is jobban utána kellett 
volna járnia s nem másodkézből ismertetnie, mint ezt a nagyszombati házra 
vonatkozólag teszi. Hiszen az Egyetemi Könyvtár Ab. 123. és 125. jelzésű kéz-
iratához könnyen hozzáférhetett volna! Ugyancsak e háznak 1741-ig terjedő 
História Domus-át nem is látta. Nem használta az egri háznak az egri 
püspöki könyvtárban levő, a budainak a Nemzeti Múzeumban található 1737-ig 
terjedő részét, a kolozsvárinak ugyanott őrzött, a gyöngyösinek, a győrinek, 
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kalocsainak, pécsinek stb. ismert lelőhelyein némi fáradsággal megközelíthető 
háztörténeti köteteit. De még az Egyetemi Könyvtár gazdag gyűjteményének 
felhasználása is hiányos, mert a História Domus-okból sem állította össze az 
előadott darabok jegyzékét. Az is kelletlenül hat, hogy amit állítólag hasz-
nált, — megbízhatóság szempontjából — annak bemutatása is kételyeket 
támaszt. Szakolcát illetőleg pl. 1731-ből nem veszi számba a Bacchus című, —' 
1745-ből pedig a Szedecias című darabot; a budai háznak állítólag használt 
forrásából kihagyta 1737-ből a syntaxisták és grammatisták ott említett darab-
já t , — 1738-ból az Ambitio infelix stb., 1753-ból az Eszterházi, 1761-ből a 
•Saul című darabokat. Az előadott művek számbavétele tehát nem teljes és nem 
pontos. A fennmaradt darabok sora sem teljes; még olyanok is kimaradtak 
belőle, amelyeket már az előző szakirodalom számbavett és méltatott. Maga a 
talaj is, amelyen épít, ingadozó, mert a külföldi irodalom alig, vagy csak másod-
kézből ismeretes előtte. Pedig e hiányok jórészét az eddigi magyar szakirodalom 
ismerete alapján is észre lehet venni. Kerekes Abel. 

G y ö r g y Lajos két ú jabb t a n u l m á n y a . Tárgytörténeti jegyzetek 
Mikszáth anekdótáihoz. Budapest, 1933. 48 1. Irodalomtörténeti Füzetek. 
Szerk. Császár Elemér. 42. sz. — Magyar anekdótáink Naszreddin-kapcsolatai. 
Cluj-Kolozsvár, 1933. 23 1. Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk. György 
Lajos. 54. sz. 

Az itt említett két dolgozat nem ismeretlen olvasóink előtt, mert egy 
ízben már szóba kerültek folyóiratszemlénkben. Az első ugyanis eredetileg az 
Irodalomtörténeti Közlemények 1932. évfolyamában, a második pedig az Erdélyi 
Múzeum idei évfolyamában jelent meg. Érdemes azonban külön is felhívni a 
figyelmet rájuk, mint a maguk nemében példaszerű munkákra, melyeket a szak-
ember s a művelt érdeklődő egyaránt élvezettel forgathat, a hasonló kérdéssel 
foglalkozó kutató pedig igen jó mintát talál bennük az anyagfeldolgozás mód-
szerét illetőleg. Másfelől az is fontos, hogy az irodalombarátok szemét el ne 
kerülje az a két gyűjteményes sorozat sem, melyekben e dolgozatok megjelentek, 
s amelyeknek szerkesztői ily módon is megkönnyítik a folyóiratokban hama-
rabb feledésbe menő értékes munkák további hatását. 

A két sorozat eddigi füzeteinek nagy számából látni, hogy mindkettő 
életképes vállalkozás; akik közelebbről ismerik őket, azt is tudják róluk, hogy 
tudományos szempontból becsesek és hézagpótlók. Sajnálatos lenne, ha közép-
fokú iskoláink tanári és ifjúsági könyvtáraiból hiányoznának. M. V. 

Lelkes I s t v á n : A m a g y a r - f r a n c i a barátság aranykora . 
(1879—1899. Fejezet a magyar liberalizmus történetéből.) Budapest, 1933. 
322 1. [Bibliothèque de l 'Institut Français à l'Université do Budapest 23.] 
A szerző kiadása. 

Egy letűnt korszak jóhiszemű önámításának története: ebben foglalható 
össze ennek a nagy buzgalommal, sok utánjárással és szép fölkészültséggel 
megírt könyvnek tartalma. Magyar részről 1871-ben a Franciaország megcson-
kítása elleni tiltakozással kezdődött az a rokonszenv, melyet a másik fél 
1879-ben a szegedi árvízkárosultaknak juttatott segítséggel viszonozott. Az így 
induló összemelegedés vagy tíz évi kölcsönös bókolásban tetőződött, de volta-
képen mindvégig csak megtévesztő külsőségekben nyilvánult és utóbb a nyilvá-
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nósság ulőtt sem titkolt kiábrándulással végződött. A nagy barátkozás főmoz-
gatója Madame Adam a La Patrie Hongroise című, annakidején (1884) nálunk 
sokat emlegetett mű írója. Róla szól legrészletesebben a szerző. Kár, hogy nem 
idézi Veres Pálnéra vonatkozó sorait, melyekben pedig több őszinteség látszik, 
mint a többi — honfitársai szerint — állítólag az írónő pesti barátaitól sugal-
mazott kedvező nyilatkozatokban. Ez annál természetesebb, mert a szóbanforgó-
idézet nem sovinizmusunknak hízelgő bók, hanem a magyar nagyasszonynak a 
női hivatást illető célkitűzését dicséri. Mellesleg az is megemlíthető lett \olna, 
hogy Veres Pálné volt az, aki M. Adamnak Az ember tragédiája téves megíté-
lésében helyreigazítással szolgált. Mindennek könnyen hozzáférhető irodalmi 
nyoma van. B. Gy. 

Kozocsa S á n d o r : Az 1932. év irodalomtörténet i munkássága . 
Budapest, 1933. 54 1. Pallas-nyomda. (Irodalomtörténeti Füzetek. Szerk. Csá-
szár Elemér. 48. sz.) 

Ilellebrant Árpád elévülhetetlen érdemeket szerzett könyvészeti irodal-
munk terén azzal a kitartó, lelkiismeretes, áldozatos munkájával, amellyel 
1885-től kezdve a legújabb időkig végigkísérte legnemzetibb tudományunk évi 
termését. Méltó utóda Kozocsa Sándor. Benne talán még fokozottabb mérték-
ben megvannak a kiváló bibliográfus erényei; mindenesetre kiérdemli hálánkat, 
az Irodalomtörténeti Közlemények hasábjain évről-évre közölt repertóriumaiért. 
Ilyen szakszerű egybeállítások nélkül az irodalomtörténetíró helyzete nagyon 
nehéz; erejét kénytelen bizonytalan eredményű keresgélésekkel gyöngíteni; így 
készen kap mindent s megvan az a megnyugvása is, hogy anyaggyűjtése nem 
hiányos. Az Irodalomtörténeti Füzetek szerkesztőjét elismerés illeti meg, hogy 
vállalatában helyet szorított a gazdag tartalmú gyűjteménynek; a szerző 
pedig méltán számíthat megbecsülésünkre fáradságáért. P. J. 

A z Erdé ly i M ú z e u m - E g y e s ü l e t . . . E m l é k k ö n y v e . Szerkesztette 
György Lajos. Cluj-Kolozsvár. 1933. 129 1. 

A szellemi folytonosság hű ápolásának szép bizonysága e becses ki-
advány, mely az erdélyi magyarság legtekintélyesebb tudományos testületétől 
Nagybányán (1932 aug. 25—28. napjain) tartott vándorgyűlés történetét 
(Kántor Lajostól) és az ugyanakkor elhangzott tartalmas előadások egy részét 
közli. Az Erdélyi Múzeum-Egyesületnek négy szakosztálya van. Ezek: 1. Böl-
csészet-, nyelv- és történettudományi sz.; 2. Természettudományi ez.; 3. Orvos-
tudományi sz.; 4. Jog- és társadalomtudományi sz. A bennünket ezúttal köze-
lebbről érdeklő első szakosztály ülésén Gyalui Farkas, a Petőfi életrajzából 
ismert gróf Teleki Sándor alakját elevenítette fel tömör, érdekes adatokkal 
tarkított , színes előadásában; Kántor Lajos pedig Kölcsönhatás a magyar és 
román népköltészetben címen a kétfajta lakosság költői szemléletében számos 
feltűnő egyezésre mutatott rá. Megjegyezte azonban, hogy a távolság miatt 
kölcsönhatásból nem magyarázható párhuzamok közös forrásból is származ-
hatnak; továbbá az sem hagyható figyelmen kívül, hogy hasonló körülmények 
rokon kifejezési formát is hozhattak létre. (E mű különnyomatban is meg-
jelent.) Az említett cikkeket és az egyéb szakokat képviselő többi értékes 
tanulmányok élén Boros György gondolatokban gazdag elnöki megnyitója 
olvasható. Az Erdély tudományos életében eseményt jelentő kötet szerkesztésé-
vel járó fáradozás: György Lajos érdeme. i. y. 
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A K e c s k e m é t i K a t o n a J ó z s e f - K ö r É v k ö n y v e az 1913—32. 
é v e k r ő l . Szerkesztette Hajnóczi Iván. Kecskemét, 1933. 90 1. 

A címben írt ízléses kiállítású füzet igen örvendetes képet nyújt arról az 
eredményes buzgalomról, mellyel a Marton Sándor elnöklete alatt működő iro-
dalmi társaság alapszabályszerü céljainak megvalósításán fáradozik s Kecske-
mét városa polgárságának áldozatkész érdeklődéséről, mellyel Katona József 
•emlékének méltó ébrentartását elősegíti. Amannak bizonysága a Kör munkás-
ságát ismertető tartalmas kiadványok sorozata, emezé a Társaság vezetőségé-
nek, rendes és pártoló tagjainak díszes névsora. Ez utóbbiak közül külön is 
említést érdemel, hogy Szappanos Sándor nyug. táblai bíró elhúnytakor végren-
deletiig ötezer pengőt hagyott a Kör számára irodalmi célokra. A jelen ki-
advány a Kör múltjáról és mostani működéséről szóló részletes tájékoztatón 
és több figyelemreméltó szépirodalmi dolgozaton kívül számos, a Katona-kultusz 
körébe tartozó verses és prózai közleményt foglal magában (köztük Császár 
Elemérnek és Hajnóczi Ivánnak tárgyi tekintetben is kiemelésre érdemes alkalmi 
felolvasásait). M. V. 

É v k ö n y v . Kiadja az Izr. Magyar Io>dalmi Társulat. Szerk. dr. Szemere 
Samu. Budapest, 1933. 334 1. 

E díszes kiállítású kötet a címben írt irodalmi társulatra vonatkozó rész-
letes tájékoztatón kívül számos zsidó vonatkozású tudományos és szépirodalmi 
dolgozatot foglal magában. Palágyi Lajos Vajda János és a zsidóság viszonyát 
ismerteti. Megállapítása szerint „Vajda nem volt a felekezetiesség híve. A re-
cepció körül való buzgólkodást is csak azért helyeselte, mert kívánta, hogy a 
magyar nemzet a zsidóságot megbecsülje". Csergő Hugó a nemrég elhúnyt 
Palágyi Lajos (1866—1933) irodalmi jelentőségét abban látja, hogy ő volt 
az, „aki a magyar költészetben . . . először adott hangot a modern szociális 
érzésnek és ezt a szociális érzést testvéri összhangban tudta egybeforrasztani a 
nemzeti érzéssel". Zsoldos Jenő Mendelsohn a magyar szellemi életben címen 
azt hangoztatja, hogy a híres zsidó bölcselő ismeretének nyomai Baceányi, 
Verseghy, sőt Kölcsey műveiben is kimutathatók. Az értekezés végeredménye, 
hogy „a magyar szellemi életben Mendelsohn egyrészt szimbolizálta a zsidó 
embereszményt és képviselte a hitbe torkolló halhatatlanság eszméjét, másrészt 
újból időszerűvé tette a racionalista teológia problémáját és útjára lendítette a 
populáris német esztétika gondolatrendszerét". К. O. 

M á t y á s Sándor: V a r g h a Gyula . Magyar Irodalmi Dolgozatok a 
debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti 
Szemináriumából. Szerkeszti Pap Károly. I. füzet. Debrecen, 1933. 

Az értekezés először Vargha Gyula életét tárgyalja három szakaszban. 
E tagolás a költő élete külső körülményeinek alakulásával jár párhuzamos 
úton. A másik terjedelmesebb fejezetben Vargha Gyula költészetének a korszerű 
hagyományokba való beépítettségét, tartalmi elemeit, majd a kortársakéhoz 
mért viszonyát, idegen költők esetleges ráhatásait ismerteti s végül néhány köl-
temény szerkezeti és stílbeli megfigyelése után a költő alkotó módszerét pró-
bálja meghatározni. Vargha Gyula müveinek teljes jegyzéke és gondos biblio-
gráfia zárja a tanulmányt. 

Mátyás Sándor nagy odaadással és lelkesedéssel foglalkozik tárgyával. 
Bár e tárgy még nagyon is közel esik a jelenhez, láthatóan törekszik ítéleteit 
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a történeti távlat jegyében megfogalmazni. Ügyesen mozog az éppen a tárgy-
közelségből származó nehezebb vagy kényesebb kérdések között. Sok és sokféle 
anyaggal dolgozik s általában van ereje az anyagrészek együttartásához. 
Elemző és összefoglaló készsége különösen a középső, Vargha Gyula költésze-
tének tartalmi elemzésében, van keményebb próbára téve. Részben mert a szerző 
a tartalmi valóságok mögé tekintésben még bátortalan, másrészt pedig, minden 
észrevevése egyforma súlyt követelvén maga számára, néha fogalmazási sablo-
nok által menti meg a kihullni készülő anyagot az összefoglalás számára. 
Az így felötlő hibák azonban tiszteletreméltó erényekből fakadnak, a szerző 
módszerbeli hagyománytiszteletéből és teljességre törekvéséből. 

Kerecsényi Dezső. 

Tolnai Gábor : E r d é l y m a g y a r irodalmi élete . Szeged, 1933. 
141 1. (Értekezések a M. Kir. Ferenez József-Tudományegyetem Magyar Iro-
dalmi Intézetéből, 11. sz.) 

Nehéz, de szép feladatra vállalkozott e könyv ifjú szerzője, mikor egy 
aránylag rövid múltú s mégis szerfölött bonyolult szellemi folyamat kialakulá-
sáról próbált áttekintést adni. Díc^retére válik, hogy korát meghaladó világos 
látással ismeri fel a folyamat főtényezőit s az anyag megfelelő csoportosításá-
val elfogadható, sőt szemléletes képet tud ídni a háború utáni erdélyi, öncélú 
irodalmi élet fokozatos kibontakozásáról. 

Forrásai alapján helyesen mutat rá a kényszerszülte változás előzmé-
nyeire, majd hiteles adatok szerint sorra veszi az irodalmiság különböző moz-
zanatait és irányítóit. A tárgyi és személyi vonatkozásban tájékozottságra 
valló seregszemle után a legújabb helyzetképet s annak mélyebb indítékait is 
józan valószerűséggel fejtegeti. Az esztétikai szempont mellőzése látszatra 
hiánynak tűnik fel, pedig az adott esetben ez inkább tapintat jele. X. 

K i n c s E l e k : A d y h a t á s a . Mátészalka, 1933. 51 1. 
Felesleges alanyi részletekkel megtűzdelt dolgozat, mely Ady hatását tár-

gyalja a mai költőkre s az esztétikára; végül védelmezi magyarságát. Irodalmi 
forrásokra nem hivatkozik, ilyeneket alig használ; tárgyalása nem módszeres, 
sok benne a fiatalos túlzás, de kevés a használható gondolat vagy megfigyelés. 
Ha a szerző egy-két jelentősebb Ady-tanulmányt átolvas, bizonyára máskép 
írja meg munkáját. N. S. 

P e r é n y i J ó z s e f : Pécs i M á r i a elbeszélő m ű v e i . Budapest, 1933. 
35 1. Csáthy-kiadás. 

Helyes tárgyválasztás, ügyes meseszövés, kellően indokolt, valószerű, 
emberábrázolás, jó .szerkezet, kellemes előadás: nagyjában ezek azok a tulaj-
donságok, melyeket az átlagolvasó a szórakozásul kézbe vett szépirodalmi 
könyvtől elvár. Pécsi Mária regényeiben és novelláiban többnyire meg is találja 
ezeket s így nem csoda, ha az írónő közönsége egyre növekszik. A feléje for-
duló rokonszenvben bizonyára része jut együttérzést sugalló lirizmusának és 
nemes életszemléletéből származó, tartalmas reflexióinak. Komolyabb fajsúlyú 
müveinek i t t jelzett sajátságait az egyes regények és novellák gondos elemzése 
nyomán emeli ki legújabb kritikusa, Perényi József. A mult és jelen irodalmi-
ságát éber gonddal figyelő, érdemes szerzőnek az írónő összes munkáira kiter-
jedő tanulmányszerű áttekintése igen világos képet nyújt a tárgyalt anyag 
esztétikai értékéről. _ V. M. 
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Vincze Fr igyes : Felsőkereskedelmi iskoláink és Eötvös 
József báró reformtervei . Budapest, 1933. 19 1. Pátria-nyomda. 

Ez a szép tanulmány újabb igazolása Imre Sándor ama megállapításá-
nak, mely szerint a Karthausi szerzőjének művelődéspolitikai eszméi ma is kor-
szerűek. A szerző dolgozatából ugyanis kitűnik, „hogyha Eötvösnek a közép-
fokú oktatással kapcsolatban kitervelt közgazdasági irányú oktatási javas-
lata annak idején törvényerőre emelkedett volna, úgy már egy félszázad óta 
jól és célszerűen megszervezett szakoktatásügyünk lehetne." X. 

Farkas László: Gróf Széchenyi Is tván és a „Balatoni Gőz-
hajózás". Veszprém, 1933. 57 1. 

Széchenyi kisugárzó erejű életének jellemzésére kitűnően rávilágít ez ^ 
nagy gonddal készült értekezés. A szerző szorgalmas és minden részletre ki-
terjedő munkával gyűjtötte össze adatait, amelyekkel a kérdést kidolgozta. 
Így elevenedik elénk az a hősies erőfeszítés, amelyet Széchenyinek ki kellett 
fejtenie, hogy ebben az úgyszólván „epizód"-szerfi programmjában sikert tud-
jon elérni. Elgondolása, mint mindig, itt is nagyszerű volt: a Balatont bele 
kell kapcsolni az országos kereskedelem főútvonalaiba. Sajnos, tervének csak 
álomszerűen rövid valóságát látta meg. A politikai viszonyok gátlása, az ő 
idegeinek összeroppanása mindent felborítottak. A „Kisfaludy" hamar be-
végezte szolgálatát. 1846 október 18-án tette meg első útját Füredtől Kené-
séig. 1848 szeptember 21-én utoljára szelte át a Balatont Füredtől Szemes 
felé. Széchenyi születése napján bocsátották vízre s ugyanazon a napon végezte 
el utolsó útját. bf. 

Minay Lajos: A N a g y k u n s á g e g y elfe lejtett költője. Turkevc, 
1933. 

Meleghangú értekezés a korán sírba szállt költőről: Nagy Imréről. 
A szerző az életrajzi adatok ismertetése után Nagy Imre költészetét méltatja. 
Sajnos, ez nem nagyon sikerült. Igen homályos, lírai hangulatban felolvadó 
képet rajzol a költőről. Igaz, hogy Nagy nem volt jelentékeny költő, mind-
azonáltal költői motívumainak pontos elemzésével meg lehetett volna jelölni 
azt az irányt, amelyből kiindult s amelynek ihletkörébe tartozott. Ezáltal a 
szerző sokkal konkrétebb eredményhez jutott volna, másrészt pedig Nagy Imre 
helyét is tisztábban láthatnék. ss. 

Baróti Dezső: Juhász Gyula. Szeged, 1933. 
A szerző tanulmányában Juhász Gyula költészetének stílus- és eszmei 

fejlődését vizsgálja. A röviden, de erősen lelki vonásokkal felvázolt életrajz után 
Juhász költészetének első hatáselemét az Ecole Parnassienne-ben találja. Ekkor 
jelentkező szubjektivitása azonban csakhamar elszakítja őt ettől az iskolától. 
Tisztán csak esztétikai jellegű ihletét a magyarság életéből vett élményelemok 
váltják át, amelyeket erősen befolyásolnak vallásos és filozófiai behatások is. 
Költészete ekkor teljesen az impresszionizmus jegye alá kerül s itt bontja ki 
azokat a sajátságosan passzív szemlélődésből, realizmusból és melanchóliából 
összeszövődő hangulati szépségeit, amelyeket főleg Szegedhez kapcsolódó táj-
költeményeiben lehet legvonzóbban megtalálni. Újabb költeményeiben erősebben 
csendül fel lírájában a katholikus hang, amelynek népies ízben megmélyült reme-
két a Tápai Krisztusban adja. 
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Baróti Dezső tanulmánya finom ízléssel s gondos elmélyedéssel készült. 
Különösen sikerült az első része, ahol Juhász költészetének a franciákhoz való 
viszonyát elemzi. Többi részében vannak elnagyolt lapok. Az a szubtilis elmé-
leti világítás és szellemi távlat, amely analízisét az első fejezetben kíséri, itt 
elmarad Éppen azért i t t mintha egy kissé szűkkörűvé esnék össze az érteke-
zés esztétikai nivója. De mindvégig megmarad előkelő, választékos stilisztának 
s olyan szempontokra törekvőknek, amelyekkel ritkán találkozunk. (Is. 

Kästner Jenő: A Jókai -kódex és az obszerváns kódex-
irodalom. Budapest, 1933. 

Kastner Jenő kiváló tanulmánya a .Jókai-kódexhez fűződő problémákra 
kíván feleletet nyújtani. Megállapítja, hogy a fordító spirituálisán gondolkozó 
ferencrendi szerzetes volt, aki előtt egy olaszországi kézirat volt. Csak így 
magyarázható meg az a nagy egyezés, amely a Jókai-kódex és a Fioretti között 
észlelhető. A fordító a Boszniában hittérítéssel foglalkozó obszerváns-rendhez 
tartozó fráter lehetett, aki fordításával egyrészt térítő társainak, másrészt a 
kissé szabadabb életet élő konventuálisoknak akart tanulságul szolgálni. Való-
színűnek kell tartanunk, hogy amikor az obszervánsok Budán letelepednek, a 
kolostorukkal szemben lakó és magyarul tanulni óhajtó beginák részére lemásol-
ják az obszerváns ideált kifejező magyar Fiorettit. Ugyancsak ennek a szellem-
nek a vonásait hordozzák magukon még a Virginia-, Simor- ós Lobkovitz-
kódexek is. A tanulmány végső eredménye az, hogy az eddig általánosan feren-
ces eredetűeknek nevezett kódexek családjában meg kell különböztetnünk 
obszerváns és konventuális eredetű, beginák és klarisszák számára készült 
kódexekot. Ezen belül az obszerváns-begina alcsoport tagjait a Jókai-, Simor-, 
Virgina- és Lobkovitz-kódexek alkotják. Kastner Jenő értekezése megmélyítette 
azt a fénysávét, amelyet Horváth János feltett sejtése világított bele a Jókai-
kódex problémáiba. db. 

Rózsa Fejér: François Rákóczi II. dans les mémoires fran-
çais de soil temps. II. Rákóczi Ferenc alakja korának francia emlékiratai-
ban. Pécs, 1931. 50 1. (A pécsi Erzsébet-Tudományegyetem Francia Intézetében 
készült dolgozat.) 

Kellemes, könnyű és vonzó olvasmány minden tudományossága mellett 
is. A mindenképen érdekes tárgyat sok idézet élénkíti a XVIII. század francia 
memoár- és regényirodalmából. Rákóczi egyénisége a francia írók különböző 
szempontjai ellenére is egységesen domborodik ki az olvasó előtt. Szerző tárgy-
körét azzal szélesíti, hogy a Rákóczival kapcsolatban álló levél- és memoár-
írókról is ad jellemzést. De-Fournaux abbénak Rákócziról írott dicsőítő köl-
teményét szerettük volna teljes egészében olvasni. К—r A—a. 

Margit Jezerniczky: Les impressions en Français de 
H o n g r i e (1707—1848). Francianyelvű magyarországi nyomtatványok (1707— 
1848). Szeged, 1933. 104 1. (A szegedi egyetem Francia Philologiai intézetének 
kiadványa.) 

Negyvenhat, Magyarországon készült francia művecske a tizennyolcadik 
századból, száztizenegy a tizenkilencedik század első feléből képezi tárgyát 
Jezerniczky vizsgálódásának. Eredetiek vagy fordítások; szépirodalmi, erkölcsi 
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vagy iskolai jellegűek; nemcsak önmagukban érdekesek, hanem fényt vetnek 
a korszak szellemi életére s ennek külső megnyilvánulásában a typographia 
fejlődésére is. összegyűjtésük a szerző munkájának gyümölcsöző eredménye 

К—r A—a 

Vándor Gyula: Olaszország' és a magyar romantika. (Az olasz 
és a magyar jellem egymáshoz való viszonya a magyar romantika irodal-
mában.) Pécs, 1933. 105 1. „Dunántúl" pécsi egyetemi könyvkiadó és nyomdai 
részvény társaság. 

„Mit tudtunk az olaszokról?" és „Hogyan ítéltük meg az olaszokat?" 
Ezekre a kérdésekre felel e munka а XIX. század első felének irodalmi ter-
mése alapján. A töretlen úton haladó anyaggyűjtés azt mutatja, hogy az 
olaszországi élet képe nem eredeti szemlélet, hanem inkább német és francia 
könyvek nyomán alakult ki minálunk. Jellemző, hogy bár Itália szellemi 
hagyományai nem maradtak ismeretlenek a magyar földön, az olasz nép — e 
tanulmány szerint — a szabadságharcig (csekély kivétellel) nem örvendett 
valami nagy rokonszenvnek. A viszony utólagos megváltozása igazolja Köl-
csey megállapítását: „Az ember s az emberiség, korához s helyzetéhez képest 
időről-időre más-más testi és szellemi alakot vált." 

A kutatás újabb irányelvei körül tájékozott szerző ' — zárófejezetében — 
a későbbi helyzetképre is vet egy röpke pillantást, sőt előzőleg Jókainak 
Egy az Isten c. regényével részletesen foglalkozik; de akkor tárgyi vonat-
kozásban Kisfaludy K., Petőfi és Arany nevét is megemlíthette volna. 

B. Gy 

Grosschmid Lajos: Másodfokú alakok algebrája. Budapest, 
1933. 758 1. Szent István-Társulat bizománva. 

A hatalmas kötet szerves egészében és egységében összefoglalja mindazt 
a szétágazó anyagot, amely ennek a tudománykörnek — még a külföldi szak-
irodalomban is csak szórványosan mutatkozó — algebrai alapvetését jelenti. 
A mű, elindulván az elemeken, mind mélyebbre hatol az összefüggések láncola-
tán, sohasem tévesztvén szem elől, hogy első részletesebb bevezetésül kíván 
szolgálni a felölelt diszciplínák tanulmányához. D. J. 

Irodalomtörténet. 15 



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, Brisits Frigyes, 

Pintér Jenő.) 

I. Folyóiratok. 

A Cél . — 1933. évf. 10. sz. Méhely Lajos: Berzeviczy Albtrt fajszem-
lélete. Vitacikk. 

A Pes t i Hir lap V a s á r n a p j a . — 1933. évf. 38. sz. Kmlékfüzei Her-
czeg Ferenc születése hetvenedik évfordulójára. (A jeles íróra vonatkozó sok 
képpel.) A füzet cikkei: Bónyi Adorján: Herczeg Ferenc. Tömör, magvas jel 
lemzés. „Nem öregedik meg, mert megfürdik a sárkány vérében: a magyar nom-
zet lelkében, amelyet nem elég érezni, hanem hirdetni és szolgálni kell, mint ő 
tette minden könyvében." — Harsányi Zsolt: Hetven év. Ilerczeg Ferenc élet-
útjának rövid áttekintése. — Csathó Kálmán: „Ne érzelegj, kadét." Jellemző 
adatok Herczeg Ferencről, mint magánemberről. — Farkas Imre: Látogatás 
Herczeg Ferenc édesanyjánál. Érdekes adatok a nagy író és édesanyja viszo-
nyához. — Pannonius: Herczeg Ferenc nőalakjai. „Női alakjai nem égi, de 
nem is pokoli lények, hanem csak emberek." — Tamásy Ernő: Herczeg Ferenc 
és a magyar történelem. „Herczeg Ferenc történelmi tárgyú regényeiben és 
színdarabjaiban a költő képzelő- és kifejezőereje Mohács nemzetének sorsán 
való elborulás ösztönzéséből gyulladt ki, kapott szárnyat." — Balla Antal: 
Herczeg Ferenc a politikus. „Minden szónoklatnál és agitációnál többet hasz-
nált a köznek az ő zajtalan, de szívós és céltudatos közéleti tevékenysége." 

A e v u n i . (Milano.) — 1933. évf. 2—3. sz. Oscar Márffy: Lettere inedite 
di due Arcivescovi ungtresi al Card. Frederico Borromeo. Forgách Ferenc eszter-
gomi érseknek Nagyszombatban 1607 december 23-án kelt, — és Pázmány Péter-
nek Pozsonyban 1619 január 3-án kelt, Borromeo Frigyes milánói bíbornokhoz 
intézett, eddig kiadatlan latin levele. (Ez az érdekes adatközlés olasznyelvű 
tájékoztató kíséretében különnyomatban is megjelent. Milano. Società éditrice 
„Vita e Pensiero", 1933. 4 1.) 

B u d a p e s t i Szemle . — 1933. évf. 9. sz. Kapi Béla: Az etikai elem 
Arany Jánosnál. Arany költészete a költői, nemzeti és emberi erkölcs gyö-
nyörűséges egyesülése. — Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a 
Bach-korszakban. A Bach-korszak a magyar regény és novella megizmosodásá-
nak és óriási számbeli megnövekedésének kora. Ekkor vívja a magyar eredeti-
ség döntő és végül is diadalmas csatáját a francia romantikával, s ekkor éri 
el mind több alkotása a világirodalmi színvonalat. — Kéky Lajos: Oláh Gábor 
regény-trilógiája. A táltos fiú, A szárnyas ember és az Űj evangelium című 
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regények tanulmányszerü bírálata. „A regény több méltánylást érdemel részle-
teiben, mint egészében. A történetnek minden irrealitása mellett is szép és 
szívünkhöz szóló, hogy' álmodja széppé az életet, hogy' tesz egy nagy hit és 
vágy rabjává egy nem közönséges lelket." — 10. sz. Berzeviczy Albert: Szé-
chenyi Stádiuma megjelenésének százados fordulója. Elnöki megnyitó az Aka-
démia 1933 X. 2-i ülésén. — Szász Károly: A Kisfaludy-Társaság alapitói. 
Tömör, kegyeletes megemlékezés első szépirodalmi társaságunk tíz alapítójá-
ról. — Marczali Henrik: Berzeviczy Gergely magyar alkotmánytervezete Napó-
leonnak ajánlva (I.). A Napoleon számára, 1809-ben készült alkotmánytervezet 
magyar fordításának közlése. — Oláh Gábor: Irányzatosság és irodalom. Nem 
kell félnünk attól, hogy az irodalom teljesen hasznossági irányzatúvá fajul. 
Nem pedig azért, mert a három leghatalmasabb és legköltőibb érzés, a szere-
lem, a természet és a mulandóság érzése, sohasem rendelhető alá hasznossági 
célnak, még művészi formájában sem. — Osászár Elemér: Arany János és 
Gyulai Pál egy fiatal hölgy torzító tükrében. Sós Margit Arany János irodalmi 
ellenzéke (Pécs. 1933. 90 1.) című művének elítélő bírálata. — 11. sz. Kornis 
Gyula: A költő és a lélekbúvár. Herczeg I'erenc irodalmunkban a gyermeki 
lélek egyik legnagyobb ismerője. A gyermekek lelkének kis ablakain nagy-
szerűen be tud látni, mert a maga gyermekkori lelkében teljesen otthonos. 
A költő karizmatikus lélekbúvár volt mindig s Emlékezéseiben is az. A tudo-
mányos pszichológusoknak ikertestvérük: csakhogy „módszernek" nevezett 
szerszáma sokkal ékesebb és gazdagabb veretű. — Marczali Henrik: Berzeviczy 
Gergely magyar alkotmánytervezete Napoleonnak ajánlva. (II. és bef. közi.) 
Berzeviczy Gergelyben két eszme tartotta a lelket. Egyik a szabadság: annak 
érvényesülése minden akadály közepette; a másik az evangélikus hithez való 
ragaszkodás. — Kéky Lajos: Abonyi Lajos. Eredeti és rokonszenves írói 
típust képvisel irodalmunkban Abonyi Lajos. Életét úgy formálta a sors, hogy 
annak élhetett, amihez kedve volt. Megismeri s szívébe fogadja a magyar 
középosztály eredeti alakjait s a magyar patriarchális élet jellemzetes képeit. 
Nagyon szerette a népet s ez a szeretet megszépítette annak életét és eszmé-
nyítette lelkét. Népies novelláiban van igazi ereje. — Berzeviczy Albert: Her-
czeg Ferenc üdvözlése az Akadémiában. (Elnöki beszéd 1933 október 2-án, Her-
czeg F. születésnapja 70-ik fordulója alkalmából.) Herczeg F. ma elismert 
vezére a magyar szépprózának, annak minden ágában, a regényben, színműben 
s a kisebb elbeszélő műfajokban. 

Debrecen i Szemle. — 1933. évf. 6. sz. Laurentzy Vilmos: Apácai 
Csere János Calendarium Perpetuuma. Apácai Csere János Encyklopaedája 
XXIV. részének, az öröknaptárnak s a hozzátartozó jóslásoknak ismertetése 
és közlése. — 7. sz. Hankiss János: Debrecen a francia népszerű regényben. 
Adrien Robert La Princesse Sophie (1851) és Clémenc Bobért Kossuth ou les 
Hongrois (1851) című regényének tanulmányszerű, részletes ismertetése. — 
Simon László: V. Hugo Cromwelljének egyetlen és eddig ismeretlen magyar 
fordítása. Viktor Hugo Cromwellje 1837-ben szólal meg magyar nyelven, Dobos 
János egykori, híres ceglédi református lelkész fordításában. A műből csak az 
I—II. felvonás fordítását tartalmazó 278 lapnyi, kéziratos töredék maradt 
ránk. — Lengyel Imre: A világháború képe regényirodalmunkban. Az első 
regénycsoport szerint a világháború: nemzeti tragédia (Szabó D.: Elsodort 
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falu), a második szerint: az ember tragédiája (Herczeg P.: Arany hegedű; 
Zilahy L.: Két fogoly; Oláh G.: Deák György); a harmadik szerint: életiskola 
(Balassa L: Front; Komáromi J. : Zúg a fenyves és A régi szerető); a negye-
dik szerint: megváltás egy rosszabb életből (Berkes I.: Sárfészek; Gesztesi 
Balogh G.: Kataklizma); a riportregéhyek szerint: vadászkaiarid, amely máso-
kat is érdekelhet. (Markovics Bodion.) — 10. sz. Gaál István: A természet-
rajongó Gárdonyi. (I.) A természeti igazság keresésében és a természeti lények 
szerepeltetése módjában Gárdonyi a francia Karr Alfonzhoz áll legközelebb 

Élet. — 1933. évf. 14. sz. Pornay Gyula: Garay János költészete. 
Garay költészete híd Vörösmartytól Aranyig. Főindítékai: a szefetet és szere 
lem, családi érzés, vallás, hazaszeretet és szabadságvágy, illetőleg demokratikus 
érzelmek. Ezek művészi együtthangzása a Csatár című műve. — 15. sz. 
Brisits Frigyes: Irodalmi önismeret. (Az esztergomi katholikus író-napon el-
mondott beszéd.) A katholikus irodalom alaptétele az a paradoxon, hogy nincs 
külön műfajiságú katholikus irodalom, hanem vannak írók, akik katholikusok 
és ugyanakkor tehetségek, művészek, alkotó erők. — (N. N.) : Levél az eszter-
gomi írónapról. „Egy szemtanú kritikai észrevételei." — 16. sz. Berénvi László: 
Versenyt az esztendőkkel. Babits Mihály költészetének jellemzése. A kettős 
egyéniség harcában az emberrel szemben a költő mindig erősebb Babitsban, 
innen clzárkózási vágya, a Végtelenen át a szépség felé való emelkedése. -— 
17. sz. Alszeghy Zsolt: A gáláns irodalom kora. (A budapesti katholikus fő-
iskolán tar tot t tíz előadás egyikének vázlata.) Az 1711 és 1786 közti kornak 
egyéni vonásai s ezek magyarázata az ú. n. gáláns szellem uralomra jutásával 
érthetők meg. E szellemből származtatható az alkalmi költészet divata is, 
továbbá az új műfajok: az elmélkedő levél, a bölcselkedő versezet, államregény. 
— 19. sz. Censor: A filmgyártás nhója az 1932—33. évben. (Gondos film-
szemle.) — 2,0. sz. Boros Vilma: Batsányi János. Kegyeletes megemlékezés a 
Kassai Magyar Múzeum alapítójáról; pályája összefoglaló méltatása. — 23. sz. 
Dobó Sándor: János vitéz. Kacsoh Pongrác — Petőfi műve nyomán készült — 
népszerű daljátéka a Király Színház 689 előadásán kívül a Nemzeti Színház-
ban, az Operaházban és sok vidéki színpadon sikert ártott. 

E r d é l y i Hel ikon. — 1933. évf. 7. sz. Halász Gábor: A három 
Babits-arc. Az első arc a korszerű, a nemzedéki. A kortárs-Babitsot a valóság 
exotikuma érdekelte. Világát a szép szavak és játékos formák ködtestéből maga 
teremti: minden, ami reális, ingerli, de minden inger elveszti realitását, mihelyt 
hozzányúl. A második arc a fejlődő, az alkalmazkodó. Ha költészetét addig a 
képzelet szerepjátszása jellemezte, stílusát a dekoráció, most hangban és mon-
danivalóban személyesebbé válik (Sziget és tenger). Az Istenek halnak, az 
ember él c. kötete idillben próbálta rögzíteni az átmenetet, összeforrasztani a 
terveket és a meglevőt. A harmadik arc a visszatérő, az örök. Az új kötet (Ver-
senyt az esztendőkkel) diadalmas vállalása a maga által is elhagyottnak, a 
modornak, amely e fokon már a lényeget jelenti. A valóság exotikuma most a 
valóság víziójává tágul. — 8. sz. Csuka Zoltán: Szenteleky Kornél (1893— 
1933). Kegyeletes megemlékezés a nemrég elhúnyt vajdasági íróról. Családi 
neve Sztankovics Kornél volt; főművei: a Kesergő szerelem s az Isola Bella 
című regények és az Ügy fáj az élet című novelláskötet. 
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E r d é l y i Múzeum. — 1933. évf. 7—9. sz. Veress Endre: Gr. Kemény 
József. (1795—1855. Bef. közi.) Amit rendkívüli szorgalmával Kemény József 
a honismertetés terén mívelt, avval maradandó emléket állított magának az 
irodalomban. (A tanulmány függeléke közli gr. Kemény József 1833-ból szár-
mazó napló-könyvét és irodalmi munkásságának 244 dolgozatra utaló köny-
vészeti jegyzékét, továbbá a személyével kapcsolatos képek és hasonmások fel-
sorolását.) — Hofbauer László: Döbrenlei Gábor Erdélyi Magyar Tudós Tár-
sasága. (1817—1821.) A Társaságot — a bécsi udvar rideg ellenzése miatt — 
r.em sikerült megszervezni, de azért e törekvések az akadémiai mozgalmak fej-
lődéstörténetében jelentős helyet foglalnak el. — Hofbauer László: Döbrentei 
Gábor ismeretlen akadémiai tervezete. Adatközlés a M. T. Akadémia kézirata 
alapján. 

Győri Szemle . — 1933. évf. 4—6. sz. Vargha Dámján: Költő szép-
ségek Szent Imre őslegendájában. (II. és bef. közi.) A Szent Imre-legendà 
írója Vargha D. szerint Boldog Maurus, eszmei célokat tartott szem előtt és 
gyönyörű irodalmi művet alkotott; az író lelkének szükségleteként született 
meg az Imre-legenda, melyben szinte kiáradó érték a keresztény magyar élet-
szeretet. — Lám Frigyes: A győri német színészet története 1742—1820. (II.) 
A tanulmánynak Benyovszky Károly (A pozsonyi m. színészet tört. 1867-ig) 
nyomán közölt érdekes adata, hogy a legelső magyar színjátszó Győrött 
Nuszől (-- Nauseul) József bécsi burgthcateri színész volt 1802 ben. Győrött 
három darabot adatott elő — magyar nyelven — társaságával, amely össze-
sen négy tagból állott. — Kozocsa Sándor: Ráday Gedeon ismeretlen levelei. 
Iiorbély Mihály tiszaroffi birtokosra vonatkozó három levél 1737—1745-ből. 

Irodalomtörténet i K ö z l e m é n y e k . — 1933. évf. 3—4. sz. Horváth 
Cyrill: A verses Katalin-legenda és a neoplatonizmus. A szerző — egy a Miner-
vában megjelent cikkel szemben -*- kétségbe vonja, hogy a Katalin-legenda 
piatonikus szellemű alkotás. Szerinte tagadhatlan, hogy vannak skolasztikus 
elemei. — Viszota Gyula: Gr. Széchenyi István elmeállapota és halála. (II. és 
bef. közi.) Az idetartozó adatokból kitűnik, hogy Széchenyi a boszámíthatlan-
ságig elborult elméjű volt, mikor Almási Balogh Pál a döblingi tébolydába 
kísérte. A beteg állapota 1851-ig a legnagyobb mértékben aggasztó volt, majd 
némi nyugodtság, sőt 1857-től a házkutatásig határozott javulás mutatko 
zott. A házkutatás ismét izgatottá tette, búskomorsága újra erőt vett lelkén 
s ily állapotában önkezével vetett- véget életének. — Solt (Speneder) Andor: 
Drámairodalmunk német kapcsolatai 1792-től 1837-ig. (II. és bef. közi.) Egy 
európai értelemben vett romanticizmus kialakításában a német motívumoknak 
legfeljebb annyi szerepük volt, hogy regényes hangulatukkal megkönnyítették 
a francia romanticizmus divatjának elterjedését. A magyar és német dráma 
kapcsolata esetében is megismétlődött egész irodalmunk fejlődéstörténeti ebe: 
az európai forma és nemzeti tartalom forrt össze egy sajátos magyar szinté-
zisbe. — Waldapfel József: Katona első történeti drámái. (II.) Az Aubigny 
dementia és az István, a magyarok első királya című darabok részletes elem-
zése, különös tekintettel e drámák kialakulásának külső és belső indítékaira. — 
Adattár: Iiexa Dezső: Írói tisztetledíjak a Nemzeti Színházban 1858— 60-bun. — 
Gulyás József: Kazinczy F. ismeretlen levelei Szentmiklóssy Alajoshoz. (1814 
február 27—1820 szeptember 15.) — U. a.: Gr. Teleki József legelső kéziratai 
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a sárospataki könyvtárban. — Gálos Rezső: Verseghy F. ismeretlen dráma-
töredéke. (Zotmund.) — U. a. : B. Orczy Lőrinc kiadatlan levelei. (4 lev. 1750-
ből.) — Halász Gábor: Gyulai P. gyermekkori verse. (Villám és sír. Ballada.) — 
U. a.: Két Bessenyei-dokumentum. (Kollár Ádám két fölterjesztése a királyné-
hoz.) — Waldapfel József: Egy régi pesti címtár színészet- és drámatörténeti 
adatai (1815-ből). — U. a.: Ámor és a halál. (Verseghy ily című versének 
forrásával.) — Kozocsa Sándor: Petelei István levelei Gyulai Pálhoz (9 lev. 
1881—1898-ból). — U. a.: Török Károly levele Gyulai P.-hoz az 1874-es 
Petőfi-kiadás ügyében. — Timár Kálmán: Egressy Gábor szobra. — Gálos 
Magda: Juranits László levelei Batsányi Sándorhoz (17 lev. 1822—1837-ből). 
— Kerekes Emil: Tompa Mihály egy ismeretlen levele (1857 március 16). — 
Könyvismertetések: Kerekes Emiltől, Solt Andortól, Hegedűs Zoltántól, Szabó 
Dávidtól, Zádor Imrétől. — Irodalomtörténeti repertórium az 1932. évről 
Kozocsa Sándortól. 

K e r e s k e d e l m i Szakokta tás . — 1933—4. évf. 1—2. sz. Rubinyi 
Mózes: Herczeg Ferenc. Meleghangú megemlékezés a hetvenedik születésnapját 
ünneplő költőről (utalással szépirodalmi művei gazdasági vonatkozásaira). 

K a t h o l i k u s Szemle . — 1933. évf. 10. sz. Várdai Béla: lierez»g 
Ferenc. Abszolút magaslatokat ért el nemcsak a regény és novella terén, hanem 
a drámai költészet legváltozatosabb műfajaiban. Különösen a novellának 
néhány világmestere közt foglal helyet. A kifejezés elméssége, talpraesett szel 
lemessége, komikai ereje tekintetében a magyar elbeszélő prózát előtte el nem 
ért tökéletességre emelte. Ha nem tartozik is kimondottan katholikus íróink 
közé, mégis a legnemesebb írói egyéniség mindazok között, akik a millenium 
táján a liberalizmus vizein útnak indultak. — 11. sz. Juhász Kálmán: Egy 
olaszországi tanulmányai közben püspökséget vesztett tudós. Verancsics Faus-
tus életének áttekintése. 

Lítera tura . — 1933. évf. 8. sz. Innocent Ernő: Filléres irodalom, vagy 
irodalom fillérekért? Csak a kiadóknak kellene kisebb haszonnal megelégedniök 
és a filléres irodalom irodalommá lehetne. — Wagner Lilla: Bessenyei, az első 
magyar pacifista. Bessenyei békeszerető nyilatkozatai főként A természet világa, 
a Tarimenes utazása és a Beszéd az országnak tárgyárul c. műveiben szembe-
tűnők. — Palágyi Lajos: Reviczky Gyula önérzete. Adat arról, hogy Reviczky 
keveselte a tiszteletdíjat, melyet neki egyes alkalmakkor felajánlottak. — 
(N. п.): A költő húsz esztendeje. Megemlékezés Szegedy Istvánról költői pályája 
huszadik évfordulóján. — Vajda -János: Négyszemközt Gelléri Andor Endrével. 
Beszélgetés a fiatal íróval eddigi sorsáról és műhelytitkairól. — 9. sz. Féja 
Géza: A magyar író társadalomszemlélete. Szabó Pál, a biharugrai parasztíró 
igazában a nagy természetidillnek s az agráridillnek kizengésére született. De 
a magyar élet társadalmi valója egyre inkább a társadalmi kritika és harc 
felé vezeti. Látókörének tágasságára és géniuszának bátorságára jellemző, hogy 
a saját osztályával szemben ugyanolyan éles a kritikája, mint a többi osztá-
lyokkal szemben. — F. Zs. : Még egyszer „filléres irodalom, vagy irodalom 
fillérekért". Ha akármelyik elszánt magyar kiadó igazi Kosztolányi- és Babits-
regényeket próbálna piacra dobni 20 filléres áron, hamarosan becsukhatná a 
boltot. — Kemény István: A jugoszláviai magyar irodalom válsága. Az idő-
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leges szélcsendet pár hete ismét minden eddiginél vehemensebb nyilatkozat-
háború töri meg; pedig a vajdasági irodalom nem alkotott annyit a múltban 
és nincs oly kedvező helyzete a jelenben, hogy az efféle személyeskedéseit meg-
engedhetné magának. — Marek Antal: A szlovenszkói betű sorsa. A szlo-
venszkói magyar írók a „Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezet" megerő-
sítésén fáradoznak. I t t jelennek meg a közeljövőben a legjelentősebb szlovenszkói 
magyar könyvek. — L. I.: Mit csinálnak a dunántúli írók? "Vidéki lapoknak 
adják regényeiket, novelláikat, a szedést eltétetik, különnyomatot csináltatnak. 
Így készült a „Nemzedékek" legtöbb könyve. — Faragó Sándor: Heine és Petőfi. 
Kertbeny Károly több ízben meglátogatta Párizsban a beteg Heinét s Petőfi-
fordításait is bemutatta neki; kötetben megjelent Petőfi-fordításait is Heinének 
ajánlotta. — 11. sz. Supka Géza: Herczeg Ferenc önarcképe. Idézetek Herczeg 
Ferenc Emlékezései-ből. 

M a g y a r Közép i sko la . — 1933. évf., 9—10. sz. Relkovic Néda: 
A gráci egyetem legrégibb magyar hallgatói (1586—1640). A gráci egyetem 
anyakönyvének bizonysága szerint a magyar Szent Korona országainak terü-
letéről való hallgatók száma a négyszázat is meghaladta. A névszerinti felsoro-
lást kísérő adatok között számos irodalomtörténeti vonatkozású is akad. 

M a g y a r K u l t ú r a . — 1933. évf., 9. sz. Bangha Béla: A katholikus 
irodalom belső gátlásai. Arra a kérdésre, miért nem fejlődik ki a francia modern 
katholikus irodalomhoz mérhető katholikus irodalom nálunk, négy okkal felel: 
1. a hivatalos katholicizmus a belső erők és életértékek kultuszában a sajtó 
és irodalom jelentőségét nem értékeli; 2. ennek a kérdésnek intézményes moz-
gatásával senki sem törődik; 3. az igazi katholikus lélek sincs bőven a katho-
likus sajtó és irodalom munkásaiban; 4. végül nincs meg az anyagi alapozott-
ság. — 10. sz. Nagy Miklós: Harsányi Lajos. Az ötvenéves és negyedszázados 
írói működését ünneplő papköltő pályájának rajza. — 13—14. sz. Oláh-Vas 
Tamás: A beteg költő. A Nyugat egyik cikkének kapcsán arról elmélkedik, 
mennyiben katholikus Babits Mihály. A „dogmátlan katholicizmus" emberei 
közé sorolja; megütközik a Mécsről mondott nyilatkozatán és beteg sóvár-
gásának gyógyításául az éppen Babits fordította Amor Sanctus gondolat-
világában való elmerülést ajánlja. — 15—16. sz. Nagy Miklós: A megújuló 
irodalom útjai és gátjai. Az esztergomi katholikus írónap kapcsán tisztázza 
a nemzeti jelleg és katholicizmus viszonyát, a tendencia és szépség kapcsolatát 
és a világnézet jelentőségét hangoztatja minden írói megnyilatkozásban. — 
20. sz. Nagy Miklós: Herczeg Ferenc. A fiatal Herczeg a nyugodt polgári jólét 
levegőjében írja könnyű romantikájú történeteit; benső adottságai és külső 
körülményei a realizmus és az ebből kialakult új magyar és széppróza mes-
terévé teszik; megérinti a magyar politika erős rengése is. Világnézetében az 
impasszibilité hűvös távolsága nyilvánul meg. Irodalmi munkásságának fény-
kévéjéből csak a világnézet mélyebb izzása hiányzik. — Gogolák Lajos: Juhász 
Gyula, a költő. Űj magyar típus, a szegedi ember jelenik meg a költészetében: 
a kollektív lelket keresi, ez a kollektív lélek pedig a szegedi népi katholicizmus. 

M a g y a r S z e m l e . — 1933. évf., 9. sz. (szeptember). Győry János: 
Üj magyar folyóiratok. Folyóiratainkból az egységes front körvonalai nagyjából 
már kivehetők. A társadalompolitikát közös akarattal előtérbe állítva, a bal-
oldalt és jobboldalt egymáshoz közelebb hozva, mindenik tábor egy új magyar 
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alkat világnézeti hátterének kialakulásán munkálkodik. — Katona Jenő: Két 
költőarc. Szabó Lőrinc és Mécs László irodalmi arcképe. Mécs László a zava-
ros korban inkább önmaga körül néz, s a tömeg közé vegyül; Szabó Lőrinc 
viszont önmagába és művészetébe merül egyszerűen és póztalanul. Vájjon melyik 
lát igazabban a végtelenbe? — Máthé Elek: Alfa és omega. Ravasz László ily 
című kétkötetes prédikáció-gyűjteményének tanulmányszerű ismertetése. Ravasz 
László egyéniségében nincs meg a művésznek és költőnek az a pát.hosza, mely 
annyira elválaszthatatlan Prohászka egyéniségétől. Kettejük vallásosságában 
teljesen azonos az Isten által való elhivatás tudatossá váló megérzése, de 
Ravasz egész egyénisége szelídebb és szenvedélytelenebb. Az igehirdetői fele-
lősség nagy lelkiismereti kérdései belőle is - előtörnek, mint Schleiermacherből. 
De ami talán a legfontosabb megegyező vonás kettejük között: az a tartalom 
és forma összhangja. — 11. sz. (november). Bisztray Gyula: Madách a szín-
padon. Az Ember tragédiája színpadravitele ötletének legelső nyomát a Sür-
göny c. napilap 1864 október 9-i számában találjuk. A darabot először 1883 
szeptember 21-én adták elő a budapesti Nemzeti Színházban. Az első külföldi 
bemutató Hamburgban volt 1892 februáí 15 én. Berlinben, Bécsben és Prágában 
is előadták. A Nemzeti Színház decemberben tar t ja meg a mű ötszázadik 
előadását. 

M a g y a r Zsidó S z e m l e . — 1933. évf., 5—8. sz. Zsoldos Jenő: Ka-
zinczy Ferenc és a zsidóság (III.). Részletes tanulmány a nyelvújítás vezérének 
a zsidósághoz való viszonyáról. 

N a p k e l e t . — 1933. évf., 9. sz. Németh Antal: Madách drámai költemé-
nyének bemutatója ötven év előtt. Részlet a szerzőnek „Az Ember Tragédiája 
a színpadon" c. sajtó alatt levő könyvéből. — 10. sa. Szinnyei Ferenc: Az öreg 
Arany. A költő lélekrajza vonatkozással az őszikék önvallomásaira és a mar-
gitszigeti tartózkodásra. — Pukánszkyné Kádár Jolán: Az összehasonlító 
irodalomtörténet magyar feladatai. A nyugati művelődési áramlatok áthasonu-
lásának vizsgálata vezet rá a nemzeti lélek és alkotóerő tökéletesebb ismere 
tére s értékelésére. 

N y u g a t . —- 1931. évf. 3. sz. Horvát Henrik: Jegyzetek a versfordításról. 
„Nincs fordítás az ,átültetés' értelmében, csak ,utánköltés' — ,újjáköltés' van. 
Az eredetivel rokon mellékzöngék megszólaltatása egy másik idióma szavaival 
és ha kell, fogalmilag más szavainak mellékzöngéivel: ez volna a. fordításnak 
elfogadható meghatározása. — 5. sz. Móricz Zsigmond: Az irodalom és a Faji 
Jelleg. Hozzászólás ahhoz a hírlapi vitához, amely Hegedűs Lóránt és Négyesy 
László közt- tört ki. A cikkíró Négyesy felfogását a nemzetiességről elavultnak 
és szűkkörűnek tartja. .— Gyergyai Albert: Ambrus Zoltán. Méltató pálya-
kép Ambrus Zoltán ötven éves írói jubileuma alkalmából. Ambrus az európai 
magyar író első és legszebb példája. Európaiassága azonban nem felszínes kül-
földieskedést jelent, hanem magasabb embereszményt. Másik jellemző vonása 
a századvégiség.— 6. sz. Móricz Zsigmond: A magyar lélek válsága és a nem-
zeti irodalom kötelessége. Polemikus válasz Négyesy Lászlónak. A mai nem-
zeti irodalomnak az kell, hogy a kötelessége legyen, hogy feltárja a nemzet igazi 
életét és segít iránymutatással a nemzet életprogrammjának megteremtésében. 
— Kosztolányi Dezső: Nagy Endre. Az írónak, s főként az előadóművésznek 
jellemzése. — 10. sz. Surányi Miklós: Irodalmi életszemlélet. A magyar irodalmi 
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életszemlélet a forradalmak óta megfeneklett egy idejét múlt urambátyámos 
hyperkonzervatizmuson, amely miatt a magyar irodalom tíz esztendő óta záto-
nyon vesztegel. A magyar író lelke tele van oktalan félelemmel és gyáva-
sággal. — Németh László: Egy új nemzedék esztétikája. „Az 1908-as 
nemzedék egymástól idegen, de egymással szemben legalább következetesen 
elhatárolt, tiszta szellemek társasága volt. Ami az 1908-as nemzedékben tarka-
ság volt, a háború után fellépő írókban színzavarrá fokozódott. A fiatalok közt 
minden előttük járt íróból, egy-egy ragály lett. Ady-, Babits-, Móricz?-, Kassák-
ragályok tizedeltek, Szabó Dezső tömegtemetőket töltött meg." Az utánuk 
következő nemzedék két hulláma közül különösen az 1925 után fellépők már 
alaposabban szenvedték át az érzés kínját. Ezek közül a legkiválóbbak Pap 
Károly és Erdélyi József. Munkásságukban ízlésrokonság lappang. — 11. sz. 
Németh Antal: Ars Poetica. A költő új terv szerint új arányba állítja a régi 
világ elemeit, ez az ő alkotása. Az alkotás első sorban kompozíció. Ennek pedig 
legmagasabb oromzatát jelenti a dráma. — 12. sz. Németh Antal: Az irodalom 
önkormányzata. Irodalmi műre Csak irodalmi mértéket lehet alkalmazni, az 
esztétika az írók egyetlen méltó politikai hatósága is. — 13. sz. Németh László : 
Erdélyi József. Írói arckép. „Erdélyit megőrizte ízlése a Petőfi és Arany epigo-
nok s a haszontalan népdalok renvhítő népiességétől." ö áttört a népies költé-
szet kopár külső kérgén s élő rétegekből táplálkozott. — 14. sz. Németh 
László: Pap Károly. Írói arckép. Munkásságának középpontjában a jézusi 
eszme áll. Ez irányú alkotásaival a regényt a parabola szellemében újra köl-
tötte. — Schöpflin Aladár: A Fáklya Amerikában. Az értekező kimutatja, 
hogy Móricz Zsigmondnak angol nyelvű regénykiadása meg van csonkítva, egy-
harmada az eredeti terjedelmének. A fordító olyan részeket hagyott ki, amelyek 
nélkül a főhős lénye s az egész regény értelme érthetetlenné lesz. — 15. sz. 
Tersánszky J. .Jenő: Kaffka Margit. Személyes emlékezés Kaffka Margitra. — 
Németh László: Illyés Gyula. írói arckép. „Illyés Gyula, ahogy ma látjuk, 
kissé szétfolyó költő. Nincs egy uralkodó indulata, nem szállta meg egy elhatal-
masodó eszme." — 16. sz. Németh László: Szabó Lőrinc. Írói arckép. Szabó 
Lőrinc kitűnő műfordító. Költészetében eleinte uralkodik a virtuozitás. Későbbi 
fejlődése folyamán lírája „a gondolkozás fájdalmának a lírája". — 17. sz. 
Schöpflin Aladár: Kazinczy emléke. „Kazinczy született esztéta volt s minden 
törekvése arra irányult, hogy az esztétikai szépséget meghonosítsa Magyar-
országon." — Németh László: Tamási Aron. Írói arckép. „Fellépésekor nagy 
újdonságnak hatott, az a naiv könnyűsége, mellyel a valóságot és az irrealitást 
keverni tudta." Jobb novellaíró, mint regényköltő. — 18—19. sz. Babits 
Mihály: Szellemtörténet. Állandóan kísért a veszély, hogy a szellemtörténész 
önkényesen, önnön intuíciójával lát bele a kollektív szellem egységeibe. A szel-
lemtörténeti jelentőség mellett elhalványodik az egyéniség kiemelése, s az eszté-
tikai érték hangsúlya. Azonkívül nagy hibája, hogy csak a változó koreszméket 
látja. — Németh László: Izlésproblémák a kritikában. A kortárs-kritikusok 
közül a szerzőt a legkomolyabban Halász Gábor foglalkoztatja. Szekfű Gyula 
óta talán az egyetlen, akiben a tudós- és művésztermészet szerencsésen keresz-
teződött. — 20. sz. Hevesi András: Kazinczy példája. A szerző Kazinczy iro-
dalmi lelkiségének megrajzolása után arra a következtetésre jut, hogy Kazinczy 
inkább a civilizáció szerelmese volt, mintsem irodalmi diktátor. — Németh 
László: Klasszicizmus? Á szerző eddigi tanulmányainak összefoglalását adja. 
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Az előző kor az egyéniség esztétikájának ideje volt, ma a mű-esztétika felé kez-
dünk hajolni, melyben a szellem nem a tarkaság luxusa többé. Ilyen értelemben 
klasszikusnak mondható korunk, amint klasszikus minden olyan kor, amely az 
egyénitől a közös, a különöstől az átalános, a szabadságtól a törvény felé fordul. 
— 21. sz. Németh László: Osváth Ernő. Pályájának legnagyobb jelentősége, 
hogy hatni akart és tudott azokra, akik az írást tartották a legnagyobb 
dolognak a világon, s emberkutató volt. — 22. sz. Tersánszky J. Jenő: Az ifjú 
Tóth Árpád. Személyes jellegű emlékezés. — 24. sz. Móricz Zsigmond: Arany 
János írói bátorsága. „Arany csak két ízben volt ifjú és bátor és szabad ember: 
Az elveszett alkotmányban és az öszikékben. Ott politikai, i t t emberi bátorsága 
nyilatkozott meg." — Mohácsi Jenő: Irodalmi szabadság: egészséges nép. Csak 
az a nép lehet igazán egészséges, melynek irodalma szabad. A pszichoanalízis 
szempontjai is szolgálhatják az irodalmat. Ezek pedig azt mondják, hogy a 
gátlások, az őszinteséghiányok az egyes embert csakúgy, mint a népet, a neuró-
zis betegévé teszik. — Szellemtörténet. Fülep Lajos és Kardos László hozzá-
szólásai Babits Mihály rezignált hangú tanulmányához. — 1932. évf. 1. sz. 
Móricz Zsigmond: Huszonöt év. Eszmélkedés a Nyugat huszonötéves jubileuma 
alkalmából. — Szász Zoltán: Az író a kereszttűzben. A hatvanhét utáni iroda-
lom a maihoz viszonyítva a szellemi szabadság korszaka volt. — 2. sz. Babits 
Mihály: A Nyugat régen és most. Előadás a Nyugat huszonötéves évforduló-
jának emlékünnepén. — Ugyané számban Schöpflin Aladár, Laczkó Géza, Ter-
sánszky J. Jenő, Pap Károly, Gelléri A. Endre és Németh László személyes 
emlékeiket újítják fel arról, hogy' lettek a Nyugat íróivá. — Szellemtörténet. 
Yáczy Péter és Joó Tibor folytatólagos hozzászólásai Babits ismeretes tanul-
mányához. — 3. sz. Kosztolányi Dezső: író és bátorság. Válasz Móricz Zsig-
mondnak. A szerző szembeszáll Móricz megállapításaival. Tagadja azt, hogy 
Arany az Elveszett alkotmány megjelenése után irányt változtatott volna 
avagy hogy a bécsi körök elnézését, vagy később a Deák-kormány kegyét élvezte 
volna. — 4. sz. Debreczeni István: Hogy lett Arany gazdag ember? Arany 
János birtokvásárlásának története. — 5. sz. Palágyi Lajos: Arany János és 
nép-nemzeti iskola. A nép-nemzeti irány Arany életében, főleg pedig halála után 
uralomra jutott a magyar szellemi és politikai élet egész vonalán. — Komlós 
Aladár: A líra fordulóján. A szubjektivizmus kora felfrissíti a lírát. De ha 
sokáig tar t , s a vers a maga szükségszerű formái helyett egyedül az élményt 
követi, elsorvad a költemény versszerűsége. Ma a líra új fordulójánál vagyunk. 
A naturalizmuson túlestünk s helyette a formákhoz kezdünk visszatérni. — 
6. sz. Schöpflin Aladár: Ambrus Zoltán. Halála alkalmából azt a kérdést veti 
fel, hogy milyen viszonyban volt Ambrus a közönséggel. „Lényének passzivitása 
átáramlott írásaiba s passzívvá tette iránta az embereket." — Földi Mihály: 
Író a válságban. „A könyv ma ipari tennék. Nem elég ma a tehetség, gyönge 
ma minden zsenialitás. Hit kell belé, hogy éljen és hasson." — Móricz Zsig-
mond: Légrády Imre. Szerkesztői jellemének rajza. — 8. sz. Ambrus Zoltán: 
Legendák és tények. A kiváló író posthumus írása. Adyra és Reviczkyre vonat-
kozó emlékezések. — 11. sz. Elek Artúr: Színi Gyula. Az elhúnyt író pályájá-
nak méltatása. — Schöpflin Aladár: Az irodalom és a konzulok. Az irodalom 
szabad és bátor hitvallásának elvi hangsúlyozása és védelme. — Révész Béla: 
Ady útja az Ady versig. Ady és Léda találkozásának előzetes története. — 
12. sz. Ayala: Az irodalmi stílusról. „A stílus isteni valami, rejtélyes, szembe-
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szökő, és utánozhatatlan tulajdonság." — Móricz Zsigmond: Hevesi Sándor. 
Rendezői művészetének jellemképe. — 13—14. sz. Makkai Sándor: Zord idő. 
„Kemény a legizgalmasabb és legérdekesebb elbeszélőnk." — Ady Lajos: Révész 
Béla cikkéhez. Vita Révész cikkének némely adatával. — 15—16. sz. Komlós 
Aladár: A kritikus problémája. Ma nincs kész mérték, amellyel a műalkotást 
értékelhetjük. Talán legtovább segít bennünket az a kritika, melyet a törvény-
hozói szubjektivitás jellemez, s amely inkább megértésre, mint ítélkezésre törek-
szik. — Révész Béla: Ady Lajos megjegyzései. Észrevétel Ady válaszára. — 
17. sz. Ady Lajos: Révész Béla megjegyzései. Ady viszontválasza Révésznek. 
— 18. sz. Schöpflin Aladár: Baksay Sándor. A századik évforduló alkalmából 
Baksay Sándor jellemzése, „öt lehet odaállítani a magyar reálista elbeszélés 
kezdőpontjára. Ebben van Baksay legfőbb történeti jelentősége." — 20. sz. 
Schöpflin Aladár: Arany. „Ma inkább az érdekel bennünket, ami Aranyban a 
kortól függetlenül saját tulajdona." — Kárpáti Aurél: Arany — a tanárok 
kezén. Vádoló cikk a tanárok ellen, mert Arany költészetéről s egyéniségéről 
állítólag megtévesztő képet rajzolnak az ifjúság elé. — Iüyés Gyula: A magára 
maradt költő. „Arany a maga területén, a maga világában átéli azt, amibe 
nyugati kortársai akkor, vagy csak később kóstoltak bele: a szellem magá-
nyát." — Arany János családja levelezéséből. Eddig ismeretlen levelek közlése. 
— 21. sz. Arany a tanárok kezén. Polemikus válasz Székely Józseftől és Balassa 
Józseftől Kárpáti Aurél vádjaira. — 22. sz. Móricz Zsigmond: Karinthy 
Frigyes írói arcképe. „Érdekessége abban van, hogy sohasem viccel s mégis ő 
az, aki a legtöbb nevetést és állandó kellemes és derűs szórakozást jelent." •— 
23. sz. Palágyi Lajos: Arany János és Vajda János. Arany nép-nemzeti iskolá-
jának Vajda volt a legharcosabb ellenfele. Ennek irodalmi úton is kifejezést adot t 
a Megnyugvás című költeményben. A kettőjük közti elvi ellentétnek volt bizo-
nyos felekezeti oka is. — 24. sz. Rubinyi Mózes: Az Arany-Vajda polémiához. 
Az Arany és Vajda közti rossz viszony kezdeményezője Vajda volt, aki e táma-
dások ellenére sem tudott Arany költői hatása alól szabadulni. — 1933. 2. ez. 
Kodály Zoltán: Vallomás. Pályatörténeti előadás a szerzőnek a magyar nép-
zene területén végzett munkájáról. Már Arany János is megmondta, hogy jam-
busra vagy trocheusra nem lehet magyar dallamot írni, mert ha megzenésítjük, 
idegen dallamok jönnek ki belőle. Akik mégis megpróbáltak magasabbigényű 
magyar dalt írni, majdnem legyőzhetetlen nehézségekkel állottak szemben. 
Az út hosszú volt, meg kellett ismerni és meg kellett tanulni a népdal forma-
kincseit és csak azután lehetett óvatosan megkísérelni nem magyar versformájú 
versre is olyan dallamot írni, amely nem ellenkezik a magyar nyelv természetes 
dallamirányával. És i t t kiderült, hogy a görög-latin formák még közelebb áll-
nak a magyar nyelv természetéhez, mert egyenlőtlen és változatosabb szótag-
csoportokat szolgáltatnak, mint a jambus vagy trocheus. Így hát bármilyen 
valószínűtlennek hangozzék is, együgyű magyarok énekeiből kellett elsajátítani, 
hogyan lehetne megzenésíteni a magyar irodalom egy-egy legremekebb alkotá-
sát. — Móricz Zsigmond: Népköltési gyűjtő. Személyes emlékezés az írónak 
ifjúkori népdal-gyűjtéséről s ezzel kapcsolatban szerzett népismeretéről, amely 
későbbi írói pályájára eldöntő befolyást gyakorolt. — Németh Andor: Kassák 
Lajosról. „Nem esztétahangulatok kifejezésére törekszik, hanem a maga való-
ságát akarja esztétikai valőrré nemesíteni. Kassák a nemzetközi proletariátus 
szellemi státusát tükrözi vissza, amennyire az szépirodalmi alkotásokban vissza-
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tükröződhetik." — Schöpflin Aladár: Négyesy László. „Egyes részlettanulmá-
nyai megoldották vagy legalább a megoldáshoz közelebb vitték a magyar iro-
dalom néhány régi problémáját, néhány új problémát is vetett fel. Egyébként 
a magyar irodalom múltjának azt a képét, amelyet mesterei — Gyulai Pál és 
még inkább Beöthy Zsolt — hagytak rá, inkább csak bővítgette, csinosítgatta, 
de lényeges változtatást nem végzett rajta." — 3. sz. Kosztolányi Dezső: 
Karinthy torzító művészete. Karinthy szatirikus tehetségének az Est Hármas-
könyvében megjelent irodalmi torzképei nyomán adott értékelése. — 4. sz. 
Móricz Zsigmond: Ady Endre napja. Visszapillantás a szerző Adyval kötött 
barátságának, együttlétének emlékeire. — 5. sz. Schöpflin Aladár: Nyelvműve-
lés. A nyelvtisztaságra törekvő új purizmusnak nem lesz lényeges eredménye 
abban a munkájában, amellyel olyan idegen szavak megmagyarítására törekszik, 
amelyek a kultúrának nemzetközi fogalomnyelvéből valók. Az Akadémia nyelv-
művelő bizottságának inkább arra a veszedelemre kellene gondolnia, amely az 
elszakított területeken fenyegeti a nyelv egységét. — Vajda János vőlegénysége 
is mézeshetei. Vajda János özvegye naplójának ismertetése. •— Laczkó Géza: 
Miért nem kell Párizsnak a magyar irodalom? A cikkben szereplő egyik párizsi 
magyar hölgy így felel a feltett kérdésre: Amit maguk írnak otthon, azt a vi-
lág bármilyen nyelvén meg lehetne írni. önök, magyar írók, nem elég magyarok. 
Eszükjárása európai, mondatfüzésük német, eszméik francia, csak épp a nyelvük 
magyar. Ezért aztán igazán nem érdemes magyarul írni s túlságos erőfeszítést 
kérne az a franciáktól, aki azt kívánná tőlük, hogy a nemzetközi európai iro-
dalom mindenütt egyforma termékeit épp magyarból fordítsák franciára, mikor 
nekik könnyebb angolból, spanyolból, vagy németből dolgozni." — Rédey Tiva-
dar: Kortárs költők, kortárs kritika. A valódi avatottság nélkül gyakorolt kri-
tika a maga szellemének középszerűségéből nyomban levizsgázik, midőn a saját 
korának eszméin és „világnézet"-én nem felülemelkedve, hanem azokba bele-
gabalyodva s a büszkén élvezett „modernség"-ben sütkérezve nézi a művészet 
jelenségeit s azokra legfőbb, majdnem kizárólagos értékmérőül a maiságot al-
kalmazza. — 6. sz. Illés Endre: A történelmi regény konjunktúrája. A natura-
lizmus napja még nem szállott le nálunk. Az újabban fellendült történeti regény-
irodalom nem jelenti a külföldön a naturalizmust felváltó neoromantikát. Mö-
göttük nem él s nem hat semmilyen egységes szellem összefogó ereje. — 7. sz. 
Kárpáti Aurél: Elefántcsoiittorony vagy lövészárok. Az elefántcsonttorony 
jelentése nem az, hogy az író elvonul az életből, hanem az, hogy az író korá-
nak jelenségeivel szemben megőrzi szabadságát és függetlenségét. Sokkal nagyobb 
veszedelme az irodalomnak a propaganda irodalom, amely az irodalmat a kor-
viszonyok függvényévé alázza. — Illyés Gyula: Katholikus költészet. A század 
elején fellépő Harsányi bajos és Sik Sándor kötészetére a korabeli költői áram-
latok nagyobb befolyást gyakorolnak, mint az egyháziak s nincs hatásuk az 
utánuk jövő nemzedékre. Az újabb nemzedékből csak Kocsis László és Mécs 
László figyelemreméltóak. Kettőjük közül Kocsis természete áll közelebb a 
katholicizmus világához. — 8. sz. Schöpflin Aladár: Nyelvművelés. Válasz 
Kosztolányi Dezsőnek a purizmus kérdésében felvetődött vitában: A fölösleges 
idegen szavak halmozása műveletlenség, de az idegen szavak elleni általános 
irtóháború a gondolkodás szabadsága ellen irányul. — 9. sz. Kosztolányi 
Dezső: Ny eh művelés. Válasz Schöpflin Aladárnak. „A hiba gyökere ott van, 
hogy idegen nyelvekre sandítunk s azokon gondolkozunk, amikor magyarul 
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írunk. El kell felednünk ilyenkor az idegen nyelveket. Akkor semmi sem hiányzik, 
gondolkodásunk pedig pontos lesz, kifejezésünk szabatos." — Schöpflin Aladár: 
Kozma Andor. , Politikus költő volt és a politikusok költője. Tiszta líra ritkán 
s akkor is kevcs húron csengett Kozma hangszerén. Ö volt a XIX. század szel-
leméből lelkedzett utolsó költő irodalmunkban." — Babits Mihály: Katholikus 
költészet. Illyés Gyula tanulmányához fűzött reflexiók. Más az irodalmi és 
más az egyházi katholicizmus. Mindén nagy vallási költészetben óhatatlanul 
valami katholikus szín ömlik el még akkor is, ha protestáns ember írta, mint 
Ady Isten-verseit, míg a kimondottan protestáns költészet nehezen tagadhat 
meg valami regionális és felekezeti színt. — 10—11. sz. Babits Mihály: Könyv-
propaganda és könyvégetés. Kritikai reflexiók a berlini könyvégetéshcz és ma-
gyar könyvnaphoz. — Hevesi András: A boulevard. A francia forradalom utáni 
irodalom történet-szociológiai rajza, s ezzel kapcsolàtban a magyar irodalom 
rokonjelenségeinek érintése. „A magyar irodalom legeurópaibb pillanata átlag-
színvonalában a századvég volt: az első és mindmáig egyetlen kísérlet nagy-
világi hang és légkör teremtésére." — Ambrus Zoltán: Irodalmi kölcsönzés. 
Riedl Frigyes hagyatékából a Magyar Nemzeti Múzeum birtokába került levél 
közlése. Ambrus Zoltán tiltakozik benne azon vád ellen, hogy műveiben más 
íróktól vett át motívumokat (egyetlen tárcanovella esetét kivéve, melynek egész 
története van), „soha se írtam meg másoktól hallott történeteket, se fantaszti-
kumokat, hanem még fantasztikumok formájában is: csakis csupa látott dol-
got." — Schöpflin Aladár: Krúdy Gyula. „Romantikus volt Krúdy, de a roman-
tikája is saját alkotása volt, egy különleges hangulati állapot." — Tamás 
Ernő: Gárdonyi Géza, a költő. „Gárdonyi, mint költő, a Karácsonyi álom c'mű 
betlehemes játékban teljesedett." — Babits Mihály: Jászai-Horváth Elemér 
„Egynéhány verseskönyve jelent meg, ízléses, formailag virtuóz, tradicionális 
hangú, de belső küzdelmeket titkoló versekkel". — György Oszkár: Palágyi 
Lajosról. „P. tehetsége nem akadémiai díjakat nyert elbeszélő költeményekben 
és verses drámákban emelkedett legmagasabbra; nagyvonalúsága, bölcselő 
készsége a szatírában találta meg törhetetlen kibontakozását." — Gyergyai 
Albert: Katholikus költészet. Kritikai válasz Illyés Gyula hasonló tárgyú, 
nagy ellenmondásokat keltő tanulmányára, egyben védelem is Prohászka meg-
ítélésével szemben. 

Pásztortűz . —1933. évf., 18. sz. Kcnedy Géza: Herczeg Ferenc pálya-
kezdése. Adatok az ünnepelt jeles író ifjúkorához. — 20. sz. Császár Elemér: 
Az Ember Tragédiájának világnézete. A dráma pesszimizmusa feloldódik a költő 
optimizmusában. 

P r o t e s t á n s Szemle . — 1933. évf., 8—9. sz. Madai Gyula: Szabolcska. 
Pályafutásában, ha azt kora mozgalmainak távlatába állítjuk bele, kétség-
telenül fel lehet ismerni a küldetésszerűség glóriáját. — 10. sz. Kardos Albert: 
Az ember tragédiája és a zsoltárkönyv. „Az ember tragédiája" verssorai közé 
zsoltársorokat is iktatott a költő, még pedig a VII. színben a XXII. és XXXV. 
zsoltárt: a Károlyi-biblia nyomán. E körülmény is bizonyítja, hogy Madách-
ban teljes volt a költői céltudatosság, nemcsak egész remekműve elgondolásá-
ban, hanem a kisebb részek kigondolásában is. — 11. sz. Gulyás Pál: Oláh 
Gábor. Oláh Gábor indulása egybeesik a Nyugat-nemzedék föllépésével. Az 
Arany Jánosi és Petőfi-hagyományokból nő ki s eleinte ezeknek a hagyomá-
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nyoknak epigonja. Pályája feltűnő példa arra, hogy a tehetségek keretek közé 
vannak szorítva s e keretek nélkül ki vannak téve a legnagyobb tévelygéseknek. 
További sorsa, mint alkotóé, attól függ, mennyire képes magáratalálásának 
következményeit levonni, azaz, jellegzetességét föl tudja-e fokozni autonóm 
műalkotássá. — Mályusz Elemér: Szellemtörténet a helyi monográfiában. Az a 
szellemtörténeti okoskodás, amely mit sem törődik az adatokkal, amely lenézi 
a kútfőismeretet és levéltári kutatásokat, csak haszonnélküli játék. 

T a n u . — 1933. évf., 6. sz. Németh László: Hiányzó arcképek. Csáth 
Géza, Kaffka Margit, Füst Milán, Juhász Gyula és Kodolányi János irodalmi 
munkásságának rövid, egyéni színű méltatása. 

Theo lóg ia i S z e m l e . — 1933 évf., 1—2. sz. Révész Imre: Kálvin 
legelső magyar támadója Draskovich György és Confessziója. Draskovich 
György, Fráter György unokaöccse, a későbbi pécsi püspök, páduai tanul-
mányai idején, 1551-ben egy Confesszió c. — 24 lapra terjedő —, latinnyelvű 
nyomtatványt tett közzé. E műben Draskovich Kálvinnak úrvacsoratani fej-
tegetésével vitázik s az a főjelentősége, hogy egyik legelső terméke a magyar 
eredetű ellenreformációs irodalomnak. — Révész Imre: Bucer Márton és a 
magyar reformáció. A lutheri és kálvini úrvacsoratant egyeztetni próbáló 
Bucer Márton (1491—1551) strassburgi reformátor Confessio című latin mun-
kája 1550-ben Heltai Ferenc kiadásában Magyarországon is megjelent. A Bucer 
nagy, tiszta Concordia-álmának a XVI. század Magyarországában éppoly 
kevéssé adatott meg testet öltenie, mint a külföldön. 

Ű j I d ő k . — 1933. évf., 39. sz. (Ünnepi szám a hetvenéves Herczeg 
Ferenc tiszteletére, sok képpel.) Herczeg Ferenc édesanyja: A Feri. — Her-
czeg Ferenc: Az én édesapám. Ifjúkori emlékek. — Herczeg Ferenc emlékezé-
seiből. Mutatvány a szerző több kötetre tervezett emlékiratainak Várhegy c. 
most megjelent első kötetéből. „Ez a könyv arra való, hogy rendet teremtsek 
visszamaradó alkatrészeim közt." — Epizódok Herczeg Ferenc életéből. Adoma-
szerű esetek közlése. — Lyka Károly: A badacsonyi pincekép. Herczeg Ferenc 
festői kísérleteiről. — Farkas Imre: A mosolygó Herczeg Ferenc. Tréfás esetek. 

U n g a r i s c h e r Jahrbücher . — 1933. évf., 1—2.. sz. Dezső v. Ke-
resztúry: Die neueste ungarische Literatur (1914—1933). Az utóbbi húsz év 
magyar irodalmának áttekintése különös tekintettel a fejlődést befolyásoló 
külső és belső tényezőkre. •— Gusztáv Gratz : Graf Albert Apponyi. Az elhúnyt 
jeles államférfiú egyéniségének nekrológszerű méltatása. 

V a s á r n a p . (Arad.) — 1933. évf., 14. sz. Alszeghy Zsolt : A katholikus 
irodalomtörténet. (A buda,pesti katholikus főiskolán tar to t t előadássorozat 
bevezető előadásának vázlata.) Az irodalomtörténet katholikus jellegét két 
mozzanat szabja meg: egyrészt a fejlődést vizsgáló tudós katholikus lelke, 
másrészt annak a közönségnek katholikus lelke, amelyhez szól. — 16. sz. Göbl 
László: Nemzetkép az irodalomban. Azokról a nemzetekről alakul ki hatá-
rozott kép valamely irodalomban, melyekkel az illető nép huzamosabb törté-
nelmi, politikai, társadalmi kapcsolatban állott (például a magyar a némettel, 
olasszal stb.). — 19., 20., 21. sz. Berényi László: Régi magyar műkincsek. 
(A sümegi Darnay-múzeum ismertetése.) — 22. sz. Fischer Aladár: Herczeg 
Ferenc hetven éve. Herczeg Ferenc volt patak, volt folyó, s aztán tenger. 
De pocsolya nem volt. A lápban is a virágot lá t ta meg. 
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II. Hírlapok. 

B u d a i Nap ló . — 1933. évf., augusztus 17. Mazsáry Béla: Jókai-
operett a Budai Népszínházban. 1869-ben adták elő a Budai Népszínházban 
Jókainak „A sörfőző" e. humoros elbeszéléséből készült látványos színdarabját 
a „Hornvicsek Vendel és Hanzli diák" c. operettet. Zenéjét Kaczér Ferenc, a 
Budai Népszínház karmestere írta. A darab mindössze nyolc előadást ért meg. 

B u d a p e s t i H i r l a p . — 1933. évf., 211. sz. Bibó Lajos: Herczeg 
Ferenc. Meleghangú megemlékezés, utalással a hetvenedik születésnapját ünneplő 
nagy íróval való beszélgetésre. — Buday Barna: Könyvek a polcon. A java 
Antal íróknak módot kell adnunk arra, hogy utazzanak, benyomásokat gyüjt-
hessenek és a megtermékenyült magyar föld foglalja le azt az irodalmi temp 
lomot, amely ma tele van idegen bálványokkal. — Bertalan István: ,.Szegedi 
fiatalok" megkezdték a népköltési remekek gyűjtését. Adatközlés. A „Szegedi 
fiatalok" nem korlátozzák gyűjtőmunkájukat a szegedi tanyákra. Közülök 
Ortutav Gyula bejárja a Nyírséget, a másik homokos vidéket s szép csokrot 
szed össze. 

D e b r e c e n i F ü g g e t l e n Ú j s á g . — 1933. évf. 261. sz. Kardos Albert: 
Csokonai és Szabolcska. A nemrég elhúnyt Szabolcska Mihály lelkes híve volt 
a Csokonai-kultusznak. Több versében dicsőíti „A tihanyi echohoz" szerzőjét s 
ezenkívül — gyűjtés útján — ő gondoskodott Csokonai vassíremlékének díszes 
bekeríttetéséről. 

M a g y a r s á g . — 1933. évf., 194. sz. Thury Lajos: „Az ember tragé-
diája" a szegedi Dóm-téren. Hosszabb, napihírszerií beszámoló Madách müvének 
1933 augusztus 26-án, Szegeden, a fogadalmi templom előtt tartott szabad-
téri előadásáról. „Hont Ferenc, a rendező, óriási munkát végzet t . . . nehéz volna 
megállapítani, hogy egészében valami ú j a t . . . tudott volna megvalósítani és 
ez nem csekély hiányossága a produkciónak." — 205. sz. Babav József: Egy 
nap Herczeg Ferenc badacsonyi kúriáján (A hetvenéves Herczeg Ferenc arca.) 
Hosszabb, tárcaszerű tudósítás, melyből kitűnik, hogy a jubiláló író több kötetre 
tervezett emlékiratának első, Várhegy c. kötete már sajtó alatt van. Érdekes 
adat, hogy Herczeg gyermekkorában festőnek készült. Kitűnő rajzoló volt . . 
és most hosszú évtizedek után ecsethez nyúlt. Mintegy tizenhat tőle rajzolt 
mulatságos alak színesedik badacsonyi háza pincéjének falán. Fehértemplomi 
diákkorából újabban előkerült egy 1500 soros, hexameterekben írt humoros 
eposza. Hőse: Berci, hősnője Berciász. — Tinódi Lantos Sebestyén emlékezete. 
Napihír arról, hogy Sárvár városa Tinódinak emlékművet emelt. A felavató 
ódát a Faludi F.-irodalmi társaság felkérésére Vályi Nagy Géza írta. — Balla 
Eorisz: Egy korszak végén. Széljegyzetek Molnár Ferenc irodalmi jelentőségéről 
a „Zenélő angyal" c. regényének megjelenése alkalmából. — 220. sz. Herczeg 
Ferenc: A Gyurkovics-lányok. Tárcaszerű cikk arról, hogy kik szolgáltak a 
szerzőnek mintákul a címben jelzett munkája megírásakor. — 241. sz. Dóczy 
Jenő: Költőzseni és pszihiátria. Kérelem Nyirő Gyulához, hogy „maradjon meg 
pszihiáternek s ha úgy tetszik, foglalkozzék az elmebetegek verseivel, de e beteg 
dilettantizmust ne hasonlítsa össze legnagyobb költőink alkotásaival". — 
245. sz. Milotay István: A tizenkettedik óra. Vezércikk Zilahy Lajos azonos 
című, a Magyar Színházban előadott új darabjáról. (Zilahy feleletét 1. a Pesti 
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Napló 1933. évf., 246. sz.-ban.) — 246. sz. Palasovszky Béla: Mikes úr is 
elmegy. Szépprózai hangulatkép Mikes Kelemen végső napjairól. 

N e m z e t i Ú j s á g . — 1933. évf., szeptember 10. Üjvárossy Fedor: 
Petőfi német levele és ismeretlen verse. Egy, állítólag Petőfitől, 1843-ból, kecs-
keméti tartózkodása idejéből való, színlapkihordói minőségében írt négysoros. 
Búcsúzó c. vers. 

P e s t i H í r l a p . — 1933. évf., július 16. Tamás Ernő: Jászai Mari isme-
retlen levelei Reviczky Gyulához. Adatközlés. 

P e s t i N a p l ó . — 1933 április 2. Válvi Félix: Körösi Csorna Sándor 
szentté avatása Japánban. A nagy magyar tudós bevonult a buddhista szentek 
sorába. Japán állami hatóságai, főpapsága és tudósai hatalmas emlékünneppel 
a\ atták szentté s a tokiói egyetemen elhelyezték szobrát Buddha oltára elé. — 
Május 21. Lengyel Zoltán: Adyról. Néhány személyes emlék a költőről és a zilahi 
népről. — Július 9. Fallenbüchl Tivadavné Ambrus Gizella: Ambrus Zoltán 
íróasztalából. Az író több kiadatlan följegyzésének közlése. 

Ú j s á g . — 1933 május 28. Reichard Piroska: Vajda János ismeretlen 
le velei. Ezeket a leveleket a költő második felesége, Bartos Róza, úgy elrejtette, 
hogy egyelőre nem lehet nyomukra akadni. — Június 11. Tabéry Géza: Egy 
pár bepiszkolt lakkcipő. Madách Imréné Fráter Erzsébet utolsó éveiről. A csa-
ládjából kirekesztett boldogtalan nő szörnyű nyomorban halt meg Nagyváradon. 
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Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken 
az 1933—34. tanév első felében. 

A) A budapesti kir. magyar Pázmány Péter-Tudomány-
egyetemen: 

I. félév. Császár Elemér r. t.: Zrínyi és Gyöngyösi: Heti 2 óra. — U. a.: 
A XIX. század lírája. Heti 2 -óra. — U. a.: A költészet elmélete. Heti 2 óra. 
— Horváth János: Humanizmus és reformáció. Heti 3 óra. — U. a.: A XIX. 
század. Heti 2 óra. — Szinnyei Ferenc rk. t-. : Kisfaludy Károly. Heti 2 óra. — 
Kéky Lajos c. rk. t.: A magyar költészet a XIX. században. Heti 2 óra. — 
Zlinszky Aladár c. rk. t .: Poétika. Heti 2 óra. — U. a.: Arany: Buda halála. 
Heti 1 óra. — György Lajos m.-t. : Vándortárgyak a magyar irodaimban. Heti 
2 óra. — Gulyás Pál c. rk. t . : Sámboky János könyvtára. Heti 1 óra. 

B) A szegedi Ferencz József-Tudományegyetemen: 
Sik Sándor r. t.: Petőfi és kora. Heti 3 óra. — U. a.: A régi magyar líra. 

Heti 2 óra. — U. a.: Bevezetés az irodalomtörténetbe. Heti 1 óra. — U. a.: 
Irodalomtörténeti gyakorlatok. Heti 1 óra. — Solymossy Sándor r. t. : A ma-
gyar népdal. Heti 2 óra. — U. a.: A népmese, mint folklore műfaj. Heti 3 óra. 
— U. a.: Népi eredetű epikumok tárgyalása. Heti 2 óra. 

C) A debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetemen: 
I. félév. Pap Károly r. t . : A nemzetietlen kor irodalma. 1711—1772. 

Heti 3 óra. — U. a.: Drámairodalmunk a XIX. században. Heti 2 óra. — 
Zsigmond Ferenc c. rk. t .: A magyar regény gyermekkora. Heti 2 óra. — 
Gulyás József m.-t.: Kazinczy Ferenc. Heti 2 óra. — Nyireő István m.-t.: 
Bevezetés a könyvtártudományba. I. ókori könyvtörténet. Heti 3 óra. — 
Rugonfahi Kiss István r. t . : Bél Mátyás műveinek olvasása és kommentálása. 
Heti 2 éra. — Wallisch Oszkár lektor: Magyar vonatkozású német drámai mű-
vek olvasása. Heti 2 óra. 

D) A pécsi m. kir. Erzsébet-Tudományegyetemen: 
I. félév. Tolnai Vilmos r. t . : Magyar romantika. Heti 3 óra. — U. a--

A XIX. század végének költészete. Heti 1 óra. — U. a.: Magyar filológia. 
Heti 1 óra. — Vargha Dámján r. t.: Kódexeink műfajsajátságai. Heti 3 óra. — 
U. a.: Hitvitázó irodalom. Heti 1 óra. — U. a.: Kódexeink Mária-siralmai. 
Heti 1 óra. — Gálos Rezső m.-t.: Bessenyei és társai. Heti 2 óra. — Holub 
József r. t . : A magyar történetírás története. Heti 1 óra. 

H í r e k az i r o d a l o m t ö r t é n e t í r á s k ö r é b ő l . Kutatóink kitartó buz-
galmának s szaktudományunk újabb lendületének örvendetes jelei azok a hírek, 
melyek több összefoglaló jellegű, részben már sajtó alatt levő magyar irodalom-
történeti mű közzétételét Ígérik. Elsőnek említhető közülök Pintér Jenő hét 

Irodalomtörténet. 16 
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kötetre tervezett nagy munkájának hatodik kötete, mely a XIX. század máso-
dik harmadának szellemi életét tárgyalja s mint a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság kiadványa, az idei karácsonyi könyvpiac egyik legfigyelemreméltóbb 
újdonsága. (Ügy hírlik, hogy kéziratban a hatalmas mű befejező kötete is 
készen van.) Megjelent Farkas Gyula magyar irodalomtörténete is, melynek külön 
érdekessége, hogy az idetartozó anyag teljes áttekintését az újabb irodalomszem-
lélet elveit követő feldolgozásban egy kötetbe összefoglalva nyújtja. Az Erdélyi 
Helikon 7. száma közli, hogy az erdélyi magyar írók marosvécsei, augusztusi össze-
jövetelén mint vendég részt vett Szerb Antal is, aki a mult évben a magyar iro-
dalomtörténet megírására kitűzött százezer leies pályázat első részét megnyerte 
és megbízást kapott az egész mű megírására. E munkájából a találkozó alkal-
mával részleteket mutatott be. További erdélyi híradás szerint Jancsó Elemér 
tanár (Cluj, Calea Motilor. No. 16) előfizetést hirdet „Az erdélyi magyar iro-
dalom története 1914-től 1933-ig" című művére. E munka lexikonalakú, képek-
kel és bibliográfiával bővített díszkiadásának áia 600 lei ( = 20 P) lesz, a biblio-
gráfia és képek nélküli kiadás előfizetési ára 380 lei. A föntebbiek kiegészítéséül 
említjük meg azt a szakkörökben gyakran felhangzó óhajt, mely szerint kívá-
natos volna^ ha Horváth János is mielőbb közzétenné A magyar irodalmi 
műveltség kezdetei című eredeti megállapításokban gazdag, összefoglaló művé-
nek folytatólagos köteteit. 

Irodalomtörténet a budapesti Studióban. 
A rádió népművelési munkájának tervszerűségét mutatja, hogy nemcsak 

az élő irodalom ismertetésére van gondja, hanem a történeti szemlélet ápolását 
sem hagyja figyelmen kívül. Balázs Sándor, Császár Elemér, Hankiss János, 
Szász Károly, Vajthó László és mások ilynemű, régebbi előadásai után az el-
múlt nyáron Kéky Lajossal tar ta tot t kegyeletes felolvasást Sajó Sándorról, 
nem sokkal később (szeptember 12-én) pedig Szinnyei Ferenc emlékezett meg 
„Az öreg Arany"-ról. Az irodalmi hagyomány ébrentartását célozza a műsor-
nak az a kísérlete is, hogy időnkint egy-egy továbbéltetésre érdemes művet 
hangjátékká alakított formában közvetít. Az ilyen bemutatókat nem mindig 
kíséri ugyan az arra illetékesek egyhangú helyeslése, ez azonban nem változtat 
azon a tényen, hogy ílymódon utat találnak a nagyközönséghez oly alkotások 
és nevek is, melyeknek történeti jelentősége eddig csupán kisebb körben volt 
ismeretes. E szempontból érdemelnek említést a budapesti Stúdió nyárvégi elő-
adásai közül: a „Piros pohár, zöld pohár". Boldog békebeli történet előjáték-
kal. három képben. Baksay Sándor „Jáhel" című elbeszélése nyomán írta Les-
tyán Sándor (előadták: 1933 szeptember 8 án), továbbá Mohácsi Jenőtől az 
„Eszterházy vigasságok" című hangjáték, mely Bessenyei Györgyről és testőr-
társairól szól (előadták: 1933 szeptember 30 án). Szeptember 20 án „Ami az 
irodalomtörténetből kimaradt" címen Alszeghy Zsolt tar tot t érdekes előadást, 
szeptember 22 én pedig Voinovich Géza méltatta A jubiláló Herczeg Ferenc 
érdemeit. Végül megemlítést érdemel, hogy október 5-én „Az ember tragé-
diája" színpadra vitelének ötvenéves jubileuma alkalmából Bisztray Gyula 
Madáchról tartot t előadást, utána pedig a nagy költő főművének néhány jele-
netét is közvetítette a rádió. A. B. 

M a g y a r í r ó k á l n e v e i . E címen 1933 augusztus 27-én a budapesti 
Stúdió igen érdekes rádióelőadást közvetített. Moravek Endre az idetartozó 
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nagy, eddig azonban nem sok figyelemre méltatott anyagot ügyesen csoporto-
sítva, vázlatos, de elég valószínű magyarázatát adta az írói álnév használatá-
nak s az alkalmisághoz idomuló tapintattal mutatott rá a pszeudommok ёз a 
mögöttük rejlő személyiségek kapcsolatára. Főforrásaiul az előadó Gyulai 
Ágost és Székely Dáiid gyűjtését említette, bár ezek mellett bizonyára saját 
kutatásainak is jelentős szerepe jutott. Mindenesetre örvendetes, hogy ez az 
irodalomtörténet szempontjából fontos kérdés a nagy nyilvánosság előtt is 
szóba került, mert időszerűvé teszi annak állandó ébrentartását. Ez a körül-
mény indokolja annak megemlítését, hogy a további kutatás e fontos segéd-
könyvét, a Magyar irodalmi álnevek lexikonát, a mult és jelen anyagát lehető 
teljességig felölelő (két kötetnyi) gyűjtés kézirata alakjában Gulyás Pál 
— Szinnyei Magyar írók jának folytatólagos köteteivel együtt — már elkészí-
tette, s évtizedes munkájának közzétételét csupán a sajnálatos gazdasági viszo-
nyok akadályozzák. Kívánatos volna, ha tudományos társulataink és irodalmi 
intézeteink együttes erővel módját ejtenék mindkét, a kutatókra nézve nélkülöz-
hetlen mű kiadásának. V. M. 

S a j ó S á n d o r e m l é k e . 1933 október 7-én emléktáblával jelölték meg 
a Budapest I, Csörsz-utca 1. sz. házat, melyben a jeles költő utoljára lakott. 
Az emlékbeszédet Kéky Lajos mondta. A szép ünnepen Társaságunk képvise-
letében Pintér Jenő, a M. I. T. elnöke, Viszota Gyula és Zlinszky Aladár 
alelnökök jelentek meg. 

H e l y r e i g a z í t á s . Az Irodalomtörténet folyóirat ezévi 143—47. olda-
lain Gulyás Pál „Az irodalom kitagadottjai" címmen cikket ír, amelyben a 
m. kir. postavezérigazgatóság által kibocsátott „A postai szállításból kitiltott 
vagy bíróilag lefoglalt sajtótermékek jegyzéke" alapján az indexre helyezett 
művek között felsorolja többek között a következő két könyvet is: 

1. Supka Géza: A nagy dráma. (Miskolc, 1925.) 
2. Istrati, Panait : Mási fény felé. I. Helytelen utakon. (Budapest, 1930.) 

1. Közölnöm kell, hogy a debreceni kir. tvszék rádtanácsa B. 275/23/1925. 
szám alat t és a debreceni kir. ítélőtábla В. I. 3240/24/1925. szám alatt jog-
erősen megszüntette a „Nagy dráma" című könyvem ellen az eljárást s egyben 
a könyvnek a vizsgálóbíró által elrendelt lefoglalását megszüntette. 

2. Panait Istrati szóbanforgó kötetét én fordítottam. Ebben az ügyben 
a budapesti kir. büntető törvényszék В. XIV. 11.374/18/1931. szám alatt vég-
zést hozott, amely szerint a bűnvádi eljárást megszünteti, mert a kir. ügyész-
ség időközben a vádat elíjtette. 

Egyben közlöm azt is, hogy mihelyt a m. kir. postavezérigazgatóság idé-
zett jegyzékének hiteles példánya a kezem között lesz, a szükséges törvényes 
lépéseket megteszem a jegyzék műveimre vonatkozó igaztalan adatainak helyes-
bítésére és az e jegyzék által nekem okozott károk megtérítésére. Kitűnő tisz-
telettel Supka Géza dr., a Literatura szerkesztője. 

1 6 * 
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Elhúnytak. 
BALOGH PÁL hírlapíró, szül. Győrött 1854 aug. 14-én, megh. Buda-

pesten 1933 aug. 25-én. Első tárcái 1875-ben jelentek meg a Fővárosi Lapok-
ban és a Nemzeti Ilirlapban, moly utóbbinak a következő évben belmunkatársa 
lett. 1879-ben belépett a Pesti llirlap szerkesztőségébe s 1881-ben átment о 
Budapesti Hírlaphoz, amelynek politikai tudósítója és vezércikkírója s 1886— 
1888-ban h. szerkesztője volt. 1906-tól a Pester Lloydba dolgozott. Khuen-
Hédervárv gr. kinevezte őt a miniszterelnökség sajtóirodájába, ahol még a, 
Bethlen-kormány idejében is működött. Utolsó éveiben lefordította magyarra 
Goethe Faustjának mindkét részét, Herman и. Dorothea és Heinecke Fuchs с. 
époszait és számos kisebb költeményét. Munkái: A vépfajok Magyarországon. 
Bp., 1902. — Erdély fajnépei és a székely kérdés. Kolozsvár, 1903. — Faj-
népességi viszonyaink az erdélyi részek körül 1890—1900. években. U. o., 1904. 
— A magyar faj uralma. (M. Könyvtár 364. sz.) Bp., é. n. — A legnagyobb 
magyarról. (M. Könyvtár 404. sz.) U. o., é. n. — Andrássy Gyula gr. (M. Könyv-
tár, 465. sz.) U. o., é. n. — I. Ferenc József emlékezete. U. o. (1917.) 

BARACS MARCEL dr., jur. ügyvéd, a budapesti ügyvédi kamara elnök-
helyettese, szül. Budapesten 1865 máj. 5-én, megh. u. o. 1933 aug. 21-én. 
1927—31-ben Budapest északi kerületének országgyűlési képviselője volt az 
egyesült balpárt lajstromával. Publicisztikai és jogirodalmi működést fejtett 
ki. Minket közelebbről érdeklő művei a Deák Ferencről és Jókai Mórról tar-
tott emlékbeszédek (1904 és 1927). 

CSÁSZÁR IMRE, a Nemzeti Színház örökös tagja, szül. Kaposvárt 
1864-ben, megh. Budapesten 1933 szept. 18-án. Bonviván szerepeket játszott. 
Évtizedekig volt beteg. Munkái: A művészetről. Bp., 1894. — A színész alko-
tása. U: o., 1896. — Élet és művészet. U. o., 1896. — Bűnös szerelem. Dráma. 
U. o., 1900. — A színjátszás művészete. U. o., 1909. — Fehér éjszaka és más' 
történetek. U. o., 1910. — A színjátszás elmélete. U. o., 1911. — Versek. U. o., 
1913. — Az ezredesék. Regény. U. o., 1915. — Asszonyok, szerelmek. U. o., 
1930. — Macskák. Regény. U. o., 1932. 2 köt. 

DEDEK CRESCENS LAJOS, kanonok, szül. Nyitrán 1862 jún. 19-én, 
megh. Esztergomban 1933 szept. 13-án. Egy ideig a budapesti egyetemi könyv-
tár tisztje volt. Minket érdeklő munkái: A karthausiak Magyarországon. 
Bp., 1889. (Akadémiai pályadíjat nyert munka.) — Kolostorból kolstorba. 
Útirajzok. U. o., 1898. — Szent Gellért élete. U. o., 1900. (Németül és olaszul 
is megjelent.) — Szentek élete. U. o„ 1902. — Szent István végrendelete. Egvh. 
beszéd. U. o., 1904. — Mária legendák. Az ifjúság számára. U. o., 1905. 
(2. kiad. u. o., 1928.) — Tu me sequere. (Regény.) U. о., é. п. 

DINGFELDER EDE dr., phil. középiskolai igazgató, szül. Székudvaron 
1878-ban, megh. Budapesten 1933 aug. 14-én. — Munkája: Legrégibb bibliánk 
nyelvéről. Bp., 1902. 

DIVÉNYI GYULA, kegyesrendi áldozópap, ny. gimn. tanár, szül. Vácon 
1872-ben, megh. Budapesten 1933 augusztusában. Munkája: Kisfaludy Károly 
vígjátékai. Bevezette és magyarázta. (Segédkönyvek a m. irod. oktatáshoz. 10.) 
Szeged, 1903. 

GONDA BÉLA, ny. min. tan., szül. Szőllőskén (Zemplén vm.) 1851 dec. 
28-án, megh. Budapesten 1933 aug. 6-án. 1871 óta nagy szakirodalmi munkás-



FOLYÓIRATOK S Z E M L É J E . 241 

ságot fejtett ki a természettud. és műszaki irodalom terén. Minket is érdeklő 
munkája: Vásárhelyi Pál élete és müvei. Bp., 1894. 

KLÉH LÁSZLÓ dr., jur. ügyvéd, szül. Pesten 1853 dec. 4 én, megli. 
Budapesten 1933 októberében. A mult század hetvenes és nyolcvanas éveiben 
számos anekdotája, tréfája jelent meg a Bolond Istókban és a Borsszem Jankó-
ban. Álneve: Valaki. 

KORODA PÁL (alsókubini) dr., sc. pol., a Petőfi-Társaság rendes tagja, 
szül. Kisendréden (Bars vm.) 1858 márc. 6-án, megh. Budapesten 1933 augusz-
tusában. 1876 óta írt költeményeket és cikkeket fővárosi és vidéki lapokba. 
Sajtó alá rendezte Reviczky Gyula költeményeit. Munkái: A túlvilág komé-
diája. Bp., 1876. — Költői elbeszélések. U. o., 1877. — Alkibiadesz. Tragédia. 
U. o., 1884. (Bemut. Nemz. Szính. 1895 XII. 20. 2. kiad. u. o., 1897.) — A pö-
rös jószág. (Jó Könyvek, 24. sz.) U. o., 1884. — A szép Sára története. (Jó 
Könyvek, 40. sz.) U. o., 1886. — Fehér virágok. Fiatal leányoknak való költe-
mények. U. o., 1891. (Szerk. Baló Taszilóval.) — Az ostrom. Vígjáték. U. o., 
1891. — Líra. Költemények. U. o., 1898. — Wesselényi. Tört. dráma. Hol? 
1907. — Mór királynő. Bp. (1924.) 

LIPTAY KÁROLY, hírlapíró, szül. Miskolcon, megh. Alagon 1933 aug. 
26-án 62 éves korában. Iskoláit Szegeden elvégezvén, előbb a Szegedi Híradó, 
majd a Magyarország munkatársa lett. Utóbbinak színházi kritikusa volt s e 
minőségében ő tette lehetetlenné Beöthy László nemzeti színházi direktorsá-
gát. Utóbb a Magyarországtól Herczeg Ferenc Ocskay Brigadérosa, mellett való 
állásfoglalása következtében meg kellett vállnia. Ekkor Nagyváradon lett 
"újságíró. Később ismét visszakerült a fővárosba. Sok népszerű dalszöveget írt. 
Don Quijote című operettjét a Budai Színkör mutatta be. 

MABKó MIKLÓS hírlapíró, szül. Rozsnyón 1865-ben, megh. Budapesten 
1933 augusztusában. Egy ideig a vaskereskedői pályán működött, majd 1890-ben 
fölcsapott hírlapírónak. A Vasárnapi Űjságnak 1894 óta állandó külmunka-
társa volt. Sokat írt a Rozsnyói Híradóba és az Ország-Világba is. Munkái: 
Cigányzenészek albuma. Bp., 1896. — Lavotta János halálának 100. évfordu-
lójára. Bp., 1920. — A régi mulató Magyarország. U. o. (1927.) 

NYÁRY ALBERT (nyáregyházai) báró, a Magyar-Lengyel-Egyesület 
elnöke, szül. Füleken 1871 jún. 2-án, megh. Budapesten 1933 szeptemberében. 
Az archeológián, nép- és természetrajzon, ipartörténeten kívül a szépirodalmat 
is művelte. Ilynemű munkái: Női szhek. Novellák. Bp., 1907. — Família liber 
Báró Nyáry de Nyáregyháza. (Verses mű.) U. o., 1932. 

BADITS MIHÁLY, ny. áll. el. isk. igazgató, megh. Beregszászon 1933 
szeptemberében 72. évében. A Bereg című lap főszerkesztője volt. 

RADVÁNYI LÁSZLÓ dr., kormánytanácsos, megh. Budapesten 1933 
okt. 3-án 57. évében. Szerkesztette az Üzlet című szaklapot. 

RÁTKAY LÁSZLÓ, ügyvéd, volt orsz. képviselő, a Petőfi-Társaság tiszt, 
tagja, szül. Gönyőn (Győr vm.) 1853 okt. 11-én, megh. Dombóváron 1933 okt. 
8-án. Dunaföldváron ügyvédkedett, 1896—1911-ig a pincehelyi kerületet kép-
viselte a parlamentben. 1900-től a függetl. párt hiv. lapjának, a Budapest-nek 
főmunkatársa volt. Népdalai közül a Gyere haza Kossuth Lajos kezdetű a leg-
ismertebb. Számos népszínművet írt, amelyeket a budapesti Népszínház muta-
tott be: A toborzás (1880); Felhő Klári (1886); Bársony uram (1887); Pün-
kösdi királyság (1888); Árvalányhaj (1891); Csillaghullás (1893). Ezek közül 
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nyomtatásban is megjelent : Felhő Klári (Népszính. Műsora. 16. sz.) Bp., 188Ű. 
(2. kiad. u. o., 1895.) — Arvalányhaj. (Népszính. Műsora. 22. sz.) U. o., 1891. 
(3. kiad. u. o., é. n.) 

SCHMIDT JÓZSEF dr., phil. ny. egyet. r. tanár, a M. Tud. Akadémia 
1. tagja, szül. Váoon 1868-ban, megh. Budapesten 1933 okt. 1-én. Eleinte latin 
és indogermán nyelvészettel, élete utolsó szakában irodalomtörténettel és mű-
fordítással foglalkozott. E körbe vágó dolgozatai: Buddha élete, tana, egy-
háza. Bp., 1920. (Űj kiad. Ázsia világossága címen. Élet és Tudomány. 8. köt. 
u o. [1925.]) — Az óind epika. (Ethika Ktár. 1.) U. o., 1921. — A király 
és a bajadér. Irta Kalidásza. Ford. (Monumenta literaria. II : 3.) Gyoma, 1922. 
— Az ind filozófia. (Szabad iskola. 9.) Bp., 1923. — Pancsatantra azaz ötös 
könyv. Ford. Gyoma, 1924. — A szanszkrit irodalom története. (Élet és Tudo-
mány. 3.) Bp. (1924.) — Agyagkocsika. Ford. Gyoma, 1925. — A nyomorultak. 
Irta V. Hugo, III—IV. köt. Ford. (Halhatatlan Könyvek.) Bp. (1925.) -
Faber vagy az elveszett évek. Ford. (A regény mesterei.) U. o., 1925. — A köd 
országa. Irta A. Conan Doyle. Ford. (A regény mesterei.) U. o., 1926. — A szí-
nes fátyol. Irta Somerset Maugham V. Ford. (A regény mesterei.) U. о , 1926. 
— A pokol tornácában. Irta Mcreskovszky. Ford. (Halhatatlan könyvek.) U. 
o. (1926.) — A sejk. Irta Hull. Ford. (Színe java ) U. o., 1927. — Jeremiás. 
írta H. Walpole. Ford. (A regény mesterei.) U. o., 1928. G. P. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv. 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933 október 14 én tar tot t 
felolvasó üléséről. 

Elnök: Pintér Jenő. 
Tárgy: Brisits Frigyes felolvasása: Az öreg Kazinczy és az ifjú Vörös-

marty címmel. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1933 október 14-én tar tot t 
választmányi ülése: 

Elnök: Pintér Jenő. 
Alszeghy Zsolt titkár bejelenti, hogy Társaságunk érdemes tagja: Binder 

Jenő elhünyt. Temetésén a Társaság nevében Baros Gyula vett részt. Ugyan-
csak a titkár jelenti, hogy Herczeg Ferenc születése 70. évfordulóján a Társa-
ság jókívánatait Pintér Jenő tolmácsolta. 

A választmány mindkét bejelentést egyhangúlag tudomásul vette. 
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Új könyvek. 

Verses kötetek. 

Szász Menyhért: Húsból és vérből. Versek. Budapest, 1933. 72 1. Szöllősi-kiadás. 
Lendvai István: Koszorú. 1912—1932. Versek. Első kötet. Budapest, 1933. 

158 1. A költő kiadása. 
Szigethy Lajos: Zúzmarás fenyőlombok. Budapest, 1933. 136 1. A szerző ki-

adása. 

Színmű. 

•Gyököesy Endre: Adám és Éva. Egyfelvonásos színjáték. Budapest, é. n. (1933). 
32 1. Orion-kiadás. 

Fordítás. 

Vergilius: Georgica. Szabó András fordítása prózában. Székelyudvarhely. 1932. 
136 1. 

Elbeszélő művek. 

Molnár Ákos: Tizenkét lépés. Regény. Budapest, 1933. 272 1. Dante-kiadás. 
Molnár Ákos: Jóslat. Hét novella. Budapest, é. n. 128 1. Pantheon-kiadás. 
Herczeg Ferenc emlékezései. A Várhegy. Budapest, 1933. 264 1. Singer és 

Wolfner. 
Kom'ós Aladár: Római kaland. Budapest, 1933. 152 1. Athenaeum-kiadás. 
Keleti Márton: Az utca emberei. Budapest, 1933. 117 1. Káldor kiadás. 
Kovách Ferenc: Tündérmuzsika. Mesék. Biczó András rajzaival. Budapest, é. n. 

(1933). 96 1. Fráter és társa kiadása. 

Tudományos művek. 
Kőműves Géza: A nyelv lényege. Mátészalka, 1933. 17 1. (Különnyomat a 

mátészalkai áll. polg. fiú- és leányisk. 1932—33. évi Értesítőjéből.) 
Török Pál: Az első lépés a világháború felé (az 1911-i marokkói válság törté-

nete). Kecskemét, 1933. 59 1. 
Turóczi-Trostler József: Magyar Cartesiánusok. Budapest, 1933. 52 1. 
Lósy Schmidt Ede: Magyar vagy francia alkotás-e a szegedi közúti Tisza-híd? 

Budapest, 1933. 28 1. Stadium-r.-t. 
Kastner Jenő: A Jókai-kódex és az obszerváns kódexirodalom. Budapest, 1933. 

19 1. Egyetemi Nyomda. (Különnyomat az Egy. Phil. Közlöny 1932—33. 
évf.-ból.) 

Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. H. és é. n. 
81 1. + 10 lev. (Melléklet a Prot. Szemle 1933 augusztus—szeptemberi 
számához.) 

lllyefalvi L. Lajos: A hatvanéves Budapest. Budapest, 1933. 386 1. Budapest 
székesfőváros Stat. Hivatalának kiadása. 

Szendrey Zsigmond: A magyar népszokások osztályozása. Budapest, 1933. 10 1. 
(Különnyomat az Ethnographia—Népélet 1933. évf.-ból.) 
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Szinnyei Ferenc: Novella- és regény-irodalmunk a Bach-korszakban. (10 1. 
Különnyomat a Bpesti Szemle 1933. évf.-ból.) 

Szinnyei Ferenc: Az öreg Arany. (6 1. Különnyomat a Napkelet 1933. évf.-ból.) 
Dénes Clarissa: A rajz kialakulása irodalmunkban. Budapest, 1933. 31 1. 

A szerző kiadása. 
Dombi Béla: A drámaírás kísérletei Magyarországon a XVI—XVII. század-

ban. Pécs, 1932. 196 1. A szerző kiadása. 
Tavaszy Sándor: A lét és valóság. Az existencializmus filozófiájának alap-

problémái. Cluj-Kolozsvár, 1933. 36 1. (Erdélyi Tud. Füzetek. Szerk. 
György Lajos. 57. sz.) 

Szabó T. Attila: Adatok Nagyenyed XVI—XX. századi helyneveinek ismereté-
hez. Cluj-Kolozsvár, 1933. 33 1. (Erdélyi Tud. Füzetek. Szerk. György 
Lajos. 58. sz.) 

Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban. Budapest, 1933. 646 1. 
Tass A.: Bericht über die Tätigkeit der Sternwarte zu Budapest für das Jahr 

1932. Leipzig, 1933. 8 1. (Sonderabdruck aus: „Vierteljahrschrift der 
Astronomischen Gesellschaft. 68. Jahrgang.) 

Vargha Dámján: Költői szépségek Szent Imre ős-legendájában. Kódex-irodalmi 
tanulmány. Budapest, é. n. A Szent István-Akadémia kiadása. 31 1. 

Schwartz Elemér: Harc a nyugatmagyarországi német helységnevek körül. 
Budapest. Szent István-Akadémia kiadása. 1933. 15 1. 

Vincze Frigyes: Felső kereskedelmi iskoláink és Eötvös József báró reform-
tervei. Budapest, 1933. 19 1. (Különnyomat a budapesti Kereskedelmi 
Akadémia 1932—33. évi Értesítőjéből.) 

Vargha Dámján: Megemlékezés dr. Klebeisberg Kuno grófról, mint a pécsi 
Erzsébet-Tudományegyetem tiszteletbeli doktoráról. Pécs, 1933. 20. (Külön-
nyomat az Erzsébet-Tudományegyetem Acta universitatis 18. füzetéből.) 

Berzsenyi Dániel: A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. 
Budapest, é. n. (1933). 60 1. Egyetemi Nyomda. (Magyar Irodalmi Bit-
kaságok. 23. sz. Szerk. Vajthó L.) 

Dongó Orbán: Régi magyar folyóiratok szemelvényekben. Budapest, é. n. (1933). 
87 1. Egyetemi Nyomda. (Magyar Irodalmi Bitkaságok. 24. sz.) 

Riedl Frigyes: Madách. (Riedl arcképével.) Budapest, é. n. (1933). 128 1. 
Egyetemi Nyomda. (Magyar Irodalmi Bitkaságok. 26. sz.) 

Veress Endre: Gr. Kemény József (1795—1855). Arcképpel. Cluj-Kolozsvár, 
1933. 118 1. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 55. sz.) 

Imre Lajos: A falunevelés irányelvei. Cluj-Kolozsvár, 1933. 31 1. Minerva-
nyomda. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 59. sz.) 

A kecskeméti Katona József-Kör Évkönyve 1913—32. évekről. Szerk. Hajnóczy 
Iván. Kecskemét, 1933. 90 1. 

Viszota Gyula: Czuczor Gergely kényszerű távozása Pestről. É. és h. n. (Buda-
pest, 1933). 8 1. (Különnyomat.) 

Biró János: Tolnai Lajos. Debrecen—Budapest, 1933. 99 1. Csáthy F. biz. 
(Magyar írod. Dolgozatok a debreceni m. kir. Tisza István-Tudomány-
egyetem magyar irodalomtört. szemináriumából. Szerk. Pap Károly.) 

Gombos Andor: A magyar népszínmű története. Budapest, 1933. 43 1. 
Kókai L. biz. 

Fazekas Jenő: Az egyszerű mondat fajai az északi osztják nyelvben. Debrecen, 
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1932. 41 1. A budapesti Studium biz. (A debreceni Tisza István Tud. 
Társ. I. oszt. kiadványai. V. köt. 3. sz.) 

Dercze Lajos: Arany János és Debrecen. Debrecen, 1933. 23 1. Dr. Bertók 
Lajos kiadása. (Ez az értekezés a debreceni kegyestanítórendi r. k. Cal. 
Szent József-reálgim. 1932—33. évi Értesítőben u. e szerzőtől megjelent 
dolgozat módosított kiadása.) 

Schnell János: A gyógypedagógiai és orvosi pszichológia a gyakorlati lelki 
egészségügy (Menthalhygiene) szolgálatában. Kalocsa, 1933. 33 1. (Külön-
nyomat a Magyar Gyógypedagógia 1933. évf.-ból.) 

Böhm Dezső: A budapesti evangélikus középfokú leányiskola — polgári, Veres 
Pálné-intézet, kollégium — ötvenéves története 1883—1933. Budapest, 
1933. 40 1. Fébé ev. nyomda. 

Decsi József: Belnay György Alajos. Budapest, 1932. 30 1. Sárkány-nyomda. 
Szenes Adolf: A polgári iskola reformja és a tanárképzés. Budapest, 1933. 16 1. 
Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Budapest, 1933. 192 1. (A Luther-Tár-

saság kiadványai. Űj sor. XII.) 
Widder Salamon: A héber nyelvújítás. Budapest, 1933. 13 1. (Különnyomat az 

Imit. Évkönyvből.) 
Imre Sándor: Hagyomány és nevelés. Szeged, 1933. 22 I. Szeged városi 

nyomda r.-t. 
Decsi József: Belnay György Alajos. Budapest, 1932. 30 1. A szerző kiadása. 
Hack Alfréd: Boileau a magyar irodalomban. Pécs, 1933. 58 1. (A pécsi Erzsé-

bet-Tudományegyetem Francia Intézetében készült dolgozat.) 
Mally Ferenc: Csokonai Dorottyája és Tassoni Secchia rapitája. A Gwalbertus-

komédia forrása. Szeged, 1933. 6 1. (Különnyomat a szegedi áll. reálgimn. 
1932—33. évi Értesítőjéből.) 

Fehér Jolán Antónia: Budapest székesfőváros temetőinek története. Budapest, 
1933. 103 1. + 1 lev. 

Domokos Lászlóné: Nagy László jelentősége a pedagógiában. Budapest, 1932. 
23 1. (Különnyomat.) 

Ludovicus Grosschmid: Transformatio formarum quadraticarum Weierstras-
siana. Szeged, 1933. 105—136. (Különnyomat a M. kir. Ferenc József-
Egyetem Tud. Közl.-ből.) 

Rudolf Kókai: Franz Liszt in seinen frühen Klavierwerken. Leipzig. F. Wag-
ner. 1933. 140 1. + 3 lev. 

Szent István-könyvek: 111. sz. Lippay Lajos: A keleti egyházak. Budapest, 
1934. 225 1. — 110. sz. Gálos László: A Szentlélekisten. Budapest, 1934. 
234 1. — 112. sz. Zoltán Veremund: Szent Anzelm. Budapest, 1934. 
149 1. — 114. sz. Polzovics Iván: A lateráni szerződés. Budapest, 1934. 
210 1. 

Méhely Lajos: Suum cuique. Bethlen István grófnak válaszul. Budapest, 1933. 
14 1. Held-nyomda. 

Pukánszky Béla: Patrióta és hazafi. Fejezet a magyarországi német irodalom 
történetéből. Budapest, 1933. 38 1. (Különnyomat a Budapesti Szemléből.) 

Németh László: Ortega és Pirandello. Két tanulmány. Debrecen, 1933. 64 1. 
Nagy Károly kiadása. 
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E g y é b k i a d v á n y o k . 
Matzkó Gyula: Kísérleteztető fizikatanítás. Szeged, 1933. 280 1. 
Miklós Elemér: Az utazás művészete. Budapest, 1934. 164 1. 
Túrmezei László: A turániság és válfajai. Budapest, 1933. 48 1. 
Orel Géza: A szlöjd. A műhelynevelés térfoglalása az oktatásban. 1933. 82 1. 
Géza Orel—Hans Lörl:. Erfolgreich Verkaufen. Wien—Leipzig, 1932. 216 1. 
Lendvai István: Bóma tornyai alatt. Budapest, 1934. 202 1. Szent István-

Társulat kiadása. 

Felhívás 
az Akadémia Arany-ereklyemúzeuma ügyében. 

A M. T. Akadémia elhatározta, hogy Arany János emlékének kegyeletes 
ápolása céljából a Széchenyi- és Vörösmartv-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 megközelítő teljessége a tudomány érdekein 
kívül — egy nagy szellem hatáskörének szemléltetésével —, nemzetnevelő szem-
pontból is szolgálatára lehet a magyar közműveltségnek. 

Kéri ezért a nagy költő tisztelőit, hogy akik a M. T. Akadémia palotá-
jában létesítendő gyűjteményt valamely birtokukban lévő 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 fő-
titkári hivatalának (Budapest, V, Akadémia-u. 2) eljuttatni. 

Az Arany-szoba ja\ára ily módon beérkező küldeményeket a M. T. Aka-
démia tagjaiból alakult bizottság az adományozók nevének feltüntetésével fogja 
számontartani és a gyűjtés eredményéről időközcnkint külön jelentésben fogja 
tájékoztatni a nyilvánosságot. 

I n h a l t der s e lb s t änd igen A r t i k e l . ( J a h r g a n g 1933, H e f t 1—8.) 

J u l i u s B a r o s : L a d i s l a u s N é g y e s y . E i n Nekrolog . B e g e i s t e -
r u n g u n d l e b h a f t e s V e r a n t w o r t l i c h k e i t s g e f ü h l sind die L e i t -
m o t i v e in a l l en se inen S c h r i f t e n . — K a r l S z á s z : E r i n n e r u n g an 
K a r l V a d n a y . Gelegen t l i ch d e r 100. W i e d e r k e h r seines G e b u r t s -
t ages . V a d n a y r e d i g i e r t e 1867—1893 die be l l e t r i s t i s che T a g e s -
z e i t u n g F ő v á r o s i Lapok ( H a u p t s t ä d t i s c h e B l ä t t e r ) und e r w a r b 
s ich viel V e r d i e n s t e u m d ie ä s the t i s che E r z i e h u n g des P u b l i -
k u m s . — E m e r i c h W a l d a p f e l : H u m a n i s m u s u n d N a t i o n a l l i t e r a -
t u r . D e r H u m a n i s m u s ist d e r S c h ö p f e r de r u n g a r i s c h e n S c h r i f t -
s p r a c h e und b i s zu den 70-er J a h r e n des X V I I I . J a h r h u n d e r t s 
d i e G r u n d l a g e d e r u n g a r i s c h e n wel t l ichen L i t e r a t u r . — J o s e f 
P e r é n y i : D i e D r a m e n G e o r g Szemere 's . W i r haben le ider n u r 
sechs D r a m e n v o n diesem D i c h t e r , dessen schöpfe r i s ches T a l e n t 
s p ä t e r v ie l l e ich t das echte u n g a r i s c h e B a u e r n d r a m a auf d i e 
B ü h n e hä t t e s t e l l en können . — K a r l K a r d e v á n : M a d á c h u n d 
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Luther . In der Tragödie des Menschen ist die Phalansterszene 
sozusagen als eine kar r ika turmäss ige S t u f e der gesellschaftli-
chen Entwicklung aufgefass t ; die ursprüngl ichen idealen Ziige 
des religiösen Kämpen Lu the r sind jedoch nicht verwischt . — 
Oscar Elek: Bei t räge zur ungarischen Shakespeare-Li teratur 
der J a h r e 1794—1850. - Zoltán Har tyán i : Gertrud. Charak te r -
analyse der Königin in Katona ' s Bánk bán. — Georg Kr i s tó f : 
Ju l ius Reviczky's Anfänge. Die Jugendwerke des früh verstor-
benen Lyrikers . — Alexander Nagy: Charakterist ische Eigen-
schaften von Arany's Toldi : (volkstümlich, realistisch, einfach 
und zeitgemäss). — Kar l Kardeván : Madách und Heine. I n der 
Tragödie des Menschen werden die griechisch-römischen Nym-
phen über Heines Einf luss zu Hexen und der milde Genius des 
Todes zum Skelett, aber ohne religionsfeindliche Tendenz. — 
In den Kleineren Mitteilungen gibt P a u l Gulyás ein Verzeich-
nis der Pressprodukte, die in den entrissenen Gebieten posta-
lisch nicht befördert oder gerichtlich beanstandet werden. — 
Oscar Elek rezensiert das Werk Paul van Tieghem's: L a Lit té-
ra ture comparée. — Zsolt Alszeghy schreibt über eine poetische 
und eine prosaische Höl lenfahr t aus dem XVII . J ah rhunde r t , 
die aber auf eine gemeinschaftl iche Quelle zurückgehen. — 
Alexander Fes t beschäft igt sich mit Michael Eötvös, dem Lon-
doner ungarischen Bekannten Grillparzers. — Es folgen noch 
Rezensionen von ungar ischen li terarhistorischen Neuerschei-
nungen, ein Verzeichnis der Artikel gleichen Inhal ts in den 
periodischen Zeitschriften, sowie Berichte über die Arbei ten 
der Ungarischen Literarhistorischen Gesellschaft. 
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