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IRODALOMTÖRTÉNET 





T A N U L M Á N Y O K 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítása. 

Elnöki megnyitóbeszéd a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1937. évi rendes 
közgyűlésén. 

írta: PINTÉR JENŐ. 

Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapításának 
eltelt immár az első negyedszázada, folyóiratunk átlépte a máso-
dik negyedszázad küszöbét, hadd vessek ennél a huszonöteszten-
dős korhatárnál rövid viszapillantást munkánk megindulására. 

1911-et írunk. Az ország a politika lázában ég. A koalíció 
kormánya összeomlik, Tisza István pártja az országgyűlési 
választásokon nagy többséget szerez a függetlenségi párttal 
szemben. Ellenzéki obstrukció, folytonos pártgyűlések, fenye-
gető sztrájkmozgalmak izgalmai foglalkoztatják a fővárost és 
a vidéket. 

Ki sejtené, hogy három évvel később lángba borul a világ 
s a pártvezérek közéleli torzsalkodásait milliók siralma váltja 
fel? Ki gondolná, hogy özvegyek és árvák jajveszéklésével lesz 
tele a világ, trónok omlanak össze, országok pusztulnak el? 

A tudomány nem sokat gondol a belső politika botrányai-
val, az irodalomtudósok minden izgalom nélkül végzik kutató 
és feldolgozó munkájukat. Legföljebb a választójogi kérdések 
körül folyik hevesebb'vita s a világnézeti felfogások mérkőznek 
tompított hangon egyes tanári szobákban. 

Bár a Magyar Tudományos Akadémia bőségesen támogatja 
az irodalomtudományt, különösen a régi magyar írók munkái-
nak kiadásával és az Irodalomtörténeti Közlemények közrebocsá-
tásával, a két magyar egyetemről annyi jele« tehetség indul 
útnak, hogy kézirataik csak nehezen kapnak helyet a tudomá-
nyos folyóiratok hasábjain. Feltűnik az is, hogy a magyar iro-
dalomtörténet munkásainak nincs külön egyesületük, holott szá-
muk évről-évre nagyobb, munkakedvük szembeszökően élénk. 
A régi nemzedék és a középnemzedék mellett ott áll az új nem-

Iroda lom történet. 
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zedék népes tábora s még sincs olyan társulati szervezet és folyó-
irat-középpont, ahol a szétszórt munkaerők egymásra talál-
hatnának. 

Az indítást az öregebbektől várják — az irodalomtudomány 
vezérembereitől, az egyetemi tanároktól, az Akadémia tagjai-
tól —, de közülük senki sem akar előlépni az egyesülés ter-
vével. Vagy nem látják világosan a célt, vagy félnek a kudarc-
tól, vagy nem hajlandók kitenni személyüket a pályatársak 
megszólásának. Remény sincs rá, hogy valaki vállára vegye a 
mozgalom kialakításának ezerféle gondját. 

Egy akkoriban még meglehetősen ismeretlen nevű buda-
pesti középiskolai tanár, Baros Gyula, nyugtalanul szemléli a 
helyzetet e arra gondol, miért ne lehetne más tudományágak 
művelőinek példájára az irodalomtörténetírókat is külön szer-
vezetbe tömöríteni? Ha van szervezetük a külföldi irodalmak 
fejlődésével foglalkozó filológusoknak a Budapesti Philologiai 
Társaságban, miért maradjanak szétszórtan azok, akik a magyar 
irodalom múltjával foglalkoznak? Ha nem hajlandók ezt a tár-
saságot megalakítani a tekintélyek, miért ne mozgatnók meg 
azokat, akik még csak most indulnak el irodalmi pályájukon? 
Bizonyára osirázni kezd a szervezet s akkor a tudomány elő-
kelőségei sem fognak elzárkózni a szervező munka kezdemé-
nyezőitől. 

Ha volt ember, akiben a szerénység a szívóssággal egye-
sült, az Baros Gyula volt. Mikor 1911 tavaszán Horváth János 
és Pintér Jenő társaságában előlépett a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság megalapításának eszméjével, senki sem hitte 
volna, hogy az eszme rövidesen valóra válik. 

A három szervező közül kettő még él, de ők sem tudják tel-
jes biztossággal megmondani, hogyan találkoztak össze egy-
mással, milyen körülmények között vállalták a szervezés mun-
káját? A maguk baráti körében mind a hárman buzgón dol-
goztak, s fáradozásuk váratlan eredménnyel járt. Nagy elégtétel 
volt mindhármuk számára, hogy az ügynek sikerült megnyerni a 
magyar irodalomtörténet akkori legnagyobb tekintélyét, Beöthy 
Zsoltot is. 

1911 május 6-án kelt levelében Baros Gyula a következőket 
írta vidéken tartózkodó nejének: 

«Tegnap, ha nem csalódom, végre dűlőre jutott a Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság ügye. Tegnap voltunk Beöthy Zsoltnál, sikerült őt megnyernünk 
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a Társaság számára és ezzel azt hiszem, tervünk nevezetes fordulópontra jutot t . 
No csodálkozzék, hogy bizonyos meghatottsággal és lelkesedéssel írok e dolog-
ról. Maga tudja legjobban, hiszen annyiszor emlegettem, hogy mennyire szeretném 
erőmet oly cél megvalósítására szentelni, melyből másokra, lehetőleg sokakra, 
valamilyen haszon háramlik. A mostanit olyannak tartom. Ha a Társaság 
valóban létrejönne és munkássága eredményes lenne a magyar tudományra nézve, 
meglenne az a benső megnyugvásom, hogy valamit én is vetettem a magyar 
ugaron . . . De elmondom látogatásunk történetét. Délután három órakor össze-
jöttünk a New York-kávéházban: Horváth János, Pintér Jenő, meg én. Meg-
beszéltük, hogy mit fogunk mondani Beöthy Zsoltnak. Azután felmentünk a 
negyedik emeletre, hol irodalomtörténetírásunk pártfogója lakik. Beküldtük 
névjegyeinket s néhány percnyi várakozás után már bent voltunk egykori mes-
terünk dolgozószobájában. (Szép szoba, sok könyv, tudós rendetlenség, sok mű-
tárgy, köztük feltűnő, mert kálvinista ember lakásán vagyunk: két szép feszü-
let.) Pintér Jenő volt a szónokunk, miután ő beszélte meg előre a látogatást 
is Beöthyvel. Beöthy meghallgatta az előterjesztést, nagy örömmel fogadta a 
tervet, ellátott bennünket jó tanácsokkal a további teendőkre nézve és meg-
engedte, hogy most már őreá hivatkozva is folytathassuk a szervezést. Aján-
lotta, hogy félreértések kikerülése végett menjünk el Riedl Frigyeshez és 
Négyesy Lászlóhoz is, beszéljük meg velük is a dolgot. . . Elmondta, hogy 
hasonló terv már került szóba a kilencvenes években, ö és néhány társa 
Corvina néven egy társaságot akartak alapítani, de akkor ez a terv az akadé-
miai körök gáncsoskodása folytán nem sikerült. Talán nekünk most több szeren-
csénk lesz.» 

A nyilvánosság elé 1911. június 1-én lépett a megalakulás 
terve. Ekkor jelent meg, az Országos Középiskolai Tanáregye-
sületi Közlöny 42. számában, a Felhívás a Magyar Irodalom-
történeti Társaság megalapítására a következő szöveggel: 

«Hazánkban minden tudományszaknak megvan már a Tnaga társulata,, 
csak mi, a magyar irodalomtörténet, munkásai nem tömörültünk még társas 
szervezetté. Sajnosan kellett tapasztalnunk, mint, lankad el az egyes ember 
munkakedve, s mint töredeznek szét, mint, szigetelődnek el a rokon törekvések, 
ha nincs egy központosító s klilön orgánummal bíró egyesület, mely tért nyit 
a munkakedvnek, közös mederbe gyűjti az egy célt szolgáló erőket s állandó 
figyelemmel kíséri a közös nagy munka minden mozzanatát. 

Egy magyar irodalomtörténeti társaság megalapítására hívjuk fel tudo-
mányszakunk művelőit és ba-rátait. 

Nem lehet közömbös a nemzeti műveltség szempontjából sem, vájjon meg-
tud-e alakulni egy ilyen társaság, mely a nemzet legsajátabb műveltségi kész-
letét: irodalmát tűzi ki tudományos törekvései tárgyául, nem lehet közömbös 
különösen most, mikor szellemi életünk minden ágában a történeti folytonos-
ság tudatának ébrentartása s erősbítése látszik legsürgősebb feladatnak. 

Társaságunk havonkénti felolvasóüléseken gyüjtené össze tagjait s folyó-
iratot indítana, melyet havi közlönynek tervezünk. E folyóirat értekezések és; 
kisebb közlemények mellett, tág teret juttatna az irodalomtörténeti kiadványok 
és tanulmányok bírálatának. Ismertetné a szakirodalom valamennyi termékét 

1* 
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s a folyóiratok magyarvonatkozású cikkeit. Olyan középponttá óhajtanok tenni 
közlönyünket, amelyből mindenki tájékozást nyerhet a magyar irodalomtörté-
net haladásáról, mit különben folyóiratunk maga is minden kitelhető módon 
előbbre kívánna segíteni.» 

Az előkészítés munkájában Beöthy Zsolton kívül még Riedl 
Frigyes és Négyesy László támogatták a három szervezőt. Riedl 
Frigyes eléggé aggodalmasan szemlélte a helyzetet, de nemcsak 
ő kételkedett sikerünkben, hanem mások is azt hitték, hogy moz-
galmunk eredménytelen lesz. Annyi már a tudományos egye-
sület — mondogatták — és olyan fiatal emberek vagyunk, hogy 
száznál több tagot nem tudunk szerezni, ennyi pedig vajmi 
kevés a megindulásra. Igaz, fiatalok voltunk — Baros Gyula 
35 éves, Horváth János 33 éves, Pintér Jenő 30 éves —, de tele 
hittel, lelkesedéssel, szakadatlan munkával. Napról napra talál-
koztunk, bemutattuk egymásnak levelezésünket, tanácskoztunk 
a teendőkről. Időnkint megjelentünk Beöthy Zsolt asztalánál, 
tájékoztattuk őt az újabb eredményekről, örömmel hallgattuk 
elismerő szavait. 

191L október 26-án kelt levelében Baros Gyula ezt írta 
nejének: 

«Tegnap délután, mint már jeleztem, elmentem a Continental-kávéházba, 
hol együtt találtam Beöthy Zsoltot Hegedűs Istvánnal és Pintér Jenővel. 
Később megjött Négyesy László is. Megmutattam nekik az alapító ülésről 
szóló jegyzőkönyv tervezetét s ők mindenben helyben hagyták a fogalmazá-
somat. Sok érdekes dologról beszélgettünk, főkép tanügy-politikai kérdésekről. 
E mellett azonban alaposan megvitattuk a Társaság jövendő terveit is. 
A folyóirat címére vonatkozólag egyelőre abban állapodtunk meg, hogy Magyar 
Múzeumnak fogjuk nevezni (ha jobb cím nem akad). Hegedűs és Négyesy 
hét óra tájban elmentek, mi azonban hárman ínég együtt maradtunk és igen 
kedélyesen elbeszélgettünk fél kilencig. A történelmi regény is szóba kerül-
vén, én megkockáztattam azt az állítást, hogy a Pogányok alapján Herezeg 
Ferencet nagyobb regényírónak tartom, mint az addig általánosan bámult 
báró Kemény Zsigmondot. Erre tüzes vita indult meg közöttünk, melynek 
folyamán Beöthy végigismertette Kemény regényeinek szép és jellemző rész-
leteit, erősen hangoztatva, hogy ami a korok lelkébe való belevilágítást illeti. 
Keményhez fogható nagy alakja nem akad i rodalmunknak. . . A beszélgetés 
hatása alatt Beöthy egy cikket fog írni Herczegnek arról a színdarabjáról, 
mely a Rákóczi-hamvak hazahozatala alkalmából készült. Amikor ugyanis 
Bizánc szépségeit hangoztattam, Beöthynek eszébe jutott, hogy neki jobban 
tetszik a Bujdosók című színdarab s ennek fejtegetésébe azután annyira bele-
melegedett, hogy kedvet kapott egy cikk megírásához. Sokáig beszélgettünk 
még, de azután, hogy későre jár t az idő, Beöthyt felültettük a villamosra, 
mi pedig Pintér Jenővel még néhány percig tárgyaltunk az est tanulságairól.» 
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Alapszabályainkkal sok baj volt. Mikor elkészült szövege, 
a hatóságokhoz beadott tervezet kezdett eltűnni a hivatalok 
útvesztőiben. A székesfővárosnál még csak ment valahogy a 
dolog, de a belügyminisztérium döntő ügyosztálya nem sietett 
az ügydarab elintézésével. Ki tudja, hány hónapig húzódott 
volna a láttamozás dolga, hányszor küldték volna vissza az aktát 
a szervezőkhöz, ha a jó szerencse nein juttatott volna számunkra 
döntő érvet megfelelő személyi támogatás alakjában. A protek-
ciós levél elküldése után a kérelem lebonyolítása egyszerre szo-
katlanul gyors lett. A várvnvárt belügyminiszteri hozzájárulás 
leérkezett az előkészítő bizottsághoz. 

A Társaság szervezésének további mozzanatai megtalálha-
tók az Irodalomtörténet folyóirat első évfolyamában. 1911. októ-
ber 22-én tartottuk a Társaság alapító közgyűlését, december 
10-én az alakuló közgyűlést a Magyar Tudományos Akadémia 
palotájában. Az előkészítő bizottság — Baros Gyula, Beöthy 
Zsolt, Horváth János, Négyesy László, Pintér Jenő és Riedl Fri-
gyes — tervszerűen oldotta meg feladatát, zökkenő sehol sem 
volt az ülések vezetésében. Csak az tűnt fel, hogy a vidéki váro-
sokból is szokatlanul sokan jelentek meg az októberi alapító 
közgyűlésen s ugyanakkor — a Budapesti Philologiai Társaság-
egyik csoportjának szószólója gyanánt — Bleyer Jakab heve-
sen megtámadta a társasági alapszabályok tervezetének egyes 
pontjait. Állásfoglalásával magára maradt. Beöthy Zsolt olyan 
kitűnően vezette a tárgyalásokat, hogy a jelenlevők egyértelműen 
elfogadták az előkészítő bizottság javaslatait. A decemberi ala-
kuló közgyűlésen a jegyzői állás és néhány választmányi hely 
betöltése körül volt a tagok között nézeteltérés, de azért ez a 
szavazás is elég simán folyt le. 

A Társaság megalakulását a napisajtó hasábjain élénk hadi-
zaj kísérte. Bár az előkészítő bizottság a választmány összeállí-
tásában előzékeny íigyelemmel adott helyet a zsidóknak és sza-
badkőműveseknek is, nem ez szúrt szemet, hanem az, hogy több 
tudós szerzetestanár is bekerült a választmányi tagok sorába. 
A Világ 1911. évi december 14-i számában nagy cikk jelent 
meg Fekete irodalomtörténet címmel. A névtelen cikkíró inge-
rülten panaszolta, milyen botrányos volt az új Társaság meg-
alakulása, mennyire szembehelyezkedtek a haladással a Tár-
saság szervezői, miféle felháborító kulisszatitkok lappanganak 
a háttérben. 
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«A választmányi tagok összeállításában — írta a cikk — határozot-
tan érezhető volt a reakciós tendencia. Egyrészről kibuktatták azokat a régi 
és értékes tudósokat, akik zsidók, másrészről pedig a fiatalokat is megtize-
delték, akik radikálisok, haladók, úja t akarók. Semmi kétség, az öregek jól 
hadakoztak. A kardjuk kétélű volt. Az egyik éllel az öreg tudósokat, a 
másikkal a fiatalokat kaszabolták le. Csirájában elfojtották a forradalmat, 
de megölték a tudományt is. Ez különben előrelátható volt. Az előzetes 
tanácskozáson az öregek hevesen kiafakadtak a fiatalok, a Társaság meg-
alakítói ellen, kioktatták őket, tanulni küldték s kétségbevonták, hogy 
nekik is van joguk a tudáshoz . . . A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az 
ügyét ismeretlen emberekre bízta, akiknek nincsen multjuk, nincs tudomá-
nyos munkásságuk, filológiai téren sohasem működtek. A jelenlevők élénken 
érdeklődtek kilétük iránt. Ekkor pedig azt a választ kapták, hogy az isme-
retlenek majdnem egvtől-egyig papok. A klerikális és reakciós komplot tehát 
jól működött. Pozitíve tudjuk, hogy a közgyűlés előtt a listán más nevek 
szerepeltek. Utóbb azonban valami ismeretlen kéz becsempészte a papokat 
és kibuktat.ta a haladókat. A klerikalizmus behatolt az egyesületbe s újra 
kompromittálta a magyar tudományosságot. Ez nem maradt visszhang nél-
kül. A kijátszott fiatalok, akik látták, hogy nemes és nagy céljuk elsikkad 
az öregek és a reakciósok kezén, egyszerűen háta t fordítottak a társulat-
nak. A tényeket nagyon érdemes lejegyezni. Jellemző a magyar állapotokra, 
mint tört le egy fiatal gárda első becsületes törekvése, amely az ú j iroda-
lommal párhuzamosan indult meg és micsoda ravasz furfanggal játszották 
ki őket a klerikálisok és az ó-konzervatívek. Űjra a sáncokon kívül van-
nak. Benn, a sáncok mögött pedig papok és agg tudósok írják a fekete iro-
dalomtörténetet. Ez az egész magyar tudomány kultúrbotránya.» 

A támadásra 1911. december 15-én A Világ irodalomtörté-
neti fájdalmai címmel az Alkotmány adott választ. 

«A Világ tegnapi számában — írja a cikk névtelen szerzője — hosszú 
1ère eresztett siránkozás jelent meg, amely a Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság megalakulásával kapcsolatos állítólagos botrányokkal foglalkozik. 
A botrányok persze egészen közelről és az igazság szemüvegén keresztül más-
kép festenek és ha leszedjük róluk azt a sok obskurus jelzőt, amellyel a 
Világ a maga unalomig ismert lomtárából felcicomázta azokat, mindössze 
az a rideg fény marad meg, hogy az új irodalmi alakulás választmányába 
beválasztottak néhány odavaló, tudós papi embert. Ez persze nagyon fái 
a Világ igazságérzetének, csakúgy, mint az a másik szomorú ténykörülmény, 
hogy a választmányból kimaradt néhány tudatlan, de szabadkőműves niemand. 
Ennyi a Világnak éppen elég ahhoz, hogy klerikalizmusról, sötétségről, 
maffiáról és bombamerényletről kiabáljon. Igazán csodáljuk azt a szemér-
metlen agilitást, amellyel a Világ a maga híveinek védelmére tud kelni, vala-
hányszor azok jól megérdemelt klasszifikációjukat megkapják, de viszont 
nagyon keyeseljük л z invenciót, amellyel a Világ az ilyen védelmi kiroha-
násokat. elintézi. A számtalanszor kilőtt patronok durranása már nem nagyon 
hatásos, jó lenre, ha a Világ újabb fegyverek után nézne. Mi ajánlhatunk 
neki egyet. Próbáljon egyszer az igen tisztelt Világ valódi értékekkel, nem-
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csak szabadkőműves, de tudós fegyvertárakkal kiállani a küzdőtérre, akkor 
talán több sikere lesz.» 

A támadások későbben sem szűntek meg. Amilyen elisme-
rés fogadta a Társaság folyóiratát a tudományos körökben és 
a tanárvilágban, olyan gyűlölettel vágtak egyet-egyet a Társa-
ságon a másszellemű hírlapok. Különösen Kiss József folyó-
irata, A Hét, röppentette el időnkint sebzésre szánt nyilait. 

«Az irodalomtörténet forradalma — gúnyolódott az egyik cikk — 
programmszerűen zajlott le : a hatalom régi urai egy többórás barrikád-
harc után beültek a trónusba és proklamálták a saját dinasztiájuk uralmát. 
A régi operett-forradalmak véres és komoly harcok voltak ahhoz képest, amit 
öreg professzoraink és irodalmi rokkantjaink produkáltak. Ügy vonultak fel 
a barrikádokra, mintha a régi rendszert akarták volna kiforgatni sarkaiból. 
Forradalmi beszédeket mondottak s aki hallotta szónoklataikat és forradalmi 
dalaikat, azt hihette, hogy ezek az elégedetlenkedők komoly reformokat akar-
nak meghonosítani az irodalomtörténetben. Vigyázat, tisztelt haza és köz-
vélemény. Hamis bankókkal árasztják el az országot s mindenki jól teszi, 
ha alaposan megforgatja az értékjegyeket, miket a kezébe nyomnak.» (1911.) 

«Az Irodalomtörténet című tanirányú szaklap —- büszkélkedik később 
Kiss József folyóirata — haragszik ránk, mert nem vettük komolyan Thaly 
kurucnótáinak leleplezését. A tanár urak szenzációnak szánták a leleplezést 
s mi lemosolyogtuk fejtegetéseiket. Ök megdöbbenést, kétségbeesést vártak s 
mi egy lekicsinylő gesztussal intéztük el szenzációjukat. Biz ez bosszantó, 
de a tanár urak nagyon rosszul festenek, ha a bosszankodáshoz komoly pózba 
vágják magukat. Komoly póz nem illik azokhoz, akik hátul, a lap borí-
tékán, beszámolnak a befolyt tagsági díjakról, előfizetési pénzekről, szóval 
beszámolnak a maguk kicsi anyagi tőkéjéről, mely nem >sok, de kétségtelenül 
nagyobb, mint, a szellemi tőkéjük, melyről a lap elején számolnak be. Akik 
csak ilyen sovány szellemi tőkével rendelkeznek, azoktól kómikumszámba 
megy, ha a mi szerénytelenségünk jellemzésére azt mondják, hogy mi azt 
hisszük, hogy a. gondolkodást mi hoztuk be az országba. Hát igen, mi hisz-
szük ezt és hisszük ezenfölül azt. is, hogy a tanár uraknak fá j ez a mi 
behozatalunk. Fáj nekik, hogy behoztuk a gondolkodást s ha tehetnék, 
kivinnék azt, amit mi behoztunk. Nekik nincs rá szükségük, de hát mi nem 
is az ő kedvükért hoztuk be. A tanár urak csinálják csak tovább az irodalom-
történetet : tolják be, csempésszék be magukat az irodalomba és az írók 
társaságába. És vitatkozzanak írókkal, dörgölőzzenek szellemi munkásokhoz. 
Mi megígérjük, hogy valahányszor hozzánk dörgölőznek, mindig vakarózni 
fogunk.» (1913.) 

Egy év leforgása alatt ezernél több tagja és előfizetője volt 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak. Különösen a közép-
iskolai tanárok sorakoztak lelkesen az új tudományos zászló 
alá, maga a Társaság is voltaképen a magyar középiskolai tanár-
ság alapítása volt. A régibb tudományos társaságok kezdemé-
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nyezése vagy az Akadémia, vagy az egyetem köreiből indult 
ki, ezt a ezervezetet a középiskolák lelke« tanárai indították útnak 
és virágoztatták fel. 

Az első tisztikar így alakult: 
Elnök: Beöthy Zsolt, a budapesti egyetemen az esztétika 

ny. i\ tanára. — Alelnökök: Dézsi Lajos, a kolozsvári egyetemen 
a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára; Négyesy László, a buda-
pesti egyetemen a magyar irodalomtörténet ny. r. tanára; Szász 
Károly, író és kritikus, az Uránia szerkesztője; Zoltvány Irén, 
a pannonhalmi főiskolán a magyar irodalomtörténet tanára. — 
Titkár: Horváth János, az Eötvös-kollégium tanára. — Szer-
kesztő: Pintér Jenő, állami főreáliskolai tanár. — Jegyző: Kéky 
Lajos, állami főgimnáziumi tanár. — Pénztáros: Agner Lajos, 
állami főgimnázumi tanár. 

Első pillanatra feltűnik, hogy Baros Gyula nem foglalt 
helyet a Társaság tisztikarában. Ez az ő saját akaratán múlott. 
Nem tudtuk rávenni arra, hogy fogadja el az egyik tisztséget, 
megmaradt a választmány tagjának. Annál hűségesebben vett 
részt továbbra is a Társaság szervező munkájában. Hétről-hétre 
találkoztunk, elmondtuk egymásnak gondolatainkat, beszámol-
tunk az eredményekről. Hűségesebben senki sem állt őrt a Tár-
saság ügyei mellett, mint páratlan lelki erényekkel tündöklő 
barátunk. 

Az ő feledhetetlen egyénisége előtt való mély hódolattal és 
a baráti szív örök bánatával nyitom meg a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 1937. évi rendes közgyűlését. 
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Kosztolányi Dezső.* 
Irta: KERECSENYI DEZSŐ. 

Úsztam. 
Az elmúló folyón örök barázdát 
húztam . . . 

(A bús térfi panaszai.) 

Kosztolányi Dezső írói pályája pontosan egybeesett azzal 
az irodalmi „harmincéves háború"-val, melyre a jubiláló Nyu-
gat nemrégen annyi jogos elégedettséggel és büszkeséggel vissza-
pillantott. Ö ie ott volt a táborverésnél, nevét mindvégig címlap-
ján hordozta a folyóirat. Mégis ez a név, noha mindig az első 
sorokban szerepelt, a legkevesebbszer volt a rohamra indulás 
bátorítója vagy a másik oldalról jött támadás célpontja. Ez a név 
akkor, midőn oly folyóiraton állt, mely a régi megtartására 
nagyobb gonddal figyelő ízlés előtt nem egyszer ismeretlen és 
veszélyesnek mutatkozó irányok felé nyitott utakat, ott csil-
logott egyik, a gondolkodás és az ízlés polgári egyensúlyát őrző 
napilapunk krónika-rovatában és a legelterjedtebb magyar csa-
ládi hetilap színi kritikái alatt; a legutóbbi években pedig a jelen-
való irodalmi gyakorlat nevében is helyeslő és szentesítő bélyeg-
gel látta el azt a mozgalmat, melyet nálunk mindig a legegye-
temesebb érdeklődés szokott kísérni; a nyelvművelést és nyelv-
tisztítást. 

Mi volt ez az írói élet? Előttünk lejátszódó igazolása vas-
erejű törvénynek, mely kérlelhetetlenül megköveteli, hogy a szel-
lemnek, bármilyen különcnek tetsző egyedülvalóságból lendítse 
is el magát, útja csak egy lehet: vissza a közösség mindent egy 
szintre simító hatalmába? Ö is olyan feldobott kő volt, mely nem-
csak a sors erejének engedelmeskedőn, hanem ösztönös és tuda-
tos vágyódással is hullt a földre, melyből vétetett? Ha pedig 
mindezt elfogadjuk, tudjuk-e magában a költői életműben követni 
ezt a szükségszerű változást, alakulást vagy fejlődést? 

Első verskötetének címe „Négy fal között": hangsúlyozottan 
kényes különállás, a mindennaptól mentesség. Az utolsóé „Szám-
adás": erkölcsi reláció-tudat és egyetemes embersors vállalása. 
Ügy látszik tehát, könnyű e fejlődést végigkísérni. Maga a költő 
adta meg az alkalmat erre, midőn akár a közelgő elmúlás meg-

* Az író művehifik jegyzékét 1. folyóiratunk 193li. évf. 238. lapján. 
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sejtése, akár befejezett ötven évnyi emberélet visszapillantásra 
eugallása összegyűjtötte alkotásaiból azt, ami leginkább a pil-
lanatból fakadt, de talán éppen ezért a legörökkévalóbb is: a 
verseket. Szinte muzeális rendezettségben állnak előttünk versei 
s csábítják az emlékezőt a változás vonalainak meghúzására. 

Az első versekben (Négy fal között. 1907.) azt kérdezte ön-
magától és arra próbált felelni, hogy melyik a számára legmél-
tóbb és a hozzá legillőbb költői attitűd. Több lehetőség között 
válogathatott, hiszen a különösképpen lírai jellegű irodalmi újí-
tás idején már nem egy nagy lírikus kortárs hangja csengett 
a fülébe. Válogatott is a századvég hagyományozta, szinte obli-
gát ernyedtség, a „kihűlt lámpa, tört cserép" önsiratása, a fátyo-
los mult és jelen pillanatokra való bámulat, az édes-bús elmeren-
gée, a nagyvárosi chanson érzelmessége között. Neki is volt kez-
detben egy-két polgárt rettentő szólama („Nyílthomlokú bűn . . . 
erényt pirító, tisztakező gonosz..."), pillanatnyi megállása az idő-
szerű és örök magyar sors rejtélyei fölött, szimbolizmusa hatott 
ós hatásokat fogadott be. De bárhova nyúlt a fiatal költő, biz-
tosan szólalt meg kezében a kifejező hangszer, a nyelv, bár egy-
előre még minden feltűnőbb különösség nélkül. Az eleve meg-
határozott sokféleség mellett azonban nem kötötte le magát. Any-
nyiban hű maradt a kortársakhoz, hogy ő is a magányt válasz-
totta. Nem Ady lázadó és mártír elkülönülését, még kevésbbé 
a. fiatal Babits „soha meg nem elégedés"-ének romantikus ízü 
elvágyódását, hanem a szuverén szemléletét: 

fin beim ülök, н léjfbe bámulok, 
száz kép toloiiK föl, én vaityok urok, 
e g y szent íryönyör szelíd iitembe hintáz. 

Incselkedik velem kéj, félelem, 
uztán lehunyom szótlanul szemem 
s lelkembe játszik tündéri színház. 

Ebben a teremtő szemléletben kapaszkodott meg a fiatal 
Kosztolányi és ezzel rögtön a tetőre is ért. Három következő 
verskötete (A szegény kisgyermek panaszai. 1910-, Őszi koncert. 
1912., Kártya. 1912.) volt a magaslaton való megállapodás és szét-
tekintés. A „tündéri színház" függönye egyetlen mozdulatra szét-
nyílt, a szemlélet játéka megkezdődött. Vékony epikum pókháló-
szálára függesztgette fel gyermekkorának emlékeit, majd a maga-
választotta költői életforma szimbolikus pillanatképeit. Emléke-
zés és színészies fikció az, ami tartalomként jelentkezett: 
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Tiiesökcirpelés egy régi ajtón, 

de kézzelfogható valóság volt már maga a hang, melyet végérvé-
nyesen megtalált. A költő ölemében érezte magát, a világ hatal-
mába került, anélkül, hogy küzdenie kellett volna: 

Ha egyet nézek, elfakul a fény 
és ferdül a nap, mint a hold karéja. 
Ha kettőt nézek, hullik a levél 
és föltámad az, aki rég nem él. 
Ha hármat nézek, az erdőn keresztül 
szél száll és kiszakad a köd 
és a v i lág fázlódva összerezdül. 

Szavai, kedves jelzői és rímtalálmányai, melyeknek mind-
végig szerelmese volt, már légkört teremtettek maguk kőér. Olyan 
légkört, mely nélkülözhetetlen védőréteg volt a világ ellenében. 
A fiatal költő így kikerülte a jelen minden csapdáját, hiszen 
a lázadó és az elvágyódó ítéletet mond, a szemlélő soha. Amit 
ő bámult felrántott szemöldökkel és kíváncsi ráncokkal a hom-
lokán, nem volt с világ, hanem az emlékezésen átszűrt, fátyo-
lozott, költői impresszió-valóság. 

Nemsokára ugyanezzel a mozdulattal átnyúlt az elbeszélés 
területére (Bolondok, 1911, Beteg lelkek, 1912, Béla a buta, Tinta, 
1916). Üj próbatétel volt ez is, egyben pedig szabadabb játék-
tere a szemléletnek. Lírájának témái jelentek meg először az 
elbeszélő köntösben. Szinte látni véli az ember a költő kacéran 
kérdő gesztusát; hogyan hat ebben az új foglalatban az egyszer 
már kifejtett és csiszolt drágakő? Az ábrázolás gyönyöre huza-
mosabban simogathatott, formálhatott alakokat és helyzeteket, 
elmélyedve nem az igazi mélységekben, hanem csak a felületi 
redőkben, a pórusokban, hajolva a rajzban, kecses túlzásokra és 
a meglepetést kínáló groteszkre. Az új próbatétel még írói több-
lettel is járt. 

A biztosnak megépített lírai színpad a háború előtti évek-
ben kezdett el alatta ingadozni (Mágia, 1912): 

Úgy félek, hogy ezt a homályos, ódon 
vén bánatot egy éjjel elveszítem 
s véle együtt életem s a szívein . . . 

A „comedia poeticá"-ban egyszer mégis csak ki kellett mon-
dani, hogy a benyomások színpadán ágáló emlékeken és fik-
ciókon túl az a néző a leglényegesebb, akinek tekintetétől e sze-
replők élete és mozgása függ. 

Tükörszobában járok. S száz alakban 
másolja halvány képemet a fény. 
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Üjabb elhatároló kört vont maga köré, mintegy levonta lírai 
magatartásának végső következményét: 

Csak Én! Csak Én! A végte len egy fin! 
Kié a szirtben szunnyadó szobor-más? 
Arcom kacag belőle: hű — de oly más. 
Kié a•/. árnyék a falon? — Enyém. 

A vers-tématika meg is maradt ebben az individuális kör-
ben (Mák, 1916, Kenyér és bor, 1920). A kör azonban csak lát-
szólag volt ilyen szűk. Egyre többet vett fel a líra hagyomá-
nyos anyagából. A tiszta és független emlékezés játéka helyébe 
az emlék utáni sóvárgás, a „furcsa", a „boszorkányos" és a „külö-
nös" helyzet-fikciók helyébe konkrét irányok keresése lépett. 
A „szeszélyes futamok"-at felváltogatták közérthető szavak halál-
ról, nőről, családról, nemzetről és emberiségről. A háborús évek 
és az utánuk következő idők egyetemes szenvedése között „test-
véreim" megszólítással az a pátosz, melyet eddig csak ama „külö-
nös" lírai pillanatok számára tartogatott, kísérletezett közönségre 
tekintő költői kiáltvány-hanggal, „háborús fohász"-szal, a „ma-
gyor romokon" felhangzó „sikoly"-lyal, „szentbeszéd"-del, még 
átkozódással is. A sajátosan Kosztolányi-jambusok között még 
a magyar ritmus is helyet kapott. 

Igazában mintha epikus időszak nyílt volna meg életében. 
Ismét visszanyúlt „A szegény kisgyermek panaszaidban egyszer 
már megtalált kerethez, 

. . életem édes regényét hogy üzzem-fűzzem tovább. 

Témái teljesen ember-közeibe kerültek (A bús férfi pana-
szai, 1924). A prózában formáló kezébe vette a legnépszerűbb 
műfajt, a regényt. Az egyik még csak amplifikált novella (A rossz 
orvos, 1921), de a másik már történeti regény (Nero, a véres költő, 
1922), a következők pedig a magyar vidék kicsi és nagy tragé-
diáiról szólnak (Pacsirta, 1924, Az aranysárkány, 1925) s az utolsó 
egy divattá táguló lélekelemzési mód híveinek adott irodalmi 
példát (Édes Anna, 1926). Verse és prózája egyidőre egybefolyni 
is látszott a szabad versre való áttérésével (Meztelenül, 1928), 
mintha itt meg a formai korszerűségnek engedett volna. Szavai 
és mondatai keményedtek s látható humanitás-nosztalgia emel-
kedett ki belőlük. Siető polgárok hírlapjának egyik sarkába írta 
szellemes rajzolatait, természetet megszólaltató miniatűr-prózáját 
és verspárait, szatirikus és érzelmes alak-ábrázolásait (Alakok, 
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3928, Bölcsőtől a koporsóig-, 1931, Zsivajgó természet, 1931). Novel-
láival (Esti Kornél, 1934, Tengerszem, 1936) egyik legolvasottabb 
írónkká vált. Hadakozóan állt ki a még mindig vitatott nagy-
ságú és hagyományú költő-társ, Ady Endre költészete ellen s 
belenyúlt a közízlés darázsfészkébe. Cikkezett és vitázott apos-
tolkodva nyelvünk tisztaságáért és magyarságáért. Vallomást 
tett a nemzeti közösségbe való tartozás kötelező ereje mellett. 
És mikor a végső felé közeledett (Számadás, 1935), amikor a 
korábbi kacérkodó jóslatok valósággá váltak, mikor valóban 
„vér hörgött a trombitán", mélységes megrendüléssel hajolt meg 
a csillagos ég, az „ismeretlen Űr" előtt, akinek itt a földön ven-
dége volt. 

Ez volna a „fejlődés" útja, ha tartalmak és műfajok sorát 
így végigjárjuk. í gy is hihet látni őt, és olvasói közül is bizo-
nyára sokan így látták. Mégis, ha műveit újralapozzuk, bizony-
talankodni kezdünk a rajz hitelében. Ez az egyenes vonal nem 
volt-e más, mint biológiai folyamat lenyomata? Természetes hig-
gadása az ifjrinak férfivá, családapává, nemzet-taggá és a halál 
közelében megrendült hívővé? 

Élete utolsó éveiben, midőn nem egy kényszerű vagy önként 
keresett alkalom nyílott számára, hogy önmaga időbeli helyze-
tét meghatározza, mindig régi önmagával való azonosságát hang-
súlyozta, Legszívesebben az „ellenzék" pózában rögzítette magát 
„Annak idején.. . ellenzék voltam. Egy hazafiaskodó szólamokat 
hangoztató közönség azt követelte, hogy valljak szint.. . Most 
újra ellenzék vagyok. Egy másik közösség, mely éppoly türel-
metlen, de számban sokkal nagyobb, azt követeli, hogy mindenki, 
aki tollat forgat, az emberiség egyelőre homályos, fölöttébb hatá-
rozatlan ügyét szolgálja s csak arra esküdjék fel (Nyugat, 1933. 
I. 5. 1.). Nyelvművelő vitáiban is hivatkozott arra, hogy ő már 
messze korábbi években is követelte a nyelvtisztítást. Gyakran 
emlegette ily állandó alapként a költészet „öncé!úságá"-t, a „ki-
fejezés rejtelmes gyönyörűségé"-t (Nyugat 1930. I. 4. 1.) Sorait 
valóban idézték már az irodalmi függetlenség mámorosai, a köl-
tői szabadság hitvallói, de a kötöttség szigorú követői is. Nem 
hitt abban, hogy leírt szavak embert és világot megválthatnak, 
do ugyanakkor csak egyetlen magas életformát ismert, az íróét. 
Vallott, sírt és szónokolt szegények, kínzott magyarság, romló 
emberiség, szenvedő és haldokló önmaga ügyében, de vallomá-
sába és pátoszába mindig belecsendült egy-egy sor, néha csak 
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egy rím (a Kosztolányi-rím!), amely mind ennek az ellenkezőjét 
is mondta. Esti Kornélját kell idéznünk: „Boldog volt, hogy más-
nak nézték, mint ami, . . . s tovább játszhatta szerepét, kiszaba-
dulva abból a börtönből, amelybe születésétől fogva bezárták... 
Ö nem rablógyilkosságokról, bankcsalásokról, letartóztatásokról 
írt újságcikkeket, hanem önmagáról és embertársairól olyan tör-
téneteket, amelyek talán nem is történtek meg, csak megtörtén-
hetnek, verseket, regényeket, szóval a szorosabb írói mesterséget 
gyakorolta." (63. és 113. 1.) 

A szorosabb írói mesterség. Ezt élte, ezt akarta megvalósí-
tani. Minden szó, mellyel életútját vonallá szilárdítani akarjuk: 
fejlődés, szabadság, erkölcs, hit, életszeretet ée halálfélelem, még 
maga az ellenmondás szó is, melyet talán a leggyakrabban lehetne 
rásütni, tartalmatlanná válik vele kapcsolatban. Csak egy nem: 
a forma. Mert a „szorosabb írói mesterség", mióta az irodalom 
önállósági harcát vívja az életben és nem egyszer az élettel szem-
ben, azóta mindig itt kapaszkodik meg. „Ügy érzem — írta Kosz-
tolányi — hogy az író titkos cinkosa a homályos és névtelen 
természetnek, amely nem nyilatkozik, nem ad intervjút, csak 
megnyilatkozik." Ami költészetében megszólalt, mindig e perfek-
eió formai véglegességében jelentkezett. Emberségének teljes 
morális erejét arra fordította, hogy a költőnek szinte renaissance-
értelmű szerepét kézzelfoghatóan illusztrálja olyan korban, mely 
az eszmék és a vélekedések hinárjában vergődött. Benyomásokra 
állandóan kész szelleme я ,,resz - re figyelt, mert itt legkevésbbé 
zavarhatták az „egész"-re vonatkozó próféciák hangos szavai. Az 
„elvakult és csodálatosan alacsony század"-ban (Nyugat 1933. T. 
M. 6. 1.) élt, de ítéletét róla nem kifejezte, nem is menekült el 
belőle, hanem műremekeléssel tiltakozott ellene. E magatartás 
nem lehetett mesterkéltség nélküli. Játszani, alakítani kellett a sze-
repet, mely a hétköznap ügyeinek sem állítását, sem tagadását 
nem hirdette. 

Ott is, ahol legközelebb hittük a ma szellemi közügyeihez a 
nyelvtisztítás kérdésében, ezt a költői magánügyet szolgálta. Küz-
dött az idegen szó és fordulat helyébe teendő magyarért, mert 
gyönyörködni akart abban a sajátságos átmeneti állapotban, 
„amíg reá (az új szóra) az a fénykör fonódik, mely a pontosan 
kicövekelt, fogalmi jelentésen kívül bizonyos nemes tétovaságot 
és elmosódottságot is ad neki, a kedélynek azt a sugárzó mozgé-
konyságát, a beleképzeléseknek és hozzágondolásoknak azt a de-
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rengő rugalmasságát, a különféle emlékeknek azt a gyöngén 
világító sejtelmes ködét, mely a szavaknak voltaképen lelke." 
(Nyugat, 1933. I. 510. 1.) Szerette volna átélni, XX. századi 
Kazinczyként, egy új nyelvújítás örömeit, folyamattá alakítani 
az állandóságot s ebben ringani önfeledten és kíváncsian. 

Mégis volt igen életszerű rendeltetése. A költő princípiumát, 
melyet gyakran egynek veszünk egyszer a prófétáéval, máskor a 
politikuséval és a mulattatóéval, intő emlékeztetéssel elénk állí-
totta. Tanulták és még ezután is tanulni fogják tőle a szó, a 
forma és a beszéd zenéjének önmagáért való szeretetét. Műfordí-
tásaival nemzedékének Szász Károlya volt: az vijabb magyar 
ízlés számára meghódította a világirodalom líráját és több más 
remekét. 

Nem volt népszerű, de népszerűtlen sem. A magyar közön-
séggel való kapcsolata olyanformának mutatkozott, mint ahogyan 
Esti Kornélja állt szemben egyik novellájában egy bolgár kalauz-
zal. Esti Kornél csak két szót tud bolgárul, az igen-t és a nem-et. 
A bolgár kalauz kiönti előtte szívét, elmondja panaszait, taná-
csait kéri, s Esti Kornél egész hosszú „beszélgetés"-t tud folytatni 
о hol kétkedően, hol helyeslően, hol biztatóan, hol lesujtóan ki-
mondott két szóval. A közönséghez egyidőben állt közel, meg tőle 
távol is. Verseiből, prózájából nem tudunk egyértelmű, életirá-
nyító szentenciákat kiolvasni: nem lesz sohasem egyetemesen 
nevelő. De a felfedezés örömével nyitják fel majd mindig köny-
veit a forma és a stílus meglepetéseket kereső Ínyencei. 

írókortársai között talán ő az egyetlen, aki a legritkábban 
keresett ősöket a magyar irodalmi múltban. Nem volt szüksége 
sem támaszra, sem biztatásra. Mégis, ha helyét keressük, a sokízű 
és -értelmű Csokonai költészete csillan meg a társító emléke-
zés előtt-
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A „Minek nevezzelek" keletkezéséhez. 
Másfél éve mutatta ki folyóiratunkban Sándor István (1935. 

66—68.)akoltói napok legszebb emlékének: a September vé у énnek 
a korabeli versekkel (Bajza) való kapcsolatát. A 40-es évek folyó-
irataiban lapozva, egy eddig ismeretlen költemény alapján, a 
September végén mellett Petőfi legszebb szerelmes versének, a 
Minek nevezzeleknek keletkezésére is egy fénysugárral rávilágít-
hatunk. Fontos tényező —• különösen a remekművek kialakulásá-
nál, keletkezéstörténeténél - - az olvasmányi-ihlet kérdése. Mik 
voltak azok a „gondolat-törmelékek" vagy „eszme-osirák", ame-
lyek ezeknek az alkotásoknak a születésére alakítólag hatottak. 
A Minek nevezzelek Vörösmarty Ábrándjának hatása mellett 
(Tolnai Vilmos: Széljegyzetek Petőfi verseihez. Irodalomtörténet. 
1913. 374—375.) Eördögh István: L néhoz c. versével mutat 
erős kapcsolatot. Lászlófalvi Eördögh István méltatlanul fele-
désbemerült költőnk. 1842-ben halt meg 18 éves korában.1 Drámáit 
a Nemzeti Színház is előadta, míg novellái az Athenaeumban és 
a Nemzeti Almanachban láttak napvilágot.2 L néhoz c. verse 
a Honművészben (1840. dec. 6. [98.] sz.) jelent meg.3 Halála után 
az Athenaeum (1842) közölt még tőle egy posthumus költeményt. 

Petőfi figyelmét Eördögh versére, annak ihlető témája, aki 
neki is ideálja volt: Lendvayné Hivatal Anikó hívhatta föl. Ez 
1840-ben jelent meg, míg Petőfi három évvel később, 1843 „már-
cius végén" (Havas) írhatta haeonlócímű költeményét. Kétség-
telenül ismerte a nagy művésznőt ilyen lelkesedéssel bemutató 
költeményt. Annak egyes sorai évek nmlva is zsonghattak lelké-
ben s alkalomadtán művészibb és tökéletesebb formában inspirá-
lólag hathattak rá. Petőfi L Héját, melyet Horváth János „a 
szerelem gondolatával való enyelgésnek" nevez, csak a Versek 
1844-es kiadásában adta ki először. (38. 1.) Mindkét vex-s tárgya: 
Lendvayné, a kettő között azonban különösebb egyezés nincs. 

1 Szinnyei József: Magyar Írók. II. köt. 13Э9. h. 
- Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. II. 

köt. 232., 279. 1. 
3 A Gyöngyök és Virágok a magyar költészetből c. antológia (Pest , 1859. 

173—176. I.) is közölte. 
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„E költeményben Lendvaynó Hivatal Anikót, a Nemzeti Színház 
kitűnő művésznőjét (1813—1891) énekelte meg Petőfi. Lendvayné 
akkor szépségének teljes virágában volt s rendkívüli hatással 
játszta Shakespeare gyöngéd nőalakjait: Júliát, Opheliát és 
Desdeinonát. Petőfi, úgylátszik, március végén látta az i f jú 
színésznőt, midőn Szabó József társaságától elszakadva, néhány 
napot a fővárosban töltött." (Havas Adolf jegyzete.)4 

Eördögh verse nem tartozik irodalmunk remekei közé, de ha 
meggondoljuk, hogy egy alig 18 éves ifjú írta: úgy formai, mint 
tartalmi szempontból értékesnek tarthatjuk. Az L néhoz ée 
a Minek nevezzelek5 közötti kapcsolat elsősorban formai: mind-
kettő rapszódia, váltakozva hosszabb-rövidebb szökellő sorokon 
át fejlődik a vers a kezdő himnuszi hangból a rapszódiába. Mind-
két versben a strófák első és utolsó sora egy felkiáltás, azzal a 
különbséggel, hogy Eördöghnél strófánként változik ez (Petőfi-
nél: Minek nevezzelek... Eördöghnél: Megláttalak!... Szóltál 
velem Megcsókolál ) Azonban a külső, formai rokon-
ság mellett tartalmi szempontból is sok az egyezés: különösen a 
szerelmi állapot ilyeténképeni bemutatásában van sok kölcsön-
hatás. De álljon egymás mellett az egyező vonások feltüntetésé-
vel a két költemény: 

Minek nevezzelek .. . 

Minek nevezzelek. 
Ha a merengés alkonyában 
Szép szemeidnek esti-csillagát 
Bámulva nézik szemeim, 
Mikéntha most látnák először . . . 
E csillagot, 
A melynek mindenik sugára 
A szerelemnek egy patakja, 
Mely lelkem tengerébe foly — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek, 
Ha rám röpítod 
Tekinteted, 
Ezt a szelíd galambot, 
A melynek minden tolla 
A békeség egy olaj ága, 
S a melynek érintése oly jó! 
Mert lágyabb a selyemnél 
S a bölcső vánkosánál — 
Minek nevezzelek? 

L néhoz. 

Megláttalak! 
Megláttam angyalarcodat, 
S a rajta lengő bájokat, 
S boldoggá tett e szép alak. 
Megláttalak. 
E perezben semmi sem gyötört, 
S kéjelgve érzém a gyönyört, — 
Mit a tavasz, föld, és világ. 

1 Petőfi Sándor összes költeményei. II . köt. (1892) 469. 1. 
5 Először az Életképekben 1848 jón . 25. (28 ) sz. 810—811. 1. 

Irodalom történet. 
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Minek nevezzelek? 
Ha megzendülnek hangjaid, 
К hangok, melyeket ha hallanának 
A száraz téli fák, 
Zöld lombokat bocsátanának. 
Azt gondolván. 
Hogy itt inár a tavasz, 
Az ő régen várt megváltójok, 
Mert énekel a csalogány — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek, 
Ha ajkaimhoz ér 
Ajkadnak lángoló rubintköve, 
S a csók tüzében összeolvad lelkünk. 
Mint hajnaltól a nappal és az éj, 
S eltűn előlem a világ. 
Kltűn előlem az idő, 
S minden rejtélyes üdvességeit. 
Árasztja rám az örökkévalóság — 
Minek nevezzelek? 

Minek nevezzelek. 
Boldogságomnak édes anyja, 
Egy égbe rontott képzelet 
Tündér leánya. 
Legvakmerőbb reményiniet 
Megszégyenítő ragyogó valóság, 
Lelkemnek egyedüli , 
De egy vi lágnál többet érő kincse, 
Édes szép i f jú hitvesem. 
Minek nevezzelek? 

Kelő nap és a holdas éj, 
Madárzene, hiis árny alatt, 
Teremthet — s mindent, a mi kéj. 
Kérded miért? 
Megláttalak. 

Szólllál velem!! 
Szállottál. s szende ajkodon 
Mindegyik édes hangodon 
Kgu-eg.tJ mennyország nyilt nekem. 
Szálltál velem! 
E percben semmi sem gyötört , 
S kéje lgve érzéin a gyönyört , 
Mit a menny és a széles ég , 
S a tú lv i lág szép édene. 
Örök kéj, élet, és öröm, 
A biintlennek teremtene. 
Kérded miért? 
Szólít ál ve lem! 

Megcsókold!! !!! 
Szép ajkad ajkaimhoz ért. 
Nem adnám sokszáz életért 
К csókot, ezzel boldogitál. 
Megesókolál!!! 
S már éltemet sem érczém, 
Es üdvvel telten képzelém 
A kéjt, mit égi s földi lét. 
Mit képzetek, mit szerelem. 
Mit csak te és az istenek 
Adhatnak, s üdv volt én velem. 
Kérded miért? 
Megesókolál. 

A két vers egybevetése után is megállapíthatjuk, hogy az 
Eördögh költeménye a maga primitívségében is szép, a Petőfié 
azonban remekmű. Kozocsa Sándor. 

Petőfi „A borozó"-ja és Kazinczy „Bor mellett"-je. 
Petrovics Sándor, „elcsapott katona és szökött színész" 1842 

május 22-én egy „A borozó" című, egészen szokatlanul friss, ere-
deti hangú kis verssel bevonult az akkori magyar literatorok 
közé. A vers neki nagy örömöt, a szerkesztőnek, Bajzának és azok-
nak, akik az Athenaeum körül csoportosultak, bizonyára nem 
csekély meglepetést szerzett. Csokonai óta nem volt, aki ilyen 
merészen szólaljon meg a költészetben s ennyire más levegőt, 
más hangot hozzon abba a hideg és rideg szentélybe, amit köl-
tészetnek hívtak akkoriban. Hogy Bajza valójában úgy is, mint 
szerkesztő, s úgy is mint kritikus, a verset akkori irodalmunk 
legjobbjai közé tartozónak tekintette, mutatja, hogy az ismeret-
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len költőnek május 5-én Pápáról beküldött versét már a hónap 
22-én közölte. 

Az akkor ínég Petrovics néven élő és író Petőfi — tizenkilenc 
esztendős fiatalságának minden t ú l z á s a benne van a vereben: 
az elkeseredett borissza, aki megcsömörlött a leányok csalfasá-
gában, aki semmibe sem veszi a világot, nem bánja a halált 
sem, — ha iszik. A- tizenkilenc esztendős lélek úgy szólal meg, 
mint egy vén korhely . . . 

A vers — mint akkor a versek legtöbbje s mint éppen az ő 
zsengéinek csaknem valamennyié — nem önálló. Még nem talál-
ván magára, olvasmányainak hatása alatt áll s nem tud szaba-
dulni az olvasott költők hatása alól. Első megjelent verse igen 
nagy részben Kazinczyra vezethető vissza, Kazinczynak arra a 
versére, mely a maga idejében is szívesen olvasott és dalolt bor-
dal volt. 

Kazinczy az idősebb báró Ráday Gedeontól kapott Zrínyi-
éposznak egy különösen kedves részletére talált, a törökifjú éne-
kére (III. ének 32—39. vers), ennek az éneknek hangulatában ké-
szítő versét; „egészen más lőn dalom" — mondja róla —, de mint 
német ízlésű bordal, a maga idejében közkedveltté lett. 

A bordalt Kazinczy 1788-ban, június 30-án írta* s Boldog 
bolondoskodás címen Magyar Museumúnak első évi második 
füzetében adta ki; majd az egészen átdolgozva előbb Bátorodós 
az élet sebes repülete ellen, majd pedig A bor örömei, míg leg-
végül Bor mellett címen jelent meg minden kiadásában. 

Petőfi, tudvalevő dolog, 1841 október közepétől 1842 augusz-
tus 23-áig Pápán élt s a református főiskolában diákoskodott, 
ahol kevésbbé az iskolapadban, mint inkább az iskola gazdag-
könyvtárában tanult, rengeteget olvasván, készült arra a pályára, 
amelyről akkor még halvány sejtelemmel sem bírhatott. 

„A pápai Főiskolában alakult képző társaság" könyvtárá-
ban megtalálta Kazinczy verseit és ezek között olvasta a nevezett 
bordalt, ami nem maradt reá hatástalan. 

De, amilyen különböző volt a két költő lelkileg, éppen olyan 
különböző a két vers is. 

* Hadd igazítsuk itt helyre a kitűnő Váczy János tévedését, aki и 
Kazinczy Levelezése I. kötetének 556. lapján Ráday Gedeon 1787. dec. 2-án 
irt s a gyűjteményben 110. sorszámmal jelzett leveléhez azt a jegyzetet l'üzi, 
hogy Ráday e levélben a Bóldor) bolondoskodás megküldését köszöni m e g 
Kazinczynak, aki pedig ezt a versét saját feljegyzése szerint csak 1788 
nyarán irta. 

2 * 



1+ 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

A klasszicizmusért lelkesülő Kazinczy 1788-ban (tehát a 
XVIII. század végén, amit nem szabad szemünk elől téveszte-
nünk), huszonkilenc esztendős korában írja Boldog bolondosko-
dás-át. Társaságbeli ifjii ő, kinek köre a legelőkelőbb családoknál 
nyílt meg s életcéljánál fogva érettebb gondolkozású, ha pedig 
ifjonti kedve, színes kedélye ráviszi a mulatásra, úgy együtt 
szürcsöli a bor és szerelem bódító italát. Életboldogsága akkor 
még zavartalan. Keresi a szerelmet s a mulatást akkor találja 
szépnek, ha vele tobzódó kedvese kebléről a virágot és fűzőjének 
szalagját az ő hullámos hajába fonja; de a szerelem nem a tör-
vényes formák között kell neki, nyűg lenne az, amitől irtózik; — 
s ha él is benne a halál gondolata ilyenkor, mégis a szerelmes 
lánnyal való boldog bolondoskodása a dalfakasztó gyönyör a 
számára. 

Petőfi ellenben tizenkilenc éves, amikor A borozó-ja világra 
derül. Ö már a kibontakozott XIX. század derekán él. Az alföldi 
korcsmáros gyereke maga mögött tudja csaknem kalandszáinba 
menő katonáskodását, immár jó pár mérföldet járt a hol sáros, 
hol fagyos országutakon mint vándorszínész, amikor megismer-
kedett a kis faluk, magános tanyák világával és belekóstolt a 
művésznyomorúság minden keservébe. Mikor a verset írja, vi-
szonylag elég nyugalmasan éli ismét diákéveit és őmaga ugyan 
bornemissza — de valószínűleg együtt éjszakáz jókedvű, gond-
talan, borozgató, énekelgető diáktársaival. Dacára kétségtelen 
nemes származásának, mégis a nép fiának tartja és vallja ma-
gát, szereti a földszagú népet és szereti a népiest, tudja az igazi 
nagy szívkeservek igazi okát s azt, hogy éppen ezektől lesz az 
ember végül valóságos borisszává; ezt, ha nem is tapasztalhatta 
még, de hiszi. A borozó pedig — így gondolja — ilyenkor keser-
vében kívánatosnak tartja a halált. . . . Igaz mindez — vagy sem? 
Mindegy. 

A két költő legnagyobb ellentéte azonban egyik főjellem-
vonásukban rejlik. 

Tudvalevő, hogy Kazinczy határozottan erotikus. írásaiban 
sokszor árulja el ezt. Leveleiben még családi életének legmeghit-
tebb részleteiből sem csinál titkot és Sophieról, feleségéről — 
Petőfi a maga feleségét a „szentek szentjé"-nek nevezi, — néhol 
olyan megjegyzéseket tesz, amilyeneket még a futólagos barát-
nőről sem mondana el az ember. Az Édes kin és az Érzékeny uta-
zások eléggé hirdetik ezt a hajlamosságát. 
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Ezzel éppen ellentétes Petőfink. Egészen távol áll tőle az ér-
zékiség, különösen amikor a költészet mélységeibe merül. Erkölcsi 
felfogása nem engedi a szerelmet az érzékiségbe átcsapni. Egy 
helyt elmondja, Mi volt neki a szerelem? és mivé lett neki ez? 
„Könny patakja", „aggodalmak erdősége", „oktalan kis balga 
gyermek" és „holt remények szemfedője" — csupa tiszta szent 
érzemény, és mikor ez megváltozik, mi lesz belőle?... 

Rózsafán kis madárfészek. 
Melyben vígan fütyörészek, 
S ha földúlja a fergeteg, 
Odább szállok, mást építek . . . 

Romlatlan lelkének a szerelem csak a földi üdvözülést je-
lenti a tiszta boldogság útján, nem pedig a gyönyörűségekben 
való tombolást. 

Ilyen lelki ellentétekből fakad a két vers, amelyek mégis igen 
közeli rokonok. 

Petőfi rokonszenve Kazinczy iránt mély, őszinte volt és köz-
ismert; fennen hirdeti ódai lendületű hatalmas Széphalmon-ja 
és Uti leveleinek rávonatkozó részlete. De hinnünk kell mégis, 
hogy Kazinczy, ha tanuja lesz Petőfi hirtelen felsajgott, rend-
kívüli pályájának, aligha érezte volna meg benne a legnagyob-
bat, akit a Teremtő a világköltészetnek s a magyarnak adott 
kincsül. 

Emlékezzünk csak vissza, hogy Csokonaival annyi sokban 
mennyire nem értett egyet, s ha róla szólt, mindég bizonyos fokig 
tartózkodó volt, s tudjuk, mily elkeseredetten rótta meg három 
költői sorát: 

A Halhatatlanság felette 
örök templomát építette, 
A melybe megholt a Halál. 

ebben a pompás képben szörnyű irodalmi attentatumot látott és 
jó soká emlegette megbotránkozva leveleiben. Mi sem valószí-
nűbb, mint hogy Petőfinek is ez lett volna sorsa Széphalmon „a 
múzsák tanyáján"... 

A két vers kapcsolata szemmellátható külső és belső voná-
sokban. A versmérték és az alapgondolat mindkettőben ugyanaz 
s hogy mennyi kifejezés és mennyi részlet s hány szó fedi itt egy-
mást, azt legjobban példázni fogja, ha a két verset synoptikusan 
mutatjuk be az olvasónak. 
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BOR MELLETT. 
— 1788. — 

í 'ogy az élet, s nem sokára 
Szép korom majd el-repűl; 

Érzem, messze nints határa, 
'S majd komor telére dűl. 

T)e borral sebes szárnyának 
Lép-vesszőket hányhatok. 

Bort hamar, bort! Múlásának, 
Ha iszom, kaczaghatok. 

Még most, hála Istenimnek! 
Kelyhem' bátran forgatom, 

Még most, hála Istenimnek! 
Lollimat csókolhatom. 

Még nints, a' ki elfogassa 
Gyanúba vett levelem, 

Xints, a' ki tudakozgassa, 
Ki sziszeg titkon velem. 

A BOROZÓ. 
— 1842. — 

Vígan illan életem; 
A' halál ha fizni jő . . , 

dőlök 
Jégöledbe, temető! 
Gondűző borocska mellett 
Vígan . . . 

Sors, hatalmad' nevetem. 

Egykor majd — 
És a' bor' vidám hevében 

elfeledni. 
Csalfa lányok, titeket, 

(és) 
Füttyentek rád, zord v i lág . . . 

Rexa Dezső. 

Petőfi és Meltzl. 
Meltzl Hugó, néhai kolozsvári egyetemi tanár Petőfi-rajon-

gása közismert volt. Bármilyen tárgykörből hirdetett előadásai-
ban nagy lírikusunk okvetlenül szerepelt. Ennek egyik érdekes 
emlékét őrizte meg számunkra „A kolozsvári magyar királyi 
Ferencz József Tudományegyetem Almanachja és Tanrendje 
az MCMIV—V-ik tanév első felére". A 102. lapon, a „Nyelvé-
szeti és irodalmi előadások" közt találjuk a következőket: 

„28. Műfordítástan elméletileg és gyakorlatilag; kivált nehe-
zebb antik remekszövegek fordítgatásával a kódexekből. (Eddá-
ból: Akv. és Am. álomjelenet s egyéb Atlidalok, Hásamál; Hel-
jantból pestis LII, 4294 sq; Muspilli végn. Beovulf XLIII, 3157 sq. 
temet; Ofriz kosmogonia, Ajaneihsé- Sir Gitifeot ep. Araniue 
Libuj XI. 84 ctc.) Csak haladottabbaknak. Heti 2 óra; kedden 
és szerdán d. e. 7—8-ig. Ugyanaz. Ugyanott." 

Ha figyelmesen végigolvassuk, a régi germán emlékek közt 
találunk egy teljesen jelentés nélküli mondatot: „Ajaneihsé... 
stb." Mindjárt értelmet nyer azonban, ha — egy kis helyesbí-
téssel— visszafelé olvassuk: „1848—49. jubileumára. Petőfi Tigris 
és Hiénája". Hesz Kálmán. 
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Dr. Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és műve-
lődéstörténeti szerepe a XVIII. században. Kiadja az Ady Endre-Társaság, 
Cluj, 1936. 281 1. 

A kisformátumú tanulmány abból indul ki, hogy Eckhardt Sándornak 
a magyar rózsakeresztesekről megjelent munkája óta senki sem foglalkozott 
azzal a kérdéssel, mit köszön a magyar művelődés általában a szabadkőműves-
ségnek. Ennek a kérdésnek XVIII . századi oldalát akarja megvilágítani. 

Az első, amit a tanulmány értékelése szempontjából meg kell állapí-
tanom, hogy az eddig ismert adatokat a dégi levéltárból Kazinczy nagyon 
rövid önéletrajzával, Szlávy György érdekében a „Vereinigung"-páholyhoz 
intézett ajánlólevelével, az Erdélyi Múzeum-Egyesület levéltárából pedig a 
bécsi páholy bezárására vonatkozó négy levéllel, és a kolozsvári páholy 
alapítására vonatkozó néhány levéllel gazdagítja. De ezzel ellentétben 
meglepő, hogy Abafi írását a rózsakeresztesekről nem ismeri. Kimondhatjuk 
tehát, hogy művét az eddig ismert nyomtatott történeti művek alapján építi 
fel, s ezeknek az ismert adatoknak adja „synthesis"-ét. 

Ezt a szintézist kettő zavarja: annak a bevallása, hogy a páholyok 
életének történetéből hitelesen nagyon keveset ismerünk (innen az ismétlődő 
vallomás: „Hiteles történetét, sajnos, nem ismerjük"), a másik az adathiányt 
kitöltő sok „valószínűség". Pedig a szerző büszkén írja: „Mindenütt tények-
ből és adatokból indulunk ki és a bizonytalan értékű feltevések mellőzésével 
csupán a tudomány adta lehetőségek keretén belül fogjuk a rendelkezésünkre 
álló nyersanyag szintézisét elvégezni." Hogy ez miként valósul meg, azt 
egy példán szemléltetem: a 129. lapon megvallja, hogy nincs bizonyság 
amellett, hogy Albert főherceg az Ad Taciturnitas-páholy tagja lett volna. 
Csak annyit mer mondani, hogy „minden jel arra mutat, hogy maga a hely-
tartó, Albert herceg is a páholy kötelékébe tartozott". De ez azért nem 
zavarja, hogy a 138. oldalon már — természetesen minden adatbeli alá-
támasztás nélkül —- kijelentse, hogy „Albert herceg is szabadkőműves volt", 
a 140. lapon pedig — ugyancsak adatra való hivatkozás nélkül — ki-
mondja, hogy „a hetvenes években Albert főherceg jóakaratú támogatása 
és közreműködése mellett főként arisztokraták és főtisztviselők vesznek részt 
a páholyok munkáin." Lehet, sőt valószínű, hogy a főherceg szabadkőműves 
volt; de a lehetőségből a bizonyosságba való átmenet a szintézis igazságá-
nak rovására megy. 

Azt is hangoztatja, hogy elfogulatlanul szól a kérdéshez. De ez nem 
gátolja meg abban, hogy a szabadkőművesség ellenzőit a szenzációhajhászás-
sal (150. 1.), vagy a besztercebányai katolikus püspököt „képzelt eUenség 
ellen" való hadakozással vádolja meg. 

A tanulmány legnagyobb hibája, hogy a felvilágosodást teljesen azono-
sítja a szabadkőművességgel. Ennek természetes következménye, hogy az 
irodalmi hatást nem választja el a szabadkőműves szereplés eredményétől. 
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A legjellemzőbb példa erre Bessenyei szerepének vizsgálata. Maga vallja, 
hogy „az évről-évre kiadott páholyjegyzékek pontosan feltüntetik a jelen 
vagy távollevő testvérek neveit", s e jegyzékekben Bessenyei neve nem for-
dul elő. Egész működését mégis a szabadkőművesség számlájára írja. Sőt 
még a pesti Magyar Társaság alapítását is szabadkőműves csoportosulásnak, 
noha tudja, hogy abban milyen nagy szerepe volt Horányinak és Ányosnak. 
Általában az általánosítás kissé könnyelmű néha. Közli pl. a bécsi páholy 
névjegyzékéből a magyar testvérek névsorát; s ennek ellentmondó adata 
ellenére a testőrírókat általánosságban betereli a szabadkőműves csoporto-
sulásba. 

Könyvének eredményeit maga jellemzi, amikor így ír : „A szabadkőmű-
vesség és felvilágosodás viszonyáról sokat lehetne még írni, de a tisztán-
látást nagyon megakadályozzák a hiányzó adatok, a szellemtörténeti tudomá-
nyok eddig még fel nem tárt területei". 

Nagyon megnehezíti a könyv tudományos használatát a rengeteg sajtó-
hiba. Néhol épp emiatt valósággal érthetetlen, pl. amikor ezt mondja: 
,,1781-ig Erdély szabadkőművesei cáptalanságot alkotott". Az évszámoknak 
csaknem fele összekeveri a XVIII . századot a XIX.-kel. 

Mindez azt érezteti, hogy elsietett munka; ezzel magyarázhatjuk az 
Abafiból átvett adatok rendszertelen bőségét, s a főcélnak, a kultúra terüle-
tén végzett munka kimutatásának a mellőzését. Pedig épp e téren lett volna 
a legérdekesebb a szerző fáradozása. Az, amit Kármánról mond, ahogy meg-
magyarázza az írók vonzódását a szabadkőművesség iránt, világosan mutatja, 
hogy meglátta a feladatot, van is tehetsége annak megoldására, de e mü-
vében elsiette a dolgot. Nem az Abafiból ismert adatok gazdagítása kellett 
volna, hanem e gazdagabb adatgyűjtemény alapján s a felvett szemponj, 
nyomán a szellemi életben betöltött szerep vizsgálata. Talán kisebb kötet 
kerekedett volna ki ebből, de újabb és értékesebb. A feltevések mellőzésével, 
az önkényes megvilágítások elkerülésével magát a felvilágosodást hozta 
volna ú j oldalról elénk. Eckhardt tanulmányában láthatta az igazi elfogulat-
lanság példáját, és feleslegesen dicsőítő jelzőinek elhagyásával dolgozata 
nem vesztett volna. így, amit a szerző Fraknói Martinovics-könyvében 
hiányol, épp az ő próbájában is nélkülözzük. Hiszen, ha azt a képet, amit 
pl. Martinovicsról rajzol, kettéválasztja, az ember és a „szabadság s felvilá-
gosodás" bajnokának képmására, önmaga is megláthatja az ellenmondásokat, 
a dicséret és erkölcsi hibák között. 

„Nem lehetetlen", „valószínű", „minden jel arra mutat" — hogy a 
szerző modorában beszéljünk —, hogy ennek az adathalmaznak dombja fölé 
még maga a tehetséges szerző fogja az itt felvetett probléma megoldásának 
világos palotáját felépíteni. 

Alszeghy Zsolt. 

Illyés Gyula: Petőfi. Bp. Nyugat-kiadás. 8°. 316 1. 
Újat írni Petőfiről? Nagy merészségnek és nagy föladatnak látszik. 

Könyvtárat, kitevő irodalma van az egy-egy napját vagy valamelyik költe-
ményének a kialakulását tárgyaló munkáknak. A róla szóló irodalom is 
olyan színes, sokrétű és gazdag, mint maga az egyéniség, akit tükrözni van 
hivatva. A sok részleteredmény mellett Illyés főleg Ferenczi Zoltán kitűnő 
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monográfiáját és Horváth János művészi „essay"-jét használta föl. Előbbit 
többször említi, utóbbiról nem szól, holott Horváth először használt kifeje-
zéseit (szerepjátszás stb.) átveszi. 

Illyés könyve „a mai nemzedék Petőfi-szemlélete". Lássuk, miben 
különbözik ez az előző generációétól, valóban olyan lényeges a különbség a 
mult és a mai Petőfi-látás között? Petőfi-képünket az utóbbi évtizedekben 
éppen a Nyugat írói színesítették, módosították: Babits kis tanulmánya (Petőf i 
és Arany, 1917) a spiessbürger zsenit mutat ta be, míg Szabó Dezső épp az 
ellenkezőjét bizonyítgatta (Petőfi művészi fejlődése, 1912), Hatvany Lajos a 
költő intimitásait tár ta föl nagy előszeretettel (Feleségek felesége, Petőfi, mint 
vőlegény, 1919) és Ady Endre a forradalmár poétában lá t ta Petőfi igazi nagy-
ságát (Petőfi nem alkuszik, 1911, és A forradalmár Petőfi, 1910). Illyés Gyula 
is az utóbbit teszi meg centrális mozgatójának: Petőfi nála főleg a népjogok 
bátor hirdetője. Ebből a szempontból nem mond újat. Különben sem tett egye-
bet, mint azt, amit Petőfiről minden művelt embernek tudni kell, egy könnyen 
olvasható és áttekinthető munkában összegezte. Nem lép fel nagy igények-
kel, inkább a szemléltetés, mint a tanítás a célja. Természetesen ez az „elbeszélő" 
oldaláról vett munka hozza magával a feldolgozás könnyűszerrel való válla-
lását s olykor bizony a pongyolaságot is. Ismételni akarom: szépen írt könyv, 
de a gyorsan készülés „kéznyoma" érzik meg elírásain és tévedésein. 

A regényes korrajz Petőfi életét a dolgok egymásutániságában, mintegy 
a szimultán tudati-tartalmat filmszerűen pörgeti elénk. A bevezetés előkészület 
a kibontakozás felé. A szerző sajnálja a magyar tehetségek pusztulását s több-
kevesebb igazsággal kiált fel, hogy sok tehetség „nem tudot t kivergődni a 
sötét mélységből, melyben e nép milliói éltek, halála napjáig tehénpásztor 
maradt s nyugtalansága legfeljebb szegénylegénynek sodorta". A tétel nem 
teljesen igaz: lehet, sőt valószínű, hogy sok magyar népi tehetség semmisült 
meg az idő mostoha körülményei közben, de az igazán nagy még a semmiből 
is kirobban. A szemrehányás ilyen élesen éppen nálunk nem jogos, az Aranyok, 
a Munkácsyk és a Petőfik hazájában. Hiszen sehol a világon annyi egyszerű, 
népi sorsból kiemelkedő tehetség nincs, mint nálunk. , 

A „hivatalos" irodalomtörténetet állandóan a családi vonások erős ki-
domborításáért gúnyolták; lássuk, a modernek hogy oldják meg ezt a rész-
letét a biográfiának: „Arca fakó-barna, haja korom-fekete, szeme éjsötét — írja 
Illyés —, mindezt anyjától örökölte. . . Csillogását az apja szemétől kapta". 
A „gyermekkorból" jellemzőbb lett volna megemlíteni első vers-alakítását. (Kis 
Kari kerget kurta kutyát kint), mint' a papokkal való esetet. A könyvnek egy-
pár hibájára rámutatunk: „Görgey viselkedésében, akár Júliáéban — írja — 
a nagy tisztáramosás után is vannak homályos pontok" (303. 1.). A követ-
kezőben már rágalmazza is („nem a pénz [miat t] , melyet elfogadott az ellen-
ségtől"), és ellentmond önmagának: aki elárulja nemzetét, az magától érte-
tődően gazember s Illyés mégis ezekután azt írja, hogy „egyéni becsülete 
makulátlan". Hol itt az igazság? Bántó az a cinikusan fölényes hang is, 
ahogy Petőfi házasságával kapcsolatban általánosságban a házasságról í r : 
Koltón „ismerte meg a házasságot. I t t írja ennek az intézménynek halhatatlan 
propaganda-darabjait, melyeknek hatását bizonyára még az anyakönyvi statisz-
tikákban is ki lehet mutatni" (222. 1.). Lenézi Petőfi jóserejét is, amikor azt 
írja, hogy „hagyjuk a váteszi jóserőt, jósolni jósolt ő arról is, hogy unokái 
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körében ül majd" (97. 1.). A Jövendölést és az Egy gondolat bánt engemet 
címűt nem lehet ilyen könnyű kézlegyintéssel „elintézni"; azokban benne él 
a költő „megsejtett" jövője. Petőfi költészetét egyik legszebb, legbensőbb érté-
kétől fosztanék meg, ha ezt a váteszi tehetségét lenéznők. Majdnem minden 
nagy szellem egyben Vátesz is: elég, ha Zrínyit, Széchenyit, Kölcseyt vagy 
Adyt említjük. Ugyancsak lenézően ír a „tanári oknyomozásról" (98. 1.) s 
ugyanakkor abba tévedésbe esik, hogy Byront a kezdő Petőfi mögé helyezi. 
Nem tart juk szerencsésnek azt sem, hog)* Kossuth alakját mindvégig gyűlö-
letes színben állítja elénk. Ez bizonyos mértékben demoralizálói«g hathat külö-
nösen az ifjúságra. Stílusa is sokszor pongyola, s az ilyen elírások éppen nem 
szerencsések : „egymást érik a korszakalkotó irodalmi alkotások", vagy „a leg-
szebb csengésűt is túlcsengi egy költemény". A határozatlan névelőnek pesties 
használatára is van példa: „az öreg Petrovics egy rettegésben él Szabad-
szálláson". 

A „pályakép" legmegkapóbb részlete Petőfi és Arany barátságának le-
írása, melyben őszinte, keresetlen közvetlenséggel számol be az irodalomtörté-
netből már ismert eseményekről. Finom megfigyelése, hogy Petőfi Etelke iránti 
vonzalmában „nem a szerelem érzései, hanem az elfojtott szerelemvágyé"-i szó-
laltak meg. Nem rossz, sőt szemléletes ez a hasonlata sem: „A jó öreg kocs-
máros a pointe, ez a vers (A négy ökrös szekér) a refrén diadala. A költő 
mindkettőt mástól tanulta, az egyiket Heinétől, a másikat Bérangertől. Mind 
ketten idejöhettek volna hozzá, hogy megtanulják, hogyan kell ezt is, azt 
is tökéletesíteni, egyéni kinccsé tenni." Szépek és igazak az egyes költeménye-
ket tárgyaló részletei, melyek önmagukban értékesek, azonban nem teljesen 
illeszkednek az Illyés által rajzolt oeuvre keretébe. Ilyen főleg A csárda romjai-
nak vagy Vörösmarty Fóti dalának elemzése. Ezeket a vers-kommentárokat a 
naturalista élvező „olvasmányi-élménvei" alapján írja le s éppen ezért gyakran 
friss üdeségükkel hatnak. 

A könyvet Petőfinek egyetlen daguerrotipjéről készült képe díszíti. 
Kozocsa Sándor. 

Hévész Imre: Debrecen lelki válsága. 1561—1571. Budapest. M. Tud. 
Akadémia, 1936. 94 1. 

A magyar protestantizmus nom kész tanrendszereket vett á t ; minden 
magyar apostola úgy formálta önmagában a kapott eszméket és tanításokat, 
hiszen még a „Magyar Kálvinnak" nevezett Méliusz sem egyezik mindenben 
Kálvin tanításával, mint azt éppen e tanulmány jeles szerzője fejtette ki a 
Múzeum lapjain. Annál érdekesebb kérdés tehát annak a vizsgálata, a magyar 
reformátorok tanításának egyes elemei honnan, milyen forrásból kerültek át 
hozzánk. A magyar szellem történetének ezt a problémáját Bévész Imre látta 
meg először, s az ő gazdag tanulmányai oldogatják sorra a felvetődő kérdése 
ket. Az előttünk lévő is ilyen természetű. 

Megindulásul a XVI. század protestantizmusát két csoportra különíti: 
Luther—Melanchton—Zwingli—Kálvin-típusú „reformátori" protestantizmusra, 
amely az Igo és a Kegyelem objektivizmusán épül, és a „nem-reformátori"-ra, 
amelyben a szellem és az erkölcs szubjektivizmusa az uralkodó szempont. 
Ebből a második csoportból itt kettőt emel ki: az anabaptizmust és az anti-
trinitárizmust; ezeknek Debrecenben való jelentkezésével foglalkozik ez a 
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tanulmánya. Sorra veszi Arany Tamás tanítását, az 1570 körüli évek rajon-
gással kevert antitrinitárizmusát s végül Karácsony György sajátos táborát. 

Mind a három mozgalomban anabaptista elemeket talál, de mind a 
háromnak sajátos, szinte azt mondhatnám: egyéni színét is meglátja. A for-
rongó eszmék világába vezet el; magának az antitrinitárizmusnak is két vég-
lete emelkedik e mozgalmakban elénk, do az eszmék kavargásának e különös 
korszakában magát az embert sohasem éreztük ennyire érthetőnek, mint 
Révész Imre fejtegetése nyomán. Gazdag theológiai tájékozottság a protestáns 
tan egész területén, amely rögtön meglát, minden eszmei érintkezést és annak 
az út ját is megjelöli; a magyar irodalmi anyag minden részletének szemmel-
tartáí>a, aminek segítségével egy-egy jegyzetben nem egyszer távolabb álló 
irodalmi problémát is megfejt, mint pl. Gratianus Máté személyét illetően; 
magának az emberi léleknek okos megértése: ezek Révész Imre tanulmányai-
nak jelességei. 

Van ennek a tanulmánynak egy becses függeléke is: Méliusz Somogyi 
Máté ollen írt vitairatának közzététele. Bb. 

Harsányi Zsolt: Dalmady Győző. Bp. 1937. 9 1. 8°. 
Igen vonzó az a kép, amit Dalmadyról Harsányi rajzolt a Kisfaludy -

Társaságban tar to t t felolvasásában. A színesen megírt életrajzban esztétikai 
szempontokból is vizsgálat alá veszi Dalmady egyéniségét s azt főként az 
úri szerénység nemes és rokonszenves vonásával jellemzi. Értékelésében 
Harsányi sehol sem túloz. Kiemeli Dalmady mondanivalójának gazdagságát, 
kifejező erejét és nyelvi készségét, formájának művészi egyszerűségét. Har-
sányi pályaképet rajzolt, — melegen emlékezve Dalmady érdemeiről, köl-
tészetéről. — ry . 

Detrich Márta: Kertbeny Károly élete és műfordítói munkássága. 
(Germanisztikai Füzetek. Szerk. Schmidt Henrik. V. szám. Szeged, 1936. 91 L) 

Ez az értekezés első teljességre igyekvő rajza irodalmunk szinte kalan-
dos regénybe kívánkozó alakja, Kertbeny Károly életének és munkásságának. 
Az első rész, az életút gondos utánjárásról tanúskodó ismertetése, már ön-
magában is érdekkeltő. A X I X . század első felének európai szellemi elitjét 
látjuk Kertbeny társaságában. Hihetetlen ügyesség, társaságbeli hajlékony-
ság, becsvágy és az erkölcsi skrupulusoktól való mentesség tette lehetővé, 
hogy Kertbeny utat talált e nagyokhoz. Akkor azonban, midőn így végigjárta 
elismerésben és megvetésben egyaránt gazdag európai vándorlását, szolgált 
a magyar irodalom ügyének is. Petőfit az ő németnyelvű fordítói munkás-
sága révén ismerte meg a Nyugat, de rajta kívül még vagy száz magyar 
író nevét próbálta megtanultatni a külfölddel. Még a Balassa-komédiát is 
lefordította. Detrich Márta értekezése biztosan értékeli e fordításokat, a 
nyelvi tájékozatlanság és a szerencsés rátapintás különös vegyülékeit. Ö is 
hangsúlyozza e munkákkal kapcsolatban azt a történeti igazságszolgáltatást, 
melynek szükséges voltára már az öreg korára hazavergődött Kertbeny 
életében Jókai rámutatott. Kerecsényi Dezső. 

liáróczy Sándor feljegyzései a magyar nemesi testőrség életéből 1760— 
1800 ig. összeállította 1829-ben Krúdy Ferenc testőrhadbíró. Magyarra for-
dította K. László József. Kiadja a M. Kir. Hadilevéltár. Budapest, 1936. 98 1. 
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A Mária Terézia-alapította testőrség életébe vezet be ez a nagyon érde-
kes s jellemző adatokban bővelkedő munka. Azokon kívül, miket e tárgykörre 
vonatkozólag már tudunk, még elég sok új részletet tartalmaznak Báróczy 
feljegyzései. Főleg a testőrök szervezetére, belső életmódjára s arra a kitün-
tető kapcsolatra vonatkozólag, melyben a testőrség intézménye az uralkodó 
házzal állott, kapunk új s igen megvilágító erejű tényeket. Rendkívül meg-
lepő az a szinte hűvös tárgyilagosság, az adatok s események szabatosan 
pontos lerögzítése, az egyes személyek élesen megvont kritikai rajza, mely 
végigjellemzi az egész munkát. A tárgyilagos hang óvatos fegyelmezettsége 
csak ott enged egy kissé, amikor Báróczy az udvari pletykák felelőtlen fuval-
latát sejtteti, avagy amikor ő maga szándékosan kilép zártságából s nyíltan 
kifejezést ad I I . József iránt éraett csodálatának és rajongásának. 

Báróczy Sándor a testőrséget nemcsak katonai szempontból ériékeli. 
Bár igen röviden, megemlékezik a testőrök irodalmi érdemeiről is: „Az iro-
dalom fejlődésének Magyarországon az első lökést a magyar testőrség adta, 
tehát valóban hasznára volt a hazának." Személytelen ítélet, melynek mélyén 
azonban szerény önérzettel vonul meg a műveltség-indítás munkájának ön-
tudata, melyet halkabban s finomabban senki sem hordozott s adott tovább, 
mint Báróczy Sándor. —b. 

Szent Mór-emlékkönyv. Szerkesztette Vargha Dámján dr. Kiadja a Pécsi 
Egyházmegye. Pécs, 1936. 464 1. 

Püspökségo kilencszázados évfordulója alkalmából jelent meg ez a gaz-
dagon illusztrált, ünnepi kiállítású, hatalmas kötet, hogy méltóképen szol-
gálja Szent Mór emlékezetét. Az emlékkönyvben több kitűnő tanulmány fog-
lalkozik részint Szent Mór egyéniségével és kultuszával, részint pedig a X I . 
századi Magyarország lelki arculatának megrajzolásával. Kühár Flóris Szent 
Mór lelki világáról nyújt elmélyített képet, egyházkormányzat! jelentőségét 
nagy stúdiummal Loschert Kázmér méltatja, tiszteletének történetéről Szent-
királyi István és Gálos László adnak rendkívül gondos és érdekes érteke-
zést, Tordai Anyoe pedig archaizáló magyarsággal, művészi finomsággal messzi 
századok stílushangulatába ringatva bennünket mondja el a püspök életét. 
Miliő-tanulmányokat írtak a kötetbe Balogh Albin a Szent Mór előtti Pécs 
kereszténységéről, Erdélyi László Szent Mórról és koráról ; Angyal Pál a 
korabeli jogállapotok és Szent Mór alkotó szellemerejének kapcsolatait vizs-
gálja. Külön kiemelkedőnek tartjuk Szőnyi Ottó igen tanulságos és értékes 
tanulmányát a pécsi székesegyházról s Magyarország műemlékeiről Szent Mór 
korában. 

Irodalmi szempontból két értekezés foglalkozik az első könyvíró pécsi 
püspökkel. Mind a kettőt Vargha Dámján írta. Az egyik : Mit tudunk Maurus-
ról? címmel foglalja össze melegen áthatott méltatás keretében a nagy püspök 
életét. A másik Szent Mórról, az íróról s legendájáról tárgyal alaposan rész-
letező tárgyszerűséggel « új adatok közlésével. Nevezetesen Vargha Daniján 
felkutatta, hogy a párizsi Masarini-könyvtárban őrzött, 1490-ben lejegyzett, 
úgynevezett corsendonci Zoerard-Benedek-legenda másolója Antonius van 
Bergen Szent Agoston-rendi szerzetes kanonok. Még nagyobb érdeklődésre 
tarthat számot nagyérdemű kódex-tudósunknak az a felfedezése, amellyel 
talált egy 1454-ből származó, kéziratos, breviáriumi lekciókra tagolt, úgy-
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nevezett lectionalét, mely Zoerard és Benedek legendájának szövegét tartal-
mazza. Másolója Paulus de Jenew, valószínűleg váradi egyházmegyei pap, 
kit e munkára egy Imre nevű váradi kanonok és gyulai plébános kért fel. 
A bemutatott ú j adatok, bár részletes jelentőségűek is, teljesebbé teszik ez-
irányú tudásunkat. Amit pedig ínég a szerző Mórról, munkájának formai és 
szellemi értékeiről mond, a kegyelettől sugárzó tudással és vonzó szeretettel 
van írva. Az error admirationis-t a tudós figyelme kikerüli, de az író áhítata 
nem mulaszt el semmit, hogy meg ne adjon mindent, a késő századok táv-
latából, Mór irodalmi érdemének s emberi kiválóságának. ss. 

Somos Lajos: Gárdonyi egTi öröksége. (Egri érseki róm. kat. Tanító-
képzőintézet Értesítője. Eger, 1936. 3—11. 1.) 

A szerző fölveti a kérdést : van-e olyan öröksége is Gárdonyinak, ame-
lyet az egri Tanítóképzőből vitt, magával? Dióhéjba foglalva megadja a pro-
bléma megoldását az értékes dolgozatnak összefoglalása: „Gárdonyi Gézának 
van egri öröksége . . . A tanítói hivatás tudata itt ébredt fel lelkében. Igazi 
tanítói lelkületet vitt magával az életbe, s ez a lelkület katolikus és magyar 
volt, olyan, amilyen az intézet. Azzal pedig, hogy a tanítói hivatástudatot 
felébresztette benne az intézet, s lelkéből tanítóvá tette őt, determinálta 
művészi, írói pályáját is: odaláncolta a magyar gyermek és iskola probléma-
világához, s rányomta bélyegét még kifejező eszközeire is." Gazdag örökség! 

T. K. 

Dalmady Győző költői és prózai munkái. 1856—914. Négy kötet. A Vár-
megyei Tisztviselők Irodalmi és Művészeti Gyöngyösi István-Társaságának 
VI. kiadványa. Budapest, 1936. 

A mult. század kedves költőjének összes műveit egybegyűjti ez a kegye-
letes kötet jsor. Bennünket irodalomtörténeti vonatkozásainál fogva e helyen 
a IV., a prózai kötet érdekel, elsősorban visszaemlékezéseinek érdekes lap-
jai. A saját életének folyását kíséri nyomon 1894-ig, de színes emlékeiből 
jellemző korkép alakul ki. A magyar ifjúság lelkes magyarsága a szabadság-
harc alatt és után, az egyetemi évek daca és bizalma, a politikai versek foga-
nása és nagy hatása, a vármegyei élet újraindulása, és a magyar írók szerei>e 
a magyar önbizalom ébrentartásában domborodik ki az egyéni életsorsból. 
Érdekes bepillantást enged Dalmady költői törekvéseibe A Mátyás-énekek-
ről írt. nyíltlevele és a Palágyi Menyhért bírálatára írt válasza. Az utóbbi 
azért, is érdekes, mert Dalmady méltatói maguk nem igen vették észre a 
magyar egyezményes filozófiához való kapcsolódását ; de jellemző a költőnek 
védekezése a „vallásos" jelző e'len is. Maga a költő csak egy szoros érte-
lemben vett irodalomtörténeti cikket irt : Tompa Mihályról. Viszont az iro-
dalomtörténet nagy hasznát veszi Dalmady kölői egyéniségének megvilágí-
tásában „A nők verseimben" című közvetlen hangú emlékezésnek. 

Külön kell kiemelnünk Dalmady Ödön gondos irodalmi repertóriumát: 
a költő irodalmi munkásságáról, lefordított verseiről, megzenésített dalairól, 
a költőt méltató írásokról és életrajzi forrásokról. A szeretetnek ezt a buz-
galmát hálával könyveli el az irodalomtörténet is. Bb. 
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(Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 
Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Kalmár Anatólia.) 

I. Folyóiratok. 

A Cél. — 1936. dec. sz. F. Papp Zoltán: Prohászka Ottokár hunga-
rizmusa. Prohászka nem helyezkedik a „hithű" keresztények és álkeresztényík 
farizeus álláspontjára, hanem hirdeti, hogy ,.a mi problémánk: vagy keresz-
ténység, vagy bolsevizmus; a bolsevizmus a kultúra halála, a nyugat halál-
maszkja már készül: tagadás, Antikrisztus, hitetlenség s mindenek letörése, 
ami felülépítmény, ami mind a zsidó szellem, vér alkotása". 

Akadémiai Értesítő. — 1936. 462. f. József kir. herceg: Horatius és 
Berzsenyi. A magyar ós római jellem közt van valami rokoni erőteljes vonás, 
de Berzsenyi azért sohasem puszta másolója Horatiusnak. Lelke komorabb, 
hajlóbb a bánatos hangulatokra. Egyéniségének főbélvege a magyar érzés. 
Az életbe is mélyebben néz. Lenhossék Mihály: Megemelékezés a M. T. Aka-
démia tlsö két elnökéről. Gróf Teleki Józsefről és gróf Dessewffy Emilről. — 
Jelentés a Weiss Fülöp-jutalomról. Kosztolányi Dezső írói pályájának mélta-
tása. — Melich János ig. és r.-t. osztályelnök üdvözlő beszédei Szidarovszky 
János (1936. jan. 7) és Bartók Béla (1936. febr. 3) székfoglalója, alkalmával. 

A Földgömb. — 1936. 10. sz. Halász Gyula: Reguly Antal. A Csorna 
kezéből kihullt fáklyát Reguly ragadta meg, hogy ami a forróövi Délről jövet 
Csornának nem sikerülhetett, valahol a fagyos Északon felkutassa a magyarok 
testvérnépeit. A tanulmány áttekinti Reguly életét. 

A pesti városháza. — 1936. 11. sz. Erődi Jenő: Hetvenöt esztendeje vyílt 
meg a budai Népszínház. Rövid tudósítás a színház életéről. 

Debreceni Szemle. — 1936. 8—9. sz. Verzár Frigyes: Johannes II Ungarns, 
középkori hires magyar építész. Basel karthauzi kolostorát a XV. század ele-
jén magyar építész építette, Johannes Ungarus, akkor laicus testvér, később 
karthauzi barát, sőt prior a berni Por t a Montis-kolostorban. — Kardos Albert : 
Mikor csapták ki Csokonait? A cikk megállapítása szerint 1795 június 15 én 
mondta el búcsúbeszédét, már 16-án kimondta rá a büntetést az iskolai tör-
vényszék, 18-án ír ta az „Emlékezetnek okáért" keserű panaszát, a sedes pedig 
20-án foglalja jegyzőkönyvbe a meghozott ítéletet. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1936. 7—12. Eckhardt Sándor: 
.4 hatvanéves Közlöny. Visszatekintés a megindulásra, a Közlöny harcaira, 
gazdag tárgykörére, szerkesztőire és munkatársaira. Kardos Tibor: Magyar 
tárgyú fejezetek Giovanni da Ravenna emlékirataiban. Hét magyar tárgyú 
anekdotát talál a szerző a humanista Giovanni da Ravennánál, aki Budán 
született, 1343-ban. — Terbe Lajos: Egy európai szállóige életrajza. „Magyar-
ország a kereszténység bástyája" — ez a szállóige, amelyet 1440-től kísér 
nyomon. — Bory Is tván: Bürger-nyomok Adyuál, Néhány megjegyzés Zlinszky 
Aladár folyóiratunkban megjelent cikkéhez. (1930. 7. sk. 1.) 
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Hadtörténelmi közlemények. — 1936. I I I — I V . sz. Kerekesházy József: 
Gróf tíenyovszky Emánuel. A világszerte ismert B. Móricnak testvéröccsére 
vonatkozó életrajzi adatok. 

Helikon. — 1936. 9. sz. Vita Zsigmond: Tompa László. A „Ne félj" című 
kötet megjelenése kapcsán megrajzolja a jeles erdélyi lírikus arcképét. Az alap-
olképzelés: a kisváros fojtogató ködéből magányosan kiemelkedő költő. Ez ma-
gyarázza meg belső küzdelmét sorsával, környezetével. A felszabadulás arány-
lag későn következik be. De kemény hangja már hamar kiüt a kölcsönzött 
hangok közül. — 10. sz. Kovács László: Kosztolányi Dezső. A meghalt költő 
termésének áttekintése. — Révész Iinre: Juhász Gyula. Egyéniségének megjele-
nítése költeményei alapján. — 1937. 1. sz. Vita Zsigmond: Bod Péter. Pályá-
jának rövid, színes rajza. Minden könyvének előszava az írás építő erejében 
való hit bizonysága. De ehhez járul magyar büszkesége is. 

Katolikus Szemle. — 1936. 9. sz. Sándor Is tván: Nemzet és nemzetközi-
ség a magyar középkor irodalmában. A középkori ember világszemléletét Szent 
Ágoston De ci vi ta to Dei című munkája határozta meg. Magyar földön két 
Szent István nevéhez kapcsolt írás, az Intelmek és a Törvénykönyv a világ-
nézet, társadalom-etika, műveltség terén a keresztény európaiság első hirdetői. 
De Szent István a Nyugat világába való illeszkedést faji egyéniségünk meg-
őrzésével gondolta el. Programmjának sorsát a XI. századi alapokon nyugvó 
magyar hagiogratikus irodalom mutatja. A felettünk feszülő történelmi erő-
ellentéteket egyéni életünkben a magyar szentek hozzák a legbékésebb egy-
ségbe. A kereszténység Kelet-szemlélete akkor jelentkezik nálunk, amikor a 
besenyő és kun támadásokról emlékezik meg legenda- és himnuszköltészetünk. 
Ez a szemlélet még a pogány magyarság megítélésében is érvényesül. Ezzel a 
megítéléssel szemben elevenítik fel a hún-magyar rokonság emlékét. (Anony-
mus.) A Névtelen jegyzőnél a honfoglaló magyarságnak Isten adott győzel-
met az i t t élő gyenge, fáradt, régi birtokosokkal szemben. De a nacionalizmus 
történetében más szerepo is van: ő az első, akinek van szeme a magyar t á j 
szépségeinek értékelésére. A magyarság szélesebb rétegeiben a nemzeti öntudatot 
a ta tár járás szítja fel. Ekkor, a XIII. század közepén bontakozik ki a magyar-
ság történelmi hivatása: őr lenni Nyugat kapujában. A tatárpusztítást sirató 
Planctusban a flagellum Dei tana hangzik ki. — 10. sz. Vargha Dámján: 
Szent Mór egyénisége és apostoli munkája. A munkában eszköze: a magyar 
lelkületű és magyar szellemű beszéd. — Sándor István: Nemzet és nemzet-
köziség a magyar középkor irodalmában (2). Kézai írásában jelenik meg a leg-
ridegebb, élettani értelemben vett faji gondolat. Ezért vált nála eggyé a hím 
és magyar nép, amelynek Anonymus még csak két fejedelmét, Attilát és Árpá-
dot fűzte rokoni kapcsolatba. — 11. sz. Juhász Márton: Tárkányi Béla. az 
ember. Egyéniségének rövid bemutatása. 

Libanon. — 1936. 5. sz. Komlós Aladár: Ki volt az első magyar-zsidá 
szépíró? Hönigh Ignác, akit 1829-ben kiadott Örömdala alapján az elsőnek 
tartott az irodalomtörténet, katolikus ember volt; a zsidók jelentkezését a 
magyar szépirodalomban tehát a negyvenes évekre kell tenni. — Zsoldos Jenő: 
Bod Péter Szent Hilariusa és a talmud. A könyvbe forrása, Heifeld Sphinx 
Theologico philosophicája közvetítésével a bib'ia-utáni zsidó irodalom motí-
vumai is belekerültek. 



3 2 F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 32 

Literatura. — 1936. november 15-i sz. —s. g. : Gertrudis mentében és 
mamuszban. Színes rajz Laborfalvi Rózáról. — December 10-i sz. John Brophy: 
Angol író a magyar irodalomról. A magyar irodalmat százötvenéveenek lá t ja . 
Időtlen remekműnek mondja az Ember Tragédiáját; Molnár Ferencről mint 
korunk egyik legkiválóbb írójáról emlékezik meg; az irodalmi társaságok itteni 
életéről pedig csak a Vajda János-Társaság egyik előadóestje kapcsán alkotott 
magának véleményt. 

Magyar Női Szemle. — 1936. 1—2. sz. Bobula Ida: Veres Pálné Beniczky 
Hermin. A nők egyenjogúsítása ügyében kifejtett munkásságának áttekintése. 
— 4—5. sz. Rózler Ilona: Wohl Janka és Stefánia. A két nagyműveltségű nő 
életpályájának rövid áttekintése. — 6. sz. Rézler Ilona: Wohl Janka és Ste-
fánia (2). Janka irodalmi munkálkodásának vázlata. — 7. sz. — : Dnkai Takács 
Judit. Rövid megemlékezés a száz évvel ezelőtt meghalt írónőről. 

Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur 
Pflege des Deutschtums. — 1936. 3. sz. Farkas Gyula: Franz гон Kazinczy 
und die ungarische Spracherneuernng. Kazinczy nyelvújító törekvéseinek rövid 
vázlata. 

Múzeum. — 1936. 4—9. sz. Révész Imre : Méliusz és Kálvin. A beveze-
tésben röviden összefoglalja a Kálvin és a kálvinizmus című emlékkönyvben 
megjelent tanulmánya megállapításait : Méliusznak még úrvacsoratana sem 
tisztán kálvini; mintegy középarányos а II. Helvét Hitvallás és a Heidelbergi 
Káté tana között. Azután sorra veszi a Stancaro elleni harcot, a szenthároni-
ságtani küzdelmet, végül néhány további tanításban vizsgálja Kálvinhoz való 
viszonyát. Végső megállapítása, hogy Méliuszban erősebb a konzervativizmus, 
a magyar theológus tehát a szó történeti és theológiai értelmében még nem 
kálvinista theológus. — György Lajos: A százesztendős Abafi előzményei. 
A századforduló románjai még címlapjuk érdeklődésfelkeltő szövegezésével kiiz 
(lenek a közönség részvétlensége ellen. A szerző a maga állása tekintélyével 
is ajánlgatta művét. Ajánló volt a címkép rajza is. A nyomtatás annál rit-
kábban volt érdekkeltő. A közvetítő kereskedelem nehézkes. Annál nagyobb 
jelentősége van nnnak, hogy ezek a románok mégis elterjedtek. Rajtuk keresz-
tül a közönség és irodalom viszonya is fokozatosan javul. Pedig a román sze-
relmes tartalma sokakban az erkölcs féltését keltette fel. Az írók vették védel-
mükbe я. műfajt, míg az 1806. évi kormányrendelet szigorú tilalmat léptet 
életbe a románok olvasása ós nyomatása ellen. De az igazán tehetséges írók 
hódítását ez nem tudta megakasztani. 

Nyelvtudományi Közlemények. — 1936. 1—3. Szinnyey József: Budenz 
József. Budenz munkásságának rövid méltatása. — Mészöly Gedeon: Van-e az 
ómagyar Mária-siralomnak más latin forrása, mint a Löwent Kódex planctus-
szövege? A felelet: nincsen. — Techert József: Az idegen szavak Csokonai 
nyelvében. Rámutat Kazinczy hatásának jelentőségére s arra a törekvésre, 
amellyel Csokonai a komikus hatást akarja idegen 6zavak beszövésével emelni. 
A nyelvi megfigyeléseken túlemelkedő megállapítása, hogy Csokonait nem sza-
bad egyetlen költői csoport követőjének tekinteni. 

Pannonhalmi Szemle. — 1936. 4. sz. Kühár Flóris : Szent Mór, a pannon-
halmi puer scholasticus. Érdekes ra jzát adja a szellemtörténeti környezetnek, 
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mslyben Szent Mór nevelődött; majd a pannonhalmi iskolának XI. századi 
könyvtára alapján megállapítja, hogy mit és miből tanulhatott. Ezen az ala-
pon jellemzi Mór reánkmaradt müvét, melyben nem az ókori klasszikusok, 
hanem a szentírás és a szentatyák olvasása érezhető. 

Pannónia. — 1936. 4—10. sz. Birkás Géza: A magyarság francia barátai. 
Szól Henricus Stephanusról (XVI. század), Jakobus Bongarsiusról (a Rerum 
Hungaricarum scriptores, 1600., kiadójáról), Saussureről, a XVIII. század 
folyamán Zorn d© Bulachról és Voltaireről, a XIX. század írói közül Fr. S. 
Beudantról, Jules Micheletről, A. de Gerandóról, a Petőfi-fordító Chassinről, 
s általában a franciák Petőfi-rajongásáról, Théophile Gautierről, Gustave de 
la Tour-ról, Mme Edmond Ádámról, Sayousról, Reclueről, Montalembertről, 
De la Salle de Rochemaure hercegről, s az újabbak közül Emile Doumergue-
ről, A. Claparederől, s a franciáknak újabban megnyilatkozó rokonszenvéről. 
— Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Az Érdv-kódex hányatott 
sorsát kíséri nyomon. 

Pásztortűz. — 1936. 21. sz. Szentimrei Jenő : Kosztolányi. Emlékezés. 
„Minden ízében magyar volt és minden ízében európai." Megemlékezik a hábo-
rút közvetlenül követő időkben meglepő szélsőjobboldali hangjáról és Ady 
poétái egyeduralma ellen való kifakadásáról. — Bárd Oszkár: Teleki László. 
Dráma-folytatás. — 22. sz. Bárd Oszkár: Teleki László. Folytatás. — 23— 
24. sz. Janovics Jenő: A magyar dráma első forradalmára. A drámaíró Cso-
konai rövid jellemzése. — Bárd Oszkár: Teleki László. Befejező közlemény. 

Protestáns Szemle. — 1936. 11. sz. Dóczy Jenő: Arany János vándor-
szlriész-korából. A már kötetbe-gvüjtöttekhez hasonló novellisztikus elbeszélés 
Arany vándorszínész-életéről. Nagyon erősen kihangsúlyozza a Bolond Istók 
Klárcsi-epizódját. — Vajthó László: Reviczky és a fiatal Ady. Stílkapcsolatot 
lát Reviczky és a két első Ady-kötet között, в azt hiszi, hogy Ady a nő 
védelmére első ihletét Reviczky Perdita-ciklusából nyerte. — 12. sz. Vajthó 
László: Kosztolányi Dezső. Munkáiban jogot lá t impasszibilitásának, az élet-
tel szemben érzett felsőbbrendű nihilizmusának megállapítására. Sok konzer-
vatív vonást érez benne. — Horkay László: A háromszázéves öreg Graduál. 
összeveti a Batthyány-kódex szövegével, méltatja a zsoltár-átdolgozást. Ez a 
kötet az utolsó kísérlet a latinból fordított himnuszok s az éneklés válto-
zatosságában is megnyilatkozó gazdagabb liturgiának megtartására. De 
nem sikerült. — Schulek Tibor: Üjabb adatok Balassa Bálint életéhez. Szüle-
tési évéül elfogadja a Zákonyi kimutatta 1554. évet; 1565-ben Balassa Nürn-
bergben jár t ; 1569-ben ő is fogságba került (nb. ez nem teljesen meggyőző! 
Szerk.); Bálint anyja 1573-ban halt meg. 

Revue de la littérature comparée. — 1936. Num. cons, à l'Espagne. 
S. Baumgarten: Balthasar Grácián en Hongrie. Grácián Oráculo Manual-ját 
nem találja a szerző a budapesti közkönyvtárakban, csak fordításokban. 
1752-ben két kiadásban is napvilágot lát a latinnyelvű Aulicus, Kassán és 
Kolozsvárt. De már 1750-ben megjelenik Faludi magyar fordítása. A maximák 
olső százát 1770-ben követi csak a második, 1771-ben a harmadik „század". 
1772-ben ezt a gyűjteményt ú j ra kiadják Pozsonyban, 179.0-ben pedig „alagyás 
versekben" új í t ja fel Nagy János. E verskötet címét az értekező azzal magva-

Irodalomtörténet. 3 
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rázza, hogy Nagy eredetileg Udvari Káténak akarta címezni, s ebből ferdült 
az Udvari Kátó. 

Századok. — 1936. 9—10. sz. Kardos Tibor: Coluccio Salulati levelezése 
a magyar Anjoukkal. A firenzei kancellár levelei alapján megállapítja, hogy 
a mag>;ar humanizmus átvételének egyrészt nápolyi, másrészt Velence— 
Padova—Ferrara-i ú t ja mellett volt firenzei útja is, amely Mátyás király 
udvarának neoplatonizmusáig fejlődik. A levelezés egyetlen tudatosan irodalmi 
vonása, hogy többször hivatkozik a történetírásra. 

Theologiai Szemle. — 1936. 1—6. sz. Nagy Géza: Kálvin hatása Erdélyre. 
Kálvin úrvacsora-tana szabja meg a XVI. és XVII. század Erdélyének refor-
mátus gondolkozását. Maga a református egyház i t t elsősorban idegen segít-
ségnek köszönheti létrejöttét és megszilárdulását. A végleges megalakulása 
épp ezért csak 1577-ben történt; a nyolcvanas években már túl is szárnyalja 
egykori vetélytársát, az unitáriánizmust. „A református egyház erőszakoí 
elnyomásával veszendőbe megy Erdély szabadsága is." A kálvinizmus klasz-
szikus kora a XVIL század első fele. 

Uj Szivárvány. —- 1936. 9—10. sz. Dunay Ákos: Hock János halálára. 
A történelem ma még nem képes elfogulatlanul megjelölni a helyét. De alakja 
Martinovics Ignáchoz volt hasonló. (Nb. Ez dicséret? — Szerk.) 

Vasárnap. — 1936. 23—24. sz. Rase Károly: Ady és a mi szempont-
jaink. Vallási szempontból lehet kifogásolni, amit Ady mond, de az kétség-
telen, hogy költő. Erkölcsi felfogása merőben szembenáll minden keresztény 
erkölcstannal. S éppen ez a modern hedonizmus az, ami örök ütköző marad 
Ady és a keresztény olvasó között. Ugyanez az eredmény úgynevezett haza-
fias költeményeinek vizsgálatánál. De negyven-ötven év múlva elénkformálódik 
igazi mivolta: a dekadens líra legnagyobb alakja, a tomboló életkultusz köl-
tője, útjelző, aki új formákat, új művészi ábrázolásokat hozott a magyar iro-
dalomba. — 1937. 1. sz. György Lajos: Anekdóta. A műfaj története és 
jellemvonásai. 

II. Hírlapok. 

Magyar Hírlap. — 1936. évf. jún. 7. Nagymihály Sándor: Egy nagy 
szerelem utolsó titkai. Adatok Ady és Léda levelezésének történetéhez. 

Magyarság. — 1936. évf. 98. sz. Láposy Heller Jenő: Berzsenyi Füre-
den. Tárcanovella Berzsenyi Dánielről. — 102. sz. Kemény István: Eötvös 
József br. levele az első szerelemről. (1839. ápr. 13.) Adatközlés. — 135. sz. 
Papp Zoltán: A politikus Ady. Bíráló észrevételek Ady Endre „Jóslások 
Magyarországról c. post humus műve megjelenése alkalmából. — 159. sz. Meg-
halt Gaál Mózes, a nagy magyar mesemondó. Nekrológszerű tudósítás arról, 
hogy Gaál Mózes 1936 júl. 12-én, 73 éves korában elhunyt. 

Nemzeti Újság. — 1936. évf. 69. sz. Mihály László: Eddig ismeret-
len Pázmány-könyvet fediztek fel Pannonhalmán. Stripsky Hiador, a pannon-
halmi főapátság könyvtárában megtalálta Pázmánynak egy eddig ismeretlen 
kis hitvitázó munkáját. Címe: Okok, nem okok. (Pozsony, 1631.) Ezt a kis 
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könyvet Sallai István álnéven írta Pázmány Pécsváradi Péter nagyváradi kál-
vinista prédikátor ellen. A kisalakú könyv mindössze 29 lapnyi. 

Pesti Napló. — 1936. évf. ápr. 12. sz. Serly Lajos: A Rákóczi-induló 
és a Rákóczi-nóta története. Adatközlés. — Pásztor Árpád : Amilyeneknek én 
láttam... Apró följegyzések a szerző ifjúkorabeli írótársakról. 

Űj Magyarság. — 1936. évf. Április 12. Dóezy Jenő: Ady nemzeties 
költészete. „A magyar nemzeti gondolatnak és érzésnek egyetemessége olyan 
fokban, mint Ady Endrében, talán csak Petőfi Sándorban van meg költőink 
között. Sőt Adynál a nemzeti érzés még a Petőfiénél is szélesebb körre-
sugárzik." 

Debreczen. — 1936. nov. 15. K. A.: Csokonai-rajongás a XIX. század-
ban. Közli Szűcs Istvánnak, Debrecen történetírójának lelkes megemlékezését 
Csokonairól. — Dec. 20. Kardos Albert: Mikor csapták ki Csokonait? A Debr. 
Szemlében megjelent közlemény lenyomata. , 

Debreceni Független Újság. Csokonai válságos napjai. Kardos A. meg-
állapításainak ismétlése. — 1937. jan. 1. Kardos Albert: Petőfi születésnapi 
költeményei. Petőfi szilveszter-napi verseinek áttekintése. 

Délmagyarország. — 1936. dec. 25. Szalay József: Móra Ferenc és 
Szeged. Móra életének, Szegeden tö l tö t t éveinek vázlata. — Móra Panka: 
Apám. Meleghangú emlékezés édesapjáról, Móra Ferencről. 

Magyarország. — 1936. nov. 11. Révész Béla: Nekünk szeretnünk kell 
egymást. Közli Ady négy, eddig ismeretlen levelét Lédához; belőlük Léda 
lelkiségét kísérli megállapítani s rámutat a Lédában megfogamzó féltékenység, 
természetességére. 

Magyarság. — 1936. nov. 22. Barbier Péter: Arany János padja Karls-
badban. Az ismert pad története s a r a j t a lévő emléksorok német fordítása. 
(A kis cikk németül a Pester Lloyd 1936. okt. 28-i számában is megjelent.) — 
1937. jan. 3. Panka Károly: Visszaemlékezés Mátyási József költőre, a Gálán' 
tai Fekete János gróf titkárára és barátjára. Rövid életkép és műveinek 
lajstroma. 

Pesti Napló. — 1936. nov. 22. Madách Imre hetvenkét év után eljutott 
örök pihenőjére. Híradás arról, hogy Madách tetemét az ú j alsósztregovai 
mauzóleumban elhelyezték. — Rónay Mária: Badics Ferenc. „Az Akadémia 
bölcsei 80 éven túl" című sorozatban közli Badics Ferenccel való beszélgetését. 
Az agg tudós megmutatta neki „Gyöngyösi István élete és költészete" című 
tanulmány-kéziratát; 183 fólió oldal, de — szomorú jelenség — „nincs pénz 
a kiadásra!". 

Szepesi Híradó. — 1937. jan. 9. Földessy Gyula: Egy nagy szepesi költő. 
Lám Frigyes költői erejének méltatása. — Kalmár Elek: A lőcsei Tudomá-
nyos és Irodalmi. Összejövetelek. A Pékár Károly kezdeményezésére megindult 
kulturális mozgalom bemutatása. 

Újság. — 1936. dec. 13. Rubinyi Mózes: Toldy Ferenc. Színes rajz a 
nagy irodalomtörténet író életéről. 
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A Régi Magyar Könyvtár gyarapodása 1912 óta. 
Minden tudományszak müvelője az őt érdeklő irodalomnak kezdeteit meg 

találja a I! M К-ban. Ez az általános történeti jellege tette Szabó Károly köny-
vét annyira kelendővé, hogy már régóta elfogyott a piacról. Mindenkinek hasz-
nos volt, de különösen az irodalomtörténet embere lehet érte szerzőjének hálás. 
Azonban az idő eljárt e hatalmas, első rendszeres bibliográfiánk felett is. 
Az elfolyt majdnem 60 év megmutatta tárgyi hézagos voltát, ezért indultak 
meg mindjárt 1879-ben a pótlások s ezek máig is tartanak; de az is 
kiderült, hogy Szabó irodalmi megállapításai is sok helyt pótlásra, igazításra, 
sőt teljes átdolgozásra szorulnak. Nagyon ideje volna tehát újabb kiadásának. 
A hiányon még 1912-ben próbáltam ideiglenesen segíteni 100 példányban meg-
jelent Adalékaimmal, tudván azt, hogy Dézsi már régóta foglalkozik Szabó át-
dolgozásával. Ez utóbbi vállalkozás azonban elmaradt, s most a szükség 
nagyobb, mint valaha. 

Adalékaimban negyedszázaddal ezelőtt csak arra szorítkoztam, hogy a 
folyóiratokban szétszórtan megjelent pótló közléseket rendszerbe foglaljam; 
későbbi kutatásaim azonban megtanítottak, hogy ez az út nem egészen célra-
vezető, mert lassú, eredménye pedig hézagos. Emiat t ezentúl egyenest magához 
a forráshoz fordultam, tudniillik a könyvekhez. Ebből a célból hat éven át be-
utaztam a történeti Felső-Magyarország nagyobb könyvtárhelyeit: Nagyszom-
bat, Pozsony, Trencsén, Túrócszentmárton, Liptószentmiklós, Késmárk, Lőcse, 
Eperjes, Bártfa, Kassa, utóbb pedig a csonka ország könyvtárait: Sárospatak, 
Miskolc Eger, Gyöngyös, Debrecen, Vác, Szeged, Kalocsa, Székesfehérvár, Esz-
tergom, Veszprém, Zirc, Pannonhalma, Győr, Sopron, Kőszeg, Szombathely. 
Németújvár és Szentgotthárd gyűjteményeit. Erdélyből, sajnos, a nagy távol-
ság miatt, még csak levelezés útján sem tudtam semmit sem szerezni, pedig 
számtalan kísérletet tettem. Ahol megfordultam, mindenütt tízével-húszával 
kerültek elő újabb-újabb adatok, ismeretlen könyvek, még o t t is, ahol annak 
idején Szabó már kutatott. Neki ugyanis nehezebb volt a dolga: az egész gyűj-
temény összes polcairól kellett előhúzogatnia а БМК darabjait, én azonban 
ezeket már többnyire elkülönítve,, együtt kezelve találtam meg. A tapasztalat 
azonban még i t t is arra taní to t t meg, hogy nincs az a könyvtár, még a leg-
rendezettebb sem, amelyben nem találhatnánk újabb-újabb adalékokat a limbu-
sokban, kolligátumokban, s ez különösen a debreceni ref. kollégium könyvtárára 
áll, ahol ezer körül jár a megvizsgálatlan kolligátumok száma. 

Az eredmény természetesen nem az, amit vártam. Kivált az erdélyi könyv-
tárak unikumainak hiánya miat t Szabót teljesen átdolgozni most sem lehet, de 
amiatt sem, hogy a mondott könyvtárakban hosszasabb időt tölteni s mindent 
apróra megvizsgálni nem bírtam. Egyszerűen azért, mert anyagi módom nem 
volt hozzá, a vendégeskedésnek is megvannak illő határai. Vállalkozásomhoz 
senkitől sem kaptam támogatást, egyedül az ügy iránt való szeretet volt ben-
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nom a hajtó erő. A munkának dandárján már túl voltam, amikor a véletlen 
szerencséből Hajnóczy Ivánban jó segítséget kaptam, aki ugyanezzel a témával 
tudomásom nélkül már évek óta ugyanolyan kedvvel foglalatoskodott, mint 
jómagam. Neki köszönhetem Kecskemét, Cegléd, Nagykőrös könyvtárainak át-
kutatását, de különösen azt a gazdag aratást, amelyet a méltán híres lőcsei ev. 
egyházi könyvtár nyújtott , ahonnan a Breuer-nyomda másfélszázados működé-
sének majdnem összes házipéldányai előkerültek. 

így tudtam összehozni azt az anyagot, amely az 1912. évinek betudásával 
ma kétezernél több olyan könyvnek címmását foglalja magában, amelyekről 
Szabónak nem volt tudomása. És valóban örvendetes jelenség, hogy minél 
tovább halad az idő a határkő gyanánt felállított 1711. esztendőtől, annál több 
olyan könyvről szerezhetünk tudomást, amely ugyanebből a rég lezártnak gon-
dolt két évszázadból maradt ránk. Mindenesetre feltűnőnek kell mondani azt a 
mértani haladványt, amely e könyvtermés számszerűségében jelentkezik: Czwit-
tingernek párszáz könyve Bod Péternél és Horányinál már ezer egynéhányra 
emelkedik, Szabóban ez a szám pedig mintegy 4100-ra ugrik. Előbbi adalékaim 
betudásával a RMK mai állománya körülbelül 6100 nyomtatvány. 

Miből áll ez az újabb szaporulat? összefoglaló előleges jelentésben a rész-
letekre nem terjeszkedhetem ki, csak néhány éidekesebb adatot ragadok ki a sok 
közül. Bornemisza Péternek 1581. évi könyve Zircről került elő, Sopronban 
pedig felbukkant egy régi feljegyzés, amely ugyanennek egy másik, 1577. évi, 
eddig címlaptalanul ismert egyetlen példányú könyvét teszi teljessé. Pannon-
halma könyvesháza a nagy Pázmánynak két magyar könyvével szaporítja az 
irodalom történetét (Sallai neve alatt szerepeltek eddig, egyikük az Egyetemi 
nyomda kiadásában hasonmásban is meg fog jelenni), Kolozsvár pedig egy har-
madik Pázmányt nyújt, amelyről eddig csak egy 1658. évi kéziratos katalógus 
tudott. Sőt, egy negyediket ie megismerünk teljes szövegében, ez azonban már 
latin. — Gergely pápa reformja miatt a már forgalomban lévő s használhatat-
lanná vált naptárak pótlására a hátralévő három hónapra 1583-ban pótkalen-
dáriumot nyomtattak a magyaros-tó tos 2Vn<űM'a-sajtóban s ez a Vatikán levél-
tárában szerencsésen reánkmaradt. Péchi Lukácsnak egyszerre négy új könyvét 
fogjuk megismerni (1592—1595), kettőnek pedig helyesbített leírását. Fráter 
Lajos pálos barátnak Krakkóban nyomtatott 1627. évi Kincztartóczka című 
könyve ismét Lengyelországra tereli a figyelmet, a magyar tipográfia bölcsőjére, 
ahonnan még sok meglepetést várhatunk, ha lengyel könyvtárakban magyar 
részről rendszeres kutatás indulhatna meg. A nagyszombati egyetem saj tó ja 
1648-ból magyar-tót-latin szótárral jelentkezik, amely elrendezése szerint nyil-
ván magyarok számára készült, akik tótul akartak írni, illetőleg magyar hit-
védelmi könyveket Pázmány szellemében tótra fordítani A híres Cantus Cutho-
lici szerkesztőjének neve is előkerült 300 éves homályból, a bibliográfia pedig 
Szörényi Sándornak Pannónia docta c. nagy gyűjteményével szaporodott. 
A nagyszombati egyetem nyomdájának 1710. évi Catalogus librorum-n nem-
csak a legrégibb hazai könyvtárjegyzék, amely nyelvek szerint elrendezett négy 
csoportban 336 nagyszombati kiadványt cím-, alak- és árjelzéssel ír le, hanem 
egyúttal kitűnő bibliográfiai forrás is, mert benne 172 eddig ismeretlen könyvet 
találunk, köztük 20 magyart, még pedig nem is olyan jelentéktelent (Viszo-
eeányinak magyar nyelvtana, Balassa Istenes éneki, Beniczky Tamás versei, 
Otrokocsi Igaz kegyessége stb.). Calepinus magyar munkatársának, Laskai 



38 F I G Y E L Ő 

Péternek új könyvét ismerjük meg 1581-ből, Pesti Gábornak Nomenelaturáját 
{1540), Heltai Kátéját (1553) stb. Négy Wechelius-nyomtatvány kapcsán elibénk 
kerül Kőszeg XVII. századbeli ismeretlen sajtójának egész története. Szabó-
tól említett, vagy hézagosan leírt könyvek pótlásán kívül új könyveknek egész 
sorozatát fényképi hasonmásaikkal együtt tudom nyújtani: mintegy 20 kalen-
dárium, Telegdinek és Péchinek művei, Históriás énekek, Vásárhelyi katekiz-
musa (1599), iskolai színjátékok stb. 

Ami pedig az egészben a legörvendetesebb: a magyarnyelvű könyvek 
száma új gyűjtésemben majdnem azonos a nemmagyarokéval. 

Íme, a magyar művelődés kétezer téglája: belőle bátran ú j emeletet 
lehetne húzni a Régi Magyar Könyvtár épületére. Ehhez az anyag együtt van, 
a tervek is megvannak, csak éppen az építési vállalkozó hiányzik! 

Stripsky Hiador. 

Hírek. 
Madách Imre hamvait november 14-én helyezték el az új sztergovai 

mauzóleumban, amelyet a Kisfaludy-Társaság kezdeményezésére építettek a 
Madách-család halottainak. 

Surányi Miklósnak most helyezték el Lányi Dezső készítette dombor-
műemlékét a budapesti Központi Kávéházban. 

Katona József emlékszobrát, Somló Sári alkotását, szeptember 11-én 
leplezték le a Nemzeti Színház előcsarnokában. 

Bársony István szülőházát Sárkeresztesen október 18-án emléktáblával 
jelölték meg. 

Elhúnytak. 
BAJAN (Brég) GYULA, hírlapíró, szül. Pozsonyban 1883-ban, megh. 

Budapesten 1936 november 24-én. Középiskoláit elvégezvén, beiratkozott a 
bpi tudományegyetem bölcsészeti karára, majd az Alkotmány munkatársa lett. 
1915—18-ban a 29. népf. gy.-ezr. kötelékében katonai szolgálatot teljesített. 
Leszerelése után a M. Távirati Iroda, később a Nemz. Vjs. jpolitikai munka-
társa, majd fővárosi rovatvezetője s végül a Főv. Közi. c. hivatalos lap szerk. 
lett. A Városok Lapját is szerk., valamint az 1922—27. é. nemzetgyűlésről 
szóló Parlamenti almanachot (Bp., 1922). 

DARVAS DEZSŐ, ny. OTI-számtanácsos, megh. Budapesten 1936 
november 15-én. — Valószínűleg azonos azzal a D. D.-vel, aki 1896—1903. 
verseket írt a Borsodm. Lapokba, s aki 1904. V. 19-ig szerk. volt a Miskolci 
Friss Újságnak s azontúl b. munkatársa a Borsodm. Lapoknak. 

FEER ARANKA (belényesi Várady Józsefné), a P. Hírl. éjjeli szerkesz-
tőjének neje, szül. Batizon 1886-ban, megh. Budapesten 1936 november 11-én. 
— Fiatalabb korában Pécsi Aranka néven a kolozsvári Nemz. Szính., majd 
a bpi Népszínház tagja volt. Ugyané néven írt versei és novellái: kolozsv. JJjs. 
(1901/2), Hazánk (1903), Tolnai Világlapja (1907). 
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FELEKY (1910-ig Feleki) GÉZA (1910-től magyarfeleki) dr. hírlapíró, 
ezül. Budapesten 1890 november 4-én, megh. u. o. 1936 december 15-én este 
negyedtízkor. — Szülők: F. Hugó, orvos, egyet. m. tanár, Kohn Irma. Egye-
temi tanulmányait Berlinben és Párizsban végezte, majd hosszabb időt töl-
tö t t Londonban. 1913. jan. ekejével a székesfőváros szolgálatába állott s három 
évig a városháza közművelődési ügyosztályán dolgozott. 1917-ben át tér t a 
hírlapírói pályára s előbb a P. Naplóba írt vezér- és külkereskedelnd cikkeket, 
majd belépett a Világ szerkesztőségébe s e lapnak 1920—25. felelős, majd 
1925—26. főszerkesztője volt. A Világ betiltása után 1926-ban a M. Hlrl. 
főmunkatársa lett. 1934-ben az ő szerkesztésében indult meg e lap Vasárnap c. 
heti melléklete. Alelnöke volt a Magyarorsz. Újságírók Egyesületének s tagja 
a szfőv. törvényhatósági bizottságának. — Műtörténet! és egyéb cikkei: Nyu-
gat (1909; 1910. I. A szavalóművészet önállósulása), A Hét (1910/13), Re-
naissance (1910), Világ (1911/3, 15—; 1913:304. sz. Irodalomtört. és művé-
ezetkritika), P. Lloyd (1912, 19), Uj Élet (1912), M. Iparművészet (1914. 
Az iparművészet metafizikája), Városi Szemle (1914. A művelődéstört, múzeum 
problémája és a Főv. Múzeum, Kül. is megj.), M. Figyelő (1915), P. Napló 
(1917/9), stb. — Munkái közül említhetők: Könyvek, képek. évek. Találko-
zások a művészettel. Bp., 1912. — Munkácsy. (Eggenberger Művészkönyvei. 
II.). U. o., [1914]. — Előszót ír t a következő müvekhez: Hermann Bang: 
Élet és halál. Ford. Telekes Béla. (Bp., 1912); Munkácsy Mihály: Emlékeim. 
Ford. Lestyán Sándor. (U. o„ 1921); Kropotkin Péter: A francia forradalom. 
Ford. Bánóczi László. (U. o., 1922.) 

, FÖBSTNER TIVADAR, tanügyi főtan., v. iparoktatási kir. főigazgató, 
szül. 1878-ban, megh. Budapesten 1936 november 29-én. — Minket érdeklő 
cikke: A Fáklya (1905 : 7—8. sz. A művészi egyéniség). — Munkája: Művé-
szet az iskolában. (Az Orsz. Középisk. Tanáregyes, kolozsv. körének ülésein 
tar to t t felolvasásokból. 4.) Kolozsvár, 1904. 

GYENGE JÁNOS, dr. phil., szalárdi ref. lelkész, megh. Nagyváradon 
1936 november 15-én (temetés napja), 56 éves korában. — Tárcái és cikkei: 
Debr. Prot. Lap (1906/8, 14), B. Napló (1908), Aradi Közi. (1915), stb. — 
Munkája: Servet Mihály pöre és Kálvin viszonya ahhoz. Bp., 1909. 

HAJDÚ (1904-ig Haberfeld) MARCELL (Mór), dr. jur., ügyvéd, a 
Nemz. Vívók Klubja megalapítója, szül. Túrréten (Nyitra vm.) 1871-ben, 
megh. Budapesten 1936 november 13/4. éjjelén. A szfőv. that, bizottságnak 
demokratapárti tagja volt. Publicisztikai munkássága baloldali lapokban. 
Legelső cikkei: Nemz. Sport (1903), Egyetemi Lapok (1905). 

HANZSÉROS BÁLINT, áll. reálgimn. tanár, szül. Fertőszéplakon 
1876-ban, megh. Budapesten 1936 novemberében. — Legutóbb az áll. Szent 
László-reálgimn.-ban működött, mint magyar-latin szakos tanár. — Versei: 
Egyetemi Lapok (1898/900), M. Szemle (1898/905), Uj Idők (1905), Magyar-
ország (1906), stb. Álnevei: Széplaki Bálint (Uj Idők); Szigeti Sándor 
(M. Szemle, 1898, 901). 

HARMATZY-SIMON (1912-ig Harmatzy) LÓRÁNT, ny. min. taná-
csos, szül. Rimaszombatban 1875-ben, megh. Budapesten 1936 december 30-án. 
A belügyminisztériumban szolgált. "Útleírásai és novellái: Ország-Világ (1902, 
04), M. Hírl. (1908, 13), Nagyvárad (1911). — Munkái: Fel s alá a Riviérán. 
Bp., 1904. — Vizén és szárazon. U. o., é. n. 
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HIRSCHLER JÓZSEF, dr., pápai prelátus, kanonok, szül. Újpesten 
1874 február 17-én, megh. Kolozsvárt 1936 november 17-én. A teológiát Buda-
pesten, Bécsben és Rómában végezte, ahol hét évet töltött s a hittudomány 
mellett műtörténettel is foglalkozott. 1900-ban káplán, 1906-ban plébános let t 
Kolozsvárt. Nevéhez fűződik az. ottani Marianum megteremtése és a Provi-
dentia-nyomda felállítása. Műtört. és hitbuzgalmi cikkei: gyulafehérvári Köz-
művelődés (1903—), Erd. Oltáregyes. Lap (1903/7), kolozsv. Ellenzék (1904), 
Kolozsvári Sz. Imre Egyes. Evke (19,06. A sz. mise Rómában Nagy Sz. Ger-
gely idejében; 1909. A gyermek Jézus az egyházművészetben), stb. Több önálló 
munkája is van. 

KISS IDA (TAMÁS ERNÖNÉ), hírlapíró neje, szül. Nagyváradon, 
megh. Budapesten 1936 december 23-án hajnalban, 32 éves korában, hatévi 
betegség után. — Novellái nagyváradi, kolozsvári és fővárosi lapokban. — 
Munkái: Shami. Reg. Nagyvárad, 1922. — Kalászcsorduláskor. Elbek. Bp., 
1925. — Olyan jó élni. Reg. U. o., mikor? 

LEFFLER BÉLA, dr. phil., m. k. kormánytanácsos, egyet. ny. c. rk. 
tanár, sajtóelőadó, a Petőfi-Társ. kültagja, szül. Nyíregyházán 1887 október 
28-án, megh. Stockholmban 1936 november 8-án. — Az egyetemet Buda-
pesten mint az Eötvös-Kollégium tagja elvégezvén, a nyíregyházai ev. főgimn. 
tanára lett. Később Stockholmba került a m. követség sajtóelőadójának, meg-
alapítója és főtitkára volt az ot tani Svéd-M. Társaságnak s vezetője a stock-
holmi M. Intézetnek. A debreceni tud.-egyetemen a svéd irodalomból m. tanári 
képesítést szerzett, majd 1935-ben megkapta a rk. tanári címet. — 1913 óta 
sok cikket írt kül. fővárosi lapokba, főleg a Világba. Sokat dolgozott svéd 
lapokba is, a m. viszonyokról adva felvilágosítást. Többnyire felesége, Lilje-
krantz Signa, társaságában lefordította svédre több m. író szépirodalmi műveit. 
— Munkái: M. vonatkozású német népénekek. 1567—1697. Bd., 1910. — 
Petőfi Svédországban. Nyíregyháza, 1912. — A Sz.-Gotthárd mondája és 
egyéb elbek. I r ta August Strindberg. Ford. (M. Kt. 676.) Bp., [1912]. — 
Utópiák a valóságban. Irta u. a. Ford. (Olcsó Kt. 1726/8.) U. o„ 1914. — 
Л nyírbátori ref. templom. Klny. az Arehaeol. Értesítőből. U o., 1918. — 
Sz. György és a sárkány. Irta Verener v. Heidenstam. Ford. (Olrsó Kt. 1903-— 
1910.) U. o., 1918. — Endymion. Reg. fr ta u. a. Ford. Gyoma, 1918. — 
Ungersk lirik i svenske översätting. U. o., 1922. — Az újabb svéd líráról. 
(A Debr. Tisza István Tud. Társ. Kiadv. I : 5.) Debrecen, 1923. — Liljekronu 
otthona. Reg. I r ta Selma Lagerlöf. Ford. (Kíilf. Regényírók.) Bp., 1924. (Oj 
kiad. u. o. 1927.) — Ungern i kultur och história. Stockholm, 1924. (Ch. P. 
Bachmannal.) — A császár. Elb. í r ta S. Lagerlöf. (Külf. Regényírók.) Bp., 
1925. — Lagerlöf Zelma. (A Debr. Tisza Istv. Tud. Társ. Kiadv. II : 7.) Deb-
recen, 1927. — Fekete novellák. I r ta Vilmos svéd hg. Ford. Gyoma, 1929. — 
A halál kocsisa. I r ta S. Lagerlöf. Ford. U. o. 1929. — A generális gyűrűje. 
f r ta u. a. Ford. (Külf. Regényírók.) Bp., 1930. — Anna Svürd. f r ta u. a . 
Ford. (Külf. Regényírók.) U. о , 1930. — Hat norvég író magyarul. Gyoma, 
1931. — Ungerske noveller. Stockholm, 1932. — Krisztus legendák. í r ta S. 
Lagerlöf. Ford. Bp., 1934. 

LENGYEL ZÉNÓ MIKSA, bencés, szül. Szereden 1884 október 18 án, 
megh. Kapolvon, 1936 november 12-én. 1909-től Kőszegen, majd Pápán taní-
tott , utóbb Kapolvon volt plébános. Szentbeszédei a Sz. Gellért-ben. (12/3. évf.) 
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LUKCSICS PÁL, dr. phil., egyet. m. tanár, az Eötvös-Koll. tanára, 
szül. Kertán (Veszprém vm.) 1892. május 30-án, megh. Budapesten 1936. 
november 16-án. — Az 1914/8. világháborúban Kirlibabánál megsebesült. Le-
szerelése után az Eötvös-Koll. tanára lett. 1926-ban a római m. tört. intézet-
ben dolgozott. — Minket érdeklő munkái: Schwartner Márton élete és tudo-
mányos jelentősége. Veszprém, 1914. — Sz. László király ismeretlen legendája. 
Bp., 1930. 

MA JER IMRE dr., pápai kamarás, apátplébános, szül. Aradon 1865. 
március 12-én, megh. Párkányon (?) 1936 november 24-én. — 1893-ban leány-
vári, 1906-ban párkányi plébános lett. — Hitbuzgalmi munkái: Szünidei kézi-
könyv növendékpapok számára. Elmélkedések. Esztergom, 1892. — Katolikus 
lelkikalauz, vagyis útmutatás a ker. életmódra. Átdolg. U. o., 1897. — Páli 
Sz. Vince egy-egy gondolata az év minden napjára. Ford. U. o., 1902. — 
Szinnyei még három munkáját sorolja fel utóbbi szerzőből átdolgozva, mint 
sajtó alat t lévőt. 

NAGY (1881-ig Grosz) SÁNDOR, dr. jur., ügyvéd, szül. Szarvason 1871 
április 2-án, megh. Aradon 1936 november 14-én. — A jogot Budapesten el-
végezvén, Aradon ügyvédi irodát nyitott. 1904 márc. 5., a nagylaki kerületben 
elnyerte az akkor főispánná kinevezett Krist.óffy József mandátumát. 1905-ben 
és 1906-ban ugyané kerület országgyűlési képviselője lett függctl. párti pro-
grammal. 1910-ben kimaradt a paralamentből e visszament Aradra ügyvédnek. 
I t t tagja volt a városi that, bizottságnak. Az impérium változás (1919) után 
nagy szerepet játszott a romániai M. Pár tban s annak aradi tagozata elnöke 
volt. — Főmunkatársa volt az Arad és Vidéké nek (1896/7), szerkesztője az 
Aradi Hétfői Üjs.-nak s 1918 I. 1-től főszerk. az Arad és Vidéké-nek. — Vezér-
és egyéb cikkei: Arad és Vidéke (1895/902, 1905/6, 1908/9, 1911/18), Aradi 
Közi. (1901/2, 1908/9, 1915), Délmagyarorsz. Közi. (1904) stb. Betűjegye: -ns. 
(Arad és Vid.) 

PÁKOR ADORJÁN (István), premontrei áldozópap, szül. Pápán, 1855 
augusztus 20-án, megh. Csornán, 1936 december 2-án. 1882/1906. gimn. tanár 
volt Keszthelyen, 1906/31. rendi jószágkormányzó Csornán. — Irodalomtört. 
cikke a keszthelyi főgimn. értesítőjében (1882. Eegényirodalmunk Jósika 
Miklósig). 

PÉTERY (Petrik) ALADÁR (vitéz), dr. jur., m. kir. kormány főtan., 
ügyvéd, a M. Hírlapírók Orsz. Nyugdíjint. ügyésze, szül. Budapesten 1880 
szeptember 24-én, megh. u. o. 1936 december 3-án. — Ev. Tanulmányait a sop-
roni áll. főreáliskolában s a bpesti egyetemen elvégezvén, 1909-ben ügyvédi iro-
dát nyitott Budapesten. Az 1914/8. háborúban mint tart. százados vett részt 
s több kitüntetésben részesült. 1901/2. főmunkatársa volt a Soproni Napló-
nak, melybe vezércikkeket, tárcákat és verseket is írt. Utóbb számos jogi cikket 
is írt bel- és külf. lapokba. 

RÖSER A(LFRÉD) EDVIN magánisk. tulajdonos, megh. Budapesten 
a gyűjtőfogház kórházában 1936 december 28 án 61 éves korában. — 1912 
februárjától 1914 júliusáig fel. szerkesztője volt a Sport-Világ-nak. 

SÁSDY-SCHACK (1933-ig Schack) BÉLA, dr. phil., udv. tan., ny. 
keresk. isk. tanker, főigazgató, szül. Miskolcon (Borsod vm.) 1859 július 11-én, 
megh. Budapesten 1936 november 29-én éjjel 11-kor. — Középiskoláit Miskol-
con, Kassán és Bécsben, a műegyetemet Bécsben és a filozófiai fakultást a buda-
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pesti egyetemen elvégezvén, 1886-ban a miskolci középkeresk. isk., majd 1887-
ben a kassai főreáliskola h. tanára lett, majd még ugyanez év szeptemberében 
a pozsonyi, 1894-ben pedig a bpi keresk. akadémia r. tanára lett. 1899/1923. 
a keresk. iskolák főigazgatója volt, de közben 1919/20. a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban teljesített szolgálatot, ahol megszervezte a keresk. okta-
tási ügyosztályt. — Irodalmi működését 1881-ben kezdette, eredeti és fordított 
tárcákkal, elbeszélésekkel és rajzokkal, melyek a Főv. Lapok. Magyarorsz. és a 
Nagyvilág. Orsz.-Vil., P. Napló, Kép. Családi Lapok. Borsodm. Lapok, Mis-
kolc, Nyugatmagyarorsz. Híradó, Bécsi M. Újság, N. III. Zeitung, Pressburger 
Zeitung. Wiener Leben s más m. és ném. lapok hasábjain lá t tak napvilágot. 
Emellett ném. irodalomtört. cikkeket és tanulmányokat is írt az Egyet. Phil. 
Közi.-be s Pallas п. lexikonába. Később teljesen a közgazdasági, szakoktatási 
és keresk. szakirodalom művelésére adta magát . — Szépirodalmi kötete: Az élet 
meséiből. Rajzok és elbeszk. Bp., 1888. — Álneve: Dontövy. 

SCHEUERMANN JÓZSEF, r. k. áldozópap, az Isteni Ige Társasága 
hithirdetője, szül. Vállajon, megh. Kínában 1936 december 12. előtt. — 1934-
ben szentelték pappá. A Nemz. Űjs. szerint kiváló szónok volt és írói készsé-
gével is feltűnt. 

SIMON VILMOS, hírlapíró, szül. Nagyklopotiván (Hunyad vm.) 1876 
március 8 án, megh. Budapesten 1936 november 13-án éjfélkor. — Mint egyévi 
önkéntes aktiváltatta magát s a 38. cs. és kir. gy.-ezredben szolgált. 1899-ben 
Afrikába ment s amikor kitört az angol-búr háború, kilépett az osztrák-magy. 
hadseregből, hogy a búrok oldalán harcolhasson. A helpmavaari ütközetben 
súlyosan megsebesült. A háború után visszatért Magyarországba s újból kato-
nai szolgálatra jelentkezett, ezúttal az 1. honv. huszárezredben. Háborús élmé-
nyeiről ekkor kezdett irogatni a lapokba s amikor látta, hogy cikkei milyen 
kapósak, 1902-ben kilépett a hadseregből s az Egyetértés, majd 1910-ben a P. 
Hírlap b. munkatársa lett . Utóbbi lap megbízásából mint haditudósító részt 
vett a török-bolgár, majd a szerb bolgár s végül az 1914/18. világháborúban. Az 
1918. összeomlás után két hónapot Berlinben töltött, az 1919-i kommün után 
pétiig hosszabb ideig Bécsben élt, mint a P. H Irl. tudósítója. — Harctéri tudó-
sításai s egyéb riportjai elvétve a Világ-ban (1913/4, 1916) és a P. Lloyd-Ъап 
(1915/6) is megjelentek. — Munkái: A búr szabadságharc. Bp., 1901. — Élmé-
nyeim az angol-búr háborúból. U. o., 1903. — A török harctér. Haditudósítá-
sok, élmények. U. o., 1913. — Hadak útja. Győzelmes hadseregünk nyomában. 
U. o., 1916. (Révai n. lexikona valamennyi címét hibásan hozza!) 

SÓLYOM JÁNOS, ny. áll. polg. isk. igazgató, szül. Kolozsvárt 1863-ban, 
megh. Budapesten 1936 december 12-én (temetés napja). — 1894/1918. a kolozs-
vári áll. polg. fiúisk. tanára, majd igazgatója volt. — Cikkei: M. Polgár 
(1901 :29. sz. A falu rossza; 281. sz. Mukánvi; 1902 : 276. sz. Szigeti és Vén 
bakancsosa; 1904 :14. sz. A proletárok), Eri. Lapok (1912), kolozsv. Űjs. 
(1912) stb. 1903/912. fel. szerk. volt a Család és Isk. c. pedagógiai lapnak, 
mrlybe előbb is s azután is 1915-ig sokat dolgozott. 

VADNAY TIBOR, dr. jur., ny. államtitkár, szül. Budapesten 1869-ben, 
megh. u. o. 1936 december 25-én. — V. Károly, író fia. Pályáját Borsod vm. 
szolgálatában kezdette; mint vmei főjegyzőt 1914. oszt.-tanácsosnak nevezték 
ki a belügyminisztériumba, ahonnan később átment a népjóléti minisztériumba, 
1928-ban államtitkári rangban nyugdíjazták. — Talán első cikke: Egyetemi 
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Lapok (1890). Tárcái: Borsodm. Lapok (1902), Debr. Függetl. Üjs. (1910). 
Ezenkívül számos szakcikke is megjelent a törvénykezés és szociálpolitika köré-
ből. — Minket közelebbről érdeklő munkája: A m. hivatalos nyelv szabályai. 
Bp., 1925, melyet az igazságszolgáltatásban kötelezővé tettek. 

ZIGÁNY ÁRPAD, hírlapíró, szül. Székesfehérvárt 1865 október 27-én, 
megh. Budapesten 1936 november 27-én. — Révai n. lexikona szerint elvégezte 
a fiumei tengerészeti akadémiát. Szinnyei szerint eredetileg postatiszt volt 
Fiúméban. Ettől az állásától, miként az a Zeysig-pör tárgyalásán kiderült, 
1889-ben meg kellett válnia. Utóbb Milánóba ment, ahol az egyetemen tanári 
képesítést szerzett, munkatársa volt a La Sera с. lapnak s tudósítója több 
budapesti hírlapnak. Hazatérése után b. munkatársa lett a Pallas n. lexiko-
nának és a T'es. f7j*.-nak, majd a M. Közélet, a Kelet Népe és 1910/11. a 
Renaissance egyik szerkesztője volt. 1921-ben a Nemz. Ujs., majd a Képes 
Krónika szerkesztőjo s 1926-ban a Palladis Rt . irodalmi igazgatója és lek-
tora lett. E minőségben szerkesztette az Egy Pengős, Félpengős és a Két pen-
gős regényeket s az e vállalatokban megjelent fordítások nagyrészét revideálta. 
Irodalmi és egyéb cikkei és műfordításai: B. Szemle (1892. Torquato Tassó új 
kiadása), Főv. Lapok (1893/5), M. Géniusz (1894/5), P. HM. (1894/5, 
904/5 és több névtelen regényfordítás), Tolnai Világi. (1903, 915), Vas. Ujs. 
(1904. Három asszony. Reg.), M. Hirl. (1905), Ország-Világ (1905), Renais-
sance (1910/11), Világ (1912), stb. — Munkái: Egy apáca története. Irta 
Giovanni Verga. Ford. (Egyet. Rt. VII : 5.) Bp., 1891. — Storia della lett"-
ratura ungherese. (Manuali Hoepli, 125.) Milano, 1892. -— 11 vecchio artista. 
í r ta Gyulai Pál. Ford. U. o., 1892. — Az olasz irodalom története. í r ta Cesare 
Fenini. Ford. (Olcsó Kt. 325. sz.) Bp., 1893 (új kiad. Olcsó Kt. 865/8, sz. 
U. o., 1898). — Éva. í r t a Giovanni Verga. Ford. (Athenaeum Olvasóta. 
I I I : 22.) U. о., 1895. — Tunis eburnea. Reg. U. о., 1895. (Zerdahelyi Gyula 
álnéven, a rendőrség elkobozta.) — A pap kalapja. Reg. írta Emilio de Marchi. 
Ford. U. o., 1896. — Harminc percent kamat. í r ta Matildé Serao. Ford. 
(Athenaeum Olvasótára, V : 21.) U. o., 1897. — Rosmnnda. Dalmű 1 felv. 
Wawrinecz Mór zenéjére. U. o., [1899]. (Németül is megj. Bemutatták 1899-ben 
Bpen, Berlinben, Münchenben és Prágában.). — Rómeó és Julia. í r ta William 
Shakespeare. Ford. (Főv. Szính. Müs. 26.) U. o., 1898. — Antonius (s Cleo-
patra. írta u. a Ford. (Főv. Szính. Müs. 27.) U, о , 1898, — A szocializmus 
diadala után. ír ta Eugen Richter. Ford. (Olcsó Kt. 1119/20.) U. o„ 1899. 
— Az énekesnő. Reg. í r t a Marcel Prévost. Ford. U. o., 1899. — A fekete 
Vénusz. Reg. í r ta u. a. Ford. U. o., 1899. — Egy párisi házasság és egyéb 
történetek. í r ta u. a. Ford. U. о , 1899. — A vadrózsa és egyéb történetek. 
í r t a u. a. U. o., 1899. — Egy khinai viszontagságai Khinában. Reg. í r ta 
Jules Verne. Ford. U. o., 1899. — A zöld sugár. Reg írta u. a, Ford, U, o., 
1899. — Egy falat kenyér története. í r ta Jean Macé. Ford. 2. kiad. U. o., 
190,0. (Az I. kiadást ford. Szász Domokos. Kolozsv., 1867). — A szirén. 
I r ta Georges Ohnet, Ford. (Egyet. Rt, XVI : 1—3.) U. o., 1900. (3 köt., 
Petrik szerint egy kétkötetes kiadása is van). — Az úszó város. Reg. írta. 
Jules Verne. Ford. U. o., 1900. — Hamlet dán királyfi. í r t a W. Shakespeare. 
Ford. (Főv. Szính. Müs. 74/5). U. o., [1901]. — Lear király. ír ta u. a. 
Ford. (Főv. Szính. Műs. 76/7). U. o., [1901]. — A velencei kalmár. í r ta 
u. a. Ford. (Főv. Szính. Műs. 83/4). U. o., [1901]. — A makrancos hölgy. 
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Ir ta u. a. Ford. (Főv. Szính. Műs. 85/6). U. o„ [1901]. — A vörös talár. 
Dráma 4 felv. Irta Eugène Brieux. Ford. (Olcsó Kt. 1234/6). U. o„ 1901. 
(Bemut. a Nemz. Szính. 1901. X. 18.; a színlapon mint fordító Fábián Imre 
álnévvel szerepelt). — A kárpáti várkastély. Reg. Irta Jules Verne. Ford. 
U. o., (1901). — Az új hazában. Reg. í r t a u. a. Ford. U. o., (1901). — 
Öt év életemből. ír ta Alfred Dreyfus. Ford. 1—2. kiad. U. o., [1901]. — 
Pomona úti levelei Euphemiához. Reg. í r t a Frank R. Stockton. Ford. U. o., 
1901. — A paraszt király. Reg. U. o., 1902. (2 köt.) — Egy orosz vallo-
másai. í r ta Vikentij Vereszájev. Ford. U. o., [1902]. — A cetvadászok. Reg. 
í r ta Jules Verne. Ford. U. o., 1902. — Város a levegőben. Reg. írta u. a. 
U. o., 1902. — Doktor Ox theoriája. Reg. írta u. a. Ford. U. o., 1903. — 
A két Kip-testvér. Reg. í r ta u. a. Ford. U. o., 1904. — Jlypathiu. Tört. 
reg. í r t a Charles Kingsley. Az ifj. szám. átdolg. U. o., 1904. — Utazás 
a halál torkába. Reg. í r t a A. Conan Doyle. Ford. U. o., 1904. — 48-as 
politikát csak 67-es alapon lehet csinálni. U. o., 1905. (D. <1. betűjegy alatt .) 
— Evolutio vagy revolutio. Felelet D. G.-nek. U. o., 1905 (K. B. betűjegy 
alat t) . — Új választások. U. o., 19,05. (K. B. betííjegy alat t ) . — Vizén és 
szárazon. Elbek. í r ta Frank R. Stockton. Ford. U. o., 1905. — Die un д. 
Kriese u. die Hohenzell em. Berlin, 1905. (Prof. Zeysig álnéven. E röpiratból 
kifolyólag királysértésért pörbe fogták, de az esküdtszék fölmentette). — Az 
Antillák világa. Reg. í r t a Jules Verne. Ford. U. o., 1905. — Panama-tanul-
mányok. II. sor. A máramarosi herceg. U. o., 1906. — Az ágy. í r ta Henri 
Lavedan. Ford. U. o., 1907. — Buffalo Bill, Amerika nemzeti hőse. Szerk. 
U. o., 1907/8 (52 füz.). — Nick Carter, Amerika legnagyobb detektlvje. Szerk. 
U. o., 1907/8 (53 füz.). — A nemi élet erkölcstana. í r ta August Forel. 
Ford. U. o., 1908. — A pokol. ír ta Alighieri Dante. Ford. U. o., 1908. (Rím-
telen.) — Nobody rejtélyes bűnesetei. Szerk. U. o., 1909. (13 füz.) — 
A kék hegyek kincse. Reg. í r ta Emilio Salgari. Ford. U. o„ 1911. — Az 
alaskai aranyásók. Reg. í r t a u. a. Ford. U. o., 1911. — Az nranymizők 
királynője. í r ta u. a. Ford. U. o., 1911. — С sema grófja az idegenek légió-
jában. Reg. írta u. a. Ford. U. o., 1911. — A rejtelmes India felé. í r ta 
Sven Hedin. Ford. U. o., [1914]. — A világháború története. U. o., 1915-től, 
(5 k ö t ) — A pók. í r t a Hans Heinz Ewers. Ford. (Fantasztikus Kt. 1.) 
U. o„ 1918. — Ben Hur. Reg. írta Lewis Wallace. Ford. U. o., 1921. (3. kiad. 
U. o., 1933). — Szörnyetegek szigetvilága. Ifj . reg. Angolból átdolg. U. o., 
[1923]. — Hajósélet a Mississippin. í r ta Mark Twain. Ford. U. o., [1924]. 

— Quo vadis? Reg. í r t a Henrik Sienkiewicz. Ford. U. o., (1927). (2 köt. 
Űj kiad. u. o., 1932). — Roger Sinclair gyémántjai. Reg. í r t a Nigel Worth. 
Ford. U. о., [1929]. — Kísértet a coombei kastélyban. Reg. írta Hearden 
Balfour. Ford. U. o., [1930]. — A csillagok útja. Reg. í r ta L. Adamaß 
Beck. Ford. U. o., (1930). — A kínai papagáj. Reg. írta Erle Derr Biggers. 
Ford. U. o., (1930). — Poirot mester bravúrja. Reg. í r ta Agatha Christie. 
Ford. U. о., (1930). — A bőregér. Reg. f r t a Mary Rinehart. Ford. U o., 
(1930). — Az öt koponya. Reg. írta Wilfred Sheridan. Ford. U. o., (1930). 
— Betty Zane. Reg. í r t a Grey Zane. Ford U. o., 1930. — Fokvárostól 
Kairóig. Autótúra Afrikán keresztül. í r ta Stella Court Treatt. Ford. U. o., 
(1930). — A kígyó és a kard. Reg. í r ta Percival C. Wren. Ford. U. o., 
19.30. — A borzalmak kastélya. Reg. í r ta Edgar Wallace. Ford. U. o., 1930. 
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— A három igaz ember. Reg. Ir ta u. a. Ford. U. o., [1930]. — A tuskó-
lábú. Reg. í r ta Valentine Williams. Ford. U. o., (1931). — A titokzatos kéz. 
Reg. Irta u. a. Ford. U. o., (1932). — A keresztes lovagok. Reg. Irta Hen-
rik Sienkiewicz. Ford. U. o., (1933). (2 köt.) — Utazás az úszó jégen. I r ta 
Fridthjof Nansen. Ford. U. o., (1932). (2 köt.) — A véreb lesben. Reg. I r ta 
Val. Williams. Ford. U. o., (1933). — Az óra ketyeg. Reg. Irta u. a. Ford. 
U. o., (1934). — A pikk ász. Reg. Ir ta Henry Holt. Ford. U. o., (1934). — 
A konok leány esete. Reg. Irta Erle Stanley Gardner. Ford. U. o., (1934). 
— Kwei-Lan vergődése. Reg. Ir ta Pearl S. Buck. Ford. U. о., (1934). — 
A suttogó halál. Reg. Irta John Spencer. Ford. U. o., (1934). — Masterton 
bosszút áll. Reg. I r ta John Gordon. Ford. U. o., (1934). — Piroska, a három 
kis malac... Reg. Ir ta Walt Disney. Ford. U. o., 1934. (Űj kiad. e címen: 
A három kis malac. U. o., [1935]). — A fokföldi menyasszony. Reg. Irta 
John Gordon. Ford. U. o., (1934). — Az újdonsült menyecske esete. Reg. 
Irta Erle Stanley Gardner. Ford. U. o., (1935). — Jézus élete. Irta Didón. 
Ford. U. o., (1936). — Miki egér óriásországban. I r t a Walt Disney. Ford. 
U. o., (1936). — Nyolc kis gyerek karácsonya. Irta u. a. Ford. U. o., (1936). 
— Miss Grier hetven fontja. Reg. I r ta E. Wallace. Reg. Ford. U. o., (1936). 
— A civilizáció története. (Tolnai Világtörténelme, X.) U. o., é. n. — Csengő-
bongó versikék. U. o., é. n. (4 kiadást ért). — Grant kapitány csodálatos 
kalandjai. U. o., é. n. — Az ópiumbarlang titka. Bűnügyi reg. Angolból. U. o., 
é. n. — Répacsősz. Mese. [Bechstein után?] Âtdolg. U. o., é. n. — Révai n. 
lexikona szerint leford. Manzoni: A jegyesek c. regényét; más források sze-
rint tőle valók még a következő röpiratok is: Le az álarccal; Kalandor 
politika; Utolsó kötelesség (mindhárom 1906 előtt). — Kéziratban maradt 
eredeti és ford, színművei: Shakespeare. Korkép 5 felv. (Szinnyei szerint Fábián 
Gábor álnéven mutat ta be a Nemz. Szính. 1900. IV. 27.); Agrippina. Trag, 
(elnyerte az Akad. Teleki-díját, 1902); Szerelmes asszonyok. Operett 3 felv. 
Domenico Monleone zenéjére írta Raoul d'Auvergnac. Ford. bmut. Városligeti 
Szính. 191,0. VI. 20.); Mint a falevelek. Színmű 4 felv. Irta Giuseppe Giacosa, 
Ford. (bemut. a Nemz. Szính. a budai Várszính.-ban 1910. XII. 10.). — 
Betűjegyei és álneve a könyvcímek mellett felsoroltakon kívül: Diplomata 
(Renaissance, 1910); Z. (Főv. Lapok, 1893); Z. A. (Élet, 1894); z + á (M. 
Közélet, 1902); Z—y (u. o.). G. P. 

Új könyvek. 

Tudományos müvek. 

Germanus Gyula : Allah Akbar! Révai-kiadás. 1936. 334+314 1. 
Szabolcsi Bence: Bevezetés a zenetörténetbe. Franklin-Társulat kiadása. 

(Kultúra és Tudomány.) 191 1. 
Szabó István: Ugocsa megye. (Magyarság ós nemzetiség. Tanulmányok a 

magyar népiségtörténet köréből. I. 1.) Budapest, kiadja a M. Tud. 
Akadémia, X I I és 615. 

Aristoteles: Metafizika. Fordította Halasy-Nagy József. (Az Akadémia Filo-
zófiai Könyvtára, 9.) Budapest, 1936. 412 1. 
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Magyar Etymológiai Szótár. X I I . füzet. Farizeus-foglár. Budapest, 1936. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia. 161—320. 1. 

Bartók György : A lét bölcseleti problémája. Budapest, M. Tud. Akadémia, 
1936. 60 1. 

Tankó Béla: Az egyetemről. Debrecen, 1936. Debreceni M. Kir. Tisza Ist-
ván-Tudományegyetemi nyomda. 19 1. 

Holub József: Néhány kérdés a leánynegyed köréből. Budapest, M. Tud. 
Akadémia. 1936. 47 1. 

Pukánszky Béla : A mai osztrák irodalom. Franklin-Társulat, Budapest, é. n. 
(Kultúra és Tudomány.) 186 1. 

Surányi Károly: Anyag, tér és idő. Bévai irod. intézet nyomdája. Buda-
pest, 1936. 32 1. 

Méhely Lajos: Gömbös Gyula emlékére. Budapest, Held János könyvnyom-
dája, 1936. 8 1. 

Méhely Lajos : A magyarság múltja, jelene és jövője. Budapest, Held János 
könyvnyomdája, 1936. 26 1. 

Szikszay Edi t : Lousi-Auguste Rogeard. Egy francia emigráns Magyarországon 
1936. Kultúra-műintézet, Pécs. 65 1. 

J. Turóczi-Trostler : Thomas Manns Weg zum Mythos. Budapest, 1936. 
G. Ranschburg. 14 1. 

Hont Ferenc: A színészi képzelet fejlesztése. (A Színpad Könyvtára, 4.) 
Budapest, 1936. 12 1. 

Nagy Adorján : Az Ember Tragédiája és a színész. (A Színpad Könyvtára, 5.) 
Budapest, 1936. 66 1. 

Nadler Herbert: Fogoly vadállatok között. 1936. Budapest szfőváros házi-
nyomdája. 24 1. 

Lengyel Imre: A balmazújvárosi német település. Debrecen, Bertók Lajos 
kiadása, 1936. 20 1. 

Szépprózai müvek. 

Harsányi Zsolt: Mathias rex. Budapest, Singer és Wolfner irod. int. r t . ki-
adása. É. n. 312+336+285 1. 

Tamási Áron : Rügyek és reménység. Révai-kiadás. É. n. 277 1. 
Komáromi János : A nagy háború anekdotái. Bévai-kiadás. Ê. n. 219 1. 
Kaffka Margit : Színek és évek. Franklin-Társulat, Budapest. É. n. 256 1. 
Gulácsy Irén: Nagy Lajos király. Budapest, Singer és Wolfner irod. int. rt. 

kiadása. 3 köt., 877 1. 
John Boynton Priestley: Faraway. Álmok szigete. Budapest, Singer és Wolf-

ner kiadása. 461 1. 

Társasági ügyek. 

Titkári jelentés. 

Folyóiratunk huszonötödik évfolyamának befejeződése engem is arra 
kényszerít, hogy visszatekintsek Társaságunk működésének elmúlt negyed-
századára. Tagadhatatlan, hogy ez alatt az idő alat t a magyar irodalom-
történetírás nagyot fejlődött. Azzal, hogy két új egyetem létesült, nemcsak 
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jeles tudósoknak nyílt tér tágabb körben és pozíció-adta nagyobb súllyal szol-
gálni a tudományt, hanem maga a tudományos nevelés is az ifjúságnak széle-
sebb rétegét vonta be a magyar irodalomtörténet tudományos munkájába. 
Maga, a magyar irodalomtörténeti tárgyú doktori dolgozatok számának 
szembeszökő emelkedése is világos bizonysága ennek. A legjobban sóvárgott 
tudományos összefoglalás is megvalósult : elnökünk kétkötetes, majd hétköte-
tes tudományos rendszerezése végre meghozta az egységes szellemű, az egész 
tudományos termést feldolgozó, minden felvetett problémára kiterjeszkedő, 
elfogulatlan, teljes magyar irodalomtörténetet. A részletmunkáknak, mono-
grafikus feldolgozásoknak azóta, megjelent sorát szinte alig is lehet számba-
venni. Pedig ezeknek nemcsak az a jelentősége, hogy egy-egy korszak szel-
lemi képét tisztázták vagy kísérelték meg tisztázni, hanem az is, hogy az 
irodalomtudománynak világszerte megújuló módszeres elgondolásait közvetí-
tették hozzánk, vagy gazdagították az eredeti szellem ú j szempontjaival. 
Hódolattal gondolunk itt elsősorban Horváth János munkásságára, és nem-
csak megállapításainak, szellemi és műfaji , ízlésbeli és világnézleti kapi 
csolatok feltárásában gazdag eredményeire, hanem arra a tudományos 
nevelő hatásra is, amit előadásai az egyetemen, írásai a magyar irodalom-
történet minden munkására gyakoroltak. Az irodalomtörténeti gondolkozás 
megújításában is az ő „Magyar irodalomismeret" című tanulmányának van 
a legnagyobb része. De még ez a rövid megemlékezés sem hagyhatja emlí-
tetlenül Thienemann Tivadarnak „Irodalomtörténeti alapfogalmak" és Tolnai 
Vilmos „Bevezetés az irodalomtudományba" című munkáit, amelyeknek gon-
dolatébresztő és tudományos munkára nevelő hatását az ifjabb generációnak 
minden tagja hálával emlegeti. 

Az a nagy sürgés, amit a magyar irodalomtörténet tudományszakjában 
látunk, kétségtelenül igazolja Baros Gyula, Horváth János és Pintér Jenő 
elgondolását, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság megalapítását. De félve 
teszem fel az önvizsgálatnak azt a kérdését: vájjon magának a Társaság-
nak is van-e része a magyar irodalomtudomány e megújulásában? — Ha 
végiglapozom folyóiratunk huszonöt kötetét, látom, hogy a magyar irodalom-
történetnek igen sok problémája került szóba hasábjain, de igazi jelentő-
ségének mégsem ezt ítélném: hanem azt, hogy gazdag szemléjével rend-
szeresen közvetítette a magyar irodalomtörténet és irodalmi kritika tudo-
mányos eredményeit, s így lehetővé tette, hogy tudományszakunk minden 
munkása állandóan szemmeltarthatta az e téren folyó gazdag munkásságot. 
A könyv- és folyóirattermés mai bősége mellett csak e tájékoztatás adott 
módot arra, hogy tudományszakunk munkásai állandóan nívón maradhattak. 
De még egy másik érdemét is látom folyóiratunknak: első szerkesztőnk elgon-
dolása alapján ez a folyóirat adott mintát a közelmúlt és jelen irodalmának 
tudományos szemmelkísérésére. Tagadhatatlanul ritkította annak a kerítésnek 
léceit, amely az irodalomtörténetet az irodalmi kritikától elválasztotta és még 
ma is elválasztja. Ezzel az irodalmi élet folyamatosságának a tudatát erő-
sítette a mult és jelen irodalmának vizsgálatában. 

A magyar irodalomtörténetírásnak nem ez az egyetlen társulása és 
fóruma. Abban, ami e negyedszázad idején tudományszakunkban történt, bősé 
ges része volt a M. Tud. Akadémiának (elsősorban az Irodalomtörténeti 
Közlemények hasábjaival), része a Kisfaludy-Társaságnak, része a tudomá-
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nyos és szépirodalmi folyóiratok egész seregének, köztük legkiemelkedőbben 
az Egyetemes Philologiai Közlönynek. De talán nem szerénytelenség, ha e 
pillanatban a magunk Társaságára gondolunk, s hálával idézzük emlékünkbe 
két elhúnyt elnökünk, Beöthy Zsolt ée Négyesy László nevét, és hálával 
azoknak lelkesedését, akik e Társaságot életre hívták. 

Sajnos, éppen az életrehívók egyikét szólította el tőlünk a mult év októ-
berében a halál. Baros Gyula emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük, hiszen 
tiszteletet ás szeretetet kellene áldoznunk neki már csak tudományos mun-
kálkodásáért és a mindenkihez egyaránt becsüléssel és megértéssel forduló 
baráti szívéért is. De a Társaság megalapításában való szerepét tetézte azzal 
a munkával is, hogy folyóiratunknak kétszer is szerkesztője volt, hogy tehát 
a Társaság munkájának irányításában is teljes lélekkel vett részt. Nemcsak 
a minden tiszteletet megérdemlő ember, de a gondos és lelkiismeretes szer-
kesztő helye is fájóan betöltetlen utána. 

Azt, ami Társaságunk életének igazán maradandó bizonysága, folyó-
iratunkat az ő szerkesztésében az elmúlt esztendőben is négy kettős számban 
juttattuk el tagjaink és az előfizetők kezébe. Közgyűlésünket március 14-én 
tartottuk, s azon kívül a választmányt négyszer (február 8-án, március 14-én, 
október 31-én és december 16-án) hívta össze tanácskozásra az elnökség. 
Felolvasóülésünk csak kettő volt (február 8-án, december 12-én) ; azokon Fest 
Sándor, Nagy Sándor és Vargha Daniján tagtársaink olvastak fel tanulmányt. 
Tagjaink száma 255, folyóiratunk előfizetője 239. Pénztárosunk jelentéséből 
az a büszke vallomás hangzik ki, hogy ezek a tagok és előfizetők valóban 
tagok és előfizetők, azaz nem hátrálékosak. Folyóiratunk megjelenését az 
ő áldozatkészségükön kívül a magyar kormány is támogatta, s tisztelettel 
kérem, hogy ezért a közgyűlés a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak hálás köszönetet mondani szíveskedjék. Köszönettel tarto-
zunk a M. Tud. Akadémia elnökségének is e terem átengedéséért ; indítvá-
nyozom, hogy e köszönetet a közgyűlés juttassa el az Akadémia nagylelkű 
főtitkárának, Voinovich Géza őméltóságának. 

Amikor Társaságunk huszonöt esztendővel ezelőtt megalakult, sokkal 
népesebb gárda csoportosult köréje. E gárda javarésze a magyar tanárság 
sorából telt, annak a tanárságnak a sorából, amely akkor még a régi Nagy-
Magyarország területén terjesztette a magyar kultúrát. Hogy megfogyatkoz-
tunk, az jórészt magával a magyar terület megfogyatkozásával függ össze. 
De összefügg még azzal a gazdasági bajjal is, amely épp e megcsonkítás 
miatt szakadt reánk. Adja Isten, hogy hazánk és abban a magyar tanárság 
újra inegerősüljön, e akkor a mi Társaságunk jövője is fel fog virágozni újra. 
Ezzel a hittel zárom jelentésemet és kérem annak szíves tudomásulvételét. 

Dr. Alszeghy Zsolt. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghy Zsolt, Budapest II, Hattyú-utca 7). 

25 230 Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 


