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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. 


