
T A N U L M Á N Y O K 

A „nyugatos" franciásság előzményei. 
írta : Dr. GEDEON JOLÁN. 

A XIX. század második felének és a századforduló magyar 
életének és irodalmának egyik fontos kérdése volt a franciásság 
beözönlése, amely valóságos frankomániává fajult. Több volt, 
mint irodalmi hatás: erkölcsi és politikai állásfoglalást jelentett, 
amelynek legigazibb megszólaltatója Ady, de utóhatásai még 
ma is érződnek Móricz Zsigmond ós Szabó Dezső földszagií na-
turalizmusán, Szornory Dezső mesterkélt és dekadens stíljáté-
kain. Az egykorú kritika Adyban nem is a francia lírai után-
érzéseket támadta: a fiatalkori költészetében rejlő erkölcsi ve-
szedelemtől, forradalmiságától, a magyar életbe nem illő nagy-
városiasságától féltették a magyar irodalmat, mindezt pedig 
ebben az egy szóban foglalták össze: franciásság. Az Ady-kri-
tika csak megállapította a züllött és erkölcstelen dekadensek 
hatását, — a költő fiatalkori írásainak vizsgálata viszont in-
kább arra utal, hogy Ady már itt meglévő stílusformákat és 
eszméket szólaltatott meg.1 Ady franciásságának összetevőit, egy 
félszázad magyar irodalmi életének, jellegzetességének magya-
rázatát tehát a korban, a századforduló magyar életében kell 
keresnünk. 

# 

A századforduló francia beözönlését és hatását el kell kü-
löníteni az előző korok franciás áramlataitól, nemcsak azért, 
mert irodalmi inspiráción kívül elsősorban világnézeti forradal-
mat váltott ki, hanem azért is, mert útja és részben eredete is 
különbözik az előző korszak, a XVIII. század bécsié« francia 
к ultúrájától. 

Az egész XIX. század franciássága a forradalmi eszmékből 
táplálkozik: politikai és morális átértékelések teszik egységessé 
az irodalmi szempontból különböző korokat, amelyekben más-
más nemzedékek veszik át a franciásság terjesztésének feladatát. 
A harmincas-negyvenes évek jelzik a franciásság beszivárgását: 

1 Lásd Ady í;s a francia irodalom. Budapest, Шв. c. dolgozatomat. 
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a fejlődésnek induló Pest és a magyar újságírás megszületése 
nemcsak új témákat vet fel, hanem érzékenyebbé, fogékonyabbá 
tesz az idegenből jött, nálunk még alig ismert, de aktuális témák 
iránt. Széchenyi korának utazási láza hazahozza a Párizs-kul-
tuszt és vele mindazt, ami demokráciát, nagyvárosia.sságot és 
franciásságot jelent. 

* 

Az 1825—1849 közötti évek jelentik az új magyar irodalom 
kezdetét: ekkor születnek meg a különböző prózai műfajok a 
regény, novella, életkép2 és megindul az újságírás, amelynek 
története ugyan már a mult század végére, 1780-ra nyúlik vissza, 
lendületet azonban csak a harmincas évek közepén, a divatlapok 
megjelenésével kap. Az líj irodalom és nyelvművelés megindu-
lása még a felvilágosodás utóhatása,3 amelynek előharcosai, a 
testőrírók és Kazinczy, ennek az új kornak tisztelt, de már mel-
lőzött költői. Kisfaludy Károly és az Aurora-kör, a kor fiatal-
sága inkább a németes kultúrától tanul. Ezt bizonyítja Döbrentei 
Gábor beszámolója is, a Tudományos Gyűjtemény 1824. évfolya-
mában: 

„Most Franczmk helyett Németek a magyar Költők tauítójik. Miért? Azt 
mondják, a francziának nincs poézise, a németnél látszanék igazán a képzelet 
tündérkedése, érzés forrósága, a mi épen lelke a poézisnek, és ezt megvallom 
én is, nem hibásan mondják. A Franczia poézise egy nagy Udvarokban meg-
szűrődött ötven esztendős lelkes embernek csinos beszéde, a ki melegen érez, de 
olly méregetéssel bocsátgatja ki a szót, hogy az illendőségre való nagy vigyá-
zás és bizonyos tartózkodás miat t a lángja mind elvész, a Német poézis ellen-
ben egy olyan huszonöt esztendős ifjúnak áradozó ömledése, ki magányosság-
ban csak könyvei között lakot t s görög nyájas méltóság és angol darabos 
erő között széllytt csapkodva repdes." 

Döbrentei tehát idegenkedést árul el a franciákkal szem-
ben, de éppen azt veti szemükre, hogy túlságosan néznek az illen-
dőségre: francia erkölcstelenségről csak a harmincas évek 
végén kezdenek beszélni. A francia formaérzéket ellenben már 
ez a kor is megcsodálja és értékeli, éppen úgy, mint a század 
második fele. 

A X I X . század eleje nem kedvez a fratíeia hatások beözöii-
lésének — ez konstatálja Eckhardt Sándor4 és Baranyay Zoltán5 

' Sz innyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. 
Budapest, 1925. 

3 Eckhardt Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Bpest. 
* I. m. 
6 A francia nyelv és műveltség Magyarországon. Budapest, 1920. 
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is, s az ellenszenvet a Martinovics-féle összeesküvés vissza-
hatásaként magyarázzák. A húszas-harmincas évek elején még 
mindig csak a főnemesség tekinti művelődési eszközül és szóra-
kozási lehetőségként a külföldi utazást. így jut Párizsba Jósika, 
így kerül ki Széchenyi és Wesselényi, majd Eötvös és Kemény is. 

A korszak legelső Párizs-vándora Jósika, aki az 1815. francia 
hadjárat alkalmával látogat el a francia fővárosba: munkáiban 
azonban fel sem villan Párizs képe, amire különben a regények 
archaizáló, történelmi környezete aligha is adott alkalmat. Az 
irodalomtörténet kimutatja ugyan a francia romantikusok ha-
tását Jósikára, valószínű azonban, hogy Chateaubriand és Victor 
Hugo műveivel már jóval előbb, erdélyi otthonában és nevelője, 
Lenoir Daubignon gróf francia emigráns ezredes révén ismer-
kedett meg. 

Széchenyi párizsi tartózkodásai 1815-re, 1821-re és 1825-re 
esnek, de csak az utolsó útjáról írja a teljesen szubjektív meg-
jegyzést naplójába: 

„Párisi tartózkodásomat egy hosszú vonallal akarom áthúzni. I t t dőlt el 
jövő sorsom, úgyszólván itt hágtam meg hegyeimet, s azontúl lefelé a völgy-
nek vezetett utam. I t t láttam csak, mily kevéssé ismerem a világot, mi min-
denre van szükségünk, hogy a nagyvilágban előbbre juthassunk. Különöe, mily 
sokáig éltem teljes csalódásban, s mégis messzire mehetni reméltem. Közben 
ifjúságomat, egészségemet úgy elvesztegettem, hogy ezentúl másodrendű szerep-
pel meg kell elégednem."" 

Széchenyire nem gyakoroltak nagyobb hatást Párizs szép-
ségei, inkább Londonért lelkesedett; de éppen Széchenyi útitár-
sával, az erdélyi származású B. Wesselényi Miklóssal kezdődik 
a Párizs-kultusz a magyar irodalomban. Naplójában, ha még 
hangulatot nem ad is, már felvillan a századvégi Párizs-élmény: 

„Páris este igazán tündérvároshoz hasonló és első látásra meglepő és el-
vakító. A remek világítás, az Ízléses, fényes boltok a széles, szabad utczák 
két oldalán meseszerű, ragyogó látványt nyú j t anak . . . E gyönyörű látvány-
tól mily messze hátra van szépség tekintetében a bécsi Graben, Prater és 
Bastei."7 

Németesség és franciásság, a két ellentétes életszemlélet 
érdekcsen ütközik össze B. Eötvös Józsefben. Anyja német szár-
mazású bárónő, aki fiát a régi világ tiszteletében neveli, — Prn-
zsinszky József viszont, a nevelő, a francia felvilágosodás esz-

" Gróf Zichy Antal: Gróf Széchenyi István külföldi útirajzai és föl-
jegyzései . Budapest, Akadémia, 1890. I. 35. 

7 Wesselényi Miklós útinaplója. Kolozsvár, 1925, 1. 78—79. 

4 * 
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méivel ismerteti meg. Így történik, hogy B. Eötvös József lesz 
nálunk Victor Hugo egyik legelső fordítója és a romanticizmus 
frazeológiájával ünnepli az irányt és költővezérét.8 

A romantikának azonban nemcsak elvonatkozott irodalmi 
hatásai mutatkoznak Eötvösön: a vietorhugoi népvezéri és ta-
nító ideál magyar talajba átültetve, magyar visszonyokhoz ala-
kítva Eötvös magasztos élethivatásává lesz. A nagy író és nagy 
államférfi ugyanazoknak az eszményeknek hirdetője és harcosa, 
„a regényeknek a politikus révén van hatásuk, s a politikus az 
írónak köszöni szónoki és publicisztikai sikereit" — mondja róla 
Voinovich Géza,0 Eötvös irodalmi és politikai munkásságának 
méltatója. 

A forradalom eszméiből csak a kor vallástalansága nem fog 
rajta: az irodalomtörténet Chateaubriand hatását keresi a kar-
thausi kolostor áhítatának leírásában — mi úgy hisszük, a csa-
ládi környezet, a vallásos nevelés kitörölhetetlen nyomokat ha-
gyott lelkében. 

Eötvösben párizsi tartózkodás alatt küzd egymással a két 
ellentétes életszemlélet: a harmincas évek Pestjének németessége 
és a felvilágosodás szabadszelleműsége. A „ville lumière" két-
ségtelenül a franciásság javára billenti a mérleget, a németes 
neveléssel szemben. így lesz a Karthausi a Párizs-megvetésnek 
és Párizs-imádatnak különös keveréke, amely egyben hű tükre 
a harcnak is, amelyet a franciásságnak a harmincas években 
meg kellett vívnia, amíg magához ragadta a hatalmat. 

„Oh mert ki nem álmodott Párisról gyermekkorában!" — kiált fel 
Eötvös a Karthausiban. — „ . . . Kinek lelkét nem tölti vágy, ha csodáiról 
hall, s nagy tetteiről vagy bajló romlottságáról? Páris nem csak főváros, 
Páris Franciaország, s a kívánat, melly a hon polgárát oda hívja, erős, mint 
a honvágy . . . Páris egy nagy remény mindenkinek, mikor utczáiba lép; utóbb 
mindenkinek egy nagy csalódás.. . Menj a pere lachaise temetőjére; menj fel 
a sírkövek közé . . . S mikor a halomra felértél, nézz túl a zöld cyp-
rusokon a városra, hol semmit zöldelni nem látsz: e nagy enyészet és 
rothadás helyéről nézz Pá r i s r a . . . s ha majd honszerető szíved emelkedni 
kezd ennyi dicsőség felett: akkor emlékezzél meg, hogy egy nagy rothadás 
helye ez is, s hogy e dicső kőhalom ala t t egy nemzet enyészik, egy nemzet, 
mellynek reményeit hiúság elrontá; s ha netalán szemeid könnybe lábadná-
nak, menj kedvesed sírjához, s örülj, hogy meghalt és nem látta korunkat."10 

8 Victor Hugo: Angelo. Pest, 1836. Bevezetés. 
9 B. Eötvös József. Budapest, 1904, 1. 21. 
10 B. Eötvös József: Karthausi. Pest, Heckenast, 1856. I. 1. 132. és 137. 
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Eötvös, aki a biedermeier világban nevelkedett, nem tud ál-
lást foglalni Párizs tündöklésével és nyomorúságával szemben. 
Goriot apó Rastignacja egész más érzésekkel, más hangulatban 
tekint végig Párizson, ugyancsak a Père Lachaise sírjai között; 
Eugène Rastignac, a realista regény hőse már igen távol esett 
a romantika hazafias aggodalmaitól, fellegekben járó ideáljaitól: 
ő a pénzéhes Párizs száműzöttje és meghódítója, akinek nem 
ideáljai, hanem gyöngéi magasodnak örök emberivé. 

A Karthausi külön érdekessége, hogy „századvégi" témákat 
is megpendít: a midinette-romantika a bűbájos Betty vei, a per-
dita-kultusz pedig Julia alakjával kezdődik a magyar irodalom-
ban. Az irodalomtörténet a Manon Lescaut—Rousseau—Chateau-
briand—George Sand témakörének magyar vetületét látja a 
Karthausiban.11 Ezeket a hatásokat Eötvös itthon is megkap-
hatta, maga a tény azonban, hogy a regényt közvetlenül párizsi 
tartózkodása után írta •— abban az időben, amikor a téma feldol-
gozása merészségnek számított — bizonyítja, hogy az ösztönzést 
mégis inkább Párizsból hozta magával. 

1845-ben kerül Párizsba a mágnáscsaládból származó Petri-
chevich Horváth Lázár, a Honderű szerkesztője; felkeresi a kor-
szak nagy íróit és híres újságíróit, barátságot köt Chateau-
brianddal és Jules Janinnel,12 de mesterkélt dandy-lényén a 
francia környezet felszabadultsága, előítéletektől ment bátorsága 
mitsem változtat. 

* 

A negyvenes években a polgárságot is utazási láz fogja el. 
A polgári származású írók között kevés a nagy tehetség, mert 
kultúrájuk fiatalabb és kritikátlanabb. Ök hozzák haza a modern 
Párizs arcát: a forradalom Párizsának mozgalmasságát, az 
újságírást és a boulevard-színházat. A mágnásírók nagyjain, 
Eötvös, Jósika, Kemény írásain a nagyság időtlensége érzik — 
a polgári újságírótehetségek belevetik magukat a napi esemé-
nyek harcaiba és műveik amazokénál frissebb és hívebb 
tükörkép. 

A Bécstől elfordulás politikai programmá válik: azt hittük, 
túlságosan asszimilálódtunk, a magyar irodalom gyermekcipőben 

11 Huszár Vilmos: Rousseau és iskolája a regényirodalomban. Buda-
pest, 1Я36. 

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete VI. Budapest, 1934, 1. 10—11. 
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jár és csak úgy nevelhető életerőssé, naggyá, lia teljesen szakí-
tunk a német kultúrával. Ezt a korhangulatot viszi magával 
Párizsba és hozza haza Toldy Ferenc:13 úgy látszik, amit odakinn 
látott, ösztökélte arra, hogy hazatérve, az Akadémiában a fran-
ciásság szószólója és védelmezője legyen. 

Szemere Bertalanban viszont az új eszmék nem tudnak 
megbirkózni a konzervatív beléneveltségekkel : 1840-ben elláto-
gat ugyan Párizsba,14 de a várost magát szinte észre sem veszi, 
csak a piszkot, meg néhány szép épületet lát meg. Hanem azért 
éitékeli a franciák gazdagságát, szellemi fölényét s irigyli fürge 
és fejlett hírlapjaikat. Önként adódnak a fájó összehasonlítások, 
de mégis óva inti a magyarságot az idegen hatások túlzott be-
fogadásától: beléneveltségei kerekednek felül, és a német iroda-
lom példájában látja a továbbfejlődés igazi lehetőségét. 

1843-ban tér haza európai útjáról a korszak első vérbeli 
újságírója, Irinyi József. Bejárta Németországot, Londont, 
Párizst: útiélményei, benyomásai, amelyek részben az Athenaeum 
1843. évfolyamában, részben könyvalakban láttak napvilágot,15 

hű kortörténeti képet nyújtanak. Irinyi későbbi sorsa sem érdek-
telen: résztvesz a márciusi napok harcaiban, emigrálnia kell és 
a franciás gróf Teleki László — a Kegyenc szerzője — mellett 
működik mint követségi tanácsos Párizsban. 

Irinyi elsősorban politikus: az európai nemzetek politikai 
és gazdasági kialakulása érdekli mindenekelőtt, és mint a 
reformkorszak szülötte, a külföldi példát nemzete hasznára 
akarja fordítani. És éppen, mert politikán keresztül szemlél és 
ítél meg mindent, közeledik rajongással a forradalom népéhez, 
a világpolgárság fáklyavivőjéhez, a franciához. Gyűlöl mindent, 
ami germán, akár angol, akár német. A kor divatjának meg-
felelően az utazás lelki szükséglet nála is, de a tanulságokat a 
negyvenes évek hangulata már jóelőre befolyásolja. 

Irinyi komoly politikai eszmefuttatásai mögül minduntalan 
elővillan a szemfüles riporter lelkes és csúfondáros arca is. 
így kapjuk a bölcs tanácsot, hogy Bécset nem szabad szidni, 
mert szép város és nem vall tárgyilagosságra, ha az osztrákok 
iránt érzett ellenszenvünket átvisszük a fővárosukra — de 

" Pintér Jenő i. m. 1. 180. 
1 4 Szemere Bertalan: Utazás külföldön. Budapest, 1840. I—II. 
15 Német-francia-angolországi úti jegyzék. Hála, 1840. 
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ugyanakkor olvassuk a nagyon egyéni megjegyzést is, hogy 
„valami nagy bálványozója azért én sem vagyok Bécsnek.. ."le 

Németországban annál leplezetlenebbül tör ki ellenszenve 
a germán fajta iránt: csak a rajnavidékiek számára talál eny-
hítő köiülményeket, — azok félig franciák. Párizsról pedig lel-
kendezve beszél: 

„Ez a vén európai kis Amerika úgy tűnik fel képzeletemben, mint а 
szentelt hely, melly felé imádkozásban fordulni k e l l . . . mint tűzoszlop, melly 
a pusztában tévelygő vén Európa előtt halad . . . Páris . . . tárháza minden-
nek, a mi szeretett, tisztelt, csodált és irigyelt, éltető levegője a világi minden-
nemű gyönyöröknek . . . párolgó étel az éhesnek, illatos fűszer a bővelkedőnek, 
„Ezer egy éj" a regényes ábrándúnak . . . egyszóval hona a mindennemű bű-
bájnak."'17 

Irinyi könyvének legérdekesebb fejezete az újságírásról 
szól. Már Szemere Bertalan is észrevette párizsi tartózkodása 
során a magyar újságírás kezdetlegességét, elgondolásai és 
reformkövetelései azonban teljesen irodalmi téren maradtak: 
szakfolyóiratok megindítását követeli akkor, amikor szép-
irodalmi szemléink is primitívek. Irinyi József meglátta, hogy 
elsősorban napilapokra, rendes politikai hírlapokra van szükség; 
olyan napilapokat kíván, amelyek politikai gondolkozásra tanít-
sanak, elveket sugalmazzanak. Ö a megteremtője a magyar újság 
új stílusforináinak, a könnyed, friss magyar prózának, amelynek 
példáit odakinn látta. 

„Írni foliántokat a nélkül, hogy valami különös írói nevet sikerülne ki-
vívhatni . . . Szembeszállni mindennel, aki és ami hibás, nem gondolva elő-
ítélettel, gúnnyal, rágalommal, és akárminő ellenségeskedéssel. S közepette a 
részvétlenség s közönyösségnek, folytonosan lobogó klkescdésűnek, s éber és 
rugékony lelkűnek lenni, s nem tágítani soha, még az örvény szélén sem. . . 
S ekkép küzdeni, tudósítani, világosítani, tanítani igazán, bátran és becsületesen. 
S beszélni, midőn mások még nem beszéltek, midőn mások már nem beszélnek: 
beszélni mindig, beszélni újra és beszélni szakadatlanul — ez az időszaki sajtó 
feladata!"18 

Íme, Irinyi hitvallása, melyet sokáig kevéssé értékeltek: a 
cenzúra évekig nem engedélyezte könyvének kiadását — utóbb 
a munka a magyar divatlapok részvétlenségébe fúlt. Egyetlen kri-
tika jelent meg róla: a Vahot németes Pesti Divatlapjában. Ter-
mészetes ,hogy a Pesti Divatlap megrója pongyola otílusáért és 

16 I. m. 1. 6—7. 
" Athenaeum, 1843. 
18 I. m. 1. 326. 
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a németek iránti ellenszenvéért. Hazafiatlanságnak bélyegzi 
Párizs-imádatát, a franciákat pedig erkölcstelenséggel vádolja.19 

Szinte ugyanakkor, 1843-ban utazik ki a világ fővárosába 
Egressy Gábor, a színész és Erdélyi János, a kiváló tudós, a 
Szépirodalmi Szemle szerkesztője. 

Egressyt elsősorban színészi ós színházi problémák érdek-
lik; a klasszikus, de különösen a Shakespeare-dráma Egressy-
jéből Párizsban lesz a boulevard-tlarabok hőse. Ez a pálfordulás 
annál érdekesebb, mert hiszen éppen a victorhugoi romantika 
hozza Shakespeare renaissanceát. Egressyt azonban elsősorban 
a „modern" érdekli és a költői értékre nem sokat néz: nem Victor 
Hugo drámáinak véres romantikája izgatja, hanem a társadalmi 
színmű és szalon vígjáték könnyed technikája. Amikor aztán 
hazajön, ezt a boulevard-irodalmiságot igyekszik nálunk is meg-
honosítani: francia szalonvígjátékokat fordít magyarra, jutalom-
játékul pedig Seribe „Egy pohár víz" című híres darabját vá-
lasztja. Kritikusai nagyon rossz néven veszik franciáskodását. 
A Szépirodalmi Szemle neki tulajdonítja a színészek között 
lábrakapott frankománia elterjedését: 

„ . . . e z t a mániát, vészes kórságot, sürgető viszketeget jegyezzük fel; 
minő hévvel rohan színészetünk mindannak, mi Párisban tetszettnek mondatik. 
Ha maga Lemaitre jőne is Párisból Pestre a rongyszedő szerepének játszására, 
még akkor sem fogna az tetszhetni, mert magával kellene hozni nem csak 
Páris levegőjét, hagyományát, hanem egész közönségét is, hogy a darab élvez-
hető legyen. Félre ily localpossékkal! ha kiűztük színpadunkról a németet, ne 
honosítsuk meg a f rancz iá t . . ."20 

Irinyi József és Egressy Gábor sokban asszimilálódtak 
odakinn: új nyugtalanságokkal, akarásokkal térnek haza. Világ-
polgárokká lettek és szűk nekik a negyvenes évek Pestje. Er-
délyi Jánoson mitsem változtat Párizs: a kisvárosi ember ámulá-
sával nézi a világvárosi forgatagot és csendes szemlélődéssel, 
csodálkozással állapítja meg, hogy „. . . i tt vannak a legpompá-
sabb vendéglők, kávéházak, szépen felékesítve tükrökkel, hogy 
az ember húsz helyen is láthatja magát egyszerre."21 A tudomá-
nyos ember kíváncsisága viszi el az Akadémia ülésére, ahol 
azonban hiába keresi a „nap" hőseit, Chateaubriandt, Hugót, 
Bérangert.22 

" Severin: Irodalmi levelek Constanciához. Pesti Divatlap, 1846. 
2 0 Szépirodalmi Szemle, 1847. 
21 Pest i Divatlap, 1844. 
28 Ugyanott. 
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A szabadságharc előtt járt Párizsban Pulszky Ferenc is.23 

Párizst meg sem látta: izgalmas odakünn az atmoszféra, ők is, 
mi is „rohanunk a forradalomba", és Pulszkynak a politikai vi-
szonyok mérlegelése lefoglalja minden idejét. 

# 

Az itthonmaradottakhoz a francia ismeretek a könyvek ós 
a mágnásvilág útján jutottak el. Könyvélmény a francia for-
radalom nagy íróinak, így Victor Hugónak hatása, amely 
Vörösmartyban visszhangzik tovább. Az arisztokrácia felkel-
tette közvetlen környezetében az érdeklődést a francia politika 
és szellemiség eseményei iránt: ez az indíték vezeti Csató 
Pált, Kuthy Lajost és Mátray Gábort, a Regélő szerkesztőjét 
a francia újsághoz, amely nem annyira az igazi irodalmat, 
mint inkább a szellemi tömegcikket közvetíti. Ez a fajta iro-
dalom árasztja el a negyvenes évek magyar folyóiratait, és 
a származása révén francia Nagy Ignác24 éppen úgy a boule-
vard-irodalmat keresi a francia és magyar lapokban, mint 
akár a mágnások környezetéhez tartozó fordítók, vagy a szí-
nészek. 

A harmincas évek végének Béranger-fordítója a franciás 
kultúrájú Csató Pál. Nem járt Párizsban, de erdélyi szárma-
zású volt és papnak készült, Erdély és a papi nevelőintézetek 
pedig már az előző korban is melegágyai voltak a franciás 
kultúrának.25 Később leveti a reverendát, jogot tanul és a 
gróf Batthyány-családnál nevelősködik. Utazásai mindössze 
Bécsre és Grácra szorítkoznak. 

Talán az erdélyi származás, vagy a gróf Batthyány-család 
befolyása volt, hogy Csató Pál franciás kultúrával telítődött 
s a nehézkes német almanach-irodalom után megteremtője lett 
nálunk a könnyed, franciás szalonvígjátéknak és a társadalmi 
novellának. Ö veti fel az eszmét, hogy a népdallal kellene friss 
vért vinni a színműbe26 és át akarja hozzánk plántálni a vaude-
villet, mint a nagyváros tipikus termékét. 

A negyvenes évek elején lép fel a magyar romantika leg-
jellegzetesebb írója, Kuthy Lajos. Kolozsvári és pozsonyi tar-

s s F. Pnlszky: Mein« Zeit, mein Leben. Pressburg, 1881. 
! 4 Vahot Imre: Nagy Ignác. Pest i Divatlap, 1844. 
2 5 Baranyay Zoltán: A francia nye lv és műveltség Magyarországon. 

Budapest, 1910. 
2 ' Csató Pál összegyűjtött művei. Budapest, Franklin, 1883. Bevezetés. 
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tózkodása idején mágnások szalonjaiban forgott, sőt József 
nádor házánál is szívesen látott vendég volt, 1843-ban pedig 
gx-óf Batthyány Lajos magántitkára lett. Munkássága a Nagy 
Ignác-mutatta Sue-hatásokon indul tovább és írásaiban érde-
kesen keverednek a korszak népies és franciás törekvései. 
Kuthy emberi alakja jóval újszerűbb: nem hiába nevezi őt 
Farkas Gyula a magyar romantika reprezentatív manjének,27 

ő volt az első dandy. Elegáns, franciáskodón kifinomult lénye, 
Párizsból hozatott bútorai, ragyogó fogadóestél yei nagyon 
izgatták kortársai képzeletet. Hamar lett ünnepelt íróvá, és esil 
laga csak akkor hanyatlott alá, amikor a szabadságharc után 
az osztrák kormány szolgálatába lépett. 

Mátray Gábor a báró Prónayak és gróf Széchenyiek neve-
lője volt. Lapján meglátszik ugyan, hogy a bécsi kultúra szü-
lötte, de a korhangulatnak megfelelően egyre erősebbé válik 
benne egyrészt a magyarosodásra törekvés, másrészt a francia 
érdeklődés, ami apró, Párizsból jött hírek közlésében nyilat-
kozik. 

Az arisztokraták köréből és az erdélyi környezetből ter-
mészetesen fordítók is kerültek ki. íme, néhány kiragadott 
név: az Athenaeum fordítója, Kazinczy Gábor, Kazinczy Fe-
renc unokaöccse és báró Wesselényi Miklós barátja, Böször-
ményi erdélyi otthonában tanult meg franciául; Szenvey József 
Szemere Pál házában élt Pécelen; Barthos János helyettes 
államtitkár volt a király személye köriili minisztériumban 
Bécsben; Berecz Károly erdélyi környezetből került először 
gróf Széchenyi István, majd gróf Zichy Manó mellé titkárnak. 
Mellettük buzgón fordítanak a színészek is: Egressy Béni, 
Fáncsy Lajos, Feleki Miklós, Csepreghy Lajos stb. 

Végre a németesség és franciásság keveredésének, az át-
menet hangulatának kifejezője Nagy Ignác munkássága. Nagy 
Ignác közvetlen összeköttetésbe lép a párizsi színműkiadókkal 
és elsőnek fordítja le az ott felkapott drámákat és vígjátéko-
kat. A Kisfaludy Társaság 1842-ben rábízza a Külföldi Regény-
tár szerkesztését, amely — a kor kívánalmainak megfelelően — 
mindenféle irodalomból közöl fordításokat. Nagy Ignác az 
újságírás mintáját is a franciáktól vette, viszont cikkeinek 
műfaját, az életképet, a divatos német irodalom sugalmazta, 

27 Farkas Gyula: A „Fiatal Magyarország" kora. Budapest, 1932. 
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habár Szinnyei Ferenc ennek humorát is a dickensi és a fran-
cia humorral hasonlítja össze.28 A Magyar Titkok pedig nem-
csak műfaji mintája az elkövetkezendő esztendők ilyenfajta 
regényeinek, elsősorban Kuthy Hazai Rejtelmeinek, hanem 
egyik első jelentkezése a Sue-hatásnak, amely ebben a korban 
elburjánzott. A kis és nagy írók egész sora „tanult" tőle: Kuthy, 
Pálffy, Remellay Gusztáv éppen úgy, mint Jókai, sőt Kemény. 

# 

A negyvenes évek új írói nemzedéke már tudatosan fran-
ciás. Ök teremtik meg az első irodalmi klikket, a Tizek Társa-
ságát, amelynek tagjait a forradalmi eszmék, a francia ízlés 
és irodalom szeretete és utánzása tartja össze. Az első magyar 
„közvélemény-asztal" feje Jókai, a legnagyobb romantikus 
mesemondó és Petőfi, a forradalmi és népies zseni. Jókai még 
1890-ben is szívesen gondol vissza a lelkes kávéházi vitákra 
és a „Tengerszemű hölgy" c. regényében örök emléket állít a Tizek 
Társaságának. Értékelései érdekesen mutatják meg, mi számí-
tott a negyvenes években követésreméltó francia irodalomnak: 

„Franczia könyveket olvastunk, Lamartine Girondisták történetét, Tocque-
ville Democrátiája volt a bibliánk. — Petőfi Bérangert imádta, én Hugo 
Viktorban találtam eszményképemet. Pálffy Albert volt a Sue Jenőnk, Degré 
a Paul de Kockunk, Irinyi József a Girardin Emilünk, Pákh Albert a Jules 
Janinlink."29 

A Tizek Társasága és az újonnan fellépő írók a franciás-
ságon nevelődnek, de ami Csató Pál novelláiban még аъ újdon-
ság varázsával hat, az Pálffy Albert fiatalkori írásaiban fá-
rasztó és unalmas mesterkéltséggé lesz. Jókai utóbb maga is 
veszedelmesnek látja a Tizek Társasága működését: 

„S az iskola könnyen veszedelmessé válhatott volna az adeptusokra 
nézve, ha szerencsére hozzá nem járult volna az új, eddig még járatlan irány, 
az irodalom népieesége."so 

* 

Az 1828.-Í árvíz elmosta Pestet. A helyén épülő új város 
„most már nem a régi csendes, békés kisváros. Nem a nyárs-
polgárok német Pestje. Ez a lenni akaró magyarságé. A ma-
gyar szellemi élet gócpontja, a magyar sajtó igazi születés-

28 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. Budapest, Aka-
démia, 1925. I—II. 

2 9 Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Budapest, Bévai, 1913, 1. 40. 
8 0 Jókai Mór: A tengerszemű hölgy. Budapest, Eévai. 1913. 40, 1. 
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helye..."31 Az 1840-ben érvénybelépett magyarosodási törvény 
— amelyről a lapok csak félénk tárgyilagossággal mernek be-
szélni — elsősorban a németesség visszaszorítását tűzi ki célul. 
Lázasan keresünk idegen mintákat: bőven ömlik mindenfelől az 
idegen szellemiség, amelyből csak lassan válik ki vezérszólam-
ként a francia. A lapok német, francia, angol, olasz „beszélye-
ket" hoznak, sokszor németből fordítva.3- A magyar színpad 
ugyanezt az összevisszaságot mutatja: még az Akadémia költ-
ségén fordított külföldi darabok is jobbára értéktelen drámák 
és vígjátékok, ma már elfeledett szerzők művei. A szándék 
nyilvánvaló: a fordítók és színészek Schikanedert, Kotzebuet 
és Birch-Pfeiffer Saroltát akarják kiszorítani a színpadról, de 
nincs meg az irodalmi felkészültségük hozzá, hogy a jót a 
rossztól megkülönböztessék. 

1842 és 1843-ban táborba tömörülnek a franciások, és ki-
alakul az ellenzék. Az Akadémia álláspontját az Athenaeum 
képviseli, melynek szerkesztői Toldy, Vörösmarty és Bajza. 
A lap beszámolókat ad az akadémiai ülésekről, amelyek egyi-
kén Lukács Móric tart előadást a szocializmusról, St. Simon 
és Fourier rendszeréről;33 helyet kapnak benne a franciás nagy-
városi témák, a dandy, a midinette, a nagyvilági nő34 és eze-
ken a hasábokon harsan fel először Párizs szépségének him-
nusza.35 

Pulszky Ferenc 1841-ben már felemeli szavát az ide-
gen szellemiség térhódítása ellen: 

„Irodalmunk még gyermekségét éli, művészetünk nincs, s így nem lévén 
a szép után sóvárgó ifjú kebelnek elég honi tápláléka, a gazdagabb külföld és 
múltkor kincseit ragadja meg. . . s végre úgy beleéli magát a külföldi tarka 
nézetekbe, alakokba, színekbe, érzeményekbe, hogy az egyszerűbb honi hangok 
nem is hatnak többé r á . . . " 3 0 

Schedel (Toldy) Ferenc viszont két évvel később, a Kis-
faludy Társaság 1843. február 6-i ülésén a franciák követését 
tanácsolja: 

31 Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története. 1812—1847. 
Budapest, 1923, 1. 75. 

3S Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharc előtt. 
Budapest, 1925. I I , 1. 123. 

" Athenaeum, 1843. 
3 4 Nagy Ignác életképei. Athenaeum, 1840 és a következő évek. 
35 Irinyi József: Naplótöredék. Athenaeum, 1843. 

Pulszky Ferenc: Élet és művészet. Athenaeum, 1841. 
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„Mennyivel gyümölcsözőbb lenne itt a francia vígjátékot és vaudevillet 
venni példányul — ha már saját úton nem akarunk járdalni —, mint Bécsnek 
népi színpadát, melly a magyar népjellemmel semmi rokonságban nem áll."37 

Mátray Gábor folyóiratát, a Regélőt 1842-ben Garay János 
veszi át: lapjában a németesek kapnak helyet, Vahot Imre, 
Henszlmann Imre, de dolgozik bele Petrichevich Horváth Lá-
zár is. Így lesz belőle a franciásságnak és németességnek külö-
nös vegyüléke, amely egyfelől gátat akar vetni az erkölcste-
len francia irodalom beözönlésének, másrészt — üzleti szem-
pontból — mégis szolgálni akar közönségének azzal, ami diva-
tos. 1842-ben aztán a Regélő nyiltan felemeli szavát a'franciás-
ság ellen. Henszlmann Imre tervszerű hadjáratot kezd az 
Athenaeum ellen, mert — szerinte — túlságosan pártolja a fran-
cia drámákat; a germán irodalomért, Goethe, de különösen 
Shakespeare népszerűsítéséért száll síkra. Vérteleneknek, élet-
teleneknek mondja a francia klasszikus dráma hőseit, a roman-
tika viszont a borzalmak habzsolásával válik unalmassá. A fran-
ciákban mindenképen erkölcstelenséget lát: 

„Én a moralistáknak, kik a színpadot az erény iskolájává akarják tenni, 
barátja egyáltalában nem vagyok: de mégis undorodom olly színpadtól, melly 
a bűnt, a vétket irígylésreméltó polczra helyezi . . . ezért nem lehet nem 
örülnöm, hogy a társasélet rothadó állapot ját tükröző franczia vígjáték szín-
padunkon még nem honosult meg annyira, mint amennyire az újabb francziák 
felületes és jellemtelen komoly darabjai által üldöztetünk.38 

Az Athenaeum eleinte alig vesz tudomást Henszlmann 
vádaskodásairól, amikor azonban Henszlmann nyiltan az Athe-
naeumot idézi, mint a káros franciásság pártolóját, Bajza 
hosszú cikkben felel: a Shakespeare-dráma már mégis 200 éves-
nél is idősebb, nem ad modern életet, mai problémákat, azon-
kívül olyan fajnak a szülötte, amely a magyartól túlságosan 
idegen. A francia dráma ma elvitathatatlanul a legfejlettebb, 
szerkezete egyszerű, nyelve az élet nyelve, —• éppen ezért nyu-
godtan tanulhatunk tőle. Kétségtelen, hogy az új drámai iskola 
is helyenként túlzásokba ragadtatja magát, de ezt nem lehet 
csodálni, hiszen folytonos ostrom pergőtüzében áll. Az erkölcs-
telenség vádjával szemben pedig viszonváddal támad Henszl-
mannra: „Henszlmann úr, úgy látszik, hosszabb ideig külföldön, 

" Schedel Ferenc: Szépirodalmunk jelen állapotjáról. Athenaeum, 1343. 
38 Az újabb francia színköltészet és annak káros befolyása a miénkre. 

Eegélö, 1842. 
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németek közt laktában annyira magábaszítta a franciák iránti 
gyűlölséget, hogy tán egy csepp vér sem kering ereiben, melly-
nek minden atomja tele ne volna franciaellenes gyűlölséggel.' 

A Regélő ingadozó álláspontjának újabb bizonysága egy 
1843-ban, közvetlenül a Bajza—Henszlmann-vita után megjelent 
cikk, Paul de Kockról, kinek érdeméül tudja be, hogy senki-
seni szereti úgy a párizsi grizetteket, mint ő, „kik őt viszont 
szeretik és senki sem tudja őket olly hűn festeni, mint is-
mét Ő.""'° 

3843-ban megszűnik az Athenaeum és vele a korszak egyet-
len értékes folyóirata. Hiába támadták annyit, a következő évek 
szerkesztőinek leghőbb vágya, hogy lapjaik az Athenaeum szín-
vonalát elérjék. Nem sikerült, mert nem is sikerülhetett, hiány-
zott hozzá a szerkesztők, Vörösmarty, Toldy, Bajza világos cél-
kitűzése, gerinces meggyőződése, nevelő idealizmusa és éles 
kritikája. Frankenburg Életképekje lapos és unalmas, de újjá-
születik 1847-ben, amikor Jókai veszi át a szerkesztését. A Hon-
derűnek egyetlen programmja, hogy udvaroljon az arisztokrá-
ciának. Miután pedig az arisztokiácia franciás — franciás 
lesz a Honderű is: tele van francia megjegyzésekkel, felkiáltá-
sokkal, a novellák, regényfejezetek élén francia versidézetek 
ékeskednek mottóul, s ezek egyrészt azt akarják bizonyítani, 
hogy az író tud franciául, másrészt hangulatot kellene adniok, 
— e helyett mégis sokszor az író hiányos francia irodalmi 
ismereteiről és nyelvtudásáról tesznek tanúságot. A Honderű 
regényei jórészt Párizsban és Londonban játszódnak és a fran-
cia polgári irodalom korában csakis az arisztokráciáról vesz-
nek tudomást. A lap bécsi és erdélyi társasági hírekkel, párizsi 
és bécsi divatképekkel és párizsi típusok leírásával kedveske-
dik olvasóinak. 

A Honderűt mindenfelől támadások érték mesterkélt fran-
ciáskodása miatt. Védekezése, érvei híven tükrözik az egész 
korszak irodalmi ée társadalmi életét: 

„Hallottuk francia modorral vádoltatni ártatlan fejünket. Avvagy okai 
vagyunk-e, hogv midőn magyar szalonok számára festünk frescoképeket, annyi 
idegen színt kell vegyíteni vásznainkra, hogy hü legyen a kép, melly, igaz, 
minden egyéb inkább, mint nemzeti? Hát okai vagyunk-e, hogy szokásaink 

3 0 Bajza: Shakespeare, a francia színművek és az Athenaeum. Athe 
naeum, 1843. 

4 0 Regélő, 1843. 
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angolosak, tánczaink, ruházatunk franczia, társalgásunk német — meglehet 
szívünk, lelkünk magyar? Okai-e, hogy nemzet vagyunk, mellynek törvényei 
latinok, polgárai németek, népei oláh és tótok, és fensőbb köreinek nyelve 
minden más, csak nem magyar?"41 

A Honderű ellenlábasaként, magyaros programmal, néme-
tes szellemben és a franciásság iránti égő gyűlölettel indul 
meg 1844-ben Vahot Imre lapja, a Pesti Divatlap. Az Athe-
naeum volt táborát akarja maga köré gyűjteni, amennyiben 
pedig ez a terve nem sikerülne, „inkább színtelen, de idegen 
jó novellákat fogunk adni, «ein liogy a silány eredetiek által 
szemeteljük be a lapnak tisztán tartandó küzdterét"42 — mondja 
Vahot Imre. Ez az elmélet, — a gyakorlat pedig úgy fest, 
hogy például Sue Örök zsidóját a Pesti Divatlap közli elsőnek 
magyarul, holott programmadásában hazaárulásnak bélyegezte 
a franeiáskodást és azt vallotta, hogy: 

„a franczia növelés udvarias, bontonos iskolájából kerültek ki a legfelü-
letesebb, leghaszontalanabb divatbábok, a legszemtelenebbül kaczérkodó, s a 
társalgási elmésségen kivül initsem becsülő ninon de lenclosi kéjhölgvek, a csa-
ládi élet szent kötelékeit széttépő, s az egyszerű erkölcsöket kigúnyoló drámai 
hősök és hősnék, a vajként olvadozó, asszonyilag hiú, kaczér, s csak a férfias-
ság gyalázatára élő lionok, arszlán-majmok."43 

A Pesti Divatlap legfőbb és következetesen véghezvitt 
programmé a mégis az, hogy a Honderű ellenlábasa. A polgár-
ságot akarja szolgálni, mert amaz a főnemességet kívánja meg-
nyerni, magyar divatképeket közöl a Honderű párizei divat-
képeinek ellentéteként és Vidéki Szemlét ad a Honderű Kül-
földi Szemléje helyett. 

A Pesti Divatlap guerilla-háborújának azért mégis mutat-
kozik annyi eredménye, hogy a Honderűből lassanként el-
maradnak a külföldi divatképek, magyarosabbá lesz, és mire 
1847-et írnak, már ő tanítja Bajzát ízlésre és magyaros szel-
lemre. 1847-ben pedig a Honderűben jelenik meg Ábrányi Énül 
cikke, amely tiltakozik az idegen irodalom térhódítása ellen 
és vázolja a szegény magyar író szomorú helyzetét, akinek 
nincs olvasóközönsége, mert a magyarság nagy része analfa-
béta, a főnemesség egyáltalán nem tud magyarul, a műveltebb 
középnemesség pedig inkább a fejlettebb külföldi irodalom 
felé fordul. És így történt, hogy 

« Fresco-festések. Honderű. 1843. 
4 ! Pesti Divatlap, 1844. 
43 Vahot Imre: Magyar divat. Pesti Divatlap, 1844. 
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„egy Eötvöe mély lélektannal írott regényeinél ismertesbek lőnek — Paul 
de Kock szemtelen termékei; Jósika kedélyes és drága műremekeit leszorítja az 
asztalról a. Notre Dames de Paris és Bug Jargal; és Kuthy gyönyörű képekkel 
és magasztos érzésekkel telt beszélyei- és rejtelmeinek aligha helyt enged a 
Spindler-féle könyvtár."44 

A Honderű megtérése és lehanyatlása után az Életképek 
lesz a franciásság terjesztője, amelynek szerkesztését 1847-ben 
Jókai veszi át № a francia romantika ismertetését tűzi ki 
célul. A francia forradalom eszméinek szolgálatába szegődik 
és ellenőrködni kíván „azon szellemben, mit Irinyi József ná-
lunk még egyetlen zsenialitással kezdeményezett."15 A lap 
munkatársai a francia romantika követőinek vallják magukat 
és a szenvedély jogát, az élet élvezetét hirdetik. 

Az Életképek merész nézetei ellen felhördülnek a divat-
lapok. Először a Honderű tiltakozik a „gyerkőczék" ellen, akik 
„az újdondászat triposzáról olly fennhéjázó pofával szónokolnak 
le a közönséghez, mintha a bölcseség csalhatatlanságát akó-
számra itták volna.. ",e Aztán a Pesti Divatlap reflektál Sükey 
Karoly cikkére és arra hivatkozik, hogy a szabadon engedett 
szenvedély rajza megfosztja az irodalmat nyugodt méltóságá-
tól.47 Az elhatalmasodott franciásság, az újságírás sajátos stí-
lusának és életformáinak elharapódzása ellen a tekintély ere-
jével küzd az Akadémia is. A kor hivatalos irodalmi folyó-
irata, a Szépirodalmi Szemle mindenekelőtt azt állapítja meg, 
hogy divatlapjaink rosszak: 

„Hiába, édes szerkesztő urak, minden párisi vagy belföldi divatkép, hiába 
minden írók, színészek, zenészek, föstészek és szobrászok, sőt még arszlánok 
arezképei is, ha egyszer alapjában, az irodalmi részben gyönge az újság: hiába 
hízelegtek a hölgyeknek, leírván ruháik színét, szegélyét, szabását, ha leg-
följebb is annyi hatástok van, hogy amint a hét elfogy, lapotok is felejtve leez, 
mert csak nektek marad és nyakatokba rovatik fel a vád, amiért legkisebb iro-
dalmi lelkiisméret nélkül, az emberi gyöngeségnek hízelkedve, mint a felületes-
ség apostolai vittétek dolgotokat s megrontátok az olvasó közönséget."48 

De charlatánnak bélyegzi az Életképeket is „újdondászati 
modora" miatt és támadja a francia romantika termékeit, ame-
lyek irodalmi értéket nem jelentenek és csak a cselekmény 
bizarrságával tudnak hatni. 

4 4 Ábrányi Emil: Futó nézetek a magyar irodalom fölött. Honderű, 1847. 
4 5 Sükey Károly: Irodalmi ellenőr. Életképek, 1847. 
48 Heti Szemle. Honderű, 1847. 
47 Medgyes Lajos: Sükey Károlynak. Pest i Divatlap, 1847. 
4 8 Szépirodalmi Szemle, 1847. 
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1846—47 táján, Pest épülő házsorainak közepette, a kornak 
jól esik visszagondolnia arra, hogy Pest mi volt és mivé lett: 

„Ki ez előtt ötven évvel Pestre jött, s magyar írót, magyar irodalmat 
keresett volna: épen úgy nem fogta találni sem egyiket, sem másikat, mint 
nem pompás és szép Dunasorunkat, vagy az újváros gyönyörű épületeinek, 
utczáinak nagy részét. . ."49 

Az újságírás is túljutott a kezdet nehézségein, s a ránk-
zúduló idegen hatások közepette egyre világosabbá válnak a 
célok és az út, amelyen haladnunk kell. A magyarosodási tö-
rekvésnek köszönhető, hogy az idegenség a kor nagy íróiban 
esak elenyésző árnyalat: szín, amely Széchenyi, Eötvös, Vörös-
marty, Petőfi, Kemény munkáit osak európaibbá teszi. 

A magyar irodalmi életnek Párizs felé fordulása nem-
csak a franciásság fejlődéstörténetében jelentős, hanem a ma-
gyarságnak a létért való küzdelmében is nagy a szerepe. Köz-
vetlen párizsi kapcsolataink jelzik a Bécstől elfordulás fokát 
és tudatosságát: a franciásság ellensúlyozza az elnémetesedést, 
eszméivel és irodalmi hatásaival elősegíti függetlenségi törek-
véseinket. Az építés munkájának kezdetén robban ki az 1848.-Í 
forradalom, és elkövetkezik a szabadságharc, majd az elnyoma-
tás súlyos esztendői. A folyóiratok — az irodalom hordozói és 
terjesztői — megszűnnek, az emberek érdeklődését a politika 
foglalja le: 

„Míg a forradalom tartot t , mindenki figyelmét az és annak eseményei vet-
ték igénybe. Azonkívül töméntelen lap álla fenn, s keletkezett viszont ú j 
lap . . . M o s t . . . daczára, hogy a sajtószabadság áll, könyvek még sem jelennek 
meg. A forradalom igen sok kapacitást foglalt le, kik annak költőies eszméjé-
hez igen is ragaszkodtak. Lásd, ezek egy része hazátlan vándor. Idegen földön 
él, hol a magyar szót nem értik, hol a magyar dal visszhangra nem ta lá l . . ."30 

A lassú feltámadás korszakában, az ötvenes években a 
francia eszmék terjesztését fiatalabb és másfajta nemzedék 
vállalja. A negyvenes évek kezdeményezőinek eredményein 
indulnak tovább, és a magyarországi franciásság történetének 
líj, sokkal jelentősebb fejezetéhez vezetnek. 

4 9 Garay János: Magyar írók és irodalom Pesten ötven év előtt és 
most. Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1846. 

5 0 Szi lágyi Sándor: Levelek egy pesti hölgyhöz. Hölgyfutár, 1850 

5 Irodalomtörténet. 
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Reviczky Gyula és Justh Zsigmond. 
Gazdag arisztokrata és nyomorgó költő barátságának 

emléke: nem mindennapi jelenség irodalmi életünk történetében. 
Jellemző e baráti kapcsolat a korra, amelyben szövődött, s mely-
nek ők is jellegzetes alakjai voltak. A barátság bemutatása egy-
oldalú, mert csak Justh levelei maradtak fenn, melyek mind-
egyike Koroda Pál irodalmi hagyatékával került a Nemzeti 
Múzeum kézirattárába. A levelek közül az elsőt Párizsból, a har-
madikat Budapestről, míg a többit Szent-Tornyáról küldte. 
A három első Reviczkynek szól, de a másik kettőnek is ő az 
inspirálója. A hozzá és róla írt levelekből rokonszenves egyéni-
ség bontakozik ki, bár kettős arc tükröződik felénk: a Justhé és 
a Reviczkyé. Egyiknek sincs mit szégyelni a másiktól. Jellemző, 
hogy Reviczky Szent-Tornyára, Justh ősi kúriájába, barátja 
bármennyire hívta, sohasem ment el. Mindkettőt összekapcsolta 
közös eszményük és betegségük: Schopenhauer és a tüdőbaj. 
Gondolatviláguk azonosságára éppen a második önvallomás-
szerű levél olyan jellemző. Justh szálkás betűkkel írt, gyakran 
olvashatatlan levelei tele vannak ragaszkodó szeretettel az idő-
sebb és önmagánál többre értékelt költő iránt, kinek egy versét 
olyan lendületesnek tartja, amilyent „alig olvastam — írja az 
egyik, de nem Reviczkyhez intézett levelében — Petőfit kivéve, 
a magyar irodalomban". Reviczkyhez írt utolsóelőtti levele a 
szenvedő emberi lélek mélységeit tárja föl. Szemléletesen írja le 
Justh első találkozásukat is: „a korán kimúlt kis arisztokratikus 
Szemle egy szegényes előszobájában találkoztam Reviczkyvel 
először. Szalmazsákon feküdt a földön, félig felöltözve, így foga-
dott".1 Justh írói munkássága épen gr. Kreith Béla lapjánál, a 
Szemle-nél kezdődött 1885-ben (ez évben ismerkedtek meg), ahol 
párizsi levelei jelentek meg. Ezek a cikkek keltették föl Reviczky 
figyelmét, s ő is azok között volt, akik arra buzdították Justhot, 
hogy író legyen. De beszéljenek mindennél jellemzőbben maguk 

1 Justh Zsigmond: Egy elhunyt költőnkről írván. . . (Reviczky Gyula.) 
Magyar Szalon. 15. köt. 1891. 491. 1. 
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az érdekes dokumentumok, egy őszinte írói barátság tanulságos 
emlékei: 

1. 

Reviczky Gyulához. 
28. Cours la. Meine 

Paris. 
1885. decz. 18. 

Tisztelt Barátom! 
I t t küldök egy kis rajzot, talán használhatja, másra most igazában nem 

volt időm; az első párisi visiteim tökéletesen elfoglalták minden percemet. 
Azonban miután megígértem, hogy írok innen cikkeket, — amit persze 

csakis január után tehettem volna meg, mikor már rég távol lessz (sic!) Kas-
sától2 — azt hiszem, hogy legjobb volna, ha a Szemlében3 megjelent két párisi 
séták és képek című cikkeket tennék közé4 amely egészet képez a többi nél-
kül is. Különben ahogy gondolja. Annak szívből örülök, bár nem lepett meg, 
azt ugyanis tudtam, hogy nem fog egy vidéki városban megszokni. Egyedül 
lenni jó — rossz társaságban tűrhetetlen. 

Majd egyszer megírom, — ha érdekli, életemet nagyjából — most igazán 
nincs rá időm. 

Szívből üdvözli barát ja : 
Justh Zs. 

Ír ja meg kérem pesti adresseét. Majd elfelejtettem Nemeskéri Kiss Margit 
(egy fél-magyar, fél-francia kisasszony a Faubourg St. Germaine legeszesebb 
leánya) lefordította Sandeau egy regényét németre és azt a Pannoniának eladná 
(ez saját passiója) ha használhatnák, írja kérem meg; bár én azt feleltem 
neki, hogy miután ön megválik a lap szerkesztésétől, nem ajánlom. A fordítás 
igen jó, olvastam. 

2. 

Reviczky Gyulához. 
Szent-Tornya, u. p. Orosháza. 

1886. aug. 1. 
Édes Barátom! 

Tehát nem jön! 
Pedig milyen szépen elképzeltem, hogy hogyan érkezik majd meg, hogy 

installálja itt magát pár hétre, hogyan fogunk majd együtt kikocsizni, meg-
szólni Jókait és feldicsérni Gozsdut5 és Peteleit,6 hogy disputálunk majd a 
másik pessimizmusán, 

2 1885 szept. 23-tól 1886 jan. 3-ig szerkesztette Reviczky Kassán a német 
nyelvű Pannoniát. 

3 Gr. Kreith Béla és gr. Zichy Imre arisztokratikus jellegű folyóirata 
(1883 XI . 27,—1885 IX. 25. között jelent ineg), melynek Beviczky és Justh is 
munkatársa volt. 

4 Sigismund von Justh: Der Sylvester-Abend der Miss Lee. Pannónia. 
1885 (dee. 3U.) 148. sz. 

5 Gozsdu Elek (1855—1919 ) 
• Petelei István (1852—1910.) 
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Valóban, ha még egyszer visszautasítja meghívásomat, tökéletesen pessi-
mistává tesz, még pessimistábbá, mint önmagát. Az igaz, hogy a magyar 
pessimistát már tökéletesen én képviselem. Ejnye és milyen gyógymódot ajánl 
képzelt betegségemet kigyógyítani. „Szakaszd le minden órád virágát." Egé-
szen benépesítette magányomat pâle marguerite-okkal qui sont charmantes 
et â sont faire! Észrevette, hogy málnaszörpöt ittam s most más gyógy-
módot ajánl. 

Ennyi a Galgenhumorból. Lássa, én senkinek sem veszem rossz néven, 
ha pesszimista, bár magam nem vagyok az. Legalább, ha a pessimismus egy 
lényeges jegye a Nirvána utáni vágy, úgy minden esetre nem. Be'.ém van 
valami ojtva, ami a végtelen után vágyik s ez az, ami megakadályozza azt, 
hogy a néant-t hívjam segítségül, de amely megakadályozza azt is hogy 
a percben éljek. 

Persze ön méltán külkörülményeimre hivatkozik, ebben tán igaza van 
De van még ezenkívül más is: s ez a bökkenő. 

Tanultam egyet-mást életem folyamán, amelytől csak úgy megfájdult 
a fejem, mint a szívem, mint akármelyikének a kárhozottak fajában. A kül-
körülmények változnak, vannak változhatatlan tapasztalatok és változhatat-
lan érzelmek, amelyeket nem fúj el az első szellő, mint némelykor egy úgy-
nevezett szerencsétlen szerelmet ; amelynek még legboldogtalanabb pillana 
tában is ott van vigaszul a tapasztalat, mely azt mondja, hogy az nem örök. 
Vannak azonban örök és gyógyíhatatlan bajok is, s amelyek annál inkább 
fájnak, minél inkább megközelíthetetlenek. 

Aztán az ember lelke ezer darabból van összetéve, ha minden külső 
körülmény tán kedvező is, lehet tán minden benső kétségbeejtő. 

A fájdalom birodalma széles rengeteg, beláthatatlan, minden nap 
fedezhetünk fel benne újabb és újabb eddig ismeretlen, öntudatlan helyeket, 
s e felfedezéseknek még az a vigasza sincs meg (mert tapasztalatunk mást 
mond), hogy tán ez az utolsó volt. A vég okok országútja e birodalmon 
megy keresztül s a határokhoz fordulnak tanácsért s a végtelenhez segélyért. 

Tanács! segély! 
Az a vége, hogy lehull szemünkről a hályog; tudunk (újabb baj) s nyi-

tott szemmel sötétségbe: a végtelenbe nézünk. Hol van a saját szenvedé-
seink, a vég okok könyörtelensége és a végtelen sötétségből a kiút? Ki adja 
vissza naivitásunk, boldogságunk napjait? Ki fog vigasztalni, miután bará-
taink is vigaszra szorulnak, mert hiszen azért barátaink. 

Ki fog megmenteni, kedvenc könyveink feltartóztathatatlan csáberejé-
től? Ki fogja nekünk a jóllakottság és a nyugalom óráit visszaadhatni? Ki 
adja vissza azt az időt, midőn még a lenyugvó nap nem szomorított el? 
Midőn a nagyhangú, ostoba, üres phrásisok nem hajtották a pirt arcunkba? 
Mikor a kéjleány kifestett szemei mögött nem láttuk ott a nyomort, amely 
a kenyérkeresetre hajtot ta? Midőn a vastag nyárspolgár a jóléttől és a 
bambaságtól ragyogó arca nem juttatta eszünkbe a positiv ember ostoba-
ságát, mint indirect antithésisét a mi boldogtalanságunknak? Midőn a doctri-
nar mindenttudó öntelt arcáról eszünkbe jut a mi tapogatózásunk, az örök 
célok felé. Ki törli el azt a pillanatot, amelyben az ember megízlelte a 
tudást? Mi — amazok — nyujtsunk egymásnak kezet, mert a húr tán külön-
bözik, de a hang az ugyanaz. Ne a körülményeket nézzük, de az eredményt 
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s miután ugyanazt érezzük, igyekezzünk megérteni egymást, ha tán a moz-
gató okokat nem is ismerjük. De minek is? Az egymás nyomora nem vigasz-
tal, — de vigasztal az, hogy hasonló emberek is vannak a föld hátán, kik 
úgy lát ják a világot, mint jó magunk s akik a szenvedés és a gondolat 
adta testvéreink — többek ennél, barátaink; s kiknek egy meleg kézszorí-
tása egy percre kárpótolni látszik azt, ami pótolhatatlan. Verse egy ilyen 
kézszorítás volt, a pillanatban vigasztalt. Köszönöm. The rest is to be silent. 
Nem örült Gozsdu és Peteley (sic!) lefordításának? Kár, hogy még akkor 
nem dolgozta át az apai örökséget, — tán még majd ad ki egy kötetet 
Kállay Vilma. Gozsdunak írtam a mult héten — még feleletet nem kaptam; 
tán nem is felel, egy ismeretlen ne csodálkozzék, ha nem akarják megismerni. 
Megkapja a levelet, ha csak egyszerűen Fehértemplomra címzik? 

Kérem, küldje meg Kerepesi úti adresse-át, nem tudom a számot, félek, 
hogy levelem majd megint elvész, azért címzem a laphoz. Levelemhez zár-
tam első és második énem fényképét. Tudja Peteley címét Kolozsvárt? mert 
én oda is eljutok a nyáron. 

Üdvözli szívből bará t ja : Just h Zs. 
Ez nézetem szerint Leconte de Lisle legszebb verse. 
(Szószerint lemásolja a L' Illusion suprème-et.) 
Ügye szép? Nem fordítja le új verskötetébe? Apropos — nem kap-

hatnék még egy gvüjtő ívet —, ha most kiad? A nyáron esetleg gyűjthet-
nék egy pár előfizetőt. 

(Borítékon : ajánlva. Nsgs. Reviczky Gyula úrnak Budapesten, Kalap-
utca A „Függetlenség" Szerkesztőségében.) 

3. 

Reviczky Gyulához. 
Bp., oct. 28. 

Tisztelt Barátom! 
I t t küldöm gyüjtőívét, sajnos, nem gyűjthettem többet, '—• holnap uta-

zom Hollandiába, Londonba s onnan majd a jövő hó derekán Párisba. 
Egy előfizető (Zsiday tornyai plébános) nem adta át a könyv árát, 

kérem vagy kitörölni nevét, vagy utánvéttel megküldeni neki a művét. 
Üdvözli — a legközelebbi írásbeli viszont látásig 

Justh Zsigmond. 
4. 

gr. Kreith Bélához. 
Tornya, 1885. jún. 23. 

Tisztelt Gróf úr! 
A „Szemle" utolsó számát köszönöm, nagyon hízelgő reám nézve a 

szerkesztői megjegyzés!7 

A jövő hó 10-ére lenne megint kész egy cikk, amelyet a napokban 
elküldök8 — mégcsak le kell írnom. 

7 A szerkesztő megjegyzése Justh Párisi típusok c. cikkéhez (Szemle. 1885. 
14. [jún. 14.] sz.): „örülünk, hogy e szépen írt, szellemes cikket, melyre fel-
hívjuk olvasóink figyelmét, mi közölhetjük". 

8 Justh Zsigmond: Párisi séták és képek. Szemle, 1885, 16. (júl. 10.) sz. 
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A múltkor olvastam Reviczkytôl egy verset az Ország Világban,9 

amely rendkívül tetszett nekem, az én szempontom más ugyan az élet meg-
ítélésére, én hiszek, ha nem hinnék, valószínűleg úgy kellene látnom a vilá-
got, mint ő neki — s tán a percnek élnék. E vers olyan lendületes, aminőt 
én alig olvashattam Petőfit kivéve a magyar irodalomban, egy szó sincs 
több vagy kevesebb benne, mint amennyi szükséges arra, hogy az ember 
érezze azt, amit írója érzett — illetőleg érezné (már t. i. én, ha nem 
hinnék). 

Nagyon kíváncsi vagyok most más műveire, az „atyai örökség"-et10 

már meghozattam. Kérem a Szemlét 
Szent-Tornya, u p. Orosháza. Békés-megve. 

küldeni, én oda innen a jövő hó első napjaira megyek. Sokszor üdvözli 
igaz híve : 

Justh Zsigmond. 
5. 

Koroda Pálhoz 
Igen tisztelt Uram! 

E hó 17. vagy 18-án keresztül megyek Pesten, nagyon szeretnék önnel 
találkozni, hogy elvesztett kedves barátunkról, R. Gyuláról beszéljek egyet-
mást. Valakivel, ki utolsó napjaiban is oldalán volt. Hol találom a legbiz-
tosabban és hánykor? Legyen ezíves címemre megírni: 

Szent-Tornya, u. p. Orosháza. Békés-megve. 
Ha csak lehet, postafordultával, nagyon lekötelezi ezzel igaz hívét: 
1889, aug. 7-én. Justh Zsigmondot. 

Ennek az irodalmi barátságnak jellemző emlékei Reviczky-
nek Justlihoz írt versei (Ifjú pesszimisták és Ugyanannak). Érde-
kes kettősség: mennyire árad Justh leveleiből Reviczky pesszi-
mizmusa, viszont a versek hangjában, akárcsak Schopenhauer 
olvasása közben és a Magamról címűekben, a hit mélységét vil-
lantja meg a szenvedő poéta: 

„Látod én a te helyedben 
Stendhalt, Baudelairet, Balzacot, Tainet 
S az egészség többi korcsát 
Elégetném, mint az orvos 
A ruhát, a fertőzöttet." 

(Ugyanannak.) 

A levelek Reviczky pesszimizmusáról és Justh hitéről 
beszélnek: Reviczky költészete ennek éppen az ellenkezőjét 
hirdeti. 

Kozocsa Sándor. 

' Reviczky Gyula: A kenyér. Ország-Világ. 1885. 24. (jún. 13.) sz. 
,0 Apai örökség. (Regény.) 1884. 
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Horváth János: Magyar versek könyve. Budapest, 1937. A Magyar 
Szemle kiadása. 592 1. 

Horváth János nevével már állandósult az az értékítélet, hogy minden 
írása, legyen az kötet, értekezés, avagy kritika, irodalmi életünknek önálló 
elméletü és ízlésű „kodifikációja". Irodalomesztétikája eredeti és új, csak 
reá vall; európai szellemi mélység távlataiban nyílik, s mégis oly természe-
tesen hat, mintha a magyar irodalom elvi szándékai szinte maguktól kíván-
koztak volna fel látása számára rendszerré „a művészet örök törvényeinek 
s a nemzet szeretet gyakorlati életbölcsességének az útmutatásai szerint". 
Mindent egyszerre kettős világításban Iát : az irodalmi jelenség kor-érték be-
mutatkozásában e az egész irodalmiság összefüggésének fejlődés-értékében. 
A tényeknek ez a minden idegen dedukciótól ment, tisztán a művészi tudós-
ság ihletett érintésére kinyíló értelme az esztétikai igazteág szuggesztív ere-
jével hat, elvi rendjével együtt magunkénak érezzük csakúgy, mint azt az 
irodalmi müvet, melyből kisarjadt. 

Most megjelent munkája: a Magyar versek könyve is a szépség és 
eredetiség gazdagon kitáruló vonásait hordozza. Már kötetének belső for-
mája is, melyen felépült, verses gyűjteményének egészen különálló jelleget 
ad. Szakít az eddigi antológiák szerkesztésének hagyományával. Nem vesz 
fel vitatható határterületű műfaji kategóriákat; az időszak felállításával 
nem szakítja szét a költemények felfejlődő sorát; nem emeli ki s nem külö-
níti el a versek világában szétáradó tendenciákat; külső szempontok mes-
terkélt kényszerével nem bontja meg a költemények egységes életszerűségét, 
ízét, hamvát, szóval a magyar vers-élet folyamát nem alakítja, nem zavarja 
a maga belső irányaitól vezetett és megszabott menetében. Annak az előze-
tes feltételezettségnek, melynek rendjében eddigi ilynemű kiadásaink készül-
tek, i t t semmi nyoma. Ezért kapunk e kötetben vers-világot, molybcn együtt 
van minden : költői egyéniség-történet csakúgy, mint élmény-feldolgozás-
változat, az idők szellemének jelentése és ízlésfejlődés, kortartalom és foly-
tonos ú j kifejezésrevágyás. Mindez az egymásra következés nyújtotta során 
maga adja, húzza meg a fejlődés vonalát, csak olyan léleklátó szem kell 
hozzá, mint Horváth Jánosé, hogy fel tudja benne találni e fejlődés 
tanúságait. 

Igen, a vers lelkének látása! Umgang mit Dichtung — jut egy eszté-
tikus szava itt eszünkbe. Versesztétikai történetünkben úgyszólván állandóan 
a lélektani magyarázat, a vers és olvasó közötti tartalmi és közvetítő fejte-
gető munkája emelkedik ki feladattá. Horváth János e kötetének Bevezetése 
ideális mintáját adja nem az elemzésnek, hanem a vers egész megszólaltatásá-
nak, kezdve az ihlet csírájától addig, amíg műremekké nem készül, számon-
tartva a forma és anyag egymásba elnyugvó minden küzdelmes részletét, az 
egyéniség és korigény kölcsönösen izgató probléma-ingerét és ennek megoldá-
sát. Ennok a módszernek a sikere az, hogy Bevezetése nem csupán értékelés, 
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nem is csak magaélvező esztézis, hanem ugyanakkor irodalmunk fejlődéstörté-
netének felívelése is, melyben minden vers külön él, de egyúttal élteti, illusz-
trálja a benne teljessé váló irodalmat. 

Ez az illusztráció pedig gazdagabb, mint eddigi gyűjteményeink. Klasz-
szikusaink íze-java kap benne helyet. Űj nevek is előkerülnek, elfeledettek, 
talán nem is jelentékenyek, de hozzátartoznak egy-egy időszak vers-
vonzalmának tárgyi képéhez. A közölt versek mind olyanok, hogy pompá-
san egészítik ki a Bevezetés megállapításait. Minden ítéletet ki lehetne sza-
kítani, odaillenék a költemény mellé. Így is együtt él a két rész, a Bevezetés 
szavai velünk maradnak, kísérnek bennünket, a közölt jegyzetek, nyelvi 
magyarázatok minden távolságot és nehézséget eltávolítanak tőlünk, hogy 
a lelki otthonosság érzéseivel s a tudatosság megtermékenyített műélvezeté-
vel járjuk be magyarságunk és emberségünk e magasabb valóságú, mindig 
időszerű világát. 

Mindennél nagyobb veszteség számunkra, hogy a ma élő nagy költők 
nem jelenhettek meg a kötetben. Nagy kár, hogy ez a biztos kéz nem végezte 
el a maiak jeíentőségörökítő munkáját is. A kötetnek így is állandó élete 
lesz. Aki megismeri, vademecumának fogja tartani. ss. 

Berzsenyi Dániel költői müvei. Bevezetessel és jegyzetekkel ellátta és 
kiadta Merényi Oszkár dr. Budapest, 1936. (Régi Magyar Könyvtár, 39.) 
A kaposvári Berzsenyi Társaság támogatásával kiadja a M. Tud. Akadémia. 
438 1. 

Minthogy To'.dy Ferenc kiadása óta nem jelent meg tudományos edi-
tiója Berzsenyinek, nagy örömmel kell fogadnunk a kaposvári Berzsenyi-
Társaság kegyeletes buzgalmát, amellyel a költő halálának száz esztendős 
fordulóját emlékezetessé tette. A kiadást a Társaság Merényi Oszkárra bízta, 
8 a kiadó azon volt, hogy a megtiszteltetést érdemes munkával szolgálja meg. 
A kiadás érdeme, hogy számba vette a reánkmaradt kéziratokat, gondosan 
egybevetette a kiadott szövegekkel; elismerés illeti azért, hogy a niklai Ber-
zsenyihagyaték átkutatásánál új kéziratos változatokat is fedezett fel. Ennek 
köszönhető, hogy Berzsenyi ismert verskészletét tíz, eddig ismeretlen darab-
bal gyarapította. Közzétette a Berzsenyi László hagyatékában tálált állító-
lagos ifjúkori kísérleteket is, bár megvallja, hogy „Berzsenyi költészetével 
való összefüggésük nem bizonyíható". Nincs ugyan semmi kapcsolata Ber-
zsenyi poézisével, de a kötethez toldja azt a kis népdalgyüjteményt, melyet 
Berzsenyi 1828-ban Döbrentei kérésére szedett össze. Végül adja Berzsenyi 
drámatöredékónek szövegét, gondosan egybevetve a három előkerült vál-
tozatot. 

A szövegközlésben az volt az elve, hogy azt a változatot fogadja el 
hitelesnek, amelyet a költő utolsó szövegezésének állapíthat meg. Ebből azon-
ban bonyodalom is származik ; az időrendre törekvő vers-egymásután ugyanis 
szintén az utolsó szövegezés időpontját követi, s így nem az ihlet és a költe-
mény megszületése, hanem a későbbi javítás, sokszor csak egy-két szót illető 
javítás dátuma szabja meg a vers sorrendjét. 

Általában a versek sorrendjének megállapítása nagyon ingadozó tala-
jon nyugszik. Van ilyen megokolás: „Helye és ideje tárgyából és hangula-
tából következik". Máskor csak ennyi : „A tárgy miatt került e helyre". Vall-
juk meg, az ilyen magyarázat semmit sem mond. Nagyon érdekes, ahogy a 



BÍRÁLATOK 7 3 

kiadó magának Berzsenyinek sorrendi elgondolását értelmezi; de az, amit 
önmaga állít fel, semmivel sem megokoltabb Toldy önkényénél. Sajnos, remé-
nyünk sem lehet arra, hogy a sorrend megállapításában a keletkezés rend-
jét pontosan megvalósítsuk; meg kell nyugodnunk az ilyen kísérletezésekben. 
Legfeljebb azt szerettük volna, ha csak ott tér el Toldytól, ahol adat vagy 
elvi felfogás ösztönözte ; általában Toldy érdemét nagyobbnak látjuk ; hiszen 
ennek az új kiadásnak két legfontosabb kéziratváltozata közül a Gr. Mailáth 
Jánoshoz írt óda fontosabb változatát már Toldy is közzétette. Azt sem 
szabad feledni, hogy Toldyban megvolt a hajlandóság a hű kiadásra; olyan 
önkényes változtatások, mint a Kazinczy-rendezte editiókban szokásosak, 
Toldynál nincsenek. Ennek az elismerése nem rontot ta volna Merényi ú j ki-
adásának érdemét! 

Mert bőven van érdeme. Ilyen annak a hangoztatása, hogy Berzsenyi 
költészete első alakjában nyelvjárási költészet volt. Nagyon helyes, hogy 
mégsem ezt a nyelvjárási poétát adja ez a kiadás, hanem a Kazinczy útmu-
tatásán nevelődött költőt. A kiadás jegyzetei utalnak a szövegváltozatokra, 
a forrásra és a vers történetének egy-két adatára. A leggondosabb az első; s 
valljuk meg, ez a fontosabbik. A forrásnál nem választja el a közvetlen for-
rást a mintától s a távoli hatástól. így aztán teljesen távoli kapcsokat is épp-
úgy regisztrál, mint a szoros gondolat- vagy képátvételt. Még gyakrabban 
túloz a képrokonság vagy képátvitel számbavevésében, mintha mindenáron 
meg akarná toldani az eddig talál t forrásjegyzéket. Ilyen természetű újdon-
ságai közül a tudományt előbbre viszik ezek: A tudományok forrása Engel 
művében; az Életfilozófia kapcsolata Senecával; A pesti magyar társasághoz 
gondolatai Volney fejtegetésére mennek vissza. Legtöbb utalása csak annak 
a bizonysága, hogy a gondolat másnál is megvolt; de nem sok értelme van 
például annak, hogy A felkölt nemességhez című ódának az utolsó ítéletre-
vonatkozó kezdőképét bibliai forrás önálló továbbképzésének akarja bizonyí-
tani, noha annak elemei a biblián kívül már a szokott egyházi énekekben is 
gyakoriak. 

A szöveg helyreállításában sincs meg a kellő mérték. A Wesselényi ham-
vaihoz írt versben például a „gőztorlaszok alpesi" helyett a „gőztorlatok éjje-
lét" adja, pedig Berzsenyi megjegyzése az Észrevételek-ben a „gőztorlatok 
alpesi"-re: mutatja, hogy a költő ezt a képet ta r to t ta a magáénak. 

A változatok közül a fontosakat teljes egészükben kell hozni. A magya-
rokhoz NM. változatát közli, de már a másik fontosat, a győrit csak nehezen 
lehet a jegyzetekből rekonstruálni. A térrel ugyancsak nem gazdálkodik, miért 
épp i t t a takarékoskodás? 

Ugyancsak a felesleges takarékoskodás tartja vissza egy-egy, a vers meg-
értésénél fontos költemény közlésétől; például Vitkovitsnak Eorvát Istvánhoz 
írt epist.olája bátran o t t lehetne a Vitkovits Mihályhoz írt levél jegyzetében. 
Ugyancsak odakívánkozott volna Berzsenyi vallomása az asszony hivatásáról 
(a saját feleségéről szóló vallomásából) a D. Takács Judithoz írt vers jegyze-
tébe, ha már Dukai Takács Judit ünneplését a jegyzet megtoldja néhány levél-
idézettel. Az kár, hogy egy-két helyen a Gálosra vagy Waldapfelre való uta-
lással elégszik meg a pontos adat idézése helyett, viszont naiv dolog a jegy-
zetekben ilyen utalás: „L. Jegyzetek!", „L. Változatok!" — Az ilyennek he-
lyén a lapra mutatásnak kellene állania. Nincs következetesség abban sem, 
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hogy nem mindenütt mondja meg annak a levélnek a dátumát, amelyben Ber-
zsenyi az illető verset Kazinczynak küldi. Ezeknek a levéldátumoknak ugyanis 
néha a vers datálásában fontos szerepük lehet; például a Barátimhoz című 
új vers keletkezésének megállapításában nem mellékes, hogy Kazinczy az abban 
érintett szonettet 1809-ben küldi meg Berzsenyinek. 

Mindezek az első kiadási próbálkozás természetes fogyatkozásai; hogy 
Merényi kiadása mégis ilyen gondos és pontos, azt éppen e furcsaságok mel-
lett látja jelentősnek a bíráló. Ezért a nagy és mindennek utánajáró munkáért 
hála illeti a kiadót. 

Túlságosan bő, mert nagyon is minden felvetett szempontot újra végig-
kísérni akaró a bevezetés. Vannak ebben is furcsaságok, például amikor azt 
mondja, hogy a Gróf Mailáth Jánoshoz írt költemény „szinte összefoglalása 
a Berzsenyi-mítosznak", amit sokkal egyszerűbben és értelmesebben is el lehe-
tet t volna mondani, ha nem akar mindenáron modernnek látszani. De meg-
állapításai alapjában a mélyrelátó szem okos meglátásai. Így az, hogy költe-
nveinok lírai alapvonása a maga ifjú, hősies, határtalanságra vágyó énjének 
belevitelé hőseibe és nemzeti felfogásába. Ilyen szerelmének szellemisége és a 
mulandósággal való kapcsolata (— bár az kár, hogy itt a saját jegyzeteinek 
párhuzamairól megfeledkezni látszik —); fajiságának érzése, aminek kifejté-
sében a kor nemesi világnézetének természetes elemei elvesznek; viszont kár, 
hogy a luteránus Berzsenyinek a vallás-adta világnézeti elemeit nem veszi 
észre. Nagyon sikerült a Matthisson-hatás és a Horatius-hatás jellemzése. Nem 
tagadom, vannak ebben is túlmodern mondatok, mint például ez: „Akár ódái-
nak, akár elégiáinak sorozatát tekintjük, költészete a célhoz érkezettsfg hatá-
fát kelti". Gondos és értékes vizsgálat Berzsenyi képzeletének bemutatása. Érde-
kes, noha nem meggyőző annak a megvilágítása, hogyan komponálta Berzsenyi 
a maga verseit. Nyelvéről is van sok nagyon megfontolandó megfigyelése, noha 
magam nem látom Berzsenyi nyelvének tragikumát, s azt, amit e szó értelmé-
nek sejtek, nem fogadom el ebben a mondatban: „Dagálya a végtelenséggel 
való harcának a kifejezője"! Maga Berzsenyi máskép magyarázza ezt a dagályt 
Kölcseyvel szemben. 

A kiadó szeret nagy szavakat használni; ezért állítja be a kiadástörté-
neti adatait úgy, mintha azok „bizonyos mértékig keresztmetszetét adnák a 
könyvkiadás viszonyának a magyar tudományosság és különösen a magyar 
irodalomtudomány fejlődéséhez". E nélkül a fontoskodó beharangozás nélkül 
is nagyon érdekesek azok, és mi a kiadás bevezetésében nem is „irodalomszocio-
lógiai szempontból", hanem a szöveghűség szempontjából tartjuk fontosnak azt, 
hogy mennyiben érvényesült a Berzsenyi-szövegek kiadásában magának a köl-
tőnek akarata. Nem is lehet irodalomszociológiai megállapításokat tenni, ha 
ugyanaz a Toldv, akinek teljes-kiadása miatt annyi panasza van a kiadónak, 
1828-i Handbuchjában viszont a legpompásabb példányait adja a hiteles Ber-
zsenyi-verseknek. A tények egyszerű közlése mindig jobb a tudományos kiadás-
ban, mint nagy szavak hangoztatása. I t t is éppen a Handbuch szövegére való 
reátalálás és az ott levő versek szövegének méltatása minden ilyen mellék-
zörej nélkül is egyik legnagyobb érdeme a kiadó Merényinek. 

Hosszadalmas kritikámnak végére értem; hangoztatom, hogy ez a kötet 
Berzsenyi poézisének máig leghívebb közzététele, s hálával emelem ki ebben a 
munkában a kiadó nagy szorgalmát, gondosságát, körültekintését. A kiadó 
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szeretettel és fáradságot nem kímélő munkával merült el Berzsenyi költésze-
tébe, értékes eredményei vannak, megállapításai igazi Berzsenyi-ismerőt reve-
lálnak. Hogy szeplőire is reámutattam, annak az a célja, hogy a következő 
kötetek még tökéletesebbek lehessenek. A. Zs. 

Jean Hankiss: Défense et Illustration de la Littérature. (Préface 
de Fernand Baldensperger. Paris, Ed. du Sagittaire. 1936. 204 1.) 

E tanulmánysorozatnak némelyik darabja már előbb magyarul is meg-
jelent összefüggő kötetben. (Hankiss János : Irodalomszemlélet. I. sorozat. 
Űj írók, 9. sz. 1934.) Már ebben a könyvben kibontakozóban volt az az 
egységesen átgondolt irodalomszemlélet, mely most a francianyelvü kiadás-
ban részletesebben dokumentált teljességig jutott el. 

„Védelmeztetett irodalom!" Első pillanatra igen időszerű célzást sej-
tünk ebben a címben, mely a magyar és a francia irodalomtörténetben egy-
aránt jellegzetessé vált. Célzást a muzsátlanná vált időre, mely jelenvaló 
hasznokért szívesen mond le arról, hogy a szellem időtlen ügyeivel törőd-
jék. A címre tekintő első sejtés azonban nem válik valóra. A könyvtől 
távol van minden prédikátori hajlam, mely valamely előre felvett értéktudat 
jegyében próbálna hatni az olvasókra. A „défense" szót elnyomja az 
„illustration": az irodalom sajátos életformájának megvilágítása. 

Ez a megvilágítás nem történeti jellegű, nem genetikus. Az irodalom-
szemlélet, melyet a kötet tanulmányai megfogalmaznak, az irodalmat mai 
helyzetében nézi. Előtte áll az irodalom a maga úgynevezett fejlettségében, 
különféle ízlésbeli rétegeződésében, üzleti és technikai bonyolultságában. 
Paul Valéry és Conan Doyle, Flaubert és Jules Verne egyidőben jelképezik 
az irodalmi valóságot. Vitalisztikus valóságszemlélet ez, s az életszerű kép 
rajzának szándéka meg is valósul e tanulmányokban. 

Hankiss János irodalomszemléletének alapja az, hogy az irodalom élet-
jelenség: „L'homme vit dans la littérature comme le poisson dans l'eau." 
Az irodalom az élettől elválaszthatatlan, nem valami „aufruhender Geist", 
hanem a lényeghez tartozó. „Kezdetben vala az irodalom" — mondta Szerb 
Antal is, kinek felfogásához a Hankiesé kissé közel áll, azzal a különbség-
gel, hogy itt a valóság teljességre törekvő szemléletét semmiféle arisztokra-
tiko-romantikus értékeléssel való kacérkodás sem zavarja. Minden, ami 
létezik, értelmes és megmagyarázható, sőt a tudománynak az a feladata, 
hogy ezeket meg is magyarázza — ennek az elvnek a végigvitelében nin-
csen sehol sem fennakadás vagy törés. 

De éppen ebből a következetes szemléletből, mely az értéktudat nehe-
zékével dolgozó látást nem egyszer meghökkenti, magasodik ki az irodalom 
jelentősége. Az irodalom nemcsak ott van az életben, hanem olyan erő is, 
mely alakítója, megteremtője a mindennapi praktikum szerszámainak. 
Valóság- és emberismeret, történetszemlélet, természetszemlélet, nemzet-
tudat mind irodalmi eredetű, és koronkénti változásait az irodalom formáló 
erejének köszönheti. Oly magasságba lendül itt az irodalom, ahol már a 
vallásnak nyújt kezet. Hankiss az irodalom tényeit teljesen kiszabadítja 
komoran muzeális jellegű létformájukból. 

Az, aki oly mai hangsúllyal mondja ki az élet szót, mint ez a 
tanulmánysorozat, szükségképen társadalmat is mond. Hankiss János e könyv 
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magyar változatát annak idején az „ismeretlen olvasónak" ajánlotta. 
A „lecteur moyen"-nek jelentőségére, pontosabban mondva, az egész közön-
ség tudományos érdekű megfigyelésére i t t még elvszerűbben hívja fel a 
figyelmet és rámutat az irodalomismeretnek ezen a területen még mindig 
erősen mutatkozó hiányaira. Szempontjai, megfigyelései, valahányszor erről 
a területről beszél, különösen elevenek és hasznosak. Az ízlés- és közönség-
történettel foglalkozók sok gyakorlati tanácsot meríthetnek belő!ük. 

A könyv fáradhatatlan lendületű, friss hangját, az író egymástól 
messze eső tényeket gyorsan társító erejét külön ki kell emelnünk. Példa-
anyaga igen gazdag. Bár a legtöbb belőle a francia irodalomból való, bőven 
találunk magyart is. Hanki-ss János ismert és értékelt kultúrdiplomáciai 
tevékenysége számára e könyv is újabb alkalom volt, hogy értékeinket a 
külfölddel megismertesse. 

Fernand Baldenspergernek a könyvhöz ír t előszava kedves jele annak, hogy 
ezek az értékek már számottevő utat tettek meg a francia tudományosságban. 

Kerecsényi Dezső. 

Zimándi Pius: Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Budapest, 1936. 
1 2 6 1. 

Elmélyedő szorgalommal, finom ítéletű körültekintéssel készült, nagyon 
értékes tanulmány, összefoglalva kapjuk meg benne Kazinczy Ferenc ízlé-
sének, ítéleteinek, felfogásának, egész irodalomszemléletének személyekhez, 
munkákhoz, folyóiratokhoz, intézményekhez fűződő minden adatát . Kazinczy 
analízise és szintézise egyúttal. Az a dús literátori lángolás, melyben a szép-
halmi mester élete szinte elhamvadt, itt sugárelemeire van bontva úgy, 
ahogy kivillant belőle az irodalmi élet minden megmozdulására. Ez a szél> 
szedés nem vész bele a puszta tényszerűség történeti felsorolásába, a szerző 
kísérő kritikája, magasabb irodalmi elviségbe fölemelkedő felfogása mindig 
szellemi kapcsolatot, belső szervességet tud köréje építeni. Minden Kazinczy 
hallatlan érzékenységéből indul ki, s minden Kazinczy lelki egységébe fut 
vissza. Így nyújt a szerző tulajdonképen személyiségeken elosztódó s ön-
magát elviségben kifejező és lezáró irodalmi századképet. S ha talán némely 
részletére több teljesség kívánkozik is rá, mint amennyit a tanulmány való-
ban ad, az irodalmi gondolat életét mindvégig egészen adja és magyarázza. 
Kazinczy korának szétágazó, bonyolult világában kitűnő eligazítást, irányí-
tást és rendszerezést mutat. ss. 

Szabó Richárd: Kozma Andor költészete. A szerző kiadása. Buda-
pest, 1936. 

90 lapnyi terjedelemben ez eddig a legnagyobb tanulmány, melyet 
Kozma Andor költészetéről írtak. Mint ilyen, tárgyának első, eredeti, kime-
rítő igényű feldolgozása. 

A szerző három fejezetbe csoportosította mondanivalóit. Az első feje-
zet címe: Kozma költészetének fejlődése. Versköteteit veszi itt sorra A teg-
nap és a mától a Magyar rapszódiáig s megjegyzésszerű fejtegetésekben be-
széli meg őket ihlet, műfaj , lírai jelleg, hang, versforma, hatások stb. szem-
pontjából. Megjegyzései általában érdekesek, találók, eredetiek. Valóban meg-
látások s rajtuk van még a találás élménygyönyöre és frissesége. Így mikor 
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a Tegnap és a ma verseiben újságcikkek műfajaira ismer, mikor észreveszi a 
hangok nagy szerepét Kozma leírásaiban, mikor a Hervadt versek pár sorá-
ban megtalálja lírai sekélyességének okát. De ezeken kívül is sok, egy-mon-
datnyi villanás tanúskodik a szerző helyes, finom, tapasztalt, fejlett mfiér-
zékéről. De minden csak megjegyzés, hosszabb vagy rövidebb. Az egész feje-
zet (az egész tanulmány) az időrendbe sorakozó verskötetek vékony fona-
lára felfűzött megjegyzések halmaza. Mintha hiányoznék a szerzőből a gon-
dolatot alakító, szervező erő. A gondolatait egyszerűen leírja úgy, amint 
magában találja őket, de mé!yükre nem fúr le és így a mélyebb összefüggé-
seket, a nagy egységeket — talán megsejti —- de kifejezni, szemléltetni nem 
tudja. Ezért aztán előadásában sincs semmi plaszticitás: különbség lényeges 
és mellékes, bevezető, tárgyaló és összegező gondolatok között; minden fo-
lyik egymás után, lólekzetvétel, hangsúlyváltozás nélkül. Ezért látunk olyan 
keveset Kozma költészetének fejlődéséből is, mely pedig a cím szerint e feje-
zet főszempontja lenne. A szerző határozottan csak egy fejlődési mozzana-
tot szemléltet; azt, hogy Kozma költészete két ízben két különböző pontról 
indul meg (?) : először a külvilágra reflektáló gondolati líra, azután a bel-
világ érzelmi költészete. Később ez a kettő egységbe forrad (? ) és egymást 
termékenyítve adja Kozma sajátos költői egyéniségét. Ezen kívül csak itt-ott 
egy-egy célzás mutat rá bizonyos fejlődési jelenségekre. így aztán e sok 
megjegyzésből bizony nagyon homályosan jelenik meg előttünk Kozma köl-
tői egyénisége. Pedig a szerző által meglátott vonások elégségesek lettek 
volna ennek megrajzolásához; csak a mélyükre kellett volna nézni, a nagy egy-
ségeket meglátni és biztos, erős vonásokkal megrajzolni. 

Az első fejezet valójában Kozma lírájának sajátosan költői formai kér-
déseit beszélte meg. A második fejezet: A költő és a kor, a versek tartal-
mát, Kozma költői eszmevilágát ismerteti. Ez jóval könnyebb feladat, jobban 
is sikerült. A költői arckép egy-egy vonása határozottabban vetődik elénk. 
Látjuk a dualizmus korának derék, liberális magyarját, naiv szabadság- és 
kultúrarajongásával, elmosódott kereszténységével, a politizáló úri újságírót, 
a Tisza emberét, a kedves józan magyar urat, a Budapest-költőt. De meny-
nyivel mélyebbnek, valószínűbbnek, életszerűbbnek látnók ezt a képet, ha a 
szerző megkereste volna Kozma egyéniségének alapelemeit (mert szükség-
képen voltak ilyenek) és a többi vonásokat, mint ezek következményeit raj-
zolta volna rá. Mi ma mindenben az egészet keressük és szeretjük, mert úgy 
gondoljuk, hogy minden részt csak mélyebb összefüggéseiben, nagyobb egy-
ségeiben tudunk teljesen megérteni. 

A harmadik fejezet Kozma elbeszélő költészetével foglalkozik. Tartalmi 
ismertetés és a különlegességek számbavétele. Magyarázatot, ennek az egész 
magyar irodalomban egyedül álló epikai modornak magyarázatát nem adja. 
Nem is adhatja, mert hiszen ez csak Kozma emberi és költői egyéniségének 
mély egységben való megértése alapján lenne lehetséges. 

Hiány az is, hogy Kozma költészetének fejlődését nem foglalta ere-
sebb életrajzi és korrajzi keretbe (még a verskötetek megjelenési évét sem 
jelzi mindig). A költő fejlődése határozott évszámokhoz és külső-belső körül-
ményekhez fűződik ; ezektől elválasztva érthetetlen, azokkal együtt konkré-
tebben, tehát alaposabban megismerhető. 

A tanulmány kétségtelen érdeme a tárgy feldolgozásának eredetisége 
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és számos kitűnő meglátása. Mint ilyen minden további tanulmánynak 
segítője, és szerkesztő érzékű tudósnak az egységes Kozma-arc megrajzolá-
sához értékes útmutató. Si. 

Cs. Szabó László : Egy gondolat bánt engemet . . . Fá j Dezső 12 kőrajzá-
val. A Magyar Bibliofil Szövetség kiadása. 57 lap. 

Ezt a remek kiállítású kis könyvet a Magyar Bibliofil Szövetség adta ki 
Fáy Dezső 12 igen szép kőrajzával. A szerző új műfajt kezd vele irodalmunk-
ban: az életrajzi novellát. Petőfi 1847 március 26-án azt írta Erdődről, hogy 
Pestre utazik s onnan külföldre. Nőtlensége utolsó hónapjait utazással akarja 
tölteni. Tengert akar látni, Angliába, Franciaországba utazik. Cs. Szabó 
novellája arra az érdekes kérdésre felel: mi lett volna, ha Petőfi tervét valóra 
váltja s megteszi külföldi ú t já t? Az érdekesen, drámai feszültséggel megírt 
novella elmondja, hogy Petőfit kint Párizsban éri az 1847-i felkelés. A költő 
fegyvert fog, beáll a fölkelők közé, de már az első ütközet „széttépte a gyö-
nyörű látomást, amit eddig lángoló versei körülfontak". Iszonyodik az ottani 
barbár vérontástól. „A sebesültek a kórteremben is egymásnak esnek, átmász-
nak a szomszédhoz, letépik a kötést, leköpik a megcsonkított ellenfél verejté-
kes, elzöldült arcát." A Párizsba szakadt költő látja illúziói szétfoszlását. 
Szenvedéseiben Arany Jánosékra gondol. „Két forradalom vetette ki magából : 
az elbukó francia, amit két nap előtt még vállalt, s a magyar, amit keveselt. 
A világeszme hontalanja lett ." Elfogják, három évet tölt a Sainte-Pélagie-ban. 
A decemberi államcsíny előtt az emigráns Teleki Sándor gróf Victor Hugo segít-
ségével kiszabadítja. Egy Segesvári Sándor névre kiállított útlevéllel Petőfi 
haza kerül és itthon elindul — a saját nyomdokain. Keresi Petőfit. Egy Óvár 
melletti fogadóban a falon látja a „sa já t " írását: „ I t t j á r t Petőfi Sándor 
1852-ben, Vízkereszt napján." Hallgatja a saját sorsának legendáját az embe-
rektől. Nem hisz senki az ő halálában. Végre Nagykőrösre megy Aranyékhoz. 
Arany az iskolában van éppen, az asszony fogadja. Néhány reális vonás i t t is 
pompásan rávilágít a valóságra. Arany azt mondja neki, hogy a költő elesett. 
De ezt a nemzet többsége nem hiszi, mert „egy nemzet nem élhet legendák 
nélkül". 

Már az idézetekből is látszik: erős írói készség világít bele Petőfi lelkébe 
és korának fájó hangulataiba. Erős, érdekes, tudást és készséget egyaránt 
ragyogtató munka ez a kis Petőfi-novella. Rubinyi Mózes. 

Kőhalmi Béla: Az ú j könyvek könyve. 170 író, művész, tudós vallo-
mása olvasmányairól, összegyűjtötte és bevezetéssel ellátta K. B. Gergely 
R. kiadása. 398 lap. 

A világháború utolsó éveiben, 1918-ban e könyv szerkesztője 87 ma-
gyar író, tudós vallomásait adta ki olvasmányaikról. Munkájának ezt a címet 
adta: „Könyvek könyve". Mosí, mintegy ú j kiadást szerkesztett e témával, 
ugyanazon címen. Azok közül, akik első könyvében nyilatkoztak, ma már 
csak 18-an szerepelnek újra, mintegy az utolsó 20 esztendő olvasmányairól 
adva számot, köztük : Babits Mihály, Hegedűs Lóránt, Oláh Gábor, Schöpflin 
Aladár és mások. A szerkesztő, akinek gondos körültekintése és nemes, tár-
gyilagos igyekvése minden dicséretet megérdemel, ezek nyilatkozatát műve 
17—53. lapjain közli ilyen címen: „Két évtized olvasmányai." Ezt megelőzi 
„A sok könyvű ember védelmében" című elmélkedés a szerkesztő tollából 
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(10—16. lap) és követi „A könyv és az ember" címmel 152 magyar író, 
tudós, művész nyilatkozata olvasmányairól, ábécé sorrendben (53—392. lap). 
Ezután három külföldi író nyilatkozatait olvashatjuk magyar fordításban, 
ezek: Aldous Huxley, angol, André Mauroie, francia és Robert Musil, osztrák 
író; „Olvasmány-statisztika" (395—397) és néhány, könyvekre vonatkozó 
idézet külföldi írókból, fejezi be a művét, amelyről annyit nyugodt lélekkel 
megállapíthatunk, hogy a legérdekesebb olvasmányok egyike. 

A szerző ezúttal kétezer írónak küldött felszólítást és 170-nek nyilatko-
zatát közölheti. Ha tehát a kötet anyagát vizsgáljuk, nemcsak arra kell figyel-
nünk, kik vannak benne, hanem arra is, kik nincsenek. Ez aztán a teljesség 
gondolatának még a látszatát is megsemmisíti, s így minden általánosító 
következtetés erejét gyengíti. Valóban egy szerkesztő akkor van a legnehe-
zebb helyzetben, ha igazában nem is szerkeszthet, hiszen a véletlenül vagy 
mások elhatározásából rendelkezésére bocsátott anyagot kell változatlanul ki-
adnia. Az i t t közölt anyag tehát rendkívül változatos. Különösen érdekesek 
olyan tudósok, írók nyilatkozatai, akiknek írói munkássága tárgyilagos ter-
mészetű lévén, alig van alkalmuk szubjektív megnyilatkozásokra. A folyó-
iratunkat érdeklő tudósok közül (hogy csak az egyetemi tanárokat említsem 
például) szerepelnek e kötetben tartalmas és elgondolkodtató nyilatkozataik-
kal: Birkás Géza, Császár Elemér, Hankiss János, Sík Sándor, Tolnai Vil-
mos. Korra tekintve vannak itt ebben a könyvben olyanok, akik már egészen 
a pályájuk végén vannak (ezeknek valóban lehet sok érdekes vallomásuk), 
de akadnak bizony itt szép számmal egészen fiatal kezdők is, akik önmaguk-
ról beszélnek. Nem ritka a 24 éves leány, vagy ifjú, aki 5—6 oldalon keresz-
tül mesél olvasmányairól s néha örömmel „emlékszik" arra, hogy „ifjú" 
korában (már tudniillik 18 éves korában) ez, vagy az ragadta meg. Ezek is 
érdekesek, s lehet, hogy valaha nagy pályák első ismertető forrásai lesznek. 
(Aja Isten, hogy úgy legyen.) Viszont egy 1879-ben született író arról elmél-
kedik, hogy őt „egy irgalmatlan Isten már túlkorán eltiltotta a gyönyörű 
halálos vétkek élvezeteitől" s azon búsul, mit kezdene aranyaival (ha vol-
nának) „melyekkel már nőket sem volna érdemes megvásárolnia". Ilyesmi 
azonban ritka ebben a kötetben. A mű végéhez csatolt statisztika olyan, mint 
az egész könyv: érdekes, de adatai „véletlen" anyagból alakultak. A leg-
többször említett író, aki hatott az i t t nyilatkozókra, Ady Endre (68-an emlí-
tik, Petőfi csak 30 említést kap); Ady után következik Tolsztoj 58, Doszto-
jevszkij 57 s csak ezek után Arany János 54 említéssel. Jókai hetedik helyre 
került (39), de vigasztalódhatik, mert e helyen együtt van az igazi „könyvek 
könyvével", a Bibliával. Jókai után következik Babits Mihály 36 említéssel, 
Mikszáth 20 említéssel — Freud mellé került, Benedek Elek pedig — Gerhard 
Hauptmann mellé (10 említés). 

A szépen kiállított könyv szedése gondos, alig akad benne sajtóhiba 
(például 46., 47., 145. 1) Rubinyi Mózes. 



F O L Y Ó I R A T O K S Z E M L É J E 
Folyóiratok és hírlapok irodalomtörténeti vonatkozású cikkei. Munkatársak: 

Brisits Frigyes, Clauser Mihály, Kerecsényi Dezső, Kozocsa Sándor. 

A Földgömb. — 1937. 3. sz. Szilády Zoltán: Gróf Batthyány Vince 
utazása a száz évvel ezelőtti Magyarországon. A grófnak 1805 ben te t t út ját 
ismerteti 1818-ban Pesten megjelent útirajza alapján. 

Apolló. — (1934—36) I. Kardos Tibor: Hét Symposion. E műfaj 
jelentkezéso a magyar humanizmusban. — Sziklay László: A szlovák szellem 
kezdetei. A cseh és protestáns indítások után Bernolák (a magyar állameszme 
híve) önelvűbb és katolikus szerepének ismertetése. — Kardos Tibor: Mátyás 
udvara és a krakkói platonisták. Callimachus, lengyel kancellár, Mátyás udva-
rából közvetítette a platonizmust Krakkóba. — Gál István: A virtuális 
Közép-Európa. A folyóirat célkitűzése: a klasszikus és magyar antiquitás 
ápolása, a középeurópai összehasonlító szellemtudományok megindítása. — 
II. Mátrai László: Humanizmus és romantika. E két eszmeáramlat kapcso-
latának vizsgálata filozófiai alapon. — Kardos Tibor: Reneszánsz királyfiak 
neveltetése. V. László, Corvin János, II. Lajos és körük humanista nevelte-
tésére alapvető értekezés, amely Enea Silvio Piccolomini, Galeotto Marzio és 
egy ismeretlen (esetleg Erasmus Ciolek vagy Mathias Drzevicky) idevágó 
művein keresztül Hunyadi Mátyás messzeható politikai példáját kíséri figye-
lemmel. — Faragó László: A harmadik humanizmus és a Harmadik Biroda-
lom. Az új pedagógia humanista eszménye a politikai ember. — Kerecsényi 
Dezső: Oláh Miklós. Egyéniségének megragadó rajza. — III . Cs. Szabó 
László: Búcsú a vándorévektől. A modern nyugateurópai irodalom szemléje. 
— Gáldi László: A román irodalomtörténet tájrajzi problémái. „Sokkötetes 
tudományos munkától egészen a bakkalaureatusra bemagolt kis kézikönyve-
kig, szinte minden szerző kiemeli, hogy ez vagy az az író moldvai, erdélyi 
vagy havasalföldi származású." Figyelemreméltó fejtegetése egyébként a 
magyar-román irodalmi érintkezéseknek. — Sziklay László: A szlovák roman-
tika pánszláv jellege. — Kardos Tibor: Horváth János Magyar Humaniz-
musa. „Horváth János valósággá emeli, . . . hogy Sz. István óta a legnagyobb 
jelentőségű kulturális mozgalom a Mátyás-kori magyar humanizmus. . ." — 
Gál István: Humanizmus és magyar néptudomány. Ortutay Gyula etnológiai 
munkásságának ismertetése. — IV. Cs. Szabó László: Kárpát kebelében. 
Irodalmi emlékekkel elevenített útirajz. — Bartók Béla: Népzenegyűjtés. 
Részlet a szerző „Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét" c. könyvéből. •— Bóka 
László: Beteg századokért lakolva. Ady helyes kultuszát és műveinek teljes 
kiadását követeli. — Győry János: Középkori szerelem. A szerelmi költészet 
történetlélektani vizsgálata francia példákon. — Kardos Tibor: Horatius Pan-
nóniában. Emlékezés Berzsenyire. — Révész András: Beöthy László (1826— 
1857.) pesti arszlán. A régi Pest víg arszlánjának irodalmi felelevenítése. — 
Uhlár Rudolf: Ady a szlovák irodalomban. — V. Thienemann Tivadar: 
Erasmus. Emlékezés a nagy humanista halálának négyszázados fordulóján. — 
Szvatkó Pál : Csehek és magyarok. A két nemzet irodalmi és történelmi esz-
ményeinek összehasonlítása. — Sárkány Oszkár: Magyarok Prágában. (1773— 
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1849.) A magyar és a cseh irodalom kölcsönhatásának egy érdekes korszaka. 
Berzeyiczy Pál, Sándor István, Kazinczy, Széchenyi, Toldy és mások tapasz-
talatai Prágában. — Illés Endre: Csáth Géza. Emlékezés a tragikus sorsú 
íróra. — Hevesi András: Krúdy Gyula. Emlékezés. 

A Színpad. — II. évf. 7—-8. sz. Benedek András: Az Ember Tragé-
diája tárgytörténete. Áttekinti a tárgyi, szempontból Madáchéhoz hasonló 
nagy terveket, s magyarnak Az Ember Tragédiájában a pesszimizmuson át-
törő ösztönös bizakodást t a r t j a . 

A pesti városháza. — 1937. 2. sz. Szól az ú j főpolgármesterről, 
Karafiát h Jenőről, mint költőről 1909-ben megjelent verseskötete alapján. 

Budapesti Szemle. — 1937. évf. áprilisi, .713. sz. Kornis Gyula: 
A humanizmus történeti alakjai. A humanizmus problémája örök, mindig 
felujuló kérdése az emberiségnek. Amint Európa minden népének szellemi éle-
tében, éppen úgy a mienkben is eltörölhetetlen jelentőségű. Hatása, a változott 
idők szellemi igényeinek megfelelően ma is érezhető, eleven. Az olasz, a francia 
éa az angol világuralomra törő nacionalizmus, a német. nemzeti szocializmus 
sugalló befolyása alatt áll. „Minden kor lelke az antik világnak más és más 
oldalát éli meg s emeli ki nagyobb hangsúllyal: hol az esztétikai-művészeti, hol 
az általános emberi, hol az individualisztikus, hol a szociális szempont lelki 
bevetítése az uralkodó. Az antik kultúra a maga egészében az emberiség szá-
mára történetfeletti, időtlen értéket képvisel." — Pukánszky .Béla: Az ember 
tragédiája és az osztrák irodalom. Madách drámai költeményének 1892-i bécsi 
bemutatója az osztrák irodalomban Wagner-kultuszban és barokk színpadi 
hagyományokban gyökerező misztériumszerű drámai trilógiát sugallt: Hlatky 
Eduard Der Weltenmorgen с. drámáját. Hlatkyt Az ember tragédiája azért kész-
tette drámai trilógiájának megírására, mert veszedelmesen szabad-
szelleműnek, egyenesen vallástalannak érezte a magyar költő művét. 
A bécsi paródia-irodalomban is visszhangra talál Madách munkája 
Josef Leopold Seifert: Die Tragödie Des Mannes, grosse Faschingsoper in fünf 
Bildern frei nach Madách с. paródiája. „Nem irodalmi szatíra, nincs éle 
Madách ellen, csupán a keretet s történeti képrendszert veszi á t tőle, s képei-
ben a nő diadalát mutatja be a férfin." — Voinovich Géza: Kiss József em-
léke. „Balladákat írt a zsidó életből; nem a legjobb munkái ezek szerzőjüknek, 
de a korhangulat és újdon tárgyuk népszerűkké tették. A költő nem rajzolt 
fajképet, nem problémákat, csak színeket vett ez addig mellőzött világból; 
alakjai magyar falusi képekkel, alakokkal folytak össze, beolvadtak a ma-
gyar é le tbe . . . A különleges faji vonásokon felül más értelemben is új tár-
gyakhoz fordul; ilyen volt akkor Reviczky Perditá-ja, nála a De profundis, 
még inkább a Mese a varrógépről... Versei pompás színeikkel sokszor keleti 
szőnyegekre emlékeztetnek. Verse: olvasva kép, hallgatva: zene. Maga-szabad-
jára versel; az ihlet percében szinte felelősség nélkül dolgozott, inkább meg-
alkudott egy-egy különcséggel, csak a zenének kára ne legyen. . . Egész éle-
tét egy nagy tűz melegíti és ragyogja be: a költészethez való ragaszkodás.'' 

Debreceni Szemle. — 1937. jan.—febr. sz. Juhász Géza: Kosztolányi 
Dezső. (Az Egyetemi Kör ünnepélyén mondott rövid emlékbeszéd.) 

Erdélyi Múzeum. — 1936. Í0—12. sz. Rass Károly: A mi regényiro-
dalmunk. Sorra veszi Kós Károly, Makkai Sándor, Szántó György, Nyirő 
József, Tabéry Géza történeti regényeit; szól Székely Mózes, Ligeti, Berde 

Irodai om történet. 6 
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Mária, Kacsó Sándor, Wass Albert, Grandpierre, Bánffy Miklós, Nyírő, Ta-
mási transzilván regényeiről, ismerteti Berde Mária, Kádár Imre, Pakots 
Károly, Nyirő József, Tabéry Géza és Makkai Sándor lélekeleinző regényeit, 
Markovits Rodion és Kuncz Aladár háborús regényeit, Szántó György Stradi-
variját és Karácsony Benő írásait. — Valentiny Antal: Románia magyar 
irodalmának bibliográfiája, összeállításában 69 szépirodalmi, 61 tudományos, 
ismeretterjesztő, 23 vallásos, 11 tan-, 4 hivatalos könyvkiadvány szerepel; 
az időszaki irodalom termése 40. 

Esztétikai Szemle. — 1936. 4. sz. Kozocsa Sándor: Zilahy Károly 
esztétikája. Zilahy esztétikája az érzékre van felépítve. Az írói munkát 
nagyon komoly feladatnak tar tot ta , s ezért a művészet célját nemcsak a 
gyönyörködtetésben látta, hanem a nemzetnevelésben is. Épp ezért a leg-
magasabbrendű műfajnak a tragédiát hirdette. Kritikái sok finom esztétikai 
megjegyzést tartalmaznak. 

Énekszó. — 1937. 5. sz. Szabolcsi Bence: A kurucrilág dalairól. Az 
1660—1790 közti idők magyar dallamanyagát tekinti át. A virginálkönvvek 
főúri dallamvilága a Balassi-formájú dallam továbbélését mutatja. Közös 
sajátosságuk: az aprólékos tagolás, a finom ízekből való összeillesztés, a 
melodikus rímjáték, bizonyos lazaság a koncepcióban. Felötlő a félzárlatra 
és frigzárlatra való hajlam. Alapjában tehát nem kurucvilági muzsika, hanem 
a XVII. század magyar barokk zenestílusa. De mellette jelentkezik népi jel-
legű muzsika is. így a kanásztánc-ritmus. A XVIII. század folyamán ebből 
alakul a verbunkos-et lus . 

Gondolat. — 1937. 1. sz. Kelemen János: A visszahódított Petőfi. 
Illyés Petőfi-könyvének ünneplése, mert ez a könyv úgy mutat ja be a köl-
tőt, mint a magyarság kisemmizett tömegeinek poétáját, aki magányosan, 
majd egy félszázaddal megelőzve korát, kitör a nemesi-polgári irodalom osz-
tályfegyelméből. 

Győri Szemle. — 1936. 10. sz. Jenei Ferenc: Ányos egyik költemé-
nyének hatásához. Az „Egy hív szívnek kedvese sírja felett való panaszai" 
visszhangjaként keletkezett versek sorát megtoldja egy eddig ismeretlen vers-
sel. — Gálos Rezső: Amadé Antal levele feleségéhez. (Adatközlés.) — 8—9. sz. 
Gatterer Ferenc: A Halotti Beszéd „ysa" szavának megfejtése. Szerinte e szó 
így értelmezendő : Iszen. 

Helikon. — 1937. 3. sz. Bözödi György: Kriza János. Kiemeli, hogy 
Kriza már a negyvenes évek elején népevangéliumról beszél. Mint lelkész, a 
felvilágosodás papi típusának mintaképe. Költői tollát 1849-ben tette le, de 
nem szűnt meg a nép művelésén fáradozni. — 4. sz. Kovács László: Pázmány. 
Megemlékezés halálának évfordulóján. — Vita Zsigmond: Reményik Sándor. 
Áttekinti a költő termését; „a szelíd mélázástól a fenyegető áradat harso-
gásáig a hangok gazdag, sokszínű változatait játssza el költészete". 

Kelet népe. — 1937. 1. sz. Kordás Ferenc: Népiség és irodalom. 
„A könyv, a regény, a vers, általában az írás ma már nem olvas-
mányt, nem szórakozást jelent, hanem szellemi tisztulást, öntudatosulást, 
állandó lelki ellenőrzést: a spirituális helytállás kényszerét." Féja Géza: 
Werbőczi. Vita Málnási ödön Werbőczi-tanulmányával. Szerinte a nemzeti 
királyság a legkorlátoltabb rendi öncélúságot rejtegette köpönyege alatt. Tör-
vénykönyvében csak azokat a törvényeket és rendelkezéseket gyűjtötte össze, 
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melyek a bosszúálló rendek vak népgyűlöletének az eredményei voltak. A ma-
gyar nemzeti összetartozás tudatá t sem Werbőczi törvénykönyve, hanem a 
mátyási magyar birodalom emléke tar tot ta fenn a három részre szakadt 
magyar földön. — 2. sz. Marconnay Tibor: A Nyugat 30 éve. „Babits csak 
az engedelmes lakájlelkű és silány írókat gyűjti maga köré." 

Keresztény Igazság. — 1936. 5. Ajkai Is tván: Dukai Takách Judit. 
Megemlékezés az 1836. ápr. 15-én meghalt írónőről. 

Koszorú. — 1937. 2. sz. L. В.: Tűzbe felét. A Vajthó László szer-
kesztésében megjelent Mai Magyar Költők bírálata. „Az antológia ferde tük-
rében minden eltorzul. A jellemvonások nem a mai költészetnek, hanem a szer-
kesztő-kiadók lelkiségének képét adják . . . " Az antológiából kimaradt poéták 
keserű panasza. 

Láthatár. — 1937. 1. sz. Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet 
Erdélyben 1918-tól napjainkig. Szól az Erdélyi Irodalmi Szemle megindulá-
sáról, a Culturáról, a nagyváradi Auroráról, az Erdélyi Múzeumról. — 2. sz. 
Jancsó Elemér: Magyar tudományos élet Erdélyben. (Folyt.) Bírálja a Ko-
runk törekvéseit. A harmincas években szerinte ú j korszak kezdődött az er-
délyi tudományosság életében, s ennek jele a Múzeum-egyesület akciója, ván-
dorgyűlések tartására. — 3. sz. Szegedi Emil: Szenteleky Kornél, a vajdasági 
magyarság Kazinczyja. Megtanította a vajdasági írókat arra, hogy az igazi 
művészet nem lehet cél és program nélkül való. — Nagy József: A külföldi 
magyarság kultúrális életéről. Hetvenhez közel jár az Amerikában megjelenő 
magyarnyelvű napilapok és hetilapok száma. Csak Észak-Amerikában is ma 
több, mint hatvan magyar egyetemi és főiskoli tanár működik. így a magyar 
nyelv és irodalom s történelem tanára Columbiában Takaró Géza, Lancaster-
ben Tóth Sándor; az irodalomtörténeté Clevelandban Reményi József. 

Literature. — 1937. jan. 15. Holló Ernő: Dura Máté. Beszélgetés a 
Gödöllőn élő öreg poétával, akinek első kötető 1889-ben jelent meg. Ország-
szerte énekelték dalai közül ezeket: A faluban a legárvább én vagyok; Tejbe 
fürdik az én rózsám, ha felkel; Nem szeretsz te engemet már. — Febr. 1. 
Kemény István: Tolnai Lajos. A száz esztendeje, jan. 31-én meghalt íróra 
emlékezik. Megállapítása: Tolnai különösen o t t alkotott maradandót, ahol a 
szegény emberek életét és szokásait írta le. A gazdag ember lelkivilágába nem 
tudott beleilleszkedni. — Febr. 15. Kemény Ferenc: Címtan. Szellemes elmél-
kedés az irodalmi kötetek címdivatjáról. — Márc. 14. Vajda János: Kassák 
Lajos ötvenéves. A magyar dolgozók első, hivatott énekesüket benne kapták 
meg; a nagyvárosi proletariátus az ő könyveivel vonult be az irodalomba. 
Az anyát és az anya iránt való szeretetet az ú j magyar lírában senki úgy 
meg nem szólaltatta, mint Kassák. A magyar nyelvet csodálatosan felgazda-
gította. — Ápr. 1. Földessy Gyula: Dóczy Jenő. Érdemei közt kiemeli, hogy 
ő volt az első, aki teljes tudományos és kritikai felkészültséggel és odaadással 
mutatott rá Ady költészetének tradíciós és nemzeti gyökereire; megtalálta a 
Kazinczy- és Nyugat-korszak analógiáit; ő igazolta először tradíciós nyoma-
tékkal a költészet művészi szabadságának elvét; volt bátorsága a proskribált 
Ignotust klasszikus kritikusként beállítani a magyar irodalom történetébe; az 
emigráns Hatvany Lajos regényét érdemo szerint merte méltatni, stb. — Palágyi 
Lajos irodalmi emlékeiből. Tolnairól, Vajda és Komjáthy viszonyáról. — Ápr. 
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15. Tonelli Sándor: Juhász Gyula. Pályájának áttekintése. Értékelése: Juhász 
talán az a poétánk, kinek legtágabb volt az érzelmi skálája. Noviciuskorából 
magával hozta a középkori keresztény misztikumot, a valószínűtlen, szinte 
csak megálmodott, földöntúli szerelmeket, vidéki bolyongásaiból a száműzött 
Ovidius hangulatát, a nagy mesterek átérzéséből a Szép ezer meg ezer külön-
böző formájának szeretetét, és a kultúráltság legmagasabb fokát. 

Magyar Könyvszemle. — 1937. 1. sz. Berkovits Ilona: A pécsi 
püspöki könyvtár festett kéziratai és ősnyomtatványai. (Bemittaitiás.) — 
Turóczi-Trostler József: Nosce te ipsum. Egy XVII. századi magyar verssel 
ellátott emblemalap ismertetése. — Lavotta Rezső: Verseghy Ferencnek egy 
ismeretlen kéziratáról. Az előkerült kézirat: A Parnassus hegyén zengedező 
magyar Musának szózati. 

Magyar Kultúra. — 1937. 2 sz. Marosi Arnold: Arpádházi művészetünk 
nemzeti vonásai. Ilyen vonások csak a faragványos kövekben találhatók; min-
táik a pannóniai barbár-római emlékek. De megállapítható valamelyes bizánci 
vonás is (az egyenlőszárú kereszt), viszont távol Kelet művészetére emlékez-
tetnek az állatviadalos és griffes bronzveretek. Van némi szerepe a szimbólu-
mokban a pogányságtól átvett állatalakoknak is. — 4. sz. Vajtai István: 
Nemzeti irodalmunk szerepe a nevelésben és a pályaválasztásban. Az irodalom 
nálunk a keresztény erkölcsiség kifejezője. Tanításában a helyes mód: a lélek-
nek megrendítési lehetősége és az élet metafizikai célja felé terelése. — 7. sz. 
Csávásy Alice: Móricz Zsigmond igazi arca. Régen támadó kedvű volt, de 
ma sem nevezhető optimistának. — 8. sz. Alszeghy Zsolt: Pázmány Péter. 
Megemlékezés halálának háromszázados évfordulója alkalmából. 

Magyar Szemle. — 1937. évf. 1. sz. Schaffer Károly: Vörösmarty, a 
nagytehetségű ember lelki egyensúlya. Az alkati lélektan szempontjából meg-
határozza Vörösmarty kedélyvilágát és foglalkozik a költő halálát okozó 
betegséggel. — Bisztray Gyula: Színházi szemle. Kritikai beszámoló a Nem-
zeti Színházban játszott darabokról. — Kilián Zoltán: A vers újjászületése 
a rádióban. A magyar rádióhallgató megszavaztatása után kiderült, hogy a 
közönség szívesen hallgatja a rádióban előadott verseket. — 2. sz. Neller 
Mátyás: Életrajzok kora. A lélektani érdeklőd«, az individualista és kollekti-
vista világnézet, a hősi kultusz erősbödése magyarázza az életrajzi regé-
nyek kedveltségét. — 4. sz. Karsai Géza: Törzsi és táji irodalomszemlélet. 
Részletes ismertetése Josef Nadler irodalomszemléletének. 

Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung des 
Deutschtums. — 1937. 4. sz. Charlotte Bauschinger: Das deutsche Buch 
in fremden Sprachen. A magyar fordítások száma 1935-ben 145; de a többség 
a legkönnyűbb szórakoztató irodalom terméke. A megválogatásban is az igazi 
németségtől távolálló szempontot vesz észre. 

Napkelet. — 1936. évf. 11. sz. Bisztray Gyula : Budavár visszavételé-
nek irodalmi emlékei. Cserei Mihály históriáját, Mészáros Ignác Kártigámját, 
Földi János költeményét, Csiky Gergely Petneházyját, Rákosi Jenő Budavár 
megvételét és Jókai Az utolsó budai basa c. elbeszélését ál l í t ja bele a történelmi 
esemény keretébe és tárgyalja azokat irodalmi szempontból. — 12. sz. Marék 
Antal: Üj találkozás a Színek és évekkel. Hangulatkép Kaffka Margit regé-
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nyének új kiadása alkalmával. — Kállay Miklós: Kosztolányi Dezső. Személyi 
vonatkozású emlékek felelevenítése. — 1937. évf. 2. sz. Sárkány Oszkár: 
Szent Maurus és a zoborhegyi remeték legendája. Szent Mór egyszerűen, min-
den alakítás, minden irodalmi átköltés nélkül beszéli el nekünk mindazt, amit 
a két szentről hallott. — Claúser Mihály: A huszonötéves Irodalomtörténet. 
Kevés tudományos' folyóiratot jellemzett annyira a személytelenség és a tár-
gyilagosság, mint éppen az Irodalomtörténetet. —• Hankies János: Leffler 
Béla. Tudós volt, világosfejű, a tudomány haladásának azon a határívén, ahol 
a mával leginkább érintkezhetett. — 4. ez. Koppány István: Pázmány, 
a háromszázéves ,,halott'' s a mindig élő. Pázmány történelmi szerepének és 
kulturális jelentőségének áttekintése. — Földessy Gyula: Dóczy Jenő. Törek-
véseit alaposság és széles látókör jellemzi, felvetett problémáit, mint kritikus, 
igyekezett minden oldalról megvilágítani. Maradandó becsű szépirodalmi alko-
tásai: Aranyról írt életképei és legnagyobb műremeke: Kazinczy öregkori sze-
relméről szóló rajza, a Dédácsi idill. 

Pannonhalma. — 1937. 1. sz. Juhász Gergely: A magyar nyelv közép-
ponti szerepe a reformkorban. A felvilágosodás és a magyar nemzetiség szin-
tézise Bessenyei egyéniségében és írásaiban talált magának először kifejezés-
formát. A magyar nemzeti gondolat megindulását nem zavarták meg kicsi-
nyeskedő felekezetiéskedések. De a magyar nyelv elsőségéért küzdő írókat és 
a rendiség szelleméhez görcsösen ragaszkodó magyar nemességet világok válasz-
tották el. A rendi Magyarország Dugonics Etelkájából tanulta meg szeretni 
magyarságát. 

Protestáns Szemle. —' 1937. 2. sz. Schulek Tibor: Ismeretlen Bornemisza-
levelek. A közölt levelekből kitűnik, hogy Bornemisza 1584 első felében halt 
meg. Érdekes adatok kerülnek elő a század könyvterjesztésére vonatkozólag is. 
— 3. sz. Payr Sándor: Az elveszett Csepregi Graduál. Nyoma van annak, 
hogy a XVII. században Dunántúl egy nyomtatott Csepregi Gr-aduál is hasz-
nálatos volt. — 4. sz.. Nagy Miklós: Endrődi Sándor, mint képviselőházi 
naplószerkesztő. Endrődi gondolata volt a nyomtatott naplókhoz kimerítő betű-
rendes mutatót készíteni. 

Ungarische Jahrbücher.— 1937. 2—3. sz. Er. Valjacev: Die Pressburger 
Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften. A Windisch által 1761-ben ala-
pított tudós csoportosulás alapszabályainak közzététele. 

Vasi Szemle. — 1937. 1—2. sz. Marék Antal: Négy dunántúli lírikus, 
ősz Iván az élet céltalanságára jutot t el, de istenszeretete szordinót tesz 
nyugtalanságára. Az erkölcsi erő és a rimek tiszta muzsikája egyszerűen pre-
desztinálja a költőt egyszerű ritmusú s gondolatú népdalszövegék írására. 
A jobbágyivadék Bárdosi Németh János lelkében ősi örökség a hit; távlata az 
örökkévalóságig terjed, s ezért szánnazásától a kozmosz végső értelméig szá: 
guld a képzelete. Kocsis László költészetét egyedülisége határozta meg. Egyre 
önmagát gyötri, s ami lelkén és az Istenen túl van, az csak olyan élménye, 
mint a kolostor ablakán kibámuló barát számára az értelmes mozgású ember. 
De van érzéke a szociális igazság iránt is. Pável Ágoston a szlovén erdők mé-
lyéből jött; súlyos szavai mögött súlyos gondolatok fekszenek. 
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Kozma Andor ismeretlen époszterve 
Zrínyi Miklósról, a költőről. 

Eddig az irodalomtörténet Kozma Andornak három époszáról, vagy 
ahogy б nevezte: költői regéjéről tud: a Túrán-ról, a Honfoglalás-ról és a 
Petőfi ről. A Kozma-hagyaték rendezése közben, amelyet a költő fiának, leveldi 
Kozma István úrnak szíves, kitűnő bizalmából végzek, sikerült a nagy költő-
nek egy eddig ismeretlen éposztervét, sőt a tervezett eposznak néhány töredé-
kes sorát is felfedezni. 

Maga az époszterv szinte szerves kiegészítő része Kozma Andor nagy 
célokra törő munkásságának. A Túrán a magyarok őskorával, a Honfoglalás 
az Árpád-korral foglalkozott. Szinte természetes volt, hogy e nagyszabású 
írói programm során most a nemzet történetének katasztrófákban és hősies-
ségben, végzetességben és válságokban oly fontos és érdekes korszaka, а XVI. 
és XVII. század kerüljön sorra. 

A mű tervének idejéről pontos feljegyzések nincsenek. Azonban szinte 
bizonyos, hog)' az a Honfoglalás után, tehát 1925 után keletkezhetett. 1921-
nél előbb semmiesetre sem, mert a költő forrásai között már említi Ferenczi 
Zoltánnak Zrínyiről szóló fejtegetését, amely a Budapesti Szemle 1921-i év-
folyamában jelent meg. 

Az époszterv több tekintetben nagyon érdekes. Először is a nagy költő 
dolgozásmódjára fontos, költői műhelyének megismerésére jellemző. Azután azt 
is feltárja, hogy milyen szempontok szerint készült volna a kétségkívül érde-
kes mű. 

Az éposz széles kortörténeti tanulmányok alapján épült volna fel. A költő 
behatóan tanulmányozta a kort, annak főbb alakjait, de különösen nagy sze-
retettel kutat ta Zrínyinek, a költőnek sorsát, pályájának érdekes eseményeit, 
életmunkájának vezető eszméjét. Művének forrásai közül elsősorban Takáts 
Sándor munkáit kell említenünk, akinek a költő tisztelője, őszinte jóbarátja 
is volt. A forrásanyag nagy része Takáts munkáin, különösen Takáts Sándor 
Zrínyi emlékezete (Kisfaludy Társaság, 1918) című művén, a Zrínyi-életrajzok 
gondos tanulmányozásán alapult, de Kozma részlettanulmányokat is nagy sze-
retettel végzett, így például Toldy László Szluha László emlékezete című em-
lékbeszédének (Történelmi Társulat, 1880) a Zrínyi könyvtárára vonatkozó 
adatait is kikutat ta s Ferenczi Zoltánnak Zrínyi jelszava (Budapesti Szemle, 
1918) című művét is lelkiismeretesen felhasználta. 

A mű gerince kétségkívül magának Zrínyinek, a költőnek regényes, színes 
élete lett volna, komoly, hősies felfogásban. Évről-évre haladva állítja össze 
a költő Zrínyi életének legfontosabb adatait. Leveleiből, költeményeiből sok a 
szószerinti idézet, látszik, hogy Kozma ezeket bele akar ta szőni munkájába. 
Részletesen szólt volna szerelmeiről, ifjúságáról, hadjáratairól. De az orszá-
gos eseményekre is igen nagy figyelemmel volt. Ez Kozmának, a költőnek jel-
lemző látásmódja; nagy figyelemmel kíséri jegyzeteiben az országgyűlési ta-
nácskozások rendjét és tárgyát, amelyekben a magyarság ügyének fordulatait 
s a nemzeti lélek történetének egyes fejezeteit ragadja meg. Szinte évről évre 
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feljegyez minden nevezetes adatot, amit felhasználhat, a piros ceruzával gon-
dosan aláhúzza, amit fontosnak tart. A tartalom fontosság-fokozatait azon 
ban nemcsak így jelzi, hanem, míg a kevésbbé fontos részek fekete irónnal íród-
nak, addig a fontosabb dolgokat piros ceruzával jegyzi be, szinte pedáns for-
rásmegkülönböztetései folyamán. Nagy figyelmet szentel a bécsi udvarhoz 
való viszony különböző fordulatainak, még inkább az erdélyi fejedelemhez 
való kapcsolatnak. Általában e forrásanyagnak a következő főtulajdonságait 
lehet kiemelni, mint Kozma Andor Zrínyi-élményének főbb elemeit: 

1. Zrínyi Miklósban a költő elsősorban a magyar szabadság-kultusz 
egyik legszebb kifejezését és megszemélyesítőjét ünnepelte volna. E szabad-
ság-kultusz kiterjedt Zrínyi életviszonyainak minden részletére, vallási vonat-
kozásban is, de elsősorban a költő politikáját, politikájának ősforrását akarta 
vele Kozma jellemezni. 

2. A jegyzetek során a költő mindenütt kiemeli Zrínyi emberies felfo-
gását, különösen mikor jó bánásmódot követel a katonák számára. Például 
a katonák megveretését nem tartja a vitézi rendhez méltónak. 

3. A jó európai — jó magyar koncepció áthatja az egész tervezetet. 
4. A mű különös figyelmet szentelt volna Zrínyi egyes művei keletke-

zési körülményeinek, s az emberben a költőt különösen kiemelte volna; ebben 
is van ennek a tervezetnek vonzó érdekessége. 

5. Érdekes vonása Kozma felfogásának, hogy Zrínyit párhuzamba állítja 
Széchenyivel. A_ rágalomnak, a félreismerésnek, a közönynek és a gúnynak 
ugyanolyan áldozata volt mindkettő, mint e hazának nagy emberei általá-
ban, de míg Széchenyi halálával egyre emelkedett és Arany szavaival a ma-
gyarság éltető eszméjévé lett, Zrínyi Miklóst sokáig elfeledte a hálátlan 
nemzet. 

A mellékalakok adataira is kiterjedt a költő figyelme, különösen Páz-
mány Péter alakját tanulmányozta nagy figyelemmel. lá tsz ik , hogy a mű 
tekintélyes része foglalkozott volna Pázmány hatásával és befolyásával, Zrí-
nyivel és korával kapcsolatban. Montecuccoli is néhány részletesebb és köz-
vetlenebb vonással jelenik meg. Különösen érdekli a költőt Draskovich Euzé-
bia alakja. Figyelmet szentel Zrínyi halálának és a Zrínyi-család végzetének. 

Milyen formában írta volna meg tervezett művét? A megmaradt néhány 
sor azt mutatja, hogy eleinte rímes disztichonokkal kísérletezett: 

Férfiút énekelek, ki látta leszállni honára 
Zordan a szörnyű halált s hős szíve harcra riadt. 
Császári kegyekre, de még dicskoszorúra se v á g y v a 
Nein remegett sohasem a maga sorsa miatt. 
Két jó fegyvere volt: az egyik a lant, a másik a kard, 
S jelszava egy: ne bántsd a magyart , ne bántsd a magyart! 

Lehet azonban, hogy ez a futólagosan odavetett nyers pár sor csak 
a mű előhangjának vázlata. Hogy a munka maga ebben a versnemben író-
dott volna, nem bizonyos. Hogy csak kísérletről volt szó, mutatja, hogy a 
költő elégedetlenül áthúzta ezeket a sorokat is. Álta'ában a költő nagy kri-
tikával dolgozott. Mutatják ezt fogalmazványai, amelyek eddig megjelent 
műveire, illetve azok keletkezésére és végleges szövegezéseire nézve érdekes 
adatokat foglalnak magukba, s a költő munkájának lelkiismeretességét, sok 
tekintetben kényes ízlését árulják el. 
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Az époszterv főjelentőségét abban látom, hogy Kozma Andor költői 
szerepkörének folytonos emelkedését és nagyszabású lendületét egészíti ki. 
E nélkül a terv nélkül nem let t volna teljes az a nagy koncepció, amelyben 
Kozma Andor végső nemzet-élménye jutot t kifejezésre, az a hősies nagy: 
nemzet-élmény, amely a háború és a forradalmak tragikus eseményei után 
a nagy költő utolsó éveinek nemes éltetője volt. Dr. Merényi Oszkár. 

Elhánytak. 
ÁGOSTON KÁROLY (darvai és huszti), pápai kamarás, nv. gimn. tanár,: 

szül. Huszton (Máramaros vm.) 1847 január 27-én, megh. Eperjesen 1937 már-
ciusában. — 1877—19<)2. az eperjesi kir. kat. főgimn. tanára volt. Cikkei: 
Szatmári Hetilap, Idők Tanuja, M. Állam, Alkotmány, Sárosm. Közi., Eper-
jesi Lapok. — Munkái: Mark Dávid ifjúsági szent beszédei. Ford. Eperjes, 1887. 
— Da Montefeltro Ágoston conférence-beszédei. Ford. U. o., 1890. — Mária 
hűséges leánya. Imakönyv. Störmann B. után. U. o., 1894. (3. kiad. n. o., 
1911.) — Milleniumi gondolatok. U. o., 1896. 

BANCSÓ ANTAL, dr. theol. h. c., ny. ev. tanár, szül. Kisbabosban 
(Győr vm.) 1851 február 24-én, megh. Budapesten 1937 januárjában. — Előbb 
Eperjesen, majd Sopronban tanított . Cikkei: Prot. Szemle (1904. A Biblia 
a könyvek könyve; 1909. A munka jelentősége a szociális mozgalomban), Ev. 
Egyh. és Isk., Ev. Népisk., Sopron (1902/3), Soproni Napló (190/34), stb. 
Tanulmánya: soproni ev. tanítókép. érte6. (1901. A rationalistikus világnézet 
nyomai iskoláinkban), tanévmegnyitó beszéde: soproni ev. lyc. értés. (1910). 
Leford. Luther Márton: Felelet VIII. Henrik angol királynak c. röpiratát 
(megjel. Luther egyházszervező iratai. Pozsony, 1906. c. köt.-ben). — Mun-
kái közül irodalmi jellegűek: Ünnepi beszéd márc. 15. ötvenéves fordulóján. 
Sopron, 1898. — Becsület és párbaj. U. o., 1899. 

BARÁT (1885-ig Freund) ÁRMIN, kir. és ny. min. tan., szül. Illaván 
(Trencsén vm.) 1860 ban, megh. Budapesten 1937 február 26 (temetés napja). 
— Temesvárt m. szellemű német napilapot szerkesztett 1905-ig. Ekkor br. Fejér-
váry Géza miniszterelnök Budapestre hívta a miniszterelnökségi sajtóirodába, 
melynek 1911 —15. főnöke volt. Pallós Ignác vasúti vállalkozó bukásával kap-
csolatban Fehér Armad hírlapíró megtámadta a P. Hirl. 1913. VI. 12. szá-
mában. A cikkből sajtóper lett, mely Fehér fölmentésével végződött — 
Arany János, Kiss József, Tompa Mihály s más m. költőkből készült műfordí-
tásai a hazai és külf. német lapokban. Magyarul is írt úgy versben, mint pró-
zában. — Irodalmi jellegű m. kötetei: A temesvári m. színészet állandósítása. 
Temesvár, 1896. — Szerelmes versek. í r ta Lenau Miklós. Ford. Békéscsaba, 
1918. — Dalok könyve. I r t a Heinrich Heine. Ford. Bp., 1923. — Költemények. 
Irta Lenau. Ford. U. o. (1923). 

BÉKEFI (Szaller) ISTVÁN, ny. városi iktató, szül. Székesfehérvárt 1848 
december 15-én, megh. u. o. 1937 március 8 án (tem. napja). 1868—1878." 
vidéki színész, 1878—1919. városi tisztviselő volt. — Első novellája 1877. 
jelent meg a Boross Mihály szerkesztette Székesfehérvárban. — Színművei: 
Helén. Dráma 3 felv., dicséretet nyert a M. Tud. Akad. Mészáros-pályázatán 
(bemut. Székesfehérvárt 1904. I. 6.); A csavargó. Falusi életkép 3-felv. (ira-
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to t t 1909-ben, bemut, u. о. 1912. III . 8.). — Munkái: Elbeszélések. Székes-
fehérvár, 1890. — Az élet útjain. Üjabb elbek. U. o., 1893. 

BERNÁT (1903 ig Singer) OTTÓ, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. Keszt-
helyen 1872-ben, megh. Budapesten 1937 március 27-én (tóm. napja), évekig 
tartó betegség után. — Atyja dr. Singer Bernát rabbi. A jogot Bpen végezte s 
1905. nyitott ügyvédi irodát. Még joghallgató korában az Egyetértés b. munka-
társa és külpolitikai rovatvezetője lett. Utóbb a P. Napló (1912), N. P. 
Journal, Biidapest (1918), Világ (1912—), M. Hirl. és Esti Kurír vezércikk-
írója és közgazd. rovatvezetője volt. — Egyetlen előttem ismert verse: 
M. Géniusz (1895). 

BOSSÁNYI (1915-ig Nitsch) ÁRPÁD JÁNOS, dr. theol., m. k. kor-
mányfőtan., pápai kamarás, r. k. plébános, szül. Aranyidán (Abaúj-Torna vm.) 
1879 június 24-én, megh. M agyarkereszt úron (?) 1937 januárjában. — Teoló-
giai tanulmányait a szepesi püsp. papnevelőben és a bécsi egyetemen elvégez-
vén, 1902. Szanyon káplán, 1903. Győrött szentszéki jegyző, 1907. az orsolyi-
ták leányiskolájának igazgatója és püspöki titkár lett. 1909—11. Rómában 
tartózkodott s a vatikáni levéltárban kuta to t t a győri egyházm. történeti emlé-
kei után (a győri egyhm. okmánytára kéziratban maradt). 1911. Magyar; 
keresztúr plébánosa, 1923. a kapuvári kerület alesperese, 1929. kormányfőtan, 
lett. — Regénye: Élet (1910. A Papné.) Szerk. a Gyermek- és Ifj. Színpadot. 
— Novellája: Várom a föltámadást. Győr (1904). Valamennyi Nitsch néven. 

BRAUN RÓBERT, dr., magántisztviselő, szül. Aradon 1879-ben, megh. 
Budapesten 1937 február 12 én. — Tanulmányait a bpi egyetemen elvégezvén, 
Lippán és Marosvásárhelyt volt keresk. isk. tanár. 1915. a Fővárosi Könyvtár-
hoz került, ahol legutóbb mint főkönyvtárnok működött. 1918. Jászi Oszkár 
nemzetiségi minisztériumába kinevezte osztálytanácsosnak. A forradalmak után 
elvesztette állását s különböző könyvkiadóvállalatoknak dolgozott. Tanulmány-
utat tett Észak-Amerikában; erről írt beszámolója a marosvásárhelyi női 
f. keresk. isk. értesítőjében (1910/11). Ügy Amerikában, mint Londonban és 
Milánóban több előadást tartott. Egy ideig Jászi Oszkár mellett társszerk. 
volt a XX. Ssíbaának, legutóbb főmunkatársa a Századunknak. Irodalmi 
érdekű cikkei: XX. Század. (1913. A falu lélektana; Goga Oktavián a m. 
kultúráról; 1917. Hazai szlovén irodalom; Rákosi Jenő már megint védi az 
irodalmat; Arany János és a háború; 1918. Ibsen és a háború; Móricz Zsig-
mond megleckéztetése; A katolikus sajtómozgalom; 1919. Eötv-ös a kommu-
nizmusról; Riedl Frigyes a nemzetiségi kérdésről és a demokráciáról), Könyvtárt 
Szemle (1914. M. szerkesztőségi könyvtárak). — Munkái közül körünkbe vág: 
Kormányzóságom története. Utópia. Angolból. (Modern Kt. 164/6.) Bp., 1912. 
(V. ö. Kormányzóságom történetéből. Marosvásárhely, 1911. c: fordításával ) 

DÁLNOKY NAGY LAJOS, dr. jur., udv. tan., ny. alispán, szül. Miskol-
con 1862 április 9-én, megh. Aradon 1937 márciusában. — Ref. A jogot Bpen 
elvégezvén, 1886. Borsod vm. tb. aljegyző, 1887. belügymin. s. fogalmazó, majd 
aradvm. főispáni titkár, 1891. pedig aradvmi főjegyző s végül 1899. alispán 
lett. Állását az impériumváltozásig töltötte be. Miskolcon temették el. — 
Első műfordítása Lessingből 1879. jelent meg a, Főv. Lapokban, mely lapnak 
1883—1891. rendes dolgozótársa volt. Eredeti és fordított versei később is 
megjelentek bpi és aradi lapokban. — Munkái: A harag. Bp., 1891. (Dálnoky 
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Lajos álnéven. Bemut. bpi Nemz. Szính. 1891, I I I . 23.) — Házasság. Vígj. 
1 felv. U. o., 1894. — Tavasz — ősz. (Versek.) Arad, 1922. (Innen teljes 
nevével.) — Fény — árny. (Versek.) U. o., 1923. — Karnevál. (Farsangi 
praeludium. 1 felv.) U. o., 1926. — Toi et moi. Irta Paul Géraldy. Ford. 
U. о., é. n. (Osvát Erd. lexikona szerint 1928-ig öt kötete jelent meg Aradon.) 
— Kéziratban maradt színművei: A pletyka. Vígj. 2 felv. (bemut. bpi Nemz. 
Szính., 1906, V. 4 ) ; Az attaché apja; Vígj. 3 felv. (M. Szính., 1908, IV. 4.). 

DOBAY FERENC, hírlapíró, megh. Gyulán (Békés vm.) 1937 január 
10 én (tem. napja), 72 éves korában. 

DÓCZY JENŐ, dr., ny. min. o. tan., szül. Nagykőrösön 1881-ben, megh. 
Budapesten 1937 március 8-án. — Ref. Atyja dr. D. Imre. Középiskoláit Debre-
cenben, a jogot Bpen elvégezvén, 1909. a földmívelésügyi minisztérium szolgá-
latába lépett. 1928 előtt nyugdíjba ment, majd elvállalta a Mezőgazd. Múzeum 
könyvtárának vezetését. A nagykőrösi családi sírboltba temették. — A Ma-
gyarság, majd az Uj Magyarság belső munkatársa, az Uj M. Szemle és a 
Napkelet kritikusa volt, — Munkái: Tehetség és iskola. Bp., 1910. — Egy nap 
Arany János életéből. (Novella.) U. o., 1922. — Ignotus irodalomtörténeti 
modora és jelentősége. U. o., 1934. — Arany János (Életképek.) U. o., 1930. 
— A mezőgazdasági irodalom első századainak könyvészete. U. o., 1934. 
(Wellmann Jenő- és Bakács Istvánnal). — Dédácsi idill. Kazinczy Ferenc 
apokrif naplója. U. o., 1937. — Kiadta Ady Endre válogatott verseit. U. o., 
1921. — Szerk. Földessy Gyulával az Ady-Múzeumot. — Álneve: Acherontinus. 

ENGYELI JENŐ, hírlapíró, megh. Pozsonyban 1937 január 25-én, 72 
éves korában. Mint fiatal ember megalapította a Pressburger Presse c. heti-
lapot; a cseh megszállás után a Grenzbote főszerkesztője lett. Elvétve m. la-
pokba is dolgozott; pl. B. Hirl. (1907. II. 10. sz. Hol temették el Árpádot?), 
P. Hirl. (1907, 909), stb. 

ERÉNYI NÁNDOR, hírlapíró, szül. Sátoraljaújhelyen 1879-ben (A Főv. 
Lapok 1899. I. 15. sz. szerint 1878-ban), megh. Budapesten 1937 február 17-én, 
hosszas betegség után. —• Ref. Aty ja (1868-ig Ehrenreich) Jakab orvos (Sz. II. 
1420. h.); 19,04. nőül vette Guttmann Annát. Középiskoláit szülővárosában, 
a jogot Bpen végezte. Három évet Párizsban és Londonban töltött, ahol a szín-
házi viszonyokat tanulmányozta. Már diákkorában írt novellákat és szính. 
kritikákat vidéki lapokba. Bpen először a Palágyi Menyhért szerkesztésében 
megjelent Jelenkor c. kritikai folyóirat munkatársa volt. 1897. a M. Nők Lapja 
s. szerkesztője lett s e lapnak a Főv. Lapok kai való fúziója után ez állását 
utóbbi lapnál is megtartotta. Külföldről való visszatérése után a P. Napló 
(1903 - 9 1 0 ) színi referense lett , 1910/11. a Világ, 1913/4. a B. Hirl. színi 
kritikusa volt. Az Est-Ъе megalapítása óta dolgozott s legutóbb színházi rova-
tának szerkesztője volt. Újabban a Magyarország-ba is írt. 1910-től haláláig 
a M. Színpad e. szính. újs. fel. szerkesztője is volt. — A Főv. Lapok id. cikke 
szerint 16 éves korában jelent meg I f j ú álmok c. novellás kötete, melyet a 
sajtó elismeréssel fogadott (bibliográfiailag ismeretlen). Egyéb munkái: Quo 
vadis? Reg. I r ta Sienkievicz Henrik. Ford. Bp., 1904. (2 köt.) — Budapesti 
erkölcsök. 70 karcolat. (Vidám Kt. 2.) U. o., [1910]. (Többekkel). — Szín-
házi históriák. 64 humoros eset. (Vidám Kt. 3.) U. o., [1910]. (Többekkel). — 
Színészek és ripacsok vig esetei. (Vidám Kt. 23.) U. o. [1915]. (Bródv Miksa-
és Tábori Kornéllel). — Álnevei: Eyolf; Tartarin; Ügyelő; Zeta. 



FIGYELŐ 9 1 

FEKETE (1876-ig Gross) IGNÁC, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. 
Nagykálióban (Szabolcs vm) 1858 október 18-án, megh. Budapesten 1937 már-
cius 7-én. — Izr. 1886. nyi tot t ügyvédi irodát a fővárosban. Titkára, majd fő-
ti tkára volt a M. Fővárosi Malomegyesületnek, titkára, majd alelnöke s végül 
tiszt, tagja a M. Hírlapírók Orsz. Nyugdíjintézetének. 1875-től jelentek meg 
tárcái és cikkei miskolci lapokban. 1880. s. szerk. volt a Gazdasági Mérnök-
nek, 1882. az Ellenőr, 1883. a Nemzet b. munkatársa s közben 1884-től a 
Világosság c. szabadkőműves lap főmunkatársa is volt. Főmesteri és felavató 
beszédei a Kelet c. szabadkőműves lapban. 

GEDULY HENRIK, dr. theol. h. c., m. kir. titkos tan., felsőházi tag, 
ev. püspök, szül. Bécsben 1866 október 24 én, megh. Nyíregyházán 1937 február 
18-án. — A teológiát Pozsonyban elvégezvén, 1888— 91. zólyomi, 1891—96. 
nyíregyházai s. lelkész és vallástanár, 1896-tól nyíregyházai lelkész s 1911-től 
a tiszáninneni ev. egyházker. püspöke volt. Lelkészelnöke volt a magyarhoni 
ev. egyetemes közgyűlésnek. Egyik alapítója volt a Szabolcsvm. Bessenyei 
írod. és Művészeti Körnek. — Szerk. a Zólyomvmi Hirlap-ot, a Nyíregyházi 
Hirlap-ot, az Ev. őrálló-1 és az Ev. Homiletikai Folyóirat-ot, valamint a Gon-
dolat c. teol.-filozófiai folyóiratot. — Irodalmi vonatkozású művei: Emlék-
beszéd a m. nemzet államalkotása ezeréves évfordulója alkalmából Nyíregy-
háza, 1896. — Nyíregyháza az ezredik évben. U. o., 1896. — Gyászbeszéd 
Busbak Adám elhúnytára. Losonc, 1899. — A gyámintézet müve vetés és ara-
tás. Beszéd. Miskolc, 1900. (vagy 1905). — Alkalmi beszéd Kubinyi Albert 
,. . egyh. felügyelő... működésének 50. évfordulóján. Eperjes, 1907. — Háború 
és vallás. Nyíregyháza, 1915. 

HUBAY (1890-ig Huber) JENŐ (1909-től szalatnai) dr. phil. h. c., udv. 
és m. kir. titkos tan., a Zeneműv. Főisk. örökös főigazgatója, a M. Tud. Akad. 
és a Petőfi-Társ. t. tagja, a Korvin-lánc tulajdonosa, szül. Pesten 1858 szep-
tember 15-én, megh. Budapesten 1937 március 12-én szívszélhűdésben a város-
gazdasági bizottságban tar to t t beszéde közben. — R. kat. Hegedűtanulmá-
nyait a Nemz. Zenedében s Berlinbon Joachim Józsefnél végezte. 1882—85. 
a brüsszeli kir. zenekonzervatóriumban Vieuxtemps utóda volt a hegedű tanári 
tanszéken. 1885. az Orsz. M. K. Zeneakadémia tanára lett, majd 1919—24. a 
Zeneművészeti Főisk. igazgatója, 1925-től 34. főigazgatója volt. A felsőházba 
ez a Főisk. választotta be. 1937. titkos tan. címet kapott. Temetésén Hóman 
Bálint vall. és közokt. miniszter búcsúztatta. — Cikkei sorából irodalomtört. 
vonatkozású Petőfi befolyása a m. zenére c. dolgozata, mely eredetileg a Főv. 
Lapok 1888. évfban jelent meg s amelyet a Petőfi Múzeum is átvett. Ugyanő 
egy Petőfi-szimfóniát is szerzett. 

HUNYADY JÓZSEF, dr. phil., ny. gimn. tanár. szül. Kisszebenben (Sá-
ros vm.) 1870-ben, megh. Budapesten 1937 január 28-án. — Róm. kat. Latin-
magyar-görög szakos. Hosszú ideig szolgált Aradon a kir. kat. gimnáziumban, 
majd Bpen az I. ker. Werbőezy-gimnáziumban. — Munkái: A névmások jelen-
tése és mondattani szerepe. Bp., 1896. — A m. helyesírás rendszere. (Iskolai 
Zsbkt. 2/3). Arad, 2. bőv. kiad. 1903 (3. jav. kiad. U, o., 1907). 

JASZ GÉZA, ny. magántisztviselő, szül. .Jobbágyiban (Nógrád vm.) 1863 
február 12-én, megh. Budapesten 1937 február 11-én. — A M. Földhitelint. 
tisztviselője volt. 1904 augusztusáig a Tornaegyletek Orsz. Szövetségének tit-
kára, utóbb a M. Túristák Egyesületének alelnöke volt. — Cikkei: IS. Uirl., 
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Egyetértés régi Élet, Földrajzi Közlem., Sport-Világ. — Munkái: A fejlődés 
törvényei kill. tek. a társadalmi és a gazd. életre. Bp., 1893. — Az igaz, a jó 
és a szép eszméje. U. o., 1910. 

KENDE JULISKA (özv. széki gr. Teleki Sándorné, kölesei), v. b. t. t, 
özvegye, a Petőfi-Társ. r. tagyja, szül. Pesten 1864 március 7-én, megh. Buda-
pesten 1937 március 15-én. — Rém. kat. Szülők: K. Kanut, Kállay Ida. 1886 
okt. 31. ment férjhez Cégényben. 1919 aug. 13. lett özveggyé. Néhány héttel 
halála előtt agyvérzés érte. 1905. lett a Petőfi-Társ. tagja. — Elbeszélései és 
cikkei: Hazánk (1895), Üj Idők (1898—), B. Napló (19,00/1, 03, 09), M. Hirl. 
(19,01/5),. Jövendő (1903), M. Lányok (1904), A Hét (1905, 09, 11), Vas. Ujs. 
(1906, 10), Az Ujs. (1908, 15/6), Világ (1911/2, 14, 16, 18), B. Hirl. (1912, 
14/50, M. Figyelő (1912), P. Napló (1913, 17/8), stb. — Munkái: A bevándor-
lók. Elbek. Bp., 1898. (a címbeli elb. először Ű j Idők, 1898. Több kiadást ért. 
Legutóbb: Milliók könyve. 17. sz. Bp., 1916. Németül. Ford. Arthur S. Eben-
thal. Wien—Lpzg., 1905). — Ugody Lila. Reg. (Színes Könyvek. I : 1. 2.) U-
о., 1900. (először: Űj Idők, 1900. évf. — 3. kiad. Bp., 1920. és ugyanakkor 
a Koronás Regények c. gyűjteményben is, mint a gyűjt. 18. kötete). — A be-
törők. (Színes Könyvek. I : 12/3.) U. o., 1902. (2 köt. elb.) — Vadászat és 
egyéb elbeszélések. (M. Kt. 339.) U. o., (1903). — Csak egy bokor muskátli. 
U. o„ 1904. — A fölfelé ziillők. Reg. U. o., 1904. (Először: Üj Idők, 1903. évf.) 
— Enyém? A Kisfaludy-Társ. Lukács Krisztina-díjával jutáim, reg. U. o., 
1906. (Először: Űj Idők, 1905. évf. Üj kiad. Egyet. Rt. X X I I I - 9. U. o., 
1907.) — A nagyon gazdag leány. (Monológ. 154.) U. o., 1905. — Régen. U. 
o., 1907. — A hét szilvafa árnyában. Elbek. U. o., 1909. — Judith. Reg. 
U. o., (Először: Üj Idők, 1909. évf.) — A feminizmusról. U. o., 1911. — 
Nagy asszonyok élete. U. o., [1912]. — Fejlődés. (Orsz. Ismeretterjesztő 
Társ. Kiadv. 7.) U. o., 1912. — Kincsesláda. (Modern Ifj. Kt. 8.) U. o, 1914. — 
Ez az! Reg. U. o., 1915. (Először: Űj Idők, 1914. évf. s németül: P. Lloyd, 
1914 : 37—35. sz.) — Tabu. Reg. U. o., 1919. — A nagy-nagy kerék. Reg. 
U. o., 1923. — A tóparti remete. U. o., 1927. — Márta, aki Máriának szüle-
tett... 2 köt. U. o. (1934). Kéziratban: Tépett láncok. Színm. 1. felv., Káp-
rázat. Vigj. 2 felv. (mindkettőt bemut. Nemz. Szính. 1903. XII . 11.) — Írói 
neve: Szikra, Az Űj Időkben Sz. és Sz—a betűjegyek alatt is írt. 

LASSGALLNER ERNŐ, ny. máv. felügyelő, szül. Kassán 1883-ban, 
megh. Budapesten 1937 február 22-én. — Jogot végzett. 1924. megalapította 
a Rádió Újság-ot, mely 1929-ig a Rádió hiv. lapja volt. 

LÁZÁR LEÓ, hírlapíró, megh. Budapesten 1937 február 24-én 63 éves 
korában. — Izr. Eredeti és ford, tárcái és cikkei: P. Lloyd, Polit. Volksbl., 
Világ stb. Több m. író munkáját ford, németre. Így pl. Bíró Lajos: Don Juans 
Tod (P. Lloyd, 1916 : 349—1917 : 13. sz.) — Talán az ő munkája: Moderne 
Helden. Soz. Drama v. Julius Molnár, Bp., 1898. (A fordító L. L. betűkkel 
jelezve). — Die Scholle. Roman v. Franz Herczeg. Ford. Wien, 1905. Kézirat-
ban : Bodard és Godard. Boh. 3 felv. Ir ta Maurice Ordonneau és Albin Vala-
brègue. Ford. (Bemut. Vigszinh. 1899. I. 21.) 

LEKKY ISTVÁN, ny. min. tan., szül. Miskolcon 1858 január 9-én, 
megh. Budapesten 1937 január 4-én. — Jogot végzett s a földmívelésügyi 
minisztériumban. szolgált. Az 1880-as években munkatársa volt a Borsodm. 
Lapok nak és a Borsod-Miskolci Közi.-nek. . / 
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MADAI GYULA, dr. phil., c. tanker, főigazgató, országgyűl. képviselő, 
a Petőfi-Társ. r. tagja, szül. Hajdúhadházon 1881 június 7-én, megh. Debre-
cenben 103'.' március 8-án. — Ref. Középiskoláit Debrecenben, az egyetemet 
Bpen elvégezvén, 1907. a bpi ref. főgimn. tanára lett. 1911. egy évet Német-
országban töltött pedagógiai tanulmányúton. Az 1014/18. háborúban mint 
tart . főhadnagy a szerb, olasz és orosz harctéren szolgált s több kitüntetést 
szerzett. Első ízben az 1925. II. nemzetgyűléssel került a parlamentbe a hajdú-
nánási választók bizalmából s mandátumát haláláig megtartotta, 1937. márc. 
7. Balmazújvárosban tar tot t képviselői beszámolóján agyvérzést kapott. — 
Elnöke volt az Orsz. Középisk. Tanáregyesületnek, főtitkára a M. Prot. írod. 
Társaságnak s díszpolgára Hajdúhadház nagyközségnek. — Versei és .cikkei: 
Debrec. Ellenőr (1899/900, 02), Kép. Családi Lapok (1899, 901), Egyetemi 
Lapok (1904/5), Debrec. Függetl. Ujs. (1904, 10, 12), Debrec. Kép. Kalendáriom 
(1905), B. Hirl. (1905, 09/11, 18), Hazánk (1905), Prot. Egyh. és Isk. Lap 
(1909), P. Napló (1910), Élet (1911, 13), Magyarország (1917), Arad, és 
Vidéke (1917), Bokréta c. antológia (I—IV), stb. M. tenger c. versével el-
nyerte a M. T. Akad. Bulyovszky-díját. Bizáky ház c. színművét előadták 
Debrecenben és Miskolcon. Szerk. a Debrec. Gyorsíró-t, a Bethlen Gábor Kör 
Emlékkönyvét és a Prot. Szemlé t. — Munkái: A hajdúk beszéde. (Nyelvészeti 
Füzetek. 56.) Bp., 1909, — A költői nyelv és Csokonai. U. o., 1910. — Egy 
év külföldön. U. o., 1913. — Ember szól a tűzből. (Hadi napló). U. o., 1917. — 
Gondolatok szárnyán. Versek. U. o., 1922. •— Magyar feltámadás. (Pol. és 
közgazd. elmefuttatások). U. o., 1926. 

MAGYARY PAL, r. k. püsp. helynök, szül. Baján (Bács-Bodrog vm.) 1857 
június 8-án, megh. Temesvárt 1937 január 19-én. — 1894. néhány hónapig 
szerk. a Sz. Gellért c, hitbuzgalmi hetilapot. — Munkája: Mária-Hadna és a 
b. sz. Szűz kegyeletes képének története. Temesvár, 1902. 

NAGY FERENC, dr. ny. miniszter, szül. 1880-ban, megh. Pétfürdőn 
1937 február 17-én. — Réf. A jogot elvégezvén, 1905—12. Miskolc város fő-
jegyzője, utóbb polgármestere volt. 1917. kinevezték főispánnak. Az 1914/8. 
háború alatt áll.-titkár és az Orsz. Közélelmezési Hivatal vezetője volt. 1918 
okt. 31-től 1919 januárjáig a Károlyi-kormányban a közélelmezésügyi minisz-
teri tárcát töltötte be. — 1905-től 1907 jún. 12-ig a Miskolci Napló főmunka-
társa volt. Egyébként a jogi szakirodalmat művelte. 

NEMES (1906-ig Neumann) LÁSZLÓ, szerkesztő, szül. Makón 1883-ban, 
megh. Budapesten 1937 február 2-án. — AM. Lloyd alapító-főszerkesztője 
volt. 

NÉMETHY GÉZA, dr. phil., ny. egyet. ny. r. tanár, a M. T. Akad. t . 
és a Kisfaludy-Társ. r. tagja, szül. Tiszapolgáron (Szabolcs vm.) 1865 augusz-
tus 17-én, megh. Budapesten 1937 március 15-én, hajnali félnégykor, hosszú 
szenvedés után fellépett tüdőgyulladásban. — R. kat. Középiskoláit Nagyvára-
don, az egyetemet Bpen, Lipcsében és Berlinben elvégezvén, 1888. a bpi V. ker. 
gimn., majd 1902. a br. Eötvös-kollégium tanára lett. 1890. a bpi egyetemen 
m. tanári képesítést szerzett s 1896. ny. rk. tanári címet kapott. 1909. meg-
hívták a kolozsvári Ferenc József-Tud.-egyetemre a klasszika-filológia ny. r. 
tanárának, 1912. pedig hasonló minőségben a bpi Pázmány-Egyetem ny. r. 
tanára lett. 1933. betegsége következtében nyugalomba vonult. A M. T. Aka-
démia 1893. 1., 1910. г., 1933. pedig t. tagjává választotta meg. 1919—1933. 
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az I. oszt. elnöke volt s e minőségében számos formailag is tökéletes tagavató 
beszédet mondott. 1922—33. elnöke volt a Bpi Philologiai Társaságnak. — 
Ravatalánál Huszti József az Akad., Egyetem és a Phil. Társ., Kéky Lajos 
pedig a Kisfaludy-Társ. nevében búcsúztatta. — Nagyszabású irodalmi és tudo-
mányos munkássága, mely a latin költészetnek volt szentelve, kívül esik folyó-
iratunk körén. Minket érdeklő írásai: Egyet. Phil. Közi. (1897. Barna Ignác 
emlékezete; 1925. Elnöki megnyitó beszéd a Társ. 50. közgyűlésén; 1926. Záró-
szavak a Társ. ünnepi ülésén; 1928. Elnöki megnyitó beszéd), Akad. Értés. 
(1896. Jelentés a Farkas—Raskó-pályáázatról; 1921—29. Üdvözlő beszédek az 
I. o.-ban tar tot t székfoglalók alk.), V. ker. kat. főgimn. értés. (1896. 
Beszéd Magyarország ezeréves fennállásának emlékére; 1897. M. Tullius Cicero 
a legfőbb jóról és rosszról ír t munkájának I. könyve. Ford., 1901. U. e. mű 
III. könyve. Ford.), B. Szemle (1922 : 192. köt. Helena és Faust), A Kisfaludy-
Társ. Evlapjai (1923 : 46. köt. Megemlékezés Bayer Józsefről; Heléna és Faust); 
költeményei: B. Szemle (1894 : 78. köt. A szerelem iskolája; 1925 :162. köt. 
Hatvan év), Elet (1894 : 1. sz. Könyveim), Ország-Világ (1894 : 5. sz. Egy 
csók története; 24. sz. A kóbor énekes), Vas. Ujs. (1894 : 17. sz. A legnagyobb 
bűn), Széphalom (1927. Sz. Péter templomában; 1929. Az elveszett paradi-
csom). — Munkái közül említendők: Xenophon emlékiratai Socratesről. Ford. 
és magy. (Tanulók Kta. 29., 41., 56., 69., 70.) Pozsony, 1885—97. — Cato 
bölcs mondásai. Lat. és magy. Bp., 1891. — M. Tullius Cicero: A legfőbb jóról 
és rosszról. Lat. és magy. U. o., 1901. — Vergilius élete és művei. U. o., 1902. 
— A római elégia. U. o., 1905. — Cato maior az öregségről. í r ta M. 
Tullius Cicero. Ford. (Olcsó Kt. 1825/7.) U. o., 1916. — Az ész tragédiája és 
egyéb versek. U. o., 1925. (2. kiad. U. o., 1927.) — Az ember és az Isten. 
(Versek.) U. o., 1929. 

NÉREI (1863-ig Neurihrer) ÖDÖN, magántisztviselő, szül. Komárom-
ban 1852-ben, megh. Budapesten 1937 február 1-én. — 18C6. biztosítási hiva-
talnok lett s legutóbb a Keresztény Gazdák Biztosító Int. igazgatója volt. — 
Bata Mór álnéven több spiritiszta művet írt és fordított. Szerk. az Üj ösvény, 
majd 1936-tól a Spiritiszta Szemle c. folyóiratokat. 

PALLOS ISTVÁN (kis-enyedi), ny. keresk. akad. tanár, szül. Segesvárt 
1881-ben, megh. Budapesten 1937 február 11-én. — Előbb a nagyenyedi ref. 
tanítóképző, 1908—19. a tordai áll. gimn. tanára volt. Az impériumváltozás 
után Bpre költözött s a keresk. akadémia r. tanára lett. Titkára volt a La 
Fontaine irod. társ.-nak. — Versei a kolozsv. Ujs. és az Alsó-Fehér hasábjain. 
Rövid ideig szerk. a Hazaszeretet c. ifj. lapot. Zeneszerzéssel is foglalkozott s 
többek között megzenésítette Ábrányi Emil: Margit dalait, valamint több 
Gyóni- és Petőfi-költeményt. Sámson c. bibliai daljátékát, bemut. a tordai 
szính. 1914. V. 6. — Munkái: Amit a szív beszél. Költemények. Nagyenyed 
1905. — Nevetni való. Bp., 1923. — Oly mindegy, ü . o., 1924. — A tordai 
diákok. U. o., 1928. — Halak az aquariumban. (Elbek.) U. o., 1930. — 
A kakas igazat mondott. U. o., 1931. — Tankönyve: M. olvasókönyv a f . 
kersk. isk. szám. I. U. o., 1922. (Gálos Rezsővel). — Ifj. színművei: Tamás; 
Szuhay Mátyás (Tompa Mihály után); András polgár; Társasjáték; tört. 
drámája: Egy darab élet. 

POLGÁR GY[öRGY] ÖDÖN, dr. phil., áll. reálgimn. tanár, szül. Győ-
rött 1883-ban, megh. Budapesten 1937. január 15-én (tem. п.). — .R. kat. 
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Pályáját mint h. tanár az aradi áll. reáliskolánál kezdte; 1907/15. az aradi, 
1916/18. a pozsonyi kir. kat. gimn.-ban, majd a csongrádi áll. fôgimn.-ban s 
végül a bpi III. ker. reálgimn.-ban működött. Angolországi levele: Aradi Közi. 
(1913). — Munkái: Szigeti József mint színműíró. Klny. az ?iradi kir. kat. fő-
gimn. értes.-ből. Arad, 1908. — Shakespeare élete és művei. U. o., 1910. 

ROTHENSTEIN MÓR, nyomdászmunkás, a Szakszervezeti Tanács el-
nöke, szül. Budapesten 1864 december 28-án, megh. u. o. 1937 február 16-án. 
— Izr. Szociáldemokrata programmal tagja volt az 1922. é. nemzet- és pót-
tagja az 1927. é. országgyűlésnek. — 1901—19. szerk. a Gutenberg c. német 
szaklapot, amelybe sokat írt. A lap megszűnése után a szociáldemokrata párt 
német lapjának, a Volksstimme-nek le t t a szerkesztője. 

ROTTER LAJOS, hírlapíró, szül. Budapesten 1864-ben, megh. u. o. 1937 
január 8-án. — Izr. Eredetileg orvosnak készült, de az oklevél megszerzése előtt 
fölcsapott hírlapírónak. Egy ideig a P . Lloyd cikk- és tárcaírója volt, majd 
1894. a N. Pol. Volksbl. egyik, szerkesztője, utóbb fel. s végül főszerk. lett. 
Később a N. Bp. Abendbl. fel. szerk. volt. Talán az 5 elbeszélései (részben 
Roboz Lajos álnéven): M. Géniusz (1893), B. Hirl. (1911/2). — Jókai fordí-
tása : Das todte Herz. [Szinnyeinél tévesen Der todte Herr. (Aki szívét a 
homlokán hordja)]. Sage, Roman u. Wirklichkeit. Wien, 1890. 

SCHLESINGER SAMUEL, dr. phil., főrabi, szül. Ipolyságon 1884 ok-
tóber 2-án, megh. Debrecenben 1937 január 9-én, szívszélhűdésben. — 1914. 
Monoron, 1922. Debrecenben lett főrabbi, 1936. Palesztinában járt s ekkor 
meghívták a jeruzsálemi zsidó egyetemre tanárnak, de 5 nem fogadta el a meg-
hívást. — A Talmudból és a Midrásból vett költőileg feldolgozott legendái az 
Orsz. Egyetértés-ben. 

SOLTÉSZ (1909-ig Schweiger) ADOLF, dr., ny. magántisztviselő, szül. 
Gyöngyösön (Heves vm.) 1868 (Barcsay, A szabadkőművesség bűnei szerint 
1866)-ban, megh. Budapesten 1937 február 17-én. — Izr. Pályáját mint hír-
lapíró kezdette s előbb a régi Nemz. Ujs., majd az aradi Alföld s végül a 
Szegedi Napló b. munkatársa volt. 1896. Bpre került s 1902-ig a B. Napló 
közgazd. cikkírója volt. 1897. az Orsz. Iparegyesület fogalmazója, majd tit-
kára s 1915. igazgatója lett. 1925 körül nyugdíjazták. 1910—14. fel. szerk. 
volt A Közlekedés és 1915. IX. 12-től a M. Ipar c. szaklapnak, melybe 1898 
óta dolgozott. — Ipari és gazd. kérdéseket tárgyaló cikkei még: Honi Ipar 
(1908/9), P. Napló (1909), Világ (1910, 12/3), Dél (1912), Az Ujs. (1916. 
18). Néhány szakirodalmi kötete is van. 

SOMLYÓ (1900-ig Schwarz) ZOLTÁN, hírlapíró, szül. Alsódomborúban 
(Zala vm.) 1882 június 22-én, megh. Budapesten 1937 január 7-én, májrák-
ban. — Izr. Szülők: Schwarz Simon, Pick Friderika. -— Középiskoláit Nagy-
kanizsán végezte s már diákkorában irogatott verseket a Zalá-ba. Majd 
Budapestre került, ahol eleinte címszalagokat írt az egyik kiadóhivatalban. 
Ez időtájt jelent meg első verse a M. Szalon-ban. Azután Fiúméban volt újság-
író, majd visszakerült a fővárosba s a M. Nemzet munkatársa lett. 1908 tá ján 
ismét elhagyta a fővárost s nagyváradi, szegedi, pécsi és szabadkai szerkesztő-
ségekben dolgozott. 1913. ismét Bpen élt s mint a N. Bper Abendbl. munka-
társa eljegyezte Markbreiter-Major Margitot. Utóbb a P. Hirl. és a P. Lloyd 
állandó dolgozótársa lett. Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. műve V. fejezeté-
ben róla mintázta Sárkány nevű alakját. — Tárcái, versei és műfordításai: 
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M. Géniusz (1902), P. Napló (1902, 912/18), Ország-VilAg (1903, 912), 
A Polgár (1906—07), M. Nemzet (1906/7), B. Napló (1907/8), Egyenlőség 
(1908/15), nagyváradi Szabadság (1908. belmunkatárs; 910, 13), Uj Idők 
(1908-16) , A Hét (1909/12), Elet (1910, 12, 14), Népszava (1910/14), Nyu-
gat (1910, 13/6), P. Hirl. (1910), Renaissance (1910), Szegedi Híradó (1910), 
Az Ujs. (1911/4). Nyugatmagyarorsz. Hiradó (1911), Világ (1911/4), Debre-
ceni Szemle (1912), Mult és Jövő (1912), Vas. Ujs. (1912), Délmagyarorsz. 
Közi (1913), B. Hirl. (19Í4), Nagyváradi Napló (1914), P. Lloyd (1914, 921, 
22, 24), Uj Nemzedék (1914/15), Magyarország (1916) stb. — Munkái: Dél 
ran. (Versek.) Szeged, (ny. Bp.}, 1910. — Az átkozott költő. Megbeszélések az 
Istennel. (Modern Kt. 65.) Bp., 1911. — A balga és a halál. Irta Hugo 
v. Hoffmannsthal. Ford. (Modern Kt. 181.) U. o., 1912: — Északra indulok. 
(Versek.) Békéscsaba, 1912. — Sötét baldachin. (Versek.) Karinthy Frigyes 
előszavával. (Modern Kt. 302/4.) Bp., 1913. — Hadak a hóban. (Novellák.) 
(Tevan-Kt. 72.) Békéscsaba, 1915. — Mesekönyv. I r ta Puella Classica. Ford. 
Bp., 1915: — A földalatti Bp. í r t a u. a. Ford. ü . o., 1916: — A halál árnyé-
kában. (Versek.) 1915/16. U. o., 1916. — őszi regény. U. o., 1916. (Üj kiad. 
Legjobb Könyvek. 118. U. o., 1924.) Végzetes verssorok. (Galantai Kt. 2.) 
U. o., 1916. — Nyitott könyv. Lírai pampflett 3 részben. Békéscsaba, 1916. — 
A doberdói Mária. Versek a nagy háborúból. (Tábori Levél. 4.) Bp., 1917. — 
Lord Nelson utolsó szerelme. I r ta H. V. Schumacher. Ford. (A Kultura Regta. 
18.) U. o., 1918. — Lady Hamilton szerelme. I r ta u. a. Ford. (A Kultura 
Ingta. 13.) ÍJ. o., 1918. (Űj kiad. Híres Szerelmesek Regényei. 2. U. е., 1921.) 
— A szép fiú. (Reg.) írta Guy de Maupassant. Ford. (A Kultura Regta. 4.) 
U. o., 1918: (5. kiad. U. o., 1920.) — Kármin: (Színház és Divat K t . 4.) 
U. o., 1919. — Atlantisz. í r t a Hauptmann Gerhart. Ford. Sztrokay Kálmán-
nal. U. o., 1919. — Szulamith kertje. Öt éjszaka regényei. írta Karl Ewald. 
Ford. U. o., 1920. — Madame de Pompadour. I r ta Dora Duncker. Ford. 
(Híres Szerelmesek Regényei. 4.) U. o., 1921. — Ravengár. Irta Arnold 
Bennett. Ford. (Detektív- és Kalandorregények. 16.) U. o., 1921. — Babák 
öröme. Képeskönyv. U. o. [1922]. — A férfi versei. U. o., 1922. — Mária 
Antoinette. í r t a Hans Freimark. Ford. (Híres Szerelmesek Regényei. 6.) U. o. 
[1923]. — Miiéva. U. o., 1924. — Alentin talanta tilor. U. o., 1924. — 
A szent-palota. í r ta A. J. Koenig. Ford. (A Regényírás Művészei. 41.) U. o„ 
1924. — Bánatos utca. í r ta Hugo Bettauer. Ford. U. o., 1924. — Tango 
Milonga hercegnő regénye. U. o., 1925. — Gondolatok Rousseau írásaiból. 
Rendezte. U. o. (1933). — Szemelvények Voltaire műveiből. Rendezte. U. o. 
(1933). — Kéziratban: A szűz asszony. Színját. 3 felv. í r ta Gabriella 
Zapolska. Ford. (bemut. Bpi Szinh. 1916. X. 14.); egy alkalmi darabját be-
mutatták 1919. IV. 5. a vörös katonanapon (v. ö. Vörös Ujs. 1919 : 48. sz.) 

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

25.638. — Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest. (F.: Thiering Richárd.) 


