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Beregszász: Ali. gimn. 
Békés: Ref. gimn. 
Békéscsaba: Ev. gimn., Ali. leánygimn. 

Budapest : Bernardinum. könyvtára. — Fővárosi közoktatásügyi ügy-
osztály. — Fővárosi pedagógiai könyvtár. — Kalazantinum. — Kereskedelmi 
akadémia. — Képviselőház könyvtára . — Országos Kaszinó könyvtára . — 
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gimnáziuma. — Kat. Notre Dame de Sión leánygimn. — Közs. Ráskai Lea 
leánygimn. — Közs. Zrínyi I lona leánygimn. — Baár-Madas ref. leánygimn.' — 
Szekeres Margit magán leánygimn. — Áll. óvónőképző-intézet. •— Izraelita 
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leányiskola. (Aréna-út.) — Közs. polgári leányiskola. (Hungária-körút.) — 
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— Közs. polgári leányiskola. (Tisza Kálmán-tér.) — Közs. polgári leányiskola. 
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Eger: Áll. gimn. — Érseki tanítóképző-intézet. 
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Jászapát i : Kir. ka t . gimn. 
Jászberény: Áll. gimn. 
Kaposvár: Áll. gimn. — Egyesületi leánygimn. 
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Szentgot thárd: All. gimn. 
Szene: All. felső ker. isk. — All. gimn. 
Szikszó: Népművelési Titkárság. 
Szolnok: All. gimn. — Áll. leánygimn. 
Szombathely : AU. gimn. — Áll. leánygimn. 

Ta t a : Kegyesrendi kat. gimn. 
Újpest : Áll. gimn. — Áll. leánygimn. 
Ungvár: Áll. gimn. 

Vác: Kegyesrendi kat. ginin. 
Veszprém : Kegyesrendi ka t . gimn. — Múzeum és könyvtár. 
Zirc: Cisztercirendi apátsági könyvtár. 
Zalaegerszeg: Áll. gimn. 

VII. f'serepéldányok. 

A Cél. — Budapesti Szemle. — Debreceni Szemle. — Deutsche Aka-
demie, München. — Erdéilyi Helikon. — Erdélyi Múzeum. — Erdélyi Szemle. 
— Esztétikai Szemle. — Földrajzi Közlemények. — Gondolat. — Győri 
Szemle. — Hungarian Reference Library, New York. — Hadtörténelmi 
Közlemények. — К. Is t i tuto Orientale di Napoli. — Kalangya. — Katol ikus 
Nevelés. — Katol ikus Szemle. — Koszorú. — L á t h a t á r . — Levéltári Közle-
mények. — Libanon. — Li tera tura . — Magyar Középiskola. — Magyar 
Nyelvőr. — Magyar Női Szemle. — Magyar Zsidó Szemle. — Minerva. — 
Mult és Jövő. — Műhely. - Napkelet. — Deutsche For^phungen. — A Népr. 
Múz. Ért . — Nevelésügyi Szemle. — Pannonhalmi Szemle. — Pannónia . — 
Pásztortűz. — Peeti Városháza. — Protestánn Szemle. — Protestáns Tan-
ügyi Szemle. — Századok. — Századunk. — Társadalomtudomány. — 
Theológia. — Theológiai Szemle. — Térképészeti Közlöny. — Úng. Jahr-
bücher, Berlin. — University of London. — Vasi Szemle. 

VIII. összegezés. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak működése 28. évében, 1939-ben, 
247 tagja volt. Ezek közül tiszteletbeli tag: 1, alapító t a g : 23, rendes t a g : 223. 

A folyóirat 700 példányban jelent meg. Ebből évnegyedenkint 247 pél-
dányt küldtünk a tagoknak; az előfizetett s az ál lamtól előírt példányok száma 
243 volt, 54 példányt a Bibliográfiai Központ kapo t t , 52 példány mint csere-
példány ment szét, 104 példány került könyvárusi forgalomba. 

IX. A Társaság eddigi tisztviselői. 

Elnökök: Beöthy Zsolt (1911—1921.) — Négyesy László (1921—1933.) 
— Pintér Jenő (1933—). 

Alelnökök: Négyesy László (1911-1921) . — Szász Károly (1911—). -
Dézsi Lajos (1911—1932). — Zoltvány Irén (1911—1932). — Viszota Gyula 
(1921—). — Tolnai Vilmos (1933—1937). — Zlinszky Aladár (1933—). — 
Szinnyei Ferenc (1938—). 

Ti tkárok: Horvá th János (1911—1918). — Viszota Gyula (1918—1921). 
— Alszeghy Zsol t (1921—1936). — Brisits Frigyes (1937—). 
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Szerkesztők: Pintér Jenő (1911—1914). — Baros Gyula (1914—1916). 
— Pintér Jenő (1916—1933). — Baros Gyula (1933—1936). — Alszeghy Zsolt 
(1937—). 

Jegyzők: Kéky Lajos (1911—1918). — Zolnai Béla (1918—1921). — 
Brisits Frgves (1921—1936). Kereesénvi Dezső (1937—). 

Pénztárosok: Ágner Lajos (1911—1925). — Oberle József (1925—1935). 
— Kegénvi Sándor (1936—). 

Ellenőr: Perényi József (1925—1937). — Oberle József (1938—). 

X. A Társaság folyóirata. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet 
beható t á j ékoz ta t á s t nyú j t a magyar irodalom és irodalomtörténet haladásának 
minden fontosabb mozzanatáról. Ára egy évre 8 pengő. Iskolák, könyvtárak, 
társaskörök és könyvkereskedők számára az előfizetés 16 pengő. Külföldi meg-
rendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság pénztárosának, 
Begényi Sándornak küldendők be postautalványon (Budapest, VII., Barcsay-
utca 5.), vagy a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 30.309. számú posta-
takarékpénztári csekkszámlájára fizetendők be. 

A társasági ügyeket Brisits Frigyes t i tkár intézi (Budapest, XI. , Ibrahim-
utca 14.). 

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Alszeghy Zsolt szerkesztő 
•címére küldendők (Budapest, II. , Hat tyú-utca 7.). 

.4 címváltozások és a folyóirat küldésére vonatkozó kívánságok Regényi 
Sándorral közlendők (Budapest, VII., Barcsay-utca 5.). 





IRODALOMTÖRTÉNET 





T A N U L M Á N Y O K 

Novella- és regényirodalmunk fejlődésének néhány 
tanulsága. 

Elnöki megnyitóbeszédül a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1939. évi rende» 
közgyűlésén elmondta: SZINNYEI FERENC. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Harminc év óta foglalkozom novella- és regényirodalmunk 
rendszeres kutatásával és feldolgozásával. Tanulmányaim ered-
ménye Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig (1925—6.) 
című kétkötetes munkám és folytatása: a Novella- és regény-
irodalmunk a Bach-korszakban címűnek legutóbb elkészült első 
kötete, melyet — ha Isten erőt ád hozzá — két év múlva fog 
követni a befejező második kötet. Erről szeretnék ezúttal egyet-
mást elmondani. Mondanivalóim, ha munkámra vonatkoznak is, 
bizonyos tekintetben általános érvényűek, s némi tanulsággal ie 
járnak. 

Már előbbi munkámnak is az volt a célja, hogy prózai el-
beszélő irodalmunkat 1818-tól 1848-ig egész teljeseégében mutas-
sam be, tehát nemcsak a kiválóbb művekkel foglalkoztam, hanem 
mindent (több mint 30 regényt s körülbelül 2000 novellát) elolvas-
tam, ami ebben a három évtizedben megjelent. MidŐD a következe 
korszak feldolgozásához fogtam, megdöbbentett az anyag nagy-
sága, s úgy vélekedtem, hogy elbeszélő irodalmunk fejlődésének 
ebben az igen magas színvonalú műveket felmutató korszakában 
már nem szükséges a kisebb jelentőségű vagy egészen jelentékte-
len munkákat is figyelembe vennem, hanem elég lesz csak a terv-
szerűen megrostált anyagot feldolgoznom. Vélekedésemet azon-
ban csakhamar megváltoztattam, s tízévi munkával mégis sike-
rült e tíz évnek is egész anyagát feldolgoznom. Természetesen 
nemcsak a korszaknak 98 regényét s több mint 2600 novelláját 
olvastam el, hanem tüzetesen átnéztem 42 lapot és folyóiratot, 
28 zsebkönyvet, albumot és füzetes vállalatot, valamint tömérdek 
naptárat , s így gyűjtöttem össze főként a bírálatok, irodalmi 
vonatkozású napihírek s egyéb közlemények adataiból igen nagy 
anyagomat. Legnagyobb munka természetesen magának a regény-
és novellaanyagnak elolvasása volt, mely terjedelem tekintetében 

Irodalomtörténet. 1 
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mind drámairodalmunkét, mind líránkét (ideértve verse« epikán-
két is) messze fölülmúlja. 

Mármost az a kérdés, szükségee-e egy müfaj tör ténet meg-
írásához ekkora részletesség, s nem vész-e kárba az egész anyag 
felkutatására és áttanulmányozására fordított rengeteg idő és 
munka. Legyen szabad erre a kérdésre részletesebben megfelel-
nem, s feleletemet munkámból vett gyakorlati példákkal meg-
világítanom. 

Először is csak minden részlet tökéletes ismerete adhatja 
meg azt a helyes történeti távlatot, melyből a kiválóbb alkotáso-
kat tekintenünk kell, s csakis lígy méltathatjuk őket kellőképen, 
ha a kisebb, sőt legkisebb jelenségeket is áttekintettük. Jósika 
Miklós, Jókai és Kemény Zsigmond nagyságát pl. csak a koruk-
beli egész elbeszélő irodalom tárgyalása világíthatja meg igazán, 
s csak az értetheti meg rendkívüli jelentőségüket. Csak úgy tud-
juk a fejlődés magaslatait kellőképen megmérni, ha ismerjük 
mélypontjai t is. 

Csak minden adat ismeretével tudjuk az egyes írók munkás-
ságának időbeli sorrendjét megállapítani. Legtöbb elbeszélőnk 
nem vette fel minden novelláját önálló köteteibe. A monográfu-
sok rendesen csak ezek alapján dolgoztak és sok novellájukat 
ügyelembe sem vették, mert nem ismerték. Jellemző pl., hogy 
még Jókai novelláinak sem volt eddig teljesen pontos időrendi 
jegyzéke. 

Csak így tudjuk kinyomozni egyes írók hatását az egész 
irodalomra. így lát juk pl. világosan, hogy Jókai hatása az egyes 
kisebb tárgyi hatásokon kívül főként régebbi föllengős stílusá-
nak, exotikus-, töíök- és ősmagyar-tárgyú elbeszéléseinek, humo-
ros történeti novelláinak, s humoros stílusának utánzásában 
nyilvánul, s azt is meg tudjuk állapítani, hogy ez a hatás a Bach-
korszak elbeszéléseinek körülbelül egyötöd részében mutatkozik 
világosan, s liogy leghívebb tanítványai Abonyi Lajos, Győry 
Vilmos, P á l f f y Albert, Vadnai Károly, Vértesi Arnold és P. 
Szathmáry Károly voltak. Az utóbbit eddig Jósika tanítványai 
közé sorozta az irodalomtörténet, pedig éppen úgy tanítványa 
volt Jókainak és a francia romantikusoknak is. 

Csak így lát juk világosan egyes tárgykörök elterjedését, pl. 
hogy a szabadságharc és az elnyomás kora mint ú j tárgy milyen 
mértékben és milyen fokozatokban kerül feldolgozásra körülbelül 
negyedfélszáz elbeszélésünkben. 
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Az egész anyag ismerete hasonlóképen érdekes adatokat 
szolgáltat egyes tárgyakra, alakokra, indítékokra vonatkozólag: 
hogy mikor bukkannak fel először, kik és hányszor dolgozzák fel 
őket. Kiderül így, hogy Tarnóczi Sára szomorú történetét nem-
csak Kemény Zsigmond írta meg az Özvegy és leányában, hanem 
előtte Pá l f fy Albert és Halniágyi Sándor, u tána pedig ITdvardy 
(Cserna) Vince. Ez eddig elkerülte a kutatók figyelmét, valamint 
az is, bogy a Zord idő ben szereplő Werbőczy-rokonok, a Deák-
testvérek már Paulikovics Lajos Hét vár című regényében (1854.) 
is szerepelnek. Kiderül, hogy a külföldi romantikusok példájára 
mennyi művészelbeszélést írnak ebben a korban. így ír pl. novel-
lát Győry Vilmos Lionardo da Vinciről és Domenichinóról, F á y 
András Van Dyckről, Vadnai Rafaelről, Förster Rudolf Micliel-
angelóról, Beöthy László Haydnról, Győry Vilmos és Forster 
Rudolf Moliére-ről, Degré Alajos pedig regényt Salvator Rosaról. 
Érdekes az is, hogy ebben a korban kezdik gyakrabban szerepel-
tetni magyar költőinket és íróinkat, így: Balassa Bálintot (Tóth 
Ferenc s utána Vértesi Arnold), Tinódit (Vértesi Arnold), Bes-
senyeit (Sarkady István), Ányos Pált (Űrváry Lajos), Csokonait 
(Vadnai, Úrváry Lajos és Fekete János). Még Pápai Pár iz 
Ferencről is í rnak egy regényes elbeszélést (Paulikovics Lajos). 
Az utóbbinak címe, Pietroza semmit sem árul el tartalmáról. — 
Remellay Gusztáv sok érdekes délszláv- és román-tárgyú el-
beszélést ír, sőt van egy regényünk, melynek legtöbb főszerep-
lője román (Ormós Zsigmond: A banya sziklája. 1858.). Érdekes 
az is, hogy P. Szathmáry Károly egy még akkor élő emberről, 
a híres oserkesz-főnökről ír regényt (Samil. 1855.). — Az 1838-i 
nagy pesti árvíznek csak egy leírását i smerjük és emlegetjük 
Jókai Kárpáthy Zoltánjából, pedig a nagy katasztrófát már előtte 
is többen leírták, így Jósika, Nagy Ignác és mások. 

Csak így építhetjük jóformán minden megállapításunkat 
számadatok alapjára, s nem szorulunk kétes bizonyosságú állí-
tásókra és feltevésekre. Világosan látjuk pl. ebben a korszakban 
a humoros elbeszélő irodalom előretörését, a realista, lélekrajzi 
i rány megerősödését, de legfőképen a f ranc ia romantikának 
általános és uralkodó hatását a történeti és társadalmi elbeszélés 
terén. Ezzel szemben csak ilyen alapon állapíthatjuk meg, hogy 
az igazi magyar élet rajza milyen mértékben érvényesül a f ranc ia 
utánzás mellett tárgyakban, alakokban és környezetfestésben. 

A történeti elbeszélést illetőleg így lát juk, hogy 98 regényünk 
i * 
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közül 44 a történeti, tehát regényeinknek majdnem fele, a kor-
szak novelláinak pedig egy negyedrésze történeti. Megállapíthat-
juk továbbá, mint magyar különlegességet, hogy elbeszélőink leg-
kedveltebb témabányája a XVI. és X V I I . századbeli törökvilág 
Kora. Novelláinknak körülbelül fele, r egén j einknek pedig jóval 
több mint fele e korbeli tárgyú. Ennek, valamint az erdélyi tár-
gyak túlságos kedvelésének okaira természetesen itt nem tér-
hetek ki. így vonhatunk vizsgálatunk körébe sok ma már teljesen 
ismeretlen művet, melyek nem nugyértékűek ugyan, de irodalom-
történeti, korrajzi vagy más szempontból mégis érdekesek és 
számba veendők. 

Végül csak így változtathatunk meg sok felszínes és általá-
nosságban mozgó eddigi megállapítást, igazíthatunk helyre sok 
adatbeli és fölfogásbeli tévedést. 

Azt hiszem ezekkel a megjegyzésekkel és példákkal, melyek-
nek számát még szaporíthattam volna, eléggé megfeleltem arra 
a kérdésre, hogy az anyagnak ilyen teljes feltárása és feldolgo-
zása nem kárbaveszett fáradság-e. Kétségkívül nem az, de a 
tudománynak önzetlen szeretete, nagy önfeláldozás és türelem 
kell hozzá. 

S itt legyen szabad nekem, mint öreg irodalointörténetíró-
nak, ki negyven év óta műveli tudományunkat, i f jú társainkhoz 
fordulnom egy szerény tanáccsal. 

Ne pazarolják java erejüket apró cikkek írására, pillanat-
nyilag meglepő feltevések, hipotézisek építgetésére, tetszetős elme-
futtatásokra, „újra-értékelésekre" és „fölfedezésekre", hanem már 
pályájuk legelején tűzzenek maguk elé egy nagyobb tudományos 
célt, s törekedjenek megvalósítására, törekedjenek valami na-
gyobb, alapvető munkának alkotására. 

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy érdeklődésük ne legyen 
sokoldalú, más irányokban ne kutassanak, s kutatásaik eredmé-
nyeit ne tegyék közzé, csak azt, hogy legyen egy nagy céljuk, s 
ezt ne tévesszék szem elől egész munkásságuk folyamán. 

Olyan lángész keveseknek adatott, hogy egy-két kis dolgo-
zatban is korszakos nmvet alkossanak. A tudományt nemcsak a 
lángelmék viszik előre, hanem a józaneszű, képzett, szorgalmas és 
becsületes munkások is. Ezeknek ajánlom én: fogjanak egy nagy 
munkába, melyről, ha elkészül, mindenki azt mondhassa, hogy 
egész életük munkája. 

Ha végigtekintünk irodalomtörténetünk alkotásain, azt lát-
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juk, hogy csak ilyenek az igazán maradandók és alapvetők. 
Az ilyenekre építhet a jövő nemzedék, még ha nein tökéletesek 
is, s emelheti mind magasabbra irodalomtörténetünk hatalmas 
palotáját. 

Ezzel a gondolattal nyitom meg a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság 1939. évi rendes közgyűlését. 

Hogyan készül a „Magyar írók" ú j sorozata? 
Ir ta: GULYÁS PÁL. 

Amikor 1913 augusztusában a legkiválóbb magyar biblio-
gráfusok egyike, a pátriárka kort ért id. Szinnyei József m. n. 
múzeumi osztályigazgató munkás kezéből kihullott a toll, élet-
műve, a Magyar írók befejezetlenül maradt. Abból a hatalmas 
emlékműből, melyet a szó legtágabb értelmében vett magyar 
— pontosabban magyarországi — irodalomnak emelt, hiányzott 
még néhány tégla. Az utolsó életrajz, melyet végleges formába 
tudott önteni, a Zichy Antalé volt. A Zichy Domonkos életrajzá-
tól a Zsutai Jánoséig terjedő rész niegíratlanul maradt. Ezt a 
részt legkisebb fia, Ferenc, a jeles irodalomtörténész pótolta, akit 
nehéz feladata sikeres megoldásában atyja hátrahagyott jegyzetei-
— szinte kizárólag rövid utalások — támogattak. Természetesen 
a nagy mű, melynek jelentőségét, megbecsülhetetlen értékét a 
magyar tudományos világ teljesen átérezte, még e befejezett 
formájában sem teljes. Hiszen a tizennégy vaskos kötetre terjedő 
munka megjelenése egy teljes negyedszázadot vett igénybe s e 
hosszú idő alatt sok ú j név bukkant felszínre, mely már nem 
kerülhetett be a törzsmunkába, sok életpálya, melyet Szinnyei 
megrajzolt, közben végső céljához ért vagy a szerény kezdetnél 
nem sejtett magasba ívelt! 

Szinnyei Józsefnek, amikor lexikona megírásába fogott, 
háromféle megoldási mód kínálkozott. Az egyik mód az, melyet 
az angol Stephen Leslie és folytatói követtek az 1885-ben meg-
indult Dictionary of national biography ha tvan s egynehány 
kötetében, s amely abban áll, hogy kizárólag befejezett életpályák 
megörökítésére szorítkozik. A másik mód az, melyet az 1913-ban 
elhúnyt Rizner Lajos követett Bibliográfia pisonictva slovcnského 
című mintaszerű munkájában, mely egészen rövid életrajzok kísé-
retében az 1900-ig bezárólag megjelent tótnyelvű irodalmat dol-
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gozza fel в 1929—34. jelent meg hat testes kötetben. S végül n 
harmadik mód, melyet Christian Gottlieb Jöcher is követett 
1750—51. napvilágot látott Allgemeines Gelehrtenlexikonában s 
amely mindmáig a legáltalánosabban elterjedt, egyformán figye-
lembe veszi a holtakat és az élőket, mégpedig a vállalat meg-
jelenésének időpontjáig. Szinnyei ezt a harmadik módszert alkal-
mazta, amelynek kétségkívül megvan az a nagy előnye, hogy 
szoros kapcsolatban marad az élettel. Munka közben azonban 
csakhamar rájött , hogy a jelen mily gyorsan válik múlttá s hogy 
még az egyes kötetek címlapjára kitett évszám sem fedi teljesen 
a kötet időbeli tartalmát. Éppen ezért a I I I . kötettől kezdődőleg 
az egyes ívek végén a normában jelezte nyomdába adatásuk idő-
pontját. 

Ez a dátum azonban távolról sem jelenti azt, mintha a kér-
déses íven tárgyalt írók eddig az időpontig maradéktalanul föl-
dolgoztattak volna, hanem csupán azt, hogy melyik az a legvégső 
időpont, melyre nézve egy-egy ív adatai felvilágosítással szolgál-
hatnak. A valóságban ugyanis Szinnyei eredeti adatgyűjtése 
1890 táján, amikor müve kiadása hesszas liuza-vona után végre 
megindulhatott, végleg lezárult, s ő az egyes életrajzok végleges 
formába öntésekor a dolog természeténél fogva arra kényszerült, 
bogy az általa egykor egybehordott életrajzi és könyvészeti ada-
lékokat a nyomtatásban megjelent legújabb bibliográfiák és bio-
gráfiák (főleg lexikonok) adataival kiegészítve tár ja az olvasó elé. 
Saját adatgyűjtésén kívül -— melyhez az általa bekért vagy neki 
önként beküldött kéziratos önéletrajzokat is számíthatjuk •— e 
nyomtatott források mellett volt ugyan még egy à jour tartott 
írott forrása, az Orsz. Széchényi Könyvtár cédulacímjegyzéke, ez 
azonban csak az önállóan megjelent munkákra szorítkozott, 
amennyiben azok a könyvtárba befutottak s a felhasználás idő-
pontjáig fel is dolgoztattak, ami a legtöbb esetben félesztendei 
késedelmet jelent. 

Ily körülmények közt érthető, liogy szinte az utolsó füzet 
megjelenése pillanatában Heinrich Gusztáv, a M. Tud. Akadémia 
akkori nagyvonalú főt i tkára kezdeményezésére, akinek я Magyar 
írók megjelenése körül addig is elévülhetetlen érdemei voltak, 
fölmerült az a gondolat, hogy ezt a párat lan bio-bibliográfiai 
alkotást egy iijabb hasonló kiadvány kövesse, mely színvonalon 
tartsa ezt a szellemi életünk története megismeréséhez nélkülöz-
hetetlen forrásmunkát. E r re maga Szinnyei is gondolt в hogy 



7 TANULMÁNYOK • 

folytatói feladatát tőle telhetően megkönnyítse, a Magyar írók 
egész kéziratos anyagát „végrendeletében a M. N. Múzeumra 
hagyta, abban a reményben, hogy talán akadnak hozzá hasonló 
önzetlen emberek, akik folytatják ezt a soha véget nem érő, óriási 
türelmet és nagy önfeláldozást kívánó munkát, melynek jutalma 
sok gáncs és kevés elismerés". Szinnyei Ferenc, akinek a Magyar 
írókhoz írt utószavából vettük ezt az idézetet, bár a befejező 
füzet tőle származó hasábjain bőven igazolta ar ra való rátermett-
ségét és tudását, hogy a nagy mű első folytatója legyen, erre 
a gigászi feladatra egyéb tudományos terveire való hivatkozás-
sal, melyek a magyar irodalomtörténet nagy hasznára azóta 
nagyrészt meg is valósultak, nem vállalkozott. í gy a kiegészítő 
sorozat elkészítésével a M. Tud. Akadémia még 1915-ben éppen 
Szinnyei Ferenc javaslatára e sorok íróját bízta meg. Mondanom 
se kell, mekkora örömmel fogadtam e rám nézve megtisztelő 
megbízatást, bár mint néhány hasonló természetű munka szer-
zője, eleve tisztában voltam azzal, hogy évek áldozatos munkájá-
val jegyeztem el magam. Meg kell azonban vallanom, hogy a 
vállalkozás pillanatában sejtelmem sem volt arról, hogy mekkora 
fába vágtam a fejszémet s még kevésbbé arról, hogy milyen már-
már leküzdhetetlen akadályok fognak nemcsak az adatgyűjtés és 
megszerkesztés, hanem elsősoran és főkép a kiadatás elé tornyo-
sulni ! 

Minthogy tervezett munkám zöme az élő írókkal foglalkozik, 
első dolgom az volt, hogy a M. Tud. Akadémia megbízására 
hivatkozva, megszerkesztettem egy általános fölhívást, melyben 
a publicisztikai, szép-, tudományos és gyakorlati irodalom min-
den művelőjét ar ra ösztökéltem, hogy életrajzát s irodalmi mű-
ködése teljes jegyzékét küldje be címemre a M. N. Múzeum 
könyvtárába. E felhívást Heinrich Gusztáv az Akadémia költsé-
gére kinyomatta s a budapesti napilapoknak, valamint több szak-
folyóiratnak is megküldötte. Ez volt az egyetlen anyagi támoga-
tás, melyben megbízóm részéről mindmáig részesültem. Minthogy 
e felhívás a legtöbb lapban csakugyan megjelent, tájékozatlan-
ságomban úgy véltem, hogy ezzel az élők javarészt el is vaunak 
intézve: mindenki, aki csak valaha tollat vett a kezébe, sieíni fog 
beküldeni adatait s nekem mindössze annyi dolgom lesz velük, 
hogy a befutó életrajzokat egységes formába öntsem, a magam 
gyűjtésével kiegészítsem s főleg könyvészeti szempontból ellen-
őrizzem. 
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Mialatt csőstül fognak ölembe hullani az élők önvallomásai 
— véltem —, addig m a j d a közben elhúnytak adatainak szentel-
hetem minden szabad időmet. Erre a célra legalkalmasabbnak a 
Vasárnapi Újság nekrológ-rovata látszott, melyet Szinnyei is 
állandóan idézett. Ezt a rovatot 1890-től gondosan átnéztem s a 
talált adatokat bejegyeztem a Magyar írók egyik példányának 
a margójára. Munkaközben csakhamar rájöttem, hogy célszerű 
lesz az egész tizennégy kötetet végignéznem s kijegyeznem belő-
lük az álneveket és névváltoztatásokat, meg a nevek alakválto-
zatait. Ez úton sikerült nem egy olyan írót kiderítenem, aki több-
ször szerepel a munkában, egyszer valódi, másszor álnéven, vagy 
névváltoztatás esetén eredeti és megmagyarosított nevén, de 
többnyire anélkül, hogy e különböző névváltozatok alól egymásra 
utalás történt volna. Így például az I. köt. 128. h. Almási László 
név alatt minden életrajz nélkül szerepel egy Gogoly-fordítás, 
melyről a I I I . köt. 428. h. tudjuk meg, hogy Csopey László ily 
álnéven megjelent fordí tása. Ennek bizonyára az a magyarázata, 
hogy Szinnyei csak Csopey később beküldött életrajzából tudta 
meg az Almási László név álnév voltát. Kevésbbé érthetők az 
olyan esetek, amikor az álnév alól megtörtént ugyan az utalás 
a valódi név alá s itt meg is találjuk az illető író életrajzát, de 
úgy az álnevet, mint az álnéven írt munkák címét hiába keressük. 
Ez történt p!. Belényesi Gáborral, amely név alól Nagy Péterre 
szól az utalás (I : 788. h.). A IX. köt. 740/43. h. azután meg is talál-
juk Nagy Péter ref. püspök részletes életrajzát s műveinek jegy-
zékét, de már ebben a cikkben sem a Belényesi Gábor álnévről, 
sem az e néven megjelent műfordításokról nem történik említés. 
Hogy az ilyesmit lehetőleg elkerüljem, jó előre kicéduláztam 
nem csupán a Szinnyeiben talált, hanem a későbbi időből fel-
oldanom sikerült álneveket és jegyeket is, mégpedig az abc egész 
területéről. Persze azért az ilyenfajta tévedések végleg nem vol-
tak kiküszöbölhetők. Hiszen az álnevek egy része a megtévesz-
tésig hasonlít a valódi nevekhez s álnév voltuk csak akkor derül 
ki, amikor feldolgozásra kerülnek. H a az ilyenkor kiderített 
valódi név az abeben az álnév mögé kerül, úgy nincsen semmi 
ba j s az egész dolog egy utalással elintézhető, de ha a valódi név 
a betűrendben megelőzi az álnevet, akkor nem marad más hátra, 
mint hogy az álnéven szerepeltessük az illető művet vagy müve-
ket, utalva az eredeti név alatt már közölt életrajzra. 

Hasonló komplikációkra vezetnek a törvényes névváltoztatá-
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sok. A „M. Heraldikai és Genealógiai Társaság egyik igazgató-
választmányi tagja" 1895-ben kiadta Századunk névváltoztatásai 
címen a helytartósági és miniszteri engedéllyel 1800—1893-ig 
megváltoztatott nevek gyűjteményét, melyet megjelenése óta 
Szinnyei is figyelembe vett s amelyet magam is állandóan kon-
zultáltam. Szinnyei azonban csak akkor fordult e könyvhöz, ami-
kor egy-egy életrajzot végleges formába öntött s így többször 
megesett vele, hogy művében egy-egy író eredeti és magyarosí-
tott nevén is szerepel. Ezeket utalásokkal egyesítettem s hogy az 
ilyen fa j ta dubletteket a magam munkájából lehetőleg kiküszö-
böljem, eredeti gyűjtésem egész anyagát egybevetettem ezzel a 
könyvvel s az eredeti és változtatott neveken szereplő adatokat 
a változtatott név alatt egyesítettem, természetesen mindenkor 
utalva az eredeti név alól. Ha a változtatott név viselője eredeti 
nevén semmit sem írt, ez az utalás elmaradt s csupán a változ-
tatott név után zárjelben tüntettem azt ki a cikk elején. Ellenben 
ha az író ú j nevét, mint írói álnevet használta egy ideig s csak 
utóbb vette fel törvényesen, a változtatott névre az eredeti névről 
is utaltam. Minthogy azonban a Századunk névváltoztatásai 
csupán az 1893. év végéig eszközölt magyarosításokról nyú j t fel-
világosítást, indít tatva éreztem magamat arra, hogy a sa já t 
használatomra 1894-től 1921-ig kicédulázzam az egész Budapesti 
Közlönyt. Így egy 60.918 cédulából álló szoros betűrendben tar-
tott jegyzéket nyertem, mely sajtókész állapotban vár ja az eset-
leges publikálás óráját . Ez teljesen a Századunk névváltoztatásai 
módezerével készült, de azzal a különbséggel, hogy a belügy-
miniszteri engedéllyel eszközölt névváltoztatások mellett a királyi 
engedéllyel történtekre is kiterjeszkedik. Tévedés volna azonban 
azt hinnünk, hogy ezzel a névváltoztatások kérdését maradék-
talanul sikerült megoldani. Hiszen igen sok névváltoztatás 
örökbefogadás ú t j án igazságügyminiszteri engedéllyel történt s 
ezekről a. Budapesti Közlöny nem nyúj t tájékoztatást. Egy másik 
nehézség abban áll, hogy a magyaresított nevek közt igen sok 
a homonym. I t t az azonosítás csak bizonyos mellékkörülmények 
figyelembe vételével történhetik. Ilyenek pl. a magyarosított név 
viselőjének a Budapesti Közlönyben többnyire (de, sajnos, nem 
mindig) feltüntetett illetőségi vagy tartózkodási helye és állása. 
Azoknál, akik az 1930. évi székesfővárosi törvényhatósági válasz-
tók kinyomatott jegyzékében szerepelnek, megkönnyítik az azo-
nosítást a születési helyre és a szülők nevére vonatkozó rovatok 
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— föltéve persze, hngy ezek a valóságnak megfelelően töltettek 
ki. Igen gyakran a hírlapok házassági vagy halálozási rovata 
jön segítségünkre, amelyben a f iú vagy leány magyarosított, az 
apa eredeti nevén szerepel. Ezt is a lehetőséghez képest kiak-
náztam. 

A névazonosításnál egy utolsó, de nem megvetendő nehéz-
séget s hibaforrást képeznek az utónevek. Ez a nehézség főleg 
két kategóriánál merül fel: a szerzeteseknél és a zsidóknál. Van 
nem egy szerzetes, aki még beöltözése előtt magyarosította meg 
a nevét s mint szerzetes ú j utónevet vett fel, amely alatt persze 
hiába keressük a névváltoztatások sorában. A zsidóknál viszont 
igen gyakori, hogy a közéletben egészen más utónév alatt szere-
pelnek, mint a születési anyakönyvben s a névváltoztatásra min-
dig az anyakönyvezett névvel kapnak engedélyt. Így pl. Osvát 
Ernőt, a Nyugat egyik megalapítóját hiába keressük a névvál-
toztatások sorában. Hogy megtalálhassuk, ahhoz tudnunk kell, 
hogy utóneve nem Ernő, hanem Ezékiel. Még szerencse, hogy a 
belügyminisztérium nagynéha az eredeti utónév mellé kiteszi a 
fölvett nevet is i lyenformán: „Bermann Adolf, a közéletben 
Tamás és leánya Noémi" Kóbor-ra változtatták a nevüket. Utó-
névváltoztatással lehet továbbá dolgunk a kitéréseknél. így pl. 
Szabó Ervin dr., a Fővárosi Könyvtár igazgatójáról, aki 1918-ban 
mint felekezetnélküli húnyt el, az ungvári gimnázium értesítői 
alapján kiderítettem, hogy az izr. Schlesinger Ármin hetedikes 
korában Szabó Ármin, érettségi előtt pedig ref. és Szabó Ervin 
lett. Persze ezt nem mindig sikerült ilyen pontosan kikutatni. 
Hogy pl. Bauer Herbert , aki 1913-ban Balázsra magyarosította 
a vezetéknevét, mint jutott a Béla utónévhez, azt, sajnos, mind-
máig nem voltam képes megállapítani. Tudtommal nem keresz-
telkedett ki s a névmagyarosításkor még Herbertnek hívták,* 
hanem azért Bp. szfőv. közoktatási évkönyvében, tehát hivatalos 
kiadványban is Balázs Béla, néven szerepel. 

Ami a szerzeteseket illeti, ezeknél az utónév nemcsak a név-
magyarosítás megállapításánál okozhat gondokat. Egy részük, 
kilépve a rendből, továbbra is szerzetesi utónevükön szerepelnek 
az életben és az irodalomban (pl. Horváth Cirill, tulajdonkép 
József, a jeles irodalomtörténész), míg mások ilyenkor a csuhá-
val együtt szerzetesi nevüket is levetik (pl. Nyilasi Rajmund, 
utóbb Nyilasi Lajos). Ilyenkor va jmi könnyen megeshetik, hogy 
ugyanaz az egyén kétszer kerül a Magyar írókba. Hát még ha 
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a rendből való kiválás nemcsak a szerzetesi utónév letételével, 
hanem a vezetéknév megváltoztatásával is komplikálódik! Ilyen-
kor valóságos detektívmunkát kell végeznünk, hogy a dublette-
ket elkerüljük. Megvallom, hogy ez a detektívmunka eléggé ked-
vemre való s egy-egy bonyolultabb eset földerítése éppoly öröm-
mel tölt el, mint a rej tvényfejtőt valamely nehezebb feladvány 
megoldása. 

Még a férfiakénál is több gondot okoz a nőírók neve. Itt 
ugyanis minden, az imént felsorolt eset mellett, még a f é r j nevé-
ből, helyesebben annak felhasználási módjából eredő bonyodal-
mak várnak egységes megoldásra. Az irodalmat mívelő hölgy 
fér je nevét a következő módokon használhatja: 1. Teljesen mel-
lőzi s férjhezmenetele u tán is leánynevén ír (pl. Ferenczi Sári); 

leányneve elé odailleszti a fé r j vezetéknevének kezdőbetűjét 
(pl. P. Gulácsy Irén). Ez a kezdőbetű azután a fé r j személyében 
beállt változásoknak megfelelően módosul (pl. F. Kaf fka Margit 
és B. K a f f k a Margit), de ar ra is van eset, hogy a hölgy ragasz-
kodva az első fé r j nevének a kezdőbetűjéhez, második férjét 
nevének e kezdőbetűhöz simuló megváltoztatására b í r ja (köz-
ismert példa erre egyik legkiválóbb drámai színésznőnk esete, 
aki mint írónő már Szinnyeiben is szerepel); 3. a f é r j vezeték-
nevét mint valami predikátumot használja leánykori neve előtt 
(pl. Dobosi Pécsi Mária) ; 4. a f é r j vezetéknevét -wé-ragos for-
májában helyezi leánykori vezetékneve elé (pl. Beniczkyné Bajza 
Lenke); 5. leánykori vezetéknevét a fér jével helyettesíti (pl. Altai 
Margit); 6. teljes leánykori neve elé kiteszi a f é r j vezeték- és 
utónevét, ami úgy genealógiai, mint bibliográfiai szempontból 
a legkorrektebb eljárás, de valószínűleg hosszadalmassága miatt 
eléggé r i tka ; 7. kizárólag fér je vezeték- és utónevét használja 
-wé-ragos formában (pl. Rudnay Józsefné). Minthogy számos nő-
író többször is férjhez ment, arra az elvi álláspontra helyezked-
tem, hogy valamennyi írónőt leánykori vezetékneve alatt ikta-
tom be a Magyar írók ú j sorozatába, ami családtörténeti szem-
pontból is a legmegfelelőbb. Persze a f é r j vagy a fér jek neve 
alól uta lás készült a leánykori névre még akkor is, lia az illető 
hölgy írásainál sohasem használta f é r j e nevét. Magától értető-
dik, hogy lia a rendelkezésemre álló forrásokból a f é r j nevét csak 
részben vagy egyáltalán nem sikerült megállapítanom (férjes 
nőknél még a különben oly pontos Tiszti címtár is igen gyakran 

- beéri a puszta vezetéknév feltüntetésével), ez az utalás is hiá-
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nyos vagy egészen elmarad. Jelentéktelenebb írónőket, akik csu-
pán fér jük teljes neve alatt írtak, ha sem leánykori nevüket, 
sem életrajzi adataikat nem sikerült jó előre beszereznem, keny-
telen-kelletlcn a f é r j neve alatt soroztam be cédulagyüjtemé-
nyembe. Ha azután a végleges földolgozásnál a leánykori név 
az abc-ben hátrább esik a f é r j nevénél, vigy akadály nélkül a 
leánykori név alá helyezhetem át , ha azonban megelőzi a f é r j 
nevét, akkor az életrajz a f é r j neve alá kerül s m a j d a III . soro-
zat szerzőjének lesz a feladata, hogy — miként ezt a Szinnyeinél 
előforduló igen sok esetben én is megtettem — az alapmunkában 
elmaradt utalást pótolja. 

Az az általános felhívás ugyanis, melyet Heinrich Gusztáv 
még 1915-ben a lapokban és folyóiratokban közzététetett s ame-
lyet 1925-ben, amikor a mű első, kudarccal végződött kiadása 
megindult, ú j r a leadattam, kevés eredménnyel j á r t : mindössze 
néhány száz önéletrajz futott be hozzám. Látva a gyéren szállin-
gózó önéletrajzokat, jó előre számolnom kellett azzal a körül-
ménnyel, hogy a munka végleges megszövegezésével párhuzamo-
san személyre szóló felhívásokkal kell majd próbálkoznom. Igen 
ám, de hogy minden irodalmilag is működő egyént — amennyi-
ben lexikonokban s más életrajzi adatok szempontjából kiaknáz-
ható forrásművekben nem szerepelnek — ad personam megkeres-
hessek, ahhoz tudnom kell majd, hogy kik azok, akik valamelyes 
irodalmi munkásságot kifejtettek? A szó legtágabb értelmében 
vett filológiára nézve a Hellebrant Árpád szerkesztésében az 
EPhK-ben 1919-ig évről-évre megjelenő bibliográfia bőséges tám-
pontul szolgált. Még kényelmesebb kiindulásul kínálkozott a Pesti 
Alfréd megindította Magyarország orvosainak évkönyve, mely 
1928-ig nemcsak orvosi folyóirataink cikkeinek szinte teljes köny-
vészeti feldolgozását, hanem az orvos-szerzők lakcímét s néhány 
fontos életrajzi adatát is nyúj t ja . Ez a két s több más könyvé-
szeti összeállítás, melyekre művem minden egyes cikke irodalmi 
rovatában gondosan hivatkozom, azonban távolról sem merítet-
ték ki hazánk teljes irodalmi termelését s meglehetősen nagy 
területeket csak igen hiányosan dolgoztak fel vagy teljes egészé-
ben kiaknázatlanul hagytak. Hogy az ekként előálló aránytalan-
ságokat lehetőleg kiküszöböljem, kénytelen voltam a hírlap- és 
folyóiratkötetek ezreit átnézni s eredeti gyűjtéssel kiegészíteni 
a másodkézből beszerezhető anyagot. 

Összesen 15 budapesti napilap 316 évfolyamának 3720 és 25 
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vidéki napilap 527 évfolyamának 7186 kötetét, együttesen 843 év-
folyam 10.906 kötetét néztem át, a napilapok egy-egy hónapját 
egy-egy kötetnek számítva. E napilapokból kijegyeztem az összes 
névvel ellátott politikai, tudományos és ismertető cikkek, ripor-
tok, kritikák és szépirodalmi közlemények szerzőit, a név mellé 
kitéve a lap címét s az évfolyam évszámát, melyben az illető 
közlemény megjelent. Ha a szerző neve mellett polgári állását 
vagy tartózkodási helyét is feltüntette, ezek az adatok is rá kerül-
tek az egyes cédulákra. Utóbbi adatok elsősorban az azonos nevű 
szerzők egymástól való megkülönböztetésére szolgálnak. Az egyes 
dolgozatok címét rendszerint nem jegyeztem ki, mivel ezek köz-
lésére munkámban úgysem kerülhetett volna a sor. Hiszen ez 
annyira megnövesztette volna máris nagyterjedelműnek ígérkező 
művemet, hogy kinyomatása teljesen lehetetlenné lett volna. 
Ennek igazolására egyetlen esetben, az Ady Endréében vala-
mennyi neve vagy előttem ismert álnevei alatt megjelent írását, 
legnagyszerűbb verseitől az utolsó szerkesztői üzenetéig, nem-
csak hogy kijegyeztem, hanem művem Ady-cikkében ki is nyo-
mattam. S íme, bár Ady nem is volt a legtermékenyebb írók 
egyike s írói pályája mindössze 23 évre terjedt, mégis a hírlapok-
ban és folyóiratokban megjelent írásainak puszta címfelsorolása 
48 hasábot foglal el! Éppen ezért céduláimon rendszerint beértem 
az egy-egy lapban megjelent írások műfajának jelzésével, ilyen-
formán: vers, műford., elb., vezércikk, rendőri riport, szính. kri-
tika, közgazd. cikk stb. Az eredeti és fordított regények, több 
lapszámra terjedő tanulmányok és cikksorozatok azonban címük 
szerint is fölvétettek. De kijegyeztem a címeket minden olyan 
esetben is, amikor a cikk életrajzi jellegű, vagy fényt derít a 
szerző sajátos képzettségére és foglalkozására. E bibliográfiai ki-
jegyzések mellett igen sok életrajzi adatot is kiírtam a napilapok 
politikai, művészeti, irodalmi, közgazdasági, sőt nem egyszer tör-
vényszéki rovatából is, de főleg a napihírek „házasság", „kineve-
zések" és „halálozások" felírású közleményeiből. Figyelemmel 
kísértem továbbá a „szerkesztői üzenetek"-et is, mivel ezekben 
igen sok, a lapban használt álnévről és betűjegyről rántotta le 
maga a szerkesztőség a leplet s nem egyszer a belmunkatársak 
életviszonyairól is tájékoztatja a tényleg vagy állítólag érdek-
lődő olvasókat. Mindezt figyelembe véve, azt hiszem, inkább 
alatta maradok a valóságnak, ha az egy-egy hírlapkötetből való 
kijegyzések számát átlag százra teszem. A végösszeg így jóval 
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meghaladja az egymilliót. H a mármost az egy-egy adat kijegy-
zésére fordított időt igen szűkösen egy percre becsülöm, kiderül, 
hogy csupán e negyven napilap feldolgozása 16.668 munkaórát 
jelent, ami nyolc órával számítva egy-egy nap teljesítményét s 
300 munkanapnak egy-egy évet: hat évet és kilenc hónapot tesz ki! 

Az ilymódon feldolgozott napilapok a következők: a) Buda-
pestiek: A Pol (jár (1905—1913), Alkotmány (1896—1919), Az Ujs. 
(1903—1919), B. Hírl. (1891—1919), B. Napló (1896—1916), Hazánk 
(1893—1905), M. Hírl. (1891—1919), M. Nemz. (1899—1913), Morsz. 
(1896—1919), Nemzet (1891—99), Népszava (1891—1919), P. Lloyd 
(1891-1924), P. Hírl, (1891—1919), P. Napló (1891-1919), Világ 
(1891—1918. XI . 30), Vörös Ujs. (1919). — b) Vidékiek: Arad: Arad 
és Vid. (1891—1918), Aradi Közi. (1892—1916); Debrecen: Debre-
cen (1891—1912), Debr. Ellenőr (1891—1917), Debr. Függetl. Ujs. 
(1903—1917); Győr: Győri Hírl. (1896—1918), Győri Közi. (1891— 
1896); Kassa: Felsőmorsz. (1894—1917); Kolozsvár: EUenzék 
(1891-1915), M. Polgár (1898—1904), Ujs. (1899—1917); Miskolc: 
Borsodm. Lapok (1891—1907), Miskolci Napló (1901—1920); Nagy-
várad: Nagyvárad (1891—1918), Nagyváradi Napló (1898—1917), 
Szabadság (1891—1918), Tiszántúl (1895—1918); Pécs: Pécsi Napló 
(1892—1915); Pozsony: Nyugatmorsz. Híradó (1891—1918), Híradó 
(1919); Sopron: Sopron (1891—94, 97—905, 912—13), Soproni Hírl. 
(1895—97), Soproni Napló (1897—1919); Szeged: Szegedi Híradó 
(1891—1917. VI. 30), Szegedi Napló (1891—1921); Temesvár: Dél-
morsz. Közi. (1891—1918). 

E napilapokhoz még a következő hetilap- és folyóiratmeny-
nyiség já ru l t : 13 ált. jellegű folyóirat, egy-egy bölcseleti, gyógy-
szerészeti és háztartási, 23 hittudományi és hitbuzgalmi, 3 i f jú -
sági, 9 jogtudományi, 14 közgazdasági (ipari, kereskedelmi és 
közlekedésügyi), 16 mezőgazdasági, 3 népszerű gyógyászati, 16 
pedagógiai, 5 pénzügyi, 3 sport-, 2 szabadkőműves, 11 szépiro-
dalmi, 10 társadalomtudományi, 13 technikai, 2 természettudo-
mányi és 5 zsidó felekezeti orgánum. E 161 hetilap és folyóirat 
rendszeresen átnézett anyaga mintegy 3000 kötetre tehető s fel-
dolgozása legalább is annyi időt vett igénybe, mint a 40 napilapé, 
tekintve, hogy ezekből a fontosabb cikkek mind eímszerint ki-
jegyeztettek s a nekrológokból vagy életrajzokból is bőséges ki-
vonatok készültek. Végül rendszeresen átnéztem egy csomó nap-
tárt, egyesületi évkönyvet, püspöki jelentést, valamint a M. N. 
Múzeum egész iskolai értesítő gyűjteményét, mindenünnen ki-
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jegyezve a munkámban tényleg vagy előreláthatóan fölhasznál-
ható életrajzi és könyvészeti anyagot, mégpedig az abe első betűire 
vonatkozókat teljes egészükben, a többieket utalások formájában. 

Ez az eredeti gyűjtésem, a M. N. Múzeum könyvtárának 
cédulakatalógusa s a számomra hozzáférhető bibliográfiákban 
fölhalmozott anyag az az alap, amelyen munkám könyvészeti és 
részben életrajzi része fölépül. Az életrajzi részt sok tekintetben 
kiegészítették azok az életrajzok, melyek az általános ás szak-
lexikonokban s a legutóbbi időben meglehetősen elszaporodott 
kortárs-lexikonokban találhatók. A lexikonok utóbb említett cso-
portja, sajnos, több kárt, mint hasznot okozott. E lexikonok u. i. 
— tisztelet a kivételeknek — főleg arra vannak alapítva, hogy 
az életrajzok hősei egyúttal a vállalat előfizetői s így nem min-
dig az érdem, hanem az áldozatkészség volt az irányadó, hogy 
ki került be a kötetbe. Legőszintébben ezt a tényt a Vármegyék 
és Városok Monográfiája c. vállalat — mely nem tévesztendő 
össze a Borovszky Samu szerkesztésében meg-jelent Marsz. Vár-
megyéi és Városai c. sorozattal — vallja be, mely az egyes köte-
tek függelékében kinyomatott .Személyi adattár" élén rendszerint 
csillag alatt megjegyzi: „azokról, akik a munka megjelenését elő-
mozdították". A közönség nagyrésze végre is megúnva az áldo-
zatokat, következetesen a papírkosárba dobja a címére küldött 
felhívásokat. Csakis így magyarázható, hogy míg az általam 
1924/5-ben postára adott személyre szóló megkeresések jó hatvan 
százaléka eredménnyel járt , addig az 1938-ban feladottak közül 
alig tíz százalék után folyt be válasz! Ezt látva, olyan esetekben, 
amikor az általam nyomozott szerző telefon ú t j án elérhető, ezt 
az eszközt veszem igénybe s telefonon át mondatom be a leg-
szükségesebb adatokat. Még így is megesett, hogy a felhívott 
érdeklődésemre annak előrebocsátásával felelt, hogy igen szűkös 
anyagi viszonyok között él s hosszasan kellett magyaráznom, 
hogy felvétele a Magyar írók sorozatába semminemű anyagi 
kötelezettséggel sem jár. 

E nehézségek láttára igyekeztem lehetőleg függetleníteni 
magamat a szerzők közreműködésétől s nyomtatott vagy kézira-
tos forrásokból egybehordani életrajzukat, melyek, ha nem is 
olyan részletesek, mint a remélt önéletírások, de legalább meg-
vannak. Minden életrajz kiindulópontja a születésre vonatkozó 
adat lévén, elsősorban ezt iparkodom megállapítani. Itt két álta-
lános jellegű munkának vettem gyakran hasznát. Az egyik a 
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Kempelen-féle M. nemes családok s az ezt kiegészítő Daróczy-
féle Nemesi évkönyv, főnemeseknél pedig a mintaszerű gothai 
tíeneal. Taschcnbuchok. Ezek igen sokszor a halálozási dátu-
mokra nézve is megbízható forrásul szolgáltak. A másik az 1921-
ben megjelent Barcsay-féle A szabadkőművesség bűnei c. kiad-
vány II . kötete, mely betűrendben hozza az összes magyarországi 
páholyok tagjainak jegyzékét, többnyire születési s elvétve halá-
lozási adataik kíséretében. Az egyes foglalkozási ágak közül a 
legkényelmesebb azon férf iak születési helyének és évének meg-
állapítása, akik 1928-ig a budapesti Műegyetemen szereztek diplo-
mát, hála a Névjegyzéke mindazoknak, akik ... a ... műegyete-
men ... oklevelet ... nyertek c. 1929-ben megjelent mintaszerű 
hivatalos kiadványnak. Ügy föllelkesültem ezen a kiadványon, 
hogy a Pázmány-egyetem jubiláris évében fölvetettem Kornis 
Gyula akkori rektor előtt azt a gondolatot, vájjon nem volna-e 
jó e jubileumot egy hasonló kiadvánnyal emlékezetessé tenni? 
Sajnos, mint őuagyméltósága hozzám intézett leveléből értesül-
tem, az egyetemi tanács az indítvánnyal szemben elutasító állás-
pontra helyezkedett. Így hát a tudományegyetem doktorainál 
mindig magukból a szigorlati jegyzőkönyvekből kell a helyszínen 
a szükséges adatokat kijegyeznem. Minthogy pedig ehhez múl-
hatatlanul tudnom kell a doktorátus évét, ezt a forrást csupán 
két karnál vehetem igénybe: az orvosinál, mivel úgy a Pesti-féle, 
mint az orsz. orvoskamarai hivatalos jegyzék minden orvos neve 
mellett kiteszi a diploma évét, s a bölcsészetinél, ahol a megjelent 
disszertáció évjelzése n y ú j t ehhez támpontot. Persze a vidéki 
egyetemeknél ezt csak közvetett úton tehetem meg. Ez a közvetett 
út a legtöbbször sikerrel jár , de sajnos, nem mindig. Volt rá eset, 
hogy megbízottam kénytelen volt dolgavégezetlen távozni a dé-
káni hivatalból, mivel ott az adatok kiszolgáltatását mint „hiva-
talos titkot" megtagadták. . . Kitűnő forrásul szolgálnak a kato-
likus egyházi férfiakra vonatkozólag az egyes egyházmegyék és 
rendek jobbára latinnyelvű Schematismusiû, melyek legalább a 
születés ós fölszentelés évét majdnem minden esetben, de igen 
sokszor az egyes papok egész pályafutását is föltüntetik. Hasz-
nálatukat csak az nehezíti meg. hogy tudnom kell, hogy a kere-
sett egyházi férfiú melyik egyházmegye vagy rendtartomány 
tagja! Ennek megállapítását legalább az 1927—31. évekre nézve 
a Katolikus almanach egyetemes névmutatója könnyíti meg. 
A protestáns egyházkerületek névtárai az 1895-i erdélyi kivételé-
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vei, mely legalább az egyes lelkészek születési évét is feltünteti, 
ebből a szempontból figyelembe nem jöhetnek. A középiskolai 
tanárok születési évét és helyét az 1900-ban, 1907-ben és 1923 óta 
gyakrabban is megjelent névkönyvek árul ják el. Az 1900. évinek 
a többiekkel szemben megvan az az előnye, hogy a felső keres-
kedelmi és a felsőbb leányiskolákra is kiterjeszkedik. A tan-
személyzet minden kategóriáját felöleli a Bp. szfőv. közokt. év-
könyve, amely azonban a születés helyét nem, csak évét á ru l j a 
el. Ugyancsak mellőzi a születéshely föltüntetéeét a Fővárosi 
évkönyv c. kiadvány, mely viszont a főváros összes tisztviselői-
nek teljes születési dátumával szolgál. A felekezeti tanítók közül 
egyik-másik r. k. egyházi Schematismus magyarnyelvű függe-
léke (pl. a kalocsai főegyházmegyéé) ad életrajzi felvilágosításo-
kat. A többire nézve sokszor forgathattam haszonnal az orsz. 
tanítói nyugdíjalap kéziratos kartotékját. H a tuclom, vagy sej-
tem, hogy az illető tanító melyik tanítóképzőben végzett, nem 
egyszer a tanítóképezdei értesítők árulják el a születés helyét és 
idejét. Az 1927-ben szolgálatban volt államvasúti tisztviselők 
születésének és pályakezdésének esztendejét Heeger Árpád: A máv. 
tisztviselők rangsorai (Bp., 1927) с. füzete, a postatisztviselőkét 
А т. k. posta áll. személyzetének névjegyzéke (Bp., 1935) árul ja el. 

A nyomtatott források elégtelensége a r ra indított, hogy a 
bejelentőhivatalokat próbáljam igénybe venni. A vidéken tett 
kísérleteim „az irodalomtörténetnek e legújabb segédtudományá"-
val, miként e próbálkozásomat néhai Móra Ferenc egy hozzám 
í r t válaszában humorosan elnevezte, nem jár tak sikerrel, de Buda-
pesten és a rendőrileg hozzátartozó községekben élő vagy élt 
egyénekre nézve elég jól bevált. Hogy a budapesti rendőrkapi-
tányság mintaszerűen vezetett bejelentőhivatalát igénybe vehet-
tem és vehetem, az Bohdaneczky rendőrtanácsos úr érdeme, aki 
mint író átérezve munkám jelentőségét, tudakozólapjaimat tel-
jesen díjtalanul tölteti ki a hivatal személyzetével. Hála és kö-
szönet érte! A bejelentőhivataltól nyert értesüléseknek azonban 
van egy nagy fogyatkozásuk: tudakozólapjaimat a bejelentések-
kel nincs módomban magamnak egybevetnem s bele kell törőd-
nöm azokba az adatokba, melyeket az elintézésükkel megbízott 
altiszt állapít meg. így eshetett meg, hogy pl. munkám balsikerű 
előfutárjában, a Magyar életrajzi lexikonban az akkori sajtó-
főnököt megtettem r. k.-nak. Egy újabb esetben a kiírt adatot 
azzal sikerült a tizenkettedik órában helyesbítenem, hogy köz-

Irodalomtörténet. 2 
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ben hozzáférhettem az 1935-i törvényhatósági választói jegyzék 
adréma-levonatához. A Budapest szfőv. that, választók jegyzéke 
egyébként 1930-ban nyomtatásban is megjelent s így újabban 
csak azokban az esetekben fordulok a bejelentőhivatalhoz, ha ez 
a rám nézve fölöttébb hasznos kiadvány nem ad feleletet kérdé-
semre, vagy azért, mivel a keresett egyén 1930-ban még nem 
szerepelt a jegyzékben, vagy azért, mivel képtelen voltam meg-
találni benne. A jegyzékben való eligazodás u. i. nem könnyű: 
hiszen a lajstrom nem betűrendben, hanem szavazókörzeteken 
belül utcák s ezeken belül házszámok szerint csoportosítja az 
anyagot. Hogy tehát egy bizonyos nevet megtaláljak benne, 
ahhoz tudnom kell az illető lakcímét. Ez csak a legritkább ese-
tekben áll r a j t a a szerző könyvein. Ha telefonja van, akkor több-
nyire útbaigazít a Bp. 1930. é. távbeszélő névsor (azért csak több-
nyire, mivel az is előfordul, hogy a telefontulajdonos telefonja 
nem a lakásán van felszerelve). Máskor meg a Bpi cím- és lakás-
jegyzék n y ú j t felvilágosítást, inely a választói jegyzékhez mint-
egy névmutatóul szolgál. I t t meg az a baj, hogy a legutolsó lakás-
jegyzék 1928-ban jelent meg s jobbára az 1927. évi vagy még 
régebbi állapotot tünteti fel, ami természetesen nem mindig egye-
zik az 1930-ival. Persze száz százalékig az 1930-as választói név-
jegyzék adata i sem biztosak. Különösen áll ez a hölgyek születési 
évszámára. Itt, ha erre mód van, más megbízhatóbbnak látszó 
forrást vagyok kénytelen igénybe venni. H a pl. a választói jegy-
zékben azt olvasom, miként egy nőíróval kapcsolatban tényleg 
megtörtént, hogy 1876-ban született, a szfőv. tanügyi évkönyvben 
pedig azt, hogy már 1873-ban meglátta a napvilágot, bármily 
udvariatlannak lássék is, de kénytelen voltam az utóbbi, mert 
hitelesebb adatot elfogadni. A tanügyi évkönyv adatait u. i. az 
igazgatók terjesztik be az eredeti okmányok alapján, míg a vá-
lasztók névjegyzéke az érdekeltek bemondása nyomán készül. T)e 
azért még a tanügyi évkönyv sem mindig megbízható. Egy azóta 
elhúnyt iskolaorvosnő esetében, aki meglehetős későn, elvált asz-
szony korában szerezte meg a diplomáját s akit a társaságból 
személyesen ismertem, az évkönyv azt a meglepő adatot hozta, 
hogy 1895-ben született. Ezt a furcsa körülményt szóba hoztam 
egyik kollégám előtt, aki legott 1882 t á j á r a helyesbítette. A fel-
hozott bizonyíték döntő volt s éppen ezért nem árulom el itt kol-
légám nevét. Félek, hogy meggyűlnék a baja a sógornőjével, 
akinek az illető hölgy osztály- s így kortársa is vo l t . . . Ha már 
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a kornál tartunk, nem hagyhatom említetlenül azt a gyakorla-
tomban mindeddig magában álló esetet, amikor egy a szépnem-
hez tartozó író nem fiatalította, hanem — öregítette magát . Egy 
kitűnő operett-csillagról van szó, aki a Tolnai Világlapja 1907. 
17. számában megjelent önéletrajzában a játékában is megnyil-
vánuló groteszk humorral 1871-re tette születése évét. De változ-
nak az idők s benne változunk mi is. Ugyané művésznő egy 1927. 
évi bírósági tárgyaláson már 1884-ben születettnek vallotta ma-
gát. (A valódi dátum 1878.) Az erősebb nem ebben a tekintetben 
megbízhatóbb. De mintha a legutóbbi időkben e téren is romlot-
tak volna az erkölcsök. Legalább abban a kis írói lexikonban, 
melyet Halasy Új szó címen adott ki az 1937. évi könyvnapra, 
igen sok író születési éve 2—3, sőt elvétve több évvel is későbbre 
van téve, mint más forrásokban. 

A legnehezebben megoldható problémák sorába tartoznak a 
katona-írók. A tényleges katonák u. i. sem a választói jegyzék-
ben, sem pedig, amennyiben 1930 óta nem változtatták a lak-
helyüket, a bejelentő nyilvántartóban nem szerepelnek. S itt a 
telefonon való érdeklődés sem mindig használ. Egy katonai veze-
tés alatt álló üzemünk pl. á kötelékében dolgozó szerző életrajzi 
adatainak elárulását attól tet te függővé, ha erre vonatkozólag a 
honvédelmi minisztériumhoz írásbeli beadvánnyal fordulok, de 
igazi katonás udvariassággal maga fogalmazta meg a beadványt 
s küldönc ú t ján küldte el aláírás végett hozzám. Azóta az élet-
rajz is szerencsésen befutott. 

A születési évnél is nehezebbeu állapítható meg az elhalá-
lozás esztendeje. A napilapok halálozási rovatát ugyan állandóan 
figyelemmel kísérem s minden elhxínyt nevét és halálozási körül-
ményeit gondosan kijegyzein, akinek író voltáról tudok, vagy 
akiről föltehető, hogy irodalmilag is működött. Ámde ez a rovat 
távolról sem teljes s ezenfelül óvhatatlan, hogy egy-egy engem 
érdeklő halálozás ki ne kerülte légyen a figyelmemet. Ilyen ese-
tekben itt volna a M. N. Múzeum hatalmas gyászjelentés-gyűjte-
ménye. Csakhogy ez részben rendezetlen, részben évrendben lévén 
csoportosítva, a gyors tájékozódás szempontjából hasznavehetet-
len. Az orvosokra nézve a legtöbb esetben felvilágosít a Pesti-féle 
évkönyv; ez azonban 1936-tal, amikor az orvosi kamarák meg-
alakultak, megszűnt. A katolikus papok elhúnytáról az egyes 
egyházmegyék Schematismusai vagy Ordoi tájékoztatnak, a 

2* 
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középiskolai tanárokéról az egyes iskolák értesítői. De a többi 
foglalkozási ágakba tartozókról esetről-esetre kell a halálozás 
évét kideríteni. A Budapesten elhúnytakra nézve sok esetben a 
bejelentőhivatal tud felvilágosítást nyújtani, vagy ha ez az esz-
köz csődöt mond, a keresztény" és zsidó temetők igazgatóságai. 
(Károsy Pál: A kerepesiúti temető паду halottai. Bp., 1938. с. 
derék egybeállítása természetesen az én szükségleteimet távolról 
sem elégíti ki.) Sorukból külön ki kell emelnem a zsidó temetők 
mintaszerű ügykezelését. Telefonérdeklődésemre itt szinte kivétel 
nélkül nemcsak hogy a halálozás pontos dátumával szolgálnak, 
hanem igen gyakran még a születésével is. A keresztény teme-
tőknél vagy a nyilvántartás kevésbbé pontos, vagy a telefonnál 
jelentkező tisztviselő túlságosan kényelmes, de annyi tény. hogy 
nem egyezer hiába hívtam fel őket. Így j á r tam pl. Dárday Sán-
dor, a legfőbb á l lami számvevőszék elnöke feleségének az eseté-
ben. Tudva azt, hogy Dárdayék budai lakosok voltak, a farkas-
réti temető igazgatóságához fordultam felvilágosításért. Érdek-
lődésemre azt felelték, hogy a temetőben ilyen nevű halott nin-
csen. Minthogy semmikép sem akartam munkámban egy ilyen 
magas méltóságot betöltött egyén nejének halálozási évével adós 
maradni, személyesen fölkerestem a községi temetkezési vállalat 
kígyóutcai i rodáját , ahol néhány percnyi keresés után megálla-
pították, hogy Dárdayné Abrioni Ernesztin 1927. február 4-én 
húnyt el s mint jól sejtettem, a farkasréti temetőben alussza 
örök álmát. Azóta Szinnyei Ferenc t. barátom a s ír ját is meg-
találta s volt szíves közölni vélem a sírkövén olvasható dátumot. 
Ez azonban f eb ruá r 7. Minthogy az I. kötetnek az az íve, melyen 
Abrioni Ernesztin életrajza olvasható, e szíves értesítése vétele-
kor (1938. XI. 27) már rég ki volt nyomatva, itt igazítom helyre 
tévedésemet.. . 

Tényleges vagy nyugdíjas állami tisztviselők elhúnytáról a 
Központi IUetményhivatalnak áll módjában pontos fel világosi-^ 
tással szolgálni. Minthogy azonban ez a hivatal is azok közé tar-
tozik, amelyek telefonérdeklődésre nem, hanem csakis írásbeli 
megkeresésre válaszolnak, ezt a forrást a legritkább esetekben 
veszem igénybe. A M. N. Múzeum könyvtárának í'őigazgatósága 
ilyenkor a legnagyobb készséggel áll rendelkezésemre, de a dolog 
természetéből folyik, hogy egy telefonon öt percen belül meg-
tudható adat kb. három hét alatt teszi meg az utat íróasztalomig. 
A sok irka-firkát elkerülendő, jelentéktelenebb esetekben inkább 
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lemondok a halálozás dátumáról « így hősömnek legalább a fizi-
kai halhatatlanság illúzióját biztosí tom.. . 

Az emberi lét e két végpontja közé eső részből a nagy nyil-
vánosságra tartozó adatokat szintén nem könnyű egybehordani. 
Azoknál, akik a Magyarország tiszti címtára nagy gonddal meg-
szerkesztett köteteiben szerepelnek, a hivatalos pálya egyes állo-
másai pontosan egybeállíthatok, nem egyszer jóval pontosabban, 
mint ahogyan azt a jobbára emlékezetből í r t önéletrajzok nyújt-
ják. Azonban ez az egybeállítás sok időt s még több türelmet 
igénylő munkával jár. Az a pár sor, melyben egy-egy hősöm 
karr iér jé t egybefoglalom, ilyenkor néhány órányi keresgélés ered-
ménye. S e mellett az 19.19-től 1927-ig terjedő különösen mozgal-
mas időszakra nem ad feleletet, minthogy a Tiszti címtár ezek-
ben az években nem jelent meg. Sokkal gyorsabb információ 
meríthető azokból a kéziratos szolgálati táblázatokból, melyeket 
az egyes tisztviselőkről az illetékes hivatalfőnökök feklettek föl 
s amelyek másolatban a megfelelő minisztériumokba is beküldet-
tek. E táblázatok a legtöbb minisztériumban nem egy közös irat-
tárban, hanem az ügyosztályok közt elosztva tartatnak nyilván 
s használatuk annyira körülményes és időtrabló, hogy csak a leg-
ritkább esetekben folyamodom hozzájuk: Külön ki kell emelnem 
az igazságügyminisztérium mintaszerű nyilvántartását, mely az 
információszerzésnek ezt a módját igen meggyorsítja. I t t az 
összes táblázatok az elnöki osztály i rat tárában gyűjtettek egybe 
s a névmutató alapján bármely táblázat percek alatt kiemelhető. 
E táblázatokat azonban, tekintettel arra, hogy a minősítést is 
magukban foglalják, nem kaphatom kézhez, hanem az amúgy is 
túlterhelt személyzet idejét kell igénybe vennem, hogy a köz-
érdekű, hivatalos titkot nem képező adatokat lediktálják. Érthető, 
hogy csak a legkétségbeejtőbb esetekben vagyok a terhiikre. 

Az előadottakból önként folyik, hogy azt az ideált, melyet 
a Magyar írók egyes cikkelyei megszerkesztésénél magam elé 
tűztem, nem mindig sikerül egészen elérnem. Ez csak úgy volna 
lehetséges, ha mindenki, aki munkámban szerepel, megadná a 
feleletet azokra a kérdőpontokra, melyeket a sajnos oly sokszor 
válaszolatlanul hagyott körlevelemben felállítottam. E kérdő-
pontok a következők: 1. Vezeték- és keresztnév, esetleg nemesi 
előnév. (Névmagyarosítás vagy fölvett írói név használata ese-
tén az eredeti családi és keresztnév is közlendő.) — 2. Születés 
helye, éve, hónapja és napja. — 3. Vallás. — 4. Szülök neve és 
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foglalkozása. — 5. Mikor, hol és milyen iskolákat végzett. — 
(1. Mikor, hol és milyen minőségben hivatalnokoskodott vagy 
mily szabad pályán működött. — 7. Hivatalos és társadalmi ki-
tüntetései. — 8. Mely folyóiratokban és hírlapokban, mely évek-
ben s minő tárgykörből vett dolgozatai jelentek meg akár magyar, 
akár más nyelven. — 9. Könyv vagy füzet alakjában megjelent 
eredeti és fordított műveinek címjegyzéke a megjelenés helyének 
és évének föltüntetésével. — 10. Mily időszaki vagy egyéb ki-
adványokat s mikor szerkesztett. — 11. Lapokban és önálló mű-
vein használt betű jegyei, álnevei és egyéb jegyei. E H ponthoz 
még egy 12. pont is járul, nie'.y az 1914/8. háborúban résztvettek-
nél a háborús élményekre, fér jes nőknél pedig a házasság körül-
ményeire ( fér j neve és állása, a frigykötés, válás és megözvegyü-
lés időpontja) vonatkozik. 

Az életrajzok végső megszerkesztésének módját két szóban 
foglalhatom össze: tömörség és tárgyilagosság. Az életrajzokat 
úgy igyekezem megfogalmazni, hogy az a megírás helyétől vagy 
időpontjától teljesen függetlenül hasson. Kizárólag a múlt időt 
használom s az ilyenféle kifejezéseket, mint teszem azt „Buda-
pestre jött", lehetőleg kerülöm. Még az olyan egyénileg értelmez-
hető szavakat is, minő a „néhány" vagy a „sok", a színtelenebb 
„több" kifejezéssel pótolom. Szóval mindent elkövetek, hogy olyan 
szenvtelenül áll jak szemben az egyes írókkal, mint tárgyukkal 
szemben a leíró természettudósok. 

Minden cikkely végén apróbb betűkkel jő a vonatkozó iroda-
lom időrendi felsorolása, ahogy ezt már Szinnyei is tette. Nagy 
elődömtől csak ott térek el (pl. Arany Jánosnál), ahol különösen 
gazdag és részletező irodalomról van szó. Ilyenkor az irodalmat 
tárgykörökre bontott apróbb fejezetekben adom, persze az egyes 
szakaszokon belül időrendben. Az idézett irodalmat az írásbeli 
források rekesztik be. Az önéletrajzoknál — s ez Szinnyeivel 
szemben ú j í tás ,— mindig kiteszem az évet is, melyből az élet-
ra jz való. 

A nevek az ä-, ö-, ü- és w-vel bővült latin ábécé szoros betű-
rendjében követik egymást. Azonos nevek egymásutánját az utó-
nevek betűrendje, azonos utónevekét a születés évrendje, vagy 
ennek hiányában a cikkemben szereplő első évszám határozza 
meg. Az összetett vezetéknevek mindig az egyszerűek mögé kerül-
nek. Álnevű szerzőket, ha a valódi nevet sikerült megállapítanom 
(ehhez nein egyszer a sajótügyészség szíves segítségét voltam 
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kénytelen igénybe venni a valódi név alá soroztam, utalással az 
álnév alól. Olyan íróknál, akik kizárólag tollúk után élnek, az 
életrajz állandóan használt álnevük, ú. п.- elismert írói nevük alá 
került (pl. Herczeg Ferenc). Ha azonban a hivatásos író pályája 
kezdetén sa já t neve alatt ír t s csak később kezdett írói nevet 
használni, az életrajz a valódi név alatt keresendő (pl. Áchim 
Géza). A nőírók elvileg mindig leánykori nevük alá vétettek (pl. 
Bajza Lenke, utalással Beniczky Ferencné és Heckenast Gusz-
távné alól). Az eltérő ortográfiájuk h í ján azonos vezetéknevek 
(pl. Kovách, Kovács, Kováts) célszerűségi okokból mindig az 
alatt a forma alatt sorakoznak egymás mögé, amelyben az az ívó 
használja, aki keresztneve alapján a sor élén áll. A többi változat 
alól általános utalás készül. H a azonban a helyesírásbéli különb-
ség a név első betűjében nyilvánul meg (pl. Eötvös és Ötvös), 
mindegyik változat az abc azon helyére kerül, ahová a kezdőbetű 
alapján tartozik. 

Végül megjegyzem, hogy akinek bármily csekély írói mun-
kásságát felkutatnom sikerült, azt kivétel nélkül fölvettem, mert 
sohasem lehet tudni, hogy valamely jelentéktelennek látszó ember 
a késő jövőben nem kerül-e az érdeklődés homlokterébe. Például 
felhozom Csókás Ferenc kecskeméti kisgazda esetét, aki 1857—7?. 
ír t néhány cikket a korabéli gazdasági lapokba s akit hiába 
keresünk nagy elődöm munkájában. S íme Gesztelyi Nagy László 
az Űr 1938. esztendejében mint a homoki szőlőtelepítés egyik út-
törőjének nemcsak hogy megírta részletes életrajzát, hanem cik-
keit is ú j r a lenyomatta! 

Persze az „életrajz" minden fáradozásom dacára sok esetbon 
csak a szerző polgári foglalkozása feltüntetésére, sőt nem egyszer 
— főleg szépíróknál — a puszta névre szorítkozik. így pl. egy 
Balassa Árpád nevű költőről, aki 1912/3. í r t verseket A Hétbe s 
aradi lapokba, minden utánjárásom ellenére sem sikerült ?emmi 
közelebbit kiderítenem. Három Balassa Árpádot is felhajszoltem, 
az egyik 1904-ig Berger, 1871-ben született s ma a Beszkárt ny. ig. 
helyettese, a másik 1904-ig Kohn, 1905-ben tett érettségit a bpi 
V. ker. áll. gimnáziumban s a harmadik 1916-ig Berger, 1892-ben 
született Budapesten és 1910-ben szerzett ép. mérnöki oklevelet. 
De hogy a három közül melyik írta a verseket s ha egyikük sem 
írta, ki az ismeretlen negyedik, az egyelőre földerítetlen titok. 
Ilyen esetekben talán a rádiókörözés segíthetne. Ez a módszer 
azonban egyelőre csak az államrendőrségnek áll a rendelkezésére. 
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Viszont arra is van eset, hogy a források sokasága idéz elő 
zavarokat. Bakó József tanító-költőről pl. Az Est 1938. é. hármas-
könyve azt állítja, hogy 1905-ben, az 1938 végén megjelent M. műv. 
lexikon pedig azt, hogy 1896-ban született. Telek A. Sándor asz-
talosmester Egyre borúsabb napok című, Rimaszombatban meg-
jelent verskötetét három forrás is említi, csakhogy az egyik 
1920-ra, a másik 1922-re, s a harmadik 1924-re teszi megjelenése 
évé t . . . 

Máris hosszúra nyúlt fejtegetéseimet nem zárhatom le anél-
kül, hogy néhány szóval ki ne térjek munkám megjelenésének 
viszontagságaira. Az Akadémia eredeti elgondolása az volt, hogy 
az ú j sorozatot a megbízatásomkor dúló háború befejezése után 
ugyanaz a cég fogja kihozni, aki a törzsmunka kiadására vállal-
kozott s az Akadémia csupán a szerzői honoráriumot fizeti. 
A háború tragikus befejezése azonban keresztülhúzta ezt a szá-
mítást: sem a kiadó, sem az Akadémia nem volt abban az anyagi 
helyzetben, hogy a nagy mű megindulhasson. Ezt látva, Hóman 
Bálint, a M. Nemz. Múzeum akkori főigazgatójának rábeszélésére 
elfogadtam a Lantos Bt. ajánlatát , amely késznek mutatkozott 
arra, hogy művemet Magyar életrajzi lexikon címen három-
havonkint megjelenő négyíves füzetekben kiadja. Azonban a 
vállalkozás, i'igy látszik, meghaladta anyagi erejét: mindössze 
hat füzetet hozott ki s azt is a megállapítottnál jóval lassúbb 
ütemben (negyedfél év alatt a kikötött másfélév helyett!). Az 
1929. évben egyre jobban kimélyülő gazdasagi válság azután 
végleg megpecsételte a vállalat sorsát. A 7. füzetből alig másfél-
ívre valót szedtek ki s aztán félretették a kéziratot, mely az utolsó 
füzeteket kinyomtató Kunosy-nyomda kezén végleg elkallódott. 
Ezzel érzékeny veszteséget okozott, mert a Baintner Jánostól Baliko 
Lajosig terjedő rósz eredeti gyűjtése ilyen módon elveszett s azt 
csak igen tökéletlenül sikerült pótolnom. Ismét évek multak el a 
mű kiadatásának legcsekélyebb reménye nélkül. Amikor aztán 1934 
szeptemberében nyugdíjba kényszerültem, Hóman őexcellenciája 
mint kultuszminiszter ígéretet tett arra nézve, hogy a szerinte is 
nélkülözhetetlen forrásmunka megjelenéséről gondoskodik. Egy-
úttal Fitz József, a Széchényi Könyvtár ú j főigazgatójával meg-
állapodott abban, hogy munkahelyemet s a könyvtár gyűjtemé-
nyeiben való szabad mozgást számomra tovább is biztosítsa. 
Csak a legnagyobb hálával emlékezhetem meg Fitz őméltóságá-
ról, aki vérbeli könyvtáros létére teljesen átérezvén a Magyar 
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írók jelentőségét, nemcsak hogy mindent elkövetett, hogy kutató-
munkám zavartalanul tovább folytathassam, hanem amikor látta, 
hogy az a vállalat, melyre Hóman miniszter gondolt, a mű ki-
adásától húzódozik, a nála megszokott energiával vette kezébe 
az ügyet. Elhatározta, hogy mint a Magyar Könyvtárosok és 
Levéltárosok Egyesülete kiadványát fogja piacra dobni, elő-
fizetés út ján teremtve elő a szükséges összeget. Száz meg száz 
előfizetési felhívást küldött szét az országban, de mindössze 80 elő-
fizetőt sikerült toboroznia. A vállalkozásból ismét nem lett volna 
semmi, ha Hóman Bálint nem tette volna lehetővé, hogy a va 11 ás -
és közoktatásügyi minisztérium és a M. Tud. Akadémia 50- 50 
példány átvételére kötelezve magát, a kiadás megindulhasson. 
Egyik legutolsó miniszteri ténykedése volt ez s a magyar tudo-
mánytörténet úgy neki, mint utóda, gróf Teleki Pál és állam-
titkáruk, Szily Kálmán őexcelleneiáiknak e gesztusukért örök 
hálával tartozik. A határozat vétele után legott nyomdába került 
az első kötet kézirata. 1938 Karácsonyára a 40 ívből 15 már sze-
rencsésen kinyomatván, alapos a reményünk, hogy a Gondviselés 
segítségével legkésőbb Pünkösd napjára az egész kötet kikerül 
abból a kis vidéki sajtóból, ahová a budapesti, ilyen természetű 
művek előállítására sokkal jobban fölszerelt nagyüzemek telje-
síthetetlen föltételei kényszerítették. 
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A „Nők a tükör előtt" keletkezése és forrásai. 

Gyulai Pá l külföldi élményeinek hatása alat t í r ta a Nők a tükör előtt 
című elbeszélését, melybe Szendrey Mari alakját is beleszőtte; párizsi ta r tóz 
kodása idején (1856. április) ugyan még nem ismerhette1 Szendrey Mari t s így 
ismeretségüket a ra jzban mintegy antedatálta. Papp Ferenc említi, hogy 
„Gyulai mikor l á t t a Szendrey Marit , arról nincs pontos adatunk . . . 1857 . . . 
február folyamán nézhete t t körül Szendreyéknél".2 Édekes, hogy a Nők a tükör 
előtt első kiadásának,3 mely Arany János Koszorújában jelent meg (1863), 
más a befejezése. A ra jz után az író még egyéni reflexiókat fűz, melyek iro-
dalomtörténeti és esztétikai szempontból egyaránt érdekesek és értékesek. Mivel 
ez a rész egyetlen későbbi kiadásában sincs fölvéve, min t irodalomtörténeti 
kuriózumot érdemesnek t a r t j uk teljes egészében közölni: 

— „Mondjak-e még többet? Ta lán némelyek olvasóim közül kíváncsiak 
megtudni, mi l e t t a z én emigráns barátomból. Kiismerte-e, nőül vette-e rejté 
lyes francia özvegyét. Bizony nem szolgálhatok vele. Azután többé nem talál-
kozhattunk. Felgyógyulásom után mind já r t meglátogattam, de nem volt honn, 
Londonba u tazot t , s a mint másoktól értesültem, éppen rejtélyes özvegye után. 
Nagyon sajnáltam, hogy nem beszélhettem el neki álmomat, melyre alkalmat 
épen ő adott. Bár nekünk se beszélte volna el! — kiá l t j a valamelyik boszus 
olvasóm, ha ugyan nem únt meg egész idáig kísérni. Pár isba menni s nem 
találni o t t más anyago t egy lázálomnál! Mi érdekes kalandokat, egy hatásos 
beszélyt vártunk a párisi életből s nem ily álmos genreképeket, melyekre iga-
zán reá illik Hora t ius mondása: velut aegri somnia. Oh, ez nagyon igazság 
ta lan kritika! Igazságtalan és epés olvasóm, ha a párisi életről akarsz olvasn:, 
fordúlj a francia írókhoz. Ök jobban leírják, mint én tudha t tam volna, ha t 
hét i tapasztalás u t án . Vagy ha nem tudsz franciául, keress olyan magyar 
novellistát, találsz eleget, ki soha se j á r t Párisban, de azért leírja neked oly 
híven, mintha mindent szemével l á t o t t volna. A miért egyik írónak nincs oly 
nagy phantáziája, m i n t a másiknak, azér t még nem kell pálcát törni felette. 
J ó l van, elégedjünk meg hát a párisi álom hazai képeivel, de h á t megfelel-e az 
álom az ő fennhéjázó címének? Föl van-e a tükör előtt tüntetve minden neve-
zetesb női szenvedély? Legalább is száz asszonyt vártunk, mindenesetre valami 
nagyobb kerekszámot, s íme meg kell elégednünk héttel! Bár ki tegye olvasóink 
közül az ellenvetést, nagyon felületes gondolkozó. Tehetek :e róla. hogy csak 
ö t -ha t órát á lmodtam? Száz nőről legalább is négy napig kellett volna álmcd-

1 Papp Ferenc: Gyulai Pál. I. 1935. 390 
2 XT, o. 441. 
s A Nők a tükör előtt kiadásai : 1. 1863. Arany János Koszorúja, I. — 

2. 18G7. Vázlatok és kévék. — 3. 1888. Feszty Árpád ra jzaival . — 4. 1901. Vázla-
tok és képek. 2. kiad. — 5. 1908. Feszty Árpád rajzaival. — 6. 1913. Vázlatok és 
képeli. 3. kiad. 
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nom s négy kötetet írni össze. Nevetség. A z t hiszem ez ellenvetés bővebb cáfo-
la to t nem érdemel. De miért tün te te t t fel ön nagy részt boldogtalan nőket 
s azoka t is leginkább csak gyönge oldalaikról? Nem ra jzolhat ta volna-e ön 
a női erényt ezer változatban, ön affecta i t szerelmi ábrándjai mellett is nő-
gyűlölő pessimista s minden felett unalmas író. Ez t a megjegyzést valamelyik 
írónő teszi. Sajnálom, hogy felelnem kell reá, bár udvariasságból hallgatnom 
kellene. Kedves nagysám sem az életet nem vizsgálja mélyebben, sem nagy 
köl tőket nem olvas, vagy pedig a mi hihetőbb, találva érezte magát rajzom 
ál ta l s most boszút áll ra j tam. Nagysádnak tudnia kellene mint nőnek, hogy 
a tükör előtt sokkal több női gyöngeség nyilatkozhatik, mint erény. Mit keresne 
sokat a tükör előtt a gondos anya, az elfoglalt nő? Nyuj that -e érdekes rajzra 
anyagot az olyan nő, ki csinosan felöltözik előtted s bár nagyon tiszteletre 
méltó tulajdonai vannak, de semmi tragikum vagy komikum nincs életeben, 
a min a költő kaphatna. Oh higyje meg nagysád, hogy nem a boldog s ritka 
erényű nők azok, kikről jó tragédiákat és komédiákat lehet írni, sőt még oly 
genreképeket sem, a minőket álmom vázol t nagysád elébe, de a melyek nem 
nyerhették meg tetszését, mit egyébiránt legyen szabad csak elfogultságnak és 
boszúnak tulajdonítnom. Minő formátlan mű, nincs semmi központja, kerekded-
sége, még négy-öt köte te t lehetne hozzá írni s még sem lenne vég i. így csak 
valamelyik írótársam kiá l tha t fel, ki irigyli művem hatásá t és szeretné tönkre 
silányítani. Ismerem e f a j t , e bukot t költőket, kik a kritikára adták magukat 
s mivel magok nem tudnak teremteni, rontani igyekeznek, hogy némi hírre 
vergődhessenek. Nincs egyetlen eredeti eszméjök. Macaulay, Planche, Lessing, 
Schmidt Julián nélkül gondolkozni sem tudnak. Aztán gorombák, mint a pok-
róc. Minő gorombaság oly észrevételt tenni az én munkámra, hogy formátlan 
s még öt kötetet lehetne hozzá írni. H á t Cervantes „Don Quixotte"-ja, Byron 
„Don Juan"-ja, Boz „Pickwick-club"-ja nem formátlanok e, nem lehetne e még 
bozzájok egypár köte te t írni. E három név súlya lenyom ezer kritikust, s ha 
nem restelném, még odahají tnám nyomtatékul azt az örök igazságot, hogy 
minden írót, minden művet sa já t magából kell megbírálnunk, nem holmi önké-
nyes törvények szerint. De mi az ördög lelt engem, hogy úgy dicsérem mun-
k á m a t ? Egészen belejöttem a szerény írók elő- és utószóinak arcátlanságába, 
sőt tovább mentem, egész divatos magyar író vagyok, ki élet halálra védelmezi 
művét a közönség és krit ika ellen, Hí jába, az ember nem állhat ellen a divat 
ragályának. Alkalmasint éreztem müvem gyöngeségét, egypár szerény igazoló 
szót akartam mondani s kipat tant szerénytelenségem. Bocsásd meg tisztelt 
olvasó, nem fog többé megtörténni, először és utolszor tettem. Ha mástól oly 
sokszor eltűrted, tőlem is eltűrheted legalább egyszer! . . . Eh a nyemdainas! 
ez az átkozott ördög fiú ismét a nyakamra jö t t s kéziratot követe!. Mindjárt 
kész vagyok fiam, csak egypár percet várj , a míg elolvasom, a mit ír tam, külön-
ben bolondokat fogtok szedni. Így ni, már kész vagyok. Vedd fiam és siess, 
de ügyelj, hogy a mi szedőnknek add á t . Nyomdátokban sok politikai lapot 
szednek, hivatalost és félhivatalost, névleg függetlent és valódilag függetlent. 
H a eltéveszted a szedőt, beszélyem végét még valamelyik politikai lapba szedik 
ki vezércikknek. Mily furcsán tűnnék föl vezércikként az én szerelmi ábrándom! 
Még sem volna épen oly nevetséges. Olvastam én ábrándosabb vezércikket is. 
Azonban vedd fiam és siess. Már világos van, egész éjjel nem aludtam, jól fog 
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esni egy kis reggeli álom. Valóban jobb alunni, álmodozni, mint virrasztva 
álmokat írni le, hogy mások elszunnyadjanak."4 

Az idézett szöveget Gyulai erősen elméleti ízűnek t a r t h a t t a s a későbbi 
kiadásokból ezért hagyta el. A novellának korhozkötöttségét maga az író is 
érezte és a 3. (külön) kiadáshoz (1887) í r t előszóban így menti művét: „Mü-
vemben oly célzások is fordulnak elő, melyek mostani viszonyainkra már nem 
illenek. . . Azonban az emberi szív, a melyet rajzolni igyekeztem, most is a 
régi s így művem nem avul t el." 

Pó lya Endre, a 40-es évek szorgalmas novellaírója vol t : A' köszörületlen 
gyémánt című elbeszélésének V. fejezete a Nők a tükör előtt L részére kétség-
telen h a t á s t te t t , mégpedig az elbeszélés legjellemzőbb oldalára, magára a mese 
vázára. Pólya „ra jzának" hősével, Demby Zsigmonddal történik meg Pestre 
jöttekor a következő furcsa eset: 

„Az arany sas vendéglő szűk csarnokának lámpája, mint kórőrnő pislogott, s 
az éjszaki szél egy leheletére leélte világát. Nehéz léptekkel ha ladot t egy jókora 
tetem, ' s a ' szobákat sorolta. ,Ez az! ' kiál tá , 's a j t ó t ny i to t t . Gyertyafény 
lövellt-ki a ' teremből. ,Csakugyan figyelmes ficzkók ezek a' pinczérek!' — mondá 
Demby felső öltönyét letéve. — Gyertyám ég, ágyam vetve; — 's vetköződni 
kezdett — no de hiszen jutalmuk sohasem maradt el; ez a' városi nép lelkét 
is eladja pénzért; — az ágybéli is t iszta. — Már az igaz, hogy semmi sem 
haladja-meg a ' nyugalmas életet, mint a ' toronyőr mondá, midőn őrhelyére 
állt. —• De aludjunk, mert holnap meggyűl bajunk. Az az á tkozo t t jogászbál, 
az a ' korcs Cseri — és Linka — jóéjszakát! ' •— 's Demby e' névre akkorát 
sóhaj to t t , hogy az a j tó nemcsak felnyílt, hanem egy alak is lépett-be — férjf i? 
—• nem! — nő? igen, igen. —• Ügy e bámulnak szépeim? Demby is elbámult, 
és Sa tu rn nem volt volna jobban meglepetve a ' nap látogatásával , mint 
Demby a ' nő megjelentével. Lé!ekzete fennakadt, mozdulni nem mert. A' nő 
egy asztali tükör elébe ü l t ; ha já t leeieszté, 's fejét karszékére t ámasz tá ; mert 
éjjel t án nem kedveli a ' meleget; gyűrűit szedegető 's időnként mosolygott, 
pirult 's elkomolyult, min tha minden gyűrű egy egy időszak képét viselné; 
azután fogait tevé az asztal ra , de csak hamar szorgalommal dugá-el; majd 
felkelt, 's már valóságos alsó öltönyben volt. Egy levélkét vont elő, mosolygott 
s beha j t á igen szép mód szerint. Imádságos könyvét keresé, 's midőn meg-
talál ta, ismét eltevé. — „De hova l e t t ? " su t t ogá olly hangon, mint ki nehéz-
hurutban sínylik, és sétálni kezdett. — Demby most egy idomtalan, izom nél-
küli vázat , egy lényt l á to t t , melly olly külsejű volt, mint szeszben roszul tar-
t o t t cseresznye-szem, mesterségesen kiszárítva, 's most akaratlanul körülnézett, 
hova le t t a' másik, ki előbb bejöt t ; mert az szép, csinos, teljes volt. De hin-
nétek-e, hogy e' kettő, a ' szép és csúnya, a ' csinos és idomtalan, a' gömbölyeg 
és csontváz egy 's ugyan az! — Lám, mennyire haladt a ' mesterség és művé-
szet, 's mennyire al jasul t a ' természet."5 

Gyulainál ugyanez a jelenet: „mi ez? Hisz ez nem az én szobám. Hogy 
jöhettem ide . . . az éjjel fölkelve más szobájába tévedtem . . . akármi történt , 
ez nem az én szobám. Ez női szoba. Minő csín, választékosság, fényűzés! . . . 
Megnyílik egy a j tó s egy nő lép be . . . Mi ez? Nem vett észre, öltöző asztala 
elébe ü l t és csenget . . . Nem tudtam levenni szememet e szép, de már hervadó 

1 Koszorú, 1863. I. 153—154. 
5 Iiegélő. 1840. I. 3. ( jan. 9.) sz. 17—18. 
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a r c r ó l . . . ki komoran nézett tükrébe s intet t komornájának, hogy siessen . . . 
bontogatni kezdé h a j á t . . . s ha ja zilálva omlott vállára."6 

Egyező motívumok: mindkét elbeszélésben férfi téved idegen nő hotel-
szobájába, mindkettőben a szobákat keresgélik s azt hiszik, hogy a sa já t jukba 
kerültek, ebben is, abban is később jön be a szoba tulajdonosa s azonnal tükre 
elé ül, ha já t kezdve bontogatni, mindkettőben a „véletlen" látogatók kezdet-
ben szépnek lá t ják a nőt s csak később veszik észre, hogy „már hervad". De 
egy fontos különbség is van, az, hogy Gyulainál a jelenetek „álomban" tör-
ténnek, Pólyánál viszont a valóságban. Gyulainak csak a jelenet ötlete adha-
t o t t impulzust. A keretet Gyulai és Pólya is egy eddig ismeretlen német 
romantikus elbeszélésből meríthette. Erre vall Gyulainál rajzának szokatlan 
bágyadtsága és alakjainak színtelen tipizálása, melyre már Galamb Sándor 
Gyula i novelláiról í r t alapvető tanulmányában r á m u t a t o t t : „keretes novella, 
a milyen kompozícióra aránylag kevés példa van a magyar irodalomban. Az író 
betegen üldögél párizsi lakásán és haza gondol. Egy látogatója, egyik francia 
ba rá t j a , a nőkre tereli figyelmét ós az t találja mondani, hogy mennyivel job-
ban ismernők a nőket, ha abban a pillanatban lopliatnók meg őket, amikor 
tükreik előtt állanak. A tükör a nőnek nemcsak testét tükrözi vissza, hanem 
lelkét is. A lázas beteget megkapja ez a gondolat, elszunnyad és álmában sorra 
l á toga t j a magyarországi nőismerőseit, mégpedig tükrük előtt . Lá t juk az öre-
gedő asszonyt, ki a t tó l fél, hogy kedvese elhagyja, l á t j uk a rokonainál nevel-
kedett elnyomott árvaleányt, a házasságában csalódott asszonyt, a francia 
nyelvmester hiú és naiv leányát, a tehetségtelen költőnőt, Arpádinát, a szere-
lem nélkül pénzért férjhezmenő leányt , s végül a költő ideálját, az egyszerű, 
kedves M a r i t . . . Az egyes képei közöt t i á tmenetek. . . nagyon vaskosak és 
nagyon kiokoskodtak. A női alakok r a j z á t túlságosan t ípusokká szűrte."7 Pólya 
Endre novellaírói technikájára nézve pedig Szinnyei Ferenc megjegyzi: „Pólya 
Endre novellája t a r t a lmi vagy stílusbeli jelekből ítélve gyanús eredetiségük 

A vők a tükör előtt első fejezetén érezni lehet Dumas ICaméliás hölgyé-
nek hatását is. A regény és az elbeszélés között sok a hasonló vonás: a bukot t 
nő sorsa és ilyen ábrázolása, erkölcsi süllyedése, hervadó szépsége sokban emlé-
keztet Gauthier Margitra, különösen amikor fölsóhajt, hogy szerelmével sze-
retne elvonulni, „mint óhajtanék veled magányba vonulni s boldog lenni el-
feledtetve, fény és za j nélkül". Egyező vonás még az is, hogy Armand éppúgy 
fiatalabb volt Margitnál, mint A r t ú r kedvesénél, s éppúgy fél az öregedéstől 
ez, mint amaz. Gyulai már régebben, novellája cselekvényének korában ismer-
he t te Gauthier Margit történetét, bá r színpadon csak később lá tha t ta , regény-
ben viszont olvashatta, hiszen 1850-ben Rödiger német fordítása (Die Dame 
mit den Camelien) Pesten is megjelent Hartlebennél. (Magyarnyelvű fordítása 
először csak 1865-bsn.) Hogy előbb olvashat ta a regényt, ezt az is b izonyí t ja , 
hogy ennek hatása a l a t t írta a következőt : „A költő, úgy látszik, inkább tud 
regényt, mint d rámát írni s regényi conceptiókat szorít a dráma szűk kor lá ta i 
közé, a mi megbénítja a compositiót; regényi motívumokkal akar elérni drámai 
ha tás t . " 9 (A Le Demi-Monderól í r t színikritikában.) Gyulainak éppen ebben 

' Vázlatok és képek, 1867 . 60—63. 
7 Gyulai Pál novellái. IK. 1921. 125—126. 
8 Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. I I . 223. 
0 Dramaturgiai dolgozatok. I. 111—112. 
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a rajzában célzás is van Dumasra: az árva Katalinnak mondja a II. fejezetben, 
hogy „csak rontanád magad Dumassal". 

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy Gyulai ra jzára Pólya 
Endre elbeszélése és Dumas regénye formai szempontból hatással voltak. 

Kozocsa Sándor. 

Florentina és Verhovay énekeskönyvének Quaerela 
puellae'je. 

Az Igaz barátságnak és szíves szeretetnek Tüköré, röviden Floren ina 
címen ismert XVII. századi verses drámának V. jelenete egy vénleánynak 
panaszait tartalmazza. Ez a jelenet, mely csak a régibb, kéziratos szövegben 
van meg, a Florentina csapatából való Electrának kesergő monológjából áll. Ez 
a betét teljesen független a dráma cselekményétől, Badics szerint talán Her-
miás unszolásának igazolására szolgál.1 Electra panaszai hasonlók a többi 
vényleányt gúnyoló versek siralmaihoz: öregszik, s nem tud férjhez menni, ismét 
eltelt egy farsang, s őt gyűlölt pártájában hagyta stb. A monológ 22 versszak-
ból áll. Ennek 12 s t rófájá t teljesen azonos szöveggel (kivétel az első versszak 
két sora) megtaláljuk Verhovay Miklós 1671—72-ben összeírt énekeskönyvé-
nek K. Quaerela puellae nupturiensis című versében.2 Eltérés csak az első vers-
szakban van: Electra Florentina seregéből valónak mondja magát, a Quaerela 
hősnője a „Szerelem Anyának, a nap leányának'' csapatából való. A strófák 
sorrendje nem azonos: 

Florentina : Quaerela : 

1—3 1—3 
4 6 
5 11 
6 4 
7 12 
8 
n 

13 
а У 

19—12 
О 

h i á n y z i k 
13 7 

14—20 h i á n y z i k 
21 8" 
22 15 

Eltérő a versforma is. Petrovay Quaerelajában Balassa-strófát találunk, 
mely Florentinában megromlott, talán a másoló hibájából. Végül találunk a 
Quaerelában három olyan versszakot is, melyek Florentinában nincsenek meg. 
(V., IX., XIV. str., utóbbi hasonlóságot muta t egy Thaly-közölte vers egyik 
szakával: Régi magy. vit. én. II., 174. 1.) 

Egyik vers sem lehet, forrása a másiknak. A Quaerela 1672-ben másolta-
tot t , Florentina keletkezését. Badics 1672—74 között i időre teszi.3 Mindkét 
vers tar talmaz olyan versszakokat, melyek a másikból hiányzanak. Nem egyezik 
a versforma, s a strófák sorrendje sem. így fel kell tennünk, hogy Electra 

1 Badics Г.: Gyöngyösi ismert és ismeretlen költeményei, Értekezések, 
XXI I . 353. 1. 

2 Ferenezi Z.: Petrovay Miklós énekeskönyve, I. közi. 1916, 205—6. 1. 
B Badics: i. h. 360. 1. 
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monológja és a Quaerela puellae nupturiensis egy harmadik, eddig fel nem 
fedezett közös forrásból származnak. Ha ez így van, Florentina V. jelenete nem 
Gyöngyösi műve. Későbbi ku ta tás tárgya lehet annak eldöntése, idegen ere-
detű költemény került-e a drámába, vagy Gyöngyösi szerzőségét kell kétségbe-
vonnunk. Lengyel Dénes. 

Carducci Petőfiről. 
Az olaszok Petőfi Sándor iránt serény érdeklődést tanús í to t tak . Már a 

Perseveranza (1860.) és az Alleanza (1866—7.) közölnek költeményeket Petőfi-
től. Tesa Emil a nagy költő tizenöt dalát ad ja ki 1863-ban. Átül tetői között 
ebben a korban még Milelli Domokos és Maggi Péter József szereznek érdeme-
ket. Tesa Emil és Pantieri Frigyes költeményekben ünneplik Petőfit. Ezeket 
a magyar-olasz irodalmi kapcsolatokat a k u t a t á s már megvilágította.1 De nem 
tudtunk egy jelentős mozzanatról : Carducci Petőfi-kultuszáról. Az ola=z köl-
tészetnek és irodalomtudománynak ez a vezérszelleme az egyívású lélek rokon-
érzésének és -értésének nemcsak lendülő erejével, hanem hódoló szavával is szól 
a magyar költészet halhatat lanjáról . 

Carducci Józsua (1836—1907.) a XIX. század második felének leg-
kimagaslóbb olasz költője. Mint jóval régebben nálunk Berzsenyi Dániel, úgy 
emelkedik ki Carducci I tá l ia költészetében a klasszikai versalakoknak az ötvös-
művészek mesteri anyagmegmunkálására emlékeztető remeklésével. Nemzeti 
költészete erőt, t i sz taságot és derűt sugároz. Gondoljunk az Odi barbare három 
sorozatára! (1877—1889.) Mestere a prózának is mind bírálataiban, mind 
essayiben; az olasz irodalomnak is ékesszavú t aná ra volt a bolognai egyetemen 
évtizedeken át. Prózai írásai közül a Mameli Godofrédnak szentelt eseavvei 
foglalkozunk: ebben mél ta t ja Petőfit s jellemzi költészetét. 

Szeretettel s megértéssel ír Mameliről. Már azért is kedves Carducci lelké-
nek, mert mint ő maga, Mameli is lelkes híve Garibaldinak. Mameli, a katona-
költő, tűzön-vízen á t követte azt a Garibaldit, akiről Carducci egyik leg-
mesteribb ódájában (Л Giuseppe Garibaldi, 1880.) így énekelt: 

Oggi l ' I talia t 'adora. Invocati 
la nuova Roma novello Eomolo, 
tu ascendi, о divino: di morte 
lunge i silenzii dal tuo capo. 

Garibaldi vitéz katonája, Mameli, a Fratelli d'Italia — L'Italia s'è 

desta ihletett lantosa, 1849 júniusában, a római Villa Pamphiliben halálra 

sebezve, lehelte ki lelkét. 

Mamelit szép essayében Carducci Petőfivel és Körnerrel hasonlít ja össze 
(Goffredo Mameli)." Erős a meggyőződése, hogy Róma síromléket emel majd 
annak a Mamelinek, ki e város védelmében on to t t a vérét; hamvai t úgy fedezze 
az, mint ahogyan Korner Tivadar pihen Wöbbels falvának szép tölgyfája a la t t , 
vagy Petőfi Sándor teteme Segesvár mocsaraiban ( . . . como quelle di Alessandro 

1 Baróti Lajos: I'etöfi az olaszoknál, Petőfi a világirodalomba c. könyv-
ben (Pető f i -Könyv tár , XXVII—XXVIII . füzet, 1911. 125-140. 1.) 

2 Ezt a tanulmányt 1872-ben írta, később a Prose című kötetben jelent 
meg, Bologna, 1906, 433-^82. 1. A Petőfire vonatkozó helyek a 436., 479—481. 
lapokon. 
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Petoefi nelle paludi di Shacssburg, eve probabilmente si perde la vi ta del poéta 
magiaro e ogni traccia del suo cadavere). Petőfi európai nagy hírnevére is 
rámuta t , mikor erre u t a l : „De franciák, angolok és németek csodálják Petőfi-
nek nyelvükre lefordított költeményeit" (Ma francesi e inglesi e tedeschi ammi-
rano t r ado t t e nelle lingue loro le poesie del Petoefi). Említi Körnemek hazájá-
ban való népszerűségét is, majd azon sajnálkozik, hogy az olasz földön kívül 
Mameli költeményeit nem ismerik. 

Miután melegen mé l t a t t a Mameli költészetét, így végzi: golyó ölte meg 
őt, az osztrákok ellenségét. Megismétli sorsának a Körnerével és Petőfiével való 
rokonságát : Korner 1813. augusztus 27-én h a l t meg német nemzetéért, Petőfi 
magyar hazájáért esett el (per la patria magiara) . Még egy mozzanatban l á t j a 
a hasonlóságot: mint ahogyan Mameli Garibaldinak vezérkari kapitánya, 
Korner Lützov segédtisztje volt , úgy Petőfi a hős Bem mellett tel jesí tet t tiszti 
szolgálatot. 

Miután Korner érdemeit méltatta, e z t emeli ki: „Igazabb költő Petőfi. 
Költészetében megvan a vad pusztának minden napfénye (tuttc. il sole délia 
puszta selvaggia), a magyar ló prüszkölése, a magyar bor tüze és a magyar 
leányok formás szépsége; mennyire szereti a derült természetet, a bort és 
leányokat, í r j a még. Említi , hogy Petőfi megénekli a magyarok istenét is (il dio 
dei magiari) , azt is, hogy minden nép szabadságáért lelkesedik. Ügy lá t ja , hogy 
a szabadság szeretetében Pe tő f i annyira a 48-as idők embere, mint Mameli (egli 
in questo о l'uomo del quaran to t to como il Mameli). Sa jná l ja , hogy mint 
Korner, Petőfi is szertelenül vad örömmel áh í tozot t (vagheggi) a csatatér 
„vörös rózsái" után. A pá tosz hangján mondja , hogy elesett Petőfi, miután 
a hazai borból sok pohárral ür í te t t , sok magyar leányt ölelt, sok osztrákot és 
kozákot levágott . 

Lelkesen vallja Carducci, hogy Petőfi olyan költeményeket hagyot t maga 
után, melyek az utolsó negyven év legszebb lírai alkotásai közö t t foglalnak 
helyet ( m o n lasciando un libro di poesie che vanno t ra le più belle liriche degli 

ultimi quarant 'anni). Eapszódiás hangulatban kérdi: meghalt-e Petőf i? „Nem 
- • feleli —, eltűnt, mint Görögország egy szép istene." Említi, nem talál tak 
Petőfi tetemére. Szól a hagyományról is: „A magyar paraszt biztosnak ta r t j a , 
hogy a honvédek költője (il poéta degli honved) nem múlt ki, visszatérhet egy 
szép napon." Majd zamatos nyelven Deák Ferenc ellen feddőzik: „A magyar 
parasztnak más gondja van, mintsem Deák poli t ikájáért menjen ökölre ( . . . che 
a fare ei pugni per i voti del Deák). 

Carducci meleg, lelkes önmaga mámorától nekitüzesedett Petőfi-méltatása 
a mai, bensőséges magyar-olasz barátság idején, csaknem kínálkozik arra, hogy 
napvilágra tör jön. Tagadhata t lan , hogy arcképében Carducci Petőfinek egy-egy 
vonását inkább a költői hevület e l ragadtatásával ecseteli, mint a figyelő kép-
író szigorúbb és elmélyedő módján. De két mozzanatot ki kell emelnünk: a 
hazafias érzelmű költő ünnepi hódolatát Petőf i megdicsőült elhúnyta előtt, 
másfelől alkotásai világirodalmi értékének elismerését. Ez a második jelenség 
már azért is lenyűgöző, mert Carducci hazá ja költőjéről szólva, mintegy képzet-
társ í tás ú t j á n eszmél Petőf i re , hogy úgy mondjuk, belefeledkezik bűvös költé-
szetébe. Büszkék vagyunk Grimm Hermann Petőfi-értékelésére, szívesen hivat-
kozunk Coppée-ra is, de világirodalmi jelentősége miat t a külföld nagyjai közt 
első helyen mai tudásunk szerint Carducci neve fényeskedik. Elek Oszkár. 
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Farkas Gyula: Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867—1914. 
A Magyar Történelmi Társulat Könyvei III. É. n. (1938.) 304 1. 

Az irodalomtörténeti kuta tás középpontjában régebben a művészi egyé-
niség és a műalkotás vizsgálata áll t — újabban a figyelem mindinkább irodal-
munk egésze felé fordul t . Igaz, hogy az „irodalmi élet" előbb sem volt ismeret-
len fogalom és hogy e nemben is becses alkotásokkal dicsekedhetünk (pl. Gyulai 
P á l : Vörösmarty életrajza), de r a j t a inkább csak a külső, sokszor az iroda-
lomtól nagyon is távolfekvő viszonyok r a j zá t értették. Elsőrangú kérdéssé nem 
emelkedett. Csak a szellemtörténeti módszer kialakulásával emelkedett az iro-
dalmi élet az önálló tudományos kategória rangjára. Az irodalomnak mint az 
egységes szellemi élet megnyilatkozásának vizsgálata az irodalombölcselet terü-
letéről á t tolódot t az irodalomtörténetére, és ezzel egyidejűleg megkezdődött az 
újonnan értelmezett irodalmi élet belső törvényeinek felkutatása. 

Űjabb irodalmunk társadalmi szerkezetének bemuta tásá t tűzte ki céljául 
Farkas Gyula. Módszertani vezérelve az írói nemzedék. Az egymásután fellépő 
s a különböző kapcsolatok révén sorsközösséget vállaló írói csoportok ellen-
tétes magatar tásából támadó feszültség az irodalmi élet mozgató ereje. Az 
összetartozás tényét és tudatá t , valamint a belőlük származó nemzedéki har-
cot Farkas Gyula származási és műveltségi okokra vezeti vissza. A XIX. szá-
zad első harmadának irodalmi fejlődését A magyar romantika (1930) c. köny-
vében a Tiszántúl, protestáns — Dunántúl, katolikus ellentét kirobbanásával, 
ma jd ennek egy magasabb szintézisbe tör tént kiegyenlítődésével magyarázta. 
A reformkorszak íróit nem annyira táji-felekezeti mint inkább kor- és tá rsa-
dalmi különbségek szerint csoportosította A Fiatal Magyarország kora (1932) 
c. munkájában. Legújabb kötete, Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 
a kiegyezéstől a világháború kitöréséig terjedő félszázadnak irodalmi életét fog-
lalja rendszerbe, elsősorban faji-nemzeti alapon. 

Farkas Gyula a fejlődést 10—10 év fordulói szerint ritmizálja. 1867: 
a király és a nemzet kibékül, felvirrad az alkotmányosság, a békés alkotás, 
a gazdasági és szellemi többtermelés korszaka. A költő hő óhaja — úgy lá t -
szik —• teljesül: künn hatalmas, benn virágzó, és szabad! De irodalmunk szo-
ciológiai elemzése más képet mutat . Az irodalmi Deák-párt örökébe Gyulai P á l 
és írói köre (Szász Károly, Salamon Ferenc, Baksay Sándor, Abonyi Lajos , 
Vadnai Károly, Lóvay József stb.) lép. Kezükben központosul az irodalmi élet 
minden hivatalos hata lmi eszköze. Mindnyájan a történelmi magyarságból szár-
maznak, mindnyájan kálvinisták. Mellettük — és nem velük! — két kö l tő : 
Jókai és Vajda János, a népszerűség nábobja és a népszerűség koldusa. Szerepük 
végzetes: Jókai a közönség szívét fordí to t ta el Gyulaiéktól, Vajda, akarat lanul 
is, tüntető magányosságával a f iatalabb írókat á l l í to t ta csatasorba ellenük. 
A Gyulaiéknál i f jabb nemzedék sorsában is, szerepében is tragikus. Az abszo-
lutizmus dermesztő lehellete a törzsökös magyarság u tánpót lásá t még virágjá-
ban puszt í to t ta el. Zilahy Károly, Bajza Jenő, Tisza Domokos, Dömötör 
János, Tó th Ede, Csepreghy Ferenc fiatalon húnytak el; Arany László, Asbóth 
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János, Szász Béla pályát cseréltek; Benedek Aladár, Győry Vilmos, Dalmady 
Győző l an t j a lassanként elhalkult. Csak Tolnai Lajos vívott ki magának éppen 
nem rokonszenves helyet az irodalmi életben. Ennek a nemzedéknek kihullása 
súlyos következményekkel jár t . Fellép az asszimilált (német- vagy zsidószárma-
zású) írók első csoportja, a Kávéforrás tag ja i — Rákosi Jenő, Dóczi Lajos, 
Ágai Adolf, Hevesi Lajos, Toldy István, Kaas Ivor — és friss energiával fog-
lalja el az üres helyeket. Gyulaiék nem idegenkednek tőlük. 1870—1880: nem 
nemzedék, csak kortársi csoport kapcsolódik be a szellemi életbs: az Ábrányi-
fivérek, Bar tók Lajos, Gozsdu Elek, Petelei I s tván s a náluknál jóval jelentő-
sebb Beöthy Zsolt, Vargha Gyula, Péterfv Jenő. 1880—1890: az évtized elején 
egy célkitűzéseiben összeforrt nemzedék kér helyet magának az irodalmi élet-
ben. Többnyire lírikusok: Reviczky, Komjáthy, Endrődi, Gáspár Imre, Rud-
nyánszky Gyula. Műveltségüknek gyökerei tót-német felvidéki városok ta la jába 
ereszkednek, vallásukra nézve katolikusok. Nehezen érvényesülnek — minden 
hely betelt. Még Mikszáth Kálmán is lassan kel t figyelmet. Ebben az évtized-
ben tűnnek fel — egymástól függetlenül — Bródv, Herczeg, Gárdonyi, Justh, 
Ambrus, Tömörkényi, Werner, Rákosi Viktor, Szomaházy, Palágyi . Jelentős 
lírikus az irodalmi élet „napos oldalán" csak Kozma Andor és Szabolcska 
Mihály. 1890—1900: Kiss József megindítja a Hét c. folyóiratát . Körülötte 
öntudatos nemzedék szervezkedik: Kóbor Tamás, Makai Emil, Ignotus, Heltai 
Jenő, Szomory Dezső, Szilágyi Géza az ismertebb nevek. A Hét szelleméhez 
asszimilálódik Zempléni Árpád, Pékár Gyula. Egyéniségüket csak néhányan 
őrizték meg: Sajó Sándor, Hevesi Sándor, Andor József, Schöpflin Aladár, 
Lampérth Géza. A színmagyar Szentessy Gyu lá t csak kevesen veszik észre. 
A század végén bekövetkezett a magyar írói társadalom legfiatalabb rétegének 
elidegenedése. 1900—1914: A magyar regeneráció kezdete. Gyulai visszavonul, 
az irodalmi vezetés Beöthy Zsolt , Rákosi Jenő, Kiss József, Herczeg Ferenc és 
Ignotus közöt t oszlik meg. Körülöt tük zajg az irodalmi élet, amelyben első-
sorban a zsidószármazású intellektuelek hangoskodnak (Molnár Ferenc, Len-
gyel Menyhért, Szép Ernő, Biró Lajos stb.) De gyülekeznek már a magyar faj-
ból sa r jad t költők is. Magányosan indulnak : Krúdy Gyula, Kaf fka Margit, 
Tormay Cecil, Harsányi Kálmán. Az egyetemen, Négyeey László stílusgyakor-
latain találkoznak először egymással Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád, Juhász Gyula. Egy másik csoport az Eötvös-kollégiumban alakul ki: 
Szabó Dezső, Laczkó Géza, Kuncz Aladár. (Az Eötvös-kollégium szellemtörté-
neti szerepét Farkas nagyon szépen emeli ki.) ö k mindnyájan hamarosan talál-
koztak zsidószármazású írótársaikkal a mindennapiság fölé emelkedő szellemi 
élet síkján. Egyébként lassan érnek s csak későbben fognak érvényesülni. 
Egyelőre még árnyékba borí t ja őket a legvégzetesebben asszimilált magyar költő, 
Ond vezérnek zsidó radikális szellemi környezetbe tévedt unokája : Ady Endre 

Az írói rend társadalmi összetételével azonos képet mu ta t az irodalmi 
élet másik sa rka : az olvasóközönség. Az abszolutizmus megtizedelte a nemzeti 
réteget, a törzsökös magyarság lesüllyed, a népi utánpótlás megszűnik, az 
intelligencia sorait az asszimiláltak töltik ki. A főváros egészen elidegenedik. 
Az irodalmi élet eezközlői mindjobban elszigetelődnek: az Akadémia szépiro-
dalmi osztálya csak anakronisztikus műfajokat d í jazhato t t , a Budapesti Szemle 
nem a napi szükséglet kielégítésére gondolt, a Kisfaludy Társaság szerény anyagi 
körülményei mia t t nem fej thetet t ki mélyebb ha tás t , a Petőfi Társaság kiad-
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ványai sem tudták felvenni a versenyt az üzleti alapon álló vállalatokéival. 
A rövidéletű komoly folyóiratok nem a közönséghez, hanem az írókhoz szóltak. 
A közvéleményt az idegen tőke szolgálatában álló sa j tó i rányí tot ta; a könyv-
kiadást sem a történeti magyarság t a r to t t a kezében. Nem csoda, ha a nagy-
közönség irodalmi ízlése vajmi sekélyes volt. A Hét, szerkesztőjének dicsőítésén 
kívül, az üzleti nyereséget tekintette főcéljának. Az Űj Idők amolyan modern 
családi lap volt s elsősorban szórakoztatni akar t . Ady nemzedékének legfőbb 
szócsöve a Nyuga t ; ebbe Ignotus lassanként beleviszi a forradalmi baloldali 
politikát. 

Nemcsak az írói magatar tás szerep, az irodalmi mű is az. Jelentőségét 
élotformáló ha tása szabja meg. A századvég l í rá jának .sötét pesszimizmusa és 
hangoskodó pátosza a világnézeti válság terjedését, a költői irányok hadsorai-
nak kialakulását tükrözi. Regényköltészetünk a történelmi tudat elhomályoso-
dását, a társadalomszemlélet kri t ikátlan felületességét mutat ja . A századeleji 
líra forradalma a társadalmi és a politikai erők mérkőzése. Az újonnan fellépő 
költők felveszik az elejtett fonalat, de szélesebb érvényesülésük elé az értetlen-
ség, a társadalmi szétvonás, az elhomályosult öntudat , a történeti folytonos-
sági tudat hiányának sziklatorlaszai merednek. A t isztánlátás egyre nehezebbé 
válik —• kárhozatos félreértések, tragikomikus szerepcserék nyomában elhangzik 
az erkölcstelenség, az érthetetlenség és a magyar ta lanság hármas vádja Ady 
költészete ellen. Pedig Ady l í rája egy haldokló népiesség utolsó jajkiáltásának 
tetszik: benne eszmél a magyarság újra t iszta-önmagára. 

Farkas Gyula könyvének jelentősége nem a részletekben, hanem az egyes 
tényeknek szerves és rendszeres egésszé formálásában van. Az asszimiláció kora 
sok tekintetben úttörő mű: első ízben világítja á t egy egységes szempont 
röntgenlámpájának fényével újabb irodalmunk bonyolult szövedékét s első ízben 
igyekszik a fejlődés menetét szerkezeti összefüggéseiben megmagyarázni. 

Az ilyen nagyszabású seregszemle persze nincsen kényszerű általánosítás 
nélkül. Bármennyire rugalmasan értelmezi is F a r k a s Gyula a nemzedék fogal-
mát, a rendszer kedvéért i t t -o t t erőszakot kellett tennie az anyagon. Egy-egy 
nemzedék vagy írói csoport szűkre szabott idő tar tama sem indokolt minden 
esetben. Egyoldalúnak érezzük sokszor azt is, hogy — noha éppen asszimilá-
cióról van szЛ — íróink nemzedéki hovatar tozását csupán pályakezdő állás-
foglalásuk dönti el s további szereplésük már kisebb súllyal esik latba. A könyv 
egyik-másik kitétele szerzőjének arra az előfeltevésére látszik utalni, hogy a 
magyar irodalom szellemét csak törzsökös magyar értheti meg — másut t 
viszont azt vallja, hogy a magyarság nemcsak vérbeli, fajbeli ösztön, hanem 
lelki alkat és így fejlődési lehetőség is. Némi ellenmondás található a közönség 
szellemi magatar tásának ra jzában is. Miképen lehetséges, hogy ugyanaz a tár-
sadalom, amely „irtózott minden komolyabb olvasmánytól", „elterjedt fordítá-
sokban" olvasta Turgenyevet, Gogolt, később Tolsztojt , Dirkenst, Thackerayt, 
Bret Har t -o t ? Mindez azonban alig vál toztat Fa rkas Gyula rendszerének belső 
igazságán. Alapelve, amellyel irodalmi életünk feszültségeit magyarázza, nem 
kívülről beleerőszakolt idegen szempont, hanem a korszak irodalmi tudatában 
gyökerező valóság. Ezt a korabeli nyilatkozatok hosszú sorával igazolja. 

Az irodalomtörténet szempontjából Farkas Gyula korképének nem is 
helyessége, hanem használhatóságának mértéke kérdéses. A színielőadást meg-
bírálhatjuk a színfalak mögül is. De a darab lényegét és szándékolt ha tásá t 
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mégis csak a nézőtér távlatából fogjuk igazán megérteni. Az irodalomtudomány 
sohasem mondhat le a költői alkotások művészi értelmezéséről, s a szociológiai 
vizsgálat eredményeit csak akkor t u d j a felhasználni, ha köztük és az irodalom 
lélektani esztétikai meg stiláris-műfaji jelenségei közöt t okozati kapcsolatot 
ál lapíthat meg. Vájjon Vajda komor világfájdalma, Reviczky álmodozó im-
presszionizmusa, Tolnai dühödt személyeskedése, Mikszáth cinikus kedólyeske-
dése az asszimiláció eredménye? Vájjon Ady máskép éli-e á t Párizst, máskép 
énekli-e meg Lédát , ha a Budapesti Hír lap és a Hót szerkesztője történetesen 
törzsökös magya r? Szerzőnk maga is elismeri, hogy költőink „az irodalmi 
harcra nagyrészt oda sem figyelve, daloltak tovább, amint géniuszuktól meg-
szállottan dalolniok adatot t" . Farkas Gyula szociológiai szemléletének para-
doxonja, hogy ámbár az irodalom életére vonatkozik, haszná t elsősorban a k ö z -
és a művelődéstörténet fogja látni. Alig kétséges, hogy a századforduló irodalmi 
tudatának kialakításában az asszimiláción kívül egyéb erők is kivették részüket. 

Ne gondoljuk azonban, hogy tudományunk csak közvetve tudja F a r k a s 
Gyula könyvét gyümölcsözően felhasználni, ö ugyan irodalomszociológusnak 
vallja magát, közben mégis pazar kézzel szórja az irodalomtörténeti megálla-
pítások kisebb-nagyobb gyöngyszemeit. Milyen pompás képet kaptunk Vajda 
Jánosról, Reviczkyről és kisebb kortársairól , Arany szétágazó éâ mély h a t á -
sáról! Sok finom megfigyelése közül álljon i t t egynéhány: a századforduló 
körül nem költészetünk, hanem kri t ikánk hasadt ketté; Gárdonyi társadalmi 
regényei lírai vallomások; a Hét nem a Nyugatnak, hanem a Színházi Életnek 
volt előfutára; Ignotus az ú j i rodalmat inkább kompromittálta, mint segí-
te t te . És külön ki kell emelnünk, hogy Farkas Gyula megállapításai nemcsak 
meggyőzők, hanem szellemesek is. Az asszimiláció kora r i tka élvezetes, szinte 
drámaian izgalmas olvasmány. Benne Farkas egyéni stí lusa önmagára t a l á l t : 
módszer és kifejezés művészi egységbe olvad össze. Tömör és plasztikus jel-
lemzésmódja a legnemesebb hagyományok fo ly ta tó ja ; enyhe iróniája, a tárgyi-
lagos előadás mélyén parázsló pátosza, egy-egy gondolatmegszakítással hosszú 
gondolatsorokat ébresztő célzatossága legjobb tanulmányíróink sorába emelik. 

Az asszimiláció korának erjesztő és fejlesztő ha tása nagyobb lesz Fa rkas 
eddigi köteteinél. Bá to r és eredeti kezdeményezése akár helyeslésre, akár ellent-
mondásra, akár kiegészítésre, akár kr i t ikára —• mindenképen továbbkutatásra 
serkent. Solt Andor. 

Császár Elemér: Arany János. (Egyetemi előadás.) Bp., 1938. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. Kis 8 ° . 159 1. Kiadja a Magyar Irodalomtörténeti 
Intézet ifjúsága. 

Helyes gondolat egyetemi tanárok előadásait a hallgatóságon túl, a nyom-
t a t o t t betű szárnyain, egy nagyobb szellemi közösség részére is hozzáférhetővé 
tenni. Hosszú évek vizsgálódásainak, munka közben leszűrt eredményeinek ez 
a desztillált fo rmá ja kiváltképen alkalmas arra, hogy beletekinthessünk a 
„műhelybe", melyben a tudományos tervek és gondolatok létrejöttek, módszeres 
fo rmát kaptak. 

Császár Elemér most kiadott előadásaiban a legnagyobb magyar köl tőt 
élő és alkotó emberré formálja, s bár azok az adatok, melyeket az előadásra 
fontosnak t a r to t t , többnyire ismerőseink, mégis finom elemzéssel, a lélektani 
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motiválás logikusságával kapcsolja ezeket össze, és a szerkesztés mellett stílu-
sának hajlékonyságával műélvezetben is részesít. Sohasem száraz vagy pusztán 
adatközlő, de nem is fellengős. Meleg szív optimizmusa ömlik ezeken az elő-
adásokon végig. Császár Elemér a katedrán is ítéleteinek határozottságával és 
megállapításainak súlyával éreztette módszerének egyéniségét. A Gyulai-
hagyomány a pozitivizmus munka-folytatásában jelölte ki ú t já t . A módszer 
nála az ismeret-átadás, az anyagközlés természetességében, de a téma újszerű 
bemutatásában is érvényesül. 

A legnagyobb szeretettel előadásaiban Petőfi és Arany életművét tá r -
gyalta, ámbár fejlődéstörténeti szempontból talán értékesebbek dráma- és 
regénytörténeti előadásai; olyan átfogó szempontok szerint azonban egy köl-
tőről sem rajzol t képet, mint Arany Jánosról. Arany emberi egyéniségének priz-
máján keresztül szűri á t költői a lka tá t is. Költészetének és egyéniségének leg-
jellemzőbb vonását a tudatosságban lá t ja . Ez a tudatosság három pilléren 
nyugszik: a párat lan műgondon, a hallatlan kötelességérzésen és a végtelen 
szerénységen. Jellemző, hogy míg a legtöbb költő műveinek javí tgatását , 
szövegvariációit a nyilvánosság, mintegy a közönség szeme előtt teszi, addig 
Arany a műalkotásnak ezt a belső harcát sa já t lelkében, a hosszú és körül-
tekintő alkotó-folyamat, ideje a la t t a lakí t ja ki; ez az oka annak, hogy „verseit 
addig nem adta ki, míg azok a legművészibb a lakot el nem érték". Szemér-
mesen i r tózot t a kíváncsiskodók profanizálásától s „készülő verseiből a világért 
sem olvasott volna fel"; sőt „ha kénytelen volt engedni, s egyik-másik művét 
még a befejezés előtt meg kellett mutatnia , et től az alkotásától rendszerint 
elment a kedve". 

Ennek az yt гаиг/ könyvnek legnagyobb részét a Totói-trilógia analízise 
foglalja el. Részletesen rávilágít mindazokra a problémákra, melyek a Totóikkal 
kapcsolatban az irodalomtörténeti k u t a t á s során fölmerültek. Esztétikai, műfaj-
történeti és módszertani vizsgálatát nyú j t j a a trilógiának. Okfejtéssel a Toldi 
estéjét t ragikus eposznak jellemzi. Voinovichcsal szemben a Bolond Istók 
Klárcsi-epizódját hitelesnek t a r t j a : ismerve Arany elméletét az epikai hitelről, 
nem valószínű, hogy „minden alap nélkül beillesztette volna ezt a mozzanatot 
művébe". Érdekes az a fejtegetése, ahogyan a hún-eposz töredékességének oká t 
indokolja: „a befejezetlenség igazi oka az epikai hitel végzetes elmélete. A hú-
nok sorsáról ugyan maradt fönn elég adat , s így az epikai hitel meg let t volna 
az eposz számára, de — s ez volt a szerencsétlenség magva — Arany kezdettől 
fogva ar ra idegezte be magát, hogy Csabát áll í t ja középpontba. Már pedig az 
ő alakja élt ugyan a magyar nép képzeletében, de a hún birodalom fölbomlá-
sáról csak rideg történeti adatok szóltak, amelyekből eposzt költeni lehetett 
volna, do alkotni nem: költeni pedig ekkor, a 60-as években Arany nem mert. 
Később, a 80-as években meg le t t volna hozzá a bátorsága, de akkor már nem 
volt sem ideje, sem ereje. Ez a hún eposz t ragédiája ." — Értékes megfigyelés, 
hogy két legnagyobb alkotásában, a Totóiban és a Buda halálában a két nagy 
„hősnek" nincs hozzájuk méltó ellenfele. Arany mind Toldi Györgyöt, mind 
Budát csak típusként muta t ja Ьз, az ízig-vérig ember-hősökkel szemben, holot t 
az eposzok drámai érdeke fokozódott volna, ha önmagukhoz méltó ellenfelek-
kel küzdenének; bár az is igaz, hogy mindkettőnek elsősorban önmagát kellene 
legyőznie: ez azonban egyiknek sem sikerül. De ez korántsem jelenti Arany 
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alakteremtő-tehetségének fogyatékosságát, hiszen Kemény Zsigmond és Katona 
József mellett ő irodalmunk legnagyobb emberábrázolója. 

Arany te remtő művészetének szemléltetésére pompásan használja fel írónk 
a Katalin-1. Ennek a borzalmasan romantikus, mesei elemeivel már a ponyva 
ha tára i t súroló történetnek Arany annyi művészi hi tel t adott, s benne olyan 
eleven életet teremtet t , amilyenhez hasonló példát csak Shakespeare mű-
vészetéből merí thetünk: „a merész eseménysorozatot a romantika világából be 
tud ja emelni a realitás világába". Ojabban a Shakespeare- és Byron-hatás t 
túlozzák Arany művészetének kialakulásában. Császár helyesen hangsúlyozza, 
hogy Arany a Bolond Istókban és a Katalinban mesterét is fölülmúlta, balla-
dáihoz is Shakespeare csak indítékot adot t az őrültség ilyen f a j t a művészi 
értékesítésében. R á m u t a t végül arra is, hogy a Pázmán lovag nem víg ballada, 
hanem kisebb elbeszélő költemény; szerkezetében pedig háromfelvonásos víg-
játék csíráját érzi. 

Előadásai során Császár mindvégig finom erudícióval érezteti, hogy Arany 
alkotó-képzelete milyen párat lanul gazdag, sokrétű és eredeti. Arany költői 
művének csúcspontját a Toldi- és a hún-trilógia mellett balladáiban l á t j a , de 
tárgyalása során kiemeli a Bolond Istók és a Katalin értékeit is. 

Császár Elemérnek ezt az 1936—37-ben elhangzott Arany-előadását 
dékánságának emlékére a Magyar Irodalomtörténeti Intézet ifjúsága ad ta ki. 
Császár, a professzor ezt a kedves figyelmet méltán megérdemelte, mert akik 
tanítványai lehet tünk, mindenkor bámulat ta l tekintünk hatalmas tudására , 
óriási munkabírására, ha tározot t kr i t ikai szellemére és megértő, nobilis mérték-
tar tására , s épp ezért szeretettel l á t j uk benne ma is mesterünket. Valóban a 
magyar irodalom történetét ad t a : a művek és írók gondos elemzését, egymás-
hoz és a világirodalomhoz való viszonyukat, a magyar szellem kor és egyéniség 
megszabta hullám fodrai t ; értékelésében pedig mindig o t t élt döntő szempontul 
annak a vizsgálata: mennyiben szolgálták a magyarság lelki emelkedését. Taní-
tásából a nemzeti és erkölcsi értékek megbecsülése sugároz a hallgatóságra, az 
„irodalom ethosza", az a tanulság, ami t Arany életművéből ígv szűr le: „becsül 
jük meg nemzeti irodalmunk legdrágább kincseit, ragaszkodjunk ahhoz a költé-
szethez, melynek Arany szavaival szólva: nőttön-nő t iszta fénye, amint időben-
térben távozunk tőle." Kozocsa Sándor. 

A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztjén (refor-
mátus és evangélikus) egyházi írói. Szerkeszti és k i ad j a : dr. Incze Gábor , 
Budapest. 

A régi magyar irodalom termékei egyre jobban a könyvtárak polcain rej-
tőznek; a nagy egyéniségek is r i tkán jutnak méltó kiadáshoz, magának az 
irodalomtörténetírásnak is van olyan iránya, amely csak a szépirodalmat veszi 
számba, azt vallván, hogy a nemzet szelleme legerőteljesebben a költészet for-
máiban nyilatkozik meg. A hétköznap embere keveseket érdekel, pedig egy nem-
zetnek — sajnos -— mindig több a közembere, mint a vezéri egyénisége. 

Köszönettel regisztrálja tehát folyóiratunk Incze Gábor vállalkozását, 
a XVI. és XVII . század protestáns egyházi íróinak kiadását. Incze Gábor t 
ugyan vallási nézőpont vezeti a kiadandók megválogatásában, nem az irodalmi 
érdek, de tagadhata t lan , hogy kiadványaival hozzásegít e két század szellemi 

.életének hívebb képéhez. Lát juk a problémákat, amelyek a kort foglalkoztat ták, 
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halljuk a hangot, amelyen a maguk meggyőződését terjesztgették, megismerjük 
a gondolkozást, amely életüket vezette. 

Sorozatának XI. füzete jelent meg a közel napokban: Lippéci Miklós-
nak, Thököly udvari prédikátorának lelkes beszéde annak örömére, hogv a pro-
testáns hadak visszaszerezték Kassát. És mily jól esik ebben, a protestáns dia-
dalt ünneplő szónoklatban olvasni ezeket a sorokat: „A kedves Pa t r ia , mint 
bölcs Salvianus mondotta, édes nevelő hazánk, nem mostohánk, hanem édes-
anyánk, ki minket méhéből szült, kebelében táplált , nagy gonddal és szorgalma-
tossággal felnevelt és serény i f jakká és férfiakká tö t t . És vájjon Isten után 
kinek tartoznának többel a fejedelmek, mint édes hazájuknak? Kiket szült ,fel-
nevelt, felemelt, tisztel, érettek fárad, ruház, táplál s minden javait vélek közli 
Innét, amint Stobaeus előhozza, Herocles a pátr iát mintegy valami istennek és 
első s igen nagy szülének nevezte. Azért nemcsak atyánknak, anyánknak, bará-
tinknak és magunknak nemzett minket édes hazánk, hanem magának is életünk 
fogytáig való szolgála tára!" — Íme, a hazaszeretet köteles érzésének hirdetése 
1682-ben! 

Mivel azonban Incze Gábor vállalatát az irodalomtörténet szakemberei 
sem igen ismerik, számbaveszem az eddig megjelent füzeteket. Az I.-ben prózai 
antológiát kapunk a két század teológia szempontjából érdekes írásaiból (Al-
vinczi Péter esketési beszédét 1632-ből, egyik egyházi beszédét s egy töredéket: 
Geleji Katona nagypénteki beszédét; Gyulai Pá l dobi lelkész intelmét a tánc-
ról; Zvonarics Mihály egyik prédikációját; részletet Bornemisza prédikációs-
könyvének V. kötetéből; végül ima- ée szertartáskönyvekből néhány érdekes 
lapot). A II. füzetben már egy író jelenik meg: Alvinczi Péter. Három művét 
es nyolc prédikációját közli. A I I I . szám imádságoskönyvecske: Szöllősi Mihály 
műve, a Bujdosó Magyarok Füstölgő Csepüje (1676). A IV. Medgyesi Pál 
angolból fordított híres Praxis Pietatis-a (1636). Az V. ugyancsak Szöllősi 
Mihálynak műve: Lobogó szövétnek vagy a lelkipásztorságnak t iszta tüköré 
(1676). A VI. is Thököly mozgalmaihoz kapcsolódik, Tholnai Mihály könyve, 
Szent Had (1676). Ebbe az időszakba tartozik a XI. szám is, Lippóci említett 
ünnepi szónoklata Kassa városának megvettetésekor. A VII. és IX. szám a 
magyar kálvini taní tás hősi korszakába vezet; amaz Melius könyve (A Szent 
Pál apostol levelének mellyet a colossabelieknek írt prédikáció szerént való 
magyarázata , 1561.), emez „Az Ürnak Vacsorájáról való közönséges keresz-
tyéni vallás, 1559", a református és evangélikus irány magyarországi elkülönü-
lésének legfontosabb dokumentuma. A X. füzet a XVII . század tipikus hit-
v i t á j a : Pápisták Kerengője, 1661. Általánosabb erkölcsi tanulságot szolgál a 
VII I . szám: Polgári Gáspár írása a káromkodásról (Mérges golyóbis, 1706). 

Mind érdekes kortörténeti emlék, őszinte jóindulattal kívánunk Incze 
Gábor vállalatának sikert protestáns testvérei közöt t ; és reméljük, hogy a siker 
majd módot ad neki, a XVI—XVII. század protestáns imakönyvei legjobb 
ismerőjének arra is, hogy a vitatkozás mellett a régi magyar vallási áhí tat 
szavát is elébetárja a mai magyarságnak. ff. M. 

Koezogh Akos: Expresszionizmus. Bp. 1938. Minerva-Könyvtár 120 sz. 
A szerző a német és a magyar expresszionizmussal foglalkozik; könyve 

címe tehát többet mond, mint kellene. Amit azonban erről a nehezen meg-
fogható kérdésről előad, az — mai ismereteink szerint — teljesen kiállja a 
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kri t ikát . Egységes szellemi áramlás ú t j á t próbálja megjelölni a primitív népek 
kifejezési módjától kezdve a történelem stílusain á t maig. Nagy érdeme, hogy 
ebben forrásainak ellenmondásai közt sem téved el. Világos lá tását a magyar 
irodalmi expresszionizmus bogozgatása közben sem veszti el. Az utóbbi terü-
leten kevés előmunkálat előzte meg. De a német forrásokon megerősödött íté-
lete azt jelentősen bővítette és magyar szemelvények kapcsán ügyesen el is 
mélyítette. Könyvo a nehéz kérdésnek jeles összefoglalása. P f . 

Klenner Aladár : Eck Bálint, Thurzó Elek humanista pártfogoltja. 
(Bölcsészetdoktori értekezés. — Hely és évszám nélkül.) 

Különösen XVI . századi szellemi életünk története mindaddig hiányos 
lesz, amíg a magyar humanizmus la t inul írt termékeit jól á t nem ku ta t j ák . 
Az egyetemek és Társaságunk elnöke, Pintér Jenő, már régebb óta buzdít ják 
az újabb nemzedéket ennek a munkának elvégzésére. Hogy ilyen megfelelő művek 
minél könnyebben hozzáférhetőkké váljanak, Szegeden Fógel József és áldoza-
tos munkatársa, Juhász László, már sok jeles szövegkiadást nyú j to t t ak a 
„Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum" c. vállalatban. Ebben a 
XVI. század is jelentős képviseletet kapot t . Klenner Aladár Eck Bál in tot gon-
dos feldolgozásban m u t a t j a be. (Sajnos, igen kevés eredeti szöveggel.) A munka 
azért is értékes, mer t arról a humanistáról szól, aki jellegzetesen képviseli 
korá t s így meglátszanak működésében az akkori nemzeti irodalom humanista 
gyökerei. (Például a Maecenas-viszony, a házasságról, az elhanyagolt vallás-
ról, a barátságról és összetartásról, a világ megvetéséről, Thurzó háza tá jának 
leírása, Krisztus és a szentek, márt í rok homloktérbe-állítása, Szent Ágoston -
kiadása, Pannónia gyásza, Horatius-kiadása, verstana.) A munka legnagyobb 
részében módszeres is. P f . 

Janovszky Antal : Horatius hatása a magyar költészetre és magyar 
tordítói. A szerző k iadása . (H. és óvsz. nélkül.) 

Horatius kétezeréves jubileumát mi magyarok is joggal ünnepeltük, 
hiszen szelleméből bőven táplálkoztunk. A szerzőnek az volt a célja, hogy ezt 
kimutassa. A meglevő tudományos irodalmat gondosan á t tanulmányozta , a ren-
delkezésére álló ada toka t megrostálta, felülbírálta és valamelyik jeles szakértő 
mellé állva, világos képet szerkesztett Horatiusnak ránk 'való hatásáról . 
A tiburi lantos érvényesülése egy-egy korunkban nemcsak stílusproblémát, de 
szellemi arcképet is jelent. Ez t 18. és 19. századi érvényesülésében jórészt meg-
m u t a t t a . A 20. századi fordításokat már nem nézte ilyen szemmel. Igaz, hogy 
i t t még nem állt rendelkezésére jó előmunkálat. Az összefoglaló értekezés 
érdemes munka. P f . 

Miklósy Lajos: A modern magyar regény. Ál ta lános jellemzés. Főbb 
képviselők. A pécsi egyetem Magyar Intézetének Értekezései. 22. sz. 

A szerző maga is megvallja, hogy nem l á t j a t isztán azt , amiben él. Az 
ál ta lános címen az tán megemlékezik Móricz Zsigmondról, Szabó Dezsőről. 
Surányi Miklósról, Sárdi Sándorról, Márai Sándorról és Körmendi Ferencről. 
Az utóbbi négyről részletesen, mert „még nem tárgyalták őket ilyen tanulmány 
keretében" és mert „ezek kapták meg legjobban"; Sárdiban ezenkívül a bara-
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nyai falvak hangjá t hallja. Sem szempontja, sem módszere; sőt erkölcsi néző-
pontja is meglep. Sajnálatos, hogy ez a jelentéktelen írás egy fémjelzett soro-
zatban jelenhetett meg. P f . 

Borotvás-Nagy Sándor: Közgazdasági művelődésünk kezdetei. Budapest , 
1938. Franklin-Társulat. 467 1. 

Tudományos íróink egy része „szaknyelven" ír s ezért a nagyközönség 
számára kevéssé érthető. Ennek a csoportnak -— úgy látszik — az az állás-
pontja, hogy minél érthetetlenebbül szövegezi mondatai t , annál „tudományo-
sabb". Szerencsére ez az irány visszavonulóban van. 

Borotvás-Nagy Sándor munká jának minden sorából kiütközik az a tuda-
tos törekvée, hogy a tudományos t á rgya t érthetően, sőt élvezhetően ad j a elő. 
Pedig tárgyköre nem hálás. Nem szakavatot t író könnyen beletévedhetett volna 
a részletezés ingoványába. De a szerző biztos kézzel vezet á t bennünket a ma-
gyar közgazdasági élet hőskorán. Mert közgazdaságunk hőskorának nevezhet-
jük ezt a történetet Kossuthig. „Előt te volt közgazdasági művelődésünk kez-
dete, u tána következik közgazdasági művelődésünk kibontakozása." 

Az irodalomtörténetet azért érinti közelről Borotvás-Nagy Sándor mun-
kája, mert számos fejezete egyú t ta l irodalomtörténet is. Tessedik Sámueltől 
Vályi Andrástól, Nagyváthy János tó l ée Berzeviczy Gergelytől kezdve számos 
kiváló elme gazdagí tot ta közgazdasági irodalmunkat részint közérdekű, részint 
szakszerű elmélkedéseivel, helyzetrajzaival, javaslataival. Széchenyi Is tván a 
szabadkereskedelem híve volt s lelke-mélyén a magyarság akkori érdekének meg-
felelően: fiziokrata. Ebből a szempontból is szembekerült nagy ellenfelével, a 
merkantilista Kossuth Lajossal. 

Közgazdasági művelődésünk eddig széteső mozaikjai színes festménnyé 
változnak Borotvás-Nagy munká ja nyomán. Festménnyé, mert aki figyelmesen 
végigolvassa a könyvet, annak lelkébe belevésődik minden fejezete. Különösen 
most, amikor minden célunk az, hogy az i f júságot a gyakorlatiasabb pályák 
felé vezessük. Batizi László. 

Gyenes István: Riedl Frigyes. Budapest, 1937. 88 lap. 
Nagyon gondos, szeretettel megírt tanulmány irodalomtörténetírásunk 

nagy értékéről. Becsessé teszi a szorgalom, amivel Riedlnek minden hozzáférhető 
írásán magát átdolgozta, hogy mentől közelebb jusson egyéniségéhez. És éppen 
Riedl apró cikkei révén hoz sok ú j a t ahhoz a képhez, amely róla bennünk él. 
Ezek közöt t az apró adatok közöt t különösen fontos irodalomtörténetírói 
felfogásának Tainehez való viszonya. Kár, hogy röudre szabott terjedelme 
miat t csak á t f u t nem egy tanulmányon és így abban, aki nem ismeri azo-
kat, fogyatékos kép marad. Ál ta lában: nincs különbségtevés a jelentős és a 
sietve írt cikkek között, és nem tudja felismerni Riedl jelentőségét az egye-
temi tanszéken. Riedl tudományos jelentőségét le kellene mérni azzal a hatás-
sal is, amelyet a magyar irodalomtudomány művelőire te t t . Az Arany-könyv 
igazi értékét így tudnók igazában felmérni. Hm. 

Horváth László: P. Horváth Lázár élete és munkássága. Budapest, 
1936. 48 lap. 

Szerencsés gondolat volt a mult század első felének erről a szorgalmas 
íróemberéről összefoglaló képet adni. Sajnos, már ma is legnagyobbrészt nyom-
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t á t o t t források állanak csak rendelekezésre e kép megrajzolásánál. Szerzőnk eze-
ket becsületesen á t tanulmányozta és megbízható ítéletek (Császár Elemér, Sziny-
nyei Ferenc, Ferenczi Zoltán) alapján szedi rendbe adatgyűjtését . Gonddal nézte 
á t az egykorú magyar folyóiratokat. Tanulmányának értéke éppen ez a teljes-
ségre való törekvés. H. M. 

Gombos Lili : A Revue Des Deux Mondes és Magyarország. (A pécsi 
Erzsébet-Tudományegyetem francia intézetében készült dolgozat. 18.) Pécs, 
1938. 101 lap. 

Gondos áttekintése annak, hogy mi hangzott el az idézett francia folyó-
iratban a magyarságról : a magyar történelemről, a nemzetiségi kérdésről, 
a magyar államférfiakról és történelmi alakokról, a magyar művelődésről, és 
végül, mint az utazók benyomása. Értéke a könyvészeti függelék, az összes 
magyar vonatkozású cikkek jelzése. Kár, hogy a szerző nem marad meg az 
egyszerű regisztrálásnál, hanem bizonyos jelenségeknek okát is keresi, meg nem 
nevezett informátor t szólaltat meg, sőt maga is helyreigazít, például a Szent 
István egyházi alkotmányának egyik magyarázata kapcsán. Ilyenkor — tör-
ténelmi mozzanatokról lévén szó — a naiv vélemény fölösleges. K. B. 



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 Szent István Akadémia Értesítője. — X X I I . év. Schütz An ta l : 
A nemzetnevelő Pázmány. (Ünnepi megemlékezés kivonata.) — Alszeghy Zsolt : 
Pázmány Péter, az író. Megrajzolja Pázmány írói hivatástudatát , és ennek 
szolgálatában állónak jellemzi egész írói működését. Rámuta t az értelem és 
érzés jellegzetes megnyilatkozásaira. — Szinnyei Ferenc: Hírlapirodalmunk a 
Bach-korszakban. (Előadás kivonata.) 

A Cél. — 1938. okt. Lomniczi István: A magyarság eredete. Lelkes, de 
tudományosság szempontjából használhatatlan írás. Megállapítása szerint: 
nyelvemlékeink a XI I I . századig szkíta emlékek; a XIV. századig szit tya-
magyarok, a XVII. századtól, „vagyis Károli G. bibliafordításától és Sylvester 
fellépése ó ta" beszélhetünk kifejezetten magyar nyelvről. 

Debreceni Szemle. — 1938.okt.—nov. Hankiss János : Az irodalmi érték 
problémája. A kérdés vizsgálatánál előbb a szükséglet szempontját veti 
fel, majd rámutat az irodalmi értékelés három gyakori h ibájára: az író tevé-
kenységének csak néhány tényezőjét vizsgálták, az új alkotást a múltban 
alkotott remekművekkel hasonlí tot ták össze, vagy az iró célkitűzésének komoly-
ságáról beszéltek. Ezzel szemben kiemeli a fejlődés tényét, az irodalmi ha tás 
összetett voltát . — Kardos Alber t : Kölcsey Ferenc és Lugossy József. Két 
Kölcsevt-sirató verset muta t be. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1938. 4—9. Gábriel Asztr ik : Ma-
gyar diákok és tanárok a középkori Párizsban. Bánffy Lukácstól kezdve, külö-
nösen a XIV. század magyar d iákja i t veszi számba. — Lovass Gyula : Egy 
középkori francia kolostor könyvei Magyarországon. Pontigny kolostorának 
régi könyvtárjegyzéko vallja, hogy nyolc (vagy tizenegy) kódexét magyar 
kolostorok kapták. 

Erdélyi Helikon. —• 1938. 9. sz. Vita Zsigmond: Kölcsey nyelve és lelki-
világa. Érdekes megfigyeléseket tesz Kölcsey nyelvanyagának vizsgálata kap-
csán. —• Pálffy János emlékezései. Az 1856-ból származó emlék jegyzetek közül 
néhány bemutatás, köztük Bat thyány Lajos. — 1939. 1. sz. Szenczei László: 
Karácsonyi Benő. (Meleg arckép.) 

Erdélyi Szemle. — 1938. 11. sz. Lőrinczi László: Kisebbségi világnézet. 
Pont ja i : realizmus; valláserkölcsi alap; fegyelmezettség; nemzeti alap. 

Győri Szemle. — 1938. 1—6, sz. Szabady Béla: Draskovich György 
győri kanonokjai. (1.) Tizenhárom életrajz; köztük Nyéki Vörös Mátyás. — 
Bánkuty Ernő: Endrődi Sándor kiadatlan levelei és költeményei. Folyta tó-
lagos közlés. — 7—10. sz. Szabady В.: Draskovich György győri kanonokjai. 
További 27 életrajz. — Gálos Rezső: A Mic-bán monda legrégibb irodalmi föl-
dolgozása. Mészáros Ignác egyik kéziratos töredékéből közli. 
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Irodalomtörténeti Közlemények. — 1938. 4. sz. Császár Elemér: Petőfi 
a költő és az ember. (Bevezetés egy angolnyelvű Petőfi-kiadás elé.) — Mikola 
Géza: Gyóni Géza költészete. (2.) Bemuta t ja a háborús korszakot és a fogság 
korát . Vég-megállapítása: Gyóni nem tar tozot t az ú t tö rők közé, de erős lírai 
tehetségével alkalmasan töl töt te be a közvetítő szerepet Vajda és Ady között . 
—- Adat tár : Gyulai levelei Imre Sándorhoz. (Folytatás . ) •—• Ismeretlen Cso-
konai-mű. (A házassági köszöntő folyt, közlése.) — A Szerelem Gyötrelmei 
szerzője (Nagy Sándor) . — Verseghy és a Tristram Shandy. (Sterne regényé-
nek nyomán Verseghy egy regényhez kezdett.) -— Kölcsey halála és hagyatéka. 
(Levélközlés.) — Erdélyi János levelei. — P. Horváth Adám egy levele. — 
Csokonai-versek egybeillesztése. — Kisfaludy Sándor kiadatlan verse. 

Kalangya. — 1938.11. és 12. sz. Németh László : Tanú-évek. (önéletrajz-
folytatás. A f a l u k u t a t á s gondolatának felvetése; Fé ja Géza, akiről ez a meg-
állapítása: „Ö egy nagy gége, aki mindnyájunknál jobban eldörgi, ami t belé-
szuggerálunk." A tanulmányok kora. A budai tél. A debreceniek gyürkőzése. 
A rádió felkérése.) 

Katolikus Szemle. — 1939. jan. Sándor Is tván: A Felvidék és irodal-
munk ezredéve. Hirtelen kézzel szedett csokor a Felvidék magyar íróiról. 

Kelet Népe. — 1938. 12. sz. Földessy Gyula: Ady értékelése. (Folyt . ) 
Ennek kapcsán Bab i t s értékének kérdése. A Kosztolányi-cikk visszhangja. — 
1939. 1. sz. Földessy Gy. : Ady értékelése. (Benne a s a j á t Ady-tanulmánvának 
keletkezéséről és visszhangjáról, ennek kapcsán újra szembekerülés Babitscsal. 
A Nyugat mulasztásai.) 

Koszorú. — 1938. okt. Császár Elemér: Kölcsey Ferenc. (Ünnepi meg-
emlékezés.) 

Libanon. — Í938. 4. sz. Kardos Alber t : A Himnusz és az ótestamentum. 
Abban, hogy a költeményben a haragvó Isten jut nagyobb szerephez, ótesta-
mentomi hatást lá t . — Zsoldos Jenő: Ossián és Scott magyar irodalmi múlt-
jához. Ü j adalékok Elek Oszkár gyűjtéséhez. •— 5. sz. Scheiber Nándor: A ma-
gyar nyelv és irodalom bibliai kapcsolataihoz. (A Horvát-kód. egy fordula ta ; 
a „néma ebek" Sz tá ra iná l ; Az ember tragédiájának befejező sorai; az asszonyi 
rend megnevezés.) 

Literatúra. —• 1938. dec. 1. Geréb László: Katonatisztek a régibb ma-
gyar irodalomban. Jegyzetgyüjtemény. — Nov. 15. Ligeti Ernő: Transzilvánia 
új útjai. Az erdélyiség vizsgálata. 

Magyar Könyvszemle. — 1938. 4. sz. Tolnai Gábor : Legkisebb régi 
magyar nyomtatványok a M. Nemz. Múz. 0. Széchényi-könyvtárában. (Schöne 
andächtige Gebetlein. 1677. — Oeconomia. — Der kleine Catechismus. 1673. 
—- Trócsányi Zol tán : Miért nem jelentek meg szépirodalmi művek Magyarorszá-
gon a XVIII. században? (Idézetek annak megvilágítására, hogy e század 
erkölcsi okokból zá rkózo t t el a szépirodalmi kiadványok elől.) — Zoványi 
Jenő: Címlap nélküli ismeretlen könyvek. (Három kiadvány ismertetése.) 
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Pannónia, — 1938. 8—10. ez. Angyal A.: Ergebnisse und Zielsetzungen 
der literaturwissenschaftlichen Barockforschung im Ungarn. A magyar barokk-
irodalom megvilágításainak kr i t iká ja abból a szempontból, mennyire használ ták 
fel a magyar irodalomtörténetírók a német szellemtörténet szempontjait. 

Protestáns Szemle. —• 1938, 9—10. sz. Bévész Imre: Kazinczy és a 
kálvinista Róma". A megnevezés eredete és divat ja Kazinczynál. — Halász 
Gábor: Kölcsey iróniája. „Az ellentét tapasztalat és szándék, érzések és meg-
gondolás közöt t , mint két különböző pólusból kicsapó elektromos szikra, á t -
járja, felkavarja, k igyúj t ja képességeit. Ihletője az irónia, az ő kifejezőbb sza-
vával a .szeszély'." — 11. sz. Szabadi Béla: Protestáns örökség Bessenyei 
írásaiban. St í lust tanul t a Prédikátor Könyvéből; ilyen örökség benne a gya-
korlatias gondolkodásmód. Ez az örökség szabia meg a felvilágosodáshoz való 
viszonyát. 

Protestáns Tanügyi Szemle. — 1938. dec. Kemény Gábor: Európai kul-
túra Szarvason a XVIII. században. (Tessedik alakja kapcsán.) 

Theologia. — 1939. 1. sz. Kniewald Károly: A Pray-kódex miserendje. 
(Közli és egybeveti néhány régi kézirattal és az 1511. évi velencei nyomta t -
vánnyal.) 
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Egy évforduló. 

Ez az esztendő harmincadik évfordulója elnökünk. Pintér Jenő első irodalom-
története megjelenésének; annak, hogy 1909-ben adta ki a M. Tud. Akadémia 
által jutalmazott pályamüvét : „A magyar irodalom története a legrégibb idők-
től Bessenyei György fellépéséig'' c. nagy munkát két kötetben; majd 1913-ban 
ugyancsak két kötetben ennek Kazinczy Ferenc haláláig terjedő folytatáfát. 
liiïl-ben bocsátotta közre teljes irodalomtörténetét : „A magyar irodalomtörté-

net kézikönyvét'' két hatalmas kötetben, 1926-ban kétkötetes képes irodalom-

történetét, s 1930—34-ig adta ki „Pintér Jenő magyar irodalomtörténete" 
cimen hétkötetes főműrét. Ez az 5689 lapra terjedő irodalomtörténet-óriás 
bámulatra méltó alkotása egy kiváló tudós elmének s egy vasszorgalmú, párat-
lanul önfeláldozó magyar embernek. 

Nincs szükségünk arra, hogy Pintér Jenő említett müveit, valamint a 
többieket és egész munkásságát dicsérjük, az eléggé dicséri önmagát. S nincs 
szükség erre különösen az Irodalomtörténeti Társaságban, melyet ő alapított, 
s melynek minden tagja jól ismeri ezt a tudományunk terén eddig páratlanul 
nagy teljesítményt. Ezúttal csak azt tehetjük, hogy Pintér Jenőt ebből a jubi-
láris alkalomból a legmelegebben, a legnagyobb szeretettel üdvözöljük, s erőt 
és egészséget kívánjunk neki nagyjelentőségű működésének folytatásához. 

Szinnyei Ferenc. 

Gróf Kuun Géza. 

1938. december 28 án volt gróf Kuun Géza születésének százéves fordu-
lója. A tudományos körök, folyóiratok, lapok sorra megemlékeztek a nagy 
tudósról, ki mint keleti nyelvész, magyar őstörténet-, egyetemes ősvallástörté-
net- és néprajzi író nagy és eredményes munkásságot f e j t e t t ki. Nagyszabású 
művei: a Kun-kódex tudományos kiadása (1880), melyben megfejtette a kihalt 
kun nyelv problémájá t ; a honfoglalásra vonatkozó a rab és perzsa írók szöve-
geinek kiadása, fo rd í tása és értelmezése Keleti kútfők címén a Magyar Tudo-
mányos Akadémia emlékszerű kiadványában, a Magyar Honfoglalás Kútfőiben 
(1898); őseink honfoglalás előtti vándorlásait, harcait, állami, társadalmi és 
vallási viszonyait egybefoglaló kétkötetes latinnyelvű őstörténeti munkája 
(Relationum llungarorum cum oriente gentibusqiie orientális originis história 
antiquissima, 1892, 1895) kitűnő helyet biztosítottak neki a magyar tudomá-
nyosság történetében. De e kedvelt tudományszakjain kívül egyéb téren is dol-
gozot t ; így vannak irodalomtörténeti közleményei és tanulmányai is. Család-
története is szorosabb kapcsolatban van két íróval: Kazinczy Ferenccel és 
Döbrentei Gáborral. Méltó tehát, hogy ez alkalommal az irodalomtörténet is 
megemlékezzék róla. 
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Gróf Kuun Géza nagyanyja volt gróf Gyulai Ferencné Kacsándy Zsu-
zeánna, fiatalkorában szépségéről, szellemességéről és olvasottságáról messze 
földön híres leány. Eszményképe volt Kazinczy Ferencnek, kivel 1785-ben Kas-
sán, gróf Török Lajos házánál ismerkedett meg. Sokat voltak együtt , beszéltek 
a magyar és külföldi irodalmakról, a klasszikus görög irodalomról, mert 
Kacsándy Zsuzsánna a görög írókat eredetiben olvasta; mint a misztikus rózsa-
rend tagja i , a század népboldogító törekvéseiről. A leány szépsége és szelleme 
egészen elbájolta Kazinczyt, ki róla kezdte szőni jövő boldogságának ábránd-
jait. De a sors máskép határozot t . Zsuzsánna gróf Gyulay Ferenchez, a dús-
gazdag erdélyi mágnáshoz ment férjhez; Kazinczy csak jóval később, fogsága 
u tán nősülhetett. Zsuzsánna iránti szerelme forro tiszteletté változott , me', y 
egész életén át hevítette. Kacsándy Zsuzsánna azon eszményi nőalakok (Stein-
metz Ninon, Radvánszky Teréz, gr. Török Zsófia) közé ta r tozot t , kik Kazinczy 
lelkének nemes idealizmusát táplálták. 

Gróf Gyulayné, midőn 1814-ben egyik leánya társaságában szülőmegyéjét, 
Zemplént felkereste, Kazinczyt is meglá togat ta Széphalmon. Kazinczy elsősor-
ban ezt a látogatást viszonozta, midőn ugyancsak egyik leányával 1816 nya-
rán Erdélyt felkereste. Legboldogabb nap ja i t a grófné birtokain, a székelyföldi 
Andrásfalván s a hunyadmegyei Dédácson töltötte, amiről Erdélyi levelei 
tanúskodnak. 

A korán özveggyé le t t grófné Kazinczyhoz fordult fia számára nevelőért. 
Ez Döbrentei Gábort a jánlot ta , ki t i z .nké t évig (1808—1820) volt a család 
körében, mint az if jú gróf Gyulay La jos nevelője. Döbrentei Erdélyben élénk 
irodalmi életet indí tot t meg. A Gyulav-kastélyok szalonjaiban tárgyalták meg 
az irodalmi és művészeti kérdéseket s pendítette meg Döbrentei egy erdélyi 
tudós társaság és tudományos folyóirat eszméjét. Ez utóbbit nemsokára valóra 
is vá l to t ta . Mikor 1813-ban növendékével Kolozsvárra ment, a család támo-
ga tásáva l megindította az Erdélyi Múzeumot (1814—18), melynek egész Erdély 
művelődésére gyakorolt jótékony hatásán kívül Katona József Bánk háiíjának 
a lé t re jöt té t is köszönjük. Döbrentei, ki növendékével együt t Marosvásárhelyen 
jogot is hallgatott s a királyi táblán fel is esküdött, mint Hunyad megye 
táblabírá jává kinevezett jóbarát, 1820-ban vált meg a családtól, amellyel a 
meleg összeköttetést mindvégig megtar to t ta . 

Gróf Gyulay Ferencné leánya. Konstancia (gróf Kuun Lászlóné) Géza. fia 
számára Döbrenteihez fordult házi nevelőkért, miként előbb anyja Kazinczy-
hoz. í gy gróf Kuun Géza nevelkedésében közvetve is sokat köszönhet Döb-
renteinek, akinek példája keltette fel lelkében az irodalom szeretetét, önélet-
ra jzában í r ta : „Döbrentei Gábor érdeklődése irántam már zsenge gyermek-
éveimben kezdődött s fokozottabb arányban t a r to t t élete végéig. Béke porainak, 
áldás emlékének". 

Gróf Kuun Géza egész élete folyamán melegen ápolta Kazinczy és Döb-
rentei kultuszát. 1881-ben nővérével, F á y Bélánéval együtt a dédácsi parkban, 
az „agg szilas" árnyékában Kazinczy tiszteletére oszlopot emelt, melyet a két 
testvér kegyeletes irodalmi ünnep keretében leplezett le. Az oszlopon lant és 
lepke, ahogy azt maga Kazinczy r a j zo l t a egy emléklapra s az ugyancsak 
ő á l t a la fogalmazott felirat. Marosnémeti kastélyának gyönyörű parkjában, 
melynek fái, útjai, padja i családtagokról s a családdal kapcsolatban levő kiváló 
emberekről voltak elnevezve, Kazinczy emlékét egy kőoszlop őrizte e felírással: 
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„Kazinczy Ferenc ittlétének emléke 1816-ban." Ugyani t t Döbrentei emlékét egy 
liget neve örökítette meg. 

Az irodalomtörténet már az előtanulmányai (classica philologia, keleti 
nyelvészet, történet , régészet) között szerepelt gróf Kuun Gézának. A kegyes-
rendi Reisinger János egyetemi tanártól ha l lga t ta a pesti egyetemen (1855—58). 
Szilády Áronnal, a jeles irodalomtörténetíróval együtt ment 1858 őszén a 
gött ingai egyetemre. Sziládyval élete végéig meleg barátságot t a r t o t t s nem 
egyszer vele o lvas ta t ta fel dolgozatait az Akadémiában. Szilády keltette fel 
a kedvét, hogy a birtokában levő irodalmi ereklyéket közölje s e téren is dol 
gozzék. 

Irodalomtörténeti munkássága közlésekkel kezdődik családi levéltára 
anyagából. Ilyenek: Bölöni Farkas Sándor leveleiből (Keresztény Magvető, 
1884—85). Kazinczy két levele Lészay Dánielhez (Széphalom, 1816. okt. 8., 
1817. jan. 7. Hunyad, 1881). Kisfaludy Sándor két levele Döbrentei Gáborhoz 
( I rodtör t . Közlemények, 1891). 

Szeretettel foglalkozott erdélyi irodalmi és tudományos társaságok tör-
ténetével. Erre, mint az illető társaságok elnöke, mintegy erkölcsileg kötelezve 
érezte magát . Ilyen dolgozatai: Erdélyi tudományos igyekezetek (Erdélyi Mú-
zeum, 1900), melyben a XVII I . és XIX. század irodalmi mozgalmait, báró 
Kemény József, gróf Ba t thyány Ignác püspök, gróf Teleki Sámuel, Döbrentei 
Gábor, Aranka György, Cserey Farkas, Kerekes Abel, Vass József munkás 
ságát ismerteti. Visszapillantások az Erdélyi Múzeum megalapítására (Erdélyi 
Múzeum, 1898), melyben gróf Mikó Imre alapí tó törekvéseit méltat ja . A Hu-
nyadmegyei Történeti és Régészeti Társulat előzményei és előjelei (A társulat 
évkönyve 1889, Déva). 

Kegyelettel ápol ta a tudományos irodalom elhunyt jeleseinek emlékét. 
Körösi Csorna Sándor életéhez becses ada toka t közölt (Ker. Magvető, 1887). 
Ismertetést í r t Kerekes Ábel szászvárosi tanárról , ki a XIX. század elején 
egy magyar történeti folyóirat megindítását s Erdély történetének megírását 
tervezte, de ezekben kora halála megakadályozta. Emlékbeszédben méltatta 
Szilágyi Sándor jeles történetíró, személyes jóbará t j a emlékezetét, továbbá 
Döbrentei születésének százados évfordulóját a Ilunyadmegyei Tört . és Régé-
szeti Társu la t 1886. évi december havi gyűlésén. Ez utóbbi emlékbeszéd egy 
részletét Budapest 1820-ban cím a la t t k iad ta az Erdélyi Múzeumban (1902) 
Ebben Döbrentei levelei a lapján érdekes képet fest Budapest akkori irodalmi 
mozgalmairól. 

Gróf Kuun Géza 1870-től a hunyadmegyei Marosnémetiben lakot t a 
Gyulay-ősöktől örökölt kastélyában, hozzá méltó lelkű nejével, báró Kemény 
Vilmával. I t t fogadta nyaranként nagyszámú látogatói t a világ minden tá já-
ról. A vendégkönyv tanúsága szerint jár tak ná la : Beöthy Zsolt, id. Szinnyei 
József, Ferenczi Zoltán irodalomtörténetírók, hogy csak a legkiválóbbakat 
említsük. Innen ment Budapestre és Kolozsvárra az irodalmi és tudományos 
társulatok gyűléseire s rendes évi olaszországi ú t j á ra . 

Meghalt 1905. április 10-én. Hamvai a kolozsvári temetőben nyugszanak. 
Emlékét a magyar tudományosság kegyelettel őrzi. Dr. Nagy Sándor. 
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Arany János és Koroda Pál. 

E levél írásakor Arany János még az Akadémia terhes fő t i tkár i teendőit 
végezte, bár már több ízben lemondással igyekezett et től szabadulni; annyi 
töredékét vágyódott befejezni. Lelkiismeretességére, úri fölfogására jellemző, 
hogy az ismeretlen köl tő kívánságát nemcsak a válaszlevéllel, de máskép is 
teljesíteni igyekezett, s megengedte a névtelen írónak, hogy első munkáját 
nyomtatásban neki dedikálhassa. A fiatal író, Koroda Pál, munká ja 1876 ban 
meg is jelent, A Túlvilág Komődiája, Az ember tragédiáját utánzó, drámai 
költemény', Arany Jánosnak ajánl ja „mély tisztelete csekély jeléül a szerző". 
A levélből nem lehet megállapítani, hogy Koroda művének melyik részletét 
küldte el, de az Arany ál ta l kívánt „feloldást" nem lehet benne megtalálni, 
mert az egészben éppen a „compositio" van elhibázva. A levél fényt vetít a 
,tört kedélyű' költő akkori lelkivilágára; még pársoros levélben is esztétikai 
tanácsokat próbál adni a kezdő írónak. Érdekes a levélben lévő Horatius-idézet : 
ennek is megvan a története. Majdnem egy évtizeddel előbb, mint az alábbi 
levél kelt, í r ja Tompának (1867), mikor leánya halálát feledtetni akarta, hogy 
„mikor semmit sem tudtam dolgozni, a cholera a la t t , úgy fogtam ki rossz 
memoriámon, hogy magol ta t tam napról-napra. Száz ódáig felvittem Horatius-
ból". (Voinovich Géza: Arany János életrajza. I I I . 197.) Ez a nagy horatiusi 
anyag évekig elkíséri s egy-egy levelében fölbukkan: egy ugyancsak Tompához 
ír tban (u. o. 216—217.) és az alábbiban is. 

Tisztelt uram, 

Megbocsát nekem, ha mint tör t kedélyű, beteg ember, ki a mellett prózai 

teendőkkel elhalmozva, alig foglalkozom valaha költői dolgokkal, csak röviden 

válaszolok becses soraira. Ha kegyed úgy véli, hogy nevem odafüggesztése 

művének bármi csekély előnyére válik: teheti bízvást. A küldöt t mutatványok-

ból úgy látom, hogy a munka sokat ígér; azonban ily tá rgyakról az egész 

compositio határoz leginkább; s az ilyenekre áll az, hogy lehet az ember Dante, 

Goethe, vagy legalább Madách — de 

„mediocribus esse poëtis 

Non dí, non homines, non concessere columnae." 

Látom a skepsiist a közlöttekből, de a. feloldást nem: az t az egésznek 

kell meghoznia s remélem meg is hozza, mert a nélkül nincs harmónia, nincs 

költészet. 
Fogadja üdvözletemet! 

Budapesten, 1876. januar 10. 
Szíves tisztelője 

Arany János. 

A levél Koroda Pá l hagyatékával kerül t a Magyar Nemzeti Múzeum 
Országos Széchényi Könyvtárába 1933-ban. Kozocsa Sándor. 

Irodalomtörténet. 4 
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Elhúnytak. 

A D L E R LÁSZLÓ, szül. Budapesten 1881 január 17-én, megh. u. o. 1938 
decemebr 13-án. — Több száz dalt szerzett jobbára a sa já t szövegére. Jaj a 
tangó c. operett jét 1913-ban muta t t ák be Budapesten. írói neve Ányos Laci. 

Á N Y O S LACI, 1. Adler László. 

A S Z L Á N Y I K A R O L Y , hírlapíró, szül. Orsován 1908 április 22 én, megh. 
Dorog közelében az 57. kilométerkő mellett 1938. december 8-án reggel 9-kor 
autószerencsétlenség következtében. — R. ka t . A t y j a : A. (1911 ig Ausländer) 
Dezső, hírlapíró és filozófus. Tanulmányait Gyulafehérvárt, Nagy becskereken 
és Bécsben végezte. Hosszabb időt tö l töt t Dániában, Németországban és Ang-
liában. Eredetileg zenei pá lyára készült, ma jd hírlapíró lett. Haláláig b. munka-
társa vol t a Sporthirlapnak, melynek megbízásából halála reggelén sajá t kis 
autójával az 1938 novemberében felszabadult Felvidékre indult, hogy az ot tani 
sportviszonyokról számoljon be lapjának. — Munkái: Pénz a láthatáron, lieg. 
[Bp., 1929] . (Ism. 1929: A Toll 29. sz., Mság 219. sz., Ujs . 250 sz.; 1930: 
M. Hírl. 45. sz., M. Kult . 185. 1., Nyugat , I : 224. 1., P. Lloyd 14. e. sz.) — 
Hayboyt nem lehet agyonütni. (P. Hill. Kvek. 252.) U. о., (1932). — A bádog-
király leánya. í r ta Kirk Van Hossum. (U. o. 285.) U. o. (1933), — Egy box-
bajnok szerelmei. í r t a u. a. (U. о. 298.) U. о., (1933). — Az álmos riporter. 
í r t a u. a. (U. o. 312.) U. o., (1933). — Szilveszter. Reg. [ ü . o., 1933]. (Ism. 
1933: Mság 257. sz., P. Lloyd 250. e. sz., P . Hírl. 270. sz.; 1934: M. Kult . 
185. 1., Nyugat , И : 335. 1., Ung. Jahrb. 17 :350. 1.) — A sötét kamra. 
(Bokréta Reg. 1.) [U. o., 1933]. — Aki a pénz elől menekül (Világvárosi 
Regek 57.) U. o., (1933). — A kétfenekû dob. ( ü . o. 63.) U. o„ (1933). -

Utazás a villamosszék körül. (U. o. 84.) U. o., (1933). — Dráma a háztetőn. 
(Ü. o. 128.) U. o., (1934). — Hét pofon. (U. o. 141.) U. o., (1934). (Meg-
filmesítette az UFA. Ű j kiad. U. o., [1937].) — Nem félünk a farkastól. (U. o.; 

146.) U. O., (1934). — A kettévált milliomos. (G. o. 155.) U. o„ (1934). — Kalan-
dos vakáció. ( I f j . reg.) U. o., [1934] . — A tolvajkirály. (Világvár. Reg. 182.) U. 
o., (1935). — A befalazott halál. (U. o. 207.) U . o., (1935). — Aludni is tilos. 
(A Nova 3-60 P. Díszkiadásai.) U. o., (1935). ( Ism. 1935: Keresztmetszet 4. sz., 
Nyugat , I I : 249. 1., P. Lloyd 145. e. sz., Tükör 7. sz., Űj Kor 8/9. sz.. Ű j Mság 
176. sz.) — Sok hűhó Emmiért. (U. o.) U. o., (1935). (Ism. Literat. 1935: 
334. 1.; 1936: Szocializmus 93. 1., Ű j Magazin 1. sz.) — Az Északi Park fel-
fedezése. ( I f j . elb.) U. o., [1935] . — A szőke bosszú. í r t a Leslie Charteris. 
(Kalandos Reg. 6.) U. o., (1935). — Izgalom a fürdőhelyen. í r t a u. a. (U. o. 
10.) U. o., (1935). — Pipogya fráter. í r t a Winchester. (U. o. 13.) U. o., 
(1935). — A Sasok fia. í r t a u. a. (U. o. 23.) U. o., (1936). — A rejtélyes 
konflis. U. o. (Ny. Pécs), 1936. (Ism. P. L loyd 1937 :2. sz.) — Előszó egy 
házassághoz. (A Nova 2.80 P . Sor. 3.) U. o„ (1936). (Ism. Ujs. 1936: 130. sz.) 
— Ozöngáz. (A Nova 3'60 P . Díszkiad. 38.) U . o., (1936). (Ism. 1936: Művé-
szet 5. sz., P . Hírl. 296. sz.) — Bretford rendet csinál. (A Nova Ű j 4-80 P . 
Sor. 11.) U. o., (1937). (Ism. 1937: Élet 898. 1., M. Hírl. 144. sz., P. Hírl. 
232. sz., Ujs . 121., 126. sz.) — A másnak ásott verem. (Világvárosi Reg. 417.) 
U. o., (1937). — A gazdag ember. Reg. (U. o., 1938). — Színművei: Szélhá-
mos kerestetik. Vígj. 3 felv. (Nemz. Szính. Kamara Színháza, 1930. X. 2.); 
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Amerikai komédia. Vígj. (Belv. Szính. 1938. I I . 9.): A nők barátja. Színm. 3 
fclv. I r t a Alexandre Dumas fils. Átd. (Nemz. Szính. 1938. I I . 11.); A Conway-
család. Vígj. I r t a Priest ly (Belv. Szính. 1938); A hölgy kissé bogaras. Film. 
(Hol, mikor?). — Kézira tban: A kellemetlen ember; Szabályos szerelem-. Regé-
nyek. A tökéletes család. Filmforgatókönyv. 

B A R I (Rosenthal) ÁGOST, dr. jur., miniszterelnökségi sajtóelőadó, szül. 
Pesten 1872-ben, megh. Budapesten 1938. november 17/8 éjjelén. — R. kat. 
konvertita. A jogot Budapesten elvégezvén, előbb ügyvédi irodában dolgozott, 
majd kül. m. és német napilapok, pl. A Nap (1912), P. Lloyd (1913/9), В. Hírl, 
8 ó. Üjs közgazd. rovatvezetője volt. 1931 t á j án került a miniszterelnökségre. 

BEDY VINCE, dr. theol., r. k. nagyprépost, szül. Gyirmóton (Győr vm.) 
1866. március 11-én, megh. Győröt t 1938. december 29-én. — 1889-ben pappá 
szenteltetvén, 1894-ben teol. tanár lett Győröt t , 1902-ben püspöki irodaigaz-
gató, 1905-ben kanonok és 1933 ban nagyprépost ugyanott . — Szentbeszédei: 
Borromaeus (1895/902, 04, 07, 12). — Minket érdeklő munká ja : A kálvária 
útján. Nagyböjti sz. beszédsorozat. Győr, 1904. 

BÉKÉSY KÁROLY, dr. sc. pol., с. egyet. ny. rk. t anár , szül. Kolozsvárt 
1850-ben, megh. u. o. 1938 decemberében. — Egyik alapítója s egyúttal igaz-
gató ja volt az Erdélyrészi Iparfejlesztő Egyletnek. 1875. jan. 1-től 1881. decem-
ber 31-ig a Kelet, 1882. március 12-től 1886. december 24-ig a Kolozsvári Közi. 
c. napilapok szerkesztője volt. 1876. okt. 16-án megindította Sport c. az első 
m. sportújságot, melyet 1877 április l - ig szerkesztett. Több jogi munkát is írt . 

BENKÖ LÁSZLÓ, nyomdatulajdonos, megh. Marosvásárhelyen 1938 no-
vemberében 65 éves korában. — Húsz éven á t fel. szerkesztője volt a Székely 
Naplónak. — Talán az ő munkája: A , ,llalott vőlegény" története. Maros-
vásárhely, 1934. 

BOÉR (Gläser) EMMA (esztelneki Szacsvay Imréné), a Nemz. Szính. ny. 
tagja , szül. Keszthelyen 1854. október 18-án, megh. Budapesten 1938. novem-
ber 19-én. — Boér János kolozsv. színész fogadott leánya. P á l y á j á t a kolozs-
vári Nemz. Szính.-nál kezdette, majd 1884-ben a bpi Nemz. Szính. tagja lett . 
Évtizedek óta különváltan élt férjétől. — Tárcá ja : M. Polgár (1900). 

CSERNECZKY G Y U L Á N É 1. Lechner Ilka. 

CSIZMADIA LASZLÖ, hírlapíró, szül. Győröt t 1884-ben (?), megh. 
Budapesten 1938 decemberében. — R. kat . Pá lyá j á t szülővárosában kezdette, 
majd a Szombathelyi Ujs.- szerkesztője lett . Az 1920-as évek elején átvette a 
M. Távirati Iroda szombathelyi fiókjának vezetését, 1924-ben Budapestre került 
a MTI vidéki központ ja élére. 1929—32. szerkesztette a Rádió Élet-ei. 

DANCZER BÉLA, c. gimn. igazgató, ny. áll. gimn. tanár , szül. Buda-
pesten 1874. augusztus 24-én, megh. u. o. 1938. október 29-én. — R. kat. Gör.-
lat . szakos tanári oklevelét 1907-ben megszerezvén előbb a budapesti Barcsay-u., 
majd az István-úti áll. gimn. tanára volt. 1914/5-ben külföldön t e t t tanulmány-
u ta t , ahonnan hazatérve a Sophianum leánygimn. igazgatója lett. E tisztéről 
lemondván a gyakorló gimn., majd 1929—37. a III . ker. áll. gimn. tanára volt. 
Egyik alapítója s állandó munkatársa volt a Juventus с. latin if j . lapnak, 
amelybe töbebk közt lefordította Sicnkievicz Quo vadis c. regényét. A Zász-
lónk-Ъа is sokat dolgozott. 

4 
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DOMA LAJOS (répczeszomerei) ny. ref. tanító, szül. Surdon (Somogy 
vm) 1876. január 10-én, megli. Makón 1938. decembereim. —• Oklevelét 1897-
ben Csurgón megszerezvén egy évig Hódmezővásárhelyen, majd 1930-ban tör-
tént nyugdíjazásáig Makón működött. Cikkei a napi- és szaklapokban 

DÓMJÁN E L E K (szentgyörgyvölgyi) dr., ev. püspök, szül. Vásáros-
újfaluban 1869. október 30-án, megh. Nyíregyházán 1938. október 24-én. — 
A teológiát Sopronban és Németországban elvégezvén, 1893-ban lelkésszé avat-
ták. Egy ideig Miskolcon Zelenka Pál mellett káplánkodott, majd Abaújfancsal 
s 1907-ben Sátoraljaújhely r lelkésze, 1937-ben pedig a tiszai ev. egyházkerület 
püspöke let t . — Egyh. beszédei: Igehirdető (1909, 10, 12). — Munkája : II. НЛ-
kóczi Ferenc fejedelem önéletrajza. A lat . eredetiből ford. Miskolc, 1903. (Ism. 
Századok, 1904). 

EMÖD (1917-ig Fleischer) TAMÁS (valójában Ernő), hírlapíró, szül. 
Berekböszörményben (Bihar vm.) 1888-ban. megh. Nagyváradon 1938. október 
22-én. — Izr. Szülők: Fleischer Miksa, Weiszlovits Irma. Tanulmányait Nagy-
váradon végezte s még mint jogakad. hal lgató előbb a Nagyváradi Napló, majd 
a Szabadság b. munkatársa let t . 1913 t á j á n Budapestre költözött , ahol mint 
kabaré-író lett népszerű. Egy ideig a rövid életű Blaha Lujza-Szính. igazgatója 
is volt. H a t héttel halála előt t súlyos betegen vi te t te magát Nagyváradra, ahol 
1936 februárjában elhúnyt özvegy édesanyja is el van temetve. — Emőd Tamás 
néven í r t versei és egyéb írásai: A Hét (1906/8, 13/4), Nagyváradi Napló 
(1906/12) és Naptára (1908/9), B. Napló (1907), Holnap (Nagyvárad, 1907), 
Nagyvárad (1907/9), nváradi Szabadság (1907/9), Üj Idők (1907/9, 14/5), Népszava 
(1908/11), Vas. Üjs. (1908), Az Űjs. (1909/10), Orsz.-Vil. (1909), Renaissance 
(1910), Világ (1911, 13/5), Debr. Szle (1912), Egyenlőség (1915), stb. Németül: 
P. Lloyd (1915). — Munkái : Versei. Nagyvárad, 1911. — Dicséret, dicsőség. 
Énekeskönyv az 1914'5. esztendőkből. Bp., 1915. (2. kiad. Az 1914/8. eszten-
dőkből. U. o., 1918). — A vándorkatona. Ünnepi tört . (Modern K t . 439/40.) 
U. o., 1915. (Karinthy Frigyessel). — Ferenc Jóska ládájából. Kis darabok, 
jelenetek, katonadolgok, dalok. U. o., 1917. — Pesti hegedű. Elbek (Révai sze-
rint Versek). U. o., 1918. — Am. kabaré tízéves antológiája, összeáll . Balassa 
Emillel. U. o., 1918. — Csipke. (3 egyfelvonásos.) U. o., 1923. (Nádor Mihály 
zenéjével bemut. a Belv. Szính. 1923. I I . 17). — Mézeskalács. Dal já t . 3 felv. 
(Kis Helikon. 25). U. o., 1924 (Szirmai Albert zenéjével bemut. Kir. Szính. 
1923. XI I . 9.) — Nótám, füttyöm, citerám. U. o., (1926). — À szerelem és a 
csók világtörténete. Versek. U. o., 19??. — A szegény ördög. Zenés színj. 3felv. 
[U. o., 1935.] (Török Rezsővel. Kőnyomat.) — Előszavai: Gellért La jos : Levelek 
az én megholt édesanyámhoz. (Bp., 1921); Tichy György: Ikarus szárnyain. 
(U. o., 1933.) — Kézira tban: M. Szivárvány. Revü (egy alk. társ. Bpen és szá-
mos olasz városban adta elő); Volpone. I r t a Stefan Zweig. Atd. (bemut. M. 
Szính.); Lysistrata. í r t a Aristophanes. Atd. (u. о.) ; Király lánya — szoba-
lánya. Én. játék 3 képben, Marthon Géza zenéjével (Apollo-Szính. 1915. I l l 
9.); Julcsa; Juliette; Lotharingia; A két gránátos; Ida regénye (Gárdonyi 
Géza regényéből); Két lány az utcán. Vígj., stb. — Betű jegyei és álnevei nagy-
váradi lapokban: e; E. T . ; e. t . ; —őd; t a ; Tamache; Tom; Tom-tit . 

E R N S Z T SÁNDOR, dr. ju. can., pápai prelátus, v. miniszter, ország-
gyűlési képviselő, szül. Galgócon (Nyitra vm.) 1870 április 21-én, megh. Buda-
pesten 1938 november 19-én d. u. félnégykor szívembóliában. — 1892-ben Esz-
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tergomban áldozópappá szenteltetvén, Nagyölveden, 1893-ban Pozsony-Virág-
völgyben, 1897-ben Pozsony-Belvárosban káplánkodott. 1898—9,01. a buda-
pesti tud.-egyetemen képezte tovább magát s letette a kánonjogi doktorátust . 
Mint pozsonyi s. lelkész részt vet t a Presburger Tagebl. megalapításában és 
szerkesztésében, majd 1897-ben Budapesten néhány társával megalapítot ta az 
Orsz. Néplap c. polit, hetilapot, melynek fel. szerkesztője s ugyanakkor az Orsz. 
Néppárt t i tkára lett . 1901-ben néppárti programmal megválasztották a privi-
gyei kerület országgyűlési képviselőjévé. 1905-ben Privigyén kisebbségben ma-
radt, de 1906-ban a várnai kerület ismét beküldte a parlamentbe. I t t az 1910-i 
ált. választásokon Haydin Imre nemz. munkapárti jelölttel szemben kisebbség-
ben maradván, ismét kimaradt a parlamentből. De amikor az 1918-i össze-
omlás után gr. Zichy Aladár és Rakovszky István visszavonultak a politikai 
élettől, ő, mint az 1908-ban alapí tot t Ka t . Népszövetség vezetője vette á t a 
Néppárt i rányí tását s az ú. n. Polgári Blokk megalapításán fáradozott . Ezért 
az 1919-i diktatúra a la t t kénytelen volt Bécsbe menekülni, ahol tevékeny részt 
vett az Antibolsevista Comité munkásságában. A diktatúra bukása után részt 
vett a Keresztényszociális Gazdasági P á r t megalakításában, mely csakhamar a 
Friedrich-féle Ker. Nemz. Pá r t t a l Ker. Nemz. Egyesülés P á r t j a néven egyesült 
s Ernsz t e pár t programmjával lett az első Nemzetgyűlés tagja az ipolysági 
kerületben. Közben a papi pályán is szépen haladt előre. 1917-ben pápai pre-
látus, majd nagyváradi kanonok s a pesti papnevelő kormányzója lett. 
A Nemzetgyűlés végefeló, amikor a Ker. Nemz. Egyesülés P á r t j á b a n szakadás 
á l lo t t be, a Wolff Károly által megalapítot t Ker. Egység Táborához szegődött 
s e pá r t lajstromán, kapot t mandátumot a székesfőváros déli kerületében. Erről 
a mandátumról azonban lemondott, mivel a II. Nemzetgyűlésre régi kerülete 
is megválasztotta. Az első országgyűlésen is mint Ipolyság képviselője vett 
részt a Ker. Gazd. és Szociális P á r t programmjával s állandó előadója volt a 
népjóléti tárcának, melynek vezetését 1930 szeptemberében vette á t . Károlyi 
Gyula gr. kormányában pedig e tárca mellett a vall. és közokt. miniszteri szé-
ket is betöltötte. Az 1931. é. országgyűlési választások során Budapest északi 
kerületében és a budapestkörnyéki kerületben mint listavezető kapot t mandátu-
mot, de Győrött , Szombathelyen és Ipolyságon is megválasztották. Győri man-
dá tumát t a r to t t a meg. Az 1935. é. választásokon kimaradt a parlamentből s 
csak Turi Béla halála u tán jutot t be újból az országházba az esztergomi kerü-
let bizalmából. — Szentbeszédei: Isten Igéje (1897/8), egyéb írásai, főleg köz-
gazd. és polit, vezércikkei: Alkotmány (1897/1919) és Nemz. Ujs. (1919—38). 

E X N E R K O R N É L dr. jur., ny. államtitkár, szül. Beregszászon 1867. 
július 3-án, megh. Budapesten 1938. november 16-án, évekig ta r tó betegség 
után. —• A pénzügyi pályán kezdte működését, 1913-ban közigazgatási bíró 
le t t s 1919-ben nyugdíjaztatván, előbb a Nemz. Hitelint., majd a Földhitelint. 
élére került. — I f j ú korában szépirodalmi cikkeket is írt főv. és vidéki lapokba, 
különösen a Pozsonyvidéki Lapokba., melynek 1888. óta főmunkatársa, 1890. 
május 3-tól augusztus l - ig szerkesztője is volt. — Egyetlen szépirodalmi mun-
k á j a : Színésznő és kritikus. Vígj. 1 felv. Fozsony, 1890. 

GOMBOS F E R E N C ALBIN dr. phil., c. középisk. igazgató, ny. gyakorló 
gimn. tanár, a M. Tud. Akadémia és a Sz. István Akad. r. tagja , szül. Amb-
rózon (Csanád vm.) 1873. október 3-án, megh. Budapesten 1938. december 28-án. 
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— Az egyetemet Kolozsvárt elvégezvén, 1898-ban a brassói áll. főreáliskola, 
1906-ban a budapesti VII . ker. áll. és 1919-ben a gyakorló főgimn. tanára lett . 
1934 őszén nyugdíjazták. A M. Tud. Akad. 1925-ben 1., 1937-ben r. tagjává, 
a Sz. István Akad. 1936-ban r. t ag jává választotta. Felesége: Miklósi Ilona 
v. színéeznő és írónő. — 1912/3-ban szerkesztette a Századok-at. Történelmi 
tanulmányok mellett novellákat és ifj. elbeszéléseket is írt . Pl. Az Ujs. (1907/8), 
Élet (1913). Az á l ta la szerkesztett Középkori Krónikások c. vállalatban mások 
társaságában lefordítot ta Paulus Diaconus: A longobárdok története (Bp., 
1906), Liudprand történeti munkái (u. o., 1908), Freisingi Ottó krónikája (u. 
o., 1913) és Freisingi O t t ó : I. Frigyes csáspár tettei (u. o., 1914) c. müveket. 
— Szépirodalmi jellegű ifjúsági munkái: Lupi bácsi földrajzi ismereteket ter-
jesztő elbeszélései az i f j . sz. Bp., é. n. 14 füz. — Hájas Muki kalandjai. IJ. o. 
1912. — Hájas Muki mint Robinzon. U. o., 1914. — Sz. László piros rózsája. 
Legendás tör t . az if j . sz. U. o., 1924. — Régi jó idők c. művét 1903. IX. 10. 
m u t a t t a be a bpi Uránia Tudom. Szính. — Álnevei: Lupi bácsi; Somorjai 
Gombos. 

G Y Ü R K Y ÖDÖN (gyürkii) dr. phil., hírlapíró, szül. Felsőszelényben 
(Hont vm.) 1863. október 23-án, megh. Budapesten 1938. október 11-én (tem. 
п.). — R. ka t . A t y j a : Gy. Antal , kataszteri felügyelő. Mint esztergomi pap 
növendék a teológiát a bécsi Pázmáneum-ban végezte s közben 1884-ben Buda-
pesten a pedagógiából doktorá l t . Fölszentelése előtt elhagyta a papi pályát s  
1886-tól, mint tanár és hírlapíró állandóan Budapesten élt. Egyik megalapítója 
volt a budapesti Kat . Körnek, mely 1889-ben első t i tkárává válasz to t ta . 1890-
ben a M. Állam b. munkatársa, később az Oj Lap főszerkesztője let t . 1906. nov. 
15-én távozot t Budapestről s az t hit ték, hogy Amerikába ment. A valóságban 
Nagyváradra költözött , ahol Balogh Jenő ny. néptanító név a la t t éldegélt. 
1909-ben a törvényszéki orvosok elmebetegnek nyilvánították. Azóta csendes 
visszavonultságban élt Budapesten. — 1879—1906. írt verseket, pedagógiai és 
irodalomtörténeti cikkeket a következő lapokba: Alkotmány (1897—904), B. 
Hírl. (1885), Hazánk (IX. köt.) , Kath. Egyh. Közi. (1889/90, 91), Kath. Heti-
lap, Kath. Paed. (1897), Kath. Társadalom, Kép. Családi Naptár (1893), 
Közoktatás (1883, 88), M. Állam (1883—), M. Korona, M. Szle (1891/6 905),. 
Népnevelő (1890/1), Orsz.-Vil. (1895), Religio (1883), Szépirod. Kert, Szondi-
Album (1886), Űj Lap, Ûj M. Sión (1879). 1886-ban szerkesztette Esztergom-

ban a Vasárnapi Lapok-at és 1893-ban Budapesten Ribényi Antallal a Heti 

Ilírl., 3 számát. —• Szépirodalmi munkái : Vdvözlő dal a bpi Kath. Kör ... 
megnyitása alkalmára. Bp., 1889. — Költemények. Esztergom, 1890. — A gyer-
mek — isten áldása. (Népiratkák. 35.) Bp., 1894 —• Újabb költemények. U. o., 
1895. -— Álnevei: Dalár ; Tyrtaeus. 

H E R C Z E G JENŐ, hírlapíró, szül. Dunaföldváron (Tolna vm.) 1874-ben, 
megh. Budapesten 1938 decemberében. — R. kat . konvertita. Szülők: H.Dávid , 
Ruhing Sarolta. Eredetileg biztosítási tisztviselő volt, majd temesvári, 19.01-től 
kolozsvári s végül budapesti hírlapíró. 1901-ben szerk. a kolozsvári Szính. 
Ujs-ot, majd segéd-, 1903/1-ben fel. szerkesztője volt az t/j's.-nak. 1913 tá ján 
került Budapestre, ahol több napilap polit, rovatvezetője volt. Előttem ismert 
tárcái és talán az ő versei, részben Herczegh néven: Kép. Családi Lpok (1895, 
902), Délmorsz. Közi. (1900/2), B. Napló (1901/2, 05/6) és Naptára (1902), 
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Főv. Lpok (1901/3), Hazánk (1901/2), P. Napló (1901, 05), Üj Idők (1901), 
Felsőmorsz. (1902, 05), Miskolci Napló (1902), Orsz.-Vil. (1902), kolozsv. Ujs. 
(1902/7), Debrecen (1905), Nyugatmorsz. Híradó (1905), nagy váradi Szabadság 
(1906). Regényfordításai: M. HM. (1913. IV. 3,—VII. 5. Beau Brocade. I r t a 
Orczy Emma br.) — Talán az ő verskötetei: Marion. Bp., 1901. — Melódiák. 
U. o., 1904. (Mindkettő Herczegh Jenő néven.) — 1901. Asszonyok c. kötetére 
hirdetett előfizetést, ezt azonban Petr ik nem ismeri. — Orbók Atti lával szer-
kesztette a Politikai évkönyv. A m. országgyűlés. 1927. (Bp. é. n.) c. kiadványt. 

KEMÉNY (1878-ig Knoll) XAVÉR F E R E N C , ny. szfőv. főreálisk. tanár , 
szül. Móron (Fejér vm.) 1853-ban, megh. Budapesten 1938 október 16-án. — 
R. kat . 1878-ban lépett a tanügyi pá lyára s 1887-től a IV. ker. főreáliskola 
matem.-fizika tanára volt. Több tankönyvet írt. Szinnyei szerint kéziratban a 
IV. ker. főreálisk. története. -— Minket érdeklő munkája: Mondások és költe-
mények. I r ta [Johann Wolfgang von] Goethe. Ford. Bp., 1933 [1932]. 

K E R N T L E R JENŐ, dr. med., zongoraművész, a Zeneműv. Főisk. tanára, 
szül. Budapesten 1879-ben, megh. u. o. 1938. november 18-án (tem. п.). — 
Cikkei és zenekritikái: Az Ujs. (1906), Die Musik, Muzsikaszó. — Megnezésí-
te t te Ady Endre 4 versét. 

KOZMA A T T I L A (kézdiszentléleki), hírlapíró, megh. Pestszenterzsébeten 
1938 december 12-én vagy 15-én, mérgezés következtében. — Morfinista volt 
(v. ö. Morsz. 1938. XII . 16). Fel szerkesztője volt a Pestszenterzsébeti H Irl.-пак. 

LECHNER ILKA (özv. Cserneczky Gyuláné, von der Lech), magánzó 
szül. Pesten 1852-ben, megh. Budapesten 1938 december 18-án. — R. kat . Szü-
lők: L. János, Sehumayer Teréz; fivére: L. Ödön, műépítész. 1874 tá ján ment 
férjhez Cserneczky Gyula ügyvédhez, a Heckenast-féle Regélő szerkesztőjéhez 
s 1888-ban lett özveggyé. A budapesti lakásjegyzékben hosszú ideig mint köny-
velő szerepelt. Kosztűm- és csipketervezéssel is foglalkozott. — Előttem ismert 
elbeszélései: M. Szle (1891), Kép, Családi Lpok (1892, 94/5; 1894. Az Adria 
partján. Reg.). — Munkái: 1. Andrea. Reg. Bp., 1893. — 2. Kecskepásztor 
márkiné. Hol, mikor? — 3. Csipkeminta-ötletek. Hol, mikor? 

MAR1ASSY B É L A (márkus- és batizfalvi) dr. jur., ny. árvaszéki elnök, 
az eperjesi ev. jogakad. v. m. tanára , szül. 1870-ben, megh. Pécsújfalun 1938. 
szeptember 30-án. — R. kat . Sárosvm. szolgálatában ál lot t . — Elbeszélései és 
vadászrajzai 1893-ig: Eperjesi Lapok, Felvid. Szle, Vadász-Lap. — Munkái : 
Egy élet. Naplótöredék. Eperjes, 1899. — Tompa Mihály Eperjesen. U. o., 1902. 

MARTOS (1890-ig Mittelmann) F E R E N C , dr. sc. pol., ny. min. t i tkár , 
szül. Aradon 1875 január 10-én, megh. Budapesten 1938 november 24-én haj-
nali 3 órakor. —• R. ka t . konverti ta. Szülők: M. Ferenc gyártulajdonos, 
l lertschka (s nem mint Szinnyei í r j a blertzka) Adél; feleség: Deutsch Gizella, 
D. Simon kereskedő leánya. Középiskoláit Aradon, a jogot Bpen elvégezvén 
1896—1914. a vall. és közokt. minisztérium szolgálatában állott. 1934-ben 
Bécsben, ahol egy színdarabja bemuta tó ján volt jelen, agyvérzése volt. — 
Versei, elbeszélései és cikkei: Arad és Vid. (1892), Egyetemi Lapok (1892/5), 
M. Géniusz (1892/6, 902), P. Napló (1893/6, 902/2, 06; 1894/6. belmunkatáre, 
a Tűzhely körül c. mell. szerkesztője), Diákszövets. Lapok (1894), Főv. Lapok 
(1894/5, 900/1), A Hét (1895/906, 09, 13), Orsz.-Vil. (1895, 902/3). tt. Ilírl. 
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(1896/9., belmunkatárs, 902), В. Napló (1898/904), Hazánk (1899), Az Én 
Ujs. (1900), Művészvilág (1900), Üj Idők (1902), Jövendő (1903), Aradi Közi. 
(1905), Kép. Családi Lapok (1905) stb. — Munkái : Iza és egyéb költemények. 
Bp., 1896. — Mariette. Reg. U. o., 1900. (Először: B. Napló, 1899:134/63. 
sz.) — litánia. Költemények. 1896—902. U. o., 1902. (Szinnyeinél Aphrodite 
с. mint s a j tó a la t t lévő köt . jelezve). — Balassa Bálint. Tört . színj. 4 felv. 
(Pőv. Szính. Müs. 119/20). U. о., 192. (Bemut. Nemz. Szính. 1902. IV. 28.) — 
Bob herceg. Regényes operet t 3 felv. (U. o„ 156/7.) U. o., 1904. (Bakonyi 
Károllyal, I luezka Jenő zenéjére. Bemut. Népszính. 1902. XII . 20.). — Simo-
nyi óbester. T ö r t . vígj. 3 felv. (U. o. 140/1.) U. o., 1904. (Bemut. Nemz. Szính. 
1903. II . 26). — Gül Baba versszövegei. U. o.„ 1906. (3 felv. operettjéből 
Huszka Jenő zenéjére. Bemut. Király Szính. 1905. XII . 9.) — A legvitézebb 
huszár összes dalainak szövege. U. o., 1906. (A 3 felv. énekes játékot Simonyi 
óbester c. darabjából írta Jacobi Viktor zenéjére. Bemut. M. Szính. 1905. XII . 
30). — önál lóan meg nem jelent, vagy kéziratban maradt eredeti és ford, szín-
müvei: Katonadolog. Boh. 3 felv. í r ta Sylvane és Gascogne (bemut. Vfgszính. 
1897. IX. 4.) ; Aranyvirág. Operett 3 fel. Bakonyi Károllyal Huszka Jenő zené 
jére (Királyszính. 1903. XI . 6.); Boldogság Vígj. 3 felv. I r ta Bilhaud és Hen-
nequin. (Vígszính. 1904. XI. 25.); A portugál. Operett Sztojanovits Jenő zené-
jére Molnár Ferenccel (M. Szính. 1905. I. 3., megcáfolva az előadás P. Hírl. 
1905. I. 7. sz.) ; A granadai vőlegény. Dalj. Bahncr t József zenéjére (Népszính. 
1905. II. 11.); A veréb. Vígj. 4 felv. I r ta Louis Arthus. (Vígszính. 1906. I. 
12.); Muskátli. Vígj. 3 felv. (Nemz. Szính. 1906. IX. 29.); A múlt. Vígj. 3felv. 
I r ta Victorien Sardou. (U. o., 1907. II. 1.); Tüskerózsa. Operett 3 felv. Jókai 
Mór elb. nyom. Jacobi Viktor zenéjére (Királyszính. 1907. I I I . 23.)•,Tündér-
szerelem. Operett 3 felv. Huszka Jenő zenéjére (Népszính.—Vígopera 1907. XII. 
20.); Száz év múlva. Revue 3 felv. 10 képben, Marthon Géza zenéjére (Király-
szính. 1908. V. 22.); Van de nincs. Operett 3 felv. Jacobi Viktor zenéjére. (U. 
o., 1908. X. 3,0.); Jánoska. Fantasz t ikus vígj. 3 felv. u. annak a zenéjére. (U. 
o. (1909. V. 7. Ilanserl c. színrekerült a bécsi Deut. Volkstheaterben is 1909. 
XII . 1.); A kis gróf. Operett. 3 felv. Fényi Aladár zenéjére (Királyszính. 1911. 
IX. 9.); Leányvásár. Operett 3 felv. Bródy Mihállyal Jacobi Viktor zenéjére. 
(U. o., 1911. XI . 14.); A gyilkos. Kinemaszkecs-boh. 3. felv. u. azzal Szirmai 
Albert zenéjére (Apollo-mozi 1912. XI. 28.); Szibill. Operett 3 felv. u. azzal 
Jacobi Viktor zenéjére (Királyszính. 1914. II. 27 . ) ; Helén. Vígj. 4 felv. Savage 
My officinal wife с. regényéből [helyesebben Erdmann—Jesnitzcr Frigyes e 
regényéből készült ném. színmüvéből] (M. Szính. 1915. I. 15.); Zsuzsi kis-
asszony. Operett 3 felv. Iiródy Miksával Kálmán Imre zenéjére (Vígszính. 1915. 
II. 27.); A pacsirta. Operett Lehár Ferenc- zenéjére (Népopera. 1918. II. 1.); 
Pillangó főhadnagy. Operett 3 felv. Ilarmath Imrével Komjáthy Károly zené-
jére (Királyszính. 1918. VI. 8 . ) ; Lili bárónő. Operett 3 felv. Huszka Jenő zené-
jére (Városi Szính. 1919. I I I . 7.); A cigánygrófné. Operett Vincze Zsigmond 
zenéjére (Királyszính. 1920. I I I . 13.); Éva grófnő (1922); Anna-bál. Operett. 
Vincze Zsigmond zenéjére. (Királyszính. 1925); Kitty és Kati. Operett Rényi 
Aladár zenéjére. (U. o., 1926); A ballerina. Operett. Szirmai Albert zenéjére. 
(1931); Katica. Operett Márkus Alfréd zenéjére (1930); Rothschildok. Operett 
Lajthai Lajos zenéjére (1932) ; Erkel Ferenc Névtelen hősök c. operájának sce-
nikai fe lúj í tását ő végezte Kern Auréllal. — Mint harmadéves jogász egy évig 
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főszerkesztője volt az Egyetemi Lapoknak; 19^00. XII . 1.—1901. IV. 15-ig 
szerk. a F öv. Lpok-at. —• Álneve: Alice (P. Napló). 

MATOLCSY MIKLÓS, dr. pharm, et med., с. egyet, ny rk. tanár, a 
budapesti tud. egyetem gyógyszertárának vezetője, szül. Cegléden 1869 június 
14-én, megh. Farmoson (? ) 1938 december 4-én. — Bibliográfiai munkája: 
Könyv- és irodalmi gyűjtemény morsz. gyógyszerészeti munkákról. Bp., 1910. 
(Winkler Lajos előszavával). 

MÉKEI (1883-ig Matsovits) KÁLMÁN (Lajos) dr. phiL, c. igazgató, 
ny. bencéstanár, szül. Kaposvárt 1862 november 16-án, megh. Sopronban 1938 
szeptemberében. -—• 1886-ban pappá szenteltetvén^ sokáig működöt t rendje sop-
roni gimnáziumában. — Munkája : Teleki László gróf „Kegyenc''-e. Bp., 1893. 

MIGRAY JÓZSEF, hírlapíró, szül. Nagykőrösön 1882. március 9-én, 
megh. Budapesten 1938 december 12-én másfélévi szenvedés után. — Iskoláit 
szülővárosában és Budapesten végezte. Eredetileg kőműves, Szinnyei szerint 
lakatosművezető volt, majd magánúton taní tó i oklevelet szerezvén, 1907-ben a 
székesfőváros szolgálatába lépett. 1918-ban a Károlyi-uralom idején kormány-
biztos volt, az 1919-iki kommün a la t t pedig a földmívelésügyi népbiztosság 
kertészeti osztályát vezette. 1920-ban az Üj Nemzedék szerint (1920. V. 23. 
sz.) kétévi, a Révai-lexikon szerint harmadfélévi börtönre ítélték. Kiszabadu-
lása u tán a Népszava b. munkatársa lett, majd 1928-ban kilépvén a szerkesz-
tőségből a Szocialista P á r t t a l s addigi fölfogásával teljesen ellentétes agitációs 
működést fej te t t ki. — Versei, tárcái és cikkei: Hazánk (1898, 901). F öv. 
Lpok (1899, 9,01/2), Népszava (1900, 12/5, 17, 19/28), XX. Század (1916/8) 
stb. — Szépirodalmi munkái: Vörös zászló alatt. Költemények. 1897—99. Bp., 
1900. (Mezőfi Vilmos előszavával). — Forrongás. Űjabb költem. U. o., 1903. 
— Magasban. Költem. U. o., 1908. — Agitációs iratai közül megemlítjük, 
mivel Révai nem tud róla A vörös őr kis tankönyve (Bp., 1919) с. névtelenül 
megjelent munkáját . 

MORVAY (1873-ig Kronek) GYÖZÖ, dr. phiL, c. tanker, főigazgató, ny. 
gimn. igazgató, szül. Pesten 1863 december 29-én, megh. Budapesten 1938 
november 20-án. — R. kat . Szülők: M. Ferenc áll. számellenőr, Meridiesz-
Lukasievits Emília. Tanár i pá lyá já t 1886-ban Űjvcrbászon kezdette, majd a 
budapesti gyakorló gimnáziumban e l tö l tö t t 1887/8. tanév után, 1888/90. Nagy-
becskereken h., 1890/3. Nagykikindán s 1893/7. Nagybányán áll. r. tanár volt. 
1897/8-ban a budapesti VI. ker. áll. főreáliskola, 1898/902. a VII . ker. áll. fő-
gimn. r. tanára, 1902/26. a I I I . ker. főgimn. igazgatója volt. 1918-ban főigaz-
gatói címet kapott. — Irodalomtörténeti, esztétikai és pedagógiai cikkei 1885 
óta jelentek meg főv. és vid. lapokban és szakfolyóiratokban. — Munkái: Az 
utánzás elvének fejlődése az aesthetika és művészet történetében. Bp., 1884. 
(Egyetemi pályadíjat nyert mű.) — Lucifer. Madách-tanulmány. U. o., 1886. — 
A gyermekek munkája. Nagybecskerek, 1889. (Németül is. U. o., 1889). — 
Napkirálynő. Fantaszt ikus idill. Nagykikinda, 1890. — .1 nemzeti nevelésről. 
U. o., 1893. — Egy eltemetett város. Az ifj . szám. Pozsony, 1896. — A köz-
oktatás története Nagybányán. Nagybánya, 1896. (Vida Aladár előszavával). 

— Magyarázó tanulmány Az Ember Tragédiájához. U. o., 1897. — Az után-
zás elve. (ókor.) U. o., 1897 (és Bp., 1899). — Középiskoláink könyvtárai. Bp., 
1898. — A biblia és a költészet. U. o., 1898. — Madách Imre életrajza. U. o., 
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1898. — Vál. т. népballadák. (M. К t. 52.) U. о., (1898). — Az utánzás elve. 
XVII . sz. U. o., 1898. — A képzőművészetek története. ( I f j . Kt . IV.) U. o., 
1901. (Gerecze Péterrel). — Galánthai gr. Fekete János. (M. Tört . Életr. XIX). 
U о., 19,03. — Schönherr Gyula emlékezete. U. o., 1910. — Gritti. I r t a Szig-
ligeti Ede. Kiadta. (Olcsó Kt . 1685/8.) U. o., 1913. — Byron Mországon. U. o., 
1913. (Köppel Byron-életrajza függeléke). — Magán- és különbözeti vizsgák. 
U. o., 1914. —• Átdolgozta Geréb Józseffel Atkinson ce Pearce: Kis latin 
nyelvkönyv (Bp., 1907) с. művét; sajtó alá rendezte Halász Gyula: Rendszeres 
m. nyelvtan a 2. és 3. kiadását (Bp., 1908 és 1911) és u. annak M. nyelvtan 
középisk. sz. c. műve 3. kiadását. (U. o., 1916/7., 2 köt.), valamint Pékár 
Káro ly : M. kultúra c. művét (u. o., 1917), melybe megírta «zerző életrajzát. 
Bevezetéssel ellátta Kerecseny János: Csaták országútján c. verskötetét. (U. o., 
1917.) 

P L E S Z E R Z S É B E T , egy svéd ka tona t i s z t elvált felesége, megh. Buda-
pesten 1938-ban, 38 éves korában. —• Izr. Mint írónő 1923 t á j á n t űn t fel Ber-
linben s több regénye jelent meg a német könyvpiacon. A német zsidótörvény 
következtében köl tözöt t Budapestre, ahol a lapok állítása szerint P. Lola néven 
több műfordí tása jelent meg. (A M. N. Múzeumban ily névvel jegyzett fordítás 
egy sincs.) Anyagi gondjai miat t öngyilkos le t t s október 4-én holtan akadtak 
rá lakásán. 

P O L G Á R (Burger) SÁNDOR, színész, szül. 1861-ben, megh. Aradon 
1938 decemberében. — 1904 körül színházi rendező volt Aradon. — Cikkei: 
Arad és Vid. (1901), Aradi Közi. (1904); talán az б versei: Pécsi Napló 
(1906—7). 

R A J K A LÁSZLÓ, dr. phil., leánygimnáziumi tanár, szül. Kolozsvárt 
1894-ben, megh. u. o. 1938 október végén vagy november elején. — R. kat. 
Egyetemi tanulmányait Kolozsvárt és Bécsben elvégezvén a kolozsvári Maria-
num t aná ra lett. — Irodalomtört . cikkei, kri t ikái és műfordításai főleg erdélyi 
folyóiratokban. — Munkái: Sebes agynak késő sisak. Klny. az Irodalomt.-ből. 
Bp., 1915. — Heliodorus Aithiopikájának feldolgozásai a m. irodalomban. 
Kolozsvár, 1917. — Szavalókönyv. (A „M. Nép" Kta . 1.) U. o„ 1923. — 
A Marianum története. U. o., 1927. 

S C H N E I D E R JÁNOS, bankigazgató, szül. Szekszárdon 1875 november 
17-én, megh. u. o. 1938 november 13-án (tem. п.). — A keresk. isk. elvégzése 
után a Szekszárdi Népbank főkönyvelője, ma jd Tolna vm. alszámvevője, 1910-
ben a Molnár-féle nyomda keresk. igazgatója s 1912-ben a Szekszárdi Népbank 
vezérigazgatója lett. 1919-ben a kommunisták túszként Hőgyészre hurcolták s 
o t t fogva ta r to t ták . — Már 18 éves korában h. szerkesztője volt a Szekszárd 
és Vidéké nek; 1904-ben Bodnár Istvánnal megalapí tot ta a Közérdek, 1919-ben 
pedig a Tolnamegyei Ujs. c. lapot, mely utóbbinak hosszú ideig fel., majd 
haláláig főszerkesztője volt. 

S U G Á R (1911-ig Sternberg) OTTÓ, hírlapíró, szül. Temesvárt 1873 ban, 
megh. Budapesten 1938. december 1-én. — P á l y á j á t a tyja , Sternberg Adolf lap-
jánál, a B. Tagebl.-nál kezdette, majd a P . Lloyd b. munkatársa s utóbb a 
B. Hirl. közgazd. szerkesztője volt. 1900-ban megalapította a Honi Ipar c. 
szaklapot, melyet haláláig szerkesztett. 
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S Ü M E G I (1882-ig Kohn) VILMOS, magántisztviselő, szül. Sümegen 
1864 április 4-én, megh. Budapesten 1938 november 16-án. — R. kat . konver-
t i ta . 1881-ben lépet a hírlapírói pályára, mint a Polonyi Géza szerkesztette 
Nemz. Űjs. b. munkatársa. Később egy kőnyomatos szerkesztője lett , majd 1883 
tá ján a B. Hírl. kiadóhivatalában nyert alkalmazást . Iö93-ban Holló Lajos-
sal megalapítot ta a Morsz. c. napilapot, melynek haláláig kiadóhivatali vezetője 
volt. 1904. nov 4-étől az 1918-iki összeomlásig a gyergyószentmiklósi kerület 
országgyűlési képviselője volt függetlenségi programmal. 

SZABÓ ISTVÁN (Sokorópátkai) gazdálkodó, szül. Sokorópátkán (Győr 
vm.) 1878-ban, meg. u. o. 1938. december 1-én. — R. kat. El. iskoláit elvégez-
vén, kora i f júságától gazdálkodott . 19.09-ben megválasztották szülőfaluja bírá-
jának. 1910-ben tagja let t Győr vm. that , bizot tságának s mint 48-as érzelmű 
politikus élénk részt vett a megyének Tisza I s tván ellen folyta tot t küzdelmé-
ben. Az 1914/8. háborúban három évig katonáskodott , részben a fronton, rész-
ben a hadtápvonalban. Az 1918-iki forradalom kitörésekor hozzáfogott a kis-
gazdák megszervezéséhez s az Orsz. Földművespárt képviseletében részt vett az 
1919 márc. 17-én a Vigadóban t a r t o t t politikai gyűlésen. De látva, hogy a for-
radalomban a szociáldemokraták mindjobban magukhoz ragadják a hatalmat , 
Győr megyében megkezdte az ellenforradalmi szervezkedést, miért ie a terroris-
ták március 31-én le ta r tóz ta t ták s július 30-án halálra is ítélték. Az ítéletet 
azonban a proletárdiktatúra bukása következtében nem haj to t ták végre, 1919 
aug. 27-én t ag ja lett a harmadik Friedrieh-kormánynak mint tárcanélküli kis-
gazdaügyi miniszter. E pozícióját Huszár Károly, Simonyi-Semadán Sándor és 
gr. Teleki P á l kormányában is megtar tot ta . A II . Teleki-kabinetnek azonban 
már nem volt tagja. Az 1920-iki nemzetgyűlési választásokon úgy a győr-
szentmártoni, mint a kúnszentmártoni kerület mandátumát elnyerte s ő a gvőr-
szentmártoni t ta r to t ta meg. Ugvane kerület küldte be az 1922. évi második 
nemzetgyűlésbe és mint az Egységes P á r t t a g j á t az 1927-re egybehívott első 
országgyűlésbe is. Az 1931-iki választásokon Csikvándi Ernővel szemben kisebb-
eégben maradt . -—• A Győri Hírl.-ban és a bpi fíj Barázdában megjelent cikke-
ken kívül Elnémult csalogány c. egy népszínművet is írt, melyet vidéki mű-
kedvelők több helyt előadtak. 

SZABÓ ISTVÁN (Aradi) író, szül. Aradon 1894-ben, megh. Budapesten 
1938 október 23-án. — Szülők: Sz. Mihály, Fekete Viktória. Eleinte hírlapírós-
kodott a fővárosban, utóbb kizárólag verseket í r t s a legnagyobb nyomorban 
tengődött egy hónapos szobában. Évek óta szenvedett tüdőbaiban s többször 
kezelték közkórházban. — Aradi István néven í r t tá rcá ja : P. Hírl. (1917). — 
Fényimádók c. 3 felv. d rámá já t 1922. I. 12-én m u t a t t a be a bpi Várszính. — 
Munkája: A szenredők királya. Versek. Bp., 1931. 

S Z E N T E (1885'-ig Spitzer) ARNOLD, ny. áll. f. keresk. isk. tanár , szül. 
Alsólendván (Zala vm.) 1861-ben, megh. Veszprémben 1938 decemberében. — 
1885-től 1931-ig működött Vágszereden, Liptószentmiklóson s végül Veszprém-
ben. — Cikkei: Veszprémi Függetl. Hirl., Vészprémrm. — Az 1890 es évek 
elején szerkesztette a Liptó-1. 

S Z T A N K A I (1906-ig Sztankaninecz) G Y U L A , g. kat. nagyprépost, szül. 
Kovászon (Bereg vm.) 1865-ben, megh. Ungvá r t 1938 november 24-én (?) 
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éjjel. — 1899-től 1901-ig Észak-Amerikában volt misszionárius. Sokat u t azo t t 
Európában s Palesztinában, valamint Egyiptomban is megfordult. •— Cikkei 
és tárcái : Alkotmány (1912/3), Egyh. Közi. (1908, 25), G. Kat. Szle, M. Nem-
zet (1911). — Ú t i r a j z a i : Az Atlanti óceánon túl s néhány nap az Atlanti 
óceánon. Ungvár, 1901. — A lonrdesi zarándokút. Hol, mikor? — Utazásom 
Keletre. Hol, mikor? — A Szentföld. Hol, mikor? (Valamennyi 1909 június 
előtt .) 

TOMPA IMRE (neme«), hírlapíró, meg. Üjpesten 1938 december 7-én 57 
éves korában. — Ev. A z 1914/8. háborúban főhadnagy volt. Leszerelése után a 
Távirati Iroda b. munkatársa lett. 

TONCS GUSZTÁV, ny. főgimn. tanár , keresk. isk. igazgató, szül. Szeg-
váron (Csongrád vm.), 1859 november 28-án, megh. Budapesten 1938 november 
26-án. — R. kat. 1881—1910-ig a szabadkai városi gimn. tanára, azontúl az 
akkor alakult egyesületi f. keresk. isk. igazgatója volt Szabadkán. — Irodalom-
tör t . tanulmányai: szabadkai főgimn. értés. (1884. Viíkovics Mihály élete és 
munkái; 1885. Vörösmarty „Zalán f u t á s a " mese és szerkezet szempontjából; 
1887. Arany János „Török Bálint" c. költeményének forrásai ; 1896. Az V. o. 
poétikai anyaga; 1901. Zomborcsevics Vince és könyvtára; 1903. Kossuth Lajos 
szül. 100. évford. rend. isk. ünnepély), Nemzet (1885. Berzsenyi és Mathisson)., 
Tanáregyes. Közi. (1887/907. Mikes Kolemen), M. Paed. (1894. Költői olvas-
mányok a gimn. V. o.-ban; 1896. Kölcsey ped. nézetei), Tanulók Lapja (1895/7), 
B. Hirl. (1906/7). — Munkái: Szemelvények a m. epikusokból és történetírók-
ból. A gimn. V. o. sz. (Jel. Írók Isk. Tára . 82.) Bp., 1893. — Költői olvasmá-
nyok, Gimn. haszn. U. е., 1897. (Loós Istvánnal). — Záfjoni Mikes Kelemen 
élete; U. o., 1897. (U. azzal. Ű j kiadása társszerző nélkül: Szabadka, 1906.) 
—- Kisfaludy Sándor: Szemelvények Ilimfy szerelmeiből és a regékből. (Segéd-
kvek a M. írod. Oktatáshoz. 8.) Szeged, 1903. — Szemelvények a m. klasszikn.i 
hkola költőiből. (Jel. Írók Isk. Tára. 87.) Bp., 1904. — Zrínyi Miklós : Szigeti 
veszedelem. (Szemelvények.) (Segédkönyvek stb. 18.) Szeged, 1906. 

TÓTH JENŐ, hírlapíró, megh. Budapesten 1938. november 2-án (tem. n.) 
32 éves korában. — Ref. Tíz évig volt a M. Távirati Iroda b. munkatársa. 

VARGA D É N E S (szentmihályi) ny. gimn. igazgató, szül. Szentmihályon 
(Udvarhely vm.) 1851 október 30-án, megh. Kolozsvárt 1938 decemberében. — 
Uni t . Teológiai tanulmányai t Kolozsvárt és Manchesterben végezte, majd 1882-
ben a kolozsvári egyetemen középisk. t anár i oklevelet szerzett . 1881-től tanára, 
egy ideig igazgatója is volt a tordai unit , gimn.-nak. — 1880 óta í r t cikkeket 
egvh., ped. és erdélyi napilapokba. — Munkája : A tordai unit. gimn. története. 
Torda, 1907. 

VÖRÖSVARY ERNŐ, ny. tábori főesperes, szül. Tornócon (Nyitra vm.) 
1867 december 26-án, megh. Klotildligeten 1938 november 19-én. — 1893-ban 
pappá szenteltetvén, Magyardiószegen káplánkodott , majd Budapesten műkö-
dö t t mint hi toktató és tanítóképezdei h i t tanár . 1899-ben tábori lelkész let t 
Bécsben, 1904—19-ig a kismartoni katonai reáliskola h i tokta tó ja , 1919—24-ig 
tábori főesperes Nagykanizsán és Szegeden. — Cikkei és tárcái : Kép. Családi 
Lapok (1887), Alkotmány (1898, 901/2): — Szépirod. jellegíí munkái: A ha-
zugság útja. (Népiratkák. 79.) Bp., 1893. — A <zegény asszony. (Népiratkák. 
87.) U. o., 1894. — A kalandosok. I f j . vígj. 3 színben. U. o., 1910. G. P. 
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Titkári jelentés. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az elmúlt esztendőben is hagyo-
mányaihoz híven szolgálta a magyar irodalmi gondolatot. Magyar szellemi 
világunkban alig van még tudományterület, melyet annyira ihletne a hagyo-
mány Géniusza, mint a miénket. Hiszen irodalmi tudásunk lelke az a törté-
nelmi fluidum, mely mint valami láthatat lan folyam áramlik ki a mul t idők 
minden adatából, hogy bennünk váljék raj tunk időszerfisített, mindig t a r tó és 
tovább sugárzó életté. Az irodalomtudomány haladásának tehát ke t tős ütem 
a jellege: egyrészt a tárgyi kimerítésre törekvő teljesség, másrészt az össze-
foglalás, a rendszer. Abban az anyagbővülés vágya, ebben az az t á tha tó s 
azon á t jelentkező szellem életének megfejtése vá r j a teljességét. A ke t t ő együtt 
alkotja az irodalom bölcseletét, melynek fogalmi magassága az irodalom szel-
lemi méltóságának kijáró legfinomabb hódolat. Az természetes, hogy minden 
irodalomtörténetíró a maga lelkének egyéni világosságával közeledik az iro-
dalom értelmének megoldásához. Hisz őreá is áll a nagy törvényszerűség, hogy 
minden ember ú j kelet a földön, aki azért jön, hogy újra értelmezze a meg-
ismert világot. De viszont az irodalomtörténetíróra is kötelező a t isztelet és 
alázat a tények és tények szándékai előtt, melynek határa i t á thágnia neki 
semmi címen sem szabad. Az irodalomtörténetíró jelentőségét sohasem rend-
szerének elvi értéke szabja meg, hanem az az igazsága, melyen a legkisebb 
irodalomtörténeti jelenséget is rendszer-bizonyító jelentőséggé t u d j a lemérni. 
A tárgyismeret teljessége címén minden módszer igazolt, ezek segítenek fel-
találó szempontokhoz. De a módszert rendszerré emelni csak a belső érvényes-
ség szilárdságának feláldozásával lehet. Nem hihető tehát , hogy — napjaink 
irodalomtörténeti irányára gondolok i t t — azért, mert a szociológiai, a nép-
elvi és a karakterológiai szempontok termékeny munka-gondolatokat adtak, 
elképzelhető lenne, egy akár szociológiai, népelvi vagy karakterológiai bármely, 
főleg azonban magyar irodalomtörténetnek minden egyéb igényt is teljesen ki-
elégítő, önmagában is elégséges alapelvű felépítése. 

Ennek az óvatos s megbizonyosodásra törekvő rendszer-fegyelemnek és 
egységnek jegyében folyt le Társaságunk elmúlt évi működése. Bemuta tó ja 
kitűnően szerkesztett folyóiratunk volt, mely vál tozatos érdekű és területű 
tanulmányaival s az élő irodalom minden mozzanatát megörökítő friss figyel-
mével, kritikai ellenőrzésével egy-egy számában is az irodalom egész élet-igényé 
nek megbecsülhetetlen érdemű ébresztője és táplálója, a közízlés nevelője és 
tudásunk gyarapítója. 

Ugyanez a szellem h a t o t t a á t mindig nagyszámú érdeklődéstől megtisz-
telt felolvasó üléseinket. Ezeken: Agárdi László Bar tóky József, a meseíró, 
Dénes Tibor Bessenyei és a t ragikus gondolat, Vaj thó László Reviczky Gyula 
humora, Solt Andor Kölcsey Ferenc szerepe irodalmunk polgárosodásában, 
Kozocsa Sándor Toldy Ferenc pályakezdete címmel t a r t o t t a k figy;'lomfoglal-
koztató, igen értékes előadásokat. 

Jelentésemnek, sajnos, fel kell ölelnie Társaságunk történetének fá jda lmas 
adatai t is. Elvesztettük Morvay Győző vál. tag társunkat . Sokoldalú, ötletes 
szellemű, értékgyarapító tudósa volt az irodalomtudománynak. Sok tanul-
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mánya, . munkái közül különösen Madách-könyve őrzi nevének maradandó tisz-
teletét. Eltávozott közülünk Perényi József tagtársunk, ki egyben a szám-
vizsgálóbizottság ellenőrzői t iszt jét t ö l t ö t t e be. Kedves, mindig jókedvű és 
derűre hangoló, meleg egyéniségén egy jobb időket élő világ emlékfénye ragyo-
go t t . Tudományos érdeklődésének középpontjában a magyar színtörténet ál lot t , 
melyet számos, k u t a t ó munkával elmélyített tanulmánnyal gazdagított . Egyéb 
művei és értekezései, melyeket Eozsnyai Dávidról, Szemere Miklósról, Aranka 
György erdélyi törekvéseiről írt, anyaguk és megállapításuk érdemeivel szerez-
tek nevének elismerést. A hála hűségével tar t juk ir.eg érzéseink kegyeletében 
emléküket. 

Ugyancsak a há l a meghajlásával gondolunk közgyűlésünk ünnepi kereté-
ben arra a jóindulatra, mellyel Társaságunkat a nm. vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium anyagi lag támogat ta s a r r a a mindig előzékeny és finom szíves-
ségre, mellyel Voinovich Géza úr őméltósága, a M. Tud, Akadémia fő t i tkára 
üléseinket vendégül lá tn i kegyes volt . 

Tekintetes Társaság! Ügy érzem, megsérteném tudományunk nagyon érzé-
keny ethoszát, ha e jelentés kapcsán nem emlékeznék meg arról, hogy a mindig 
egy és oszthatat lan szellemű Magyarország, a bennünket minden magyarral 
összetartó literalis szent egység közelebb jutot t ismét ősi valóságához. Egy 
boldogabb és nyugod tabb jövő kornak feladata lesz annak a megállapítása, 
hogy a megszakítot t történelmi fo ly t a t á s ellenére mit t e t t az irodalom azért, 
hogy a lelkekben, a re j te t t , bujdosó, idegenné vált szókban, könyvekben vir-
rasszon az emlékezés, mely összetartja a világot. Nekünk továbbra is csak egy 
a kötelességünk, az, amelyet Pázmány P. így fejezett k i : „Az tenálad lakókat 
megőrizzed." Őriztük, őrizni fogjuk! 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét. Brisits Frigyes. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. március hó 12-én t a r to t t választ-
mányi üléséről. 

Elnök: P in tér Jenő. 
Titkár: Br is i ts Frigyes. 
Elnök az ülést megnyitja s üdvözli a megjelenteket. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Édes Jenő és Alszeghy Zsolt rendes tagokat 

kéri fel. 
Brisits Fr igyes t i tkár megha to t t hangon búcsúzta t ja el Perényi József r. 

tagot, a társaság hű tisztviselőjét. U t á n a a pénztáros tesz megnyugtató jelen-
tést a Társaság anyagi ügyeiről. 

Egyéb t á rgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. máricus hó 12-én t a r t o t t felolvasó 
üléséről. 

Elnök: P in té r Jenő. 
Ti tkár: Br is i t s Frigyes. 
Tárgy: Agárd i László: Bar tóky József, a meseíró. 
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Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. április hó 9-én t a r t o t t választmányi 
üléséről. 

Elnök: Pintér Jenő. 
T i tkár : Brisits Frigyes. 
Elnök az ülést megnyitja s üdvözli a megjelenteket. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére Agárdi László és Claser Mihály r t agoka t 

kéri fel. A pénztáros kedvező jelentést tesz a Társaság anyagi helyzetéről. 
Egyéb tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. április hó 9-én t a r to t t felolvasó 
üléséről. 

Elnök: Pintér Jenő. 
T i tkár : Brisits Frigyes. 
Tárgy: Dénes Tibor: Bessenyei és a tragikus gondolat. 

« 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Tá r sa ság 1938. október 22-én ta r to t t választ-
mányi üléséről. 

Elnök: Pintér Jenő. T i t k á r : Brisits Frigyes. 
Az elnök üdvözlő szavai után a t i tkár jelenti, hogy Virág Benedek ham-

vaira a Társaság nevében a szerkesztő te t t koszorút. A pénztáros a Társaság' 
anyagi helyzetéről tesz jelentést. A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök Szinnyei 
Ferenc és L á m Frigyes tagokat kéri fel. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. október 22-én ta r to t t felolvasó 
üléséről. 

Elnök: Pintér Jenő. T i t k á r : Brisits Frigyes. 
Tárgy : Vajthó László: Reviczky Gyula a humorról. 

Solt Andor : Kölcsey Ferenc. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. december 10-én t a r t o t t választ-

mányi üléséről. 
Elnök: Pintér Jenő. T i tká r : Brisits Frigyes. 

Az elnök az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kozocsa Sándor 
és Regényi Sándor tagokat kéri fel. Majd jelentéstételre kéri fel a t i tkár t . 

A t i tkár meleg szavakkal méltat ja a választmány elhalt tagjának, 
Morvay Győző főigazgatónak érdemeit. Bejelenti, hogy a közgyűlés január 
közepén lesz, az elnöki megnyitót Szinnyei Ferenc alelnök mondja. 

Az elnök a pénztáros megnyugtató jelentése után az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1938. december 10-én t a r t o t t felolvasó 
üléséről. 
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Elnök: P in tér Jenő. T i tká r : Brisits Frigyes. 
Tárgy: Kozocsa Sándor: Toldy Ferenc pályakezdete. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1939. január hó 14-én t a r t o t t választ-
mányi üléséről. 

Elnök: P in té r Jenő. T i tká r : Brisits Frigyes. 
Az elnök bejelenti, hogy a választmányi ülést követő közgyűlés meg-

választja az ú j t i sz t ikar t ь a választmánynak harmadolás alá eső részét. 
A jelölőbizottság tagja i voltak: Gulyás Pál, Pi t roff Pál és Clauser Mihály. 

Ezután Gulyás Pál a jelölőbizottság nevében megteszi javaslatát az ú j 
tisztikarra és a választmány harmadára. 

A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja. 
A t i tkár i és pénztárosi jelentés után az elnök az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1939. január hó 14-én t a r t o t t köz-
gyűléséről. 

Jelen vannak: Pintér Jenő elnök, Szász Károly, Viszota Gyula alelnökök, 
a Társaság tisztviselői, választmányi tagjai, rendes tagja i (98) és nagyszámú 
közönség. 

1. Viszota Gyula alelnök megnyitja a közgyűlést, üdvözli a megjelenteket 
s megállapítja a közgyűlés határozatképességét, majd felolvassa a beteg 
Szinnyei Ferenc alelnök elnöki megnyitóját. 

2. Gulyás P á l „Hogyan készül a Magyar í rók ú j sorozata" címen ta r t 
előadást. 

3. Brisi ts Frigyes t i tkár jelentésében beszámol a Társaság 1938. évi 
életéről. Indítványozza, hogy a Társaság fejezze ki köszönetét a Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter Ürnak a folyósított államsegélyért, továbbá a 
M. Tud. Akadémiának és Vojnovits Géza fő t i tkár úrnak az ülésterem állandó 
átengedéséért. Ezu tán tisztviselőknek és választmányi tagoknak a jelölő-
bizottság nevében előterjesztett sorát ajánlja a közgyűlésnek. 

4. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadja. (Oj választmányi 
tagok: Bcncze István, Édes Jenő, Fest Sándor, Helle Ferenc, Kovács Kálmán.) 

5. Alszegby Zsolt felolvassa a távollevő Oberle József ellenőr s a szám-
vizsgáló-bizottság jelentését és javasolja, hogy a közgyűlés a pénztárosnak 
adja meg a felmentést. 

6. A közgyűlés a javas la to t elfogadja s az egész tisztikarnak köszönetét 
fejezi ki munkájáér t . 

7. Az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Agárdi László és Édes Jenő 
választmányi tagokat jelöli ki, megköszöni a tagok és a közönség érdeklődését 
és a gyűlést bezárja. 

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

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



Soc ie tas Históriáé Hungar icae Litterariae. 

Societas Históriáé Hungaricae Li t terar iae anno 1911. ad excolendam 
históriám rei l i t terar iae Hungaricae coaluit. Praeses societat is : Eugenius 
Pintér. Vicepraesides : Carolus Szász, Franciscus Szinnyei, Julius Viszota, Aladár 
Zlinszky. Ab epistulis: Fridericus Brisits. Moderator ephemeridis societatis: 
Zoltanus Alszeghy. Actuarius: Desiderius Kerecsényi. Arcarius: Alexander 
Regényi. 

Ungarische Gese l l schaft für Literaturgeschichte. 

Die Ungarische Gesellschaft f ü r Literaturgeschichte wurde im Jah re 
1911 zur Pflege der ungarischen Literaturgeschichte gegründet. Vorsitzen-
der: Eugen Pintér. Stellvertretende Vorsitzende: Karl Szász, Franz Szinnyei, 
Julius Viszota. Aladár Zlinszky. Sekretär: Friedrich Brisits. Herausgeber der 
Zeitschrift der Gesellschaft: Zsolt Alszeghy. Schriftführer: Desider Kerecsényi. 
Кassenwaiter : Alexander Regényi. 

História Litterarum. 

Commentarii Societatis His tór iáé Hungaricae Li t terar iae . 
Moderator: Zoltanus Alszeghy, sodalis Academiae Scienliarum Hungaricae. 

Fasciculus X X V I I . 1938. 

Literaturgeschichte. 

Zeitschrift der Ungarischen Gesellschaft für Literaturgeschichte. 
Herausgegeben von Zsolt Alszeghy, Mitglied der Ung. Akademie der 

Wissenschaften X X V I I . Jahrgang. 1938. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Iro-
dalomtörténet, beható tájékozást n y ú j t a magyar irodalom és 
irodalomtörténet haladásának minden fontosabb mozzanatáról. 
Ára egy évre 8 pengő. Iskolák, könyvtárak, társaskörök és 
könyvkereskedők számára az előfizetés 16 pengő. Külföldi meg-
rendelés egy évre 16 pengő. 

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
pénztárosának, Regényi Sándornak küldendők be postautalvá-
nyon (Budapest VII, Barosay-u. 5), vagy a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 30.309. számú poetatakarékpénztári csekk-
számlájára fizetendők be. 

A társasági ügyeket Brisits Fr igyes titkár intézi (Buda-
pest XI, Ibrahim-utca 14). 

Az ismertetésre ezánt könyvek ée folyóiratok Alszeghy 
Zsolt szerkesztő címére küldendők (Budapest II, Hattyú-utca 7). 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke: P in té r Jenő. 
Alelnökök: Szász Károly, Szinnyei Ferenc, Viszota Gyula, 
Zlinszky Aladár. Ti tkár : Brisits Frigyes. Szerkesztő: Alszeghy 
Zsolt. Jegyző: Kerecsényi Dezső. Pénztáros: Regényi Sándor. 
Ellenőr: Óberle József. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghy Zsolt, Budapest II, Hattyú-utca 7. 
30.073. — K. M. Egyetemi Nyomda. Budapest 1938. (F.: Thiering Richárd.) 


