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Tolnai Vilmos esztétikája. 
I r t a : DÉNES TIBOR. 

Ismeretes, hog}' Tolnai Vilmos egész terjedelmes irodalomtörténeti mun-
kásságának középpontjában Arany János ál lot t . Fo ly ta tha to t t mélyreható 
filológiai, nyelvtörténeti és nyelvesztétikai kutatásokat , értékelhetett egy-egy 
korábbi, vagy későbbi írói egyéniséget, í rhatot t bírálatot a folyamatos irodalmi 
élet megnyilvánulásairól, — kutatásainak l á tha ta t l an ösztönzője szinte mindig 
a szívesen filologizáló nagy nyelvművész, aminthogy igazi értékmérője is — 
szavakkal kifejezetten, vagy éppen magától értetődően — mindenkor a költő. 
S esztétikai érdeklődésének elmélyítője is ugyancsak minden bizonnyal Arany 
János, a magyar esztétikai irodalom egyik határköve volt. Határköve — így 
kell kifejeznünk magunkat —, hiszen Arany János tudósi műve egy iskolának, 
egy nagyszámú esztétikus-nemzedéknek szolgált az elindulásra. Ennek az 
esztétikus-nemzedéknek volt egyik legérdemesebb tag ja Tolnai Vilmos. 

Érdekes megfigyelni, mint válik Tolnai Arany tudósi hagyományának egyik 
leghálásabb részesévé és mint mélyül el esztétikai érdeklődése a köl tő műveinek 
mind fokozottabb ihletésére. Bizonyos, hogy Tolnai Vilmos esztétikai érdeklődése 
Lehr-örökség. A művészeteknek, az irodalomnak ugyanaz a nagyfokú szeretete 
jellemzi, mint atyját , vagy nagybátyját . De ez az örökség elsősorban a szép 
megjelenési formáira, a költői alkotások — Arany költői alkotásainak — meg-
becsülésére terjed ki, — a szép elmélete, a tudományos esztétika felé azonban 
kevésbbé irányul. A konkrét szép e szeretete ü l te t te Tolnait az egyetemi pad-
sorokba és o t t szerezte meg beláthatatlan tárgyi ismereteinek alapját , melyből 
későbbi elméleti működésének olyan gazdag példatára sarjadt ki. Az egyetem 
vezette be Tolnait akkori módszereivel az irodalmi problémák — nevezetesen az 
Arany-problémák — feltárásába, aminthogy egyetemi hallgató korában kezde-
nek szerepelni olvasmányai között mind jelentékenyebb számban elméleti művek 
is. Egyelőre csak a magyar szerzőket, Gregus Agostot, Zsilinszky Mihályt, 
Beöthy Zsoltot és a külföldiek — többek közöt t Pilo Mario — néhány isme-
retes hazai fordítását olvassa. Belekóstolva azonban az elméletbe, a f iatal tanár 
buzgóságában nem hagyja abba esztétikai tanulmányait és amikor az Erzsébet-
nőiskola tanára lesz, derekas elméleti műveltsége van, mely már akkor tekin-
télyes irodalomtörténeti és ugyancsak figyelemreméltó egyetemes művészettörté-
neti ismeretekkel párosul. A magyar irodalomtörténet tanára a főiskolán egy-
úttal az esztétika előadója is, s mikor Tolnai 1905. őszén — tudomásunk sze-
rint először — foglalja rendszerbe hallgatói számára az esztétika kérdéseit, a 
kezünkben lévő jegyzetének tanúsága szerint meglepő, hogy az addig elsősorban 
filológiai munkásságot kifejtő tudós mennyire ismeri az esztétika elméleti és 
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történeti problematikáját. Nem ragaszkodik szolgaian az asztalán lévő szerzők 
müveihez, s bár még maga állítja fel önkényesen tételeit, a megoldásokhoz 
hozzá-hozzászól és legtöbbször azzal a bölcs egyetértési kedvvel, mely a későb-
biek során annyira jellemzője lesz módszerének, egész tudományos beállított-
ságának. Egyébként is a tételeket megvilágító példák gazdagsága és egyéni ki-
válogatása nemcsak annak a bizonyítéka, hogy Tolnai már ekkor birtokában 
van az esztétika rendszeres müveléséhez feltétlenül szükséges egyetemes művészi 
áttekintésnek, hanem annak is, milyen szívesen merül el az elmélet tanulmá-
nyozásába. 

Főiskolai működése különben is rendkívül jótékony hatású s ez a hatás 
kétirányú: lelkes és kitűnően képzett tanárnők kerülnek ki keze alól s ugyan-
akkor önmagát is fejleszti, olyannyira, hogy amikor 1922-ben kiadja a .Be 
vezetés az irodalomtudományba" című úttörő munkáját, véglegesen kialakult, 
de még mindig további építésre alkalmas, egyéni rendszere van, mely a tör-
ténet és az elmélet teljes anyagáról formált határozott véleménnyel párosul. 
Tolnai ugyanis úgynevezett docendo discimus-tanár és ez a tanár eszményi 
típusa, mert legjobban hordja magában a tudóssá érés lehetőségét. Mint az 
esztétika előadója, tanévről-tanévre gyarapítja elméleti jegyzeteit, még 
1918-ból is találunk bejegyzéseket. Ekkor már nem elégszik meg a magyar 
szerzők, különösen Pékár Károly „pozitív" rendszerének ismeretével, hanem 
Cherbulier-n és Taine-en kívül szívesen kéri ^i Dilthev, Petersen, Hermann 
Paul, Tobler és Albert Cassagne, Th. Bibot, Guyau, G. Renard, F. Balden-
sperger és mások tudományos véleményét. Mindig többet és többet kíván 
nyújtani hallgatóinak s így mindjobban merül el önmaga is az elmélet tanul-
mányozásába. Az egyénien és rendszerben gondolkodó elméleti tudóst közvet-
lenül mégsem ez a szorosan vett esztétikai tanulmány érlelte ki Tolnaiban, 
hanem az Arany János életébe és műveibe való teljes elmerülés. Míg a főiskola 
tanszékére nem jutott , csak a módszerek és az eszközök állottak rendelke-
zésére, melyek az egyes problémák meglátására és feltárására voltak elég-
ségesek, viszont az irodalom s főképen Arany János műveinek anyaga nagy-
ban és egészében csak mélyretekintő előadásai során bontakozott ki előtte. 
S mikor végre maradéktalanul állt előtte a nagy és követendő példa, valami 
belső kényszer ha j to t t a arra, hogy egyéni esztétikát dolgozzon ki magában. 
Szükségszerűen ju to t t így el a sajátos állásfoglalásig, az értékelésig, mert ezt 
a feltárt müvet értékelnie kellett és hozzáviszonyítania az irodalom egész 
anyagához. Így vont el ösetönösen szabályokat, értékítéleteket a műből, — 
Arany János művéből és így késztette a költő Tolnait egyéni véleménynyilvá-
nításra, mely végül is egységes és sok tekintetben hiánytalan rendszer kiala-
kulásához vezetett. Bármily elméleti kérdéshez szólt is hozzá ezentúl a tudós, 
a döntő bizonyítékot a költő életében és műveiben kereste — s o t t is találta 
meg. 

Egyetlen példa elegendő e tudósi fejlődés megvilágításához. 1905-ben 
megindított esztétikai jegyzeteiben az esztétika fogalmát még physiopszicho-
logiai irányban határozza meg. A művészetet oly emberi tevékenységnek 
tar t ja , melynek célja a gyönyörködtetés, az, ami gyönyörködtet, a szép, ennek 
hatása pedig az esztétikai érzelem. Az esztétika tárgykörét így ezek a korai 
feljegyzések a szép meghatározásán kívül az esztétikai érzelmek tanulmányo-
zására korlátozzák. Egyébként jellemző már ekkor is Tolnai általános 
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deduktív, a konkrétből kiinduló beállítottságára, hogy az esztétikát, mint a 
..művészet bölcseletét" is olyan elméletnek fogja fel, mely „a gyakorlat u t án 
keletkezik". Ebben a felfogásban természetesen még nincs egészen helye 
Arany Jánosnak, gondoljunk csak nagyobb epikájának keletkezésére. Annál 
inkább megtaláljuk a költő ösztönzését az esztétikának abban a meghatá-
rozásában, melyet a Bevezetésben olvashatunk. Eszerint az esztétika „keresi" 
a (legáltalánosabb értelemben vett) szépnek feltételeit és hatásának módja i t ; 
megállapítja a művészet feladatát és céljait; az esztétikai osztályokat és 
mintákat , az esztétikai értékek alapjai t s vele a b í rá la t elveit: a korok 
esztétikai felfogását (korízlés, divat) ; a művészet alkotásainak viszonyát az 
élet többi jelenségéhez. A nyelvi művészetre alkalmazva az általános meg-
figyeléseket; ku t a t j a a műfajok lélektani föltételeit és fejlődésük történetét 
(költészettan, poétika), s ezzel szempontokat ad a műalkotások osztályozá-
sára és bírálatára. Az esztétika ú tmuta tá sa nélkül lehetetlen volna minden 
irodalmi értékelés.1 Ebbe a meghatározásba már nemcsak Arany János, a 
költő, de Arany János, a műbíráló és az esztétikus is belefér. 

Tolnai Vilmosnak e jelentékeny belső fejlődése az elméleti téren önként 
kínálja e szerény kis dolgozat módszerét, — amely bizonyos fokon magának 
Tolnainak is legtöbbször irányítója lehetett — az összehasonlítást és az 
egyeztetést. Eszerint korai jegyzeteit vesszük alapul, amelyeket egyrészt ké-
sőbbi bejegyzéseivel, másrészt a Bevezetés idevágó tételeivel vetünk egybe és 
amennyiben szüksége mutatkozik, egybehangolni igyekszünk. E módszer 
segítségével reméljük, hogy vázlatos, de viszonylag teljes képet adhatunk 
Tolnai esztétikájáról. 

Tolnai a behatóbb tárgyalást az esztétika történetének vázlatos hossz-
metszetével kezdi, megragadván a sarkalatos problémát, a szépfogalmat és 
annak különböző meghatározásai által a szépről való gondolkodás úgyszólván 
minden nevezetesebb megnyilvánulását ismerteti. Ez az ismertetés rövid, de 
szemléletes és értékelésre törekvő. P la ton filozofémájáról éppúgy megállapítja, 
hogy „sok tévedés forrása", mint ahogy erős bírálatot gyakorol Hegel és az 
idealisták felett, akik „dogmákat akar tak felállítani" és az esztétikát norma-
tív tudománnyá tenni. A konkrétból kiinduló természete szívesebben fordul 
a tapasztaláson és a kísérleten nyugvó elmélet felé. Ez a bírálgató ismertetés 
még korának, századunk elejének irodalmát is felöleli, de tartózkodik a t tó l , 
hogy maga keresse a szép szabatos meghatározását. Tolnai t sokkal inkább 
érdeklik azok a külső és belső tényezők, amelyeknek egymásra való hatásából 
a szép érzése, az esztétikai érzelem létrejön, ennélfogva a szép alanyi (élet-
lélektani, faji) és tá rgyi feltételeit keresi elsősorban. A fiziológiai feltételeket 
jórészt Helmholtz és Hutcheson, Eechner, Beöthy és Pékár Károly alapján 
foglalja össze — minden hozzátevés nélkül. A pszichológiaiakat már köze-
lebbről nézi és később az író lelki tényezőinek származásáról szólva, azoknak 
rendkívül világos áttekintését adja.2 A lelki tényezőket ő is két nagy cso-
portban tárgyalja (1. örökölt készségek, dispositiók; 2. szerzett tar talom). 
A készség örökölhető, mert ez a f a j tulajdona, de velünk született tuda t -
tar ta lom nincs, ez tehát nem örökölhető, ez az egyén szerzeménye, melyet 

1 Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest, 1922. Eiísenberger, 59 1. 
2 Id. т . : 128. és köv. 1. 
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megnövelve átad fajának: „ebben van az emberi haladás biztosítéka". Az örö-
költ készségek családi, faji és nemzeti eredetűek, a szerzett tartalmak pedig 
a földrajzi helyzetből, éghajlati viszonyokból, a család társadalmi, anyagi 
körülményeiből, a neveltetésből, életkörülményekből, az állami, nemzeti, poli-
tikai életből, a korszellemből folynak. 

A továbbiak során Tolnai anélkül, hogy határozottan rámutatna a 
szépnek a célkitűzésben megjelölt tárgyi feltételeire is, a physio-pszichológiai 
esztétika ismeretes alaptörvényeinek magyarázatába kezd, hogy távolabb a 
szép, jó és igaz viszonyáról emlékezve, gondolatai ismét egyénivé váljanak. 
Az értékeket az emberi szellemnek a külvilággal való hármas viszonyából: 
az értelmi, erkölcsi és esztétikai viszonyból vezeti le és a példák seregével 
bizonyítja, hogy lehet valami szép, de nem jó (pl. tragikai \étség, a bűn 
művészi ábrázolása), aminthogy egyáltalában nincs erkölcsi tarta 'om a ter-
mészet szépségében és a zenében: továbbá az egész művészet szép, de nem 
igaz, mert „más a való igazság és más a művészeti". Bizonyos azonban, hogy 
az erkölcs és az igazság sokszor fontos eleme a művészi alkotásnak, de „min-
dig csak alárendelt eleme". S ezen a ponton fejtegeti hosszasabban Tolnai a 
művészetek, közelebbről az irodalom öncélúságának problémáját. Elismeri, 
hogy a művész, a költő nagyon sokszor az „emberiség vezére, világító szövét-
neke", de felveti a kérdést: kell-e okvetlenül annak lennie, hogy „a költő 
névre érdemes legyen? Nem voltak-e igazi költők, akik romboltak is?"3 Idézi 
továbbá Arany nevezetes kritikai megjegyzését, melyet a költő Thaly Kálmán 
cikkéhez fűzöt t : „A katona úgy szolgálja legjobban hazáját, ha megfelel a 
katonai célnak. Bizony: a költő is — mint költő — úgy, ha a költői célt 
semminek alá nem rendeli. Ám izgasson, ám lelkesítsen, de soha az aesthetika, 
az ízlés kárával." Aranynak e főérvként szolgáló jegyzetéből önként folyik 
Tolnainak a parnasszisták művészetelméletéről, a l 'ar t pour l'art-ról alkotott 
bíráló véleménye. Felfogása szerint a művészetet nem szigetelhetjük el az 
egyetemes élet egységétől, hiszen a különböző korok sajátos eszményei és 
törekvései akarva-akaratlanul is kifejezésre jutnak a maguk irodalmában, 
művészetében. Elméletben talán elkülöníthető a művészet a való élettől, 
pedig ha el akarna tőle szakadni és céljait a valóság keretein kívül kívánná 
megvalósítani, feltétlenül elsorvadna. Viszont minden művészetnek magánvaló 
lényege, hogy művészi legyen, lelkünkben tehát „a szabatosan meg nem hatá-
rozható" esztétikai hatást (tetszést, gyönyört, haszonnélküli érdeklődést) kell 
ébresztenie. Az irodalom, a művészet, s minthogy az élet szüntelen változás, 
ezért a művészi anvag is változó, és csak az anyagnak művészetté, irodalommá 
való alakítása állandó értékű. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy csupán 
à forma, a kifejezés a lényeg, mert magában a formálandó anyagban is meg 
kell lennie a formáihatás készségének, tehát csak az a tárgy alkalmas mű-
vészi alkotásra, mely megindíthatja a teremtő képzelet munkáját és „meg-
rezzenti érzelmeinek világát". A költői mű se prédikáljon s ha mégis hatni 
akar bizonyos irányban, „hasson magával a költőileg alakított tárggyal, a 
vele felkeltett érzelmekkel, a képek erejével". A nevelés, a tanítás nem a 
művészet, az irodalom feladata, nem terhelhetjük meg tehát olyan feladatok-
kal, melyeket nem bírnak el. S Tolnai még hozzáteszi, hogy bár a művészet 

11 I . m. 115. és köv . 1. 
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célja és értékmérője maga a művészet, mégsem kívánatos, hogy a többi nagy 
értékkel: az erkölccsel, igazsággal, eszményiséggsl ellentétbe kerüljön, „sőt 
minél nagyobb harmóniában van velük, annál nagyobb az értéke". A „tuda-
tos használni akarás" jelentőségét pedig ismét Arany idézésével dönti el. 
„Ami pedig a tudatosságot illeti a költészetben: mindig többre becsülök i t t 
egy tudatlan költőt, mint eg)- költőietlen tudóst." 

Tolnai nem zárja ki, sőt hangsúlyozza az értelmi és erkölcsi elemnek, 
továbbá a célszerűnek fontos szerepét a művészi alkotásban. Az erkölcsi elem 
például a drámai és az epikus költészetben, a tragikum és a komikum for-
málásában jut kifejezésre, az értelmi elem pedig a bölcselkedő költészetben 
és a képzőművészetben a hatást rendkívül erősítő és mélyítő szimbolikus 
ábrázolással, míg a célszerű az alkalmazott művészetekben kedvezően egye-
sülhet a széppel. De, bármily jelentősek is ezek a művészeten kívül lévő elemek, 
— ismétli Tolnai —, mindig háttérbe szorulnak a széppel szemben. Egyéb-
ként a szépnek e más elemekkel való vegyülésére még a tragikumról és- a 
komikumról szólva később ismét visszatér, e szép-kategóriákat azonban 
jórészt Beöthy és Péterffy, illetőleg Névy és Kölcsey alapján fejtegeti. 

A szép fajait a következő szempontok szerint osztályozza: 1. szárma-
zása (természeti, mesterséges szép); 2. minősége (alaki, tartalmi szép); 3. a 
benyomás mélysége (érzéki, érzelmi, értelmi, eszmei szép) s végül 4. iránya 
és mennyisége (pozitív, negatív szép) szerint. Az elméletet ezúttal is szám-
talan eredeti példával világítja meg. Nem érdektelen az alaki és a tartalmi 
szépről szóló fejtegetése sem, annál kevésbbé, minthogy e kérdésben az idők 
folyamán változik Tolnai véleménye. Előadásaiban ugyanis még szembeszáll 
Arany meghatározásával,, amely szerint a szép „a legtökéletesebb t-aitalom 
a legtökéletesebb alakban" és ellenérvét Greguss Ágosttól kölcsönzi, aki éppen 
az Arany-balladákkal kapcsolatban igyekezett kimutatni, hogy „nem kell 
minden szépben tartalmat keresni". Eszerint az alak, a kifejezés is lehet az 
értékelés alapja. Tolnainak ez az állásfoglalása nemcsak az Arany János 
műveibe és szellemébe való teljes elmerülés előtti időszakból, de századunk 
első esztendeiből való, amikor — Tolnai későbbi kifejezésével élve — „a forma-
érzék szinte beteges fínomságúvá fejlődik, vagy inkább fajul s a költészet 
nem a műélvezők nagyobb sokaságának akar üdítője, vigasztalója, lelki táp-
lálója lenni, hanem kevés Ínyenc elfínomult élvezete".' Azóta Tolnai párat-
lanul gazdag belső fejlődésének eredményeképen egészen más választ szűr le: 
„az irodalmi alkotás olyan egység, melyet a műélvezet megsemmisítése nélkül 
alkotórészeire bontani nem lehet". Az elmélet különválaszthatja egymástól az 
alaki és a tartalmi szépet, de e kettőnek „külön nincs léte, mint a testnek s 
a léleknek". A műalkotás a tartalom és a forma egysége; bármelyikük túlteng, 
az egész az, mely kárát vallja és tönkremegy.5 S most ismét Arany jellemző 
sorait idézi Csengeryhez intézett leveléből: „Az én érdemem a m a . . . törekvés: 
formát és tárgyat összhangzásba hozni: egészet alkotni." i 

Az általános esztétikai bevezetést Tolnai a szép élettani felosztásával 
végzi. 

4 Id. m. 146. 1. 
5 íd. m. 146. és köv. 1. 
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Szorosabb értelemben vett művészetelméleti jegyzetei általában újabb 
keletűek. A viszonylag konkrétabb jellegű tárgy és a belőlük folyó problémák 
is közelebbről érdekelhetik Tolnait. Így ezek a lapok mind többször és több-
ször tanúskodnak egyéni nézeteiről. Fejtegetéseiben egyre jobban eltávolodik 
a fiziologusoktól és a művészet jelenségeit a pszichológia terminológiájának, 
módszerének és eredményeinek felhasználásával magyarázza. Kiindulópontjá-
ban is a műalkotó és a műélvező különbségének és egymáshoz való viszonyá-
nak megértetésére törekszik. Amint lelki működésünkben két ellentétes folya-
mat van: a felfogó (átalakító) és a visszaadó, úgy lelkünk esztétikai műkö-
dése is két ellentétes folyamatból áll: a kívülről befelé: szenvedő (élvező) és 
a belülről kifelé: cselekvő (alkotó) folyamatból. Mindkét folyamat kisebb-
nagyobb mértékben minden ember lelkében fellelhető s igazság szerint elsősor-
ban a mérték nagysága dönti cl, ki az alkotó és ki az élvező. Minden benyomás 
élménnyé válik, az élmény pedig az alkotó tehetségének az erejével műalko-
tássá. Viszont a műalkotás hatásában szintén élménnyé érik a műélvező lelké-
ben. Minden emberi arcnak vannak közös, egyetemes, általánosan emberi (faji) 
vonásai, de vannak olyanok is, melyek „csak egyetlenegy arcnak tulajdonai", 
melyek a többi ember lelki alkatától elválasztják és egyéniséggé avatják. Így 
minden ember egyéniség, de az író, a művész szembeszökőbben az. Lelkében a 
két ellentétes folyamat magasabbrendűsége bizonyos egyéb lelki tényezők foko-
zottabb mennyiségi és minőségi mértékét eredményezi. Ezek a lelki tényezők 
a nagyobb fogékonyság a külvilág benyomásai iránt, a fogékonyság és az 
ingerlékenység mértékétől függő gazdagabb érzelenivilág, az eszmebőség, az 
éles megfigyelés, a képzelet fejlett munkája, a tárgyi lelemény és mindenek-
felett az előadás, kifejezés, alakítás készsége. Ez adottság nélkül nincs művész 
és nincs művészet. A kifejező, alakító művész a teremtő, az élvező művész 
pedig az elfogadó. „Egymást kiegészítik, de a második az elsőtől függ, mint 
a visszhang a hangosan kiáltott szótól."® A művész lelke s „mindaz, ami 
hozzátartozik", benne van a műalkotásban, de ugyanúgy tükröződik benne az 
élvező lelke is. Hiszen mindenki a maga lelkén keresztül jut el valamely mű-
alkotás élvezetéhez és megismeréséhez. „Ez mintegy szubjektív járuléka a mű 
objektív értékének, egyszersmind szubjektív értékmérője is."7 Minden igazi 
műélvezet felfedező ú t „énünk ismeretlen tartományaiba". 

Erre a kérdésre: mi a művészet, Tolnai ezek után így válaszol: a szép-
nek megérzékítése, érzéki alakban való előállítása, a széphatású ingereknek, 
a gyönyörnek szándékos felidézése. 

A művészi alkotás folyamatának és e folyamat mozzanatainak Tolnai 
a Bevezetésben szentel érdemes fejezeteket.8 Ezek a fejezetek minduntalan 
Arany János költői egyéniségének kivételes ösztönzését érzékeltetik. E tárgy-
ban Tolnai számos alkotó nyilatkozatát gyűj t i egybe, rendkívül érdekes fejte-
getéseinek alaphangulatát mégis Arany félmondata színezi: „a keletkezés mó-
dozatáról nem adhatunk számot magunknak." Az alkotás folyamatának elem-
zése és magyarázata — Tolnai szerint — különösen azért ütközik nagy ne-
hézségekbe, „mivel az alkotás lényeges mozzanatai rendszerint a tudat szín-

• Id. m. 123. és köv. 1. 
' Id. m. 33. és köv. 1. 
« Id. m. 132. és köv. 1. 



T A N U L M Á N Y O K 103 

vonala alatt mennek végbe", mégpedig olyan lelkiállapotban, „mely a meg-
figyelés pontosságát és megbízhatóságát nem, vagy csak alig teszi lehetővé". 
Az alkotásfolyamat befejeztével az alkotó ráeszmélhet ugyan a folyamat 
egyik-másik mozzanatára, de világosan nem tud számot adni mindarról, ami 
benne végbement, ami vele történt. Az alkotásfolyamat megközelítő vizsgá-
latára Tolnai háromféle forrásból merít: 1. a költők önmegfigyoléseiből, val-
lomásaiból esetleges feljegyzéseiből; 2. a jóval kevésbbé értékes mások meg-
figyeléseiből; 3. olyan műalkotásokból, melyek magukon hordják keletkezésük 
stigmáit. Bár a források néni elegendők arra, hogy az ihlet percének, az alko-
tás pillanatának, magának a folyamatnak titkát, az igazi okát felderítsék, 
belőlük mégis nagy átlalánosságban összeállíthatók e folyamat egyes mozza-
natai. E mozzanatok Tolnai szerint a következők: a) az alkotó lélek készsége, 
vagyis pillanatnyi hajlandósága, lelkiállapotának alkalmassága; b) az élmény, 
a költői anyag tevékenységre készteti a nyugvásban lévő lelki tartalmat; 
c) az eszme megfogamzása (Arany szavával: fogantása), midőn az alkotó 
lélek előtt feltűnik a műalkotás egészének határozatlan és mégis egységes 
valója; d) az ihlet, mely által az alaktalan eszme formához jut s végül e) a 
kidolgozás, vagyis a megrögzítés munkája. A költőtípusokról szólva Tolnai 
két típust különböztet meg, mégpedig „a fogamzásnak és az ihletnek egymás-
hoz való viszonya" szerint," ezek: 1. az elmélkedő (reflektív) típust, 2. a rög-
tönös (intuitív) típust. Az előbbit Oswald klasszikusnak, az utóbbit roman-
tikusnak nevezi. De a fogamzással kapcsolatban lévő lelki jelenségek szerint 
is megvonja Tolnai a határ t az egyes költőtípusok között (látási képzetek, 
dallam, stb. ösztönzik az alkotót munkájára). 

A művészetek különböző ágainak szabatos meghatározását, példákkal 
színezett vizsgálatát találjuk Tolnai írásai között. Az irodalomtudomány 
magyar rendszerezőjétől természetesen a legszebb meghatározást a költészet 
lényegére kapjuk, amely szerint „a költészet lelkünk érzés- és gondolat-
tartalma, mely az alkotó képzelet tevékenységében egységbe forr, s nem a 
mindennap prózai beszédében, hanem sajá t művészi nyelvén jut kifejezésre".10 

Külön fejezetet szentel a művészetek érintkezésének és határának. Les-
sing Laokoonjára hivatkozik és elismeri, hogy az egyes művészetek között 
nagyon sok az érintkezés (színes festett szobor, dombormű, melodráma, reci-
tativo, a költemény zeneisége), dc az érintkezés nem jelenti azt, hogy a mű-
vészek más térre kalandozhatnak, mert ezt anyaguk sem engedi és bosszút 
áll. Helyes például, hogy „a modern festők nem akarnak mesét, novellát fes-
teni", de helytelen, hogy hangulatot, szimfóniát akarnak vásznukon kifeje-
zésre juttatni, pedig a térbeli természet a tárgyuk, és anyaguk is a tér. 
Ugyanilyen tévedés — Tolnai szerint —, hogy a modern táncművészek 
Chopint, Beethovent, tehát zenét táncolnak. 

Tolnai a művészi ábrázolás négy főkellékét ismeri, ezek: 1. a hűség 
vagy igazság; 2. az egység vagy összhang; 3. az eredetiség vagy újság; 4. a 
szabályosság. Vizsgálatában nem kíván örökérvényű szabályokat adni, mert 
ezeknek az egyéniség az akadálya, csak azokat foglalja egybe, „melyeket min-
den idők művészei szem előtt tar tot tak" . 

B Id. m. 138. és köv. 1. 
10 Id. m. 147. 1. 
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1. A hűség a valószerűség szépsége. A műalkotás a művészet korlátai 
között valóként hat reánk. Az illúziókeltés „egyike a legnagyobb művésze-
teknek. Valószínűnek elfogadtatni, ami nem valóság és ezzel gyönyörködtetni". 
Természetesen minden művészetben mások a hűség határozmányai és korlátai, 
aminthogy más a tárgyuk, anyaguk, előadásuk módja. A természeti, lélektani 
és történeti hűséget tárgyalja részletesebben. A természeti hűséggel kapcso-
latban a csodásról azt írja, hogy abban „nem az egész, de a részletek való-
színűsége van meg". A csodás változatossága a részletek gazdagságától, a 
képzettársulás elevenségétől, a képzelet csapongásaitól függ. A csodásság kü'.ső 
(az anyagi világ rendellenessége) és belső (a lelki világ rendellenessége). Min-
den nemzetnek a maga mondáiban, mithoszában, meséiben és babonáiban van 
külön csodatőkéje. Ezek a népi termékek egyúttal a csodásnak a határa i is és 
Voltaire végzetes tévedése volt, hogy kitalált bizonyos csodásságokat és azo-
kat nemzetére ráerőszakolni igyekezett. De Hadúr és Ármány is csak könyv-
hagyomány. 

A lélektani hűség a jellem cselekvésben való megnyilvánulásának követ-
kezetessége. A cselekményes művészeti ábrázolás „legkényesebb", legnehezebb 
pontja éppen az, hogy minden, ami történik, lelkileg következménye kell, hogy 
legyen az előzményeknek, a külső kifejezés hű mása a belsőnek. Az a kérdés, 
vájjon úgy cselekednek-e a személyek, „amint jellemük adott rajza szerint 
cselekedniük kell és lehet, nem támad e ellentmondás a jellem és a cselekvés 
közt; nem sodorja-e következetlenségbe a költőt képzelete1?"11 A költőnek 
ugyanis az előzményekben kell minden tet tet előkészítenie, csak így látszik 
szükségszerűnek, elkerülhetetlennek, viszont a következményekben magyará-
zatot kell adnia, hogy a történtek felett egészen napirendre térhessünk. A köl-
tészet nem tűr meg olyan következetlenségeket, amilyeneket gyakran látunk 
az életben, melynek titkait ritkán ismerjük. „A költészetnek valószínűbbnek 
kell lennie a valóságnál." 

A történeti hűséget a történeti érzék kívánja meg, amely szerint a mű-
alkotásnak mind külsőségeiben, mind lelki alkatában hűnek kell lennie az 
elbeszélt és ábrázolt korhoz. A történeti regény írójának az emberei például 
necsak korhű jelmezben járjanak, „hanem annak a kornak szellemében érezze-
nek és gondolkozzanak is".12 A műalkotásnak a kor levegőjét, lelkét kell ki-
fejezésre juttatnia. A művésznek tehát bele kell élnie magát az elmúlt idők 
világába, letűnt korokba. S mégis a maga korához kell szólnia. Terjedelemben 
mekkora ez a kor, életének rövid néhány esztendeje, vagy századok, sőt ezre-
dek, — az a művész lángeszétől függ. Íme, mint domborodik ki újra a művész 
nagyobbezerűsége embertársaival szemben, mert míg azok csak részei az egész-
nek, addig a művész kifejezője ennek az egésznek, szószólója egy kornak, nem-
zetnek. Ebben az értelemben Széchenyi is művész. 

A művészi hűséggel kapcsolatban Tolnai még arra a kérdésre is meg-
felel, vájjon közelebbről mi a művészi hűség és a valóság viszonya. A hűség 
elve semmiesetre sem másolást, utánzást vagy követést igényel, hanem eszmé-
nyítést, vagyis jellemző válogatást. „A művésznek a műélvezet szempontjából 
is eszményíteni kell, hiszen ő vezeti, irányítja, foglalkoztatja a műélvezőt" 

11 Id. m. 142. és köv. 1. 
12 Id. m. 55. és köv. 1. 
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is. Lelki folyamatot, képzetkapcsolást, a műélvező kiegészítő készségét indítja 
rneg. Mindent lehet eszményíteni, rútat és torzát egyaránt és az eszményítés 
mértékét is az alkotó egyénisége szabja, de Tolnai Arany Vojtina Ars Poéti-
kájára hivatkozva az eszményítés terén is korlátokat állít fel. A végtelen-
ségig a jellemzőt sem lehet válogatni. 

A különböző művészeti irányok lényegét Tolnai az eszmény és a való 
változó viszonyában látja. Érdekesen szól az impresszionizmusról, a pillanat 
naturalizmusáról, mely „sokszor, mert nem töpreng, — hazug lehet". 

2. Az egység vagy összhang a szerkezet szépsége. A szerkezetnek teljes-
nek. kereknek és rendesnek kell lennie. Csak az egység nyújt teljes műélvezetet, 
mert általa arra a bizonyos egyetlen pontra irányítható a figyelem. A mű-
élvező kiegészítő munkájára sem szabad a művésznek többet bíznia, mint 
amennyit elbír (1. „szélsőséges, modern festés"). Az egységnek a tárgyban 
(tartalom, eszme, cél), a szerkezetben és a hangulatban kell megnyilvánulnia. 
A szerkezet egysége a részek különös belső kapcsolatában van. A természet 
végtelen, hiányoznak belőle a véges ember megkívánta külön egységek. S a 
művész feladata éppen abban rejlik, hogy „a végtelenség helyett áttekinthető 
egységet" adjon, mintegy belső keretet, melyben csak azt tüntesse fel, amit 
mutatni akar, ami áttekinthető. A szerkezet egysége természetesen nem zárja 
ki a nagyobb epikában a je'.lemző, festő, pihentető epizódokat, a költők sze-
mélyes, alanyi megnyilvánulásait, sőt egyes műfajokban a kettős cselekményt 
sem. 

A hangulat teljessége és kereksége még a szerkezet egységénél is fon-
tosabb, mert „ebben van a mű hatása". Semmi sem zökkenthet ki a műélvezet 
egész tartamára az esztétikai küszöbön nyert hangulatból; a kezdő és vég-
akkordnak egyeznie kell. Ezért olyan fontos eleme a tragédiának a katharzis 
és éppen ezért nem teljes hatású a helyzet- és végzettragédia, mert „egyoldalú" 
a hangulat. A vértanuk halála a cirkuszban például egyoldalú részvétet, szá-
nalmat vált ki, — katharzis nélkül. 

3. Az eredetiség a művész egyéniségének a szépsége. Igaz, nincsen új a 
nap alat t és mégis minden műalkotásnak bizonyos fokon újnak kell lennie; 
újságot kell hoznia, akár a tárgyban, akár a felfogásban. Ritkább a tárgy-
választás eredetisége, hiszen a művészeteknek öröktől fogva az ember és a 
természet a tárgya, ezek pedig fővonásaikban változatlanok maradnak. De nem 
is a tárgy maga, a „mi", hanem a „hogyan" a döntő a művészetekben. „Igaz, 
hogy a tárgy mineműsége sem közömbös, hogy vannak önmagukban is mű-
vészi feldolgozásra alkalmas tárgyak, s viszont olyanok, melyek ridegen tilta-
koznak minden költőiség ellen, ahogy Arany jellemzi ezeket Vojtina Ars 
Poétikájában („De bár egész, s örök . . . " ) . De a lényeg az alakításban, a fel-
dolgozásban van."13 Az irodalomtudománynak és az esztétikának is abban 
van egyik főfeladata, hogy a maga sajátos eszközeivel és módszereivel ki-
mutassa az irodalmi, a művészi anyag folytonosságát és kiderítse, „hogyan 
tükröződnek az örök elemek változó korok, változó helyek, változó egyének 
lelkében". Ugyanaz a tárgy számtalanszor kerül feldolgozásra és mégis mindig 
új varázzsal. Sohasem a tárgy elcsépelt, hanem a felfogás szegény. A felfogás, 
a feldolgozás és az alakítás újsága teszi vonzóvá a régi tárgyat, és éppen 

1 3 I d . m . 105. é s k ö v . 1. 
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abban nyilatkozik meg a művészi képzelet és az alkotás munkája, hogy térben, 
időben távollevőket megjelenít (kép, szobor, dráma, regény), új, meg új voná-
sokat talál egy-egy típusban (Szűz Mária: szűz, az Isten anyja, királynő, 
mater dolorosa, stb.) és új lélektani (érzelmi és képzeleti) kapcsolatokat 
teremt. A legtöbb művész nem is választ szívesen új tárgyat , mert — Arany 
kifejezésével élve — az eposzi hitel, vagyis „a köztudatra való támaszkodás" 
lélektanilag megkönnyíti az elhitetést, a megértetést. 

Az eredetiség problémájához kapcsolhatjuk Tolnainak egyik legértéke-
sebb elméleti fejtegetését, melynek tárgya a szellemi fejlődés törvénye. Ezzel 
a törvénnyel kívánja ugyanis megmagyarázni a műalkotások örök elemeinek 
szüntelen változását az időben. Tolnai a maga elméletének a megszerkeszté-
sére nem Darwintól és Herbert Spencertől kapja az ösztönzést, hanem köz-
vetlenül a modern biológiától és társadalomtudománytól és legújabb kutatá-
saik eredményét használja fel. S minthogy e törvénnyel kizárólag a szellemi 
alkotás, az irodalmi mű és az irodalmi élet folyamatainak a megértetése a 
célja, ezért elmélete kétségtelenül maradandó értékű. 

A fejlődésről adot t meghatározásában a következő fogalmak vannak : 
a) változás, átalakulás, vagyis minden korban mások a műfajok; b) az át-
alakulás folytonos, tartós, a módosulások tehát lassan mennek végbe, egy-egy 
régi elem észrevétlenül gyengül, elenyészik; egy-egy új tűnik fel előbb csíra-
ként, majd megerősödik és jellemzővé válik, bizonyos törzselemek állandóan 
megmaradnak (hősköltemény, regényes éposz stb., stb. elemző regény);14 с) a 
folytonos átalakulások folyamán az előzőnél bonyolultabb, tagoltabb jelen-
ségek állnak elő, az egynemű jelenségből a megoszlás, osztódás, elkülönülés, 
szétágazás útján különnemű jelenségek, ágak fejlődnek (ősi vallásos dráma; 
mithikus, hősi, történeti, társadalmi tragédia); d) minden korban csak a 
koruk kifejezésére legalkalmasabb alakok virágzanak (romanticizmus: nép-
színmű). A fejlődésnek nemcsak fejlesztő, de hátráltató mozzanatai is van-
nak, mint a hagyomány, a megszokás kényelmessége, a tekintélyek és az 
utánzás ösztöne. Viszont e késleltetést bőven kipótolják a fejlesztő, siettető 
mozzanatok és ezek a tehetség, a lángész, az élet új körülményei, az ellentét 
elve, „mely szándékosan mást és újat akar mondatni" és végül az idegen 
irodalmak befolyása. 

4. A szabályosság az anyag és az alak, a tartalom és a forma viszonyá-
nak a szépsége, mely nem más, mint „az alak alkalmazása művészete anyagá-
hoz". A műnek anyagszerűnek és műfajszerűnek kell lennie, mert minden tar-
talom megkívánja a maga sajátos anyagát és sajátos alakját. Az alak fejezi 
ki az anyagot, a tar talmat, de az anyagnak is alkalmazkodnia kell a for-
mához. 

A művészi ábrázolás e négy főkellékének elmélyült tanulmányozása után 
Tolnai röviden még a művész érzelmi világának a tárgyhoz való viszonyáról 
szól és pontokba szedi a műalkotás tárgyalásának menetét. Esztétikai jegy-
zetének végén Eodinből fordít: „Mi a művészet? Elmerülés a természetbe, 
magasabbrendíi öröme a szellemnek, mely a természet titkaiba behatol. A leg-
fenségesebb feladat az ész törekvése, hogy a világot megértse és megértesse. 
Az emberi lélek mosolya a házon, a bútoron, egyszóval a környező világon." 

1 1 I . m . 115. é s k ö v . 1. 
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S akik Tolnai Vilmost közelebbről ismerték, ál l í thatják, hogy ő a művészetet 
valóban a szellem magasabbrendű örömének fogta fel és érezte s esztétikájá-
val, egész taní tásával ezt az örömet kívánta megértetni és éreztetni. Műkö-
dése időben ma még túlságosan közel van hozzánk ahhoz, hogy hatását kriti-
kailag lemérhessük, annyi azonban bizonyos, hogy sok igazi tanítványa volt. 

Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése. 
Nagy elismerésre t a r tha t számot Varga Imre azért a gondos tanulnia 

nyért, amelyben a Thaly közölte kuruc versek hitelességének kérdését vizsgálta, 
felkutatván mindig azt a forrást, amelyből az ének elénkkerült. (A kuruc köl-
tészet hitelessége. Bp. 1936.) 

Sajnos, nemcsak Thaly közleményei kívánnak ilyen ellenőrzést, hanem 
mások e korra vonatkozó kiadványai is. Soraink most Erdélyi Pál gyűjtemé-
nyének (Kuruc költészet. Bp. 1903. Franklin.) egyik közlésére óhajt ják fel-
hívni a figyelmet. 

Erdélyi a 120. lapon, 53-as szám a la t t közöl egy éneket a b. Balassák 
levéltárából a fenti cím alatt . (Kezdete: Példabeszédekben azt minden méltó-
ság ...) Keletkezését a XVII. század végére teszi. 

Ámde a vers csak Thököly halála után íródhatott . Egyik versszaka 
ugyanis ezt mondja : 

Nagy úr vala, tudjuk, jó Thököly Imre, 
Soknak tanácsából ültetett fő helyre; 
Midőn megrakodtak, állottanak félre, 
Idegen országban hidegült meg vére. 

Thököly 1705-ben halt meg; a vers tehát nem keletkezhetett előbb. 
De van a versben még egy időpontot megjelölő adat . A császárról azt 

mondja: „Vén császárnak okul tanácsait vetik". Ez a vén császár csak Lipót 
lehet. A császár is 1705-ben halt meg; már pedig ez a vers még életben tudja. 

A két dátum figyelembevételével a keletkezés idejét 1705 elejére tehetjük. 
És ez a meghatározás magát a verset is megérteETBenne ugyanis a mellőzött 
szegénylegény panasza szól. Ez a panasz tanulságul emlegeti Thököly pél-
dájá t , mondván: 

Hiigv te is ne j á r j úgy, édes Uram, félhetsz, 
Te kerölütted is vannak sokan ilyek, 
Véreket ontani kik szavokkal készek, 
Kivont fegyverekben bár volna úgy részek. 

Azaz: akihez szól, az is fegyvert emelt, a mellett is fitogtatja magát a 
nemesség, miközben a szegénylegényt háttérbe szorít ja. 

Ez a megszólított („Nagyságtok!") nem lehet más, csak II. Bákóczi 
Ferenc. A vers tehát a Thököly-mozgalom verses termékei közül átteendő a 
Rákóczi szabadságharcának idején keletkezett énekek közé. M. T. 
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Bacsányi ismeretlen olasz fordítása. 
I r t a : HANKISS JÁNOS. 

Egy nizzai könyvkereskedés olcsó ócskaságai között került a kezembe 
Agostina Cagnoli költeményeinek (Versi) 1844-i, firenzei kiadása. Három 
kötet egybekötve. Az I. kötet tartalomjegyzékében egy csomó, a Holdhoz 
intézett és így nagyon korszerű vers között zárójelben ez a két szó: Da Bat-
sányi. Megdobbant a szívem: 1844-ből oly kevés a magyarból fordítot t versek 
száma, ha figyelmen kívül hagyjuk a magyar emberek által fordí to t takat . 
És Bacsányi olasz fordításáról éppen nem hallottam semmit. 

Cagnoli nem nagy költő. Egyike azoknak a becsületes és lelkes tiszt-
viselő-poétáknak, akik csak úgy hemzsegtek a X I X . század derekán és divatos 
műfajokban, balladában, szonettben, alkalmi költeményekben jeleskedtek.1 

Reggio Emiliában született 1810. december 23-án és szülőföldjét nagyon sok-
szor megénekelte. Még több ildomos figyelmet áldozott hivatali székhelyének, 
Modénának, és az ott uralkodó Estéknek. Fiatalon, nem egészen 36 éves 
korában ha l t meg 1846. október 5-én, két évvel gyűjteményes kiadásának 
megjelenése után. Irodalmi neveltetését apjától nyerte és később is otthonülő 
ember maradt, bálványához, Leopardihoz híven önmagában keresve a költészet 
mélyről feltörő forrásait. Életrajzírói2 szerint- mindössze csak néhány ki-
rándulásra hagyta el hivatali székhelyét. Milánót többször felkereste és 
bejárta Toscanát . Orvosai tanácsára 1846 nyarán a híres luccai fürdőben 
keresett gyógyulást, majd (júliusban) a Pó mellett Guastallában folytatta 
utolsó nyaralását . Nem csoda, ha ez az aránylag oly helyhezkötött élet 
romantikus lelkű kalandozásban keresett egyensúlyt (középkori tárgyak) és 
ha Cagnoli egy szép, lendületes költeményben ünnepli Lamar t ine t keleti 
utazása alkalmával.3 

Elég felütni köteteit, hogy meggyőződjünk róla, mennyire igaza van 
az Enciklopédia Italianának, amikor költőnket rokonszenves, de kevéssé ere-
deti írónak nevezi — „poéta gentile ma di scarsa originalità". Mert az egész 
három kötet bibliai részletek parafrázisa és az első kettőben is tömérdek a 
fordítás vagy az átköltés. Az olasz kritika kiemeli függését az olasz köl-
tőktől (Dante; Pindemonte, Fosoolo, Leopardi, Carrer, Grossi); ezekhez a 
felületes átlapozó is hozzáfűzheti a németek közül Fhlandot, Schlegelt, Voast, 
Gessnert;4 Lamart inet és a magyar Bacsányit. 

1833. június 9-én írja egy levelében Marianna Brighentihez, a szép és 
nagyműveltségű énekesnőhöz: „Ora fra noi régna grande maliconia. Io, alma 

1 V. ö. Zolnai Béla érdekes statisztikáját a monarchia ballada költőiről a 
I I I . (lyoni) irodalomtörténeti kongresszuson tartott előadásában. (Helicon, 
1939. 2—3.) 

2 A. I 'erett i : Biográfia del Cagnoli. Nuove impressioni letterarie. Torino, 
1879; — G. Crescimanno Tomasi: Alcuni Poeti alla Corte di Francesco IV di 
Modena. Palermo, A. Reber, 1900. 147. 1. 

3 Ad Alfonso Lamartine pel suo viaggio d'Oriente. (I. 19.) 
4 Nem sikerült megállapítanunk, ki az a Pfestel, akitől az Esir e Tedida 

című költeményt fordította. Ilyen nevű költőt a DAB. sem ismer. Talán az 
LLP. Pfest, vagy Pfizer? l 'feffellel is próbálkoztunk, de összegyűjtött műveit 
eredménytelenül lapoztuk át. 
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romantica, non la temo". Két évvel később, 1835. július 15-én elküldi esz-
ményképének, az Alia Luna e. költeményét, ezzel a megjegyzéssel: „Metto qui 
sotto alcuni versi che, per la mia solita pecca sanno di mestizia".5 

Eomantikus lélek, mélabú, h o l d . . . természetes olasz viszonylatban szo-
rosan záródó sor.6 A Holdról szóló költeményt Cagnoli bírálóinak egyike-
másika különösen nagyra becsüli, — s ta lán azért is sikerült olyan jól, mert 
a szerző még korábban is kivételes rajongással viseltetett a „vereconda Luna" 
iránt. Ezt nemcsak sajá t költeményei mutatják, hanem a Hold-verseknek az 
a gyűjteménye is, amelynek minden darabja más-más idegen költőtől szár-
mazott.7 

Ezeknek a verseknek elseje Bacsányi Tűnődésének meglehetősen hű for-
dítása. 

A következőkben adjuk az olasz szöveget és a jegyzetekben többek közt 
minden lényegesebb eltérést az eredetitől. Egy ilyen eltérés mindjárt szembe-
szökik: az, hogy Bacsányi alkaiosi strófái helyett itt három nagyobb, érte-
lem szerint elhatárolt, szakaszba tagolt hosszabb jambuszi-anapesztuszi sorok 
állanak. 

IL PBIGIONIERO. 

Apostrofe alla Luna.1 

(Da Batsányi.) 

Sorgi, deli sorgi, о vereconda Luna 
Che pei cam pi del cielo azzureggiati 
Brilli in soave albor.s Sorgi, о pietosa 
Conscia del mio dolore, e della notte 
La mestizia dilegua. In strania terra, 
Cerchiato da infeeonde erine montagne,3 

5 Eniilio Costa: Spigolature stoiiche e letterarie. („Collezionc Battei", 
vol. 5. Parma, Casa Editrice L. Battei, 1887.) Un carteggio inédit о d'Ágost ina 
Cagnoli. 87—88 1. 

6 Francia romantikus viszonylatban például már nem. Musset tréfás 
gúnyos holdas költeménye, igaz, a múló romanticizmus korára esik, de a 
francia romantika általában nem mélázó és érzékeny természetű, hanem lázadó 
erejű, magabízó, minden ízében dinamikus. 

7 Magánál Cagnolinál is pl. az I. köt. 345. lapján a második Alla Luna. 
Az I. kötet vége felé sorakoznak a fordítások: Bacsányi s a két „bárdkölte-
mény" (Canti Hardici) után három költemény viseli még ezt a címet: Al\a 
Luna: az első „Da Hervey", a második: „Da un frammentc latino publicato 
del Leopardi" s aztán megint egy eredeti: „Per Maria Giuseppa Guacci". 

1 A magyar eredetinek egyik címe sem maradt meg. Tűnődés nagyon 
németes-romantikus szónak tetszett. A két olasz cím közül egyik a költő hely-
zetét jelöli meg („A rab"), a másik a költemény tárgyát („A Holdhoz"). 

2 A „Csillagos ég dicső Fénnyel mosolygó asszonya" helyett az olasz 
költő „szemérmes" („szégyenlős") holdról beszél, amely „az ég kéklő mezein 
édes-fehéren" fénylik. Bacsányi istenasszonya a jóakaró égi pártfogó, Cagnolié 
a szűzi Diana. V. ö. Il lago (I. kötet, 48. sk. 1.): „Salve, amor della sera, 
astro pudico. Che di luce purissima ti vesti!" — A „Vereconda luna" kedvenc, 
állandó kifejezése fordítónknak (pl. az Uhland-fordításban, id. kiad. IT. 53). 

* Az eredeti kevésbbé banális, szinte mai ízű „Messze vidék sovány 
határit őrző vad havasok között". 
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Dalla cava d'un orrido macigno 
Che alle nubi si spinge, io le pupille 
Affiso aéé'etra,4 e i r a sospiri attendo 
Tua bellissima faccia. Ecco già rompe 
L'ombre gravose, e a nie dolce si cala 
Il sereno tuo raggio illuminando 
Le amare stille di che inondo il volto5 

О benefica Stella, io ti saluto! 
Tu sola intendi il mio dolor6 tu sola 
Mi guardi in terra, e i miel lainenti ascolti. 

Dal suo mezzo précipita la notte: 
Giace il mondo in altissimo silenzio:7 

Posa natura , e chi da quella ha vita.8  

Placido il sonno le pupille adombra, 
Ed i r r iga di calma e di salute 
Ogni stanco mortale:9 ed io sol uno 
Invoco indarno il sonno. E i sulle ciglia 
De'felici discende, о fe rma l'ali 
Ove alberga la pace.10 Una qmete. 
Ma inferina e sconsolata,11 si diffonde 
Ne' miei consorti di sventura. Aleuno, 
Nel suo recesso orribilemente opaeo, 
Romper non osa di lunghe querete 
L'alto silenzio che sul carcer piomba15 

4 I t t az olasz poéta részletezőbb: „az egekre nézvén" helyett „Pupillái-
mat az éterre szögezem. . .", s odább: „megjelenésedet" helyet t „a te gyö-
nyörű arcodat". 

I Bacsányi: „Könnyeim á r j a között elázva", — ennél ismét kézzelfogha-
tóbbak Cagnoli „keserű cseppecskéi", amelyekkel arcát „eláraszt ja" . 

' Az olasz fordítás „fájdalom" szavának a magyarban zengzetesebb szó-
csoport felel meg: „nyögő szívem keserve". — A magyar költemény négysoros 
versszakokra lévén osztva, nem jelölheti oly könnyen, mint a fordító az elő-
adásban itt beálló fordulatot. Az első négsr versszak sóvárgó, közvetlen in-
vocatiója után most nyugodtabb leírás következik és Cagnoli ezt bekezdéssel 
jelöli. 

7 A magyar „Némulva fekszik s szendereg a világ" mellett kissé szín-
telen „A világ mélységes csendben fekszik". 

8 A fordítás itt római tömörséggel egy sorba foglalja Bacsányi két sorát. 
' Az olasz költő megint rövidít, de i t t nem veszteség nélkül: kár a 

„Szárnyára kelvén, széjjel uralkodik" sorért, amely igazi szárnyterjesztő, szé-
lesen szálló zengzetesség; viszont az „Ed irriga di calma e di s a l u t e . . . " — 
„nyugalommal és üdvvel (egészséggel) önti el" — s „a púpillákat beárnyékoló 
álom" az olasz oldalnak adnak némi előnyt. Igaz, ezt Is valószínűleg a magyar 
szöveg ihlette egy későbbi sorral, amely ide is illett: „Sa jná l j a tőlem bal-
zsama c sepp je i t . . ." 

10 I t t mintha a „Szárnyára kelvén" elmaradásáért akarna kárpótolni 
olaszunk, amikor azt mondja, hogy az álom csak ott „ál l í t ja meg" (csukja 
össze) szárnyait , ahol béke honol. 

I I A két jelző betét. 
12 A 8. és 9. versszakot a fordító gyökeresen módositja. Eltűnnek az 

eredeti, megrázó, mert nyers, erős, anyagi színei („setét szurdékaikban" 
helyett a „szörnyen sötét" és a nagyon is általános „recesso" áll) és a várat-
lanul kapcsolódó mitológiai hasonlat is: „mint amaz óriás Kőszikla barlang-
jában a bölcs S bátor IJlyss követői ha jdan" . Viszont figyelemreméltó a 
„piomba su" kifejezés költői ereje. 
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Chi siele voi, quäl meeo emplia vi trasse 
Sciagura al piantoî Qual celeste sdegno 
Qui insieme ne raceolse, о fato arcano?1® 

Gelido batte e impetuoso il vento 
Alle rupe solinga; jndi si tace.14 

Ah tutto da ine fugge e m'abbandona! 
Ma tu non già, mia Luna: il suo sospira 
Confidar puô a te sola il prigioniero.15 

Ma che miro! E tu pur, Luna, mi lasci? 
Tu pure, о Luna, t'alloiitani, о сага 
Consolatrice? Ah s'è destin che in eielo 
Tu mai non posi, il tuo corso immortale,16 

Pellegrina tranquilla e solitaria, 
Segui, e la calma ad altri mesti a r reca ." 

A magyar költemény utolsó hat sora, amelyben a költő a maga halha-
tatlan lelkéhez fordul, türelmet tanácsolván neki, és megbíztatva azzal, hogy 
Isten megváltja a földi szenvedésektől, nincs meg az olasz szövegben. Mintha 
a fordító nem akart volna túlmenni a Holdtól való búcsúzáson. A Holddal 
kezdte, azzal is fejezi be az Apostrofe alla Luna-t. Pedig milyen kár ezért a 
fordulatért, amely a nyájas és kissé elcsépelt Holdtól a sokat küzdött költő 
kemény férfilelkéhez kényszeríti a megrendült olvasót. 

Tűr j , halhatatlan lélek! Eljö 
Néked is a kiszabott idő; tűr j ; 
Míg földi pályád végihez érkezel. 
Vesd félre már bús gondjaidat, s remélj. 
Ismér az Ég! . . . Megszán, s kiszólít 
E hazug és csapodár világból. 

Hogyan kerülhetett Bacsányi költeménye Cagnoli kezei közé? 
Minden valószínűség szerint német fordítás közvetítésével, mert semmi 

13 A magyar eredetiben zárójelbe tett kettős kérdés fontos fordulatot 
jelent (eddig a fogoly költő egészen egyedül volt a Holddal, most egy pilla-
natra hozzákapcsolja sorsát a többi, ismeretlen rabokéhoz, mint André Chénier, 
aki a „Jeune Captive"-on siránkozik, noha magát is halál fenyegeti), — s 
ezért a fordító híven követi. Csak a közös szenvedés lehető okai — három 
jelzős főnév az olaszban, négy a magyar szövegben — jellegzetesen mások. 
Bacsányinál: „mostoha sors kemény tetszése", „isten harag ja" , .,vak eset". 
Cagnolinál: „empia . . . sciagura", „celeste sdegno", ,,fato arcano". Az olasz 
költő nem méltatlan erőteljes dinamikájú mintájához. 

14 A szél természete megváltozott. Bacsányinál „búsongva szállong" 
(a két -ong is mutatja, hogy nem hirtelen ablakot verdeső viharról van szó) 
és „bujdosik", Cagnoli jeges és heves szelet csinál belőle. És míg Bacsányinál 
csak „ablakaink körül" kóvályog, Cagnoli szerint odacsap a „magányos (vad) 
oromhoz" — s aztán elhallgat, — mint az éji bogár a Családi körben. Viszont 
elmarad az oly szívesen maga felé forduló és testi állapotait apróra leíró 
magyar lírikus jellemző két sora: „ . . . t e r j edező hajam Fürtét az arcánion 
lefüggő Könnyben keverve" stb. 

15 A magyar szövegben a Hold aktívabb: ő „szemléli" a szenvedő költőt. 
" A „gyors kerekét siető kocsidnak" antik emlék s nem nagy kár érte, 

ha egyszerűen „halhatatlan futás" lesz belőle. 
17 Az utolsó sor nemcsak nagyon megrövidíti a költemény befejezését 

(a végső hat verssor elmarad), de egyszerűbbé is teszi. „Enyhítsd nememnek 
bánatos éjjelét" helyett ezt találjuk: „S a nyugalmat vidd (add) más szomo-
rúaknak is." 
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adatunk sincs arra, hogy a modenai költő magyarul tudott, viszont a német 
költészettel állandó kapcsolatban állt. Témáinak jelentékeny részét német 
kortársainál könnyű megtalálni. Magyiolata-yának csak magánál Höltvnél 
három Mailied, ill. Maienlied felel meg,18 holdkedvelését pedig úgyszólván min-
den német poéta számos mintával erősítette meg. Egyetlen antológia-szerű 
íorozatból irjuk ide Matthias Claudius Der Mond, Klopstock Die frühen Grä-
ber és Die Sommernacht, Höl ty An den Mond, Stolberg Der Mond és Pfeffel 
Der Mond című költeményeit.18 

Közel áll ehhez a hangulathoz Gessner ünnepelt költészete, amelynek 
külföldön ta lán még nagyobb volt a sikere, min t hazájában. Cagnoli 70—80 
évre nyúl vissza az idillekért, amelyeknek sorából Lycas és Milon párbeszédét 
(Lycas und Milon, Lica e Milone)20 önti versekbe és a Vízözön leírásáért 
(Ein Gemäld aus der Sündfluth, Dipintura del diluvio),11 amely Gessner egyik 
legtöbbet csodált darabja. Az előbbiből, amelyet az olasz költő idill helyett 
egyszerűen éneknek nevez („Canto di Gessner"), csak a párbeszédet t a r t j a 
meg, a bevezetést és befejezést elhagyja. Az utóbbi, melynek alcíme Gessner-
nél „Semira und Sémin", egy erényes és istenes szerelmespár utolsó perceit 
beszéli el egy, a vízözönből még éppen kinyúló „hegyhomlokon"; a fordítás 
a leghívebbek közé tartozik. Gessner, az ótestamentomi tárgyak idilli feldolgo-
zásának elismert szakértője, aki Ábel haláláról is írt öténekes prózai költe-
ményt, nyilván hasonló költeményekre bá to r í to t t a az ószövetség-parafrázisok 
költőjét. Ezeken a parafrázisokon (Canti diversi, az 1844-i reggiói kiadás 
III. kötete) kívül tele vannak szórva Cagnoli többi kötetei is egy Éva alakja 
köré kristályosodó nagyobb költemény vagy ciklus részleteivel. Ilyenek: Ádám 
és Éva szerelme, Éva búcsúja az Édenkerttől, Éva halála.22 

Az a „Woss", akinek költeményeként ad ja Cagnoli Benedizione d'un padre 
alla figlia che si marita с. fordítását23 természetesen Johann Heinrich Voss 
(1751—1826) ; a Luise с. modern idill, a falusi biedermeyernek ez a bájos 
kis remeke szolgáltatta az olaszra á tü l te te t t részletet. A leányát megáldó 
lelkész hexametereiből24 természetesen megint a Cagnolinál megszokott rövi-
debb sorok lettek, ezúttal terza rimás elrendezésben. 

Uhland 1814-ben megjelent híres balladája, bizonyos tekintetben A walesi 
bárdok párdarabja : Des Sängers Fluch kitűnően illett ehhez a korhoz, amely 
a költő jelentőségét oly magasra helyezte s személyének sérthetetlenségét épp-
úgy hangsúlyozni szerette, mint szavának prófétai erejét. Az olasz költő, 
aki nem rendelkezett Uhland súlyos pátoszával és germán balladaérzékével, de 
mint „romantikus lélek", sok középkori tárgyú verset, elbeszélést í r t , a zsar-

18 Ezek közül leginkább a „Schön im Feuerschmucke lächelt" kezdetű 
áll legközelebb a Maggiolatdboz. 

19 Bibliothek der Deutschen Klassiker. IV., VIII. köt. Bibliogr. Institut, 
Hildburghausen, 1801, 1863. 

50 S. Gessners Schriften. Wien, Trallner, 1784. (I—V. rész.) I I I . Theil 
16 skk. 1. és Cagnoli, id. m. I . 140. 

21 Gessner, id. kiad. IV. Theil, 130. sk. 1. és Cagnoli, id. m. I I . IM. 
22 Dcgli amori di Adnmo cd Eva. Frammento (T. 25), Addio d'Eva 

all'Eden (I. 27), La morte di Eva (II. fi2). 
2» I. 143. 
24 A ..Gottes Segen mit dir, holdseliges, allerliebstes Töchterchen"-tôl 

kezdve kb. 34—SC, sor (..Dritte Idylle"). 
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nokot átkával sújtó öreg dalnok történetét az egyszerűsített Nibelung-vers-
szakból jambusi sorokba te t te át , amelyeknek szakokba nem osztott folyama-
tos menetét csak az átok szövegét tartalmazó terza rimák (19) sora szakítja 
meg. A Nibelung strófa régies hangulata s ritmusának kérlelhetetlen, súlyos 
döngésével elveszett a balladahangulat java is.25 Ha ezt a fordítást hason-
lítjuk össze Cagnoli Bacsányi-fordításával, akkor lá t juk csak, mennyivel sike-
rültebb, mennyire a legsikerültebb átültetési kísérlete éppen a Tűnődés for-
dítása. 

De ki készíthette ezt a közvetítő német fordítást, melyet egyébként 
nem ismerünk? 

Az első gondolat: maga Bacsányi, aki költői szárnyalású leveleket írt 
feleségének németül. Vagy Baumberg Gabriella. Hiszen van valami való-
színűsége annak, hogy a szerető hitves, aki férjében az üldöztetés idején is 
nagy szellemet lát, meg próbálja örökíteni a maga nyelvén férje legszebb alko-
tásait , melyek szerinte a magyar alapszövegükben bizonyára nem voltak elég 
biztosan „az öröklétre konzerválva". De Berde Máriának Baumberg Gab-
rielláról í r t költői tanulmánya2 6 inkább azt mutatja, hogy a „szittya Hora-
tius"-t foglalkoztatta feleségo költői oeuvre-jének sorsa, és nem megfordítva. 
Levelezésükben27 sem találunk adatot arra, hogy a bécsi Sappho bármit is 
lefordított volna férje költeményeiből. Szóba jöhetne még Gabriella széplelkű 
barátnője, Pichler Karolina, de bármely bécsi jóbarát is. Ezt a föltevést 
csak valószínűtlenebbé teszi, de nem lehetetlenné az, hogy Bacsányi helyzete 
Bécsben eleinte jelentéktelen, később kínos és mivel rajongójáról nem tudunk, 
nehéz elképzelni, hogy az udvar felé igazodó napraforgó-had bármely tagja 
érdemesítette volna a költőt, hogy fordítson tőle. 

Bécsi folyóiratokban eddig hiába kerestünk Bacsányi-fordítást. 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy Bacsányi különösen kényes a 

fordításra. A Bécsi Magyar Múzsában 1788-ban megjelent A fordításról c. 
értekezése, amely Gatterer göttingai professzor szabályainak felhasználásával 
nagyon szigorú elveket állít fel a fordító számára.28 Ezt egészíti ki Milton 

25 Különösen jellemző pl. ennek a két részletnek összevetése: 
„7. Sie singen von Lenz und Liebe, von sel'ger goldner Zeit, 

Von Freiheit, Männerwürde, von Treu' und Heiligkeit; 
Sie singen von allem Süssen, was Menschenbrust durehbebt, 
Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt." 

Ezzel a gondolatritinusszerü szélességgel szemben Cagnolinál: 
„Cantano, il tempo che dell'oro lia nome, 

La überlade, i pensamenti, l'uomo. 
Cantano il hello con che suol natura 
Sempre battere ai cuori e sublimarli." 

Ebben a száraz s mégsem rövid, mert elavult körülírással terhelt négy sorban 
Uhland verse mintha verses kivonattá zsugorodnék össze. 

26 Berde Julianna Mária: Baesúnyiné Baumberg Gabriella élete és köl-
tészete. Kolozsvár, 1912. 

27 Horánszky Lajos: Bacsányi János és kora. Budapest, 1907; — Vajda 
Ilona: Batsányi János és Baumberg Gabriella. I . 1799—1809 (Minerva-Könyvtár 
128. sz. Budapest, 1938). 

28 L. Szinnyei Ferenc: Bacsányi János, 1763—/845. (Magyar Tört. Élet-
rajzok. Budapest, 1904.) 44. skk. 1.; u. о. a Tűnődés jellemzése, 86. 1. 

Irodalomtörténet. 8 



114 TANULMÁNYOK 114 

és a fordítás mestersége ügyében c. vitairatával. Cagnoli fordítása csaknem 
ezeknek a súlyos feltételeknek is megfelel, fordításai közül a Tűnődés átülte-
tése a leghívebb és talán a leglendületesebb is. Már most valószínű, hogyha 
Bacsányi maga fo rd í to t t a németre versét, vagy tudtával fordította más, elveit 
igyekezett alkalmazni a Tűnődés német szövegére is. Ez magyarázná Cagnoli 
sikerét s azt, hogy oly közel maradt az eredetihez. 

Biztos adat h í j ján sok más lehetőséget is figyelembe kellene vennünk. 
Mivel Cagnoli is, Bacsányi is tudott franciául, nincs kizárva, hogy a köz-
vetí tő szöveg francia. Sokan jöhetnek szóba, mint a francia fordítás készítői. 
I t t is elsősorban a szerző, aki párizsi álláskeresése idején bizonyosan meg-
próbálta írói mutatványokkal is támogatni kérését. Németül jól tudott Bour-
going követ, akinél írónk többször megfordult, s közös témájuk lehetett a 
német költészet; de ismerte a Tűnődést Bacsányi hajdani fogolytársa, Marét 
államminiszter is, akinek a figyelmét aligha kerülte el a költőnek a rabság-
ban készült és arról is szóló elégiája.2" 

Talán előkerül valahol a hiányzó láncszem, megerősítve a „Habent sua 
f a t a libelli" ős igazságát.3 0 

20 Tudjuk (Horánszky, 360. 1.), hogy Mantua с. költeményét csakugyan 
megmutatta párizsi barátainak, köztük Leinaire latin költőnek. Nem latin 
volt a közvetítő fordí tás i 

50 Alaposságára élénk fényt vetnek azok a nagyon érdekes javítások, 
amelyeket. Kisfaludy Sándornak javasolt. Horánszky id. kötetében. Himfy és 
Bacsányi. — V. ö. még Cserney József: A műfordítás kérdésének története 
stb. Kalocsa, 1902. 
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A Bánk bán egy vitás helyéhez. 

A budapesti rádió március 15-iki Bánk bán előadásának Tiborca a 
III . felvonás Bánkkal való párhuzamos monológ-jelenetében a többek közö t t 
így beszélt a merániakról: 

„ . . . Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt 
Kötnének inkább a hajokra .. ." 

pedig a dráma minden — eddig vagy 34 — kiadásában 

Kötnének inkább a hasokra . . ." áll. 

Könnyen a színész nyelvbotlásának tarthatnék há t az pgybetünyi el-
térést, ha nem tudnók, hogy ezen keresztül az irodalmi köztudattal ellen-
tétben álló az a kisebbségi vélemény jelentkezik, melyet két olyan előkelő 
színházi szakember, mint Galamb Sándor és a szóbanforgó rádióelőadást ren-
dező Németh Antal szóval és írásban évek óta hirdet. 

Ez azonban semmiképen sem jelenti azt, hogy a tragédia bármelyik sza-
vának egyszerű szótári értelmezése ma, 120 évvel a mű megjelenése és a leg-
kitűnőbb magyar bíráló-elmék szinte mikroszkopikus nyelvi, tárgyi, esztétikai 
és dramaturgiai Bánk bán-taglalatja után még mindig durva sajtóhibák eset-
legességéhez igazodnék. A szakkörök tehát — mint éppen Galamb pana-
szolja — nem is fémjelezték ez ú j nézetet, hanem „érthetetlen makacssággal" 
továbbra is ragaszkodnak a kiadások Katona-szövegéhez. Mivel azonban az 
ezektől eltérő és most említett szövegmagyarázatot egyrészt a Nemzeti Szín-
ház igazgatója, másrészt egyik színitanodánk tudós vezető-tanára va l l j a : nem 
csodálható, ha a sa já t szellemi és hivatali hatóterületükön — az egészen r i tka 
kivételként jelentkező Somlay-esettől eltekintve, amiről később lesz szó — az 
ő, de esetleg téves nézetük válik úrrá. Ez a figyelmen kívül nem hagyható 
körülmény azonban meg is fosztja e nézetet a különben tiszteletreméltó magán-
vélemény jellegétől és irodalmi közüggyé lépteti elő, melyben már a tudo-
mánynak kell kimondani a döntő szót, ha azt nem akarjuk, hogy minden 
újabb rendezés vagy szereposztás v i tá t idézzen elő e szó helyes értelmezése 
körül. A jelen igénytelen sorok is a kérdés tisztázásához szeretnének há t 
néhány gondolatfoszlánnyal hozzá já ru ln i . . . 

Az emlegetett két szó — „hasokra-hajokra" — közötti értelmi és orto-
gráfiai eltérés nem sok s így az egész nézetkülönbség talán kevéssé jelentős, 
mondhatná valaki ; Galamb mondja is,1 bár a maga szilárd meggyőződéséből 

1 Élet. 1934. június 10. 

8 * 
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egy hajszálnyit sem enged, arai nemcsak indokolja, de szükségessé is teszi az 
ellenvélemény előadását . Németh viszont oly fontosnak tart ja ezt, hogy köny-
vében kétszer is ki tér rá, de még egyik fejezet: „Egy sajtóhiba t radíciója" 
alcímét is ennek szenteli.2 

Mindamellett kétségtelen, hogyha az egyetlen betűnyi különbség nem 
oly nagy kihatású is, mint — mondjuk — a homousion-homoiusion vi tá jában 
volt, de annyira mindenesetre az, mint a mű bármelyik más sorának vagy 
szavának magyarázata . Sőt: az idevágó disputa anyagával még jelentősebbé 
lett , nem beszélve arról, hogy legjelesebb drámánkkal összefüggő minden moz-
zana t különös irodalomtörténeti érdeklődésre ta r tha t joggal számot. 

Tudjuk, hogy a Bánk bán szövegében gyakran bukkanunk homályos he-
lyekre, de ezeket a jeles magyarázók fejtegetései nagyobbára megvilágítot-
ták már. Hibás értelmezésű szó azonban egy sem akad a költeményben. A „ha-
sokra" sem volt az ; soha senki nem gyanakodott r á — még azok sem, akik 
ma oly természetes könnyedséggel minősítik hol „komikus", hol „értelmet-
len", hol meg „kellemetlen" és „szembeszökő" saj tóhibának — és senkinek 
eszébe nem jutott máskép magyarázni, mint ahogy az a maga helyén értel-
mezhető, míg Elpmér Irfiwo nem adta a mű akkoriban előkerült első 
— a Rosta előtti — betűhű szövegét, melyben a megfelelő helyen „ha jokra" 
áll .3 

Elsősorban ez az alapja a Galamb—Német h-f éle ellenvéleménynek; raj-
tuk kívül — tudtommal — az irodalomban senki nem vallja e felfogást, az 
ellenkezőt azonban több jeles Tiborc-alakító művészünk — akik közül egyik 
a nyilvánosság előtt meg is indokolta: miért — azonkívül az említett első 
fogalmazvány publikálása óta megjelent hat kiadás szövegének gondozói, végül 
maga a szerző : Ka tona József is. 

Nem közömbös a kérdés magjához közeledőben ez a negatívum, hogy a 
„hajokra" értelmezés mellett hármily tekintélyes, de csak kevés számú nézet 
hangzott el, míg a költeménnyel foglalkozó s a legnagyobb nevektől származó 
rengeteg tanulmány, szakcikk, vagy — nem is egy -—• jegyzetes kiadás egyike 
sem hökkent meg e szónál.4 Márpedig, ha oly kirívó saj tóhiba az, mint Galamb 
áll í t ja és csak az ő magyarázata szerinti kifejezés „természetes és egyedül 
Mhető",5 lehetetlen, hogy az elmúlt hosszú évtizedek a la t t e szarvashiba fel 
ne tűnt volna valakinek." S bár a maglódi kézirat felfedezéséig7 sem volt titok 
az olyan magától értetődő s most Galamb hangoztatta igazság, hogy „a fátyol 

2 Bánk bán száz éve a színpadon. Budapest, 1935. 209. 1. 
8 A Bánk bán első kidolgozása. Irodt. Közi. 1913. 93—314. 1., Akad. Ért. 

1913. 474-479. 1. Külön is. 
4 Még az a munka sem tesz erről említést, amelyik a műnek kirekesztő-

leg a nyelvi részével foglalkozik: Pollák A. József: Katona József stílusa és 
nyelve. Budapest, é. n. 

5 Élet. 1934. június 10. 
6 Mint ahogy Az Ember Tragédiája XV. színének sziniutasításában egy 

<52 esztendőn át észrevétlenül maradt tollhibára Tolnai Vilmos felhívta a figyel-
met a mű kritikai kiadásában. L. még Kardos Albert cikkét. Irodt. 1932. 
január—február. 

7 A maglódi Wodiáner-család birtokában volt, de a forradalmak alatt 
ú j r a elveszett első fogalmazványt nevezzük röviden így. A kézirat sorsáról 
Wodiáner Rudolf ú r volt szíves tájékoztatni. 
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helye a ha j " , a tudomány mégis azt fogadta el, ami a kiadásokban áll. De 
— mondom — maga Galamb se jelentkezett egy sornyi sajtó- vagy tollhibára 
való gyanakvással sem. Ha ezt megtette volna, akkor se volna igaza ugyan, 
filológiai alibijét azonban mindenesetre igazolná. Igaz, egy polemikus cikké-
ben azt í r j a : „Az első kiadásban „hasokra" állván, ebbe bele kellett nyu-
godni",8 mely mondatból viszont könnyen kiolvasható, hogy az első kiadás 
szövegét csak addig tekintette döntőnek, míg az e szempontból legalább is 
problematikus jelentőségű kézirat elő nem került . Ezzel pedig nyilvánvalóan 
eltér ettől a régebben vallott felfogásától : „. . . az első kidolgozás a végleges 
formára nem okvetetlenül bizonyító erejű"." Valóban : mindig a szerző keze-
nyomát magán hordozó utolsó kiadás az irányadó, ha van ilyen. „Jobb a 
szerző gondozta kiadást venni hitelesnek, mint a tetszetősebbnek látszó értel-
mezést és módosítást" mondja Tolnai Vilmos éppen a Bánkkal vonatkozás-
ban,10 de ugyanezt vallja nem kevesebb határozottsággal Horváth János is.11 

A maglódi kézirat nyilvánosságra hozatala előtt senki sem t a r t o t t a tehát 
értelmetlennek vagy helyére nem illőnek a „hasokra" szót. Ez kétségtelen. 
De később se talált hitelre Galamb nézete, ahogy az említettem újabb kiadá-
sok is mutat ják, mert pl. a mű első megjelenésének centenáriumára s az ere-
detinek hű másolatában készült, szakszempontból is megnyugtatóan gondos 
Mészöly Gedeon-féle kiadás sem vesz tudomást róla,12 holott bizonyára ügyelt 
volna rá, ha elfogadhatónak ítéli, hiszen egy másik helyen előforduló nyilván-
való hibát éppen az első fogalmazás értelmi elemzése alapján meg is igazí-
tott,13 „a könyv különben valóságos remeke az efajta, fehér hollóként jelent-
kező nemes vállalkozásnak" mondja róla a kritika.14 

8 Magyarság. 1936. március 19. 
8 A Bánk-probléma. B. Sz. 1928. 436. 1. (lábjegyzet). 

10 Katona Józset és Fessier. Irodt. Közi. 1918. 11. 1. (lábjegyzet). 
11 Jegyzetek a Bánk bán sorsáról. Napkelet. 1926. 813. s kk. 11. 
12 Katona József Bánk bánja. Pest, 1821. Rózsavölgyi és társa. Budapest, 

1920. Betűhű és részben hasonmás kiadás. M. G. utószavával. 
13 Tolnai Vilmos: A Bánk bán I. felv. 12. jelenetének hibája. Irodt. 1922. 

99—100. 1. 
14 vl: Katona József: Bánk bán. Irodt. 1921. 149. 1. Nem arról van szó 

tehát, hogy egy irodalmi mű első — vagy bármelyik — kéziratának tudomá-
nyos jelentőségét tagadhatnánk, csak éppen túlzott fontosságot nem kell tulaj-
donítani neki. A jelen esetben is szó fér Galamb Sándornak ehhez a megjegy-
zéséhez: „Kár, hogy Bánk bán-magyarázóink nem használják többször ezt az 
első fogalmazást, mely dramaturgiailag ugyan kétségkívül jóval gyöngébb a 
végső kidolgozásnál, de szövegmagyarázat tekintetében nagyon értékes felvilá-
gosításokat nyújt ." (Élet. 1934. jún. 10 ) Éppen fordítva van. Már Császár Ele-
mér "rámutatott arra, hogy: „A két szöveg között organikus eltérés, mely a 
dráma fölépítésére vonatkoznék, nincs. Az ú j fogalmazvány bővítései és ki-
hagyásai a cselekmény lényegét és a tragikumot nem érintik." (I. m. 196. 1.) 
De Gyulai is azt mondja, hogy Katona ,.a cselekvényen és szerkezeten valami 
lényegeset nem változtatott". (Katona József és Bánk bánja. Bpest, 1883. és 
1907. 141. • 1.) Ami pedig a szövegmagyarázatra vonatkozó értékes felvilágosítá-
sokat illeti, hát ilyesmit hol nyúj t , hol nein n y ú j t a kézírásos szöveg. A kon-
krét esetben pl. — uti f igura docet — még filológiai komplikációt okoz, az 
olyan amúgy is homályos helyet pedig, aminőre Gyulai figyelmeztet: még 
zavarosabbá teszi, anélkül, hogy bármi rejtett szövegtitkot árulna el. Legfel-
jebb a költő műhelytitkait, ami most kevéssé érdekel bennünket. 
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Most pedig mindenekelőtt vegyük sorra Galamb idevonatkozó megálla-
pí tásai t . (Az aláhúzások tőlem valók.) 

Katona halálának százéves fordulóján a Németh Antal rendezésében 
bemutatot t szegedi előadásról ezt mondja a többek közöt t : 1 5 „A rendezés 
javára írandó, hogy az eddigi Bánk bán kiadások egyik kellemetlen hibájával 
szembe mert szállni, holot t pedig valamennyi magyar színpad érthetetlen 
makacssággal ragaszkodik hozzá. A I I I . felvonás Tiborc jelenetének egyik 
mondatára célzok: „. . . egy halotti f á t y o l t kötnének inkább a ,hasokra', í r ja 
valamennyi kiadás s mondja valamennyi Tiborc-alakító, holot t Katonának első 
fogalmazása .hajókat ' tartalmaz s nyilvánvaló sajtóhibának bélyegzi a 
,hasok' szót."16 

Néhány évvel később írja:17 „Hagy említsek meg egy mulatságos félre-
értést is. Tiborc ezt mondja egyik helyen : , . . . egy halot t i fátyolt kötnének 
inkább a hasokra'. Gyászfátyol t a hasra kötni! Nem tudjuk, volt-e ez vala-
hol szokásban1?" . . . A továbbiakban feddő sajnálkozással ismétli, hogy min-
den kiadás így hozza és így játszák a színészek is. „Pedig csak kómikus sajtó-
hiba az egész.18 Az első fogalmazvány megfelelő helyén dehogy is hasokra kötik a 
fá tyo l t a merániak, hanem mint természetes és egyedül érthető, a hajokra." 
(Oda kötik1? A merániak?) Végül ismét a Németh-féle szegedi rendezésre hivat-
kozik, mely „már korr igál ta a színpadon ezt a tévedést".1" 

Gyulai észrevétele a következő: ő az első fogalmazást nem ismervén, 
Solomnak az V. felv. 2. jelenetében mondott s a királyné niegölőjére vonat-
kozó e szavait: 

„Az Istenemre kit imádok, s ősz 
Atyám fejére esküszöm, magyarról 
El nem hiszem, mert az elébb a világ 
Lá t t á ra tenné, mint alattomosan." 

a zászlós úr szájába valónak mondja, mert hiszen Solom abban a hitben él, 
hogy Petur, tehát egy magyar a királyné gyilkosa: nem mentegetheti hát a 
király előtt. „Lehetetlen említés nélkül hagyni e botlást — í r j a Gyulai Bánk 
bán könyvében (274—275. 1.) — mely oly kirívó, hogy alighanem toll- vagy 
nyomtatási hiba." Pé te r fy nem tesz itt semmi megjegyzést magyarázatos 
Bánk bán kiadásában, Harmos Sándor viszont még kimélyíti Gyulai nézetét 
és Katona „fáradtságával" magyarázható tollhibának mondja ez „elírást". 
(Irodt. Közi. 1912. 279. 1.) Nos: világosságot a maglódi kézirat sem derít az 
ügyre. Abban is Solom mondja azt, amit a kiadásokban mond. Toll- vagy 
sajtóhibáról ezek szerint nines szó s ezzel az egyetlen magyarázat lehetőségű 
veszett el. Hogyan értelmezzük hát ezt a helyett Ilyen lényegbevágó problé-
mák megfejtése várna az újabb Bánk bán-kutatókra . . . 

16 Ezt megelőző Bánk kritikájában még nem említi a szóbanforgó szöveg-
eltérést. így az 1923/24-es évad klasszikus ciklusának megnyitó előadásáról 
szólva (Szózat. 1924. jún . 11.), bár méltat ja Kürti József Tiborc-alakítását, de 
nem tér ki a vitás szóra se helyeslőleg — a maga álláspontjának igazolá-
sára —, se kifogásolva: megigazítási szándékkal. Vájjon hogy mondta hát 
szegény Kürti Tiborc e mondatát? Csak nem ő volt az a Galamb említette 
színész, aki még kézmozdulattal is jelezte, hogy a has-ról beszélt (Élet. 1934. 
jún. 10.) 

I e Szegedi Szemle. 1930. május. Galamb e „dokumentáris" szavait Németh 
is idézi könyvében. I. m. 208. 1. 

17 Élet. 1934. jún. 10. 
18 Ezt szóról szóra átveszi Németh. I . m. 213. 1. 
*• Némethnél is. U. ott. Egymásra hivatkoznak tehát, csak éppen az első 

kiadásra, vagyis a szerzőre nem. 
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Részletesebben megvitatták a kérdést a sok hozzászólásra alkalmat adó 
Németh-féle nemzetiszínházi Bánk bán rendezés kri t ikája nyomán, mikor a 
Tiborcot alakító Somlay Ar túr élesen szembefordult Galamb felfogásával. 
„Különös — ír ta Galamb bírálatában20 —, hogy visszatért a Nemzeti Színház 
színpadára a pusztán sajtóhibán alapuló régi szöveg : , . . . egy halotti fá tyol t 
kötnének inkább a hasokra' (a szórend így!), holott helyesen így van: hajokra. 
Haj fordul elő abban a szövegben is, melyet Katona ama bizonyos erdélyi pályá-
zatra beküldött ." 

„Szó sem lehet holmi sajtóhibáról, — olvassuk Somlay válaszában.21 — 
Már 1821-ben is tudtak különbséget tenni az „s" és a „j" betű között és a 
következő kiadásban okvetetlenül helyrehozták volna a tévedést, de ha nem 
abban, hát a következőkben. . . ha véletlenül valamelyik kiadásban — csak 
egyben is — úgy szedték volna ki g szót, hogy „hajokra", az lenne sajtóhiba, 
amit gyorsan ki kellene küszöbölni. Mert mit mond Tiborc: A meráni urak 
ezüst-arannyal varr t öveket hordanak a hasukon, mely öveknek a sallangja, 
rojtja a hasukról a lábszárukig fityeg. Az elnyomott nép véres verejtékéből 
került az az ezüst-arany, mellyel ezeket az öveket kivarrták. Lelkemre mon-
dom, egy halotti fátyolt kötnének inkább a hasokra az aranyos övek helyett, 
hogy legalább úgy külsőképen mutálnák a gyászt azokért a szegényekéit, 
akiket kiraboltak. Ez egészen világos. Az övet az ember a hasa köré szokta 
kötni. Tiborc azt mondja, hogy az arany öv helyett egy halotti fátyol illen.j 
oda inkább. Tessék csak az inkább szót figyelmesen megnézni, az mindent meg-
mond. Ha Katona József azt akar ta volna mondani, hogy a hajukon visel-
jenek a meráni urak egy halotti fátyolt, mi szükség let t volna az aranyos övek-
kel kezdeni ezt a tragikus fenségű gondolatot?" A továbbiakban hivatkozik 
a legjeleeebb Tiborc-alakítókra, akik mind úgy mondták, mint ő, s néhány 
kitfinő Bánk bán-magyarázóra, akik sohasem említették a kiadások e hibáját . 

Erre Galamb: 2 2 „ . . . S o h a s e m tagadtam, mert tényeket tagadni tudo-
mánytalan valami, hogy a nyomtatott kiadásokban „hasokra" fordul elő. Azon-
ban különböző lapok hasábjain többször megírtam és hirdettem, hogy a 
kiadások valamennyijében a szóbanforgó kifejezés sajtóhiba. Hiszen a fátyol-
nak szokott helye a haj. nem pedig a h a s . . . Somlay művész úr nagynevű 
elődei valóban nem mondhattak a legjobb akara t ta l sem haj-at , s ama kiváló 
irodalomtörténészek sem foglalkozhattak a szöveg korrekciójával, mert a ki-
adásokban has fordulván elő, bele kellett törődniök.23 Ellenben elfogadták 
igenis a javí tást mindazok, akik már tudtak a kétségtelen tényről (*?!). AVoi-
novich igazgatása alatt i felújítás és a Németh Antaltól rendezett centenáris 
előadás már az eredeti kifejezést vi t te a közönség e l é . . . Filológus lelki-
ismeretem tiltakozik az ellen, hogy tetszetős stilisztikai magyarázást (1!) 

50 Magyarság. 1B36. márc. 17. 
21 „Hajókra? Nem! Hasokra! Válasz egy tudós tanárnak." Pesti Napló. 

1936. márc. 18. 
52 „Hasokra? Nem! Hajokra! Viszonválasz egy jeles színművésznek." 

Magyarság. 1936. márc. 19. 
2S Szó sincs róla! Az Ember Tragédiája utolsó sziniutasításában a cen-

tenáris kritikai kiadásig ez állt: „A nézőhely átváltozik a negyedik szin 
pálmafás vidékévé." Vájjon ebbe is „bele kellett tö rődnünk"! . . . (V. ö. fen-
tebb a 6. sz. jegyzettel.) 
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többre becsüljek a szembeszökő valóságnál. A tényeket hipotézisekhez meg-
fellebbezni teljesen tudománytalan eljárás." A tudomány fellegvárából kelte-
zett s meglehetős leckéztető modorban t a r t o t t cikkét azzal a könnv'ed szó-
játékkal végzi, hogy : „Aaj'szálfínom stfluskérdéseket hasból elintézni nem lehet", 
amiben egyébként igaza is van. 

A vitába magam is beleelegyedtem és Somlay helytálló értelmi magya-
rázata mellé állva, az ő érveit még megszereztem néhány tőlem telhető meg-
jegyzéssel.'-'4 így felvetettem a különbséget tevő „s" és „ j" betű írott alak-
jának összetéveszthetését, amit Voinovich Géza is valószínűnek ta r t , mint 
most volt szíves közölni velem. Igaz, hogy éppen fordított értelemben: nézete 
szerint ugyanis az eredeti „ j" be tű t olvasta, vagy olvashatta a másoló, eset-
leg szedő régies írású „s"-nek. 

Azóta nem esett szó erről, de a bevezetőben említett ünnepi rádióelőadás 
azt mutatja, hogy a kérdés eldöntöttnek tekinthető mind a Nemzeti Színház, 
mind a rádió színpadán. Pedig akik eldöntötték, tévedtek. Hogy miért, talán 
ki fog tűnni, ha az értelem mérő-ónját a kérdés mélyére eresztjük . . . 

Galamb előadása azon a részint filológiai, részint értelmi pilléren nyug-
szik, hogy: „Katona első fogalmazványában a ,hajokra' kifejezés áll", e 
hogy: „a fátyol helye a ha j és nem a has", az eltérést, amint láttuk, a 
kiadások saj tóhibájával magyarázza. 

A Katona-féle első fogalmazvánnyal könnyen végezhetünk, mert ilyen 
— sajnos — nincs. Amire Galamb hivatkozik, az nem az első fogalmazvány, 
hanem — mint minden szakember tudja —- annak idegen kézzel írott pongyola 
és pontatlan másolata, aminek hűségéhez — látni fogjuk — még „fér egy-
két vajon". De h a betűhű volna is e másolat: a tudományos kutatás e lő t t 
akkor sem pótolhatná a szerző kezeírását. Tovább megyek: tartsuk Katonáé-
nak ezt a — Galamb által is csak „első fogalmazvány"-ként emlegetett — 
kéziratot: vájjon efféle adatokat fogadhat el az irodalomtudomány a kiadás-
nak a szerző gondozásában megjelent végső szövegével szemben? És ezt a 
sajátos módszert éppen a Bánk bán körül lehetne követni, amelyiknek előt-
tünk fekvő első kidolgozása — a dramaturgiai felépítéstől eltekintve -— köz-
tudomás szerint sokkal primitívebb a kiadásnál s — ahogy Császár ír ja — 
„a két kidolgozásban nincs lap, mely változatlan maradt volna s olyan is 
kevés, mely ne szenvedett volna gyökeres módosítást".25 

Hiszen ezek szerint Bánk hitvesét nem Melindának, hanem Adelajdnak 
kellene neveznünk és sokkal több joggal, mert nemcsak a döntő szövegfontos-
ságúnak mondott első fogalmazványban szerepel így, hanem Katona egyik ehhez 
írt jegyzetében kereken tiltakozik a Melinda név ellen és nem hajlandó „a 
maga szülöttét Cséry keresztvize alá tartani". . . . Vagy mondassuk el az első 
fogalmazvány „feszelgéssel teljes" bevezető Mentor jelenetét is, viszont hagy-
juk ki — sok mással együtt — ez örökszép és jellemvilágosítc mondatot, mely 
egyik legtöbbet idézett gyöngye a műnek : 

„Hogy Bánk leüljön a setét szövetség 
Gyász asztalához, ahhoz nem csekélyebb 
Mint banki sértődés kívántatik", 

24 „Hasokra vagy hajókra?" Hozzászólás a Somlay—Galamb-vitához. 
Pesti Napló. 1936. márc. 22. 

25 I. m. 197. 1. 
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esetleg némítsuk el Tiborc panaszának éppen a vitás helyre utóbb betoldott 
e szépen zengő lírai részét : 

„S ha tán utolsó fillérünkre egy 
Törvénytudó fe l í r ja a panaszt: 
Ki í r ja fel keserves könnyeinket, 
Hogy jó királyunk megláthassa azt?" 

hiszen az első fogalmazványban való buzgó hit ilyesmit követelne.™ De e r r e 
nyilván Galamb se gondol s mint tudományosan pallérozott elme j;.em is 
gondolhat. Nem mondja meg azonban, „hol van a pont, mely határt t e sypn?" : 
mikor szabad a végső és meddig kell az első fogalmazványt elfogadni, mely-
nek bizonyító ereje ezek szerint nem sok. Annyi semmi esetre sem, hogy meg-
döntse a szerző-gondozta kiadás elsőbbségét. Ilyesmiről akkor lehetne szó, ha 
a kiadás szövege valahol értelmetlen volna; akkor valóban kisegítene az első 
fogalmazvány vagy annak akár a másolata is. De így ! . . . 

Az értelmi magyarázat már elfogadhatóbbnak látszik és gondolkozásra 
késztet: „A fátyol helye a ha j " ez igaz, az öv-é viszont éppoly kétségtelenül 
a has, mely szót a kézirat szerint egy lélekzetvétellel később újra használ t 
Tiborc, de Katona -— talán éppen azért , hogy a két egyforma szó egymás 
mellett ne álljon — az egyiket „gyomor"-ra enyhítette.27 

A fátyolt valóban a hajra kötik, azaz : a hajba (erről később), de csak 
a nők. Férfiak soha; a meráni férfiak sem! Ezt pedig nyilván Katona is t u d t a 
s így nem érthette, tehát nem is mondhatta azokra. 

Marad végül a sajtóhiba lehetősége, aminek veszélye minden nyomtat-
ványt fenyeget s valóban: nem kímélte a Bánk bán eiső kiadását sem. T a l á -
lunk benne eleget; Tiborc helyett Toborc; olasz h. olosz; tenyerével h. ten-
gerével; belőllem h. belbllem; szerettem h. sserettem, álorca h. elorca stb. 
Neni volna hát lehetetlen, hogy . .hajokra" helyett „l iasokra" szót szedett 
Trat tner nyomdásza, noha a régi írású „s" betűt könnyebb s így gyakoribb 
is „j"-nek nézni, mint fordítva, (ahogy Voinovich véli). 

De ugyanez a lehetőség fennáll a maglódi kézirat k iadása körül is. E r r e 
azonban — úgy látszik — Galamb nem gondolt, pedig meglehet, hogy az ő 
nézetével szemben az első kiadás „bélyegzi sajtóhibának" a fogalmazvány 
„hajok"-ját . Mert a „szedőterem ördöge" ebben is o t t hagyta ám névjegyét! 
Csak kettőt közlök mutatóban, bár van több is; egyik éppen a vitás szöveg-
részben fordul elő: „Aranyos selyem övek verődnek lábszáraikhoz",28 a másik 

2e Akkor a „Vén cigány" egyik sorát így kellene mondanunk: „Mi zuhan 
le mélységes pokolhat", mert a költő kézírásával — tehát nem a másolt fogal-
mazványban — igen sok más variáns mellett ez áll. De még a kézirat utolsó 
formája sem egyezik a nyomtatásban legelőször megjelent szöveggel. (Pesti 
Napló. 1855. 61. sz.) A kéziratban különben még ma is az eredeti gondolat-
menetnek megfelelő „pokolba" áll, amit Vörösmarty sose javított ki „pokol-
ban"-ra. Ez Brisits figyelmét is elkerülte. (A M. T. Akadémia Vörösmarty-
kéziratai. Bp., 1928.) 

27 Nem érdektelen, hogy még egy helyen ír valami hasonlót. A II . felv. 
2. jelenetében mondja Petur: 

„Ez a Merániaknak izzadoz, 
Amaz Merániaknak a hasát 
Hizlalja vérverejtékével..." 

28 Trodt. Közi. 191.1. 269. 1. 
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az I. felvonás 13. jelenetében: „Gertrudis (elsárgulva visszarezzen). Hallatlan. 
(Fel s alá járkál , végre ki kelt)" a nyilvánvaló kikiált helyett.-6 Hol keressük 
hát a különbség gyökerét? Vagy a kézirat másolója volt felületes s így a 
kiadás szövegével szemben nincs hitele, vagy pedig az első fogalmazvány ki-
nyomatott szövegébe csúszott sajtóhiba s akkor e labilis szöveg bizonyító 
ereje elvész. Én az utóbbit gondolom, mert Császár bevezetője se mentes a 
nyomdahibától: „Melinda megörül" olvassuk a megőrül helyén.30 

Különben i s : Katona Bárány Rostája a lapján aggodalmas pontossággal 
javította a végleges szöveget s még a nyomatékosabb helyek tipográfiai ki-
emelésére is ügyelt.31 Az ál tala gondozott kiadásból most idézett sajtóhibák 
között nincs is értelemzavaró egy sem.3-' Igaz, hogy a maglódi kéziratot lát ta 
s ahhoz jegyzeteket is csinált, de végül sem ezt, hanem a teljesen átdolgo-
zot t s előttünk ismeretlen fogalmazványt adta nyomdába. Ennek híján nincs 
mit disputálni azon, hogy e fogalmazványról készült kiadást elfogadjuk-e vagy 
sem? El kell fogadnunk, mert ez a tény. „A tényeket pedig hipotézisekhez 
megfellebbezni tudománytalan el járás." 

A eajtóhiba-teória is igen könnyen sebezhető tehát, inert mint láttuk, 
az nemcsak a végső, hanem az első fogalmazvány szedését is fenyegeti. 
A probléma így hovatovább önmagától oldódik meg, mert tulajdonképen nincs 
is. Mindenféle szempont ezt támogat ja . A szöveg úgy helyes, ahogy a kiadá-
sok hozzák. Ezt nyomban megértjük, ha a kérdéses sort a szöveg beágyazott-
ságában olvassuk. Mert ha kiemeljük az értelmi együvétartozandóságból s 
figyelmen kívül hagyjuk a tiborci szenvedélyes gondolatsor nyelvi érdességét 
és egyszerűen csak azt állapítjuk meg, hogy „ha jók" helyett „hasok" betű-
sort szedett a nyomdász, akkor — de csak akkor — valóban emlegethetjük 
a „komikus" jelzőt. Ha azonban hozzáolvassuk és főként: hozzáhangoljuk 
Tiborc nyers kitöréseit, meggyötört magyar lelkéből fakadó sirámait , mely-
nek mondatai a „legorganikusabb egységbe" vannak összefogva : úgy éppen 
az ellenkező felfogásra kell jutnunk s ez egyben meg is magyarázza: miért 
nem tűnt fel egyik Bánk bán-méltatónak sem a kifogásolt hely? Annyira 
a beszéd sodrába illő, hogy nincs mit kifogásolni ra j t a , még a Galamb-emlí-
tette s igen „ellenőrző füllel hallgató közönségnek" sem.33 

A kérdéses jelenetben többnyire Tiborc beszél s elkeseredettsége olykor 
paraszti, nyers gúnyban lobban fel, mint az első fogalmazásból még hiányzó 
e szavak is éreztet ik: 

„Hahogy panaszkodni akarunk, előbb 
Meg kell tanulnunk írni, mert az ily 
Szegény paraszt az úr elébe nem 
Mehet többé 
Hisz összekarmolázná a szegények 
Patkója a szép sima vadlatot." 

U. ott. 235. 1. A hibára már Tolnai Vilmos figyelmeztet. Irodt. 1922. 
100. 1. Jegyzet. 

I . m. 197. 1. 
Egy ilyet értett félre Arany László, mint Tolnai Vilmos kimnfatja 

„Katona .Tózsef és Fessier" с. dolgozatának lapal j i jegyzetében. Irodt . Közi. 
1918. И, 1. 

82 Az első fogalmazás megfejthetetlen „Tot" szava nem került a kiadá-
sokba. 

» M. Ny. XXII I . 409. 1. 
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s i t t következik a vitás szövegrész, melynek eredeti fogalmazása ilyen vál-
tozásokon ment keresztül: 

Első fogalmazás: Végleges szöveg: 

Pirulni kellene El kellene pirulniok, 
nékik midőn aranyos selyem Midőn ezüst-arannyal varrt övek 
övek verődnek lábszáraikhoz Verődnek a lábszáraikra, mert 
mert vér verejtékünk gyümölcse az. Véres verejtékünk gyümölcse az. 
Lelkemre mondom, egy halotti Fátyolt Lelkemre mondom, egy halotti fátyolt 
kötnének inkább a' hajokra; Leg- Kötnének inkább a hasokra leg-
alább is úgy külsőképp gyászszokat Alább csak úgy külsőkép is mutatnák 
azon becsületessekért mutatnák A gyászt azon szegény nyomorultakért 
kiket kiálhatatlan sajtolásaikkal Kiket kiállhatatlan sajtolásaikkal 
a,' sírba döntenek. A sírba döntenek. 

Majd • 

,,ök játszanak, zabálnak szüntelen." 

Később, Bánk szavára: 

„Tűrj békességgel, ezt papolta az 
Apáturunk is sokszor: boldogok 
A békességesek, mert Isten fiainak 
Hivatnak — úgy de tömve volt magának 
A nyomra." (Első fog.: „hasa".) , 

Ebbe a hangnembe a legtökéletesebben beleillik a „hasokra" kifejezés. 
Ez egyszerű pór nem az urak hajának halotti fátyláról képzeleg, hanem 
mint mondja is — lábszáraikra verődő és hasukon díszelgő öveket nézi és 
lát ja. Általában csak arról beszél, amit lát, vagy látott , nem fantáziája dik-
tá l ja szavait. Figyelme az övre irányul s a körül marad, ezért veszteget erre 
feltűnően sok szót a különben oly szűkszavú Katona mind az első, mind a 
végső fogalmazásban. Pedig ez már nem Weber-„idézet" !34 

És miféle képzettársítás nyomán juthatott volna akár Katona, akár 
Tiborc az öv fogalmától a hajéhoz? Nyilván a fátyol közvetítésével. De hi-
szen fentebb kimutattuk már, hogy férfiakról van szó, a fátyolnak pedig azok 
öltözékén semmi szerepe ninbs, így tehát a férfihajban a gyászfátyol éppoly 
valószínűtlen, mint a hason, így következtetésünk megfeneklenék, ha a szö-
veg nem adna magyarázatot. De az „inkább", amire Somlay oly kitűnő meg-
érzéssel hivatkozott, vitán felülivé teszi a helyes értelmezést: inkább fátyolt 
kötnének oda, ahova most az aranyos selyem öveket kötik. Tiszta, világos, sőt 
plasztikus ez így, ha nem komplikáljuk. A szó és jelentése tökéletesen fedik 
egymást. És tegyünk még egy lépést: Katona nyelvéről igazán nem lehet azt 
mondani, hogy j>ongyola: vájjon éppen ennél az egy szónál gyengült volna 
há t meg annak nyers kifejező ereje? Fátyol t kötni a hajokra? Mondott volna 
Katona i lyet? Nem, hanem vagy hajokba, vagy fejökre kötné. Hajokra inkább 
borítanák, terítenék a fátyolt , csak így elviselhető. Érzi ezt Galamb is, azért 
használja mindig ezt a lapos kifejezést: „a fátyol helye a haj", mert nem 
mondhatja, hogy a „hajon van", különben nem illik hozzá a „kötni", hanem 

34 Waldapfel József: Idézetek a Bánk bánban. Császár Emlékkönyv. Bp , 
1938. 101. s kk. 11. Külön is. 
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csak a „borítani" ige, az pedig nincs a szövegben. . . Ne nézze ezt senki 
filozopteres „agyonmagyarázásnak" részemről; ez így van! 

Végül: a fordítók felfogása is előadásomat igazolja. Dux Adolf elmé-
jében pl. még csak fel -se villant a , ,haj"-nak a lehetősége: ő is maradt az 
eredeti szövegnél: 

„Mit einem Trauermantel sollten sie 
Den iipp'gen Leib umhüllen lieber, um 
Doch äuserlicli zu t rauern für die Opfer, 
Die ihre Unerstättlichkeit ins Grab 
Gestürzt! " " 

Mohácsi Jenő pedig most kiadásra került fordításában még határozot-
tabban mondja Katona szavait : 

Bei meiner Seele, lieber sollten 
Sie einen Trauerschleier knüpfen 
Sich an den Bauch — um doch im Äussern 
Trauer zu zeigen fü r die Ärmsten, 
Die sie ins Grab gestossen — 

Ezekben próbáltam bizonyítani, hogy a kiadások szövege a helyes mind 
filológiai, mind értelmi szempontból. Hosszúra nyúlt fejtegetéseimbe foglal-
t aka t tagadni lehet — bár „tényeket tagadni, Galamb szerint is, tudomány-
talan valami" —, de a tagadást indokolni a l i g . . . Bory István. 

Egy Habsburg-párti Árpád-eposz. 
.4 Zalán Futásának centennáriumakor megjelent tanulmányok sorában e 

sorok írója kísérletet t e t t arra, hogy nagy vonásokban megrajzolja az Arpád-eposz 
tervének alakulását a XVIII . század végén és a XIX. század elején.1 Csokonai 
Vitéz Mihály tervének jellemzésénél Harasz t i Gyula megállapítását („Csokonai 
hősei, köztük Árpád is, XVIII. századbeli szentimentális szerelmesek") egy 
német regének ismertetése révén igyekeztem a kor ízlésével alátámasztani. Ez 
a német rege Jos. Alois Gleich Sagen der ungarischen Vorzeit. Ein Gegenstück 
zu den Sagen der Vorzeit von Veit Weber. Wien, 1800. c. kötetében lá to t t nap-
világot, tipikus haj tásaként az osztrák történeti költészetnek. Az elbeszélés 
címe (Mazarna, oder die Wnnderhöhle) nem igen sejtteti , hogy a csodás bar-
lang tündére mellett a magyar honfoglaló, Árpád a hőse. Semmivel sem több 
benne a történeti valóság, mint a századforduló divatos Ritterroman-magyarí-
tásaiban, amelyekről György Lajos tanulmánya 2 ad számot. A név és az idő-
pont történelmi, a mese nemcsak köl töt t , de elképzelhetetlen. 

Nem is lenne érdekessége, ha 1824-ben magyar nyelven nem jelent volna 
meg a verses fordítása. Ezt irodalomtörténeti kutatásunk eddig eredetiként 
t a r t o t t a számon Kisfaludy Sándor regéinek utánzatai között . A címlap nem is 
u ta l forrására; ime: A Fiatal Árpád a Mazarnai Barlangban. Eredeti rege a 

85 Bánk bán. Drama in fünf Acten von J. К. Aus dem Ungarischen 
metrisch übersetzt von Adolf Dux. Leipzig; F. A. Brockhaus. 1858. 

1 A Zalán fu tása . Budapest, 192G. 
1 EPhK. 1913. 587. sk. lk. 
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magyar előidőből. Előadta Pettényi Gyöngyössy János. Nagy-Károljban. 
Gönyei Gábor által. 1824. 

Tagadhatatlanul van valami érdekesség abban, hogy egy esztendővel a 
Zalán Futásának sikere előtt ilyen német tündérrege is olvasóközönségre talált . 
De még érdekesebb az a szellem, amely ebben a fordításban megnyilatkozik. 
Gyöngyössy János ugyanis nemcsak bővebb 1ère ereszti forrását , hanem a maga 
nemzeti álláspontját is erélyesen kihangsúlyozza benne. Hos-szadalmas ajánlá-
sában a nemzeti irodalom fontosságát emlegeti és önérzettel mondja: „Ami en-
gemet illet, aki nevendék koromtól fogva nemzeti nyelvünk virágzása iránt 
mindég határtalan buzgósággal lángoltam, mindég tet tem annyit, amennyit 
— körnvületeimhez képest — lehetett. Közelebbről, kiváltképen közép- és 
köz-míveltségtt magyarjaink számokra készítettem ezen jelenvaló versezetet, oly 
céllal, hogy az ő kezeik között eddig elé forgott régi darabocskáknak helvjöket 
talán szerencsésebben bétölthetné." De gondol a magyar földmívelőkre és kéz-
mívesekre is, amikor müvét közzéteszi, mert tudja és hangoztat ja , hogy azok 
sem nélkülözhetik az értelmi napfényt. 

A versezet irodalmi méltatását nagyjában helyesen szövegezi meg Tóth 
Béla,3 mondván: „A könyv az eposz és a rege külformáinak érdekes vegyüléke, 
melyet a népies tündérmesék motívumai szőnek át . Az előhang az eposzi expo-
sitiót és invocatiót a közönségnek a regékben lá to t t megszólításával fűzi 
össze. A költemény még nem néprege, de sok közössége van a népmesékkel. 
Árpád népmesei hős módjára esik á t tündérkirálynéjával való szerelmi kaland-
ján." Osupán a népmesei elemek hangoztatása helyére kell az osztrák regeköl-
tészet motívumait tennünk, mert Gleich a tündérrege minden bonyodalmát 
onnan tanulta. 

Gyöngyössy János versének megindulása nemzeti lendületre vall. Míg 
Gleich egyenesen a mesemondásba kezd, a magyar verselő a magyar honfogla-
lásról elmélkedik, Att i láról és Álmo-ról, megtartván Álmosnak ezt a forrásá-
ban lelt elnevezését. Csak ezután a kis kitérés után indul meg a mese. A hí-
vebben fordított részek szemléltetésére ime a kezdet: 

Gleichnél: 

Die Thurozer Gespannschaft ist 
ringsum von Himmelhohen Gebirgen 
umschlossen, deren ungeheuere Wal-
dungen und finstere Beighöhlen ein 
schauerlich angenehmes Schauspiel 
•dem Wanderer darstellen. Berühmt 
ist eine dieser Höhlen am Berge 
Tlasia, wovon ehmal folgende Sage 
umhergieng. Als im neunten Jahr-
hunderte die Macht der Ungarn un-
ter ihrem Anführer Almo furchtbar 
ward allen übrigen Nationen, da 
zeichnete sich dessen Sohn Arpad 
vorzüglich durch seinen Muth und 
seine Tapferkeit aus. Er war ein 
junger rüstiger Mann, von liebens 

Gyöngy össynel : 

Fellegeket meghaladó 
Kőszirtokkal van körül-
véve a Thuróczi Megye, 
Melynek borzadva örül 

A néző; e sok Százados 
Erdőkkel ékesített 
Sorhegyben, a Teremtésnek 
Első napján készített 

Sok roppant setét Barlangak 
Vágynák Boltra formálva, — 
E pompás Környben Almő, 
Táborával megállva. 

Vitézivel, Kardjokat , egy 
Időre, letétette, 
S győzedelmes Karjaikat 
Itten megpihentette. 

3 IK. 1926. 294. 1. 
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würdiger Bildung, aufgewachsen im 
Kriege und unter Waffen war zwar 
sein Herz demnoch nieht verwahr-
lost, doch unbekannt waren ihm noch 
bisher sanfter Gefühle geblieben. 

.Mint az Esthajnal-Csillag, a 
Többieknek Sorában, 
Ügy tündöklött ki eggy I f j ú , 

Az Álrnó Táborában; 
Árpád vala e deli Hős, 

Almó Vezér Gyermeke, 
Derék Vitéz, gyöngy termetű, 
A Természet Remeke. 

A Kert patyolat Rózsája 
Huszonkétszer hervadott — 
El, miólta a Magyarok 
Istenük Léteit adott 

Ezen Ilerczegi I f júnak ; 
S első Teremtésének 
Emberében több Ajándék, 
(Mint mit e Remekének 

Oszta) nem vólt. — A szép Testben 
Szép Lélek is lakozott, 
A Természet erre mindent 
Pazérolva halmozott. 

Mint eggy Párószi Márványból 
Phidiásztól kimettzett 
I f j ú Herkulesz, e Hősnek 
Termete akként tetszett. 

Orczájának Liliomát 
Hajnalpiros festette, 
Szikrázó Szem, s méltóságos 
Nézés dicsőítette; 

Sámsoni Kar ja sok i f jú 
Fát tőből kitekere, 
S csak puszta izmos öklével 
Sok Vadat agyon vere. 

Bátor Szíve, villám Esze, 
S nagy hadi-Gyakorlása, 
Vólt az akkori vadon Nap-
Nyúgotnak Bámulása. 

Bár nemes Szívét a véres 
Fegyvereknek zörgése 
El nem vadítá, de még sem 
Vólt gyengéded Érzése 

Még eddig a Szerelemre, 
Pedig úgy megbájola 
Minden Szüzet, hogy ki-látá. 

Szive érte lángola. 

A bőbeszédű felöntésnek eléggé ízléstelen példája már a megindulás is. 
A 8 lapos német rege csak így nőhetett 104 lapos verselménnyé. Amikor Árpád 
a csodás vidéken jár, a német szerző szerint: „streckte sich am Eingange der 
Höhle und entschlief". Gyöngyössy azonban az elalvás előtt még fohászt ad 
az ajkára, majd szendergésében az Istennel szól í t ta t ja meg, jóslattal és figyel-
meztetéssel halmozza el. Jellemző az Űr intésében ez a néhány versszak: 

Most Áldásom maradjon 
Raj tad, s Nemzeteden a mely 
Soha alább ne hagyjon 

Nemzeti Virtusaiban ; 
Buzgó Tiszteletemet 
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Mindörökre megtartsátok, 
S áldjátok Szent Nevemet! 

Ki Szent Fiam Érdemeit 
Magáévá nem teszi, 
Földi s örök Boldogságát 
Tőllem soha nem veszi; 

De ki Bennem hízik, reményi 
S megtar t ja Törvényemet, 
Ha könyörög s iparkodik, 
Megnyeri Kegyelmemet. 

A verselőnek szava különösen o t t árad, ahol leírást vagy párbeszédet 
kell fordítania. A tündérről pl. Gleich csak ennyit mond: „eine der reitzendsten 
Mädchengestalten erblickte, welche sich des Künstlers Phantasie schaffen 
kann". Gyöngyössy ezt így tolmácsolja: 

Eggy Leány — az emberinél 
Több Kellemmel ragyogva — 

Félisteni Méltósággal 
Ott álla mosolyogva. 

Eggy Apellesz, egy Párrház , s eggy 
Corraggio Képzelete 
Teremtménye, csak Mázolás 
E Szépségnek mellette. 

A barlang szépségét Gleich csak jelzi; Gyöngyössy naiv elképzeléssel 
hosszadalmasan be is muta t j a . Árpád o t t t ö l t ö t t három napjáról a német 
szövegben csak ennyi van: „Drei Tage verflossen und, er ahndete es nicht". 
Magyar szerzőnk alig tud betelni a színezésével: e részlete e lőt t így sóhajt 
fel: „A Szív titkos Érzésébe Mártani tanúi t lenge Tolladat, ó Wieland adjad 
Kölcsön nékem, mert gyenge Festő Ecsetem ezen egy Pár első Szerelmesnek 
Eleven Rajzolására Nem t a r t j a érdemesnek Magát ; isteni Rafáel! Jöj j segít-
ségül nekem, Segítsd, kérlek, Ecseteddel Erőtelen Énekem!" A barlangi álmot 
is szellemjelenéssel szinezi; At t i la jelenik meg és utasí t ja harci kötelességeire 
az i f jút . Gyöngvöesy találmánya az is, hogy szarvas vezeti ki a rengetegből 
Árpádot és vezeti vissza az újabb látogatáskor. Nyilván a monda csodaszarvasa 
ez a „régi kedves szarvas"! 

A párbeszédek hangját eléggé szemlélteti ez a jelenet: 

Árpádat Kedvessétői vett Ezer Csókot ragasztván, fel-
Búcsúja szomorítá, Pa t t an t Paripájára. 
De Lovának meglátása „Pá, Kedves!" hátra köszöne 
Ujjalag felvidítá; Mezítelen Kardjával 

Mazarnáját megölelé Még egyszer, s eltánczoltatott 
Még egyszer s Ajakára Sárkány Paripájával. 

A legjellemzőbb azonban a jóslat, 

Gleichnél: 

Sie verkündete ihm, dass er seines 
Vaters Nachvolger, die Krone seines 
Volkes, und der Gründer eines mäch-
tigen Stammes werden würde, wo-
von es freylich erst in spätem Zei-

amelvet Árpád Mazarna ajkáról hall. 

Gyöngyössynél : 

Keád dicső tettek várnak 
Nagy Nemzeted Javára , 
Midőn Atyád Halálával 
Jutsz Ország Kormányára; , 

Fejedelmévé lész eggy oly 
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ton einigen gelingen würde, sanfte 
Sitten zu verbreiten. Bey deinem 
Volke, sprach sie, wird Edelmuth 
stets erblich bleiben, von allen Na 
tionen wird auch mehr als einem 
Jahrtausende noch der Name der 
Ungarn mit Bewunderung genannt 
werden, und Tapferkeit und Seelen-
grüsse das Erbteil ihrer Söhne seyn. 
Nie werden drohende Gefahren sie 
beugen; wenn Tugenden aus andern 
Ländern fliehen, werden sie bey 
Euch noch in der Bliithe prangen. 

Dicsőséges Nemzetnek, 
Melytől Europa minden 
Nemzetei reszketnek, 

Mindaddig, míg a Puhaság. 
A Pallérozás örvé 
Alatt , mint a Pestis, reá 
Ragadván, meg lesz törve 

Oroszlányi bátor Szíve, 
S nemzeti Szabadsága, 
S míg idegen Férgek által 
Hervad nyíló Virága. 

Sok inczifinczi idegen 
Éhes Sáskák tóldúlnak 
Majd Keblébe, s tarka-barka 
Pántlikákkal kódúinak 

Előbb csak Kenyeret, s végre 
A Kölyközni akaró 
Idegen Kuvaszként lészen 
Gazdáját is kimaró. 

Felséges Koronája is 
Fog sokféle Kezeken 
Megfordulni, sok Századok 
Változó Eltelteken 

Keresztül; de soha addig 
Nyugalomban nem leszen, 
Míg magának egy örökös 
Fejedelmet nem veszen 

Azok közzii], kik a fényes 
Habsburgról mondott Háznak 
Gyökeréből Ausztria 
Név alatt kicsiráznak. 

Azomban Boldogságának 
Két pohara rendesen. 
Számos Évek Során, addig 
Még nem lehet teljesen. 

Míg sok gyülevész Zsellérje 
Magyarrá nem változik 
Mind; s Istenének csupán egy 
Oltárnál nem áldozik. 

Ez mutat ja , hogy Gyöngvössy versezete a dinasztikus hűségnek hirde-
tő je ; ezzel a jóslattal illeszkedik bele abba az osztrák birodalmi költészetbe, 
amely Hormayr törekvései nyomán ezt a késői magyar h a j t á s t fejlesztette 
Gleich regéjéből.4 Alszeghy Zsolt. 

4 Erről a költészetről v. ü. Boronkay Antal : Az osztrák és a magyar tör-
téneti ballada. Bpest, 1936. 12—16. 1. 
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Mátyás Király. Emlékkönyv. Születésének ötszázéves fordulójára. Szer-
kesztette Lukinieh Imre. A Korvin Mátyás magyar-olasz Egyesület megbízásá-
ból kiadja a Franklin-társulat. Budapest, 1940. I. k. 574 1., II. k. 524 1. 

Ez a díszes emlékkönyv igen gondos szerkesztői terv alapján készült; 
nagyon alapos tanulmányok világítják meg benne Mátyás politikáját és korát, 
az ország társadalmi és gazdasági állapotját uralkodása idején, s Magyar-
ország kulturális helyzetét. Bennünket e helyen az irodalmi vonatkozású 
tanulmányok érdekelnek. 

A legrészletesebb és legmélyebb köztük Kardos Tibornak száz lapot be-
töl tő műve: Mátyás király és a humanizmus. Legfontosabb megállapításai: a 
humanizmus megindulása nem jelent ellentétet az Egyházzal, sőt az Egyház 
munkája nőikül a humanizmus el sem képzelhető. Mátyás humanista udvara 
Vitéz János váradi udvarában talál ta még "min tá já t . A renaissancenak is 
megvolt a maga vallásossága, ez virágzott ki Mátyásban. Ennek a vallásos-
ságnak nagy szerepe van a humanista uralkodó egyéniségének kialakulásában. 
(A dolgozatnak ezek a — Mátyás lelkiségét bemutató lapjai meglepően újak 
és meggyőzők!) Érdekesen egyéni Mátyás történetszemlélete s ennek érvénye-
sítése életében. Maga a humanitás-gondolat is személyes jellegű nála. Udvará-
nak nemcsak humanistáit látjuk, hanem a gondolatokat is, amelyekkel társal-
gásuk foglalkozott. Ez a szellemi élet annak az életstílusnak volt a természe-
tes hajtása, amely a magyar király jelleméből kisugárzott. 

Kerecsényi Dezső cikke: A magyar irodalom Mátyás korában. Az előbbi-
nél összefoglalóbb jellegű. Érdekes az a rámutatás, hogy Mátyás kora Wal-
laszkynál a magyar irodalmi fejlődésnek jelentősen új korszakaként szerepel. 
Kardos megállapításaival szemben erősen hangsúlyozza az ellentétet a humaniz-
mus és a középkori latinság között. Ezt a történeti munkákon m u t a t j a be. 
A tanulmány derék-részében ő is Mátyás udvarának magyar humanistáiról szól. 

Solt Andor: Mátyás király a magyar szépirodalomban. Az Emlékdaltól 
kezdve áttekinti mindazokat a jelentős termékeket, amelyek Mátyás alakját 
elevenítik fel: célja az, hogy a különböző korok Mátyás-elképzelését azok lelki 
képének bemutatására használja fel. Ebből a szempontból érdekes tanulmány. 

Mátyás könyvtárával több tanulmány is foglalkozik. Fitz József írása 
Mátyás alakján keresztül vezet el a könyvtár anyagának megismertetéséhez, 
muta t j a be a kcnyvtár fejlődését, általában a kor könyv-érdeklődését. Hoff-
mann Edith a könyvek művészi vonatkozásai révén ismertet meg a könyvgyűjtő 
királlyal, Végh Gyula a Corvin-kötések művészi típusait elemzi. A három ta-
nulmány kiegészíti egymást; világos számotadás arról, amit ma e könyvtárról 
tudhatunk. Fitz tanulmánya az első magyarországi nyomdáról is tájékoztat, 
majd a külföldi nyomdák magyarországi megrendeléseiről. Mátyás idejében. 

Irodalomtörténet 9 
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A hatalmas kötetek egyes tanulmányai azonban más címek alatt is sok 
érdekes irodalomtörténeti vonatkozást tartalmaznak; hálát érdemel a Korvin 
Mátyás Egyesület azért, hogy ezeket az értékes dolgozatokat összegyűjtötte 
s velük a nagy király emlékét megünnepelte. K. P. 

Dénes Zsófia : filet helyett órák. (Egy fejezet Ady életéből.) Bp., 1940. 
Pantheon. 269. 1. 

Az Ady-irodalom rengetegében kevés olyan kedves és vonzó olvasmány 
található, mint Dénes Zsófia közvetlen visszaemlékezései. Finom és jellemző 
portré Ady lelkivilágáról és belső haldoklásának különböző fázisáról. Az író 
Ady menyasszonya volt, de édesanyjának tiltó szavára (Ady vérbaja miatt) 
nem lett frigy a szerelemből. Barátságuk azonban, frázis nélkül, a sírig tar-
tott. Dénes Zsófia Ady életének szerényen félrehúzódó és éppen ezért alig 
látható pillére volt Léda és Csinszka között. Mindkettőnél nőiesebb és ezért 
is rokonszenvesebb, talán azért, mert passzivitása soha sem csapott Ady tüzé-
vel az égig. Hiányzik belőle Léda féktelen viharzása és beteges faji cézaro-
mániája, de Csinszka tépett lelkiségétől is mennyire távol áll. Mindkettőt a 
hiúság vezette a férfi-zsenihez, Zsukát — ahogy Ady kedélyesen nevezte — 
egy szavakkal alig körülírható, azokénál eszményibb szerelem, amely érzé-
sünk szerint, ha Adyval házasságra kel, mély szeretetének heroizmusánál 
fogva, sokkal hivatottabb lett volna a költő sorsát az egészség és a „patyolat 
üzenete" felé irányítani. 1913-ban ismerkednek meg, amikor Adyt már az 
akaratgyengeség legsúlyosabb kényszerképzeteinek egész sora vette körül s 
képtelen volt menyasszonyáért is lemondani az alkohol, a nikotin, a morfium 
és az amorális tucatszerelmek mérgező mákonyáról, — még ezután is óriási 
hivatás várt volna arra a tiszta, eszményi nőre, akit a költő igazán szere-
tett. Lédához Adyt csak az érzékei és a külsőségek egyéb ,varázsa' láncolta, 
Csinszkához a már öregedő íérfi fiatalság utáni vágya, Zsukához — a szere-
lemnek őszinte felemelő érzése. Szépen bontakoznak ki a könyvből Ady iránti 
szerelmének eredői és hatása s az a mindenekfelett álló, időn és személyeken 
diadalmaskodó, a szellem nagyságának szóló szeretet, amely Adyban hibáival 
és erényeivel együtt egységbe tudta fogni a beteg és szenvedő embert a 
nagy költővel. A művészien lírai hangoltságú élménybemutatás értékes része 
Ady kedélyvilágának és költői megnyilatkozásainak velekapcsolatos fel-
tárása, az „élet helyett órák" tragikus és felejthetetlen emlékei. Ady köl-
tészetének tagadhatatlan finom szálai fűződnek Zsuka alakja köré. És ha a 
halhatatlanság szédítő ormaira nem is kísérte el Adyt Léda vagy Csinszka 
mindentvállaló fanatikus lázával, annál mélyebben és tisztábban ragyog élete, 
mint az örök nőeszmény megtestesítője, Ady magányos alakja mellett. Zsuka 
nem kápráztató csillag, de meleget és nyugalmat sugárzó pásztortűz Ady 
mellett, melynek odaadó szeretetsugarában hányszor olvadhatott fel a beteg-
ség és az önmardosás valóságának tisztultabb pillanataiban a zseni Ady 
Endre. Dénes Zsófia könyvének második felében három nőről rajzolt újszerű, 
világító portrét: Lédáról, Csinszkáról és Ady anyjáról, Édesről. Mindegyik 
bemutatásánál az igazságra törekedett. Ady férfibarátainak jellemzése viszont 
kissé bágyadt, kevésbbé tudott a lelkükbe pillantani, de ahogy Édes alakját 
elénkvarázsolja, szerető és gondos anyai szívét kitárja, annyi mélységes em-
beri vonást őriz meg erről a kétségtelenül sokat szenvedett nagyasszony-anyá-
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ról, hogy ennek az írásművészet szempontjából is az emlékezések legélőbb 
lapjait köszönhetjük. Az új Ady-könyv legrokonszenvesebb vonása az eddigi 
memoárokkal szemben az a tiszta erkölcsi felfogás, amely minden személyes 
ellenérzést vagy bántalmat félretéve az igazság és mégis a szeretet jegyében 
mutatja be Adyt és életének tükrözőit. Dénes Zsófia könyve, melyhez néhai 
Ady Lajos írt meleghangú előszót, — élmény és tanulság. 

Kozocsa Sándor. 

Papp Márta: lirutus Mihály és Báthory István magyar humanistái. 
(Értekezések a magyarországi latinság köréből. 2.) Bp., 1940. 87 1. 

Az előttem lévő dolgozat Brutus Mihály munkái és levelei kapcsán vilá-
gítja meg Báthory István humanista udvarát. Szigorú gondossággal ellenőrzi 
hőse életrajzi adatait, józan mérséklettel marad kitűzött feladata mellett, az 
udvar többi humanistáját csak a Brutus-ezal vál tot t levelek vonatkozásában tár-
gyalja. De éppen ezzel éri el, hogy maguknak a leveleknek megvilágításában 
sok újságot tud mondani. Hasznos előtanulmány ez a kis értekezés Báthory 
humanista udvarának rég óhajtott kimerítő bemutatásához. G. Ii. 

Pálos L. Ferenc: Kovács János Márk énekeskönyvének szerepe a kato-
likus egyházi ér.ekretorinok történetében. Pannonhalma, 1940. 95 1. 

A katolikus egyházi ének története nálunk még feldolgozatlan. Jénáki 
Kájoni-tanulmánya az egyetlen kimerítő forrástanulmány (1911). A XIX. 
század elején meginduló reformnak sok érdekes adata kerül elénk Horváth 
Konstantin forrásközléséből (1937). Pálos Ferenc értekezése ennek a reform-
nak egyik alig ismert munkásáról, Kovács János Márk bencés szerzetesről szól. 

Dolgozatának elején a magyar katolikus egyházi ének fejlődésének tör-
ténetét próbálja megrajzolni. Sajnos, sokszor megelégszik a megbízhatatlan 
előtanulmánnyal is ; így ismétli azt a megállapítást is, hogy Illyés István 
maga fordított zsoltárokat, noha köztudomású, hogy csupán protestáns zsol-
tárokat katolizált. Közvetlen szemléleten alapszik, amit Bozóki és Szentmihályi 
énekgyüjteményéről mond. Ennek a két énekeskönyvnek igazi értékelését 
azonban nem adhatja ; reméljük, további munkálkodása során erre is sort kerít. 

Az értekezés tulajdonképeni anyaga mintaszerű gondossággal van ki-
dolgozva. Maga az életrajz is pontos, kézirati források alapján készült. Az 
énekeskönyv története, bírálata is becses. A szorosan vett méltatás kapcsán 
sokszor érdekes megállapításokat olvasunk más énekek eredetéről is, mint 
például azt, hogy a „Most lett a kenyér" kezdetű ének Maracskó Anzelm val-
lásos költeményei közt kerül legelőször elő. Függelékül közli Kovácsnak „Az 
énekes karnak szeplői és szabályai" című kéziratát. 

A tervszerű, nagy utánjárással készült dolgozat elismerést érdemel. 
G. K. 

Magyar Irodalmi Ritkaságok. Szerkeszti Vajthó László 43—51. számok. 
Kir. Magy. Egyetemi Nyomda, Budapest. 

A magyar középiskolai ifjúságnak ez az irodalmi vállalkozása kil-эпс 
új kötettel gyarapodott. Örömmel állapítjuk meg, hogy folyóiratunk legutóbbi 
kritikája nem hangzott el hiába: az újabb kötetek egyre jobban visszatérnek 
az eredeti elgondoláshoz, a kiadás munkájában egyre több részt kapnak 
maguk a tanulók is. A legtökéletesebb ebből a szempontból Medgyesi Pál 

9* 



132 BÍRÁLATOK 

LKLKI ÂBÉCÉ-jének kiadása (46. sz.), melyet a budapesti református gim-
názium VIII . osztálya rendezett sajtó alá. Medgyesi a XVII. századnak egyik 
legérdekesebb magyar lelkipásztora ; az ifjúság könnyen megismerheti egyé-
niségét Császár Károly gondos tanulmányából (1911), megértheti jelentőségét, 
törekvéseit. A PRAXIS PIETATIS új kiadása (1936) nagyon világosan 
mutat reá művei aktuális értékére, hasznára a mai magyar református lélek 
szempontjából. Ennek a haszonnak tudata vezette az ifjúság lelkes tanárát, 
dr. Bácsy Ernőt, amikor tanulóinak figyelmét erre a műre irányította. Okos 
dolog volt, hogy erről az értéktudatról magukkal az ifjakkal tétet vallomást. 
Az egyik rövid, de értelmes képet rajzol emberi jelentőségéről, a másik a bib-
liához való szoros kapcsolatát elemzi, a harmadik nyelvének sajátságait figyeli 
meg. A bibliai utalások feloldása mutatja, hogy a kiadó ifjak valóban elme-
rültek Medgyesi tanításában, a kiadásból lelki hasznot igyekeztek meríteni. 
Szeretnők, ha sok ilyen — igazán ifjúsági — kiadvány látna e kötetek között 
napvilágot, mert ezeknek kétségtelenül megvan a haszna; nem hivalkodás, 
hanem átértés vezeti a kiadókat. A tanár t is, az ifjakat is elismerés illeti. 

Dr. Bajusz Györgyné leánygimnáziuma Madách Imre verseinek teljes 
kiadását kezdi meg a vállalat 48. kötetében. A kiadás elveiről a rövid be-
vezetés csak annyit árul el, hogy a múzeumi szöveget közlik. Jegyzetek és 
utalások csak a teljes gyűjtemény végén lesznek. A kiadás ellenőrzése tehát 
nagyon nehéz; azt sem látjuk világosan, mennyi itt a növendékek munkája. 
Tagadhatatlan, szükség volt Madách lírájának hű kiadására ; csak örülhetünk 
annak, hogy végre itt megkapjuk. A gyűjtemény nem időrendi sorrendben 
közli a verseket, hanem „amint költőjük életének legutolsó hónapjaiban sajtó 
alá rendezte". Épp azért „a költemények élmény szerint való összetartozása" 
— ami az előszó szerint az eddigi közlésekből igen kevéssé világosodik meg • -
itt is elmosódik. Hisszük, hogy az. ígért jegyzetek ebben is eligazítanak. De 
az kétségtelen, hogy ezt a munkát maguk a tanulók nem végezhetik el; a 
kiadást tehát úgy kell tekintenünk, mint az intézet tanárainak az ifjúság 
adakozásából napvilágot látó munkáját. Az örvendetes, hogy a versek meg-
jelennek, de — elveink annak megvallását követelik, hogy — szívesebben 
láttuk volna őket más sorozatban. 

A sorozat 49. száma Reviczky Gyula prózai dolgozatainak közlését kezdi 
meg. A sajtó alá rendező — a budapesti Vörösmarty-gimnázium önképző-
körének közreműködésével — dr. Horváth Imre. Az intézet igazgatójának 
előszava a megválogatást az ifjúság munkájának mondja ; magunk csak a 
cikkek lemásolását érezzük annak. A kis kötet rokonszenves hódolat a szá-
zadvég egyik legkimagaslóbb költőegyénisége előtt. Tizenhárom cikket közöl, 
változatos, a költő gondolkodását és irodalmi elveit sok oldalról megvilágí-
tókat . Ez a megválogatás teljes elismerésünket érdemli ki. 

Riedl Frigyes egyetemi előadásainak sorozata is két új kötettel gaz-
dagszik: a pestszenterzsébeti gimnázium ifjúságának költségén dr. Somos 
Jenő tanár a Mikszáth Kálmánról tar tot t előadást, a budapesti XIV. ker. 
Szent István-gimnázium ifjúságának közreműködésével dr. Somogyi Ferenc a 
magyar dráma történetének második részét tette közzé. Értékben és érdekes-
ségben az első (47. sz.) felülmúlja a másodikat (44. sz.). Riedlnek sok egyéni 
megfigyelése van; ezeket Mikszáth egy-két munkájából vonja le, és így az ifjú 
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ság nemcsak Mikszáth egyéniségét, hanem azt is megismeri e kiadványból, 
hogyan kell irodalmi művet olvasnia. A kis kötetnek ez a nevelő értéke a leg-
fontosabb. 

A budapesti Berzsenyi gimnázium Vajthó szerkesztésében Berzsenyi-
breviáriumot tett közzé a vállalat 45. kötetenként. A költségeket az intézet 
baráti köre fedezte. Elismerés illeti a gimnáziumot, hogy a névadó költő meg-
ismeréséhez ezt a módot választotta. Minden breviárium egyéni megválogatás 
eredménye; ez a kötet is azt a Berzsenyit mutatja, akit Vajthó szeme lát a 
két század határmesgyéjén. Az kétségtelen, hogy Berzsenyinek a költői jelen-
tősége a nagyobb; magunk tehát nem tudjuk helyeselni a prózai szemelvények 
túlsúlyát. A versek között sajnálattal nélkülözzük az Eszterházv Miklóshoz 
írt ódát. A pesti magyar társasághoz írt levelet. Ámde el kell ismernünk, hogy 
a gondolat helyes, és örülnünk kell, hogv a tanuló ifjúságnak ez a könnyen 
forgatható kötet Berzsenyit újra közelebb hozza a lelkéhez. 

Dr. Lázár Piroska leánygimnáziumának ifjúsága Beöthy Zsolt irodalom-
elméleti előadásainak első részét bocsátotta sajtó alá. Megvalljuk, hasznosabb-
nak tartottuk volna a XIX. század költészetéről t a r to t t előadás közzétételét; 
Beöthy egyénisége abban közvetlenebbül hatott volna az ifjú olvasóközönségre, 
iskolai tanulmányukat is az jobban támogatta volna. Az irodalomtörténet el-
méleti kérdései azóta sok új szemponttal gazdagodtak; már pedig az ifjúság 
ebben még nem képes történeti szemléletre. Viszont az is kétségtelen, hogy 
nagyon sok maradandó érték van ebben az előadásban is : az irodalomtudomány 
csak hálás lehet a lelkes kiadónak. Nagy mestere iránt való háláját azonban 
azzal mutathatná meg legjobban, ha majd az utolsó kötetben megvilágítaná 
ennek a tanulságos elméletnek kor-hátterét. 

Végül még Károlyi Gáspár Két könyv című munkájának új kiadásáról 
kell megemlékeznem. Ezt annak idején a sorozat 5. köteteként a budapesti ev. 
leánykollégium tette közzé. Most ugyanez az intézet Harsányi András gondo-
sabb másolatában adja. A kiadás hitelességénél is fontosabb az, hogy Harsányi 
igen tanulságos bevezetésben rajzolta meg azt a szellemi környezetet, amely-
ben ez a munka megszületett. Ezzel a kis kiadvány valóban a magyar XVI. szá-
zad lelkiségének megvilágítójává vált. Tudományos érték szempontjából az új 
sorozatnak ez a legbecsesebb darabja. 

A Magyar Irodalmi Ritkaságok vállalata valóban megérdemli Négyesy 
íjászlónak elismerését: „Oly szép dolog ez és oly meghatóan emlékeztet irodal-
munk történetének legszebb legendáira!" Az ötvenedik kötet megjelentékor 
folyóiratunk is kötelességének érzi, hogy hálával és elismeréssel emlékezzék meg 
a lelkes szerkesztőről: Vajthó Lászlóról, akinek törhetetlen optimizmusa és 
példát ritkító áldozatkészsége a vállalkozást megteremtette. Kritikai megjegy-
zéseink csak a tökéletesítésben szeretnének segítségére lenni, hogy ez a nemes 
vállalkozás annál hasznosabb és eredményesebb lehessen. K. P. 
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Akadémiai Értesítő. — 1940. 470. sz. Hekler Antal : Mátyás király, a 
renaissance uralkodó. A méltatás megemlékezik Mátyás irodalmi jelentőségéről 
is. Janus Pannoniusról megállapítja, hogy az ő költészetével indul meg a 
magyar hazafias líra, mert ő mondja ki először, hogy a magyarság az egész 
emberiség bűneiért szenved. Janus és Vitéz mellett kiemeli Handó György 
pécsi prépost szerepét, a Thurzé-család humanista működését. — Budapest-
székesfőváros művelődéstörténeti jutalmának bíráló bizottsága nagy elisme-
réssel ajánlja jutalomra Pukánszkyné Kádár Jolán kéziratát : Magyarnyelvű 
színielőadások Budán és Pesten a Nemzeti Színház megnyitása előtt. — Az 
üdvözlő beszédek sorában Melich János osztályelnök méltat ja Rédey Tivadar 
tudományos pályáját, Zlinszky Aladár munkásságát és Keményfy János cik-
keit és bírálatait. — Kornis Gyula osztályelnök Szekfű Gyula egyéniségének 
és munkásságának jelentőségét rajzolja meg. 

A Néprajzi Múzeum Értesítője. — 1940. 1—2. sz. Szendrey Zsigmond 
és Szendrey Ákos: Mutató a magyar szokás- és babonaszótárból. Rendkívül 
érdekes szemelvény a szerzők szótárából, amely a magyar néphit gazdag vilá-
gát van hivatva bemutatni. — Dincsér Oszkár: Népdalgyűjtés Erdélyben. 
A gyűjtött szövegek között P. Horváth Ádám gyűjteményének darabja: De 
mit töröm fejemet. 

A Szent István Akadémia Értesítője. — 1939. Radó Polikárp: Magyar-
ország legrégibb liturgikus könyve, a Szelepchényi-kódex. XI. századi evan-
gelistarium. Frank eredetű, de Magyarország részére írták. Korban megelőzi a 
Hahóti-kódexet. 

Corvina. — 1940. 1. Ladislao Bóka: Árpád Tóth. Rövid méltatás. 
— 2. Béla Bíró: Francesco e Giorgio Szoldatics. A két magyar festő olasz 
kapcsolatai és pályája. 

Debreceni Szemle. — 1940. április. Molnár József: Levél Hajdúnánásról. 
A könyvtár érdekességeinek számbavétele. — Clauser Mihály: Budai Parme-
nius István. Emlékének felidézése abból az alkalomból, hogy Amerikában szob-
rot akarnak állítani neki. — Verzár Frigyes: Erasmus magyar orvosa és 
magyar barátai. Az orvos: Johannes Antonius Kassai. Ennek a közvetítésé-
vel kapta meg Erasmus a böjti mentesítést, a budai pápai követ szövegezésé-
ben. Magyar barátai: Jacobus Piso Borsody, Oláh Miklós, Johannes Henkel, 
két Turzó gróf. — Kozma Antal: Borostyám Nándor párizsi magyar folyó-
irata negyven évvel ezelőtt. A Revue Franco-Hongroise keletkezésének és irá-
nyának ismertetése. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1940. 1. Huszti József: Nimethy 
Géza emlékezete. A tudós mellett a költőt is méltatja: ez a költészet a holt 
leányzónak, a hervadhatatlannak, a klasszikus világ örökifjú szellemének életre-
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bűvölése Minerva igazi papjától. — Hajnóczy Iván: A legrégibb hazai Horatins-
emlék. A Szent Istvánról szóló kisebb legendában a IV. k. 9. ódájának né-
hány átírt sorát találja. — Jancsaó Elemér: Egy régi magyar szabadkőmíves 
tmlék. A XVIII. század végéről apalogikus maximák. — Angyal Endre: Nico-
la us Avancinus és Nádasdy Ferenc. A nagy jezsuita drámaíró összegyűjtött 
drámáinak első kötetét Nádasdy Ferencnek ajánlotta. 

Erdélyi Helikon. — 1940. 5. Asztalos István: Hogyan kezdtem írni? 
Novellisztikus rajz írói pályájának kezdetéről. — 6. Tavaszy Sándor: Orbán 
Balázs. Szeretettel rajzolt életkép. 

Esztétikai Szemle. — 1940. 1. Barta János: Vázlat Kosztolányi arc-
képéhez. Lelkéből a magasabbrendü affektivitás hiányzik, de annál elevenebb 
az a furcsa élet, amely a lélek alsó emeletén zajlik. Elbeszélőművészete a 
részvét és filozófia találkozásából született. 

Felsömagyarországi Tanügy. — 1940. 4. Vihar Béla: Kaffka Margit 
miskolci emléke. 1902—1906 közt lakott Miskolcon. Ennek az időszaknak em-
lékeit keresi össze. 

Helicon. — 1940. II. к. Béla Zolnai: La ballade épique. Igen érdekes 
tanulmány a ballada műfajának kifejlődéséről. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1940. II. Horváth Cyrill: Szilády 
Aron. (2.) Bámutat verstörténeti jegyzeteinek értékére, a Balassi-kiadás jelen-
tőségére, a Régi Magyar Költők Tára hatalmas tudományos kincsére, szöveg-
kiadásainak tudós gondjára. — Kristóf György: Petőfi Erdélyben. (2.) Rajon-
gása Erdély iránt; Bem oldalán; utolsó napjai. — Cser László: Vörösmarty 
4s Horatius. (2.) A nagy gonddal gyűjtött párhuzamok a magyar költő ifjú-
kori verseinek forrásaira világítanak reá. — Adattár. Garay János levelezése 
atyjával és öccsével. (2.) — Csokonai-irodalom 1908—1938. — Szemere Mik-
lós kiadatlan leveleiből. — Százéves balatonfüredi panaszkönyv. 

Koszorú. — 1940. 4. Gáspár Jenő: Endrödi Sándor levelei és kiadatlan 
versei a Petőfi-házban. Az adományozó: Mihálkovics Elemér. 150 levél, sok 
megjelent és néhány — gyűjteményeiből kihagyott vers. 

Láthatár. — 1940. 6. Parádi Ferenc: A húszesztendős kolozsvári Mi-
nerva. A magyar könyvkiadóvállalat munkájának bemutatása. — 8. Környei 
Elek: A pozso-nyi Toldy-kör ma. Rövid ismertetés. 

Libanon. — 1940. 2. Zsoldos Jenő: Egy ismeretlen magyar zsidó író. 
Hirsch Zsigmond írói pályájáról. — Zsoldos Jenő: Arany László és az izraelita 
Magyar Egylet. Arany János fia tagja volt az Egylet felolvasási bizottságá-
nak, javaslataival tevékenyen vett részt annak munkájában az 1862. évben. 

Magyar Könyvszemle. — 1940. 2. Varjas Béla: Balassa Istenes Énekei-
nek első kiadása. A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár egyik ismeretlen kiadvá-
nyában véli felismerni a bécsi editiót, amelyre a nagyszombati 1699. évi ki-
adás hivatkozik. Ennek betűrendszere Rickhes Mihály nyomdájára vall; dúcai 
közül négy Hajnal imádságos könyvének, öt Pázmányénak dueaival közös, 
tehát ezek már 1642-től Pozsonyban voltak; a bécsi kiadásnak tehát 1640 
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előtt kellett megjelennie: •— Zoványi Jenő: Kutatások a Bujdosú Magyarok 
Füstölgő Csepüje szerzője után. A mű Nagvszöllősi Mihály munkája. (NB. 
Ineze Sándor már 1935-ben Szöllősi Mihály szerzeményeként adta ki!) 

Magyar Nyelv. — 1940. 3. Varjas Béla: Egy XVI. századi magyar 
nyelvű orvosi kompendium. A marosvásárhelyi Teleki-könvvtár magyarnyelvű 
orvosi kompendiumát ismerteti. Lencsés György művének tar t ja ; keletkezésé-
nek korhatára 1560—1600. 

Magyar Tanítóképző. — 1940. 6. Kiss József: Eötvös és a magyar sors 
(2.) Mennyibon nemzetnevelő Eötvös? 

Napkelet. — 1940. 5. Ravasz László: Tormay Cecile. Л latin szellem 
Tormay Cecilében a művészben, a germán középkor Tormay Cecilében a köl-
tőben, a végső magyar összefüggések, ezer éven túli gyökerek megrendülései 
Tormay Cecilében a sorsmagyarázóban jelentkeznek. 

Nevelésügyi Szemle. — 1940. 5—6. Aldobolyi Nagy Miklós: Berzeuczy 
Gergely. Rövid pályakép. 

Pannonhalmi Szemle. — 1940. 3. Sámson Edgár: Adalék a magyar li-
turgiatörténethez. Az 1488-ban készült Missale Aboonse tartalmát vizsgálva 
megállapítja, hogy ez a finn birtokban lévő misekönyv bőven ünnepel 
magyar szenteket is. 

Pannónia. — 1940. 3. Várkonyi Nándor: Zilaliy Lajos. A megvalósítás 
a nagyméretű elgondolás alat t maradt; erős a hajlama a színszerűségre; ki-
tartó szerelme a nagy lélektani kérdések iránt plátói. — Koltay-Kastner 
Jenő: Kultúránk olasz ihletései a renaisancetól kezdve. Rövid áttekintés. (NB. 
Bornemissza Elektráját több joggal kapcsolják a bécsi humanizmushoz! Az 
Argius olasz forrására nehéz addig hivatkozni, amíg valami nyomát annak 
meg nem találjuk!) 

Protestáns Szemle. — 1940. 5. Kerékgyártó Elemér: Komáromi Csip-
kés György angol nyelvtana. A könyv rövid vizsgálata. 

Protestáns Tanügyi Szemle. — 1940. 8. Kemény Gábor: Györy Vilmos 
emlékezete. Üde rajz Győri Vilmos életéről és írói pályájáról. 

Századok. — 1940. 1. Macartney Carlile Aylmer: Pascua Romanornm. 
Annak a magyarázatát keresi, hogy jutottak a magyarok a hún hagyomány 
birtokába. Nem tart ja valószínűnek, hogy Thuróczy előtt bármely krónikás 
is olvasta volna Jordanest; vitathatónak vallja a szomszédoknál őrzött hagyo-
mánynak közvetítésében a Szent László korabeli Gesta kizárólagos szerepét. 
A hagyomány tisztázott alakját a XIII. század termésének gondolja. 

Theologiai Szemle. — 1940. Pótfüzet. Knthona Géza: Samarjai János 
gyakorlati theológiája. A hatalmas tanulmány gondos vizsgálat alá veszi a 
XVII. század magyar igehirdetőjének taní tását a protestáns vallás tanrend-
szere fejlődésének szempontjából. Megállapítja minden egyes tétel forrását, kor-
szerűségét. Pompás korkép tehát a magyar protestantizmus történetéből. 
Előtte rokonszenves rajzot ad a tanítónak lelkületéről. 
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Meghalt Császár Elemér. 

A magyar irodalomtudománynak nagy gyásza van: július 3-án meghalt 
Császár Elemér, a budapesti egyetemen a magyar irodalomtörténet profesz-
szoru, a M. Tud. Akadémia irodalomtörténeti bizottságának előadója, az Iro-
dalomtörténeti Közlemények szerkesztője. 

Gazdag tudományos munkássága, generációkat nevelő tanári pályája, и 
tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe, emberi egyéniségének varázsa 
kivételes helyet biztosított neki a magyar tudományosság irányítói között, 
olyan befolyást, amilyent valamikor Gyulai Pál és Beöthy Zsolt szerzett 
magának. 

Tudós egyéniségének a meglepően nagy szakbeli tájékozottságon kívül 
két sajátos vonása volt: általános művészettörténeti képzettsége és kemény 
ténytisztelete. Az előbbi elsősorban munkásságának módszerességét biztosította, 
ezzel kapcsolatban irodalmi vizsgálódásának esztétikai alapját, elvi szempont-
jainak szilárdságát, értékelő látásának sokoldalúságát. Művei az irodalomtudo-
mány filológiai és esztétikai irányának mintaszerű hajtásai, az elemző vizsgá-
latnak döntő határozottságú megfogalmazásai. A másik vonás a történelmi 
anyag gazdagságát, a felkutatott irodalmi termés bőségét, a fejlődés fokoza-
tosságának világos áttekintését, a megvilágító párhuzamok sokféleségét hozta 
magával. A tudósnak ezt a két vonását kiegészítette rendkívül mély erkölcsi 
komolysága; az emberben ez formálta ki a kötelességteljesítés tiszteletetkeltő 
lelkességét, a kritikusban a közösségérdeknek a szépérték mellett kihangsúlyo-
zott megbecsülését. 

Az eredményes munkában töltött élet, a mások munkáját szívesen érté-
kelő önzetlenség, a fiatalok indulását szeretettel felkaroló meleg szív mindéit 
pályatársában tiszteletet és megbecsülést keltett: ez a tisztelet és megbecsülés 
kísérte váratlan, utolsó útjára. 

Folyóiratunk is mélységes gyásszal ad hírt korai elhunytáról. G. B. 

Kiadatlan Just h Zsigmond°levelek. 

Századvégi irodalmunknak jellegzetes alakja Justh Zsigmond. Fiatalon 
halt meg, do minden szépért lelkesedő egyénisége mély nyomokat hagyott iro-
dalmi kultúránkban. Korának legkiválóbb íróival és művészeivel tartott- szoros 
baráti kapcsolatot fenn. Azonban külföldön, így Párizsban is szeretett hőse 
volt az akkor oly híres irodalmi szalonoknak. Az írók közül különösen 
Reviczky Gyulával, Malonvay Dezsővel és Pékár Gyulával, a művészek közül 
Feszty Árpáddal ée Hubay Jenőékkel folytatott levelezése forrásértékű. Az 
alábbi két levelet Hubay Jenőhöz és menyasszonyához, gr. Cebrián Rózához. 
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írta tíz héttel halála előtt. Mennyi bizalommal és szeretettel hívja szent-
tornyai bir tokára a fiatal párt , akiknek látogatása elmaradt, s mennyi hittel 
nézett november 3-iki indiai ú t ja elé, — 1894. okt. 9-én már halott volt.1 

1. 

gr. Cebrián Pózához. 

Végtelenül örültem sorainak. Lássa, még is magának kellett igazat adni 
mindenkinek, kinek szíve van. Most már minden jól van, így viharok után 
még jobban megfogja a felhőtltn napsugár értékét, becsülni. Jenőnek is mondjon 
sok szépet, jót és mondja meg neki, hogy augusztus régére bizton számíthatunk 
magukra. Azonkívül kérem mondja meg most is neki, hogy G[ányó] Julcsa 
mint népszínmű nem lesz a népszínházban előadva, mert Eva színigazgató azt 
í r ta Rózsának,2 a darab szerzőjének, hogy sem elég intelligens színészei, sem 
elég intelligens publikuma nincs (sic), hogy a darabot előadhassa. Én a 
dolognak csak örülök. Ha ideje van írjon néha, végtelenül fog sorainak örülni 
igaz öreg b a r á t j a 

1894. jún. 14én. Zsiga. 

gr. Cebrián Rózához és Hubay Jenőhöz. 

Bocsássanak meg, hogy így megkésve írok az oly szép s megható 
figyelmű levélre. De hát nem tudtam a „boldogság ú t j á t " . Nem tudtam a 
boldog pár merre felé indult! Ma kapta mama a Gossensass-i levelet, amelyre 
aztán sietek reflektálni. Mi a „pár t" várjuk, bármikor jöjjenek is t á r t karok-
kal. Én sept. 20ig maradok Szent-Tornyán, aztán Velencébe megyek, honnan 
majd nov. 3-án (legalább ha addig annyira összetudom magamat szedni) Indiába, 
ha nem, akkor csak Corfu és Algier lesznek téli statióim. Én az utóbbi két 
hetet Kolozsvártt (?) Batthyány Lajoséknál és Bécsben töltöttem s a levegő-
változás némileg javí tot t egészségi állapotomon, bár azért még némileg 
nagyon rekedt vagyok, köhögök s nagy lázaim vannak. De hát így van jól, 
hogy a boldog emberek egészségesek legyenek s azok, kik nem azok — for-
duljanak fel. Tán ez a legmagasabb igazság. 

I t t most pokoli hőség van s olyan jön, hogy az ember alig l á t tőle. 
No majd augusztus második felében (mikorra várjuk a gerle párt!) , majd 
jobb lesz. Az Isten megáldja magukat, azt kívánja vén barát ja , barátod Zsiga. 

1894. júl. 26án. 
Kozocsa Sándor. 

Elhúnytak. 
ADY LAJOS (diósadi), ny. tanügyi főtanácsos, szül. Érmindszenten 

1881. január 29-én, megh. Bpesten, 1940. ápr. 18-án agytrombózisban. — Ref. 
1904/09., a zilahi ref. gimn. h„ 1909/19. a bpi V. ker. áll. főgimn. r. tanára, 

1 A leveleknek közlésre való szíves átengedéséért Hubay Jenőné őexcel-
lcnciájának ezúton is hálás köszönetet mondok. 

2 Bózsa Miklós: Justh Zsigmond. Magyar Szalon. 22. köt. 1894 . 397—402. 1. 
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1919/35. a debreceni kir. tanker, főigazgatója volt. Nyugdíjaztatása előtt né-
hány évig a bpi főigazgatósághoz beosztva szolgált. — 1902 óta írt cikkeket 
és novellákat, utóbbiakat Nagy János álnéven, kiil. bpi és vidéki lapokba. 
1913/18 szerk. az Orsz. Középisk. Tanáregyes. Közl.-t. — Munkái: Arar.y 
Első lopás és Jóka ördögének isk. magyarázata. Szeged, 1913. — M. stilisztika 
Arany J. Toldija alapján. A középiskolák 4. o. sz. Bp., 1913. (Endrei Ákos-
sal). — Retorika. A középisk. 5. o. ez. U. o., 1914. (U. azzal; mindkettőből 
új kiad. 1927-ben Lengyel Miklóssal.) — Ady Endre. U. o., 1923. — Poétika. 
A középisk. 6. o. sz. U. o., 1928. (Lengyel Miklóssal.) — Bev. és jegyzetek-
kel ellátva kiadta az Olcsó Jókai 101. és 202. sz.-át, valamint Vörösmarty 
Mihály:' Csongor és Tilndé-}ét (Bp., 1933.) A könyvnap könyve c. kiadvá-
nvokban. Sajtó alá rendezte testvérbátyja, Adv Endre párizsi noteszkönyvét. 

* 

BALASSA (1900-ig Grünbaum) JÓZSEF hírlapíró, szül. Hódmezővásár-
helyen 1884-ben, megh. Budapesten, 1940. május 9-én. — R. kat. konvertita. 
Középisk. végzettséggel 1902. Szegeden újságírói pályára lépett s 1907/13. 
a Szeged és Vidéke fel. szerk. volt, majd Bpestre került a P. Naplc5-hoz. 
Az 1914/18. háborúban, mint tiszt szolgált s olasz fogságba esett. Haza-
térve a szabadkőművesek alapította Világ, majd annak betiltása után az azo-
nos irányúvá lett M. Hirlap szerkesztőségében dolgozott. 1927-ben a kat. 
irányú Nemz. Újság b. munkatársa, majd a Tőzsdei Hirl. szerkesztője lett. 
1913/14. a Midt és Jövő cionista irányú felekezeti lapba is dolgozott. — A paj-
tások c. Strindberg-fordítását 1911 okt. muta t ta be a szegedi színház. Regé-
nyei, melyek valószínűleg csupán lapokban jelentek meg: Az erkölcstelenek: 
A lecsúszott város; A kobzos. — Szépirod. jellegű munkái: Mátyás, az igaz-
ságos élettörténete. Szeged, é. n. — Csokonai Bpesten, avagy a mai m. iro-
dalom. Bp., 1927. 

BANGHA BÉLA (nagyjókai), dr. theol., S. J. áldozópap, a Sz. István 
Akad. r. tagja, szül. Nvitrán, 1880. nov. 16-án, megh. Bpesten, 1940. április 
29-én, reggel 4 órakor. — 1895-ben lépett a jezsuita-rendbe s 1909-ben szen-
telik pappá. 1910-től haláláig némi megszakítósokkal rendje bpi házában 
működött. így 1903/4-ben 9 hónapot Canterburyben, 1921/2. telén három 
hónapot az Északamerikai Egyesült Államokban töltött s 1923 őszétől 1927-ig 
Rómában tartózkodott. Az 1919-iki kommün alatt, minthogy körözőlevelet 
bocsátottak ki ellene, Pozsonyban élt. 1934-ben Délamerikában járt s meg-
látogatta a főbb m. telepeket. — 1913 őszén megalapította a M. Ktdtúra 
c. folyóiratot, melynek 1923 őszéig szerkesztője, 1926 októbere óta pedig fő-
szerkesztője volt. 1918 januárjában orsz. mozgalmat indított a ker. m. sajtó 
megteremtésére s az agitáció eredménye a Közp. Sajtóváll. megteremtése, mely 
1919 szept. kezdte meg működését a Nemz. Ujs., Neue Post (később P. Zei-
tung), Uj Nemzed, és Uj Lap c. napilapok kiadásával. Hitvédelmi, bölcseletei 
és kultúrpolitikai cikkei és novellái 1903 óta jelentek meg kat. jellegű folyó-
iratokban és lapokban. Közel hetven önálló kötete és füzete közül az iro-
dalmi jellegűek: Rejtett kincsesbánya. Jézus Sz. Szívének nagy ígérete. Po-
zsony, 1905. (4 kiadást ért). — Jellemrajzok a kath. egyház életéből. Kalo-
csa, 1909. (3 kiadást ért). — Sajtóröpiratok. I—III. Bp., 1912/14. (Kálvin-
téri álnéven). — Imakönyv. A művelt kath. közöns. sz. U. o., 1920. — Lola 
naplója és egyéb elbeszélések. U. o., 1920. (Szerafini Blanka álnéven). — Szí. 



140 FIGYELŐ 

István és a ker. Morsz. Ünnepi besz. U. o., 1920. — Elmélkedések a kath. 
hit alapigazságairól. U. o. (1921). — Pázmány szelleme és a kath. irodalom. 
Klny. a M. Kultúrából. U. o., 1923. — Római levelek. U. o., 1924. — Kon-
ferencia-beszédek. Nagyvárad, 1924. — Római úti kalauz. U. o., 1925. (Űj 
kiad. Atrner Edgárral, 1934). — Lelkigyakorlatos konferenciák. (Pécs, 1928). 
— A másik. Elbek. U. o., 1931. (Szerafini Blanka álnéven). — Requiem! 
(Kath. Műkedv. Színpad. 4.) U. o. (1932). — .4 mi erőnk: a mi sajtónk. 
U. o. [1933]. — Örök élet igéi. Szentbeszédek ós olvasmányok. U. o., 1934/39. 
(4 köt.) — Beszédvázlatok családvédelmi tríduumra. U. o., 1934. (Többekkel). 
— Dél keresztje alatt. (Útirajzok). U. o.. 1934. — Róma lelke. Utak és él-
mények. U. o., 1936 [1935]. — Életünk élete. Elmélkedések áz Oltáriszentség-
ről. U. o., 1937. — Napkelet és napnyugat. Élő szellemek hódolata az Oltári-
szentség előtt. U. o., 1938. — Képek a Jézus-társaság történetéből. U. '"о., 
1940. — A négyszázéves Jézustársaság. U. o., 1940. 

BENE FERENC (bikfalvi), dr. jur., ügyvéd, szül. Sepsiszentgyörgyön 
1873. június 5 én, megh. Désen, 1940. áprilisában. — Ref. Szülők: B. István, 
hidvégi és sepsiszentgyörgyi Király Borbála. A jogot Bpen és Kolozsvárt el-
végezvén, 1908. Désen ügyvédi irodát nyitott. Az 1914/8. háború alat t a m. k. 
24. h. gy.-ezr. kötelékében hosszabb ideig volt a fronton. — Novellái és egyéb-
írásai, részben Debreni, Lófő és Salix álneveken 1892-től kill, erdélyi lapok-
ban. 1906. III. 1-től 1918. XII . 31-éig szerkesztette a Vármegyei Közélet c. 
lapot. 

BENYOVSZKY LÁSZLÓ (benyói és urbanói), hírlapíró, szül. Szatmár-
hegyen (Szatmár vm.) 1902 június 22-én, megh. Debrecenben 1940. június 
17-én. — R. k. Szülők: B. Pál, Lőrincz Visky Adél. Középiskoláit Szatmárt, 
a jogot Debrecenben végezte. 1924/25. a Tiszántúli Hírl., 1925/35. a Hajdúföld 
s 1935 májusától a Debr. Ujs.—Hajdúföld b. munkatársa volt. Versei, novel-
lái és riportjai, részben Belátó, Uhu és Vághy—B. László álneveken: bpi 
Elet, debr. Szín h. és Mozi, Határőr, Határszéli Ujs. s az eml. debr. napilapok-
ban. — Munkája: Viharban. ("Versek.) Debr. 1923. (Hetedmagával.) 

BEREY JÓZSEF (berei), tb. esperes, ny. ref. lelkész, szül. Szatmárt 
1859 április 3-án, megh. Újpesten 1940 május 10-én (tem. napja). — Szülök. 
B. József szabóiparos, Félegyházy Terézia. A teológiát Debrecenben elvégez-
vén, pályáját mint nagykárolyi s. lelkész kezdette. 1884-ben Szaniszlón, 1888-
ban Nagyeeseden lett r. lelkész s 1907/22. a nagykárolyi egyhm. esperese 
is volt. — Elbeszélései és mondaközlései: Mátészalka és Vid., Nagykároly és 
Vid., Szamos, Szatmárm. Köd. Kölcseyről írt tanulmányai Kölcsey-Egyes, 
évkve (1908), Kölcscy-Evk. (1931). — Álneve: Ecsedi. 

BIKI FERENC, ny. ref. lelkész, szül. 1856 kör., megh. Beregszászo i 
1940 májusában. (84 éves). — Gyulán, Bábonyban, Tekeházán s végül Nagy-
szőllősön működött. — Munkája: Emlékkönyv. A m. nemzet ezeréves fenn-
állásának évfor. tart. ünnepély alk. Nagyszőllős, 1896. 

B(LUM) VIRÁGH GÉZA, hírlapíró, szül. Bpesten 1873-ban, megh. 
u. o. 1940 április 26-án. — Szülők: Blum Armin, Müller Janka. — 1890-től 
írt cikkeket, verseket és novellákat kül. lapokba, így: Aradi Közi., Kép. Csal. 
Lpok. Orsz.-Vil. — Munkái: A m. színművészet. Bp., 1900. — Érdekházassá-
gok. Reg. í r t a : Paul Oscar Höcker. Ford. U. o., 1902. 
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BOKÁNYI DEZí-Ö, kőfaragómunkás,, szül. Bpesten 1871 február 11-éji, 
megh. Oroszországban 1940 júniusában. — В. k. Két gimnáziális osztályt 
végzett, majd kőfaragóinas lett. A szociáldemokrata pártban szónoki képes-
ségével az 1890-es évek elején tűnt fel s 1894. már a pártvezetőség tag.ia 
s az építőmunkások szakszervezetének megalapítója lett. Ugyanekkor meg-! 
választották a betegsegélyző pénztár tisztviselőjévé; később ellenőr, majd a! 
bpi kerületi munkásbiztosító pénztár aligazgatója lett, mely állását 1919 
III. 21-én a munkaügyi népbiztossággal cserélte fel. A Tanácsköztársaság ' 
bukása után elfogták e 1920 XII . 28-án halálra ítélték. Az ítéletet azonban 
nem hajtották végre, mert az Oroszországgal kötött egyezmény folytán csere- j 
fogolyként Moszkvába került. Itt az orosz rádió m. bemondója volt. — Iroda-
lommal is foglalkozott, a marxista irdalom több termékét lefordította ma-
gyarra s 1895 V. 1-től IX. 17 ig a Népszava fel. szerkesztője volt. 

BOBS EMIL, a Külkeresk. Hivatal levelezője, szül. Pécsett 1880 kör., 
megh. Ankarában (Törökorsz.) 1940 ápr. 1-én (61. v. 62. évében). — К. k. 
Atyja B. Emil dr., jogakad. tanár voit. A Keleti Keresk. Akadémiát 1900. 
elvégezvén, a keresk. miniszter kinevezte Szalonikibe ösztöndíjas tisztviselő-
jévé. 1929-től Ankarában szolgált. — Közgazd. cikkek mellett ifjúkorában 
(1897-től) tárcákat és útirajzokat is írt a Pécsi Naplóba. 

BUTTYKAY ANTAL (EMIL), ferences áldozópap, szül. Beregszászon 1875 
március 22-én, megh. Bpesten 1940 június 23-án d. u. 4 órakor. - - 1897 pappá 
szenteltetvén, 1899-ben a ferencesrendbe lépett, 1903-ban tett ünnepélyes foga-
dalmat. Előbb teol tanár és hitszónok, 1915-től tartományi rendfőnök, 1921 
—1927 Bómában auditor generális volt. Azután ismét a budapesti rendházban 
élt. Egyik megalapítója volt a Közp. Sajtóvállalatnak. — Szentbeszédei: Isten 
Igéje (1900/007), Jó Pásztor (1905). Megalapította s több éven át szirk. a 
Keddi Posta c. hitbuzgalmi lapot. — Sajtó alá rendezte Hasenhörl Firmin : 
Elmélkedést könyv az egyh. év valamennyi napjára (Bp., 1933) m. fordítását. 

CSAJTHAY FEBENC, ny. hírlapíró, szül. Zircen (Veszprém vm.) 1862 
március 13 án, megh. Bpesten, 1940. ápr. 1-ére virradó éjjel, hosszas szenvedés 
után. — R. k. A jogot Bpesten végezte. 1881—1932 működött a hírlapírói 
pályán, előbb a Függetlenség és Budapest c. napilapoknál, majd 1887-től a 
B. Hiti.-nál, melynek előbb s., majd fel. és végül főszerkesztője volt. — Fiatal 
korában színi kritikákat és országgvül. tudósításokat, később vezércikkeket írt. 

DAPSY GIZELLA (Rozsnyai Kálmánné), ny. óvónő, szül. Losoncon 
1885 január 18-án, megh. Nógrádverőcén 1940 május 2-án (tem. n.) — Mint 
áll. óvónő Szeghalmon működött. — Nil néven 1902-től írt verseket és novel-
lákat főv. és vid. lapokba. — Munkái: Zsurvilág provincián. Kisvárosi élet-
képek és egyebek. Gyula, 1904. — Versek. Békéscsaba, 1905. — Vallomás 
Párjelenet. (Monológok. 163.) Bp., 1906. — Nálunk, Versek. U. o. (ny. Békés-
csaba), 1908. — A szivem. Költemények. Békéscsaba, 1909. — Az uram 
könyve. Versek. Hol? 1910. — Lélekstációk. Elbek. Békéscsaba, 1911. — 
Hetéra levelek. I r ta : Johanna von Der Nahmer. Ford. (Tevan-Ktár. 36). U. o., 
1913. — Lelkem virágos ablakából. Versek. Nagyvárad, 1914. — Puskin. 
I r t a : Dosztojevszkij. Ford. (Kultúra Ktár. 10). Bp. [1922]. —' A látszat 
csal! Beg. Irta: H. Courths-Mahler. Ford. U. o., [1923]. — Testamevtom. 
Versek. 1914—24. U. o. (ny. Szeghalom), 1925 [1924] (500 péld.) — A fehér 
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ruha. Elb. (Százszorszép Kvek.) U. o., [1925]. (5000 péld.) — Előszava Hárs 
(Dapsy?) Alice. — Fehér hajón (Szeghalom, 1925) c. verskötetéhez. 

FUTÓ ANDRAS, hírlapíró, szül. Nagykikindán 1908-ban, megh. Buda-
pesten 1940 április 16/7 éjjelén. — Ref. Előbb vidéken tanárkodott, majd a 
fővárosba jött hírlapírónak. Színi kritikái és riportjai: Mai. Nap, M. Jlirl., 
Mság. 

GALFFY IGNÁC (szombatfalvi), ny. f. keresk. isk. igazgató, szül. 
Szombatfalván (Udvarhely vm.) 1859 február 1-én, megh. Miskolcon 1940 
június 6-án. — Ref. Szülők : G. Ferenc, Miklós Abissa. Előbb Désen, majd 
Miskolcon p. isk. tanár, 1881461 igazgató, 1886-tól f. keresk. isk. igazgató 
volt Miskolcon. 1882 óta ír t tanügyi és szépirod. cikkeket, főleg miskolci la-
pokba. — Szépirod. munkája: Azok a nehéz idők. Tört. reg. Miskolc, 1886 
(2 kötet). 

GÁSPÁR (1910-ig Grünbaum) JENŐ, hírlapíró, szül. Rajkán (Moson 
vármegye) 1877-ben, megh. Bpesten 1940 májusában. — Szülők: Grünbaum 
Mór, Kohn Minna. A N. Polit. Volksbl. munkatársa volt. 

JERFY ADOLF, földbérlő, megh. Győrött 1940 június 1-én. — Való-
színűleg az ő műfordításai: Mont Oriol. Reg. Ir ta: Guy de Maupassant. Bp., 
1906 (2. kiad. U. o., 1920). — A kis Roque-lány. í r ta : u. a. U. o., 1920. — 
A rondoli nővérek, f r t a : u. a. U. o., 1920. — A vizén. I r ta : u. a. U. o., 1920. 

KERNSTOK KÁROLY, festőművész, szül. Bpesten 1873 december 
23-án, megh. u. o. 1940 június 10-én. — R. k. Művészeti tanulmányait 
Münchenben, Párizsban és Bpesten végezte. 1919—1926. Berlinben, azután ismét 
Bpesten élt. Tagja volt a Nyolcak művészcsoportnak, elnöke a KUT művész-
tanácsának. A futurizmusról és egyéb művészeti kérdésekről írt cikkei és mű-
kritikái: XX. Század, Nyugat, Renaissance. 

MARGALITS EDE, dr. phil,. nvug. egyet. ny. r. tanár, szül. Zágráb-
ban 1849 március 17-én, megh. Zomborban(?) 1940 júniusában. — R. k. 
1895—1919(?) a horvát nyelv és irod. tanára volt a bpesti tudományegyete-
men. Az 1870-es években a Bajai Közi. munkatársa volt. Számos irodalom-
történeti és tört. cikket s műfordításokat közölt kül. lapokban és folyóiratok-
ban. Minket érdeklő cikkei: zombori áll. főgimv. értés. (1880. Eposzok terv-
rajzai; 1881. Hősi eposzok mpséi), Kath. Szemle (1896. Délszláv népballadák), 
Nyelvtud. Közlem. (1899. A m. közmondások rostája), Századok (1898. Zrinvi 
a költő eddig ismereti, levelei). — Minket érdeklő munkái: Párhuzam Vörös-
marty és Arany, mint eposzköltők között. Baja. 1875. — Bácskai közmondá-
sok és szólásmódok. U. o., 1877. Emlékbeszéd Deák Ferenc fölött. Zombor, 
1881. — Három év után. Beszélyek és hirl. cikkek. U. o., 1884. — Zrínyi 
Miklós, a költő. Klnv. a Kath. Szléből. Bp., 1893. — Csengics-Szmail aga 
halála. Mazsuranics Iván eposza. Ford. (Olcsó Ktár. 362. sz.) U. o., 1896. — 
M. közmondások és közmondásszerű szólások. U. o., 1896.— Márk királyfi. 
Délszláv népballadák a XIV. és XV. sz.-ból. (A Sz. István Társ. Tud. O. 
Felolv. 17.) U. o., 1896. (2. kiad. Olcsó Ktár. 1107/10. ez. U. o., é. n,) — 
Roskadozó kastélyok. Beszély Leskovár Jankó után. (Olcsó Ktár. 1153/6. sz.) 
U о., 1900. — Isten a világ közmondásaiban. U. o., 1903. (2 kötet). 
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NAGY LAJOS, ny. ev. esperes-lelkész, szül. Nemesládonyban (Sopron 
vármegye) 1867 február 14-én, megh. Szentantalfalván(?) 1940 áprilisában. — 
Tanulmányait Pozsonyban végezte. 1896-tól Szentantalfalván volt r. lelkész és 
12 évig zalam.-i esperes. — Versei, műfordításai, egyh. beszédei és cikkei, rész-
ben Ladányi álnéven 1893-tól, főv., vid. és felekezeti lapokban és folyóiratok-
ban. — Szépirod. jellegű munkái: Tavaszi hajtások. Versek, gondolatok, érte-
kezések. Pápa, 1893. — őszinte ötletek. U. o., 1894 (Ladányi néven). — Ver-
ses supspiriumok. Németből. U. o., 1894. — Prot, tanítók sátoros ünnepe. 
Egyh. besz. U. o., 1899. — Talán tőle valók még: Az oltár, szószék és ko-
porsó költészete. Fohászgyüjtemény. Nyíregyháza, 1905. — Egyszerűség. Ver-
sek. Pápa, 1906. 

OSZMANN ELEMÉR, hírlapíró, szül. Budapesten 1894-ben, megh. u. o., 
1940 június 23 án. — Szülők: Dr. 0. Mór, Kiss Ernesztin. A bpesti Ujs. b. 
munkatársa volt. . 

PERÉNYI (1885-ig Pilstl) OTMAR (PAL), ny. bencés tanár, szül. Sop-
ronban 1864 július 27-én, megh. Celldömölkön 1940 áprilisában. — Verseket 
is írt. Pl. Sz. István Társ. naptára (1906/7). 

PETERFFY BÉLA (ikácsi), tanügyi főtan., ny. áll. gimn. igazgató, 
szül. Fehéregyházon (Somogy vm.) 1873 április 16-án, megh. Zalaegerszegen 
1940 április 24-én. — R. k. Szülők: P. Bonifác kocsmáros, Fri tz Anna. Ere-
detileg papnak készült, de fölszentelése előtt elhagyta a papi pályát és Buda-
pesten tanári oklevelet szerzett. Mint h. tanár Rozsnyón, mint r. tanár Te-
mesvárt s mint igazgató 1909—1914. Petrozsényben, 1914—1920. Balassa-
gyarmaton és 1920—1937. Zalaegerszegen működött. — Irodalomtörténeti 
munkája: A Hunyadiak a m. drámairodalomban. Klny. az áll. főgimn. értes.-
ből. Temesvár, 1903. у 

PORZSOLT KÁLMÁN (barátosi), hírlapíró, a Petőfi-Társ. r. tagja, 
szül. Ludason (Heves vm.) 1860-ban, megh. Budapesten 1940 április 8-án éjjel. 
— Ref. Középiskoláit Bpesten és Kecskeméten, a filozófiát Bpesten végezte. 
Tanári pályára készült, de állást nem vállalt, összeállította a testnevelés re-
formjának programmját s eszméi érdekében Jenő bátyjával megalapította 
1884-ben a Herkules c. szaklapot, melyet hosszú ideig közösen szerkesztettek. 
1894-ben átvette a Főv. Lapok szerkesztését s abból polit, napilapot csinált. 
E laptól, mely 1896-ban átment tulajdonába, 1897-ben vált meg. Ekkor át-
vette a Népszínház vezetését és bérletét, amitől 1904-ben anyagi okokból meg 
kellett válnia. Ugyanez időtájt mondott le az Orsz. Múzeum és Könyvtár-
bizottság, illetve az abból alakult Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsa 
előadó titkári tisztéről is, amely intézményt a közgyűjtemények szaporítása 
és a nép- és vándorkönyvtárak létesítése érdekében ő hívta életre. Ekkor lépett 
a P. Hirl. kötelékébe, ahol mint b. munkatárs egész élete végéig dolgozott. 
Főleg színi kritikákat és Tóth Béla halála óta Esti levelek et írt Zsolt ál-
néven e lapba. Kétszer nősült: először 1891 IX. 16. elvette Lukács Juliska 
drámai színésznőt, majd ettől elválva, 1905 XII. 4. Gazsi Mariska énekes, 
utóbb drámai színésznővel kötött házasságot. 1940 Húsvét másodnapján az 
utcán elesett és combtörést szenvedett. A hosszú fekvés következtében tüdő-
vizenyő lépett fel s ez végzett szívós szervezetével. — 1880-tól írt cikkeket 
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«6 novellákat к ül. lapokba és folyóiratokba. — Munkái: .4 párbaj. Színm. 1 
felv. (A Nemz. Szính. Ktára. 129. sz.) Bp., 1881. (Bemut. budapesti Nemzeti 
Szính. 1881. III. 2.) — Szerencsétlen furulyázok. Elbek. U o. 1884. (2. kiad. 
U. o., [1913]). — A sport-világból. Elbek. (Herkules-Ktár. 4.) U. o., 1885. 
(Többekkel). — A viharos élet. Elbek. U. o., 1886. — Sport és szerelem. Ebek. 
U. o., 1887. (Németül is Kohut Adolf fordításában. Kirchhain, 1891.) — 
Fürdői emlékek. Elbek. U. o., 1887. Németre és olaszra is lefordították. — Az 
irodában. (Monológok. 25.) U. o., 1889. — Az asszony. Színmű 4 felv. (Főv. 
Szính. Müs. 211/2.) U. о., 1906. (Bemut. bpesti Nemzeti Szính. 1906. X. 19. 
- Egy nyugalmazott gavallér naplójából. Elbek. U. o., [1913]. — Ember-
rásár. U. o., [1913]. — Festett világ. U. o„ [1913]. —Gyermekkirály. Pár-
baj. U. o., [1913]. ( A Gyermekkirály c. 4 felv. tört. színművet, mely elnyerte 
a M. T. Akad. Kóczán-díját, bemut. a Nemz. Szính. 1909. III. 5.) — Zsolt 
esti levelei Gyűlöletországból. U. o., [1913]. — Szerelmes lányok. U. o., 
[1915]. — Egy színésznő naplójából (M. Ktár. L842). U. o., [1917]. — 
A szerelem könyve. U. o., [1923]. (50 szám. péld. is mer. papíron). — Leckék 
o. házasságról. U. o., [1923]. 50 szám. péld. is mer. papíron). 

PRÓNAY DEZSŐ (tótprónai és blatniczai báró), dr. jur., földbirtokos, 
•szül. Pesten 1848 október 22-én, megh. Ácsán 1940 április 7-én reggel. — 
Ev. Szülők : P. Gábor cs. és k. kamarás, báró Podmaniczky Sarolta Karolina. 
A jogot Pozsonyban, Berlinben, Lipcsében és Pesten végezte s utóbbi helyen 
1871-ben doktorált. 1874-ben a verbói, 1882-ben a gyöngyöspatai, 1887-ben a 
békéscsabai kerület országgyül. képviselője volt ellenzéki programmal, közben 
és legutóbb 1917-ig pedig a főrendiház tagja volt, ahová mint a magyar-
honi ev. egyh. egyetemes felügyelője került be. 1905/6 ban tevékeny részt vett 
az ú. n. nemzeti ellenállás küzdelmeiben s az ellenzéki magatartásáért fel-
függesztett pestvármegyei tisztviselők visszatartott fizetését saját jövedelmé-
ből előlegezte. A debreceni egyetem 1917-ben díszdoktorává avatta. Több 
egyházi és politikai beszédén kívül, melyek egyházi és más lapokban jelentek 
meg, a Magyarország 1912. 304. számában Bontják azt a házat című verse 
is napvilágot látott. 

SZIRMAI ISTVÁN hírlapíró, szül. Budapesten, 1890-ben, megh. u. o. 
1940. június 21/22-re virradó éjjelén. — R. k. Szülők: f-'z. Manó dr.. Kurzweil 
Malvin. Pályáját 1910. körül a Független Magyarország-nál kezdte. 1914/18. 
katonáskodott. 1918 után A Nap. majd az Új Nemzedék s végül az Újság 
belső munkatársa volt. 

SZUDY ELEMÉR (szudi és darvasi), <*. min. tan., hírlapíró, meghalt 
Alsógödön (Pest vm.) 1940. április 10-én. — Ev. A M. Revíziós Liga angol, 
francia és olasz nyelvű folyóiratának főszerkesztője volt. 

YÁRADI TIBOR, filmhírlapíró, szül. Budapesten, 1902-ben, megh. u. o. 
1940. május 12-én. — Szülők: V. Kálmán, Weisz Izabella. A Kis Újság 
munkatársa volt. — Munkái: Kenyérharc. (A Friss Újság Színes Regénytára. 
102.) Bp. [1938.] Vendég az Operában. (Világvárosi Regények. 677.) (U. o., 
1939.) • G. P. 

Felelős szerkesztő és kiadó: Alszeghy Zsolt, Budapest II , Hattyú-utca 7. 
34.531. — K. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1940. (F.: Thiering Richárd.) 


