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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 
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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. 


