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T A N U L M Á N Y O K 

Nemzetietlen-e 
irodalmunknak úgynevezett „nemzetietlen kora"? 

Alszeghy Zsolt elnöki megnyitója. 

Pintér Jenő tudományos irodalomtörténetének első fogalmazásában (1909. 
II. 364. 1.) az el'enreformáció korát követő időkre e szavakkal tér: „Az 1711. 
évben megkötött szatmári békétől az 1772. évig, azaz Bessenyei György fel-
léptéig, terjedő időszakot nemzetietlen kornak vagy a hanyatlás korának nevezi 
irodalomtörténetírásunk. Nemzetietlennek azért, mert a Habsburg-ház uralma 
alat t újra egységessé vált országban teljesen meghonosul az eldeákosodás szel-
leme, s ezzel szemben a magyarnyelvű írói törekvések elhanvat'anak, erejüket 
vesztik. A tizennyolcadik századig a latin csak az egyház, s részben a tudo-
mány és a diplomácia nyelve volt; a tizennyolcadik században már a társada 
lom egyes rétegei közé is kényelmesen behúzódott. A nyelvi hanyatlás kora 
méltán viseli szomorú nevét." 

Ez a megállapítás tehát a nemzetietlen kor megnevezést a magyarnyelvű 
irodalmi törekvések elhány atlásával magyarázza; a nemzeti irodalom hanyatlá-
sát lá t ja abban is, hogy a deák-nyelvűség kerül uralomra. Az utóbbinak jelen-
tőségét túlozza, hiszen maga is lelkesen vette számba a magyarországi latin 
költészet virágzását a középkorban, méltatta a magyar humanizmus termését, 
kísérte nyomon annak XVI. és XVII. századi állandó életét. 

Nagy rendszerezésének IV. kötetében már nem is t a r t j a meg ezt a szoká-
sos korszak-felosztást; a XVIII. századot két félre tagolja, az első felet így 
jellemzi: „A század első felében szűkkörű és fáradt a magyar irodalom. 
A műveltebb költők latinul verselnek, a tekintélyesebb tudósok latinul írnak, 
világi témájú magyar könyv csak ritkán jelenik meg. A latinul gyöngébben 
tudó érdeklődők a régi írókat, elsősorban Gyöngyösi Istvánt, olvassák. Magyar-
nyelvű vallásos munka most is van elegendő számban, a szépirodalmat azonban 
kevésre becsülik; a papság lenézi a költőket, az egyházi renden kívül pedig 
alig forgat valaki könyvet." (113. 1.) 

A kor „nemzetietlen" jellegét tehát csak a magyarnyelvű szépirodalom 
szűkös volta mutatná. Ennek a jelenségnek megfigyelése azonban Toldyt még 
csak arra bátorí tot ta fel, hogy ezt a korszakot „hanyatlás korának" nevezze. 
Szerint« „a százados küzdelmektől kimerült haza a béke árnyékában üdülés-
nek, az ú j kormányrendszer alat t a közigazgatás, s ezzel a belső viszonyok 
kedvezőbb megalakulásának, a katolikus tanügy, s vele az egyetemes tudomá-
nyosság, a jezsuiták és piaristák versenyző buzgósága mellett, szokatlan fel-
virágzásnak indultak, miknél fogva egy új, aránylag gazdag, irodalom kelet-
kezett: de ez irodalom idegen — deák — nyelven szólalt meg" (A magyar 
nemzeti irodalom története rövid előadásban. 1872. I. 99. 1.). 

Irodalomtörténet. 1 
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Van Toldy korjollemzésében meg egy fontos észrevétel, annak kiemelése, 
hogy ez a deák irodalom „szellemében pedig hazafias volt". Érthető, hogy a 
kort, melynek irodalma hazafias volt, nem nevezhette nemzetietlen kornak! 

Ennek a megnevezésnek e terjedését Beöthy Zsolt tankönyvének ezek a 
sorai magyarázzák: ,,A függetlenségi vágyak, melyek a XVII. század végén 
s a XVIII. elején egész nemzeti költészetünkben oly gazdagon és hatásosan 
nyilatkoztak, a szatmári béke megkötésével, Rákóczinak és társainak kibujdo-
sásával, lassankint elhallgattak." (A magyar nemziti irodalom történeti ismer-
tetése. 1B04. 96. 1.) Beöthy megállapítása a nemzeti szellemet azonosítja a 
Bocskay—Bethlen—Thököly—Rákóczi-mozgalmak Habsburg-ellenes törekvései-
vel; ezért színezi á t az ú. n. kuruc-költészet bemutatását is Thaly Kálmán 
szellemében, ezért mellőzi a másik oldal verses megnyilatkozásának még a 
számbavételét is, hogy ezzel a XVII. század magyarságának állásfoglalását, 
legalább a költői megnyilatkozásban, egységesnek mutathassa. így azonban 
a magyar nemzeti szellem történeti fejlődésének több, mint fé'századát — szé-
gyenkezve — a feledés fátylával takarja el Megvilágítása a mult század végé-
nek politikai felfogását nemcsak értékmérővé teszi, hanem annak szolgálatában 
a nemzeti szellem történeti bemutatását is megcsonkítja. 

Amikor a XVII I . század első fe ének rendkívül gazdag termését vizsgál-
juk, azokat a vallomásokat kell szem előtt tartanunk, amelyeket a latin nyelv 
hazai elterjedtségéről katolikus és protestáns íróknál lépten nyomon olvasha-
tunk. Halljuk, hogy az apának legnagyobb büszkesége: „quod adolescentu'.us 
do terris a Pa t r ia sua remotissimis jain recte loqui e t latine sciât". (De in-
stitutione juientutis Ungaricae. 1735 ) Desericius írja, hogy a magyarok oly 
szépen és jól beszélnek latinul: „quasi qui de Hungaris in Latinos cito abierint, 
ma terni sermonis adjumentis non amplius indigi, ac illius vix fere memores". 
(Procultu littcrarum in Hungaria. 1743.) Megállapítja, hogy a magvarok 
egyenesen szégyennek tar t ják, ha a nemes vagy tanácsbéli nem tud latinul; 
még a katonák között Í3 bőven vannak latinul beszélők, pap és presbiter pedig 
nem is lehet az, aki a deákságban járatlan. Ribiny János is hangoztat ja : 
„Plerique nostratium i ta romano sermone delectantur, ut prae nimio in lin-
guam Latinam amore, negligant pátriám." (Oratio de cu'tura linguae llungaricae. 
1751.) Még a 21 éves korában elhalt Wesselényi Polvxénáról is ezt olvassuk 
a Kornides Dániel í r ta búcsúztatóban: „Az hat classisoknak minden rejtekeit 
Vizsgálta, mint búvár tenger mélységeit, Nymphák forrásának itta bőv vizeit, 
Múzsák szállásának lakta szép helyeit. Latiumban járván, vala Ciceróval 
Esmcretes és a nagy hírű Catóval, Homerust követő fejdelmi Maróval, S tréfás 
verseivel játékos Nasóval. Jár t nyügzött lábokon Sappho poétával, Társalko-
dott vala híres Carmentával, Tanult Porciával, Cato leányával, Kötött barát-
eágot elmés Minervával." (Koporsóban égő szövétnek. 1764.) 

Abban egyébként eddig sem kételkedett iroda'omtörténetírásunk, hogy e 
korszakban a latin tudás a nemesi és polgári társadalomban általános volt. 
Hevenesi Gábornak 1717-ben, majd 17Î9 ben újra megjelent műve (Diarium 
adolescentis studiosi) azonban arra figyelmeztet, hogy az iskola a latin tudás 
határát magasabbra szabta: nemcsak latinul értő és beszélő, hanem latinul író 
embereket is fa ragot t tanítványaiból. Már a klasszikusok olvasása kapcsán 
megkívánja: „Authorem in aliquo imiteris!" Utasításokat ad a Modus seribendi 
elsajátítására is: „Antequam seribere incipis, argumentum perlege et cura, ut 
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totum intel'.igas. Si quae argumenta quaeri opportebit, inveniendi praecepta 
breviter percurre . . . Ideám aliquam totius rei in animo f ab r i ca . . . Nota, quid 
et quomodo scribendum, amplificandum, ornandum. . . Lege deinde quarta horae 
parte Authorem aliquem, qui eo stilo scripserit, quo tibi scribendum e s t . . . 
-Vu'lam phrasim assumes, quam in probato Authore non legcris. Non quod 
primo venerit in mentem, scribendum est, sed varianda res eadem aliis atque 
aliis verbis." A cél tehát a klasszikusok stüszépsegének elérése, a hű utánzás. 
Ennyiben azonos a humanizmus irodalmi törekvésével; és hogy ez az azonosság 
tudatos vo'.t, azt a Dtliciae poetarum Ilungaricorum c. gyűjtemény 1727. évi 
kiadása is bizonyítja, amelyben a XVI. és XVII. századi latin poéták élén ezzel 
a verssel talákozunk: „Matthias rex Hungarorum 1464. alloquitur Antonium 
Constantium poitam." 

A költészet nemcsak a gyönyörködtetés eszköze e kor szemében, hanem 
nevelő tényező is: az embert sapiens szé és urbánus szá teszi (De instit. juv. 
Ung. 1733). Az író azt várja olvasóitól: „ut correcta saeculi nostri infamia, 
dum per aetatem ac tempus licet, ad Reipublicae commoda, Marte atque ar te 
incumbant". (Stratagemata Mártis Ung. 1716.) Ez a reménység mondatja vele: 
„Tenera aetas, talibus firmata monitis, quas Patriae de se spes dabit!" (De 
inst. juv. Hung. 1735.) 

A haza érdeke a fontos; ezért is hangsúlyozzák a nemzeti mult meg-
ismerésének szükségességét. „Extera curiosius sectari, domesticam per inertiam 
negligere, nondum p'ene definiverim, amentisne animi sit, an ingrati!" (Stra-
tagemata, 1716.) A másik hozzáteszi: „Sane quam licet, Patriae devoti sumus, 
6entimusque patrii dulcedinem soli, et domestica libentius, quam externa 
exemplo multorum recordamur." (Svasoriae Regum Hung. 1728) A távoli 
témán inélázgató verselőt a felsőbb hatalmak figyelmeztetik: „Damna aliéna 
doles, aliéna pericula plangis, о vates! Patriae non memor ipse tuae!" (Elegi 
A. Mcdnyánszky, 1735.) Babai Ferenc pedig méltatlankodva ír ja: „Nam turpe 
sane est, reperiri inter populäres nostros, qui, si forte rogarentur, quid hominis, 
lexempli gratia, Aba, quid Wenceslaus Bohemus aut Otto Bavarus quondam in 
Ungaria fuerint, haerere eos videas, rerum alienarum, quam suarum, peritiores." 
(Ungariae rcges, 1773) 

Poétáink ihlető érzésül a hazaszeretetet nevezik meg. A Hungarides 
Epistolae et Elegiae (1714.) szerzője ír ja: „Scribimus id, quod amor veter um 
nos scribere jussit, Hic amor est studii pars aliquanta mei." A, Tristium 
Ungariae Specimen versbeszedője (1729.) is hirdeti: „Svasit amor Patriae!" 
A Virtus coronata Regum Hungáriáé (1730.) szerint: „Haec sincerus amor 
prono de pectore jussit." A Fostorum Hungáriáé (1742.) szerzője kétszer is 
hangoztatja: „Me Patriae scribere jussit a m o r . . . Confiteor, Patriae semper, 
dum vixero, vivam." Kazi is a Hunnias (1731.) elején vallja: „Sic patrius nara 
jubebat amor." 

Müveikben értéknek a nemzeti tárgy megörökítését érzik: ,,Nulla mihi 
ingenii, tenuis пес cura laboris, Materies cultnm, quo capiare, dabit" — í r ja 
Bucsi Antal a Selecta Daciae Spectacula (1731.) előszavában. A magyar mult 
olyan dicsőséges, hogy nem is szorul költői színezésre. Kazinál olvassuk: „Vera 
eano: fictas non gens petit Ungara laudes, Candida neglec'to verba colore peti t ." 
Az Enthusiasmus super Tricolle Ungariae (17í2)-ben Jupiter hirdeti: „Hunnam 

j» 
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illustrem virtus et stemma dederunt . . . Nobilis hane virtus, hanc nobilis 
ornat origo." 

Hirdetik, hogy a magyar lélek sajátosságát a magyar föld formálta ki. 
A De vera nobilitate (1741.) a Tisza vidékének éghajlatával magyarázza a 
magyar jellemvonásait: „Hungarus inde celer, quamvis temeraria nunquam 
Arma capit, rursus ponit et arma celer. Non magie est quisquam pacis studio-
sus habendae, Otia eed renuit desidiamque sequi. In verbis niveus priscoque 
simiTimus aevo Candor, et in factis nil nisi sancta Themis. Ut procul a luxu 
frugalis mensa recedit, Sic faciem patriae fertilioris habet. Vestibus est splen-
dor, qualem sors quaeque requirit, Si modo conveniat, murice tincta nitet. 
Scilicet aërei possunt in corpora motus, A quibus et mores semina saepe tra-
h u n t . . . " Timon Sámuel is a Tiszát hirdeti a legmagyarabb folyónak : „Anti-
quum in Ungaria adagium est, non esse germanum Hungarum, qui Tibiscum 
non bibit." (Tilisci Notio, 1735 ) A magyar föld szépsége ismételten meg-
ihleti poétáinkat. Az Enthusiasmus (17'22.) szerzője így áradozik: „ 0 vultus 
Patriae, faciès о Candida terrae! Quis modo te dignis poterit celebrare Camoe-
nis? Quis valet in laudes fertilis esse tuas? . . . Lilia stant campis niveo pede, 
ut ordine miles, Sed qui sancitae fodera pacis habet. Sylva e t a t in varios 
maeandros saepe redacta, E t labyrintheis vix sibi nota v i i s . . . Purior intonsis 
fluit hie sub montibus aër, Saevaque ventorum jurgia victa jacent. Leniter 
adversis depugnant fluctibus undae, Crispa fatigatis spumma cucurrit aqu i s . . . 
Hic natura suos visa est sprasisse favores . . ." Turóczi László meg Í3 jegyzi : 
„Est nempe haec admirabilis aëris Ungarici vis ас potentia, ut exteras quas-
cunque gentes, siquidem hac semel in terra sedem fixerint, velint-nolint, efficiat 
domesticas lingua, genio, moribus, animo. At contra: servat Ungarus media 
etiam in Asia avitum sanguinem, nec tantum in illum exotici possunt codi, 
raturam ut vértant" (Ungaria, 1729.). Ezt ismétli Kazi Hunvias-á.ban a 
magyar föld megismerőjéről : „Ut vidit, subito — quid mirum? — visa place-
bat ; Arma capit: moriar vel moa — dixit — eris!" 

A magyar jelleget még a viseletben is meg kell becsülni. A Dialógus de 
inst. juv. Hung. (1735.) megdicséri egy gyermek hajviseletét: „Capillos paullum 
promissos, nodus in fino adstrinxerat, nullo tamen unguento." A Fastorum 
írója (1742.) az újmódi férfi hajviselet ellen f a i a d ki: „Quae laus, pulvereo 
candeecere tompora lacte?" — mert: „Nec vestis, noc vox, nisi fallax, omnibus 
una est." 

A Propugnacidum Reipublicae Christianae (1724) mindazt, amire a 
magyarság büszke lehet, így foglalja össze: Magyarországot az Isten különös 
gondviselő«) alapította, szent oltalmazok védtek, a vallás tar to t ta fenn, népét 
pedig nagy erények díszítik: „Magnanimitas, acta fort-ia, fides subditorum in 
principes, dementia, justifia, ejusque administrandae ratio." A magyarság 
történeti hivatását Aeneas Sylvius nyomán jelöli meg: „Fidei Christianae 
clypeum et religionis murus." Amikor pedig a múlt harcainak ihletőjét kell 
megneveznie, az t „libertatis amor"-nak mondja. 

A magyar múltból a hi t és haza bajnokait ünneplik. Nem tagadják meg 
ugyan azokat sem, „qui male arto usi, ferrum in Reges, in Pátriám strinxerunt", 
de ügyelnek arra, hogy „ingenium admodum Mártis Ungarici, non perfidiam 
militis" dicsérjék. {Stratagemala, 1716.) Tudják és hangoztatják: „Si quam 
aliam, militarem profecto reliquis gentibus glóriám Hungaria praeripit." 
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(Ilerots Hungáriáé, 1743.) Felidézik tehát Szent István hadait, a magyar 
Horatius Codes, Zotmund hősiességét, Szent László győzelmeit, Imre király 
békés diadalát, Nagy Lajos dalmáciai foglalását, Zsigmond harcát a török 
ellen, Belgrád első ostromát, Hunyadi János hadakozásait — ezekről a Columen 
orbis Christiani (1724.) külön verscsokrot is köt —, Mátyás király háborúit 
a török és lengyel ellen, Kinizsi hősi küzdelmeit, Tomori győzelmét Ferháton, 
a mohácsi csatát, Kőszeg ellenállását, Losonczi István vitézkedését, Eger hősi 
védelmét, Erdődy Péter, Zrínyi Miklós erőfeszítéseit, Rákóczi Zsigmond szik-
szói diadalát, Győr visszafoglalását, Murányt és a simontornyai csatát — ezek 
vonulnak el előttünk a Stratagemata Mártis Ungariei (1716.) hasábjain. Lát-
juk Batthyány Ferenc, Nádasdy Tamás, Forgách Simon, Pá!ffy Miklós, 
Erdcdy Tamás és Eszterházy Miklós lelkes hazaszeretetét a Heroes Hungáriáé 
(1743.) lapjain. Eposszá formálódik Istvánffy elbeszélése alapján Zrínyi Miklós 
szigeti önfeláldozása (1751.); szónoki megnyilatkozásokban halljuk Kemény 
Simon, Kinizsi Pál, Szilágyi Mihály, a szabácsi Logody Simon, az egri Nyáry 
Pál, végül Báthori István lelkületét (Acta illustria Heroum Hungáriáé, 1725.); 
verses heroidákban szólnak Mária Terézia itáliai bajnokai (Epistolae Heroum, 
1747.); hősi harcokat jelenít meg a Bellica Hungarorum Fortitude (1745.); 
a magyar királyok történetét szedi csoportba a Corona Regni Hungáriáé 
admirabilis (1712.), egy-egy jellegzetes tulajdonságukat emeli ki a Virtus 
eoronata Regum Hungáriáé (1730.), sorsuknak egy-egy válságos percét juttat-
ják kifejezésre a Svasoriae Regum Hungáriáé (1728 ) szónoklatai. Az ünneplés 
mauzóleumában sorakoznak királyaink és vezéreink (1758.), Erdély fejedelmei 
(1722.) és hősei (1731.), praelatusaink és mágnásaink (1718 ), a felszabadító 
háború hősei (Bellona Ilungarica, 1730). A lendület ilyenfajta megindulások-
ban hangsúlyozódik: „Arma virumque cano, quibus se tollit in aethera vir-
tus!" A bemutatások is a csodálat szavai, mint Hunyadi János alakjánál: 
„Cui Martia virtus Jungitur una comes; capiti tremit аёга cassis Emeritis 
implexa comis, per pectora late Flammeus orbis abit, Lybico succensus ab 
auro; Nexilis obryzam thorax circiimplicat ignem, Scutaque ahena suis lateri 
se noxibus a r c t a n t . . . " 

Még a magyar nők vitézsége is magasztalóra talál: az egri leány után 
(Sedccim Heroum spectacula, 1654.) a várat védő egri nők és a nándorfehérvári 
hajadon, akinek kapcsán a Stratagemata (1716) írója büszkén vallja: „Desi-
nunt gloriari Galli in Johanna illa Darcia Aureliensi; nobiliorem nanciscitur 
Amazonem Hungaria!" Még a kalandos murányi eset is két feldolgozásban 
maradt reánk: a Laureatum in lleroibus Saeculum (1718.) a XVII. század 
vallásháborúinak forgatagában a „Martius ardor" és Venus révén jut ta t ja 
Wesselényi kezére a várat, a Stratagemata (1716.) viszont ezt a tanulságot 
vonja le a történetből: „Nullum ita vei natura locum munivit, vei ars firma-
vit, quem foemina, si velit, non pervium reddat." 

Az egész magyar föld hősi emlékekkel népesül be Turóczi László könyvé-
ben (Ungaria suis cum Regibus compendio data, 1729.); Magyaróvár Salamon 
király emlékét őrzi, Sopron az Eszterbázyakét, Kőszeg Jurisicsét, Lendva a 
Bánffyakét, Üj-Zrin a Zrínyiét, Csáktornya a Csákyakét, Veszprém Szent 
Imréét, Székesfehérvár a szent királyi családét, Esztergom Szent Istvánét, 
Buda Mátyásét, Pannonhalma a magyarság első tanítóiét, Pécs az első magyar 
főiskoláét, Sziget Zrínyi világhírű hősiességéét. Zenta a hatalmas győzelemét, 
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Kalocsa a nagy érsekekét, Vác Géza királyét, Eger az egri nőkét, Temesvár 
Jenő főhercegét, Csanád Szent Gellértét, Nagyvárad Szent Lászlóét, Szöllős 
Kapisztrán Jánosét, Szabolcs a hét vezér egyikéét, Somlyó Báthori Istvánét, 
Munkács a Rákócziakét, Ungvár a Drugethokét, Késmárk a Thököliekét, Znió 
vára Forgách Andrásét, Веско Stibor vajdáét stb ; mert írónk történeti föld-
rajzot ad, benne minden hely múltját, intézményeit, egyházi érdekességeit 
részletesen elmondja. Lelkesedése lépten nyomon kitör; Budáról í r ja: „Quid-
quid artis Graecia, elegantiae Italia, pretiosi Hispania, magnifici Germania, 
prodigii Gallia unquam vidit, id suam in Budám conferre Monarchae satage-
bant." Kőszegről megjegyzi: „Haec illa urbecula, quae suam eripuit Graecis 
Spartam, palamque orbe focit: vivere etiamnuni vetera illa fortitudinis pro 
digia, ubi viri quidem vivunt." Még a helyi babonák is szóhoz jutnak néha; 
a Forgách Katalin alapí tot ta sebesi templom kriptájáról elmondja, hogy bár-
kit temetnek abba, néhány nappal a temetés után a sírt fedő márvány meg-
nedvesedik. Gondosan számbaveszi az egyes vidékek lakosainak nyelvét is; 
a magyart a nemesek idiomájának érzi, ezért rendesen így regisztrálja: „Nobi-
les Ungari sua lingua utuntur ." összefoglalását így végzi: „Hoc ipsum Rcg-
num istud est, quod Di . ina illa Providentia genti nihil tale merenti, jam 
inda ab orbe condito, mirabili, atque adoranda nobis liberalitate disposuit et 
ornavit; tandemque post plures rerum conversiones, incolcndum tradidit et 
donavit." 

Másutt a magyar föld szeretete jellegzetes humanista mítoszokat ihlet: 
a Metamorphosis Hungarica (1716.) Ovidiust utánzó regékben jeleníti meg a 
magyar őstörténetet, Hunnát Mars leányává teszi meg, Vág folyóvá Svathus 
tót királyt változtatja, Budává Sicambriát, míg Buda fejedelmet szőlővé, 
Att i lá t pedig oroszlánná. A kor íz'ésére jellemző, hogy ez a rege-tár 1768 ban 
német nyelven is megjelent Zichy Károly gróf prózai fordításában. A História 
poetica Montium Transyhaniae (1728 ) Erdély keletkezését Saturnus bukásá-
val köti össze, földjét a gigászok harcterévé teszi. A Metamorphoses seu Nata-
les poetici submontanarum Superioris Hungáriáé Urbium ac Vinearum (1728.) 
Kassát és a Hegyalját népesíti be a barokk humanizmus groteszk meséivel: 
Kassa valamikor Aba fejedelem leánya vo't, a heggyé varázsolt Tokaj bora 
pedig a szarvas alakot öltő Tarcal sebéből ered stb. Sőt egyes városok is 
külön mitikus őstörténethez jutnak: Nagyszombat II. Béla szerencsétlen fiá-
nak mesés históriájához fűződik (Natales Civ. Tyrnariensis, 1727.), Szeged 
a folyók regéjével válik prodigiosává (Ars orandi, 1735.), sőt még Ungvár is 
megtalálja a maga Ovidiusát (Natales Civ. Ungvariensis, 1721.). Nem csodál-
hatjuk, hogy egyik poétánk Ungariát is Jupiter jegyesévé emeli és Eris almá-
jának történetét ide helyezi (Enthusiasmus, 1722 ). A mesterkélt regék alkal-
mat adnak egy egy szépség kiemelésére is, és ilyenkor a sorokban szeretet 
árad, a leírt hely pedig híven elénk formálódik. Így pl. Kassa: „Conspicio 
celsas summo de vertice montis Turres, quas cingunt moenia, Mártis opus. 
Ornant sacra focum Divorum templa, foriquo Dedalei fabri nobilis arte labor..." 

A humanizmus mítoszalkotó divatja ha t ja á t a honfoglalás első magyar-
országi eposzát is — mert ez is ebben a korban keletkezett —, Kazi Ferenc 
Hunnias á t (1731.). Az eposzi mesének azzal adja meg egysegét, hogy a hon-
foglalást Attila alakjához köti, ennek fejére Mundzucus teszi a koronát s 
indítja az álmában lá to t t ú j haza elfoglalására. A csodaszarvas i t t Diana 
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szarvasa, a tévelygőket Phoebus irányítja, bajaiknak Juno a forrása. De a 
klasszikus motívumokkal magyar legendái elemek is keverednek: Dacia ha tá 
rán Diana éppúgy csordát hajt az éhező hunok elé, mint az Isten a delibláti 
pusztán Szent László hadai elé. Kazi fogyatékos történeti anyagát azzal 
kerekíti ki, hogy a hunokban a szkíták ivadékait l á t j a ; csak az utolsó ének-
ben közeledik a mondához: Macrinus és Detre hadainak elmondásában. 
Szemmelláthatóan Vergiliust és Ovidiust is azért aknázza ki, hogy magyar 
őstörténeti eposzának jelentőségét arra a fokra emelje, amelyen magát a hon-
foglalást látta. Hiszen a történeti adatok bőségben és szigorú kritikai meg-
világításban ott lehettek előtte abban az értékes kis munkában, amelyben 
Földvári Mihály 1712-ben összefoglalta a hún avar-magyar kérdést (Quaístio-
ncs historicae de rebus Hunnicis, Avarie',s et Hungaricis); a mondaformálásra 
tehát az eposzköltő feladatának felismerése ösztönözte, és ezért színezte át 
a honfoglalást a barokk humanizmus divatja szerint. 

A kor latin irodalmában a vitézség ünneplése a vallásosságéval olvad 
egybe. Az Enthusiasmus (1722.) í r j a : „Nempe haec Ungaricae fuit, est laus 
maxima genti, Prae reliquis castas semper amasse nives." Már Attilában Istent 
szolgálja a hősiesség: „Divinum Tibi, Hungaria, ílagellum a principio datum 
in Attila, ut defluentem moribus Európám, ipsamque Italiam crudeliter inun-
dares: Tuae dein dexterao propugnaculum Ecclesiae creditum, ut in Catholici 
limitibus Imperii constituta, excubares in atria Palatii Ecclesiae, tuisque peri-
culis gladium a Christianorum cervice averteres: utque ab eadem hasta, a 
qua vulnus in tuis antiquissimis Regibus, hodie in Te opem acciperes et prae-
sidium" (Corona Regni Ungariae adm., 1712.). 

Ami gyász és szomorúság szakadt reánk, azt az ősi hivatástól való el-
fordulás hozta, mert: „Quique caret vera religione, cadet" (Tristium Ung. 
Specimen, 1729.). Már pedig: „Deseruit Pannon solitum in pietate tenorem, 
Deseruit victrix Ungara signa t enor . . . Veteris nunc tristis imago figuráé, 
Et cinis et magni nominis umbra, n i h i l . . . Fraeta j aœt pictas; Regnum pie-' 
täte tenebam: Exul abit Regni, quo pietatis honos. Cana fides, sacraeque 
labet reverentia R o m a o . . . Insequitur sua poena scelus . . . Deripit Ungaricas 
barbarus ensis o p e s . . . Nos premit aeterni facies acerrima belli." Felhangzik 
a sóhaj: „Fuit, o, fui t aurea quondam aetas virtuti, nobilibusque viris" (De 
rera iiobil, 1741 ). Már Szent István figyelmeztette a nemzetet: „Fragiii in 
glacie solidam Ungariae felicitatem aodificas, nisi in Petra Romána funda-
menta jacias!" (Sxasoria, 1728.). Mátyás király is így tesz vallomást hiva-
tásáról: „Officium duxi meum, duxi esse moorum, U t rei apostolicae sit bene 
fixa basis" (Epist. Ileorum et Heroidum, 1725.). 

Arról semmi kétséget som hagynak, hogy ez az e!kötelezés a katolikus 
egyházhoz köti a magyarságot. Turóczi László keményen mondja: „Vultis. 
boni viri, cognitam compertamque habere Fidem Ungaricam? Est illa, cui 
primum Geysa dux assurrexit; quam Divus Stephanus, Geysae illius filius 
universo cum imperio accepit, mirifice ampliavit, summo studio exornavit; 
quam Progenitores nostri contra Dacos, Tartaros, Cumanos, Turcae conti-
nenter gladiis, vita, sanguine propugnarunt; quam omnes perpetua serie Reges, 
per septingentos et ultra annos, castam, illibatamque conservarunt. quam 
melior sapientiorque Ungaria luctuosissimis etiam atque profligatissimis Regni 
temporibus cordi habuit. Nunquam huic cum Ecclesia Christi male convenit; 
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e nutu authoritateque Petri s ta t ; paucis: Apostolomul, Servatorisquo homi-
num divinis institutis cbaudit. Haec est Fides Ungarica! cui si quis bellum 
indicit, si quis adversus facit, поп ilium ego Ungarum, non Fidei Ungaricae 
hominem, sed advenam pronuncio et erronem" (Ungaria, 1729.). 

Ennek a magyar hitnek törvényét Szent István szabta meg; népével 
ennek a Pietasnak ígérte el magát : „Accipe, quod superest; tua sim, tua 
dicar, oportet" (Diadema triumphale, 1729.). Tudják az első szent királyról: 
„Hungáriám haereditario, eoque aeterno jure Mariae transseripsit. Illám 
Dominam coram proceribus nominavit." Annak pedig, hogy az utódok hívek 
maradtak rendelkezéséhez, bizonyságai az ország kegyelemben gazdag Mária-
kegyhelyei (Fontes Gratiarum Marianarum, 1739.). A magyar királyság haj-
nala csodákkal teljes: a jövő kétségeivel vívódó Géza előtt Mária jelent meg, 
lebbentette fel az elkövetkezendő idők fátylát, Mária biztatására ír ta meg 
Géza első levelét Pilgrimhez; Szent Istvánt is Mária vigasztalta meg az utód 
kérdésében; Szent Imre is Mária tiszteletét tanulta Gellérttől; a váradi, lore-
tói, celli kép előtt Szent László, Báthori István, Lipót erről a hű ragaszko-
dásról tettek vallomást; Eszterházy Miklós is ezt vallja a bukás okának: 
„Nos cultum aetliereae tulimus liquisse Parentis, Quae fuerat nostri plurima 
causa boni" (Omnis félicitas Ilungariae e singulari Favore Mariae, 1738.). 
Szent Ist\án tisztelete Máriához annyira köztudomású, hogy még a protes-
táns Czvittinger is feljegyzi: „D. Virginem Mariam haeredem etiam totius 
seripsit Hungáriáé. A quo tempore, in huncusque diem, В. Virgo Maria Pat-
rona audit Hungáriáé" (Specimen, 1711 :9.). A szónoki mintabeszédok közt 
tehát ott találjuk Szent István oratióját, melyben kifejti, hogy Magyarország 
csak a katolikus Róma egysége a la t t maradhat fenn; Asztrikét, melyben a 
pápát tájékoztatja királya szándékairól és lelkületéről; Sylvester pápáét, a 
csodás álomról, mely arra készteti, hogy Constantinus koronáját a magyar 
uralkodónak küldje, és a választ: „Nomo unus Ungariae incola reperiatur 
amplius, qui Ecclesiae Catholicae sese devotum non fateatur" (Exordium 
Apóst. Ung. Rcgni, 1729.). Buzdító és igazoló példákul elvonulnak előttünk 
a magyar szentek, B. Mór, B. Salomca, a dömés B. Móric, B. Kunigunda, a 
ferences B. Antal, B. Gertrúd, a döanés Szent Pál, B. Agnes, az egri Szent 
Buldus, B. Margit királyleány (Prima orbis Hungarici Lilia, 1742.), hirdet-
vén: „Felices, Divinoque rappiuntur amore, Et cogunt sensus sub sua jura 
suos." 

Szűz Mária tisztelete mindig ot t ragyogott a magyar erények között, 
viszont: „Stetit dum virginea apud Ungaros religio, intégra stetit Ungaria" 
(Magna Ungarorum Domina. 1724.). Máriához nem is lehet hűtlen a magyar. 
„Terrae hujus advenarum nonnulli (advenas dico; sacrilegus sim, si Ungaros 
nominavero) ausu temerario aut verius insano, adversus Mariam, Magnam 
illám populi Ungarici Dominam, insurgunt" (и. o.). Pedig a magyarság 1462-
ben, 1523 ban, 1548 ban törvényt is hozott a Szűz Máriát megtagadók ellen. 
A magyar hűség jele pénzünkön a Mária-dombormfi Szent László óta. A ma-
gyar mult hősei nem is voltak mások, csak „Mariani sidera Regni" (Epist . 
Heroum et Ileroidum, 1725.). Őseink is vallották: „Haec Ungariae nostrao 
Domina et Regina" (Hist. Mariana, 1733.). Amikor az író álmot lát, az 
ország nagyjainak ajkáról figyelmeztetést hall: Szent István inti, hogy csak 
az Isten tisztelete őrzi meg Magyarországot; Adalbert arra figyelmezteti, 
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hogy az eretnekség hirdetőit nem szabad megtűrni; Szent László: „Non aposto-
licum modo, sed et Marianum Regnum incolitis, cives!"; Szent Gélért ezava: 
„Tenerae puerorum aetati invigilandum est continuo, u t optimis moribus exco-
latur!". Szent Imre a tisztaság erényére mutat, II. Endre pedig arról tanús-
kodik, hogy Mars csak a Pietas-szal szövetkezve lehet győztes (Christianum 
Stadae Caxs. Somnium, 1731.). Hungaria tehát minden bajában Szűz Máriá-
hoz fohászkodik — „quam penes est rerum tutissima cura mearum et sceptri 
penes est cura salusquo m e i . . . Haeredem Dominam quam mea rura vocant" —, 
kérve: „Aurea fac nobis post ferrea sidera surgant!" (Hungarides Epist., 
1714.). Máriáról úgy szólnak, mint „Ungarici Regina throni"-ról (Eltgi Ant. 
Mcdnyánszlcy, 1735.), és azok között akarnak neveztetni: „Qui Virginem 
sanctissimam majorum studio plane pro Domina venerentur, prolapsamque 
avorum religionem, qua possent, in antiquum statum reponere élaborent, 
ut fortunam fclicitatemque in Pátr iám revehant, qua olim prisci líungari 
potiebantur, quando Regno Mariae fide ac tute'.a deposito, ejus corollis pro 
gladii capulo appensis ad bellum itabant et victorias prodigiis similes refere-
bant" (Hist. C. Gabr. Ant. Erdődy, 1745.). 

Viszont természetes: az a tudat , hogy Magyarország Szűz Mária országa, 
hogy a nemzet üdve Mária kultuszához van kötve, harcba állítja íróinkat a 
protestantizmus ellen. Az a meggyőződésük, hogy a XVII. század felkeléseit 
Perfidia és Haeresis támasztotta (Laureatum in Heroibus Saeculum, 1718.). 
A háborúkról szóló referátumok tele vannak a protestánsok kegyeletlen kegyet-
lenségeinek rajzával. Halljuk: „Divorum aras, pias imagines comminuunt, 
maximam partem furoris in spargendis Coelitum ossibus consumunt" (Quinque 
lustra G. Lippai, 1722.). Erdődy Antal Gábor életírása hirdeti: „Habet istud 
solenne haeresis, u t quemadmodum nulla adhuc, nisi temporum iniquitate 
exorta est, sic inter armorum strepitus ac turbidos Regnorum motus, virus 
postiferuni terris disseminet et augescat. Unde pronum est conjicere, sectas non 
aliam in causam nasci et adolescere, quam ut animis perinde ac novitate Reii-
gionum diffideant, pacem tranquillitatemque publicam misceant, profanatis 
sacris aedibus, pollutis aris, sacrosanctis mysteriis omni impietate contemina-
tis, salutem felicitatemque Patriae avertant." És munkájuknak eredménye: 
„Convulsum, prostratum, proculcatumque jacet ab haeresi, quidquid olim a 
pietate magnificum, a íama illustre, a religione sacratum honorem mirifice 
auxit" (Christ. Siadae Somn., 1731.). Annyira megdöbbentő a kép, hogy 
egyikük felsóhajt: „Haec nisi devicto credam licuisse Tonante, Nec nisi cap-
tive facta fuisso Jove" (Trist. Ung. Spcc., 1729.). Ugyanez a költő a Mária-
képek vért könnyező csodájára gondolva, hozzáteszi: „Diva parens plorat : 
quid? plorat? fallimur: eheu! Non plorat: tristem sanguine inundat humum." 

A protestáns fejedelmekről gyűlölettel, megvetéssel szólanak. Bocskai 
felkelése „perniciosum bellum"; vele szemben Káthay Mihály hűsége érdemel 
tiszteletet (Pancgyriä Praelatorum et Magnatum, 1718.). Bethlent „lupus 
Martius"-nak emlegetik (Magni M unes Transylianiae Principum, 1722.), „dolis 
et fraudibus confutus"-nak (Heroes Hung., 1743 ). Wesselényi Pál seregéről 
feljegyzik: „Adjuvante ferociam Lutherana plebe, multa in Regem, mu'.ta in 
Ecclesiam ausi, initiatis Luthero Ca'.vinoque, templis cum ignominia Catholi-
cos, ante alios verő sacerdotes ejocerunt." Felidézik az állítólagos Wittnyédy-
levelek utasításait, beszámolnak a katolikus vértanúkról, a vad pusztítások 
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hosszú soráról, hisz Gyöngyösön még a kereszten függő Krisztus fejét is 
levágták Thököly hívei (Res gestae in Ungaria, 1673—1678. 1742.). Elítélik 
II. Rákóczi Ferenc háborúját is; amikor az imént idézett krónika megemlé-
kezik I. Rákóczi Ferenc haláláról, hozzáteszi: „Juliannam, subinde Com. 
Aspremont nuptam, et Franciscum liberos, facultatum, hunc etiam errorum, 
non item poenitentiae haeredes reliquit." Erdcdy Gábor életírása is „funestum 
ac luctuosum bellum"-ként szól szabadságharcáról. Még a Peró-féle lázadás 
el'en felvonuló magyar seregek is lelkes latin énekesre ta'.álnak, aki így ünnepli 
őket: „Annibal Aosonios tantus non ibat in hostes, Horrida Tarpejis collibus 
arma movens, Fulmineos quantus Pannon assurgit in enses, Mersurus collo 
perfide tela tuo . . . Suscipe militiac pugil, Ungare, suscipe curam, Pro Patria 
durum suscipe Mártis onus!" (Elégi A. Mednyánszky, 1735.). 

Íróink felfogásának végletességét a protestantizmussal szemben az Erdődy 
Gábor költségén megjelent röpirat mutat ja (An et qualitcr possit Princeps, 
Magistrates, Dominus Catholicus in dilione sua retinere hacreticos?) Ez ki-
mondja, hogy az eretnekség semmivel sem kisebb vétek, mint a gyilkosság, 
tehát nem szabad eltűrni, hanem minden erővel ki kell irtani. Hogy felfogása 
nem volt egyedülálló, azt padányi Biró Márton Enchiridion ja (1750 ) iga-
zolja, amikor kijelenti: „Poena etiam corporis possunt homines cogi ad am 
p'.ectendam Christianam disciplinam et religionem." 

Annál nagyobb melegséggel ünneplik íróink azokat, akik a zivatarok 
idején is hívek maradtak katolikus vallásukhoz. A legművészibb ez ünneplések 
között Dóczi András emlékének magasztalása, mert „perstitit immotus, vasto 
velut aequore rupes, quae ludit Coeli firma marisque minas" (Fides laureata. 
1745.). Csáky Miklóst is azért ünnep"ik a nagyszombati deákok, mert „prisca 
fides f i i et pietas super omnia cordi est, quolibet hoc potius munere munus 
habet" (1752.). Koháry Istvánról ezért énekel olyan tisztelettel a Doloris in 
gaudium metamorphosis (1735.) és egész sereg versében Halápy Konstantin 
(Myrias tersuum. 1735.). Természetes, hogy bőven ju t ki az elismerés a 
jezsuitarendnek, „quas maxime oderat et verberatur haeresis" (Quinque lustra, 
1722.), melynek történetéről külön kötetek szólnak (Príma Soc. Jesu Claud'.o-
politana, 1715; Ortus et progressus S. J. Univ. Тут., 1725; Ortus et progr. 
S. J. Claudiopol., 1736; Initia Cassoiiens. S. J. 1743; Annus saecularis Univ. 
Tyrnav. 1735.). Egyes kiváló jezsuiták emlékét is megörökítik: a Mausoleum 
honoris Soc. Jesu (1713.) az áldozatosság bajnokaiét, a Posthuma memoria 
(1749.) Fitter, Sigrai és Kolosvári Pálét. 

A felkeléseknek ez a megítélése magyarázza meg e latin irdalom lojális 
jellegét. Az ok nyilván a Habsburg-ház katolicizmusa, de a beállítás nem 
ilyen párt-szempontú. Mivel a szentkoronát a Gondviselés csodája adta, a 
korona csodás hatását átviszik visolőjére is. A magyar történet századainak 
során a szentkoronát incruenta victrix nek, fulminatrix-nak, gloriosa-nak, foe 
curida et sociabilis-nak látják, ahogy az, egyes királyaink sorsában, meg 
nyilatkozott. És az a mozzanat, hogy Bethlen Gábornak maga a bölcs korona 
állott ellent, amikor Pozsonyban a saját fejére akarta tenni, bizonyíték arra. 
hogy csak méltó fejet ékesít. S amikor hangoztatják, hogy „Hungaria regem 
adorare nescit, nisi coronatum", és hozzáteszik: „In erimine ponunt Hungari, 
iis obsequi legibus, quas Corona non túlit" — egyben arról is tanúskodnak, 
hogy a megkoronázott uralkodóhoz hűséggel és engedelmességgel kell ragasz-
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kodni (Corona Hegni Hung, admirabilis, 1712.). Tanításuk ez: „Magnam ess" 
subditorum cum omnium, tum maxime nobiliorum glóriám, fide incorrupta 
colere Principes, eorumquo causam nunquam deserere" (Panegyrici Prall, et 
Magn., 1718.). A szentkoronát övező vallásos tisztelet így sugárzik reá a 
Habsburg-uralkodókra. Hargas Macarius kimondja: a Habsburgoknak köszön 
hető Magyarország virágzása, mert, íme: „Ejcctus tandem est hostis a jugulo, 
exclu sus- timor e pectorc, pax alma regit terras et fortunam" (Propugnaculum 
Reipubl. Christ., 1730.). Lipót szerintük Szent István világát állította vissza: 
„Hanc — sc. Mariam —< Stephanus, hanc Lcopoldus Hungáriáé Dominam, 
Patronam confirmavit!" Erdődy Gábor élettörténete így okolja meg az örökö-
södési törvényt: „Censebant nempe Ordines Pátriám una Domus Austriacae 
tutela, cujus felicitate jam totam e domesticis motibus evolutam, Turcico 
similiter jugo, sub quo tanto tamque diffuso annorum spatio magnam partem 
gemebat, in libertatem assertam. . . imposterum quoque adversus omnem 
hostium vim et ferociam tutam satis defensamque fore!" 

A korszak elején a béke helyreállításáért ünneplik Jenő főherceget 
(Magnus pacis tindix, 1719.), még inkább Károly királyt, mondván: „Gaude 
о Pannonium, dulcissima Patria, regnum! Aurea tranquillae tempóra pacis 
eunt" (Lauri et oliiae conjunctio, 1719.). Közvetlenül a szatmári béke után 
is halljuk: „Aurea sic nobis, post ferrea tempóra surgent" (Corona Regni adm., 
1712.). A Propugnaculum Reipubl. Christ, religione conditum (1724.) a mult 
számbavétele után megállapítja: „Una superioribus saeculis félicitas defuit, 
quod haereditario Principe non tenebatur!" Visszatért a béke és ezzel vissza 
költözött hozzánk Apollo (Exercitia Parnassi Cassovienis, 1714.). Már a 
XVII. század is „saeculum felix", mert nagyvirtusú fejedelmek uralkodtak 
benne: „Quid enim Ferdinande au t bellicosius secundo, aut tertio sapientius, 
aut religiosius quarto? Quid gloriosius Leopoldo? (Diadema triumphale, 
1729.). Lipót alakját Camillus és Hannibal versenytársának vallják, Hector 
és Aeneas hasonmásának, mert „Europaeum Orbem a lapsu servavit". I. József-
nek francia győzelmeit dicsőítik, de különösen azért tisztelik, mert „juratos 
hostes etiam ad amicum pacis osculum invitabat". VI. Károly pedig az okos, 
szerencsés és bölcs fejedelem eszménye a szemükben (Magni Manes Transylv.. 
1722.). A maguk századában, 1730-ig, hat lustrumot vesznek fel: Marsét, 
amelynek nyomorát még az is emeli, hogy ebben halt meg Lipót, Saturnusét. 
a háború és ínségét, Pallasét, amidőn a tudomány visszatérhetett hozzánk, 
Herculesét, amelyben a török a Temes mellől is kiszorult, Themisét, amikor 
az igazság uralmát a Pietas és Amor megerősíti, s végül a charisokét, s ezt 
így jellemzik: „Nunc Lojoleae Trenchin pietatis origo: Nunc Lipto, Gyöngyös, 
Rosnawa sacra Jovi!" (Lustra Pannónia, 1730.). A fejedelmi család ünnep-
lésére van felajzva a lant; a Mercurius Austriacus (1720.) Mária Jozefa házas-
ságáról, a szicíliai győzelemről énekel és Eleonora Magdalena Teresia erényeit 
dicsőíti. A Xenium sincerioris affectus (1733.) Mária Terézia bizalmáról ée 
szeretetéről zeng a magyarság iránt, a Theresias (1750.) humanista ízü pane-
gyricusba öltözteti Mária Terézia élete történetét; a Hungária fida Austriae 
(1743) mitikus keretbe foglalja a hétéves háború eseményeit, hogy a magyar 
hősök rettenthetetlen bátorságát dicsőíthesse, az utolsó részben pedig a magyar 
históriásénekben is elsiratott Czirákyt, magasztalja. 
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Bármennyire hangoztatják is a lojális hűséget, nem viszik túlzásbft. 
Amikor arról emlékeznek meg, hogy 1561-ben Ferdinánd a fiát, Miksát magyar 
királlyá akarta koronáztatni, helyeslik Nádasdy Tamás magatartását, aki 
tisztelettel kijelentette: „At potiorom Patriae sibi esse: Hungarorum Regis 
dicendi libertatem violari non opportere" (Heroes Ilung., 1743.). Szelepcsényi-
ről megírják, hogy kemény határozottsággal t i l takozott a gubernium felállí-
tása ellen, hangoztatván: „De administratione Regni ordinibus atque Regibus 
commune consilium opportere" (Res gestae, 1742 ). A Propugnaculum Reipubl. 
Christ, religiove conditum (1724.) a kormányzás ismertetésénél hangsúlyozza, 
hogy a magyar királynak katolikusnak kell lennie, a Rendek tanácsával kell 
kormányoznia, az országot szabadságában kell megőriznie, az alkotmányra 
meg kell esküdnie. A Kolozsvárott kiadott Norma Principxim Christianorum 
(1751) is tanácsolja: „Principi gubernando primum capienti nihil utilius ad 
bonam famam, e t regiminis spem in subditis excitandam, quam ut ordines 
convocat, de publico bono in commune consulturus." Később ezt í r ja: „Nemo 
Regum illegem capit Rempublicam; sed esse jura populis, qui deferunt regna, 
et super ea jurari sponduique volunt a principe." Még a magyarföldi német 
hadak kegyetlenkedéseire is őszintén rámutat a Res gestae (1742.) és be-
vallja: „Nullus ad aures accidebat funestior rumor, quam adventantis Caesa-
reae militiae." 

A latin iskolai drámákról már eddig is többen megállapították, hogy 
jelentős szerepük volt a magyar történeti tudat felébresztésében és fenntar-
tásában. E helyen elégséges talán az iskolai színpadon szereplő magyar tár-
gyakra rámutatni. A jezsuiták színpadán •— 1750-ig vesszük csak számba — 
szerepeltek: At t i la (kétszer), Géza fejedelem, Szent István (2), Szent Imre (5), 
I. Béla (2), Salamon (3), Szent László (3), Vak Béla (4), Imre és András, 
IV. Béla, Róbert Károly, nápolyi András herceg, Nagy Lajos, Hunyadi Já-
nos (4), Hunyadi László, Czillei Ulrik, Corvin Mátyás (6), Dobó István (3), 
az Eszterházy-család és külön Pál, Imre, Lajos, György, Mihály, Bebek és 
Zápolya, Nádasdy Tamás (2), Grit t i , Báthori István (2), Holló Zsigmond (2), 
Zrínyi Miklós (3), Drugeth György. A piarista iskolák darabjai között e fél-
században elénk kerül: Buda és Att i la , Szent István és Konrád császár, Kupa 
lázadása. András és Béla, Béla és Salamon, Könyves Kálmán, Hunyadi János, 
Hunyadi László, Corvin Mátyás, Erdődy Tamás, Eszterházy Miklós, István 
moldvai vajda; az egyiket a kéziratos forrás így címezi: „De quodam jurtne 
Siculo, qui pro libertate sponte captivus erat." Ez a még mindig hiányos 
összeállítás arra mutat , hogy az iskolai színielőadások nagy szorgalommal 
segítették a kor nyomtatott irodalmának nomzetnevelő munkáját. Annak, hogy 
a cél azonos volt, bizonyságai az ilyen címek: Beatissima Virgo a Divo Ste-
phano Ungariae Regina renunciata (1747. Szakolca), Fidditas pro Domo 
Austriaca (1722. Zágráb), Redivixus e cinere Phoenix sive Felix reflorescentis 
Patriae Status (1721. Debrecen), Hungaria Gratiae restituta (1714. Nyitra), 
végül egy magyar cím vallomása: Gyarapodása a Közönséges Akolnak Magyar 
Országban a felséges és meggyőzhetetlen Római VI. Károly császár s Magyar 
Ország Kegyelmes Királya által (1733. Nyitra). Nyilvánvaló, a színpadon is 
összeolvadt a három tendencia: a hősi virtus, a vallásosság és a lojalitás 
elmélyítése. 
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Mivel irodalmunknak ezt a korszakát a vád éppen latinnyelvíí termése 
miatt érte, szándékosan csak a latinnyelvű termékekre szorítkozik bemutatá-
sunk. Lát tuk, bogy az írók nemzeti szellemet szolgálnak, és azért, mert ez 
a szellem katolikus, sőt Habsburg párti, nemzeti jellegét megtagadnunk nem 
lehet. Egy-egy kor szellemét nem a késői történetíró hajlama és világnézete 
szabja meg; politikai és világnézeti szempontból ilyen gazdag termést semmibe 
venni vétek a történeti igazság ellen. Tagadhatatlanul megvolt a nemzeti 
szellem, a hazafias tendencia ennek a kornak még e latin poézisében is, mert 
a latin nyelv a magyar szellemű gondolkodásnak nem mondott ellent. Ne 
felejtsük, hogy ennek a kornak egyik latinnyelvű beszédében találjuk az első 
határozott állásfoglalást a magyar nyelv szépsége, felkarolásának szükséges-
sége, fejlesztésének lehetősége mellett. Ribiny János szónoklatára gondolok: 
Oratio de cdtura linguae Hungaricae (1751 ). Milyen elragadtatott szeretettel 
mutat reá a magyar nyelv szépségére! „Quis unquam luculenter Ungarice 
sciens, de venustate eius atque elegantia dubitavit? Quem non permovit pecu-
liaris illa suavitas, quam in ea mirifica quadam gravitate temperatam, omnes 
admiramur? Cum animi sui teneritatem exprimere cupit Hungarus, ita me 
superi áment, tam est blanda oratio eius, tam affabilis sermo, tam pronun-
tiatio deleetabilis, u t vei ferreos animos facillime moveat, et convulsis cor-
dium repagaculis, viam sibi ad intimos mentis recessus a p e r i a t . . . Blanda est 
Italica oratio, non nego; venustus est Gallus sermo, concedo. gravis est dictio 
Germanica, probe scio: sed cuncta haec i ta sunt in lingua Hungarica conspicua, 
ut qua potissimum excellat virtute, difficile dictu esse videatur." És hogy 
restelkedik azon, hogy ezt a nyelvet elhanyagoljuk! És hogy sürgeti e mulasz-
tás jóvátételét! „In pátriám, in nomen Hungaricum, in linguam amabilem, in 
majores nostros, in nosmet ipsos erimus iniurii", ha nyelvünket meg nem 
becsülnők! Nem kerülgeti, hanem nyersen kimondja: „Turpe est et generosa 
mente indignum, negligere linguam, quam a maioribus vestris accepistis!" Már 
ő is lát ja, hogy a görög, latin, francia, olasz, német nyelv ad bátorítást és 
példát a nyelv fejlesztésére; már ő is a fordításokat ajánlja erre a célra; már 
ő is jogosnak tar t ja ú j szavak gyártását. Mindenekelőtt azonban azt sürgeti, 
hogy olvassák a magyar írókat, és tudatosan fejlesszék magyar nyelvtudásu-
kat. Ribiny nem írókat akar nevelni, hanem egyszerűen magyar embereket, 
mert szégyennek mondja azt, hogy magát magyarnak valló ember nem tud 
magyarul beszélni. „Quem non pudebit, de rebus Hungaricis disserentem, im-
pingere in regulás Hungarici sermonis?" — kérdi. 

Tíz esztendő múlva Kalmár György már magyar nyelven kiáltja: 

„Micsoda szégyen ez, oh Hazafi! s csuppa-csuppa gyalázat! 
Néked is, énnekem is, S hazának is csuppa gyalázat ! 
elhagyod így magadat, nincsen h o g y gondod a nye lvre!" 

Kalmár Valóságos Magyar A-B-C-je (1761.) éppúgy, mint Ribiny János be-
széde, a magyar nyelv rajongóját mutat ja . Lehet-e hát nemzetietlen kornak 
nevezni a kort, amely latin irodalmában ily hévvel magasztalja a magyar tör-
téneti erényeket, s amely a magyar nyelv jogaiért is először száll síkra? 
A „nemzetietlen" megnevezés igazságtalan és ezért nincs helye elfogulatlan-
ságot ígérő irodalomtörténetben. 
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Bartóky József, az elbeszélő. 
í r t a : AGARDI LASZLÖ. 

A tanítómesék gazdag sorozatát követi Bartóky művészi alkotásainak 
folyamán az elbeszélések változatos sokasága. Képzelete ritka termékenységgel 
ont ja a mesékkel sok tekintetben rokon történeteket. Érdekes jelenség, hogy a 
hatvanadik életévéhez közeledő író a teremtő erőnek milyen példáját mutatja. 
Ha az elbeszélések belső értókét nem tekintjük, már ez a számban megnyilvá-
nuló bőség meglephet minden hozzáértőt. Írói tehetsége az 1920. évtől kezdve 
oly erővel és művészien tör elő, hogy ezt az elbeszélés-írás torén nem igen 
tapasztaljuk. A fiatal értelmi és érzelmi erők szoktak mutatkozni feltűnő 
eredménnyel, és hoznak létre a művészet minden ágában maradandó alkotá-
sokat. Az öregkor küszöbére érkezetteknél ez egészen különleges jelenség. Rafael, 
Schubert, Petőfi felül nem múlt művei a fiatal egyéniség és a forrongó 
lángész termékei. Ilyen alkotásvágy tapasztalható Bartókynál, de élete alko-
nyán. Az öregedő író rövid idő alatt 12 kötetben az életbölcseségnek, a jóra 
késztető történeteknek olyan tömegét és olyan művészettel hozza létre, hogy 
mint elbeszélő maradandó nevet vívott ki magának irodalmunk történetében. 

A novella írás terén való megjelenése egészen szokatlan jelenség. Alig 
lett ismeretes a Magyar Fabulák száz meséje, nyomon követi első elbeszélései-
nek kötete. A meglepetés általános. A magas hivatali állásból nyugalomba 
vonult tisztviselő pihenés helyett önkéntes munkát vállal, és évről évre jelen-
teti meg elbeszélései gyűjteményét. A gazdag termékenységgel lépést tart a 
kedvező fogadtatás. Az olvasók és bírálók egyaránt teljes méltányolással üd-
vözlik, és mindjárt az első köteteknél a legelismerőbb hangot hallatják. Később 
сзиккеппек a magasztalás szavai, de nem maradnak el sem mennyiségben, sem 
minőségben az elbeszélések kötetei. Az irodalmi és tudományos társaságok ki-
tüntetése csak fokozza Bartóky munkakedvét. Nem gondol pihenésre, nem bízza 
el magát, és kitartóan, tudatosan s mindig művészi becsvággyal és ercdmény-
nyel dolgozik. Számára a nyugalom lehetősége az igazi, kedves, régen nélkülö-
zött írói munka kezdete. Ez adja magyarázatát gazdag termékenységének. 

Tehetségének vulkán-kitörésóhez hasonló váratlan jelentkezése méltán 
kelt feltűnést. Maga ugyan később beszámol róla, hogy jogászkorában meg-
jelent egy novellája (Indulás), és azt is elmondja, hogy jóval később, 1910-ben, 
Mikszáth Kálmán írói jubileumán jelentkezett írással, de ez kigúnyolja, hogy 
tisztességes ember is maradhatott volna, és nem kellett volna államtitkár-
ságra vetemednie. Bartóky erre kijelenti, hogy 35 évi elkalandozás után, ha 
koszorút nem is, de bokrétát tud szerezni szemfodőjére (Mikszáth Kálmánról). 
Ez emlékezés írásakor a komoly, értékes művészi elbeszéléseknek egész tömegét 
alkotta már, és az átlagolvasóknak te t t minden engedmény nélkül folytatta 
költői tevékenységét. Ennek alapja az édesatyjától örökölt írói hajlamon kívül 
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az a mély gondolkodás és nemes törokvés, hogy minden téren haszná'ni kíván 
embertársainak. Kezdetben tanítómcsékkel, azután elbeszélésekkel. Ezeknek sze-
replői, a változatos események lefolyása, a történetek alkotásának a célja: a 
felfogás, az irányítás, a megalkotás, mind arra utal, hogy Bartóky jókedé'.yíí 
erkölcsb lcselő és kiváló írásművesz. Bármily témát választ, azt lehető világos 
beállításban a mesevezetés olv modorában mondja el, hogy a kellemes és a szép 
a tanulságossal és az akaratrahatással páratlan művészetben egyesül. E téren 
valóságos bölcs, aki kellő mértéktartással mindig el tudja érni a szándékolt 
hatást. 

Az esztétikai és az erkölcsi sikert olyan tulajdonságai segítik elő, ami-
lyenek egy-egy művészben ritkán szoktak találkozni. Ezek: felfogása eredeti, 
határozott, világos és céltudatos; képzelete eleven és gazdag; érzése egészséges 
és пуЧу; gondolkodása emelkedett és nemesen szociális. Az ilyen lelki elemek 
nagy leleménnyel párosulva teszik alkalmassá az elbeszélések változatos tö-
megének megírására. 

Ezeknek különféle mozaikjai továbbá tartalmas, színes, szárnyaló leiek-
nek az elárulói. Az elbeszélésekből oly egyéniség hatalmas és harmonikus képe 
tárul az olvasó elé, amely a részletek egybeolvadása után igen sok emberi 
értéket foglal magában. Egymagában is teljes, megnyerő, hangulatot kiváltó 
csaknem mindegyik elbeszélés. De ha valaki egy-egy kötetet gondol át, vala-
mennyi mű elolvasása után iparkodik magának számot adni a velük való fog-
lalkozás közben szerzett élményeiről, az az esztétikai maradéktalan élvezet 
mellett, az erkölcsi jó, és az örök szép átérzcsével, az emberi életet annyira 
fölemelő igazság kívánatos, de nem mindig jelentkező hatása alá kerül. Valami 
tiszta derűt és emberiességet lehelő magasabb szellemiség árad az elbeszélések 
egészéből, az igaz, a derek, a nemeslelkű ember egyéniségének olyan tulajdon-
sága, amely ellenállhatatlan varázst sugároz a vele érintkezőre. Az erkölcsi 
szépségnek bizonyos finom jelentkezése van meg az elbeszélésekben, és ennek 
olyan nyomása nehezedik a lélekre, hogy ez mégis jólesik, nemes érzelmeket 
fakaszt, és emberibbé tesz. Alkotásainak csaknem mindegyike magában hordja 
a művészi tökéletesség legtöbb jegyét, együtt szemlélve vagy átgondolva pedig 
oly sűrítve jelentkezik a képzeletet foglalkoztató esemény és főleg a belőle 
áradó hangulat, hogy csak a legnagyobb művészek hatalmas képalkotásai szem-
lélésekor érezhet ilyet bárki. Az ember és környezete, külső élete és lelki világa, 
vágyai és törekvései, s diadala és bűnhődése, a legszínesebb változatosságban 
jelentkeznek az emberi értelem előtt. S az így kialakult kép a művészet min-
dent felülmúló hatalmának leküzdhetetlen bizonyítéka. Bartóky elbeszélő 
tehetség, kinek a lelki hatás előidézésére nemcsak minden eszköz korlátlanul 
áll rendelkezésére, hanem aki ezekkel bámulatraméltó önfegyelmezéssel, öntu-
datossággal és tökéletességgel tud élni. 

Képzelet és tudás egyesül az elbeszélésekben a mesteri íráskészség min-
den t i tkát ismerő művészettel. Az előadásmód folyamatos, eleven, közvetlen 
s több helyen csattanó. A történet menete gyakran annyira váratlan fordu-
latot vesz, hogy az olvasó legmagasabb igénye sem támaszthat kifogást az 
újszerűség, az érdekkeltés és a mesevezetés ellen, sőt a legnagyobb elismeréssel 
kénytelen meghajolni az elbeszélő egyéni előadásmódja előtt. Nem hajszolja 
Bartóky a ritkát, a feltűnőt, a szokatlant, (le nem is kerüli és ír a lélek 
kettéhasadásáról, a földre többször való visszatéréséről s a testtől elválása 
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után következő viselkedéséről. Nála nem igen fordul elő szenzációs eset, és 
teljesen hiányzik a szörnyűség. De a legegyszerűbb életmozzanatot is úgy 
tudja beállítani, a cselckvényt oly szereplőkkel viteti végbe, ezeket a külön-
féle állapotoknak és a változatos helyzeteknek megfelelően úgy beszélteti, 
hogy mindig hívek maradnak magukhoz, tudatosság nélkül szolgálják az író 
célját, és szereplésük hasonlóan öntudatlanul egy-egy magasabb művészi vagy 
erkölcsi eszmének önkéntelen, de hatásos szolgálata. Nem okoskodnak feles-
legesen, de ha megteszik, eredeti észjárásuknak eleven mozgalmasságát tapasz-
talhatjuk. Történeteinek hősei mindig olyanok az elbeszélésekben, amilyenek 
szoktak lenni ama változatos körülmények között, amelyek elé az élet állítja 
őket. Ez teszi beszédüket, cselekedeteiket, életük minden megnyilvánulását ter-
mészetessé, közvetlenné, művészi hatás elérésére alkalmassá. 

Az elbeszélések anyagának megválasztásában elsősorban Bartóky élet-
korára kell utalnunk. Mögötte áll az ifjúság és az élet nagyobb része, s bir-
tokában van sok megfigyelés és még több tapasztalat. Számtalan olyan moz-
zanat hiányzik elbeszéléseiből, amely minden más novellaírónál előfordul. Ö 
higgadt és komoly művész; az életből nem annyira a csillogás, az érzelem, a 
felszínesség érdekli, mint inkább a mélység, a gondolat, a lét nagy kérdései. És 
ezeknek ábrázolására mindig talál szereplőket és helyzeteket; történetei 
mindig mások és meglepőek; megoldásai pedig kielégítők és megnyugtatók. 
Széles az a terület, ahonnan elbeszélései anyagát veszi. A Biblia épp-
úgy szerepel nála forrásul, mint a magyar történelem; vannak háborús 
elbeszélései és megható irredenta történetei; szereti feltüntetni embereit 
halálukban, éâ meglepően tudja alkalmazni a látomásokat és szimbólu-
mokat; kiválóan érdekesek a nép köréből vet t elbeszélései és azok, amelyek-
tanító, nevelő vagy példázó célzatúak; az elbeszélések között van több legenda, 
karácsonyi történet, s megjelennek bennük a családhoz tartozó gyermekek 
is. Hasonlóan változatosak az elbeszélések lejátszásának helyei. A mennyor 
szág éppúgy területe egy-egy történetnek, mint főleg Békés megye televény 
földje a maga városaival, falvaival, majorjaival, nemkülönben az ország fővá-
rosa és a Duna mentén fekvő kies nyaralóhely (Zebegény), ahol legtöbb alko-
tását írta. Bármi legyen is azonban a történet, és bárhol s bármely időben 
folyjon, mind magán viseli az író egyéniségének jellemző vonásait. Valameny-
nyien a meglett korú ember férfias és komoly életszemlélete vonul végig, és 
mindegyiket erkölcsi felfogásának nemessége színezi. 

A témák megválasztásában mutatkozó feltalálókészsége bőséges, válto-
zatos és újszerű. Leleményesség és fordulatosság váltakoznak eddig nein ismert 
lelki vonások kiemelésével és az élet más íróktól idáig nem rajzolt mozzanatai-
val. Pompásan használja fel és érezteti a korviszonyokat is, bármely időben 

történjék a cselekvény. Főleg a világháború után következő zavaros állapn 
tokát, ez idők szegénységét és dorbézolását, a tájékozatlanságot és a vissza-
éléseket, sőt gyakran gonoszságot, ecseteli élénk színekkel, kidomborodóan és 
lélekbehatolóan. Nagyon ismeri nemcsak a paraszt, hanem a kishivatalnok ész-
járását is. Míg az előbbi takarékosságra, előre számításra és gyakran ravasz-
ságra van beállítva, az utóbbi az élet terhének unott viselője, sokszor elége-
detlen, s csak ritkán emelkedik fölül az élet anyagi vonatkozásain. Űri sze-
replői többnyire nem mindennapi emberek. Nem az átlagos ember érdekli, 
hanem az egyéniség. Az elbeszélésekben a férfiak és a nők olyan lelki tulaj-
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donságokkal rendelkeznek, hogy rendszerint kiemelkednek tipikus embervoná 
sokat viselő környezetükből. Ez a megállapítás nemcsak az értékes jellemző 
tulajdonságokra vonatkozik, hanem az embert lealacsonvítókra is. Történetei-
ben az emberi nagyság és az emberi alacsonyság rendkívül változatos és jel-
legzetes képei és jelenetei követik egymást, és kapcsolódnak egymásba. Erkölcs-
bölcselő volta miatt azonban szereplői általában figyelmesek, gondolkodók, 
előrelátók és jószívűek. Inkább az élet napsugaras oldalait tünteti fel, a homá 
lyosokat pedig úgy, hogy megvilágítsa, reményt keltsen, örömet hirdessen. Tel-
jesen beleéli magát a szereplők gondolatkörébe, és e miatt bámulatosan sok-
oldalúan és mélyen tudja megjeleníteni őket gondolkodásukban, beszédjükben 
és cselekedeteikben. 

Bartóky mese-vénája kimeríthetetlen. Nemcsak változatos, érdekes, meg-
nyerő, sőt lebilincselő témákat választ, hanem művészi érzékkel tud a történet 
szövetébe új szálakat fonni, a cselekvcny út ján új ösvényekre vezetni és ezekkel 
az érdeklődést felcsigázni. Bármily egyszerűnek látszó történetet választ, a 
problémáknak, a helyzeteknek, a fordulatoknak olyan új, meglepő bőségét 
nyújtja, hogy elbeszélésekben az ilyen meseszövés a kis terjedelem miatt egészen 
szokatlanul hat. Képzeletének ereje és mesélő készsége szinte felülmúlhatatlan, 
előadásának módja pedig az öntudatlan művészet mindig ha tás t keltő meg 
nyilatkozása. Igazi elbeszélő, akinek egy magra vagy egy szálra van szüksége, 
és ezekből a termésnek és a szövedékeknek oly bőségét hozza létre, amilyent a 
pihent televényföldnél vagy a selyemhernyónál lehet tapasztalni. Képze'eté-
nek működése mindig a valóságra támaszkodik, nem ragadja valószínűtlen 
viszonyok rajzolására, se üres fecsegésbe. A mód azonban, ahogyan mesél, 
amint a történet szálait újak és újak közbeiktatásával tovább vezeti, s amint 
a kifejletei előkészíti: az Isten-adta alkotótehetségnek érdekes jelentkezése. Alig 
fordul elő túlzás, felületes bemutatás vagy mese-törés. Bartóky az elbeszélésben 
éppúgy mértóket tart, mint amilyen szigorúan fogja össze az egybetartozó 
részeket. 

Elbeszéléseinek egyik jellemző vonása a korszerűség. Történeti elbeszé 
lései mellett legtöbb eseményét a háborús vagy az azt közvetlenül követő idő-
ből veszi. E miatt sok hivatkozás történik ama mozzanatokra, amelyek vagy 
a háborút vagy az összeomlást követő eseteket idézik fel. Amott a hősiesség, 
az önfeláldozás, a jót akaró ámítás, i t t az erkölcsök megbomlása, a féktelen 
vagyonszerzés, az élvezetek korlátlan hajszája tűnik elő az eseménysorozatok-
ból. Azokban teljes a lelki-testi szenvedés, ezekben a becsületesség hiánya éli ki 
magát. Amilyen emelkedett felfogáesal rajzolja a kötelességtudás rokkantjait, 
oly elítélően mutat rá a fékevesztett szenvedélyek megnyilatkozásaira. Eljá-
rásában a tárgyilagosság álláspontján marad. Amint a történetek szemünk 
előtt folynak, ezeknek tartalma és bonyolítása, a szereplők szavai és cseleke-
detei hordozzák magukon és magukban az erkölcsnek olyan jelentkezését, 
hogy az olvasóban együttérzés vagy pedig elítélő állásfoglalás keletkezik. 
Bartókynál művészibben alig lehet szolgálni az örök értekeket. 

A lélek költője elsősorban és főképen. Az ember jobbik énjének feltüntetése 
oly nagy számmal fordul elő elbeszéléseiben, hogy azt más novellaírónál nem 
tapasztaljuk. Ezzel függ össze moralista volta. Azt lehet mondani, hogy elbe-
szélései csaknem mind valami erkölcsi igazságot tartalmaznak, vagy példáz 
nalc. De ne gondolja senki, hogy történetei e miatt naivak, valószínűtlenek. 

Irodalomtörténet. 2 
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vagy kiütközik belőlük az erkölcsi tanulság mesterkéltsége. Nem! Legyenek 
szereplői művelt emberek vagy a föld egyszerű népe, mindig egyéniségüknek ós 
életkörülményeiknek megfelelően képviselik az író célját: az erkölcsre utaló 
jóindulatú tanulságot. Bartóky egyénisége valóban lírikus. Mint elbeszélő-író 
iparkodik megőrizni tárgyilagosságát, de ennek ellenére alig van elbeszélése, 
amely ogyéni érzéseinek színezetét ne viselné magán. E z t belső tulajdon-
ságokra kell vonatkoztatnunk. Minden történet mögött o t t van Bartóky, 
a komoly, szilárd világnézetű, kiegyensúlyozott, bölcs, aki mint író el-
beszéléseiben önmaga lelkivilágát vetíti ki. Az objektíven kezelt szubjek-
tivizmusnak szerfölött érdekes példái az elbeszélések, mert lényegüket te-
kintve írójuk lírai megnyilatkozásai. Ilyenné főleg az író erkölcstől átha-
tot t és ebből nem engedő egyénisége teszi őket. Bartóky kialakult és szilárd 
világnézete a lélek uralmának bizonyítéka az elbeszélések eseménysorozatában. 
Ezt oly sok és különféle helyzetben iparkodik bemutatni a művészet eszkö-
zeivel, hogy e téren egészen új irodalmunkban. (Zsákmányolás. A legnagyobb 
csoda. A test és a lélek.) 

Bámulatos Bartókynál az a beleélés, amellyel minden szereplőjét megjele-
níti, okoskodtatja, beszélteti. Az egyszerű és bonyolult léleknek olyan táv-
latát tudja láttatni, a lelkek mélyébe úgy tud belevilágítani, a vágyak, törek-
vések, gyakran az indulatok és gonosz szándékok olyan szövedékét tudja az 
olvasók szeme elé állítani, hogy kivételes tehetségének ez kétségtelen bizonyí-
téka. Néha bizonyos okoskodó naivság jelentkezik szereplőinél; ez azonban 
mindig a tudatos, szükséges és művészi ba tás t szolgálja. így vagyunk az erkölcsi 
tanulságokkal is. Alig van olyan elbeszélése, amely az olvasó lelkének vissz-
hangját ne szólaltatná meg. A cselekvény olyan természetű, a beszélge-
tések menete olyan jellsgű, az egész meseszövés olyan kicsendülésü, hogy a 
tudomásulvevő feltétlenül rabja lesz az elbeszélésekből kiáradó hangulatnak. 
Ez Bartóky elbeszéléseinek legegyénibb és maradandó becsű tulajdonsága. 
A tanítás-célzat önkéntelen tudatosságát ez enyhíti igen nagy mértékben. 
Tanulság és hangulat: ezek a legértékesebb Bartóky-elbeszéléseknek elmarad-
hatatlan jellemzői. Egyik megerősíti a másikat; annak célzatosságát enyhíti 
emennek művészi jelentkezése, s mind a kettő áthat ja és finomítja egymást. 

E tulajdonságokat az író egyéniségének egyik legjellemzőbb vonása: az 
erős erkölcsi érzék cseppet sem gyöngíti. Ez választatja vele témáit, ez segíti 
a cselekvény bonyolításában, emberei e miatt gondolkodnak, beszélnek és cselek-
szenek gyakran úgy, hogy az erkölcsi tanulság elválaszthatatlan az esemény-
sorozattól. Ezen a téren Bartóky felülmúlhatatlan, mint ember és mint író-
művész. Kétségtelen, hogy az erkölcsi örök elvek forrása az író egyénisége, és 
elbeszélései ezeknek az értékes elemeknek történetek alakjában való jelent-
kezései. Bartóky lelke mélyén az erkölcsi értékeknek sokáig meg nem boly-
gatott roppant tömegű kincse szunnyadt; ez a szépirodalomban egészen szo-
katlan módon és nagy erővel keresett érvényesülést. Mikor azután felszínre 
került, mindamaz értékes tapasztalatokkal gazdagodva történt ez, melyeket 
az író egy életen át szerzett. Az egyéniségében rejlő keltői anyag és a meg-
figyelésekkel csiszolt tehetség teszik lehetővé, hogy az alapjában szórakoz-
tató elbeszélések közül oly sok egyúttal okulásul is szolgál. Történeteiben az 
erkölcsi vonatkozás úgy hozzátartozik az eseményekhez, mint a borhoz a 
zamat. Nincs még Írónk, akinek elbeszéléseiben oly jellemző jelenség lenne az 
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erkölcs szolgálata, mint nála. Ez költői egyéniségének egyik fő uralkodó vo-
nása, gondolkodásának jellemző tünete, akaratának nemes megnyilatkozása. 
Minden feltűnéstől mentesen, egyenesen a történetek vezetésével és a szereplők 
beszédeivel hat moralista módjára, mintha ez nem is volna szándékában. El-
beszélései azonban belső erőktől kényszerítve olyan menetűek, hogy az 
erkölcs irányában való haladás és a tanulságos hatás elmaradhatatlan. Amint 
a fény nemcsak világít, hanem melegít is, ilyen Bartókynak csaknem minden 
elbeszélése. Gyönyörködtet, és e mellett jobbá, belátóbbá, türelmesebbé, fele-
barátainkat jobban szeretővé, vagy hibáinkat és gyengeségeinket elhagyóvá 
alkalmas tenni. Elmésen, könnyedén, finoman, a mese szövevényébe rejtetten 
húzódik meg az erkölcsi tanulság, de ot t van; az elbeszélés folyamán kihajt , 
sudárba szökik, és termést hoz. Bartóky elbeszélései a nemes értelemben vett 
és nem erőszakolt ember-javításnak mintaszerű példái. S ami különösen emeli 
értéküket: rövidek, érdekesek és könnyen megjegyezhetők. Belőlük úgy sugárzik 
a hangulat, mint sok virágból az' illat, és oly gyönyörűséget okoz, hogy alig 
akad olvasó, aki hatásuk alól ki tudná magát vonni. 

Egészen egyszerű eseményeket tartalmazó elbeszéléseinek is van külön-
leges, megindító hatása. A kék ég derűjét, a mezők természetes üdeségét, az 
este csendes közeledését lehelik egyes történetei. A béke, az ember jobb ter-
mészete, a költői átérzés a ezép legmagasabb fokát érik el az ilyen elbeszélé-
sekben, és az olvasó érzésének nagy mélységeibe tudnak hatolni. Nincs ezek-
ben semmi keresettség, külsőség, kiszámítottság; egy-egy nem is jelentős ese-
mény pereg le szemünk előtt, és a szép varázsának különös hatalmát érezteti. 
Ezekkel kapcsolatban az egyszerűségnek a fenségessel határos jelentkezése 
kapja meg elménket, és kelt bennünk hullámzó érzelmeket. A történetek min-
lennapisága talán nem érne el olyan mély hatást, ha nem járulna hozzá az 
a közvetlenség és gyöngéd báj, melyet az előadás visel magán. Az esemény 
a szavak és a mondatok sodrában úgy folydogál, mint szűk medrében a kris-
tályos hegyi patak. Minden át látszó és érzékelhető ezekben a történetekben, 
s fölöttük az emberiesség úgy lebeg, mint a nyugodt tó vize felett a hajnali 
köd. A lélektől á thatot t írásművészet példái a kis alkotások (Béke a háború 
ban, Címerfordítás). 

Bármiféle történetet választ feldolgozásul, ebben mindig finom érzék és 
ízlés vezeti. A szép és a rút feltüntetése sok történetében szerepel, de inkább 
srkölcsi vonatkozásban. A természetes rút felől éppúgy elfordítja tekintetét, 
mint ahogyan nem használja fel motívumul az érzékiséget. Az élet szennyes 
oldalát nem mellőzheti, de amikor mutogatni kénytelen, jóízlése mindig el-
igazítja, és kellő mértéket t a r t a t vele. Ábrázolja az állatembert, amint rá-
mutat erkölcstől nem vezetett és korlátozott felebarátaira is, de ahogyan ez 
történik, abból mindig elítélés származik a történet megismerőjében. Tudo-
másul adja, hogy ilyesmi is van az életben, az emberek lehetnek különféle 
gyöngeségek, hibák és vétkek rabjai, de ezzel számol, és nem rendül meg hite 
íz ember fennsőbbségében. A hitványság, a komiszság és az erkölcsi rú t külön-
féle fajai úgy jelennek meg elbeszéléseiben, hogy feltétlen elítélést vonnak 
maguk után. A minden kézzel nem foghatót megtagadó agitátor, az élvezeteket 
hajhászó nő, a pénzszomjas ember éppúgy ellenszenvesek nála, mint a törtető 
bankárok, a követelődző és megbízhatatlan házi alkalmazottak és a becsülettel 

2 * 
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ellentétbe kerillő intelligens emberek. Bartóky elbeszélésének világát ezek * 
szereplők elmélyítővé, változatossá és teljessé teszik. 

Amint nem kerüli az erkölcsi rút feltüntetését, annál tudatosabban vagy 
inkább ösztönösen szolgálja a szépet. Aki egy-egy Bartóky-elbeszélést el-
olvas, annak lehetetlen meg nem állapítania, hogy a szereplők megjelenítése, 
beszéde, cselekedetei olyan természetűek, hogy látásuk, tudomásulvételük s 
ezek alapján a megfigyelőben támadt érzés a művészi tehetség megragadó és 
eredeti jelentkezése. Bármily tá rgyat válasszon, egyéniségének varázsa olyan 
könnyed érzelmi légkörrel veszi körül, hogy ez a költőiségnek magas fokát 
érzékelteti. Nem törekszik észrevehetően, hogy a szépet tüntesse fol, avagy 
szolgálja, de történetei úgy indulnak, s főleg alakulnak, hegy a költői szép-
ség elválaszthatatlan jellemzőjük lesz. Bartókvnál ez az az égi adomány, 
amely csupán a legnagyobb tehetségeknél tapasztalható: megnyerővé, széppé, 
költőivé alakul minden téma, amihez hozzányúl. Ezt a költőiséget még fokozza 
a hangulatosság és az, hogy mindig magas álláspontról nézi az embereket és 
az eseményeket, s bántó realitás nélkül tudja rajzolni az élet sokféle mozzana-
tát. Elbeszélései e miatt alig kivétellel kis költői remekek. 

Az erények közül a szeretetet, a vétkek közül a rágalmat érzékíti meg 
legtöbbször történeteiben. A Szentírás hatása Bartókyra különösen feltűnő. 
Míg az ószövetségi részből inkább csak témákat vesz, az újszövetségből a. 
felebaráti szeretetnek tanát ismételi több elbeszélésében. (Üj élet. Feltámadós 
A szent tűz. Piros rózsák.) Feltétlen meggyőződése, hogy a világ menten és 
előnyösen megváltoznék, ba az emberek megvalósítanák a felebaráti szeretetet. 
Szebbnél szebb történetet eszel ki, hogy e meggyőződését hirdesse. Fenntartás 
nélkül hirdeti, sürgeti, példázza ennek az emberek megjavítására alkalmas 
hatását, és elbeszéléseinek erkölcsi foglalataként mindig a szeretetet emeli ki. 
Az első kötettől kezdve az utolsóig ez a téma állandóan visszatér, és költőien 
és ellenállhatatlanul hirdeti, hogy a világot csak a krisztusi szeretet válthatja 
meg. (Egy este.) Hasonlóan gyakran foglalkoztatja a magyar hibák közül 
nem a pártoskodás és a széthúzás, nem a szórakozásvágy és a szalmaláng, 
hanem a rágalom. Ez minden időben és minden viszonyok között felüti a fejét. 
Emberi könnyelműség és rosszakarat egyaránt résztvesz kitermelésében. Szel-
lemi métely, amely ellen nehéz védekezni. Egyik kötetének címét is ez szol 
gál tat ja: Semper idem. Katonák, poharazás közben egyszerű és művelt embe 
rek, a politikában földhözragadtak és főurak, egyaránt rabjai ennek a lelki 
elferdülésnek. S ha valaki nem hajlandó ordítani velük, a farkasokkal, menten 
kész a rágalom, hogy miért nem. Az elbeszélések befejezése azonban mindig 
erkölcsi és költői igazságban csendül ki és méltó alkotójuk nemes egyéniségé-
hez. (Korvin János. A fekeie kutya. A temetőig együtt megyünk.) 

Aki így gondolkodik, annál nem különös, ha alkotásaiban a magasságo-
kat keresi, és a lélek mélységeibe értékek felszínre hozatala miatt száll alá. 
Kevés írónk van, akinek szereplői annyit okoskodnának, mint Bartóky alakjai. 
Egyszerű emberek is sokat foglalkoznak magukkal, elemzik gondolataikat, és 
meghányják-vetik a világ folyását vagy az élet értelmét. A lét nagy kérdései 
gyakran foglalkoztatják őket, de nem a honnan? és a miért?, hanem kizáró 
lagosan a hová? Az író korával együtt járó tulajdonság ez. Miképen törté-
nik a léleknek a testtől va'ó elválása, mi lesz az elszakadás után, hol lel 
tanyára a földről elszállt l é lek? . . . Bartókynak újra, meg újra visszatérő 
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nagy témája: a halál. Tiszteletreméltó optimizmusa mindig vigasztaló képe-
ket festet vele a léleknek a túlvilágon való életéről. Nincs írónk, aki szerep-
lőivel annyiszor megjáratná a mennyországot, mint ő. Az ott megfordulók 
gyakran még visszatérnek az életbe, és a halálszeríí állapotban szerzett tapasz-
talatok szerint iparkodnak azután intézni ügyes-bajos dolgaikat. Kivétel nél-
kül minden o t t járóra javító hatással van ez a mennyekbe való kirándulás. 
(Különös történet. Fehér világ.) Szó van ezenkívül az elbeszélésekben az 
egyéniség kettéhasadásáról (Mundus vult decipi), a reinkarnációról (Visszajön-
nek), a lélek és a test külcn életéről (A test és a lélek), és más, nem minden-
napi lelki jelenségekről, de olyan feltűnést kerülő, józan előadásban és kellő 
mértéktartással, hogy az érdeklődésen túl az értelem kielégítése hiánytalanul 
történik meg. Az olvasó gondolkodik, és okul, s gyönyörködés közben alig 
veszi észre, mily rejtelmes kérdc'seket fej tet t meg könnyedén az író művészete. 

Ilyen témák mellett természetes, hogy háttérbe szorul nála a férfi és nő 
egymáshoz való viszonyát feltüntető elbeszélés. Az érzéki élet kevés témát szol-
gáltat Bartókynak. Életkorán kívül gondolkodásának mélysége és komolysága 
okozza ezt. Pedig tudja méltányolni jelentőségét, mint a Bertalan litéz histó-
riája és a Caelia rózsái c. elbeszélések tanúsítják. Nála ez az érzés fenkölt valami, 
amit így határoz meg: „A szerelem nem a porból vett emberek vágyakozása, 
hanem az Isten lehelletéből lett léleknek szent kívánkozása egy másik lélek 
után". Amit ennek az érzésnek magasztosságáról elmond egyik elbeszélésében 
(Szerelem), az nagy művészetének megható megnyilatkozása. Legterjedelmesebb 
elbeszélését e témának szánja. A szerep'ők lelkében lejátszódó értelmi és 
érzelmi elemeknek megvilágítása, feltüntetése, szétszedése úgy történik, hogy 
az olvasó, mint az üvegfalú kaptárban a méhek munkáját , itt figyelemmel 
kísérheti a gondolatok és érzelmek, nemkülönben az elhatározások keletkezé-
sét, alakulását, megjelenést kereső formáját és a kifejletet. (Két szerílem.) 
Az élet titkait fürkészni és boncolgatni szerető írónak о történet keretében 
nagy lelki szakadékokba van alkalma belevilágítani, és ezeket mások előtt 
feltárni. És ez a művészet legfinomabb eszközeivel történik. Nem is marad cl 
történeteinek a hatása. 

Elbeszélései általában nem mind mélyek. Sok közel áll ahhoz a műfajhoz, 
amit rajznak szoktunk nevezni. Gyakran egy-egy szereplőt vagy kisebb ese-
ményt választ, és ezeket mintázza meg, bizonyos adott helyzetben a maga 
céljának megfelelően, lehetőleg sokoldalúan, de kivétel nélkül mindig művészien. 
A főalak mellett levő mellékszereplők fölé úgy emelkedik a rajz hőse, és any-
nvira a történés előterében van, hogy figyelmünk egy pillanatra sem siklik le 
róla. Bármily témát választ, ez az érdeklődés középpontjába való állítás 
bámulatos szoborszerűséget és eleven élethűséget biztosít szereplőinek. Mikor 
pedig beszélni kezdenek, viszonyaiknak, a körülményeknek, esetleg foglalkozá-
suknak vagy törekvésüknek megfelelően úgy találják meg mondanivalóikhoz 
a szavakat, amint az legjellegzetesebben illik hozzájuk. Valóban húsból és 
vérből való emberek, s csak nagyon figyelmes olvasó veszi észre, hogy maga 
az író rejtőzik bennük, és a maga felfogását, gondolkodását, érzéseit vetíti ki 
általuk és velük. Ez a portré-ábrázolás és rajzszerűség nem válik sem a sze-
replők, sem az elbeszélések hátrányára.. Az író minden hőse és története iránt 
érdeklődést tud kelteni, és ezt az i t t -o t t előforduló bölcselkedésével sem rontja 
le. (Parecz halála. Sós János.) 
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Leggyakrabban szerepeltetett alakjai kisemberek: földmívesek, kocsisok, 
irodatisztek, bár szép számmal fordulnak elő katonák, tisztviselők s más ma 
gasabb társadalmi osztályúak is. A magyar ember földszeretetét, munkára 
való készségét, vagyon utáni vágyódását élethíven és találóan rajzolja. Milyen 
pompásan tudja kiemelni az igáskocsis és a parádéskocsis között levő különb-
séget! (Egyenlőség). Meghatédást ér el minden elbeszélésével, ahol a szerény 
jövedelmű kishivatalnokok életét festi. (Hajótöröttek). A katonák, közembe-
rek és tisztek, mind megnyerőek, áldozatosan lemondóak, jóhiszeműen hazu-
dok, csakhogy jót tegyenek. (Zsuzsi. Jövendölés.) A hivatalnokok kiöregedtek 
a munkából, de sok keserves tapasztalat ellenére megőrizték illúzióikat az 
élettel óa az emberekkel szemben. (A fekete kutya). Nem is távoznak az élet-
ből addig, amíg valami vigasztalásban nem részesülnek. (Az öreg úr és a 
halál). A bankárok későn veszik észre, hogy életüket feláldozták a pénz-bál 
ványnak, de hajszában tönkre tetett szívük nem tudja sokáig vinni az élet 
terhét. (Leó életrajza). Annál kedvesebbek, derűsebbek, megnyerőbbek gyer-
mektörténetek Szívesen számol be Bartóky unokáiról és a velük kapcsolatban 
történt többnyire vidám és korszerű esetekről. (Nem lesz vízözön. Falusi kisfiú 
Pesten. A fránya madár). 

Legmeghatóbbak azok a történetei, amelyek a léleknek belső gyötrődé-
sét festik; ezt az író művészete páratlanul szemléletesen tudja bemutatni. 
(A Szepi anyja, Erzsébet). Az ilyeneket felváltják az élet nagy kérdéseit 
bámulatos könnyedséggel és mégis mélyen fejtegető elmefuttatások, amelyek 
elbeszélések alakjába öntve sokszorosan hatásosabbak minden filozófiai műnél. 
Ezek a történetek különösen jellemzők Bartóky mindent megjeleníteni tudó 
művészetére. (Eletbölcseleti kérdések. A zöld sóhaj). Bár értelme nem tud fele-
letet adni sok kérdésre, hite felülemeli a valóságon és a magasságokba jutva 
nagyon megszívlelésreméltó tanácsokat ad a földi élet irányítására. (Bodamcs. 
Semmi fájdalom sem leszen többé.) No gondoljuk azonban, hogy csak nagy kér-
déseket feszeget az író. Szép számmal vannak tisztán szórakoztató, sőt egye-
nesen vidám történetei. Ezekben oly bőségesen ömlik a humor, hogy a jókedv-
nek igen magas fokát képviselik. (Demák halhatatlansága. A céh macskája). 
Hangulat tekintetében éppoly változatosak az elbeszélések, amint tárgyuk 
más és más. A megállapodott egyéniségű íróművész lelki derűjének sugárzása 
valamennyi. 

Rendkívül fejlett szociális érzés nyilvánul meg az elbeszélésekben. Az író 
mindig a gyöngék, szegények, elesettek, lelki és testi segítségre szorulók párt-
ján áll. így elpanaszolja, hogy a cselédféle egy életen á t nem tud annyit 
keresni, amiből öreg napjaira valahol meghúzódva fenn tudná tartani magát. 
(Bodanics). Ez a közösségi érzés főleg azokban az elbeszélésekben nyilvánul 
meg, ahol az előbb kedvező anyagi viszonyok között élők nehéz sorsra jutot-
tak, vagy egyszerű emberek szerepelnek. (Piros rózsák. Erzsébet). A jó szívnek 
4s a kímélő értelemnek művészi ecsettel festett megnyilatkozásai ezekben az 
elbeszélésekben a beszédek és a bánásmód. 

Mivel Bartóky a szerencsétlenekkel együttérez, elítéli a korviszonyokból 
következő vagy általános eltévelyedéseket. Így a mohó pénzvágyat, a másnak 
ártó törtetést, a mértéktelen szórakozást. Amint tanítómeséit jellemzi bizo-
nyos szelíd irónia, egyes elbeszélésekben már nemcsak a gúny, hanem a sza-
tíra eszközeit is igénybeveszi. Az örök, jótakaró tanítómester tör ki belőle 
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ilyenkor; stílusa megelevenedik, mondatai tüzet lövellnek, jellemzése velőig hat. 
Előkelő nyugalma csaknem cserbenhagyja. Az ízlés határát azonban sohasem 
lépi át. A végső kihangzás méla akkordban szűnik meg: a gyönge vagy vét-
kes ember is felebarátunk. A gúnynak és csipkelődésnek minden kínálkozó 
helyen érvényesülést enged, találóan mutat rá az egyéni fonákságokra ее  
a társadalom kóros tüneteire. Emberek ós viszonyok egyaránt kihívják gúnyo-
lódásának fulánkjait, s ezeket nagyon a maguk helyén veszi igénybe. Míg 
humorával kedélyes mesemondó módjára kellemes derűt áraszt, addig gúnyoe 
jellemzése és főleg megjegyzései kétségkívül nagymértékben szolgálják az el-
ítélés tőle szándékolt célját. Ez némely elbeszélésében a művészi eszközök 
használata mellett a tudatos és kiszámított hatásnak olyan megvalósítása 
hogy feltétlen elismerést kelt az íré iránt. (Noé leánya. Sor önkiiül.) 

Ez az érzelmi színezet azonban az elbeszéléseknek nem állandóan ismét-
lődő jellemző vonása. Bartóky sokkal inkább a mérsékelt érzelmek és az egy-
szerű s közvetlen előadásnak a híve. De amint a szirmait bontó rózsabimbó 
bizonyos hamvas üdeséget és megnyerő bájt mutat , úgy jellemzi elbeszéléseit 
az érzelmességnek könnyed, gyöngéd, alig elemezhető jelentkezése. Ez a költői 
ség leheletszerűen finom zománcával vonja be csaknem valamennyi alkotását. 
Ez a művészi egyéni vonás néha olyan lélekbenyomuló, a hangulat olyan el-
áradó, a költői hatás oly eleven és mélyrehatoló, hogy az olvasó a legmélyebb 
átérzéssel lesz tanuja az elbeszélésekben lefolyó történeteknek. Az élénk szí 
nézés, a kellemes hullámzás, a hangulatnak szokatlanul bőséges jelentkezése 
jellemzője csaknem minden elbeszélésnek. Bartóky nemcsak gyönyörködtető, 
hanem elsősorban meghatást keltő író. Mélységesen meleg megértés és hasonló 
érzésre való indítás elbeszélő művészetének egyik legfőbb vonása. Leírás éppen 
ezért alig fordul elő nála s az sem részletes. Természetfestése témáival kap-
csolatban mindig a belső történés kiegészítése, aláfestése vagy előkészítője. 
Történeteket és eseményeket ad, és mesél változatosan, megnyerően, értelmet 
állandóan foglalkoztatóan. Az elbeszélések e mia t t külön-külön is magas faj-
súlyt képviselnek, összességükben pedig időt álló értékűek. 

Megalkotásukban lényegében két vezető elv érvényesül: az optimizmus 
és a magyarság. Feltétlenül hisz az ember nagyrahivatottságában, nemes 
törekvései sikerében, bármily nehéz, de becsületesen folytatott élet után az 
Ég jutalmában. A legnyomasztóbb viszonyok közöt t lejátszódé történetei is 
mindig megnyugtató befejezésűek : a bűnös élet büntetésbe torkollik, a dőrék-
ség a csapások után rátalál élete útjára, és az igaz a halál után legalább is 
megnyugvást talál. Ez az optimizmus vezeti, mikor a vallásnak és az erkölcs-
nek oly sok mozzanatát örökíti meg elbeszéléseiben. Derült világnézetének ez 
a kettő a szilárd alapja és minden tekintetben kiváló alkotások ihletője. Ezek 
kel egyenlő jelentőségű magyarsága. Témáiban és gondolatfűzésében ez a ma-
gyaros érzés korszerű színezetet nyer. Irredenta elbeszélései nemcsak a föidön 
játszódnak le, hanem a megcsonkított hazájú magyarok számára megszerzi az 
égi hatalmak kegyét is, és a magyar ügyet lenn és fönn elsősorban eligazí-
tandónak hirdeti. A magyar lélek úgy sugárzik történeteiből, mint az üveg-
kristályon átbocsátott napsugárból a szivárvány színei. Hogy magyar lelki-
séiget árasztó elbeszélései közül melyik szebb, kedvesebb: az olvasó egyénisége 
szabja meg. Minden esetben azonban könnyű megállapítani, hogy a vallás-erkölcs 
és a hazafias érzés páratlanul finom megjelenítésre talál az elbeszélésekben. 
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A harmadik elv, amiben szilárdan veti meg világnézetét: a gyermek. 
Sok történetiben muta t rá a világ ember ellenes folyására, festi a háború és 
a gonosz emberek rontását , az erkölcsök züllését, do ami reményének mindig 
biztos kikötőjéül szolgál, az a gyermek. Sötét ábrázolása színt kap, korho-
lása megenyhül, kedélye felderül, ha az élet kellemetlen valóságairól a gyer-
mek fe'-ó fordul a figyelme, hát még ha gyermekeket választ elbeszélései anya-
gául! Amott az emberiség jövőjébe vete t t hitét iparkodik megmenteni, i t t 
azonban a magyar nagyapa szeretete rajzol kedveä, hazafias, emberies képe-
ket. Amazok a hajótöröt t mentődeszkája gyanánt szerepelnek gondolkodásá-
ban, emezek a mindennapi élet idillikus bá já t sugározzák. Szívből fakadt alko-
tásai sorában a gyermek a virágbimbó, amely szirmait kibontva, szépséget 
hoz majd a világra, örök ígéret a gyermek, akinek láttára a gonosz is felderül, 
a jó pedig bízva bízik, hogy különbekké válnak az emberek (Feltámadás), más 
lesz az ország (Jönnek a gyerekek) és életrevalóbb a jövő magyarja (Nem 
lesz özöniíz). 

Ilyen gondolkodás miatt az elmúlt idők dicsérőjének lehetne tartani 
Bartókyt. Pedig nem az. Sok elbeszélésének tárgyát választja ugyan a rég-
múltból, szereti felidézni a maga ifjú- és fc'rfikorának megfigyeléseiből és 
élményeiből táplálkozó emlékeit, de még szívesebben vesz anyagot a napoknak 
előtte zajló életéből. Konzervatív író, ha ezen az igaz értékekhez való ragasz-
kodást és ezeknek történetek alakjában való megjelenítését értjük, de a mo-
dernségnek minden jellemző vonását magukon viselik alkotásai. Habár gyak-
ran fordul a múlthoz, témaválasztása, a felvetett probléma, a történetek 
folyása, az életet és a valóságot szolgáló szereplői, nemkülönben az előadás 
mikéntje minden tekintetben modern írót árul el. Csak gondolkodása utal kon-
zervativizmusra; minden más téren új, korszerű, színvonalon álló. Halad az 
élettel, s bár nemileg sajnálkozik az elmúlt idők miatt, most is feltalálja 
magát, és kigúnyolja pl. azokat az írókat, akik régen elnyűtt alakokat szere-
peltetnek elbeszéléseikben (Meg nem irt noiella). Ez a csipkedés méltán szár-
mazhatik tőle, mert minden írói alkotása megfelel kora művészi követelmé-
nyének. 

Tanulságot tartalmazó történetei mia t t sem korszerűtlen. Elbeszélései 
általában magukban és maguk miatt tanulságosak. Bartóky csak elbeszél; 
hogy az olvasónak tanulságot is kell merítenie az esemény megismeréséből, ez 
az író külön művészetének bizonyítéka. A történet folyamán ez a tanító célzat 
egyáltalán rejtetten marad, de maga a cselekvény olyan, hogy akarat és szán-
dék nélkül is szolgáltat tanulságot. Legtöbb ilyenfajta elbeszélésben olyan az 
alkotó, mint a tanítómesékben: nem annyira a tanulság kidomborítása a célja, 
mint inkább a mesélés. Vannak azonban olyan történetek, amelyeknek végén 
megjelenik a tanulság. (Több nap, mint kolbász. Fejedelmi nász). Ezekben az 
okulás kifejezése írói fogás. Valamiképen úgy érzi Bartóky, hogy nem eléggé 
volt súlyos, tartalmas, értékes, amit elmondott. Hogy ezek hiányát pótolja, 
külön befejezést illeszt a történethez és ezzel okolja meg, hogy miért mondotta 
el mégis meséjét. Ezekben az elbeszélésekben a művészi egyensúly némileg 
megbillen, de fel sohasem borul. 

Költői előadásának egy másfajta jellemző módja a szimbolumok ked-
velése. De nem olyan elvontan történik ezek alkalmazása, mint a modern köl-
té.-zetlien. Gyakran ismétlődő téma nála a halál és a mennyország megjeleni-
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less. Élettől duzzadó fiatalok keveset szerepelnek elbeszéléseiben; fiatal lelkek 
egymáskeresését és összetalálkozását alig rajzolja; annál szívesebben mesél a 
meglett korúak és az élemedettek, továbbá az életből távozni kényszerülők 
útrakészü'.ésének egyes mozzanatairól. Változatos történetek keretében foglal-
kozik az elmúlással, és a halál nagy kérdésére adott felelet mindig megnyug 
ta tó kihangzásban végződik. Emberei megbékélve, csendesen, valami kellemes 
emléktől meghatottan távoznak az életből. Erro gyakran előkészíti őket valami 
jel. Hozzátartozóik jelennek meg (Zsákmányolás), angyal jön az elmú'.óért 
(Mennyből az angyal), maga Krisztus urunk jelenik meg (A legnagyobb csoda). 
kutya jelzi a halált (Mi lesz ezután?...), a kis unoka vezeti könyörtelen 
nagyatyját az égi útra (Hogy jutott az öreg Gedő a mennyországba?) és 
mások. Hasonlóan szereti jelképesen ábrázolni a léleknek a testből való távo 
zását. 

Az elmúlást emlegető történetei mellett sokkal nagyobb számmal for-
dulnak elő az élet szépségét, értékét, változatos viszonyait elénk táró elbeszé-
lések. Ezekben finom érzékkel, de élénken kiérezhetcen hirdeti, hogy ez nagy, 
szent és komoly dolog. Oly sok oldalról és oly változatosan muta t j a be az 
örök embert, hogy élet-igenlő történetei ennek szeretetét és szolgálatát nagyon 
elősegítik. Megtudjuk ez elbeszélésekből, hogy ezen a feldön sokszor nem a 
szerény, munkás, feltűnést kerülő emberek számítanak, és születtek boldog-
ságra, hanem a nagyhangúak, a maguk előtt harsonát hangoztatok, a körül-
mények kihasználói, a mindig mindenre kaphatók. Az elbeszélések széles kör-
ből véve adnak képet hol az egyik, hol a másik csoportba tartozókról, de 
mindig úgy, hogy az emberek megismerése a magunkét Í3 elősegíti. 

Bartóky, az ember, lényegében bölcselő s mint író, született elbeszélő. 
Ilyen tulajdonságok birtokában nem elégszik meg felszínes és sekélyes törté-
netek elmondásával, hanem mindig eredetien friss és ötletes találékonysággal 
oly témákat választ, amelyek az élet lényegével, az ember vergődésével, a ki-
fürkészhetetlen megközelítésével vannak kapcsolatban. Nem annyira az érzékek 
ellenőrzése alá tartozó külső élet érdekli, mint inkább a lélek titokzatos ós 
nehezen megközelíthető világa. A létezők helyes magyarázatával az emberek 
javát szolgálja, és ezt teszi akkor is, mikor a valóság fölé emelkedik. I t t nem 
segít az elme, a találékonyság, a szellem lázadozása. Csak egy vezető van: a 
hit. Bartóky bátran ad ennek hangot. Egy életen á t szerzett tapasztalat és 
állandó gondolkodás csupán egy útat enged számára a művészi alkotás terén 
is, és б erre bátran rálép. Hiszi, reméli, tudja, hogy aki i t t a földön a rend, 
a munka, a becsületesség és hozzá lehet tenni: a szeretet embere volt, az 
méltó jutalomképen jut el a menny boldogító régióiba. Filozófiája a mora-
lista enyhe lendületével állandóan ott csillog, és melegít elbeszéléseiben, és el-
igazítani kíván az élet útvesztőin. Mély meggyőződéstől á tha to t t értelme, 
nemesre és eszményire beállított akaratával az ihlet minden termékét a szeretet 
jegye alat t alkotja, és amikor a valóságon felülemelkedik, a hit útmutatásában 
talál egyetlen megoldást. Bartóky, a bölcselő, egyúttal feltétlen hivő. 

Az elbeszélő bármiről mesél, előadása, szavai és gondolatffizése, hasonló-
képen mondatalkotása egyénien színezett, és minden tekintetben a legmaga-
sabb színvonalon álló. Nyelve megfinomodottan népies, és legkisebb ízében is 
fejlett, hajlékony, kifejező, közvetlen. Korában az előadásnak ezzel az eszkö-
zével azt lehet mondani, hogy egyedül áll. E nyelvi jelenség mellett józan 
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világosság árad ki elbeszéléseiből, de a fényt kellemesen mérsékli bizonyos 
különleges érzelmességnek frissen ható iuutatkozása. Bár a költői hatás esz-
közeként szívesen fordul a nagyításhoz, ez sohasem esik a valószerűség rová-
sára, hanem a történet hatásának fokozását szolgálja. Tudatos realiz 
musa főleg az előadás terén mutatkozik. Mintha valóságos alapja lenn» 
történeteinek, а б csak elmondásukra vállalkoznék, — annyira reális felfogás 
és ábrázolás vezeti. Mérsékelten használja a szavakat és általában soha-
sem mond többet a kelleténél. Elbeszéléseinek szerkezete e miatt zárt, ke-
rek, teljes; ritkán fordulnak elő kitérések, oda nem való okoskodások, 
henye elmefuttatások. Minden egyes elbeszélés rész az élet egészéből és pedig 
olyan, hogy méltó volt a kiemelésre, a megrögzítésre, az emberek figyelmének 
foglalkoztatására. Bennük a valóság egy-egy jelenete, a lelki életnek valamely 
mozzanata, vagy az életben eligazodást kereső értelemnek iránykutatása jut a 
művészi előadás eszközeivel kifejezésre. A stílus mindenütt alkalmazkodik a 
témákhoz, és azt a magyaros, megszilárdult ós jellegzetessé vált közlésmódot 
alkalmazza, mely rej tet t szépségeket t a r t oga t az olvasó számára. Nem új ez 
az előadásmód és mégis újszerű; használójának hagyományokat megbecsülő, 
de az újabb eredményeket is magába olvasztó és felfrissítő tudatossága miatt 
a modernség minden értékes vívmányát pompásan tudja céljai szolgálatába 
állítani. Bartóky elbeszélései nyelvük szépsége és előadásuk zamatossága miatt 
is érdemesek az érdeklődésre. Ehhez járul bizonyos elevenség, amely az elő-
adást valósággal lüktetővé teszi; a zárt egység mellett ez a lendületes fri3se-
ség nem utolsó értéke elbeszéléseinek. 

Bartóky nagynak, felemelőnek és felelősséggel teljesnek érzi az író fel-
adatát . Vezetőknek kell lenniök mások előtt, akik „világosság nélkül keresik 
az élet értelmét vagy földi kincsek után loholva, tépik és marják egymást, s 
eszeveszett dorbézolásokkal bódítják üres lelküket". Egy másik jellemzése sze-
rint: „Az igazi költő nem a léha lelkek mulattatója, hanem még tréfáiban is 
az élet fenkölt magyarázója s mély részvétű vigasztalója". Ilyen felfogás 
miatt minden alkotása csillogóan tiszta, erkölcsrajza megnyerően komoly, 
művészete hiány nélkül minden követelményt kielégít. Pedig tudatában van, 
hogy aki hajlandó az alacsony ösztönök irányában az engedményekre, az pilla-
natnyi sikereket könnyen szerezhet. Ez t elbeszélés keretében is feltünteti 
(Délamerikai történet), de maga megmarad gondolkodása mellett. Oly jelene-
teket lát meg, és ábrázol, amelyek célzatosság nélkül is szolgálják nemes egyé-
niségének törekvését: a jobbátevést. Bartóky modern erkölcsbölcselőként csak-
nem hitvitázó a hivatás minden külsősége nélkül. Érdeme éppen az, hogy az 
elsekélyesedő elbeszélésekbe új hangot, célt ós előadást hozott. Mint fabuláiban 
a tanítómesét, elbeszéléseiben a XVI. és XVII. század moralista szépprózáját 
és széphistóriáit keltette eleven életre az alkotásnak olyan korszínvonalon álló 
tudatosságával és művészetével, hogy ez a legnagyobb elismerést válthatja ki. 

Elbeszélései minden művészi igényt ki tudnak elégíteni. Sohasem üresek 
s főleg nem könnyű értékűek. Tartalmuk magvas, érdekes és elmét foglalkoz-
ta tó s kedélyt nemesítő; történetei mélyen érző emberi és gyakran különleges 
magyar felfogásról tanúskodnak. Nem oly friss bájúak, mint a vadvirágokkal 
pompázó mezők, de nem is árulnak el olyan raffinált ízlést, mint a nyírott 
bokrokkal alakokat utánozó, mesterkélt kertek. Minden mozzanat természetes, 
a maga helyén odaillő, a lélek és az élet viszonyait a valóságnak megfelelően 
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ábrázoló az elbeszélésekben. E miatt a környezet nála mindig összhangban 
van az emberekkel, a szavakkal, a cselekedetekkel. A lélek külső megnyilat-
kozása mindig tulajdonosa egyéni értéke és társadalmi állása után igazodik, és 
legyen bárki, a legnagyobb valószínűség nyilvánul a hozzáfűződő történetek-
ben. Valóság és képzelet költői zománccal bevontán jelentkezik az elbeszélé-
sekben és e miatt a legtöbb irodalmi értékű. 

A megértő elme, az érző szív, a szerencsétlenek és a szenvedők iránt 
való emberi szánalom, a jó sorsban és a megpróbáltatások között egy felső 
hatalomra állandé utalás mélyen lélekbehatolóvá teszik Bartóky elbeszéléseit. 
De ez a mérlegnek inkább tartalmi és erkölcsi oldala. A másik részen ott 
van a művészet eszközeinek oly finom és bőséges használata, a színek és vona-
lak oly harmonikus kezelése, a lelkek vergődésének és alakulásának oly mély-
ből eredő feltüntetése, az érdeklődésnek oly maradék nélkül való kielégítése, 
hogy e tulajdonságok lenyomni alkalmasak amazokat. Elbeszélései oly zenéhez 
is hasonlíthatók, amelyekben a dallam főleg a befejezésben érvényesül. Nem 
szereti az erős hangszerelést, melódiái inkább elandalítóak, de hallásuk, olva-
sásuk után annál hosszabb ideig lehet rajtuk merengeni. Az életnek és a lélek; 
nek az elbeszélésekben elénk tár t rejtelmei, ezek fokozatos jelentkezése és meg-
oldása elismerésreméltó művészi teljesítmény. Titkok és törekvések, vágyak 
és vergődések, diadalok ós bukások részeiből tevődik össze bennük az élet 
és az író feltüntetésében úgy, hogy mindezeknek közvetlen szemlélői, tudo-
másul vevői és átélői az olvasók. A mindennapi, az esendő vagy küzdő ember 
levertsége vagy lángoló heve hasonlé érzéseket támaszt másokban, és ezek az 
emberi lélek rejtelmei felől való gondolkodással veszik tudomásul a történe-
teket. 

Bartóky az elbeszélésekben a lélek feltárója és a legváltozatosabb lelki 
jelenségeknek a maga nemében különálló magyarázója. Írói működését a lényeg 
iránt való fogékonyság, költői elgondolás, fáradhatatlan munkálkodás, gaz-
dag termékenység és művészi kivitel éppúgy jellemzi, mint az ihlet közvetlen-
sége, biztos lélekábrázolás, a szereplők iránt való rokonszenv, az igaz érté-
kek szolgálata és a tökéletességre törekvés. Az elbeszélések olykor nem tartal-
maznak aprólékos és részletes lélekrajzokat, de ilyeneket a műfaj terjedelme 
sem enged meg. Annál inkább találhatók bennük messze távlatokat mutató és 
sötét lelki mélységeket feltáró jelenetek. Ezek nem kevésbbé hatásosak mintha 
nagyterjedelmű alkotások gazdag meseszövését és mélyenszántó jellemzését 
ismertük volna meg. A novella tőle felállított követelményeinek maradék nél-
kül megfelelnek. Jó alkotásúak. erős lüktetésűek, hangulatosak, mélyek és fen-
költek (Meg nem írt novella). Az elbeszéléseket eszményi gondolkodás és ere-
deti költői varázs ha t ja át, s ezért érték tekintetében sikerrel veszik fel a ver-
senyt bármekkora szépprózai termékkel. írójuk az elbeszélés és a rajz szűk 
keletében nagyot és maradandót művészi érzékkel hozott létre és nem is keve-
set. Mindehhez hozzá kell vennünk, hogy alkotásai nemcsak illúziót keltenek, 
tehát gyönyörködtetnek, hanem fölötte erősen hatnak akaratunkra a jócselek-
vés elismerésének és helyeslésének, sőt követésének irányában. Bartóky igazi 
jótevő, mert- művészi eszközökkel, szórakoztató módon, elmét foglalkoztatóan, 
érzelmeket keltően tudja ábrázolni az élet valóságait. Nagy vesztesége irodal-
munknak, hogy alkotóereje teljességében nem folytathatta tovább írói műkö-
dését. 
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Tótfalusi vagy Misztótfalusi ? 
A címben szereplő kérdés megvizsgálására mindmáig senki sem gondolt, 

pedig a világhíres erdélyi nyomdász életét és működését jelentőségéhez méltóan 
sokszor idézik önálló esszék és néhány mondatos irodalmi utalások ugyanúgy, 
mint szakszerű nyomdászati és könyvtörténeti tanulmányok. Működését foko-
zatosan tisztázza a tudomány, de ugyanakkor, nevének használata körül ködös 
zűrzavar uralkodik. Egyszer Misztótfalusinak nevezik, máskor Tótfalusi Kis 
Miklósnak, sőt a második névforma elé, gyakran még az M. betűt is oda-
biggyesztik: M. Tótfalusi Kis Miklós.1 Nem egyszer fordult elő már az is, 
hogy egy és ugyanazon író egyik tanulmányában Tótfalusinak, a másikban 
pedig Misztótfalusimk emlegette. Régi műveltségünk történetében nem ritkák 
a kisebb és nagvobbmérvü névváltozatok, de a mi esetünktől eltérően, ezek 
között igyekeztek rendet teremteni, s e rendteremtéssel egy névhez kapcsolták 
az illető költő, mű\ész vagy politikus életművét. Elöljáróban még mindössze 
csak annyit: bármilyen gazdag is az erdélyi nyomdász életének és működésé-
nek irodalma, a bőséges irodalomban éppen azt nem kapta meg az olvasó, 
hogy milyen néven raktározza el emlékezetében a külföldön világhírt nyert, s 
idehaza tragikusan elbukott ember alakját . 

A Misztótfalusi — Tótfalusi-kérdés megoldásához úgy juthatunk el 
legtermészetesebb úton, ha szétnézünk az emlékek között: miként nevezte ma-
gát a nyomdász maga? Az adatokat legbővebben nyomtatványai szolgáltat-
ják.Negyvenhárom könnyebben hozzáférhető nyomtatványát vizsgáltunk á t 
ebből a célból. E vizsgálat alapján összeállítható statisztika a következő 
eredményt mutat ja : a címlapok impresszumában huszonhat esetben az M. 
Tótfalusi Kis Miklós név olvasható, latinnyelvű nyomtatványoknál ennek latin 
megfelelője, Nicolai Kis de M. Tótfalu. Tizenhét esetben, kétségtelenül a címlap 
kisebb méreteihez igazodva, tehát tipográfiai szempontból, lerövidíti a nyom-
dász az előbbi névalakot, ilymódon: M. Tótfalusi K. Miklós. A hátralévő ese-
tekben még tovább kur t í t ja az előbb már lerövidített formát is, és M. Tót-
falusi Miklóst nyomtat; egy esetben pedig már az M e t is elhagyva, egy-
szerűen Tótfalusi Miklóst. A Misztótfalusi névalak mindössze egy latin im-
presszumban szerepel, a következőképen: Nicolai Kis de Miszt-Tótfalu. 
A nyomtatványokon túl, egyéb emlékeket is átnézve, mindössze még egyszer 
bukkantunk olyan adatra, amelyben a nyomdász Misztótfalusinak nevezte ma-
gát. Ez az adat egy nyugtáján olvasható, „ftn Miszt-Tótfalusi Kis Miklós..." 

1 A világhíres nyomdász 165(J-ben születelt Alsó-Misztótfalubcn. Magyar-
ország földrajza Alsó-Misztótfalu mellett ismer egy Felső-M isz tót falut is. Az 
alsó és felső jelzővel megkülönböztetett helység lakosai azonban egyaránt 
misztótfalusiaknak nevezik magukat. Az M. betű ugyanúgy, mint feloldott for 
mája, a Misztótfalusi, a nyomdász szülőhelyére utal. 
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— így kezdi a szöveget és ugyanígy írja alá, mindössze a kötőjelt hagyva el: 
„Miszt Tótfalusi Kis Miklós."2 

Ha fellebbezhetetlen tekintélye volna a statisztika bíráskodásának, az 
előzőek után félbe is szakíthatnánk fejtegetéseinket. Negyvennégy esetben a 
Tótfalusi nevet használta a tudós nyomdász és csupán kétszer a Misztót-
falusit. A statisztikát azonban mégsem tekinthetjük döntőnek, hiszen az egy-
mással vitatkozó adatok sorában bármilyen fölénnyel jár is az élen a Tótfalusi 
névalak, számaránybeli fölénye ellenére sem diadalmaskodhatik feltétlenül a 
maga igaza mellett. Hiszen a statisztika felsorakoztatott adataival szemben 
joggal felhozhatjuk: a Tótfalusi alakban használt név előtt legtöbbször ot t 
áll az M. betű, melynek egyszerű feloldásával (hátha a közbeszéd feloldva 
emlegette?) máris megfordul a statisztika aránya, és az imént még alig sze-
repelt Misztótfalusi névalak tüstént megelőzi a Tótfalusi változatot. 

A statisztika tanulságos, de végeredményben vitatható igazsága helyett, 
végső fokon más fórumtól kell döntőbíráskodást kérnünk. Ez a fórum nem 
lehet más, mint a hagyomány. Körül kell néznünk, melyik névalak ment át 
a köztudatba a nyomdász halála után, meg kell állapítanunk, milyen néven 
emlegették az amszterdámi Bibliá nak és Haller Hármas Históriájá nak ragyogó 
képességű könyvnyomtatóját és az erdélyi memoire-irodalom legkülönösebb 
alkotásának, a Mentség-nek íróját akkor, amidőn neve már átment a köz-
tudatba. A kérdés végleges megoldása szempontjából a hagyomány ilyenképen 
megnyilatkozó szavát tekinthetjük egyedül döntőnek. 

1702-ben a könyvnyomtató temetésén elhangzott halotti beszédek utóbb 
nyomtatásban is megjelentek.3 A beszédek minden egyes szerzője (Csepregi T. 
Mihály, Szathmár-Némethi Mihály, Enycdi 1st ián) az orációk címében, 
—- ugyanúgy, mint, maga a nyomdász is, legtöbb könyvének impresszumában — 
M. Tótfalusi Kis Miklóst ír. Do a beszédek szövegében már csak Tótfalusi KU 
Miklóst olvasunk. Mielőtt tovább mennénk, csak annyit állapítsunk meg, hogy 
a halála utáni első évszázad hagyományában a Misztótfalusi alak egyetlen 
egyszer sem fordul elő. A legkülönbözőbb forrásokban sem találunk más alakot, 
mint a Tótfalusi forma rövidebb és hosszabb változatát, mégpedig olymódon, 
hogy a nevet megelőző M. betű is lassan lekopik. — Idézünk néhány példát. 
— Hermányi Dienes József em'ékiratában: „ . . . a mint n y o m t a t t á k . . . holmi 
halotti chártán a Tótfalusi Miklós typográphiájában".4 Egy, a ha'ála utáni 
keltezésű szerződés szavaival, mely szerint Telekdi Pap Sámuel haszonbérbe 
veszi nyomdáját: „Idvezült Tótfalusi Miklós a tyánkf ia . . . " 5 Szatmári Pap 
Mihály, midőn arról ír, hogy miért olyan ri tka könyv a Mentség, így emle-
geti: „ . . . a szegény Tót fa lus i . . . " 6 Az eddigiekből is világos, hogy nevének 
a közbeszédben a Tótfalusi rész volt az állandó eleme. A hagyományos hasz-
nálatban a Tótfalusi Kis Miklós, vagy a rövidebb Tótfalusi Miklós és a még 
rövidebb Tótfalusi járta. De kétségtelenül így aposztrofálták már életében. 

s Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár Története II. és III. kötetéhez. — 
Bp., 1888. II . kötet 459-460. 1. 

» Szabó Károly: E. M. К . I. kötet 1654. 
4 Hermányi Dienes József Emlékirata. — Kolozsvár, 1925. — Sajtó alá ren 

dezte Kelemen Lajos. 10—11. 1. 
s Jakab Elek: I. m. 460. 1. 
8 V. ö. Szabó: R. M. K. T. kötet 1528. jegyzeteit . 
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hiszen maga is így nevezi magát a Mentség-ben: „ . . . é s hogy én Tótfalusi 
Miklós nem lehetek, hanem mintegy más ember".7 Csupán a hivatalos írá-
sokban és a hivatalos írásokhoz hasonlóan komoly hangú impresszumokban 
szerepel aprólékos részletességgel az M. Tótfalusi Kis Miklós, vagy ritkán a 
Misztótfalusi Kis Miklós. 

De az egyszerűsítésre törekvő közbeszéd névhasználata tekintélyt szerez 
magának lassan a hivatalos iratokban, az irodalomban, a reprezentatív jel-
legű megemlékezésekben, sőt a tudomány nyelvében is. A fiatalkori jóbarát-
nak, Pápai Páriz Ferencnek róla írott műve világosan példázza a névhasz-
nálat leegyszerűsödésének útját .8 A mű címében még M. Tótfalusi Kis Miklóst 
olvasunk, de a szövegben már egyszerűen Tótfalusit, vagy Tótfalusi Kis 
Miklóst Pápai Páriz Ferenc művének újra kiadója, Bod Péter, azonban, már 
a maga kiegészítő szövegében ugyanúgy, mint a címlapon, az M-nélkiili ala-
kot használja, egyszerűbb vagy bővebb formájában." Ilyen néven (Tót-
falusi Kis Miklós) szerepelteti írói lexikonában, a Magyar Athenasban, 
ugyanígy Horányi a Memoria Hungarorum .. .-ban. És lassan ez lesz általá-
nossá mindaddig, míg a tizenkilencedik századi irodalom tudóskodó „alapos-
sággal" újra elő nem veszi az M. betűt és Misztótfaliisira. feloldva, párhuza-
mosan el nem kezdi használni a régen hagyományossá lett Tótfalusival. 

Számunkra azonban nem a tizenkilencedik század indokolatlan névhasz-
nálata, hanem egyedül a régi magyar hagyományban meggyökerezett forma 
lehet elfogadható. A rosszhangzású Misztótfalusi helyett nevezzük csak 
Tótfalusi Kis Miklósnak, vagy röviden Tótfalusinak, ahogy a tizennyolcadik 
században szokás volt. Tolnai Gábor. 

7 E sorok írójának kiadásában 63. 1. 
» Szabó: R. M. К. I. kötet 1653. 
• Erdélyi Féniks Tótfalusi Kis Miklós Avagy Profes. Pápai P. Perentz-

nek a Könyv-nyomtatás Mesterségének Találásáról, és Folytatásáról, a Tót-
falusi Kis Miklós Emlékezetére irott Versei. Mellyeket az Magyar-Országi éa 
Erdélyi Könyv-nyomtató Mühclyjekre, és Könyvnyomtatókra; mind nevezete-
sen a Tótfalusi Kis Miklós életére s jó emlékezetére tartozó szükséges és emlé-
kezetes Dolgokkal bövitvén Világ eleibe új ibban ki-botsátani kivánt F. Tser-
nátoni Bod Péter. Nyomtattatott MDCCLXVII-dik Esztendöb. 
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Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. 
VIII. kötet. A magyar irodalom a XX. század eleő harmadában. (I—II.) 
Budapest, 1941. (Dr. Pintér Jencné Battlay Borbála kiadása) 4°. 1419 [1] 1. 

Toldy Ferenc alapvető munkássága óta irodalomtörténetírásunk szolgá-
latában senki annyit nem tett, mint Pintér Jenő. Nemcsak Toldy adatait 
kellett az utódnak megrostálva felfrissítenie, de az ötvenes évek termésétől 
kezdve az irodalom határait is magának kellett kijelölnie, s az élettel, sőt 
anyaggal kitöltenie. Erre a munkára, irodalomtörténetünk eddig legnagyobb-
szabású és legszélesebbkörű feldolgozására vállalkozott a fiatal jászberényi 
tanár, mikor páratlan szorgalmával és emberfeletti kitartásával felépítette azt 
az alkotást, mely mint Pintér Jenő életműve fogja hirdetni komoly hivatás-
tudatát, mindaddig, míg a magyar szellem élete iránt érdeklődni fognak. 1909 
é3 1913 között jelent meg négy kötetben első, akadémiai pályadíjat nyert 
műve, A magyar irodalom története, melyben Kazinczy Ferenc haláláig dol-
gozta fel anyagát. Ez munkásságának első és legfontosabb pillére. Ennek az 
alapvető, gazdag jegyzetapparátussal készült munkának adatgyűjtésére támasz-
kodott későbbi könyveiben is. így 1921-ben jelent meg két kötetben „tudomá-
nyos rendszerezése"-e; ebben már a saját koráig tárgyalta irodalmunk tör-
ténetét. E kézikönyvtől kezdve (első müvétől eltérően) jegyzetanyagát már 
nem olvasztja szervesen a szöveg vonatkozé részeihez, hanem az egyes feje-
zetek végeihez illeszti. (E könyvének új feldolgozását 1938-ban ugyancsak két 
kötetben adta.) Irodalmunk történetét megírta még a középiskolák (1911 óta 
számtalan kiadásban) és a nagyközönség számára, kisebb (1924, 19262) és 
nagyobb (képes) kiadásban (1928) is, abban kivonatosabban, emebben részle-
tesebben. 1930 és 1934 között jelent meg irodalomtörténetírói munkásságának 
legkiemelkedőbb alkotása, hétkötetes nagy Magyar Irodalomtörténete, melyben 
1900 ig tá r ta föl irodalmunk életének hatalmas és gazdag termését, a rávonat-
kozó kutatások minden eredményét felhasználva, a legkisebb jelenségekre, 
áramlatokra, írókra és művekre is felhív án a figyelmet. Műve így lett az 
irodalomtörténet legtágasabb, legtöbb lelket felölelő palotája, melynek egyes 
termeiben a látogató a vendéglátó egész sorsát azonnal áttekintheti, szemlél-
heti. Pintér Jenő nem szorította anyagát szűk korlátok közé, hanem figye-
lemmel kísérte a politikai élet váltakozó hullámzásait s vizsgálta azok kuta-
tóinak, megvilágítóinak, a historikusoknak működését is. Az irodalomtörténet 
é3 kritika művelői mellett nyelvünk búvárainak eredményeit is arányosan 
illesztette a szellemi művelődés fejlődésébe. Érdeklődése kiterjedt a magyar stí-
lusnak, az írásművészet mellett, más művészi ihletésű alkotóira: a politikai 
és egyházi szónokokra is. Sőt tanulmányozásának körébe vonta a hazai nem:-
magyarnyelvű irodalmat is. 

Az utolsó, a VIII. kötet anyaggyűjtésén, alakításán, szövegezésén majd 
nem utolsó napjáig dolgozott, s az most hitvesének szeretetteljes gondozásá-
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ban lá to t t napvilágot. Ez a mű, hatalmas munkateljesítményének koronája, 
kortársainak irodalomtörténeti értékelése, egyúttal napjaink irodalmának első 
tudományos igényű bemutatása is. Beosztásában az első hét kötet cso-
portosítását és irányelveit követi, s azokon belül t á r j a föl az iroda'mi 
szellem sokfelé ágazó életét, számtalan vonatkozását, re j te t t kapcsolatát 
és muta t ja be az érdekes írói pályafutásokat. Pintér Jenő itt, kortár 
sairél í r t irodalomtörténetében az irodalmi termést két főrészre osztja, e 
ezeken belül mutatja be a kiemelkedő egyéniségeket; a többieket viszont mű-
fajok szerint tárgyalja. A bevezető részben a történelmi mozzanatokat fog 
lalta össze, majd részletesen ismerteti a műveltség elemeit, az iskolák törté-
netét, a nyomdászat, könyvkiadás, hírlap- és folyóiratirodalom, színészet, iro-
dalmi társaságok, írói törekvések jelentőségét, végül pedig külön arcképekben 
a közérdekű irodalom két, a kortársak fö'.é emelkedő, képviselőjét mutatja be: 
Prohászka Ottokárt és Ravasz Lászlót. Mögéjük helyezve, rövid pályaképeket 
ad a kor szónoki és publicisztikai szereplőiről. Még érdekesebb a mi szá-
munkra az irodalomtörténet és kritika munkásainak számbavétele. Előbb a 
nevesebb irodalomtörténetírók munkásságát értékeli, lehetőleg irányok szerint 
elkülönítve, majd az ismertetett tudósok és kritikusok életét, irodalmi mun-
kásságát állította össze a nevek betűrendjében, müveik kronologikus felsoro-
lásával. Azoknak az irodalomtörténetíróknak, akiket a bevezető fejtegetések-
ben nem tárgyalt, pár jellemző vonással i t t emeli ki jelentőségét. A legnagyobb 
elismerés Négyesy Lászlónak, Katona Lajosnak, Horváth Jánosnak jut, a leg-
melegebben Vajthó Lászlóról, Várdai Béláról és Brisits Frigyesről szól. A tör-
téneti és nyelvészeti irányok művelőinek munkásságát is behatóan méltatja, 
erősen éreztetve a sa já t történetírói felfogásának szempontjait. 

A XX. század irodalmában biztos szemmel látja meg az értékeket és a 
kiemelkedő nagyságokat. Herczeg Ferenc, Gárdonyi Géza, Ady Endre, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond kiemelésével bizonyságot tet t 
arról, hogy kortársairól vallott értékítéleteiben tudományos tárgyilagosságra 
törekedett. Ezt a három költőt és három regényírót ta r to t ta a századnegyed 
legjelentősebb íróinak. Jellemző az előző harmadszázadhoz viszonyítva, ahol 
Jókai é-i Mikszáth uralkodó csillaga a la t t a regény előretörését figyelhettük 
meg, hogy Adyék lendülete a líra felé billentette író és közönség kölcsönös 
érdeklődésének egyensúlyát. Tárgyalása során az egyes művek tartalmát is 
adja (még a költeményekét is), többnyire megjelenésük sorrendjében. Ezzel a 
módszerrel elősegíti a könnyű tájékozódást; azonnal megtalálhatjuk még egy 
egy kevésbbé jelentős regény meséjét is; de Pintér megvilágítja még a mű 
Íratásának körülményeit, irodalomtörténeti jelentőségét, s ezzel helvét — л 
komoly kritika útmutatása alapján — kijelöli irodalmunk fejlődésében. Főleg 
azt kell még kiemelnünk, hogy anyaga páratlanul gazdag, a legapróbb részlet-
kérdések már értékesítve vannak benne, elosztása világos és áttekinthető, az 
arányosításnak nemcsak határozottsága, de tárgyilagossága is megnyugtató. 

Az irányító szellemek működését ismertető fejezetek közül már az anyag 
természeténél fogva is, az Adyé emelkedik ki, övé a legterjedelmesebb. Rész-
letesen tárgyalja azonban a többieket is, vázolja életük út ját , bemutatja 
munkásságukat, mintegy kritikai bibliográfia keretében és végül adja a rájuk 
vonatkozó gazdag és sokrétű irodalmat, meg is szólaltatván a legfontosabb-
nak érzett kritikai állásfoglalásokat. Az önálló fejezetekben bemutatott írói 
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egyéniségek móltatását követi két nagy csoportban a költök és a regény-, ill 
színműírók galériája. Előbbiben a hagyományőrző költők, köztük a legnagyob-
bal, Vargha Gyulával, az impresszionisták és szimbolisták, élükön Juhász 
Gyula és Tóth Árpád, a naturalisták, szocialisták, expresszionisták (csoport-
jukból Erdélyi József emelkedik ki), a katolikus irány Sík Sándor és Mécs 
László vezérletével, majd a zsidó lírikusok vonulnak el előttünk; a költőnők 
közül a regényírásban is nagyjelentőségű Kaffka Margit az irányjelző. Ezek 
után a népköltészet termékeinek és azok irodalmának vizsgálata következik, 
végül a műfordítás törekvéseire világít rá, kiemelve a korszak legnagyobb 
magyar műfordítói teljesítményét: a Babits Mihályét. A regény- és színmű-
irodalmat is hasonló módon, több irányra osztotta: így a hagyományőrzők 
között különösen Tömörkény István értékeire muta t rá, az analitikus szép-
prózaíróknak Ambrus Zoltán a mestere (ebben a részben tárgyalja, de külön 
csoportosítva, a háborús regény művelőit is), a naturalista regénynek Szabó 
Dezső a kiemelkedő csúcsa, a katolikus iránynak Andor József a hivatott 
szépírója, míg zsidó regényeket főleg Újvári Péter írt. A színműirodalomból 
Molnár Ferenc és Szomory Dezső munkáit t a r t j a jellemzőnek, az írónők sorá-
ból Kaffka Margit mellett Tormay Cecile jelentős, végül az ifjúsági iroda 
lomra is kiterjeszti érdeklődését. A visszapillantás első felében összefogja a 
korjellemző eseményeket és fölsorakoztatja a legnevezetesebb alkotásokat, majd 
ismerteti az idegen országok és az elcsatolt területek magyarnyelvű irodalmát, 
ezenkívül azt a hősies küzdelmet, melyet ezek a nemzeti irodalom fönnmara-
dásáért évtizedeken á t a legnagyobb elnyomás súlya alat t is folytattak. Végül 
a magyarországi német, szerb, tót, ruszin és román irodalom jelentősebb kép-
viselőinek munkásságát vázolja. A nagy müvet, mint az előző köteteket is, jói-
használható névmutató zárja. 

Nagyjelentőségű Pintér Jenő utolsó müvében a korszellem egy-egy meg-
nyilvánulásának, különösen az irodalomra gyakorolt hatásának gondos vizs-
gálata. így elsősorban a zsidóság szerepe és jelentősége a század irodalmi 
életében. Ennek a problémának is csakúgy a gyökeréig hatol, mint a másik 
fontos világnézeti kérdésnek, a szociális eszmék terjedésének. Mindkét áramla-
tot végigkíséri eredetétől kezdve, hatásukat fölbontja és szemléltető módon, a 
példák és idézetek jellemző világánál tárja elénk. Pintér i t t is mestere az írók 
megszólaltatásának, az idézettel való ügyes ember- ós korjellemzésnck. 

A magyar irodalmi mult bármely korszakának (most már napjaink iro-
dalmát is beleértve) kutatásánál Pintér Jenő hatalmas Magyar Irodalomtörté-
nete nélkül meg sem moccanhatunk. Művében minden eddigi valamirevaló rész-
leteredményt egységbefoglalva együtt találunk: bibliográfiai összefoglalásai a 
magyar irodalomtörténet területén a legteljesebb, legértékesebb, a legélőbb 
források. E kötettel betetőzött életműve a monumentális alkotókedv ered-
ménye, melyből felénkárad ezeréves irodalmi műveltségünk kultúrkészletének 
minden sugara. A szigorúan tudományos apparátus és a kódexíró bará t áldo-
zatos hangyaszorgalma, a modern eszmék, az úttörő gondolatok és az örökké 
időszerű ízlésáramlatok szemmel tartása párosult munkásságában; a benno .lévő 
hatalmas lexikális-adathalmaz pillanatok alat t áttekinthető, kritikailag telje-
ses megbízható. E nyolc kötetben megvan minden, amit a magyar irodalom 
múltjáról és jelenéről a kutatás és értékelés megállapított. „Megvallom — em-
lítette egy alkalommal Pintér Jenő —, engem egész életemben semmi más nem 

Irodalomtörténet. 
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érdekelt, mint az írók és a könyvek világa." Irodalmunknak csak ezzel a 
rajorigó szeretetével, az embernek e páratlan munkavállalásával, szellemének 
éber érdeklődésével teremthette meg müvét: így tette a Pintér Jenő nevet 
lirökro emlékezetes fogalommá, mely o t t fog ragyogni mindenkor a To'.dy 
Ferencé és a Beöthy Zsolté mellett. Kozocsa Sándor 

Gulyás Pál : A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. I. köt. 
A leíró és rendszerező bibliográfia. Budapest. 1941. Orsz. Széchényi Könyvtár 
(4), 584 l 

Szinnyei József halála után hosszú ideig parlagon maradt a magyar 
bibliográfia. A századforduló körül megindult sorozatos könyvészeti munkák 
közül még egy ideig folytatódott egyik másik: Petrik Magyar Könyi észete 
1910-ig jutott el, Szabó Károly Régi Magyar Könyvtárát tetemes pótlásokkal 
fejlesztették tovább, de lassan-lassan ezek a vállalatok is ellankadtak és csak 
néhány év óta kezd ismét jogaiba lépni a bibliográfiai tudomány. A nagy-
arányú új feldolgozások központja hagyományaihoz móitóan az Orsz. Széchényi 
Könyvtár. Könyvészeti irodalmunk nem szegény, de termékei tervszerűtlenül, szét-
forgácsoltán születtek. A bibliográfia művelőit nem kevéssé kedvetlenítette elr 

hogy a tudósok egy része kicsinylő, vállveregctő módon fogadja a bibliográfus 
munkáját. Főleg a régibbfajta, tisztára esztétizáló irodalomtörténészek szokták 
л bibliográfiát teljes megvetésükkel súj tani : pusztán szolgálónak tekintik, 
akár a középkori teológus a filozófiát. A könyvésztudománv azután akkor 
boszulta meg magát a lebecsülésért, amikor régen megírt tényeket kellett 
fáradságos munkával ú j ra „felfedezni" vagy cáfolhatatlannak vélt eredménye-
ket egy rosszul ismert, könyvészeti adat miatt gyökeres revízió alá venni. 

Ezek a megfontolások késztették Gulyás Pált a könyvészet nagyarányú 
elméleti alapvetésének megírására. A szerző nevét ismerik az irodalom és a 
magyar könyv történetírói, bibliográfusaink is olvassák és használják műveit. 
Könyve, melyben módszereiről számot ad — mintegy a bibliográfus lelki-
ismeretvizsgálati! —, tömör tartalmasságában mégis meglepetés. Megjelenése 
előtt sejtelmünk sem lehetett arról, hogy volt magyar tudós, aki ilyen széles-
körű irodalmi tájékozottsággal, ilyen iskolázott filozófiai ítélőképességgel, 
ennyire kiérett módszerek szerint művelte évtizedekig ezt a hálátlannak látszó 
tudományágat. 

A mű terjedelmes bevezetés után két részre oszlik: az első a leíró, a 
második a rendszerező könyvészetet öleli fel. A. bevezetés a bibliográfia jelen-
tőségét, fogalmát és felosztását tisztázza. Rámutat a katalógus és a biblio-
gráfia különbözőségére; ez a különbség teszi érthetővé a bibliográfiai tudo-
mány aránylag késői kialakulását: kéziratokról, amelyek mindegyike külön 
egyéniség s akkor is az, ha diktálásról, egyidejűleg készülő többes példányok1 

ról van szó, minden példányra érvényes leírásokat nem is készíthettek. A biblio-
gráfiai leírásokban szokásos szakkifejezések lexikonszerű áttekintése zárja le a 
bevezetést. 

A leíró bibliográfiának szentelt első főrészben Gulyás szellemesen egye 
siti az elméleti megfontolásokat a gyakorlati útmutatásokkal. Szabályokat ad. 
hiszen kell is adnia és ezeknek a szabályoknak helyességéhez szó sem férhet. 
De józan bölcseséggel hangoztatja, hogy a címleírás általános törvényei kény-
telenek a való élet követelményei előtt meghajolni: a bibliográfia az exigen-
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• iák tudománya, akár a politika. Nem áthághatatlan kánonokat ad, hanem az 
összes lehetőségeket áttekinti, minden igényt figyelembe vesz és ezzel képessé 
teszi a bibliográfust -— aki tudós, vagy az kellene, hogy legyen — az egyéni 
döntésre kényes problémái tömkelegében. A könyv e részének középpontjában 
a modern nyomtatványok leírása áll : a címfelvétel és az impresszum adatai-
nak felvétele külön-külön részesül alapos megvilágításban. A leíráshoz szük-
séges összes segédeszközöket is kezébe adja a bibliográfusnak, így többek 
között a görög és szláv betűk átírásának, valamint a latin és görög rövidíté-
seknek táblázatát és feloldási módját is közli. Az ősnyomtatványok, régi 
magyar könyvek, könyvritkaságok, zeneművek, térképek, metszetek, műlapok 
és aprónyomtatványok leírásának különleges szabályait egyenkint is szem-
ügyre veszi. 

A rendszerező bibliográfiáról szóló második részben a tudományok filo-
zófiai rendszerezéséből indul ki. Platóntól és Aristotelestől kezdve Pauler 
Ákosig áttekinti a tudományok felosztásának történeti kialakulását, majd a 
filozófiai rendszerezés állandó szemelőttartásával voszi sorra az ó-, közép- és 
újkor szakrendszereit Kallimachostól a legmodernebb amerikai, német és 
olasz osztályozásokig. A szakrendszerek bemutatásában teljes egészet ad: 
ilyen hiánytalan összeállítást ezidőszerint tudtunkkal nemcsak a magyar, de 
külföldi irodalom sem mutathat fel. A szakrendszerek fejlődéstörténetére jel-
lemző, hogy amíg kezdettől fogva sok közös elem van az egymástól függetle-
nül kialakult rendszerek között — ezek a szisztematika valóságos köz-
helyei —, ugyanakkor az általános eszmetörténeti áramlatok is rányomják 
bélyegüket minden szakbeosztásra: így szorította lo a francia forradalom a 
teológiát a középkorban elfog'alt első helyéről. 

A filozófiai tudományfelosztás ideális mértékét a legmodernebb mecha-
nikus rendszerek persze nem üthetik meg. Közöttük a Devvey-féle tizedes rend-
szert igen beható bírálatban részesíti Gulyás s különösen azt emeli ki, hogy 
— ezt a decimális-rendszer legmeggyőzöttebb hívei is elismerik —, a nemzet-
közi egyöntetűség előnye csak látszólagos, hiszen máris többféle változatban 
alkalmazzák; megöli az egyöntetűséget, a nyelvek sokfélesége is, amelytől atize-
dos-rendszer sem tudja magát függetlenné tenni. De legfőbb hibája, hogy a tudo-
mányok összességére való tekintet nélkül egyenrangú tudományágakat egymás 
alá vagy fölé rendel. Így foglalhatjuk össze Gulyás nézeteit: a decimális a 
részletekre nagyobb gondot fordít, mint az egészre, hiányzik belőle minden 
filozófiai rendszeresség, a tudományok összefüggése benne nem a koordináció 
vagy szubordináció reális viszonylatait, hanem csak a rendszerezés mechanikus 
igényeit veszi figyelembe. A decimális-rendszer nyúj to t ta számos gyakorlati 
előnyt azonban, úgy hisszük, értékesíthetjük anélkül is, hogy alkalmazói a két-
ségtelenül szükséges filozófiai alapiskolától elszakadnának. Erre éppen Gulyás 
könyve nyújthat útmutatást. 

Valamennyi szakrendszer eredendő hibája különben, hogy előre s ön-
kényesen megszabott kereteket állít fel, amelyek csakhamar javításokra szo-
rulnak. A szakrendszerek tudományos szempontból is hihetetlenül gyorsan 
avulnak el. Sok bajt okoznak a politikai változások is. Ezért részesíti Gulyás 
elsőrendű figyelemben a szakrendszerek teljes tagadását kifejező rendszó- és 
szótárkatalógust. Ez-e a jövő ú t j a ? Ki tudja? Gulyás nem jósol, hanem rend-
szerez, hagyományokat, módszereket tisztáz és ad tovább, az elveket az élet-

3* 
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tel egyezteti; nem általánosít, hanem tudatosít, így válik a keze a la t t igazi 
tudománnyá az, amit a büszke szaktudós gondolattalan szolgálójának hi t t . 

A kézikönyv remélhetőleg mihamarabb kiadásra kerülő második kötete 
Gulyás saját szakcsoportosításában fogja felölelni a magyar bibliográfiai iro-
dalom összességét, valamennyi tudománynak ezen legnélkülözhetetlenebb alap-
vetését. A teljes mű a magyar szakirodalomnak olyan tekintélyes nyeresége, 
amellyel ezentúl minden bibliográfusnak, de az anyaggyüjtő irodalomtörténész-
nek és a rendszerező filozófusnak is számolnia kell. 

Dezsényi Béla. 

Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves töiténete. I . köt. 
Bp., 1941. Kiadja a Magy. Történelmi Társulat. IX, 581 [3] 1. 

A Nemzeti Színház centenáriuma alkalmából a Magyar Történelmi Tár 
sulat olyan tudományos munka tervét vetette fel, amelyben necsak a színház 
történeti fejlődésének filológiai pontosságú rajza, hanem a bizonyító anyag 
nagy része is napvilágot lásson. Ennek a rendkívül nehéz feladatnak a meg-
oldására vállalkozott Pukánszkyné Kádár Jolán A Nemzeti Szinház százéves 
története első két kötetének kidolgozásában. Az első kötet a történeti rész 
folyamatos elbeszélését adja, a második kötet, amely néhány éve jelent meg. 
a Nemzeti Színház fontosabb iratait tartalmazza. A harmadik, befejező kötet, 
a Nemzeti Színház százéves műsora, Hajdú László munkája, a közeljövőben 
jelenik meg. Pukánszkyné munkája a modern színészettörténeti kutatás ered-
ményeinek felhasználásával készült. Több mint harmincezer előadás, több mint 
százezer akta és félszázezer kritika végtelen adattömegéből egységesen és á t -
tekinthetően bontakozik ki előttünk a színház története. A művet színház-
tudományi önelvűség, történetírói hűség és páratlan ökonomia jellemzi. A szerző 
nem idegen tudományok módszerével közeledik az anyaghoz, hanem a mű külső 
beosztását, belső tagolását és a jelenségek magyarázatát az anyag belső ter-
mészetének megfelelően fejti ki. 

A történeti feldolgozás gerincét a színházpolitikai ós műsorpolitikai 
mozzanatok adják, rnivel ezekben ju t leginkább kifejezésre a Nemzeti Színház-
nak, mint nemzeti intézménynek a hivatása. A tárgyalás nemcsak a szoro-
san vett művészi teljesítményre szorítkozik, hanem megvillannak előttünk a 
közvélemény és a színikritika visszahatásai és a színház sorsát sokszor dön-
tően befolyásoló gazdasági kapcsolatok is. 

Legnehezebb volt megrögzíteni azt a múló benyomást, amely röpke hau-
gulatszerűsége ellenére mégis csak a színház szellemi lényege és amelyben min-
den művészi, gazdasági, személyi, politikai ós kulturális erő végső fokou 
nyilatkozik meg: az előadást. A nélkül, hogy a szerző túlságosan belemerülni.' 
egy-egy művészi produkció részletes elemzésébe, a megvillantott képekből híven 
bontakozik ki előttünk egy-egy rendezői elgondolás, színészi alakítás, vagy az 
együttes összjátéka. 

A legérdekesebb ós legizgalmasabb az a fejezet, amely Aranykor címen 
1873—1894-ig Szigligeti Ede és Paulay Ede igazgatóságát tárgyalja. Szig-
ligeti i t t egészen ú j megvilágításba kerül. Nem a darabgyáros, hanem a nem-
zeti kultúra öntudatos képviselője lép elénk. Paulay nagyszabású művészi el-
képzelése sohasem valósulhatott volna meg Szigligeti Ede kezdeményezése nél-
kül. Két hivatott ember, akiknek művészi programmja, igazgatói céltudatos-
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sága és a nemzeti kultúrába vetett hite valóban szorosan kapcsolódik össze 
az „Aranykor"-ban. 

Az utolsó fejezetben, amely a legújabb kor történetét tárgyalja, a rész-
letes adatszerűség és filológiai pontosság ellenére is bizonyos elfogultságot 
érzünk. 

Egyébként a szerzőnek egyik fő gondja, hogy kimutassa a színház 
művészi hagyomány-vonalát. Minden fejezetet szervesen kapcsol egybe a neves 
színészek és színésznők működése, az egymástól átvett szerepek művészi vonala* 
az alakítások további fejlődése. Ugyanígy bővül meg az igazgató kezén a 
drámai műsor, amely a Bánk bán, Az ember tragédiája és a Csongor és Tünde 
köré kristályosodik. A szép magyar nyelv és. a művészi színjátszás, mint 
színészi hagyomány, a magyar irodalom értékeinek ébrentartása, mint irodalmi 
hagyomány és a nagy külföldi drámaírók alkotásai, mint európaiságunk 
hagyománykincse, tar t ják fenn személyi változások, politikai rázkódtatások és 
gazdasági válságok között is az Örök Nemzeti Színházat. Staud Géza. 

Vörösmarty Mihály müvei regékben. Irta: Vajda Ernő. Halhatatlan 
frók Regéi. I. Szerkeszti: Kozocsa Sándor. Budapest, 1941. Rózsavölgyi és 
Társa kiadása. 328 1. 

Szerzőnk munkájának célja az, hogy — hasonló külföldi irodalmi törek-
vések mintájára — „a könnyebben folyó mese köntösében" vigye közelebb 
Vörösmarty Mihály legjellegzetesebb eposzait és drámáit az olvasó kedvéhez, 
őszintén megvalljuk, hogy a mű olvasása előtt sok-sok esztétikai nyugta-
lanság támadt bennünk. Vájjon a mese köntösének költői szőttese elbírja-e 
minden belső sérülés avagy felbomlás nélkül a prózai áttétel kényes és finom 
igényű munkáját? Vájjon, ha a költői mesét elszakítom vele együtt szüle-
te t t formájától, nem fosztom-e meg az irodalmi művet at tól az egységétől, 
amelytől függ az alkotás létformájának egész jellege? S ha szétválasztom 
egymástól a mesét és a formát, a puszta prózai megjelenítésből nem fog-e 
majd hiányozni az élet bája és varázsa, az a mindig jelenlevő és ható, teremtő 
lehelet, mely állandóan ingerli és alakítja a mese-anyag idomait, továbbá 
kifejezést és ábrázolást szolgáló hajlékonyságát s képességeit? S aztán hogy 
fogom majd viszontlátni a Vörösmarty-szót? Milyen lesz majd ez a nyelv, 
ha ki'ép vers élete ritmus-pompájából, hangvonulatainak fölséges viharzásából 
és omló ragyogásából, hangzáskörét maga körül ünnepélyesen megárasztó 
páthoszából? Nem hat majd bágyadtan, erőtlenül, szegényesen és színtelenül? 

A szerző azzal az eljárásával, hogy Vörösmarty kiszemelt darabjait 
nem nyers prózai áttételben nyújtja, eloszlat minden nyugtalanságot. Az ere-
deti szöveget színes és hajlékony stílusával szemléltetően oldja fel, részle-
tezően bontja ki s amennyire a tárgy természete megengedi avagy kívánja, 
igyekszik az elbeszélés közvetlenségére átváltani. Esztétikai és lélektani kényes-
séggel és fegyelemmel ügyel arra, hogy bennmaradjon Vörösmarty világában. 
Nem is tér el tőle, legfeljebb ott, ahol annak szükségét érzi, több teret ad 
a leírás avagy az elbeszélés részletezésének, hogy így enyhítsen az eredeti 
szövegnek esetleges, műfajiságából magyarázható szűkszavúságán, avagy gyor-
sított tömörségén. A cselekvény szerkezeti alapjait,, a kifejlés menetét és 
módját, a lelkiség változatait, története belső útvonalait meghagyja, nerd 
veszi le róluk s nem is másítja meg raj tuk a Vörösmarty-alkotásmódnak sem 
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jelegét, sem hangulatát, de még egyoldalúságát sem. Egyáltalában nem szé 
piti, nem javítja, nem dolgozza á t őket. Még a nyelvben is szerzőnk gonddal 
törekszik arra, hogy Vörösmarty hasonlatainak inkább hangulati hatású, mint 
szemléltető világosságú jellegét, továbbá kifejezéseinek nagy távolságú és 
merész asszociációs kisugárzását érzékeltesse. I t t azonban a szerző néha ki 
esik stílus-fegyelméből. Egy-két helyen túlon-túl stilizálja anyagát, fogai 
mazása néhol meglazul, a szövogbe mai stílus-fordulattal járó, éppen ezért 
idegen érzet-elemű szót csúsztat, avagy egy kissé anakronisztikus hangulatot 
ébreszt bonne. Viszont az az eljárása, hogy idézetekkel többször megszólal-
ta t ja az eredeti Vörösmarty-nyelvet, csak teljessé fokozza a tárgyi érdek-
keltés mellett a formai megismerés lehetőségét is. 

A munka — bevezetéseül szolgáló értékes tanulmányával - - minden 
képen gazdag élményeket nyújtó olvasmány. Kétségtelen hogy friss törekvés 
arra, hogy felfedje Vörösmarty költészetének már-már elfelejtett szépségeit. 
Mindamellett nem tudjuk eltitkolni aggodalmunkat azt illetőleg, hogy vájjon 
a könyv — pusztán csak igazsága esztétikai erejével — rá tudja-e majd háti 
golni s visszahódítja-e a közönség érdeklődését az eredeti Vörösmarty-m unkák 
olvasására. Félünk, hogy — nem. Azonkívül még mindig megmarad az az 
elli kétségünk, hogy tárgyilag nyertünk-e azzal, ha Vörösmartyt igy mutat 
juk be az olvasónak. Nem voszett-o el valami belőle azáltal, hogy — bár a 
legfinomabb ízléssel és műgonddal tettük is azt — más, egyszerű 
műforma keretébe és módjába állítottuk belo alkotásait, melyeknek aránya 
és igénye alig bírja el a maga eredeti alak-határait is? Egyáltalában bár 
mely műalkotásnak lehet, avagy van más egyenértéke, mint ő maga? Ha 
elismerjük is Vajda Ernő munkájának érdemét, mégis nem szolgálná a Vörös 
marty-irodalmat egészebben az az út, amely műveinek egy-egy részletét nyúj-
taná? Igaz, hogy így talán nein kapnánk teljes tárgyi képet. D© részleteiben 
is közvetlenül tudnók értékelni és érzékelni magát az írót. Ügy. mint egy 
csöpp tenger-vízben az egész tenger ízét. ** 

Hankies .János: Liszt Ferenc az író. Bp.. 1941. (Rózsavölgyi és tea.) 
284 1. 8 t. 

Régóta nélkülözzük már „hírhedett" zenészünk írói művének bemutatá 
sát nyelvünkön. Aki nem ismerte eddig német és francia eredetiben, annak most 
meglepetve kell megállapítania, hogy Liszt Ferenc, az író", majdnem olyan 
érdekes és becses, mint a zeneköltő. A romantikus irodalom egyik el nem hanya-
golható munkása, írói megnyilvánulásában a romanticizmus túlzásaival, de 
erényeivel is. Bevezetésében Ilankiss szemléletesen érzékelteti, hogyan jut el 
Liszt az írói toll megragadásáig, hogyan lesz író a lánglelkű zenész, a látó és 
tanuló ember. Lisztnek egyetemes kitekintése van kora irodalmára éppenúgy, 
mint az örökkévaló művekre. S bár az irodalom ismerete egymagában még nem 
avatja íróvá az embert, a lángész a halhatatlan szövegek ízlelgetése közben 
akaratlanul is kedvet kap az írásra. így lesz Liszt számára az irodalom 
művelése „makacsul visszatérő, óriási kaland". 

Cikkeinek, könyveinek természetesen változatlanul a zene a főtémája, do  
ugyanilyen magától értetődő, hogy a romantikus képzelet a vezérmotívumon 
keresztül minden iránt érdeklődik, ami valamitéle vonatkozásban állhat a zené 
vei. Ezért olyan gazdag a tárgyválasztása. Ezért ír könnyűhangú útileveleket 
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a Corao mellől és elmélyült esztétikai fejtegetéseket a programmzcnéről és 
nagyvonalú fejtegetéseket a nemzeti époszről. A szalonokban éppúgy otthono.,, 
mint a filozófia hegycsúcsain. Van ereje ahhoz, hogy a legellentétesebb nyel-
veken is szólni tudjon. Hangja, stílusa, jellemzése, gondolatainak menete, sőt 
egész gondolkodása romantikus. Mindent felnagyít, „ami elbírja a nagyítást, 
jelentőséget adva mindennek, amiben a legkisebb jelentőség csírája lappanghat'1. 

Liszt írói művo irodalomtörténeti kutatásunkat közelről érdekli, hiszen 
a magyar romantikának Vörösmarty és Petőfi mellett Liszt a harmadik vezér-
egyénisége. Három idegen nyelven — németül, franciául és a zene nemzeteken 
felül álló nyelvén —, de az írói megnyilvánulás magyar formáiban, elsősorban 
magyar lényeget fejezett ki ez a nagy „dinamikus". S e magyar lényeg 
megmutatásán kívül is Hankiss Jánosnak komoly gondja van arra, hogy bősé 
ges jegyzeteiben mindig rámutasson a Liszt-szövegekben lelhető magyar — 
főképpen irodalomtörténeti - vonatkozásokra. Sohasem feledkezik meg az iro-
dalmi párhuzamok megvonásáról. Dénes Tibor. 

Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. Üj magyar Népköltési Gyüjte 
mény. 1. Bp., 1940. Az Egyetemi Magyarságtudományi Intézet kiadása. 410 1. 

A könyv bevezetőjében olvashatjuk azt a megjegyzést, hogy Fedics 
Mihály meséinek kiadása s az ezt megelőző tanulmány „merőben más célokat 
tüz maga elé, mint aminőket általában megszoktunk a magyar népmesei ki-
adványokban". Az öntudatos megjegyzés teljesen indokolt. Ortutay Gyula 
kutatásainak középpontjába ugyanis a mesélő egyéniségét, helyesebben a 
mesemondó és a mesei hagyomány közötti összefüggések vizsgálatát állította 
s így határozottan szembehelyezkedett azzal a közkeletű felfogással, mely a 
népi kultúra megnyilatkozásaiban kizárólag csak a romantika által divatba 
hozott közösségi lélek kifejeződését látja. A paraszti kultúra zárt rendjének 
hatását természetesen Ortutay sem tagadja, tanulmányának jelentős része 
azonban Fedics Mihály mesemondói egyéniségének bemutatásával foglalko-
zik. Fedics Mihálynak, a rokonszenves népi mesélőnek az élmény melegétől 
átszínesített szavakkal történő bemutatása (Ortutay Gyula a mesélő utolsó 
éveinek elevenszerű tanúja volt) „író-portrénak" is kitűnő lenne. Az egy-
szerű vonások finom elemzése után a paraszti élet személytelen rendjének 
kötöttségeibe helyezi át mesemondóját. Közben a magyar népmese bonyolult 
problémáinak egész légiójára tér ki. Felvetett problémáinak részletes ismer-
tetése és bírálata azonban messzire vezetne bennünket, elégedjünk meg 
azzal, hogy néhány, az irodalomtudomány szempontjából is érdekes ered 
menyre utaljunk. Ilyen maga a bevezetés: az alkotó egyéniség és a társa 
dalmi kötöttség összefüggéseinek keresése. A továbbiakból a finn földrajzi 
iskola kritikáját, a mesék stílusrétegeinek vizsgálatát és nem utolsósorban 
magukat az ízes meséket — köztük egy Csokonairól-szólót — emelhetjük ki. 
Az Űj Magyar Népköltési Gyűjtemény értékesebb kötettel alig indulhatott 
volna. K. Baráti Dezs/Í. 

Bertha Zoltán: Justh Zsigmond. Bp., 1941. Szorző kiadása. 86 1. 
Justh Zsigmond azok közé az írók közé tartozik, kiket időnként föl-

fedeznek, azután megint elfelednek. Halála után körülbelül negyedszázaddal 
(1918) én írtam róla az első összefoglaló nagyobb tanulmányt. Tizenöt évvel 
később Gálos Magda ismertette értékes francianyelvű értekezésében Justh 
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párizsi kapcsolatait. Újabban ismét feléje fordul a figyelem: Kozocsa Sándor 
kiadta Adám c. eddig ismeretlen első regényét, Halász Gábor pedig naplóját; 
leveleinek kiadása is készül. 

Ennek az új Justh-reneszánsznak figyelemreméltó terméko Bertha Zoltán 
monográfiája, mely majdnem egy negyedszázaddal az én írói arcképem után 
ismét megkísérli, hogy Justh életéről és munkásságáról összefoglaló képet 
rajzoljon. 

Életrajzi vázlata eddig a legteljesebb Justh-életrajz, de szerettük volna, ha 
nem fukarkodik annyira az évszámokkal s más adatokkal („Budapesten reál-
iskolába Írat ták" — hová?, mikor? „gimnáziumba lépett á t " — melyikbe?; 
egyetemi tanulmányait is csak futólag érinti stb.). A pontos adatok nem árta-
nak az életrajz művészi formájának. 

A tanulmányairól szóló összefoglalás ú j és sikerült, csak azt a megállapí-
tását nem fogadhatjuk el, hogy Justh tulajdonképpen „tanulmányíró" vol t 
Bizony novella- és regényíró volt, annak is t a r to t t a magát. Könnyű tollal írt. 
da gyakran felszínes tanulmányai nem vetekedhetnek jelentőség dolgában el-
beszélő műveivel. Amit ezekről ír az eddigi kutatások s a maga megfigyelései 
alapján, egészben véve helytálló. Helyes, hogy eddig ismeretlen s nem méltatott 
-ídiím-jávai részletesebben foglalkozik. A pénz legendáját „esztétikai és műfaji 
szempontból", legjobb regényének tart ja (68.), viszont a Fuismusról azt írja, 
hogy „anyagi mélység és gazdagság" dolgában „legnagyobbszerű és legértéke-
sebb" munkája (73.). Az igazság az, hogy az előbbi részletrszépségei ellenére 
g.vöngo regény, a Fuimns ellenben Justh legérettebb alkotása. 

Naplójáról Halász Gábor kitűnő bevezető tanulmányai után nem igen 
tud újat mondani. Justh munkáinak időrendi felsorolása s a rá vonatkozó 
könyvészet zárja be az értékes füzetet. Szinnyei Ferenc. 

Bóka László: Vajda János. Bp., 1941. (Franklin.) (Magyar írók.) 158 1. 
A könyvhöz csatolt kiadói értesítés ezt mondja: „A kitűnően megirt 

könyv tömören elmond mindent, ami Vajda Jánosról elmondani való". A könyv 
valóban jól van megírva, de maga a szerző egyébként más nézeten van. ö nem 
akart új monográfiát írni, mert célja nem irodalomtörténeti, ö új tanulmányt 
írt a nagy pesszimista költőről, mert véleménye szerint az érdeklődő azt, ami 
tudni való, megtalálja a költőről szóló újabb megbízható termékekben : Kere-
kes György, Rubinyi Mózes, Kéky Lajos, Schöpflin Aladár, Sík Sándor művei-
ben és cikkeiben. Tanulmánya valóban új és eredeti alkotás. Életrajzi adatai, 
jellemzései, esszéi célokat követnek: az írót beállítani korába, megmagyarázni 
szíve és lelke szélsőséges hullámzásait, Arany-ellenes érzéseit visszavezetni 
sorsának bajaihoz, szerelmi l í ráját bizonyos szerepjátszásra vinni vissza, mely-
ben a való élmény (a Ginával való kapcsolat) jelentéktelenné törpül egy magára 
vett, inkább elképzelt, mint átél t élmény ismételgetése mellett (a szerepját-
szásnál jó minta jut az ember eszébe: Horváth János Pető/ije, amely való-
színűleg ha to t t is Bóka elgondolására), s végül kora történelmi eseményeibe 
beállítani egy szegény család rosszkedvű, de nagyon tehetséges ivadékát. Mind-
ezt egy igen müveit és bár fiatal, máris kitűnő tollú író élénk stílusán át 
kapjuk. Külön ki kell emelnünk azt az alaposságot, amellyel a szerző Vajda 
minden sorát áttanulmányozta, főleg prózáját, különösen röpiratait, mindem 
nütt ügyelve az alkotások kronológiájára, s azt a gondos szeretetet, amellyel 
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a vonatkozó irodalmat s az egykorú hírlapokat átvette. Nagyon érdekesek kor-
történeti adatai. Néhol az esszé követelményének megfelelően csak elnagyolva 
fejteget. Néha viszont túlságosan aprólékos, így pl. a költő betegségének és 
gyógyításának fejtegetésénél. Bizonyos szkepszis jellemzi fejtegetéseit. Mindent 
megnéz és újraértékel, néha erőltetetten és alig elfogadhatóan, de sohasem 
unalmasan. Mikor arról van szó, hogy Vajda Jánosnak élete végén a miniszter 
kegy díjat utal ki, Bóka nem rest, kikeresi a minisztériumban azt az aktá t , 
amelyben a kiutalás történt, gondosan közli az akta számát is, s ebből az 
világlik ki, hogy Vajda azt a kiutalást már nem élvezhette, kevéssel elébb 
elhúnyt 70 éves korában. Ezt az ada to t annak illusztrálására emeltük ki, hog)' 
Bóka László a sokszor felszínes esszémódszert nem úgy fogja fel, hogy meg-
elégedhetik a vonatkozó kutatások, mások munkájának eredményeivel. Némi 
egyenetlenség és aránytalanság a műfaj velejárója. Egészben Bóka László 
Vajda-könyve jól kiegészíti az eddigi irodalmat, s megírásával jó szolgálatot 
tet t azoknak, kik szeretik ezt a nagy, de boldogtalan életű magyar költőt. ./. 

Bérezik Árpád: Betlehemes játékok. Bp., 1941. 103 (1) 1. (Balassa 
Bálint-Könyvtár. 4. sz.) 

Feledésbe merülő karácsonyi népi énekeink és játékaink megmentésére 
napjainkban az Emericana ejtett visszhangratalált szót. A Balassa Bálint-
Könyvtár szerencsésen kapcsolódott bele ebbe a mozgalomba, amikor szét-
szórtan kiadott népi szövegeinkből ezt a jó ízléssel és értékeléssel összeválo-
gatott gazdag gyűjteményt kiadta. Igen figyelemreméltó és tanúságos Bérezik 
Árpád bevezetése, amelyben kifejti a játékok és mondókák stb. irodalom- ée 
népiségtörténeti elemeit és jelentőségét. Ugyanekkor természetesen hangsúlyozza 
gyűjteménye gyakorlati célkitűzését, tudniillik azt, hogy a közzétett darabok 
alkalmasak előadásra, s így arra, hogy végre felszítsuk a még mindig ham-
vában parázsló ősi népi játékösztönt. ry 

Németh Zoltán : Kis János szerepe kora irodalmi életében. Győr, 1941. 
(Szerző) 82 (2) 1. 

A több mint félszázados (1790—1846) írói működés tükörképe mind-
nyájunk előtt ismert „emlékezései"-ből. Szerző ú j pályaképpel kísérletezik, в 
eltekintve néhány ellentmondástól, az sikerül is neki. Gondosan felkutat ta az 
író pályáját alakító tényezők egész sorát, de mintha Kis egyéniségével kel-
leténél mostohábban bánt volna. Megjegyezzük azt is, hogy újabban az érte-
kezések szerzői mintha csak a tárgyalt író munkáiba merülnének, s a vonat 
kozó irodalomtörténeti kutatások eredményeitől elzárkóznának. —ry. 

Eötvös Márta: Debrecen irodalma a reformkorszakban (1825—67). 
Debrecen, 1941. Szerző. 62 1. 

A nagy szeretettel és buzgalommal megírt értekezés sok érdekes adatot 
tartalmaz Debrecen életének ebből az irodalmivá váló korszakából. Különösen 
Péczeli Józsefről és a két debreceni évkönyvről írt fejezetek figyelemreméltóak. 
(Pallas Debrecina és Lant.) A reformkor 1867-ig való kiterjesztése eléggé 
önkényes. Ugyancsak az önkényes értékelés hibája az, hogy Eötvös Márta 
a Lant ifjú munkatársainak írásából az általános magyar irodalmi ízlésre 
következtet. Batizi László. 
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Budapesti Szemle. — 1941. október, 767. sz. Kornis (jyula: Az örök 
Széchenyi. „Azok a kérdések, amelyeknek tervszerű megoldásán annyi lelki 
vívódás közt törte fejét, valóban a magyarság örök problémái; ezek keretét 
olsősorban a maga korára szabta ugyan, de minden magyar történeti kor-
szakra — múltra, jelenre, és jövőre — egyaránt ráillenek. Széchenyi az örök 
jelen." — Gesztelyi Nagy László: Gróf Széchenyi István és a népszerűség 
Korszerű adatokkal gazdagon felszerelt .tanulmány arról, hogy Széchenyi 
„a maga korában sokak részéről irigységből, féltékenységből, félreismerésből, 
rosszindulatból, gyanúsításból s a régi feudális előjogok féltéséből kifolyólag 
az ország nagyrészo előtt sokszor annyira népszerűtlen volt, hogy szinte 
elképzelhetetlen". — Balogh Károly: Bérczy Károly életéből. Bérczy Károly 
otthonának, családi életének, irodalmi kapcsolatainak, a mult század hat-
vanas évek Pestjének és a Svábhegynek érdekes adatokban bővelkedő, eleven 
rajza. — 1941. november, 768. sz. Balogh Jenő: A legnagyobb magyar. (1.) 
A M. Tud. Akadémiának 1941. szeptember 22-én t a r to t t ünnepi ülésén el-
hangzott ünnepi beszéd, Széchenyi István történelmi küldetésének elemzése w 
magasztaló méltatása. — Kornis Gyula: Az aradi vértanúk. Beszéd az Aradi 
Szövetségnek 1941. október 6-án t a r to t t gyászemlékünnepén. Az aradi vér-
tanúk példájának két idők fölött álló tanulsága van. Az egyik az, „hogy 
a nemzet, bár eredetileg valóban vérbeli közösséget, egy törzsből nemzettséget 
jelent (erre utal a natio, nemzet szó), a történeti fejlődés és vérkeveredéç 
nyomán mégsem merő biológiai fogalom, hanem szellemi princípium: a hagyo-
mányos történeti sors- és értékközösség tudata". A második tanulság pedig 
az, „hogy az esztelen erőszak és bosszú, a rémes igazságtalanság és megtorlá= 
az elnyomott s porba tiport nemzet lelkéből a közvetlen megfélemlítés és 
a tragédiák-okozta fájdalom nyomán mindig csak a dacot, az önérzetet, a 
szívós ellenállást, a hősies magatartás fokozását váltja ki, míg csak a nem 
zet teljes erejében föl nem támad". — Varga József: Gróf Széchenyi István, 
a nemzet tanácsadó mérnöke. Széchenyi nagyságának bizonyságai: alkotásai. 
A tanulmány ezek ismertetésével ós méltatásával foglalkozik — Rédey Tiva-
dar: Egy év magyar drámatermése. Kritikai szemle az elmúlt színházi év 
darabjairól. Irodalmi szempontból a legkiválóbb értéket Márai Sándor Kaland 
című színműve muta t ja . — 1941. december, 769. sz. Balogh Jenő: A leg 
nagyobb magyar. (2.) Az előző számban megkezdett méltató tanulmány be-
fejezése. „А XIX. század elejétől fogva sok nagy magyar dolgozott nemze-
tóért, de senkisem fáradozott egy időben részben párhuzamosan egy más m el 
lett, részben egymást követőleg annyi téren és senkinek sem volt olyan mély. 
évtizedekre kiható, sőt máig fennmaradó hatása, mint Széchenyinek." — Rédey 
Tivadar: Az örök Arany János. Serlegbeszéd a Kisfaludy-Tásaság Arany-
emlékvacsoráján. „Arany János jelentőségének a hazafiúi ihlet és nemzet-
erkölcsi érzékenység is kétségtelenül alapja, de csak a művészi tökéletesség 
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lehet valódi mértéke. Mit ér a prófétálás legdörambölőbD vágya is a meg-
váltó forma hódító varázsa nélkül? A világ javáért kiontatott vérnek is a 
Grál-edény kell, hogy szent szimbólummá magasztosuljon." 

Egyetemes Philologiai Közlöny. — 1941. 3. sz. Petró Sándor: A ma -
gyarnyelvü egyházi ének középkori emlékei. Régi ípgyházi népénekeink ós 
drámai emlékeink számos formai és tartalmi eleme középkori eredetre vall 
és valószínűvé teszi, hogy már a reformáció előtt voltak magyarnyelvű litur-
gikus népénekeink. — Turóczi-Trostler József: A Balassi-versszak német rokon 
sága A versszak őstípusának különböző variánsai a német Minnesangban a 
XIII. századtól fogva szerepelnek. A négyperiódusú Balassi-versszak ősét is 
megtaláljuk a német „Leieh"-ek között s mindkét forma a reformáció korá-
ban a cseh-morva testvérközösség vallásos énekszerzőinél lesz népszerű. •— 
VValdapfel József: Balassi lengyel kapcsolataihoz. Szerző több értékes ada-
lékkal gazdagítja Balassi lengyelországi tartózkodására, összeköttetéseire fo 
lengyel mintáira vonatkozó ismereteinket. 

Erdélyi Helikon. — 1941. 12. sz. A Reményik Sándor emlékszámbói ki 
emeljük Tavaszy Sándor, Tompa László, Molter Károly tanulmányait, Jékelv 
Zoltán, Kovács László, Wass Albert, Karácsony Benő és Makkai Sándor 
visszaemlékezéseit: különösen a Reménvik tépelődő leveleiből (1917—1939) ö s -
szeállított szemelvényeket. 

Irodalomtörténeti Közlemények. — 1941. 4. sz. Ötven esztendő. A három 
szerkesztő jellemzése: Ballagi Aladár: „harcokra mindig készen áll, szerkesztői 
üzenetek, „nyilt-tér", a Philologiai Társasággal folytatott viták tarkítják az 
első két kötetet". Szilády Áron: „mint szerkesztő jól megválogatta a közlésre 
szánt cikkeket, de amit elfogadott, abban teljesen meghagyta a munkatárs 
függetlenségét és önállóságát, a cikken (sem mondanivalóin, sem a stílusán) 
egy sort sem változtatott". Császár Elemér: „páratlan munkaszeretete, serény-
sége és gondossága a folyóiratban bizonyos belső rendet teremtett, egységes 
szellemet, amelynek veleje az ő kiváló képzettsége és szilárd tudományos mag 
győződése volt". — Gálos Rezső: Jókai Rab Rábyja. Jókai élete utolsó kor-
szakában kezdte a kalandor-történeteket kedvelni, bár Trenck Frigyes történetét, 
már serdülő korában a Rajzolatokban (1838) olvashatta. A Rab Rábybau 
Ráby Mátyás önéletrajza ihlette. A regény először az Üstökösben (1879) mint 
folytatásos melléklet jelent meg. A regényhős életét és szenvedéseit önmaga írta 
meg és ez az 1797—98-ban Strassburgban megjelent könyv volt a Rab Ráby 
főforrása. Ezenkívül még két forrására mutat rá : Benvenuto Collini önélet-
rajzára és Kazinczy Pályám emlékezetére. Előbbi valószínűleg, utóbbi kétség-
telenül hatással volt rá. —- Ballai Mihály: A Csongor is Tünde szimb óli zmusn. 
(3) A „színjátékában Vörösmarty a szerelem tragédiáját szimbolizálta. 
„A dráma befejezésének szimbolikája szerint a lázongó Prometheust meg keii 
láncolni önmagunkban, égi vágyainkat pedig összebékíteni földiségünkkel." — 
A Kegyenc vázlata és első kidolgozása. (4) Szövegközlés: IV. felv. 5—6. jel.. 
V. felv. — Adalék gr. Teleki Lászlónak, a „Kegyenc" írójának élettörténetéhez 
Eröss Sándor (Teleki László nevelője) önéletrajza (1851?), nevelői szerződése 
(1817), Teleki József és Teleki László hat levele Erőss Sándorhoz (1825—1840). 
— Tévedések a Drégelypalánki Jánosról szóló adatokban. Helyesbítések. — 
A Rákóczi Lászlóról szóló ének egy ismeretlen kézirata P. Horváth Endre 
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énekeskönyvében található. — Nem Verseghy Ferenc költeményei. Négy Ver-
seghynek tulajdonított vers hitelességének cáfolata. — Szász Károly ref. püspök 
bibliája. Értékes családi bejegyzések 1851 és 1900 között. A bejegyzések két-
félék: a biblia első lapjára s a boríték első belső oldalára jegyezte a családi 
eseményeket, a legutolsóra s a boríték utolsó oldalára hivatalos pályájának 
fordulatait. — Könyvismertetések. — Repertórium. 

Koszord. — 1941. 8. köt. 1. sz. Kornis Gyula— Voinovich Géza—Gáspár 
Jenő: Petőfi állítólagos szibériai fogsága és halála. 1849 nyarától kezd vi  
napjainkig tar t a Petőfi rejtélyes eltűnésével és halálával kapcsolatos monda-
képződés. Már Ferenczi Zoltán (Petőfi eltűnésének irodalma) rámutatott ennek 
okaira: a mondák mindig olyankor bukkantak föl, amikor valami évforduló 
vagy ünnep megbolygatja a népi fantáziát ós így az egyik legenda szüli a 
másikat. A világháború alatt kezdődő és napjainkban legmagasabbra fel-
duzzadt mondakör szállítói egytől-egyig hadifoglyok. Legújabban Svigol Ferenc 
és Sándor József hoztak haza Petőfi szibériai tartózkodásáról (az iliszunszki 
állítólagos sírról) kétségtelen „bizonyítékokat", ezek azonban a tudományos 
kutatás világánál mind legendává foszlottak. 

Libanon. — 1941.- "2—3. sz. Sós Endre: Makai Emil „az Istenhit, a szülői 
szeretet, az őszinte bűnbánat költője volt olyan korban, amikor nem volt 
divat Isten-verseket írni, vallásosságot hirdetni és lelki megtisztulást hangoz-
tatni". 

Magyar Nyelv. — 1941. október, 4. sz. Horváth János: Gyöngyösi 
és Arany sormetszete. Alapvető kritika, egyben tanulmány a magyar vers-
tan köréből. Cáfolja Gábor Ignácnak a Nyugat ban megjelent Az alexandrinus 
átalakulása Gyöngyösitől Arany Jánosig c. értekezése alaptételét: Gyöngyösi 
és Arany közötti különbség abban áll, hogy a sorfaj jellemző, Gyöngyösinél 
még korlátlan érvényű középmetszete Arany verselésében már elgyengült s 
ezzel a ritmusjellege is egészen megváltozott. A szerző ezután sorra veszi 
Gábor Ignác állí tásait és számos példa meggyőző erejével mutat rá tévedé-
seire. 1. Nem állja meg helyét Gábor azon tétele, hogy ritmikai és mondat-
tani tagolódásnak, formának és gondolatnak az az eszményi egvbevágása. 
melyet Gábor idézete illusztrál, Gyöngyösi verselésének jellemző, uralkodó, 
sőt talán rendszerinti tulajdona. Gyöngyösi gyakorlatában amaz eszményi 
változat jó hatását bizony sokszor lerontja ritmikai és mondattani tago 
lódás bántó huzavonája, diszharmóniája. Egy-egy mondata nemhogy a sor-
metszetet, hanem a bizonyára még tilalmasabb sorvégi árkot sem respek-
tálja, hanem átugrik raj ta a következő sorba. 2. Tévedés az az állítása is, 
hogy Gyöngyösi cezúrája sohasem szakít el egymástól bizonyos, mondat-
tanilag összetartozó szavakat. Számos példa szolgál erre cáfolatul. Nyilván-
való ezek után, hogy Gábor Arany János verselését nem az igazi Gyön-
gyösi-félével, hanem a Gyöngyösi verselésére csak reáképzelt, de abban való-
sággal meg nem levő egyoldalú szabályossággal, a versmondattani tökély 
netovábbjával hasonlította össze, nem véve tudomást a Gyöngyösiben való-
sággal meglevő másnemű szerkezetekről. 3. Gábor elhamarkodott és felületes 
állítással beszél arról, hogy Aranynál a tizenkettős ritmusában változás, 
illetőleg organikus átalakulás következett be. Abból ugyanis, hogy Arany-
nál is előfordulnak szerinte „tucatszám, mindenütt" a sormetszettől sértet-



F O L Y Ó I R A T U K S Z E M L É J E 4 5 

lenül hagyott vagy szétszakított sorok, Gábör azt következteti, hogy Arany-
nál Gyöngyösi erős s о metszete már el volt gyengülve. Ezzel szemben Hor-
váth János súlyos statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy — pl. a névelő 
elhelyezkedésének változatát véve alapul — Arany tizenkettősei között „át-
alakult" (Arany János-féle!) típusú hatodannyi sincs, mint á t nem alakult 
(Gyöngyösiesnek hirdetett). Az igazság tehát az, hogy Arany János a ver-
selésben alkalmilag jelentkező körülmények szerint válogat a két lehetőség 
szerint, mert mind a kettőt jónak találja. 4. Amiket Gábor a sorfaj Gyön-
gyösi utáni átalakulására s Gyöngyösi előtti kifejlődésére vonatkozólag állít, 
a történeti adatok világánál nem bizonyulnak elfogadhatónak. A felező tizen-
kettős sorfaji határozmányait nem Gyöngyösi állapította meg; e sorfaj már 
Mohács körüli emlékeink között, s tovább a XVI. század folyamán minden 
lényeges határozmányaival együtt, mint minden más sorfajtól világosan külön 
böző s kifogástalan példányok százaival képviselt kötött so^képlet tűnik fel 
kész kialakultságban. Másfelől azok versmondattani jelenségek, melyek alap 
ján Gábor lényegbe vágó különbséget vélt felfedezni о sorfaj Gyöngyösi- és 
Arany-féle ritmusa között, s organikus átalakulást a sorfaj Gyöngyösi utáni, 
főkép XIX. századi történetében: megvannak, nemcsak a végponton (Arany-
nál, Petőfinél), nemcsak a kezdetnek megtett s olyanokat egyáltalán nem 
ismerőnek hirdetett Gyöngyösinél, hanem a Gyöngyösi előtti, XVI. századi, 
legrégibb tizenkettőseikben : a sorfaj valódi kezdeteiben is, világos jeléül 
annak, hogy a sorfaj organizmusa kezdettől fogva megtűrte őket з nem kel 
let t miattuk átalakulnia. 5. Ezek után Horváth János arra a kérdésre felel, 
hogy a versmondattani alakzatoknak, tehát a névelőnek, a tagadószónak, a 
vonatkozó névmásnak, a kötőszónak, az igekötőnek a sormetszet-okozta el-
szakítása nem zavarta-e ritmusérzékünket. I t t két csoportot különböztet 
meg. A névelő-típus nem bontotta meg a sorfaj organizmusát, sőt önként 
beleilleszkedett a sorfaj ritmikai szerkezetébe. A tagadószó-típusú azonban 
megakadályozta a metszet érvényesülését, éppen ezért nem is vált gyakorivá. 
Arany és Petőfi lehetőleg kerülték is. Arany gyakorlatára vívén á t az így 
megállapítottakat, Arany korántsem azért szakít el hajdani elődeinél talán 
sűrűbben névelőt, kötőszót, mintha a cezúrát félvállról venné, s ritmusa 
Gyöngyösiéhez képest megváltozott volna, sőt ellenkezőleg: azért, mert így 
„csaknem helyesbnek" érzi a ritmust, hangsúlyt tehetvén, a metszet után, 
hangsúllyal hangsúlyozhatván a metszet mélységét, szélességét, valódiságát. 
Aranynak ebben a verselési gyakorlatában a zeneiség felé törekvés, azaz a 
beszéd tulajdon zenei elemeinek az addiginál tervszerűbb kiaknázása mutat-
ható ki. 6. Horváth János eljut végső következtetéséhez: Nem átalakult a 
felező tizenkettős, hanem teljesebben, megvalósította a dallamban adva volt 
zenei ideált. Mi most már ez a zenei ideál? Egy tizenkét mozzanatú hang 
huzam kettéosztása két egyenlő időtartamú, magáról kezdőnyomatékkal jelt-
adó, egymástól szünettel elválasztott hangszakaszra. És mi szolgál a vers-
sorok, vagy félsorok felmondásának alapjául? Horváth János erre így felel: 
Én Aranyt is úgy mondom fel, mint Gyöngyösit, s általában mindenféle 
verset egy elv, egy lelki szándók szerint mondok fel: úgy, hogy ahol a vers 
lehetővé teszi ritmusát szépen kizendítsem, ahol viszont alkalmi tökéletlen-
sége nem teszi lehetővé, ritmusos hangoztatását ne erőltessem. Sem Arany, 
sem Gyöngyösi, sem más költő tizenkettősei nem mind tökéletesek. Verstech-
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nikájuk a felöl elsőrendű lehot. Aranyt fonákul tiszteinők meg, ha maga 
által tökéletlennek tartott sorait is verstechnikája dicsőítésére idézgetnék, 
mivelhogy mi azt is el tudjuk ritmizálni, — csak „máskép". A ritmika fel-
adata nem az, hogy (mint Gábor hirdeti) oly magyarázatot keressen, mely 
..kifogástalannak igazolja a nagy költő versolését", hanem, hogy ritmikai 
tényeket állapítson és magyarázzon meg tudományos tárgyilagossággal. 

Magyar Szemle. — 1941. 41. köt. 6. ez. Makay Gusztáv: Reményik 
Sándor. Kevés költő kísérte tudatosabb figyelemmel költői alkatát és alkotá-
sának folyamatát, és senki sem árult el annyit a költő műhelytitkaiból, mint ő. 
— Keresztury Dezső: Katona József. A Bánk bán „cselekvényét, drámai pro-
blémáit, alakjait minden művelt magyar embernek ismernie kell. S mégis, ha 
a dolog mélyére nézünk, azt kell látnunk, hogy nemcsak írója volt magános 
cml>er egész életében: az egyedülálló remekmű is az maradt". 

Magyar Csillag. — 1941. 3. sz. Németh László: Széchenyi Döblingben. 
A legnagyobb magyar lelki vívódásainak finom analízissel készült kórképe a 
.Vapló, a kortársak feljegyzései és az „őrült" Széchenyi utolsó írott vallomásai 
alapján. — Bóka László: Katona József. „Bánk bán azért nemzeti műalkotás, 
mert a magyar nyelv egyik legnagyobb diadala zeng dialógusaiban". — Vas 
István: Eötvös József öregkora. Br. Eötvös József Napló jegyzeteinek részle-
tekbe mélyedő ismertetése. — Kerecsényi Dezső: Irodalomtörténeti jelenségek. 
Elvi jelentőségű tanulmány a magyar irodalomtörténetírás legújabb korszaká-
nak néhány „jelenségéről". Az irodalomtörténet a vádlottak padján ül. 
A régi vád az, hogy az ú j irodalmat nem akarta bevenni a nemzeti irodalom 
körébe és „amikor magyaráznia, megértenie kellett volna, hallgatott, amikor 
pedig megszólalt, szavában az elítélés és a kiáltozás mennydörgött". A másik 
vád újabbkeletű, mégpedig: „múltismertető és értelmező feladatának nem tett 
eleget, vagy nem úgy tet t eleget, ahogyan kellett volna", tehát „nem úgy 
végezte el tudományos feladatát, amint kellett volna". Helyesen állapítja meg 
Kerecsényi, hogy „a tudománynak e panaszokra még csak mentegetőznie sem 
kell. Hogy mit nem végzett el, ő tudja legjobban, sőt a hiányérzetet éppen ő 
keltette fel azzal, hogy kitűzött feladataiból nem is egyet immár megvalósí-
tott". Az elvi kérdések tisztázásával a helyes irányt megvilágító tanulmány 
záró gondolata is nagyon megszívlelendő: „Támadhatnak harcok és viták, de 
reméljük, hogy ezekből sem egyikünk, sem másikunk, hanem egyesegyedül a 
magyar irodalomismeret fog győztesen kikerülni". — Tolnai Gábor: Reményik 
Sándor. A kiváló erdélyi poéta ú j szempontokban gazdag értékelése. 

Országos Középiskolai Tanárcgycsiileti Közlöny. — 1941. 2. sz. Imre 
Sándor: Széchenyi és jövőnk. „Széchenyinek az adott olyan nagy erőt, hogy 
nem hirtelen fogott a munkájához, hanem tudta, hogy mit akar s előbb min-
dent áttanulmányozott, mindent kiszámított, mielőtt az első lépését megtette 
volna". 

Soproni Szemle. — 1941. 3. sz. Németh Sámuel: Hajnóczi Dániel (1690-
1747). A soproni gimnázium tanárának életrajza és munkásságának jellemzése. 
— Berecz Dezső: Frankenburg Adolf harmadik felesége. Frankenburg Adolf 
háromszor házasodott. 1835-ben vette feleségül Vilt Ninát, 1851-ben br. 
Urraka alezredes leányát, 1881-ben Carina Annát, korának híres operaénekes-
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nőjét. —• Hamar Gyula: Gamauf Teofil lel jegyzései Kis Jánosról. — Németh 
Sámuel: Ribiny János (1722—1758). A soproni ev. gimnázium rektora a ma-
gyar nyelv nemzeti jelentőségét az elsők között ismerte fel. — Csatkai Endri : 
.4zinészettörténeti adatok, melyek soproni anyakönyvekben találhatók. 

Südost-Forschungen. - 1941. 1—2. sz. Császár Elemér: Deutsche Elv-
mente in der ungarischen Dichtung des 18. Jahrhunderts. „A német költészet 
hatása a magyarra а XVIII. században" című munka újabb kutatások ered-
ményeivel bővített átdolgozásának fordítása. 

Sorsunk. — 1941.4. sz. Makay Gusztáv: Babits Mihály, a szellem, költője. 
. A mű majd kijelöli méltó helyét a magyar költők, elbeszélők és esszéírók 
sorában. A költőét is: sajátos lélekalkata, gazdag szelleme, plaszticitás és el-
vontság eredeti összeszövődése, érzéseinek és eszméinek finom kimiűveltsége é® 
ragyogó nyelvművészete szerint." 

Tükör. — 1941. 8. sz. Gróf Zichy Rafaelné: Gróf Pekry Lőrincné Pet-
róczy Kata Szidónia. Az első magyar költőnő életének és lírájának kapcso-
lata. — Lukács József: Madách Imre ismeretlen kézirata. Madách ifjúkori, 
1840. okt. 22-én kelt tervezete „egy népszerű újság lehető alapításáról". — 
Schöpflin Aladár: Babits Mihály halálára. „Mélyen katolikus lélek volt, nem 
a külsőségekben, nem is annyira a jámborkodásban, hanem — mondjuk így — 
szelleme halmazállapotában. A magyar katolikusság örök köszönettel tartozik 
azért a fejedelmi ajándékért, amit tőle kapott. Költészete olyan értelemben 
dunántúli, mint Vörösmartyé, nemcsak a dunántúli t á j képei teszik azzá, ha-
nem méginkább a dunántúli magyar nyelv nemes ízei. Ez a hangszer Vörös-
marty óta néma volt irodalmunkban, ő szólaltatta meg újra méltó művé-
szettel." 

Vigília. — 1941. 12. sz. Fényi András: Reményik Sándor: „Költészete 
szerencsés szintézise az új magyar líra hangulati fogantatású stílusának és a 
nemzeti klasszicizmus gondolati a belső formát mindig megőrző tisztaságnak." 
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Zlinszky Aladár ravatalánál. 

A M. Tud. Akadémia és Szent István Akadémia nevében, melynek rende» 
tagja voltál, és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság neiében, mely alelnökei 
között tisztelt, lépek ravatalodhoz, hogy fájó szívvel letegyem a tisztelet é> 
becsülés koszorúját földi maradványaidra. Hosszú tudományos múlt van mö-
götted, hosszú nevelői tevékenység, melynek szikrái még a gyakorlógimnázium 
légkörében kaptak tüzet, Kármán Mór egyéniségének ihlető környezetében. 
A tudományos munkálkodás és a nevelés még ott oliadt össze életed célkitűzé-
sében. s azóta nem is vált el egyetlen munkatervedben sem. De annak, hogy ily 
egységbe került a kettő, egyéniségedben volt meg az oka és alapja. Egyéniséged-
ben, melynek legjellegzetesebb vonása a szépség kultusza volt. A szépségé, 
melyet a természet, a képzőmúiészet és a költészet tárt bőkezűen elédbe. Szom-
jas lélekkel merültél el mindenben, ami szép volt, és megittasulva annak gyö-
nyörétől, lelked csak azt szomjazta, hogy mentől több embertársadat vezesd о 
megismert szépség megértéséhez. A költői alkotás magyar kincseit két gene-
ráció ifjúsága a Te könyveidből ismerte, szerette meg; a magyar irodalomtör-
ténet is azokért a dolgozataidért érzi a legnagyobb hálát, melyekben Arany 
János költői dolgozásmódjának titkait tártad elénk. Előbb a forrás és mü 
viszonya, a művészi alkotás lélektana foglalkoztatott, később az a lelki folya-
mat, amely a kimondott vagy leírt szó és beszéd egyéni és alkalmi jellegét adja 
meg. A költői stilus finomságainak és törvényszerűségeinek voltál kutatója, 
s ezzel tanítványaid gazdag sorát nevelted a költői szépség megértésére. Legelső 
tanulmányaid egyike Tóth Kálmánról szólott, a legutolsó Tóth Kálmán meste-
réről, Petőfi Sándorról; ezek is, a közbeesők is mind a művészlelkű feltáró 
megfigyelések. Mert az emberiség legnagyobb áldéisának a művészetet vallottad, 
аз emberiség legnagyobb értékeinek a költőket. Láttad az élet nyomorúságait, 
de láttad ü szépségeket is, és a nyomorúságok ködét a szépség napjával akartad 
elűzni. Hittél a szépség erejében, ezt mindennél hatalmasabbnak érezted. Fájt 
szivednek a ma borzalmas pusztítása, amely sem emberi, sem művészi szépséget 
nem tud megkímélni. De ha ez a látvány könnyűvé tette távozásodat, nekünk 
viszont épp az nehezíti meg búcsúnkat, hogy a szépségek pusztulása idején kell 
elvesztenünk a szépségeknek rajongó feltáróját. Fájó szomorúsággal hajlunk meg 
koporsód felett: Isten reled! Alszeghy Zsolt.. 

Feddóértek а XVII. század elejéről. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Széchényi-Könyvtára Quart Hung. 311 

jelzettel őrzi Pápay János klagenfurti magyar jezsuitának mindeddig tel-
jesen figyelemre nem méltatott kéziratos munkáját; címe: AZ OLTÁRI 
SZEN I TSEGBEN A CRRISTus | IELENLETENEK IGASsA | GAROL 
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I A SZENT ALDOZATROL | ES MISÉRŐL | ES AZ EGY SZIN ALAT 
I való Elegendő Keresztyeni Comuniorol. | Három kisded kőnyweczkek. Niolcz 
niluan ualo | hitünk crőssetesenek czikőliuel. A munka első fe'.ét még 1607 ben 
ír ta [v. ö. 104a levélen: 30. Dccz 607] és 1608 ban fejezte be [221b levé-
len Finit, ad glori. Dei 1608 14 Juni)]. Az olvasóhoz intézett előljáró beszé-
dében olvassuk [7a levél] a következő verset: es a mint amaz ének 
inondgia. 

Czak nieluünkel pattogattiuk: 
vagion Isten azt kialtiuk-. 
hogi meg itel aztis tudgiuk: 
hogi meg büntet fjztis uaíliuk: 
Do azonban sült pogannal: 
mind Tőröknél s mind Tatarnai. 
Gonozb magiar Belialnal. 
minden erdei oláhnál. 
Mert nein nézi ü t , f iat; 
Attiat, anniat, rokonságát, 
őly, uagia iittiafiát, 
nem kimelli szephazaiat. 
Chak kaphasson, kesz mindenre, 
czigazasro, óklózesre, 
szüzek, uenek, uesztesere; 
Varos falu, egetesre. 
Az ü hiti, tarka barkát, 
mint parduznrc az ű nyaka. 
Valtoztattia niaratsaka, 
Hit i t : mert fel teleczaka 
Handa banda ü Credoia: 
Hozza hozza miaticnkia 
Veddel ueddél praeceptomia. 
Vsd uagd, salutatioia." 

A sorokra tagolás tőlünk származik. Sárkány Oszkár 

Egy állítólagos Amadé'Versról. 
Négyesy László kitűnő Amadé-kiadása Amadé László istenes énekei között 

IX. szám alatt közli a Búzgó szívnek énekes fohászkoddsi 1755. évi kiadásából 
az óh, Szent János, én héjános bűnös hozzád fordulok kezdetű éneket. Ez azon-
ban nem lehet Amadé verse, mert már 1716-ban megjelent nyomtatásban. Ekkor 
adta ki Gáál Friderik Nagyszombatban az Akadémia betűivel ezt az imaköny-
vet: Nepomuczeni Szent Jánosnak Elete, halála, tisztelete és a veszedelemben 
forgó jó hír, s név, megtartójának, és a Gyónás titkos Szentségben szorgal-
matos, és búskodó Léleknek hivséges Vigasztalójának Solosmája, Litániája, és 
kilencz Szerdára rendelt Aitatossága, Mellyet Deákbul édes Nemzete vigasz-
talására Tekéntetes, és Nagyságos MÉREI MIHÁLY, Viglei Püspök, Szek-
szárdi Apátúr, Sz. Györgyi Praepost, Esztergami Cathedrális Fő Esperest, és 
Kánonok, Kegyelmes Urunk ő Felsége Tanácsa, Magyar nyelvre fordított, és 
maga költségen kibocsátott. 

Az imakönyv 154—155. lapján ot t találjuk az Amadénak tulajdonított 
éneket Más Hymnus Ugyan azon Szent Jánosról címen. Szövegváltozat is csak 
a 7. versszakban akad: megmocskolni helyén a Négyesy-féle közlésben konezd-
tatni, harácsolni helyén mocskoltatni. 

Irodalomtörténet. 4 



5 0 FIGYELŐ 

Ezt az éneket tehát törölni kell Amadé László verseinek sorából; ker-
b's, hogy a másik Szent János-ének, amelynek megindulása ezzel azonos, meg-
marad-e ott. A. Zs. 

Petőfi és Gyulai Pál. 

Még ma sincs teljesen felderítve annak az elemi hatásnak terjedelme és 
mértéke, amelyet Petőfi kora költészetének műnyelvére tett. E hatás történeté-
nek első korai fejezetéből való a következő, tudtommal ismeretlen adat. 

A Felhők legjellemzőbb darabjai közé tartozik a Fönséges éj: 

Fönséges éj! 
Az égen tündökölve ballag 
A nagy hold s a kis esti csi l lag. 
Fönséges éj! 
A harmat csil log a gyep bársonyán. 
Bokor sátrában zeng a csalogány. 
Fönséges éj! 
Az i f jú mostan megy szeretője után . . . 
S most megy gyilkolni a zs ivány. 
Fönséges éj! 

Még a Felhők megjelenésének esztendőjében, 1846-ban, írta Gvulai Pál 
Az éjről c. versét (Költemények. 1846-1881, [1882*]): 

Csodás v a g y éj ! 
Ruhád sötét, de bűbájos lepel, 
Nyugalmat, enyhet és gyönyört lehel: 
A kunyhóban altatsz könnyet, sóhajt, 
A gazdagnál költesz tivornya-zajt. 
Csodás vagy éj! 

K e g y e s vagy éj! 
Homályodban kiléphet a leány, 
S boldog lehet várt i f ja hű karán; 
Homályodban magát elrejtheti 
A nő, ha részeg férje kergeti. 
Kegyes vagy éj! 

Tréfás vagy éj! 
Szép álmot adsz, örömben guzdagot, 
Fénypalotát, pénzt és nagy birtokot; 
De mig bájol e tündérlátomány, 
Szekrényünkben kutat, lop а zsivány. 
Tréfás v a g y éj! 

Az első pillantásra • nyilvánvaló : itt nem lehet véletlen, két egyező 
alaphelyzottel adódó találkozásról szó. Az alaphelyzet azonosságán kívül főleg 
a két vers felépítésének belső rokonsága, a visszatérő sor „vezető-motívum"-
szerü, áthidaló s összefoglaló szerepe, egv-két kifejezés, fordulat (zsivány!) 
bizonyítja, bog)- Petőfi „ősélménye" az éj, a Gyulaié viszont inkább a 
Petőfi-vers volt. S oz a lényeget érintő különbség a részletekben is megmutat-
kozik. Petőfi verse egyetlen zárt, meggyőző lírai látomás, amelyben együtt-
lélekzik természet, nyelv, ritmus, együtt szolgálja a „fönséges éj"-képzetet, 
míg az utolsó előtti ironikus ée hangulatromboló sor visszájára nem fordítja 
a „fönséget". Gyulai viszont mintegy „exegézisét" adja Petőfi látomásának, 
megfosztja fönséges jellegétől, démoniájától s józanabb síkban három válto-
zatban muta t j a be az éj ellenőrizhető szerepét. Az ő zsiványa veszélytelenebb, 
tréfás ellenalakja a Petőfi gyilkos zsiványának, s ez már magában véve 
hasonlata lehetne az egyébként összemérhetetlen két világ és két költői vér-
mérséklet különbségének. Turóezi-Trostler József. 
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Hírek. 

Szily Kálmán-emléktábla. A Magyar Természettudományi Társulat 
nagynevű „halhatatlan újjászervezőjének" emlékére Eszterházy-utcai székházá-
nak homlokzatára ízléses márványtáblát helyezett el. 

Katona József-emlékkiállítás az Orsz. Széchényi Könyvtárban. Katona 
születésének 150 éves fordulója alkalmából a Nemzeti Múzeum Könyvtára köz-
szemlére tette az író életével és műveivel kapcsolatos kézirat-, könyv- és 
színlapanyagát. Az első tárlóban csoportosították a Katona egyéniségét jel-
lemző muzeális anyagot: kortársak, költők, színészek róla szóló írásait; ezek 
között foglal helyet egy Katonáról készült régi metszet, melyet a Magyar 
Thália játékszíni almanach (1853) közölt, ezt követik a különböző Bánk bán 
kiadások és egy eredeti, a költő bejegyzéseivel tarkított Bánk bán-kézirat. 
A harmadik tárló színlapokkal, metszetekkel, könyvekkel a Bánk színpadi 
sorsát muta t ja be. I t t állították ki a rendezők Laborfalvy Róza (Gertrudis) 
ós Lendvay Márton (Bánk bán) jelmezes, kőrajzú képeit is. A drámai mű 
kritikai ú t j á t szemléltetik többek között: Bárány Boldizsár „Rostája" (1814). 
Kulcsár István (1820), Gyulai Pál (1860), Jókai Mór stb. dolgozatai. Oj 
fejezetet nyitnak meg a nagy költő egyéb művei, különböző színdarabok 
(Lucza széke, István, a magyarok első királya, stb.), költeményei, történeti 
munkák, főügyészi működése. A kiállítás Erkel operájáig halad, amit az 
utolsó tárlóban elhelyezett eredeti Bánk bán-partitúra mutat be. A kiállítást 
Dezsinyi Béla és Szemző Piroska rendezték. 

írók a szépirodalom tükrében. Újabban Vörösmarty regényes életrajzát 
néhány vonással vázolta föl Balassa Imre Itt élned, halnod kell е., a Petőfi-
Társaság sorozatában megjelent művében. Legnagyobb romantikus költőnk 
életét megkísérelte úgy építeni föl, ahogy alakja a kortársak szemében tük-
röződött. Egy ilyen belső és külső eseményekben mély sodrású és színes réte-
geződésü pálya rajza természeténél fogva sem lehet teljes, vázlatosnak érez-
zük, ami majd minden biographie romancée шик a rovására írható. — Kuthy 
Lajos sorsának szálait Tabéry Géza fűzte össze Frimont-kastély c. regényé-
ben. Elsősorban a politikus Kuthy áll előttünk, a nagy Beöthy Ödön olda-
lán fellépő fiatal váradi megye-tisztviselő. — Bécsi tinta, magyar toll a címe 
Szira Béla ifjúsági regényének. Hőse: Bessenyei György. A regény 1765 nya-
rán kezdődik azzal, hogy Bessenyei a testőrségbe kerül. Bécsben ú j élet, új 
kultúra vár ja ; Mária Terézia udvarában ébred műveletlenségéro és hivatására. 
Elhatározza, hogy íróvá lesz és nemzetének ügyét fogja szolgálni. A könyvet 
a Kisfaludy-Társaeág Szilasi Nelly-díjával jutalmazta. Különösen a korrajz 
(még vázlatosan is) értékes része mindkét regénynek. — Pósa Lajosnak, a 
magyar gyermekirodalom megalapítójának életét Gárdonyi József, a nagy író 
fia foglalta össze, Az élő Gárdonyi és a Dankó Pista életképek szerzője. 
A mesélő toll címen apró képekben megírta Pósa regényes életrajzát. Érde-
kes könyv, amely elsősorban Gyöngyössy László (Pósa Lajos, Irodalomtörté-
net, 1919), Lőrinczy György (A Pósa-asztal, 1922) és Rubinyi Mózes (1926) 
munkáinak felhasználásával készült. Oj anyaga is jelentékeny, különösen az 
eddig kiadatlan levelezés kiaknázása értékes. — Tápay-Szabó László Csoko-
««wról ír t „regényes életrajzott". A szerző a legsokoldalúbb magyar hírlap-

4* 
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írók egyike volt. Annak idején Jókai nomzeti kiadásához ő rendezte sajtó alá 
a hagyatéki köteteket és akkor gyűjtöt te ôsçze Jókai élete és művei c. köny-
vének anyagát (1904), melyet Mikszáth is felhasznált remek Jókai életrajzá-
ban. Poszthumus munkájának: Csokonai könyvének is ugyanazok az előnyei, 
mint a Jókairól szólónak. A költő minden sorát és a rávonatkozó irodalmat 
gondosan, feldolgozta, hangja tárgyilagos, szinte szenvtelen. 

Elhunytak. 
BARABAS (1900-ig Blau) LÓRÁND, v. színigazgató, szül. Budapesten 

1884. február 12-én, megh. u. o. 1941. november 19-én. — Izr. Szülők: Blau 
Miksa, Schcnfeld Gizella. Középiskoláit a bpi ev., a pozsonyi kir. kat. és 
a bpi V. ker. áll. gimnáziumkoban elvégezvén, 1902-ben tet t érettségit. Ezután 
hírlapíró lett s a Függetl. Marsz., Déli Hírl., Az Est, Morsz., P. Napló, 
Szinh. Elet és a Szính. Magazin kötelékében do'gozott. Közben az 1920 as 
évek végén egy ideig az Andrássy-úti Szinh. dramaturg-igazgatója volt. — 
Kéziratban maradt színművei: Orkán, dráma 3 felv. Földes Imrével; Rasputin, 
dráma 3 felv. Laczkó Géza- és Csortos Gyulával (bemut. M. Szính. 19_9. IV. 
27.); — Munkái: Hagulatok. Bp. (?), 1907. — A Viasz-gyerek. Reg. frta 
Oszip Dümov. Ford. u. o., 1921. 

FARKAS ISTVÁN m. k. kormányfőtan., ref. püspök, felsőházi tag, 
szül. Tiszaberce'.en 1879. augusztus 3-án, megh. Miskolcon, 1941. november 
8-án éjjel. —• Tanulmányait Sárospatakon végezte s u. o. rövid ideig mint s. 
tanár is működött. Ezután Kún Bertalan püsp. titkára volt Miskolcon. 1932-
ben megválasztották a tiszáninneni ref. egyhker. püspökévé. — írásai 1903 
óta jeletek meg főleg ref. egyh. lapokban. — Munkái: Te vagy a Krisztus 
Miskolc, 1930. — A m. fajta védelme. Spatak, 1934. — István király. (Kál-
vin-Ktár. 13) Bp., 1937. (Többekkel). — Isten dicsősége a házban. Imádsá-
gok. U. o., 1938. — A m. március örömünnepe. (Rádió-Prédikációk. 155). Bp.. 
1938. (és Spataki Kis Füzetek. 4. Spatak, 1938). — Akarsz meggyógyulni? 
Imádkozzál! Kórházban szenvedő testvérei vigasztalására. Miskolc, 1939. 

FCGEL JÓZSEF dr. phli., egyet. ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. 1. 
tagja, szül. Szatmárnémetiben 1884. március 10 én, megh. 1941. októberében. 
— R. k. Előbb középisk. tanár volt Bpesten, majd a M. Tud. Akad. könyv-
tárának tisztviselője s mint ilyen 1920-ban a bpi egyetemen a XV. és XVI. 
századi m. művelődéstört, magántanára, 1926-ban pedig a szegedi egyetemen 
az egyetemes történet ny. r. tanára lett. Művelődéstört, dolgozataival két 
ízben nyerte el a M. Tud. Akad. Gorove-díját. A bécsi Nemz. Könyvtárban 
egész sereg kéziratról derítette ki, hogy azok Mátyás királyéi voltak. Ezekről 
ír t beszámolója: M. Bibliofil Szle. (1924). — Szakunkat is közelebbről érdeklő 
munkája: Mátyás király budai könyvtára. Bp., 1927. (Többekkel. Olaszul is!) 

HUSZÁR KÁROLY, m. k. t i tkos tanácsos, az OTI ny. elnöke, szül. 
Nussdorfban (az Attersee mellett) 1882. szeptember 10-én. megh. Budapesten, 
1941. október 27-én, epeműtét következtében beállott szívgyöngeségben. — 
R. k. Szülők: Schorn Károly, Eder Karola. Az esztergomi érseki tanítóképző 
elvégzése után egy ideig Bajnán tanítóskodott, majd beállt hírlapírónak. 1902. 
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IX. a Néppárt с. lap szerkesztője s egyik megindítója lett a morsz. keresz-
tényszocialista mozgalomnak. Ő szervezte meg e párt valamennyi vidéki egye-
sületét, majd résztvett a Kat. Népszövetség megalapításában mint közp. szer-
vező t i tkár. Munkatársa volt az Alkotmány, Igaz Szó és Üj Lap c. lapoknak 
és fel. szerkesztője a Népújság c. pol. hetilapnak. 1906 ban néppárti program-
mal föllépett a szakcsi választókerületben, de kisebbségben maradt. Az 1910. 
é. ált. választások alkalmával három ellenjelölttel szemben a sárvári kerület 
néppárti képviselője lett. Az 1914/8. iki háború kitörésekor mint őrmester ment 
ki a frontra s Románia beavatkozásakor az Erdélyben operáló ném. hadsereg-
hez osztották be, melynek politikai és hírszerző osztályában szo'gált. E mel-
lett a pol. életben is élénken résztvett s 1918. októberében többszer volt ki-
hallgatáson IV. Károly királynál. A Károlyi-forradalom alatt nem vett r:szt 
az aktív politikában s kizárólag hírlapírással és a Kat . Népszövets. ügyeivel 
foglalkozott. A proletárdiktatúra idején lapját beszüntették s mint túszt egy 
ideig fogva tartották. Végre is Bécsbe menekült, ahol bekapcsolódott az ellen-
forradalmi szervezkedésbe. A diktatúra bukása után visszatért Bpestre. 1919. 
aug. 15.-én elvál'alta a vall.- és közokt. tárcát, melyet nov. 29.-éig vezetett. 
Néhány nappal előbb, nov. 15.-én Sir George Clark megbízta egy koncentrá-
ciós kabinet alakításával, s az ő minisztelnöksége alat t választották meg 
Horthy Miklóst Morsz. kormányzójává s ejtették nleg az első nemzetgyűlés 
képviselőválasztásait. Programmjának végrehajtása után Huszár kormánya 
19^0. márc. 15. én beadta lemondását, hogy átadja helyét egy olyan kormány-
nak, mely most már parlamentáris alapon alakulhatott meg. Lemondása után 
kiutazott az Északamerikai Egyesült Államokba s i t t többek közt nagy pro-
pagandát fejtett ki az Oroszorsz.-ban rekedt m. hadifoglyok hazahozatala ér-
dekében. Mint a sárvári kerület képviselője, tagja volt úgy az I., mint a II. 
nemeztgyűlésnek, valamint az 1927. újjáalakult képviselőháznak, melynek 
egyik alelncke lett. 1928. kinevezték az Orsz. Társadalombiztosító Intézet el-
nökévé, mire lemondott mandátumáról. Űj tisztségének tartama alat t tagja 
volt a felsőháznak. Az OTI elnökségről 1934. mondott le s ekkor megkapta a 
m. érdemrend nagykeresztjét. 1S36. elnyerte a m. k. titk. tanácsosi címet. 
1930 ban ő rendezte a Sz. Imre-évet s ezért megkapta a N. Sz. Gergely-r. 
nagykeresztjét. Élete utolsó éveiben az Actio Catholica egyik alelnöke volt. — 
Két legfontosabb publicisztikai munkája: A proletárdiktatúra Magyarországon. 
Bp., 1920. — Az égő Oroszország. U. o., 1926. (Utóbbit Amerikában, Hol 
landiában és Németországban is kiadták.) 

JANKULOV VLADISZLÁV, g. kel. főesperes, megh. Újvidéken 1941. 
novomber 8-án. — A P. Hirl. szerint lefordította szerbre több m. költeményen 
kívül Madách Imre: Az ember tagédiáját. — A M. N. Múzeum katalógusa 
ekként írja le ezt a Madách-fordítást: Tragedia coveka. Preveo Klearch. Pred-
govor od Borislava Jankulova. Szabadka, 1937. 

LENGYEL (1904-ig Lövy) ERNö, dr. jur., ügyvéd, hírlapíró, szül. 
Temesvárt 1885-ben, megh. Budapesten 1941 november £5-cn. — R. k. kon-
vertita. Aty ja : dr. Lövy Mór temesvári főrabbi. Középiskoláit a temesvári 
főreálban, a jogot Kolozsvárt ós Bpesten elvégezvén, 1920. ügyvédi irodát nyi-
t o t t a fővárosban. Hírlapírói pályáját Í911-ben mint A Hét főmunkatársa 
kezdette; utóbb a P. Hirl. vezércikkírója, majd az Est-lapok s végül a Friss 
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Ujs. "b. munkatársa volt. — Eredeti ós fordított versei, tárcái és cikkei: Dél-
morsz. Közi. (1905/8, 10), B. Napló (1907), A Hét (1911/4), Az Ujs. (1912/4). 
Egyenlőség (1912/3), M. Figyelő (1913, 15), Múlt és Jövő (1913/4), P. Ilirl. 
(1913/6), stb. — Álneve: Polonius (A. Hét). 

MADERSPACH VIKTOR, a Szamos-Berettyói R t . főmérnöke, szül 
Petrozsényben 1875-ben, megh. Mátyásföldön (?) 1941. október 4-én. — R. kat. 
Egyetemi hallgató korában résztvett a torinói nemzetközi vívóversenyen. Va 
dászati rajzai ós egyéb tárcái: A Természet, Búvár, Magyarság, Nimród, Világ, 
etb. — Munkái: Kalandok a Keleten. Regényes korrajz. (A Magyarság Könyve 
7.) Bp., 1928. — A nászajándék. Reg. Szeged, (1936). — Páreng—Retyezát. 
Vadászataim a déli Kárpátokban. Bp., [1936]. — Havasi vadászataim. U. o . 
(1942), [1941.] 

MAGYARY MIHÁLY (szentháromsági), volt hírlapíró, megh. Buda-
pesten 1941. október 21-én (tem. n.) 86 éves korában. — Unit. A P. Hirl. 
szerint a kolozsv. Ellenzék egykori munkatársa volt. Valószínűleg azonos a 
Szinnyeinél életrajz nélkül szereplő hasonnevű nyomdásszal, aki 1881. IV. 
2.-ától XII. 24.-éig szerkesztette Kolozsvárt a Kossuth-Világ c. pol. hetilapot 
és 1882. I. l.-étől XI. 14.-éig a Kolozsvári Sajtó-t, 1888-ban pedig az Ellen-
zék kiadótulajdonosa lett. 

MALCSINER EMIL, hírlapíró, szül. Magyarpócskán (Arad vm.) 1882. 
május 24-ón, megh. Budapesten 1941. december 7-én délben. — R. k. Szülők: 
M. Sándor, Járossy Aranka. Középiskoláit Temesvárt, a teológiát Esztergom-
ban végezte, de felszentelés előtt pályát változtatott, 1904 októberében be-
lépett a M. Állam szerkesztőségébe, majd az Egyh. Közi. b. munkatársa leti 
s ebben az időben több eredeti tárcája és regényfordítása is megjelent kat. 
lapokban. 1909-ben a Kat. Tudósító, majd 1911-ben ennek jogutódja, a M. 
Kurir c. hírlaptudósító újság (kőnyomatos) felelős, utóbb főszerkesztője lett. 
Egy ideig a Közp. Saj tó Vállalat igazgatója, majd a Papírközpont, illetve a 
Papírelosztó Bizottság elnöke is volt. — Kcnyvalakban megjelent regényfordí-
tása : A szeretet boldogít. Irta Johann Eschlbach. Bp., 1906. 

MEDNYANSZKY LÁSZLÓ (aranyos-medgyesi), v. főispán, szül. Med 
nén (Trencsén vm.) 1872. október 6-án, megh. u. o. 1941. december 9-én. — 
R. k. Középiskoláit Trencsénben s a jogot Bpestcn elvégezvén, Trencsén vm. 
szolgálatába lépett s 1901-ben a puchói járás főbírája volt, amikor ellenzéki 
érzelmei következtében lemondott állásáról. 1904-ben nyolcadmagával megala 
p í to t ta a Trencsénmegyei Lapok-nt, mely az 1905/6. é. nemz. küzdelem idején 
erős támasza volt a megyei ellenzéknek. Az 1906. ált . választásokon néppárti 
programmal elnyerte a puchó-illavai kerület mandátumát. 1910-ben kimaradt 
a parlamentből. 1917 őszén Trencsén vm. főispánja let t s e tisztét az össze 
omlásig viselte. 

MIKÓ PAL, dr. phil., ny. áll. reálgimn. tanár, szül. Losoncon (Nógrád 
vm.) 1870. január 13-án, megh. Balassagyarmaton 1941 októberében. — Ref. 
Szülők: M. Péter vincellér, Lakatos Terézia. M.-lat. szakos tanár volt előbb 
Székelyudvarhelyon, majd Bártfán és 1907/31. Balassagyarmaton. — Cikkei: 
M. Nyr (1893/4), bár tfai és balassagyarmati helyi lapok. — Munkája: Női m. 
stílus a 17. sz.-ban. Klny. a székelyudvarhelyi áll. reáliek. értes.-ből. Székely 
udvarhely, 1896. 
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RÁCZ KÁLMÁN, líc. theol., ny. ref. giran. vallástanár, szül. Mádoa 
(Zemplén vm.) 1867. május 1-én, megh. Pápán 1941. október 7. előtt. — 
Középiskoláit és a teológiát Sárospatakon elvégezvén, két évig s.-tanár volt 
u. o. 1892-ben külföldre ment s egy évet a bécsi és zürichi egyetemeken töltött. 
Hazatérve, egy évig nevelősködött, majd 1894-ben nyíregyházi s., 1896-ban bai-
sai r. lelkész lett, 1901/31. a pápai ref. gimn. vallástanára volt. — Cikkei 
1891 óta kiil. ref. egyh. lapokban. — Minket is érdeklő munkái: A Kárdi 
Gáspár és Káldy György bibliafordítása és a Károli-bibila védelme. Spatak, 
1892. — Fáy András mint protestáns. Klny. a Prot. Szléből. Bp., 1893. — 
Egyh. beszédek közöns. és ünnepi alkalmakra. I. köt. Nviregyh., 1896; II . köt. 
Pápa, 1910 (ezt is Nyíregyházán nyomtatták). — Kocsi Csergő Bálint. Pápa 
1906. (Mint a Prot. Ifj. és Népktár. 84. füz. is, Debr., é. п.). — Jézus a 
János evangyélioma fényében. Debr., 1914. — Nyolc évig ezerk. a Szövétnek 
c. ifj. lapot. 

REMÉNYIK SÁNDOR, lapszerkesztő, a Korvin-lánc tulajdonosa, Vég-
vári néven a Kisfaludy- ée Petőfi-Társ. r. tagja, szül. Kolozsvárt, 1890. 
augusztus 30-án, megh. u. o. 1941. október 24-én reggel félnégykor tüdőgyulla 
dásban. — Ev. A gimnáziumot a kolozsvári ref. kollégiumban, a jogot az u. o. 
egyetemén végezte, de nem lépett jogi pályára, hanem kizárólag az irodalomnak 
élt. Hosszabb ideig munkatársa volt a Dobsinu és Vidékének, majd a kolozsv. 
Ellenzék, Ujs. és Kolozsv. И hl. c. lapoknak, 1918-tól állandó munkatársa volt az 
Erdélyi Szemlének s 1921-ben az ő szerkesztésében indult meg a kolozs\ 
Pásztortűz c. folyóirat, melyet 1923 nyaráig, majd 1934-től 1940 júliusáig 
szorkesztett, 1938-tól mint laptulajdonos. A lapnak közben is főmunkatársa 
s az elszakított Erdély irodalmi életének egyik irányítója volt. — Első verse 
1916-ban jelent meg a bpi Uj Időkben, még pedig a segédszerkesztő Bail л 
Ignác önkényéből Reményi Sándor álnéven. R. ez ellen, mint Balla élőszóbeli 
közléséből tudom, élénken tiltakozott s a ráerőszakolt álnevet sohasem hasz-
nálta. Csonkamagyarországi nagy népszerűségét azokkal az irredenta versek-
kel alapozta meg, amelyek névtelenül kerültek Bpestre „1919 nyarán és őszén 
rejtett utakon, rongydarabokra írva, némelyik több példányban, i t t-ott eltérő 
szöveggel. Egyes verseket menekülő erdélyiek emlékezetből írtak le, mint ott-
hon szájról-szájra terjedő szövegeket. A bpi napilapok (B. Hirl. Nemz .Ujs.. 
Szózat, Uj Nemzed.) 1919 őszén kezdték közölni a névtelen költő verseit Buj-
dosó versek felírással, vagy Végvári Lantos aláírással Hosszú időn kerese-
tül nem volt olyan összejövetel, ünnepélyes alkalom, melyen Végvári-verset 
nem szavaltak." (Ványi Magyar Irodalmi Lexikon, s. v. Végvári). E versek 
közül többet angolra és finnro is lefordítottak. Temetése országos jellegű volt. 
•—• Munkái: Fagyöngyök. Versek. Kolozsv., 1918. — Rainer Maria Rilke 
versei. Műford.. U. o., 1919. — Segítsetek! Hangok a végokról. 1918/9. Bp., 
1919. (A Területvédő Liga kiad. Végvári néven, többször. Németül: Zu Hilfe! 
Ford. dr. Jekel Péter. U. o„ 1922) — Mindhalálig. Versek. U. o„ 1921. (Vég-
vári néven). — Végvári versek. Hangok a végekről. 1918/21. (A két előző 
füzet együttes kiadása). — Csak így... Versek. Kolozsv., 1921. —- Vadvizek 
zúgása. Versek. U. o., 1921. — A műhelyből. Versek. Bp., 1924. — Egy eszme 
indul. Vorsek. Kolozsv., 1925. — Atlantisz harangoz. Versek. U. o., 1926. — 
Gondolatok a költészetről. Arad, 1926. — Két févy között. Versek. Kolozsv., 
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1927. — Szemben az örök méccsel. Versek. Bp., 1930. — Kenyér helyett. 
Versek. U. o., 1933. — Romon virág. Versek. 1930/5. U. o„ 1936. — összes 
versei. U. o., 1941. i 

SZENT-IVÄNYI JÓZSEF, földbirtokos, országgyűlési képviselő, szül. 
Liptózsáron 1884. november 15-én, megh. 1941. november végén. —-Ev. Szülők: 
Sz. József, a csorbái tó megtelepítője, Klimo Anna; felesége br. Wlassics 
Gyula v. b. t . t. leánya, Margit. Középiskoláit a pozsonyi és késmárki ev. 
líceumban elvégezvén, beiratkozott a bpesti egyetem jogi karára, de tanulmá-
nyait nem végezhette be, mert koros atyjának kívánságára Mezőhegyesen, 
Magyaróvárt ós külföldön gazdasági gyakornokként szerzett ismereteivel nagy-
kiterjedésű családi birtokai kezelését kellett átvennie s emellett alig húsz éves 
korában meg is nősült. Ugyanekkor (1904) megválasztották a Gömöri Gazd. 
Egyesület elnökévé, melyet rendkívül megerősített és kifej'esztett, úgy, hogy az 
egyesület az 1918-as forradalom alkalmával a baloldali eszmeáramlatokkal 
szemben nagy ellenállóképességről tett tanúságot. Erre az egyesületre támasz-
kodva alakította meg a csehek uralomrajutása után az Orsz. M. Kisgazda 
Pártot, mely később a M. Nemzeti Párt néven a felvidéki elszakított magyar-
ság egyik vezető pártja lett. Az 19Î0. évi első cseszlovák választások alkal-
mával mint a pár t listavezetőjét megválasztották képviselőnek s Csehszlovákia 
összeomlásáig tagja maradt a csehszlovák nemzetgyűlés képviselőházának.. 
A párt vezetéséről megrongált egészségére való tekintettel 1933-ban lemondott, 
do továbbra is egyik lelke volt a magyarságnak. Bátor állásfoglalásáért a 
csehek részéről sok üldöztetésnek volt kitéve. így 1936 áprilisában egy a 
P. Lloyd-ba. ír t cikke miatt államellenes izgatás címén háromhavi fogházra 
ítélte a kassai cseh felsőbíróság. A Felvidék egy részének visszacsatolása után 
meghívott tagja lett a magyar képviselőháznak. — Szépirodalmi munkája: 
Egy tőnek három fakadása. Elbk. Tornallya, (ny. Pozsony), 1934. (Nyiresi 
Tichy Kálmán illusztrációi,al és Zerdahelyi József álnéven). •— Éveken á t 
szerkesztette a M. Írás c. folyóiratot. 

TOCSEK IIELÉN (Ilona), (pacséri), ny.. főiskolai tanár, szül. Vicsáp-
apátiban (Nyitra vm.) 1867-ben, megh. Budapesten 1941. november 16 án. — 
R. k. Tanulmányait a bpesti Zirzen-intézetben, a csalogány-u. el. isk. tanítónő-
képzőben és a tanítónőképzői és f. leányisk. tanfolyamon ehégezvén, hosszabb 
időt töltött Párisban. Pályáját a Zirzen Janka-féle áll. f. leányiskolában kez-
dette; 1907/27. az Erzsébet Nőiskola ném. tanára volt. — A Vas. í/j's.-ban, 
Nemz. Nőnevelés-ben és más ped. folyóiratokban megjelent cikkein kívül egy 
irodt. tanulmányt is í r t : M. Bazár. (1899. Bessenyei Iplki életéből.) — Szép-
irod. jellegű munkája: A bujdosó fiú. Az érettebb ifj. sz. Bp., 1892. 

ZLINSZKY ALADÁR (gyóni), dr. phil., egyet. c. ny. rk. tanár, ny-
középisk. igazgató, a M. Tud. Akadémia és a Sz. István Akad. r. tagja, a 
M. Irodalomtürt. Társ. alelnöke, szül. Cegléden 1864. június 5-én, megh. 
Veszprémben 1941. december 2-án. — Szülők: Z. Imre, kir. táblai bíró, 
Ferenchich Eleonóra. Tanulmányalt a bpi gyakorló főgimnáziumban és a Páz-
mány-Egyetemen elvégezvén, 1887/96. Baján, Pancsován és Zomborban tanár-
kodott.' 1896—1921. egy évi megszakítással (1907/8), melyet a gyakorló gim-
náziumhoz beosztva töltött , a VIII. ker. áll. Zrínyi-főgknn. m.-lat. szakos 
tanára vôlt. 1921. mint. középiskolai igazgatót a bpi tanárképzőintézet előadó-
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tanárává nevezték ki s ezt a tisztét 1934. történt nyugdíjaztatása után is 
még évekig ellátta. 1941 nyarán Balatonfüredre ment, ahonnan súlyos betegen 
a veszprémi közkórházba szállították. Budapesten temették el a kurepesiúti 
temetőben a székesfőváros által adományozott díszsírhelyre. Ravatalánál a M. 
Tud. és a Sz. István Akad., valamint a Tud.-Egyetem és a M. Irodt. Társ. 
nevében Alszeghv Zsolt búcsúztatta. — Irodalomtcrt. és esztétikai tanul-
mányai és cikkei: EPhK. (1888. Gyöngyösi echói; 1889. Idegen elemek Orczy 
Lőrinc költeményeiben; Heltai egy meséjének eredetéhez; 1894. Vörösmarty 
Fóti dalának egy vitás helye; 1896. A m. irodalmi tanítás fokai; 1900. Ber-
zsenyi és Schiller viszonyához; 1907. Toldi, a természetes ember; 1913. Arany 
Jóka ördögének forrásai), F öv. Lpok. (1888. Buffon: A stílusról. Ford.), zom-
bori áll. főgimn. értés. (1889. Szondi két apródja az iskolában), M. Nyr, (1890, 
93, 95, 97/8, 912), Tóth Kálmán-alb. (Baja, 1894. Petőfi és Tóth Kálmán), Orsz. 
Középisk. Tanáregyes. Közi. (1885. A. tanárképzés reformja; 1897. A gya-
korlóisk. jubileumára; 1S07. Rákóczi kora és az iskola; 1934. Balogh Péter; 
1938. „Az új év és a nagyszerű halál" c. forgácshoz.) Kármán-emlékv. (Bp., 
1897. A tört. fokozatok az irod. oktatásban), IK (1899. A gonosz asszony me-
séje és Arany Jóka ördöge; 1£00. Arany balladaforrásai; 1901. Arany kisebb tört. 
költeményei; 1929. Alkgória-e a Ledőlt diófa?), a bpi VIII. ker. áll. főgimn. 
értés. (1911. A szóképekről; 1913. A kifejezés stílusa; 1918. Demkó Kálmán; 
1920. Péterfi Lajos; 1924. Posch Jenő), M. Nyelv (1915,. 17, 22, 24, 26/23, 30, 
32/3), lleinrich-emlékkv. (Bp., 1912. A. bajmóci fördős mondája), Szily-
emlékkv. (Bp., 1918. Szemléleti és hangulati elemek a metaforában). Akad. 
Értés. ( 1924. Előadói jelentés a Farkas-Raskó irod. pályázatról; 1925. U. a. 
a Vojnits-jutalomról; 1932. Jelent, az akad. nagyjutalom- és a Marczibányi 
mellékjutalomról; 1937. Egy év drámairodalma), Minerva (19-6.. Érzelemki-
fejszés a lírában), Napkel. (1926. A m. húnmondák kórdósének mai állása; 
1927. Nyelv és lélektan), Nyehtud, Közlem. (1926. Lehr Albert), Irodt. (1930. 
Lenore-motívum Ady Endre egyik költeményében; 1931. Négyesy, a tankönyv-
író; 1935. Rákóczi alakja a századok megvilágításában; 1940. Elnöki meg-
nyitó.), Magyarosan (1933. Szlovák vagy tót?; 1938. Műkedvelő nyelvészke-
dés), Dézsi-féle Világirod. lex. (Bp., IS 32/3), A magyarság néprajza (Bp., 
1935. A népi előadás stílusa), D. Szle (1936. Egy év m. drámairodalma; 1937. 
Művészi hangfestés és hangutánzás), Pap Károly-emlékkv. (Debr., 1939. 
Miért írta Petőfi a Helység kalapácsát?). Könyvismertetései ós bírálatai: 
Orsz. Középisk. .Tanáregyes. Közi. (1888, 19C4, 08/10, 12, 14, 22, 34, 37). 
EPhK. (1894/8, 14/5, 18/S, 35), M. Kritika (1897, 99), M. Nyr (1897), Irodt. 
(1912, 32, 34, 36), IK (1917, 22, 24, 26/7, 29, 31, 36, 39),Napkel. (19.5/7); 
Széphalom (1929), M. Nyelv (1935/6). — Munkái, a különnyomatokat nem-
tekintve: Heliodoros a m. irodalomban. Bp., 1887. — Szemeliények a m. nemz. 
lyra köréből. (Jel. Írók Isk. Tára.) U. o„ 1893. (2. kiad. U. o., 1904): — 
Ünnepi beszéd Jókai Mór ötien éves írói jubileumán. Zombor, 1894.— Virág 
Benedek vál. költeményei. Bev. és jegyz. ell. (M. Kvtár. 115) Bp., [1899]. — 
Vál. részek Jókai Mór Az új földesúr c. regényéből. (M. Kvtár 260/1) U. o., 
[1901}. —• Rhetorika. A középisk. sz. U. o., 1900. — Stilisztika, A középisk. 
sz. U. o., 1914. (Pintér Jenő átdolgozásában 2. és 3. kiadást is ért.) — 
Klasszicizmus és romanticizmus. U. o., 1924. (R. tagsági székfoglaló a Sz. 
István Akad.-ban) — M. költők. Szemelvények 700 esztendő dalterméséből. IJ. 
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о., 192b. — Az eufémizmus. U. o., 1931. (1923. t a r to t t 1. tagsági szókfoglaló). 
— Bánóczi József l. t. emlékezete. (M. Tud. Akad. Emlékbesz. 21 : 6.) U. o., 
1932. — Bevezetés a poétikába ü . o., 1935. (Kőnyomás). — Poétika. I. Epika. 
U. o., 1937. (Kőnyomás). — Petőfi és a zseni-elmélet. (Értekezések a Nyelv 
és széptud. kör. 2 6 : 1 . ) U. o., 1941. (R. tagsági székfoglaló). G.P. 

Titkári jelentés. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság az elmúlt évben is hagyomá-

nyainak tiszteletérzésével ós a korszerű feladatok szolgálatával végezte mun 
káját . Visszatekintve a lefolyt esztendő teljesítményeire, legjelentősebb tény-
ként azt a zavartalan folytonosságot emelhetjük ki bennük, amellyel az iro-
dalomtudomány a maga munkagondolatának élhetett, ezt méltóságához híven 
művelhette. Akár társasági életünk keretein belül, akár özeken kívül szem-
léljük is tudományunk megmunkált területeit, felkutatott anyagát, elért cél 
jait és kijelölt irányait, a szellemi lét magasabbrendű örömeinek érzéseivel 
gondolhatunk arra, hogy a magyar irodalomtudomány — az egyéni, a nem 
zeiti és az általános emberi élet ihletoltó és kedvlankasztó körülményei elle-
nére is — megtartotta, sőt még tovább is fejlesztette munkaképessége és 
eredményei színvonalát. Az irodalomtudománynak újabban megbővült és más 
más irány-sugarakkal megrajzolt köre majdnem minden részletében megkapta 
a maga különös hivatású munkását ós feldolgozását. Kutatás és anyaggyűj-
tés, felfrissülő, mélyebb szilárdságú tárgyismeret ée éles finomsággal elemző 
filológia, szövegkiadás, a magyar írók életének és munkáinak teljes igényt 
kiszolgáló, nagyszabású összegyűjtése, új kilátásokat nyújtó esszék és érték 
ítéletű tanulmányok, összetettebb módszerekkel és probléma-látásokkal kidol-
gozott életrajzok, rendszerező törekvésű irodalomtörténet — mind élő tanú-
ságtétele annak a szinte szervesnek mondható egységnek, amelyben összetalál 
kőzik az irodalomtudományi munkásságnak ez a sokfelé lüktető és nyüzsgő 
szétágazása. Ezt az anyagi természetű egybetartozást szellemileg még belsőb-
ben is egységbe vonja össze az irodalomtörténeti módszerek eddigi kiáltó túl-
zásainak lassú megcsitulása és kitisztuló megnyugvása. Az a művelődós-
történeti ós esztétikai zártság, mely irodalomtörténetírásunk egy részének 
hagyománya volt, kibővült. Új, részint az irodalom termószotéből fölismert, 
részint idegenből igazolatlanul és gyökértelenül átmásolt, részint he.lyos és 
szükséges kiegészítésű, de sokszor túlzott irányzatoaságlgal végigerőltetett 
módszer-irányok léptek helyükbe. A módszer-váltás zajában és küzdelmóbeu 
eltűnt a tények értéke, az adat fontossága ós megbecsülése, ós a szellem tisz-
telete. A módszer öncélú törekvéssé vált, ennek következtében megrendült az 
irodalmi megismerés igazságának és bizonyosságának hitele, avagy lehetősége, 
a tudományból mithosz lett. Az újí tás szakító és társtalanító láza azonban 
már kihűlt, ami érték ée valóság-erő volt benne, hűvös tárgviassággal iga-
zolja bizonyosságtevő képességét. Fogalmi világossága tisztultabb, gyakorlati 
elzártsága engedékenyebb és belátóbb lett. Azóta kitűnt, hogy a pozitiviz-
musnak van egy magasabbfokú. szellemibb értelme és jelentősége is. Az is 
kiviláglott, hogy a szellemtörténet nemcsak a csillagok földjén jár, van e 
világi anyaga is. mely nélkül vak és tehetetlen. És a legnagyobb tanulság az 
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lett., hog}' a módezer Dem minden. Adhat lá t ta tó szempontokat, az anyag-
elrendezésben jobban keltheti az élet illúzióját, de sohasem ju tha t el az érték-
egyenlőség ama fokára, hogy pótolni tudja az írói alkotás s mindenek előtt 
tárgyi tudás mindig első vonalú feltételét és munkáját. 

Amikor az irodalomtudomány eredményeinek ezt a harmonizálódó ás 
egységbe kiegészülő tényét megállapítjuk, nem hallgathatjuk el ugyanakkor 
azt a hiányt sem, melynek meglétét fájdalmasan érezzük. Az irodalomtudo-
mány önállósított életének kerete és alapszabásai megvannak ugyan, de nin-
csenek részleteiben kitöltve és kidolgozva. Nélkülözzük e tudomány alap-
elveinek, az esztétikával szomszédos határterületeinek, a stilisztikai és poé-
tikai jelenségek ismereteinek, a műalkotás korszerű lélektanának mai értelmű 
jelentőségének továbbvezetését, időszerűsítését, külföldi irodalmának közvetí-
tését. E nemű munkálataink — a szorosan vett irodalmiakéhoz viszonyítva — 
feltűnő elmaradást mutatnak. A műfajoknak, vagy ha másként akarjuk nevezni 
őket: az irodalmi kifejezések, kategóriák elváltozásának, átalakulásának ténye 
úgyszólván a szemünk előtt folyt le, ezek megmagyarázására azonban korábbi 
irodalomesztétikai tudománykészletünk nem mindig elégséges és kielégítő. 
Hiányzik egy újabb alapvetésű és lélektanibb felszerelésű stílustan, nyelv- és 
mondatesztétika és költészetelméletet nvujtó ars poetica. 

Társaságunk életének történeti teljességéhez tartozik az is, hogy iro-
dalomtudományunk általános helyzeti képének keretébe foglaljuk néhai való 
elnökünk: Pintér Jenő hatalmas munkája befejezésének jelentését is. Az ifjúi 
évek páratlan lelkesedésével elkezdott, s egy egész életet csodálatos tudomány-
rajongással kitöltő munka tehát készen áll. Ami e kötetekben az alkotás 
ereje, az a magyar irodalomtudomány tisztessége és büszkesége; ami bennük 
a munka hősi vállalása és teljesítménye, az a literálie magyarság tehetségé-
nek nagyszerű bizonyságtevóse ; ami bennük a tet t nagysága ée erkölcsi 
értéke, az a magyar léleknek a szellem szolgálatától önmagát beragyogó esz-
ményisége; s ami bennük örömgazdagodás, az irodalom-tudomány szeretetének 
ihlető és világító lánggyujtása, az a mienk, kegyeletünké, mindig élő emlé-
kezetünké. 

Hivatásunknak az a jellege, amellyel a történeti emlékezés őrei és fenn-
tartói vagyunk, teszi kötelességünkké, hogy e beszámoló kapcsán — a hála-
adás érzületének kifejezésére — gondoljunk vissza elhúnyt alelnökünknek : 
Zlinszky Aladárnak értékes munkásságára. Csendes, magányos, szerény életét 
folytonos, magát mindig mélyítő, eredeti feladatokra készítő működés kísérte. 
Ö volt az első, aki a stilisztikában érvényesítette a modern lélektani kutatás 
eredményeit. A nyelvesztétika különben mindvégig érdeklődési körében maradt. 
Talán az így kifinomult nyelvérzéke tet te lehetővé azt, hogy költemények 
avatott magyarázója, versek lelkének oly kitűnő szemléltetője lett. Elméleti 
készültségét, általános irodalmi otthonosságát, kritikai és filológiai világos-
ságát több, nagygondú és széles tárgyismeretű tanulmánya és forráskutatása 
dicséri. Emlékét, munkáinak érdemeivel együtt, kegyeletes tisztelettel őriz-
zük. Éppen így hálás emlékezetünk virraszt többi elhúnyt tagtársunknak: 
a középkor kitűnő tudósának: Horváth Cyrillnvk, Énekes Istvánnak és Sebes-
tyén Jánosnak működése felett. 

Társaságunk életének menetéről és munkásságáról folyóiratunk és 
felolvasóüléseink nyújtanak tájékoztatót. 
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Folyóiratunk szerkesztésében változás történt. Miután a Társaság 
bizalma az eddigi szerkesztőt, Alszeghy Zsoltot az elnöki tisztséggel tisztelte 
meg, utóda Kozocsa Sándor lett. Az új szerkesztő — elődjei hagyományai-
nak örökségét szcmelőtt tar tva — kényes és gondos munkával törekedet arra, 
hogy folyóiratunkat: az Irodalomtörténetet, eleven és változatos, régi és 
újabb tárgyterületen eligazító, az irodalom jelenéről átfogó összefoglalást 
nyújtó s a kritikai nyíltságot is biztosító színvonalon tartsa és vezesse. 

Felolvasóüléscinken, melyeket mindig szép érdeklődés kísért, a következő 
változatos tárgykörű olőadások hangzottak el: Földessy Gyula: Az ismeret-
len Ady, Rubinyi Mózes: Pókainó tárgy története, Gulyás Pál: Az írói ál-
nevekről és Kristóf György: Kritika és irodalomtörténetírás Erdélyben 1919— 
1940. 

Kötelességemnek tar tom, hogy a közgyűlés jelenlétében hálás köszönet-
tel omlékezzem a nm. VKM nak Társulatunk részére nyújtot t évi támogatá-
sáról s megköszönjem Voinovich Géza főt i tkár úrnak előzékenységét, mellyjl 
az Akadémia heti üléstermét felolvasásaink számára mindig a legnagyobb 
készséggel volt szíves átengedni. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét. Brisits Frigyes. 

Társasági ügyek. 
Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. március 8-án a M. Tud. Akadémia 
termében tar to t t választmányi üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Az olnök az ülést megnyitja, megállapítja a határozatképességet s át-

adja a szót Brisits Frigyes titkárnak. A t i tkár bejelenti, hogy a Társaság 
még a nyári hónapok előtt- a main kívül 2 felolvasó ülést tart. 

A ti tkár szavai után a pénztáros megnyugtató jelentést tesz a Társa-
ság anyagi ügyeiről. Kiemeli, hogy a folyóiratban is közölt évvegi zárlattól 
lényeges eltérés nincs sem a bevételek, sem a kiadások terén. 

A pénztáros jelentése után Koményfy János választmányi tag indít-
ványozza, hogy a Társaság egy emlékkönyv kiadásával áldozzon volt elnöke, 
Pintér Jenő emlékének. Az elnök a tervet helyesli, de meggondolandónak 
tartja, hogy mi legyen a könyv tartalma? Pintér Jenőről szóló tanulmányok, 
vagy inkább Pintér Jenő még meg nem jelent tanulmányai? Ez utóbbi eset-
ben a könyvet egy Pintér Jenőről a tudósról szóló tanulmány vezetné be. 

A választmány egyhangúlag úgy határoz, hogy Pintér Jenő emléke 
iránt úgy rója le háláját, hogy 10—12 ívnyi terjedelemben kiadja Pintér Jenő 
meg nem jelent tanulmányait s ahhoz méltó bevezető tanulmányt irat. A vá-
lasztmány ennek a munkának a gondozásával Kerecsényi Dezsőt, a-Társaság 
jegyzőjét bízta meg. Egyébként a terv megvalósítását minden tekintetben az 
elnökségre bízza s egyben felkéri az elnököt, hogy annakidején tájékoztassa 
a választmányt a könyvre vonatkozó intézkedéseiről. 
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Ezek után az elnök megköszöni a választmány munkáját s az ülést 
bezárja. 

Jegyzőkönyv 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. március 8 án a M. Tud. Akadémia 

üléstermében tar tot t felolvasó-üléséről. 
Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
Tárgy: Földessy Gyula: Az ismeretlen Ady. 

Jegyzőkönyv 

a Magvar Irodalomtörténeti Társaság 1941. május hó 10-én a Magyar Tudo 
mányos Akadémia termében tartott választmányi ós felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
Az elnök az ülést megnyitja s a pénztáros megnyugtató jelentése után 

azt berekeszti. 

A felolvasó-ülés tárgya: Rubinyi Mózes: Pókainé tárgytörténete. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. október 11-én a Magyar Tudo-
mányos Akadémia termében tar tot t választmányi és felolvasó-üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 
A felolvasó-ülést megelőző választmányi ülésen az elnök a szót a Tár 

saeág pénztárosának adja á t . A pénztáros jelenti, hogy a tagdíjak s az elő-
fizetési díjak nagyrészt már befolytak s a folyóirat megjelenésének biztosítása 
mellett az évvégi zárlat előreláthatólag 1800 P körül lesz. 

A választmányi ülés után az elnök megnyitja a felolvasó-ülést. Ennek 
tárgya: Gulyás Pál: Az írói álnevekről. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. december 13-án a Magyar Tudo 
mányos Akadémia termében tar tot ta választmányi üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Ti tkár : Brisits Frigyes. 

Az elnök megnyitó szavai után a t i tkár bejelenti, hogy Pintér Jenő 
sírját halálának évfordulóján a Társaság kegyelete jeléül megkoszorúzta. 
Nagy veszteség érte a Társaságot Zlinszky Aladár halálával. Temetésén a 
Társaság megjelent s sírjára koszorút helyezett. Érdemeinek méltatása a köz-
gyűlés egyik tárgya lesz. Az elnök felkérésére a választmány a közgyűlést, 
előkészítő bizottság tagjaiul egyhangúlag a Társaság elnökét, t i tkárá t és a 
folyóirat szerkesztőjét küldi ki. Ezután a pénztáros jelenti, hogy az évzárá-
sig már csak pár nap van hátra s mivel a Társaság minden kötelezettségének 
eleget tet t , a zárlat előreláthatólag 1800 P aktívát fog mutatni. 
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Horváth János vál. tag megemlékezik arról, hogy Pintér Jenő nagy 
müvének befejező kötetei megjelentek s azért a magyar tudomány a szerző 
özvegyének tartozik hálával, özv. Pintér Jenőnét ezért az áldozatkészségéért 
a Társaság köszöntése és üdvözlése is méltán megilleti. Szász Károly alelnök 
indítványára a Társaság folyóirata is hirdetni fogja a befejező kötetek meg-
jelenését. 

Ezután az elnök az ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1941. december 13-án a Magyar Tudo-
mányos Akadémia üléstermében tartott felolvasó-ülésről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisita Frigyes. 
Tárgy: Kristóf György: Kritika és irodalomtörténetírás Erdélyben 

1919-től 1940-ig. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányának 1942. február 14-én 
a Magyar Tudományos Akadémia termében tartott üléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Az elnök bejelenti, hogy a választmányi ülés egyetlen tárgya a köz-

gyűlés előkészítése. Bejelenti, hogy az előző ülésen kiküldött 3 tagú jelölő 
bizottság (Alszeghy Zsolt elnök, Brisits Frigyes titkár, Kozocsa Sándor szer-
kesztő) az alelnöki tisztségre György Lajost, Sík Sándort és Vargha Dam 
jánt jelölte. A választmányt megharmadoló névsort is felolvassa, a 30 javas-
latba hozott közül újak: Barta János, Bérezik Árpád és Várkonyi Nándor. 

A választmány a javaslatot egyhangúlag elfogadja. Ezután az elnök az 
ülést bezárja. 

Jegyzőkönyv 

a Magyar Irodalomtörténeti Társaságnak 1942. február 14-én a Magyar 
Tudományos Akadémia üléstermében tar tot t közgyűléséről. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. 
Titkár: Brisits Frigyes. 
Jelen vannak: a Társaság teljes tisztikara, 119 tagja és nagyszámú 

közönség. 
Alszeghy Zsolt elnöki megnyitójában a „nemzetietlen kor" nevéről és 

szelleméről értekezik. Megállapítja, hogy az elnevezés neoi fedi a valóságot, 
mert a kor, bár latinnyelvű, de erősen nemzeti magyar szellemű, a magyar 
történelmet magasztalja és a magyar nyelv érvényesüléséért küzd. (Alszeghy 
Zsolt elnöki megnyitóját a Társaság folyóirata teljes egészében közli.) Ez-
után az elnök bejelenti, hogy a közgyűlés előadója, Birkás Géza szegedi egy. 
tanár nem tudott Budapestre jönni, felkéri Kerecsényi Dezsőt Birkás Géza 
értekezésének felolvasására. „Az Ember Tragédiája és a franciák" c. előadás 
azokkal a francia és magyar írókkal foglalkozik, akik Madách művét a francia 
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köztudattal megismertetni igyekeztek. Foglalkozik azokkal az okokkal, me-
lyekre az aránylag csekély eredmény visszavezethető. (Birkás Géza érteke-
zését a Társaság folyóirata közli.) 

Az elnök elismerő szavakkal méltatja s а Társaság nevében megköszöni 
Birkás Géza munkáját s Brisits Frigyes titkárt jelentéstételre kéri fel. 

Brisits Frigyes titkári jelentésébeu bőven foglalkozik az elmúlt év iro 
dalmi életével s kiemeli Pintér Jenő nagy irodalomtörténeti munkájának be-
fejező köteteit. Megemlékezik a Társaság halottairól. Különösen meleg szavakkal 
búcsúztatja Zlinszky Aladárt és Horváth Cyrillt s elismeréssel adózik mun-
kásságuknak. Ismerteti a Társaság 1941. évi munkásságát. Indítványára a 
közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy jegyzőkönyvi köszönetet mond a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak a folyóirat céljaira adott segélyért 
s Voinovich Géza úrnak, a M. T. Akadémia főtitkárának az akadémiai üléw 
terem átengedéséért. (A titkári jelentést a folyóirat közli.) 

Az elnök megköszöni a t i tkár értékes jelontését, majd az ellenőrt kéri 
fel jelentéstételre. 

Oberle József ellenőr előterjeszti az ellenőr és számvizsgáló bizottság 
jelentését az 1941. évről és az 1942. évi költségvetési előirányzatot. (Folyó-
iratunk mindkettőt közli.) 

Javaslata alapján a közgyűlés Regényi Sándor pénztárosnak az 1941. 
évre a felmentést megadja, az 1942. évi költségvetést elfogadja s egyúttal az 
egész tisztikarnak elismerését és köszönetét fejezi ki. 

Ezután az elnök bejelenti, hogy Zlinszky Aladár elhúnytával megüre 
sedett az egyik alelnöki tisztség s a választmány megharmado'.ása is esedékes. 
Kiosztja a 3 tagú előkészítő bizottság jelöléseit. A szavazólapok begyűjtése 
és összeolvasása után közli a következő eredményt: 

A leadott szavazatok 72%-ával alelnök: Sík Sándor szegedi egy. ny. 
r. tanár. Egyhangú választás alapján az egyharmadában megújított választ-
mány tagjai: Agárdi László, Baránszky Jób László, Barta János (új), Bencze 
István, Bérezik Árpád (új), Birkás Géza, Clauser Mihály, Édes Jenő, Fóris 
Miklós, Gulyás József, Gyulay Ágost, Havas István, Kardos Albert Klemm 
Antal, Kovács Kálmán, Lám Frigyes, Lengyel Miklós, Merényi Oszkár, Nede-
czey Jenő, Petri Mór, Pitroff Pál, Prónai Lajos, Sík Sándor, Solt Andor, 
Szabó Richárd, Szemkő Aladár, Szira Béla, Ványi Ferenc, Várkonyi Nándor 
(új), Vikár Béla. 

Az eredmény kihirdetése után köszönti az új alelnököt s a választmány 
ú j tagjait. Köszönetet mond a t isztikar odaadó munkájáért, a tagok és a 
közönség érdeklődéséért. A jegyzőkönyv hitelesítésére Szemkő Aladár és Lám 
Frigyes rendes tagokat kéri fel s az ülést bezárja. 

Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest. 
Ellenőri jelentés az 1941. évről. 

I. Alulírt napon megvizsgáltuk a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
számadásait az 1941. január hó 1-től 1941. december hó 31-ig terjedő idő-
szakról. (A Pénztári Könyvet, a Zárószámadást, a Vagyonmérleget, a tartalék 
tőke könyvét és a költségvetési előirányzatot az 1942. évre.) Azt találtuk, 
hogy 1941. december 31-én a bevételek összege 7240 pengő 18 fillér, a ki-
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adások összege 5424 pengő 33 fillér s így 194.1. december hó 31-én a készpénz-
maradvány 1815 pengő 85 fillér. 

II. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság vagyona 1941. december hó 
31-én 3931 pengő 39 fillér. (Ebből készpénzmaradvány 1815 pengő 85 fillér; 
törzsvagyon 1909 pengő 54 fillér; egy irattári szekrény 143.— P; hadikölcsön 
kötvények árfolyamértéke 23 pengő 30 fillér. Magyar Tudományos Társulatok 
Sajtóvállalata Részvénytársaság 13.959 és 13.960. számú részvényeinek név-
értéke 40 pengő.) 

III . A számadások részletes megvizsgálásából meggyőződtünk arról, hogy 
a pénztár kezelése rendben van. Javasoljuk, hogy a közgyűlés Regényi Sándor 
pénztáros úrnak, az 1941. január hó 1-től december hó 31-ig terjedő időre a 
felmentést adja meg és működéséért fejezze ki köszönetét. 

Budapest, 1942. január 13 án. 

Elekes István s. k. Oberle József s. к 
a számv. biz. tagja. ellenőr. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság költségvetési 
előirányzata az 1942-ik évre. 

Várható bevételek: 
Athoaat 1941-ről 1815-85 1' 
Tagdíjakból v 1200-— „ 
Előfizetésekből 3500-— „ 
Államsegélyből 500'— „ 

összesen: 7015'85 P 
Várható kiadások: 

A folyóirat nyomdaköltsége 2300'— P 
A folyóirat írói díjaira 1500'— „ 
A folyóirat szerkesztői díjára 400'— ,, 
Tisztviselők tiszteletdíjaira 500-— , 
Segédszemélyzet juta'.omdíjaira 140'— ., 
Sajtókamarai díjakra 180'— , 
Egyéb kiadások 600'— „ 
Várható átvitel 1912. XII. 31-én . . . . 1795"85 „ 

összesen: 7015"85 P 
Budapest, 1942. január 1-én. 

Oberle József s. k. Hegényi Sándor s. к 
ellenőr. pénztáros. 

Hibaigazítás. — Folyóiratunk 1941. évfolyamának 187. lapján a 28. sor-
ban Szilágyi Sándor lányához helyett unokahngához értendő. 

Felelős szerkesztő és kiadó : Kozocsa Sándor, Budapest, VIII. Rákóezi-út 19. 
39.553. — К. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1941. (F. : Thiering Richárd.) 



A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG. 

I. Tisztviselők. 

Elnök: Alszeghy Zsolt. — Alelnökök: Gulyás Pál, Sík Sán-
dor, Szász Károly, Sziimyei Ferenc. — Titkár: Brisits Frigyes. 
— Szerkesztő: Kozocsa Sándor. — Jegyző: Kerecsényi Dezső. -
Pénztáros: Regényi Sándor. — Ellenőr: Oberle József. 

II. Választmányi tápok. 

Agárdi László. — Angyal Dávid. — Ágner Lajos. - Bara 
nyai Zoltán. — Baránszky-Jób László. — Barta János. — Bán 
Aladár. — Bánhegyi Jób. — Bencze István. — Borozik Árpád. — 
Biczó Ferenc. — Birkás Géza. — Biró Imre. — Bodor Aladár. 
Clanser Mihály. — Császár Ernő. — Dénes Tibor. — Édes Jenő. 
— Fábián István. — Farkas Gyula. Fest Sándor. — Fóris Miklós. 
Galand) Sándor. — Gálos Rezső. — Gulyás József. — Gyomlay 
László. — Gyöngy Lajos. — Gyulay Ágost. — Hajnóczy Iván. — 
Halász László. — Hankiss János. — Havas István. — Helle Fe-
renc. — Horváth Béla. — Horváth János. — Imre Sándor. — 
Kardeván Károly. — Kardos Albert. — Kardos Tibor. — Ke-
ményfy János. — Kéky Lajos. — Klemm Antal. — Kocsis Lé-
nárd. — Korpás Ferenc. — Kovács Kálmán. — Kömives Kolos. 
— Kristóf György. — Kürti Menyhért. — Lám Frigyes. — Len-
gyel Miklós. — Madzsar Imre. — Marczinkó Ferenc. — Melich 
János. — Merényi Oszkár. — Mitrovics Gyula. — Mixics Lajos. 
— Nagy Sándor. — Nedeczey Jenő. — Pais Dezső. — P a p Károly. 
—- Papp Ferenc. — Petri Mór. — Pitroff Pál. — Prónai Lajos. 
— Radó Antal. — Radványi Kálmán. — Solt Andor. — Solymossy 
Sándor. — Staud Géza. — Szabó Is tván Andor. — Szabó Richard. 
— Szemkő Aladár. — Szira Béla. — Szomolányi József. 
Thienemann Tivadar. — Timár Kálmán. -- Vaj thó László. 
Vargha Daniján. — Varjas Béla. — Ványi Ferenc. — Várdai 
Béla. — Várkonyi Nándor. — Vikár Béla. Voinovicb Géza. — 
Zolnai Béla. — Zsigmond Ferenc. 



IRODALOMTÖRTÉNET. 

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

A jelzett összegek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
pénztárosának, Regényi Sándornak küldendők be postautalvá-
nyon (Budapest VII, Barosay-u. 5), vagy a Magyar Irodalom-
történeti Társaság 30309. számú postatakarékpénztár csekk-
számlájára fizetendők be. 

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

Az ismertetésre szánt könyvek és folyóiratok Kozocsa Sán-
dor szerkesztő címére küldendők (Budapest VIII, Rákóczi út 19). 

A folyóirat szétküldésére vonatkozó kérelmek és panaszok 
Regényi Sándor pénztárosnál jelentendők. (Bp. VII, Barcsay-
utca 5.) 

Az Irodalomtörténet Füzetei. 
Szerkeszti: Kozocsa Sándor. 

p. 
1. Fábián István: Az irodalomtörténetírás módszereiről 2 -
2. Va r j a s Béla: Ferenczfi Lőrinc és az első Balassa-kiadás 2'— 
3. Lovass Gyula: Török Gyula 2-
4. Dezsényi Béla: Kovacsóczy Mihály és az első magyar 

napilap terve 2'— 
5. Brisits Fr igyes: Babits Mihály 2 — 
6. Alszeghy Zsolt: Nemzetietlen-e irodalmunknak ú. n. 

„nemzetietlen kora"? 2 — 
7. Agárdi László: Bartóky József az elbeszélő 2-

A füzetek a szerkesztőségben kaphatók! 

Felelős szerkesztő és kiadó: Kozocsa Sándor, Budapest, VIII, Rákóczi út 19. 
39.553. — K. M. Egyetemi Nyomda. Budapest 1941. (F.: Thiering Richárd.) 


