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MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK AZ 1891—2-IKI 
KÖZÉPISKOLAI ÉRTESÍTŐKBEN. 

— Első közlemény. — 

1. Codex-irodalmunk példái s a Példák könyve. 1—28. lp. 
(A cistercita rend bajai főgymn.) Szerzője H o r v á t h C y r i 11, ki mint 
a középkori magyar irodalom szorgalmas búvára, már több számottevő 
forrástanulmányt írt e körből. Czíműl írt értekezésében először néhány 
példát közöl, minőket a középkor klastromi írói sűrűen szőttek mun
káikba — vallás-erkölcsi tanulságul, buzdításul. Legtöbbje száraz és szín
telen, de némelyiken, mely talán még India ősmeséiből származott át, 
a költészet melege s naivsága is áttetszik. Hogy a közlőiteken kívül 
nagy számmal találhatók köztük együgyű és triviális példák is, ezt 
Beöthy következtetésével (hogy ez »a kolostori élet sülyedt korszakára 
mutat«) szemben úgy magyarázza, hogy a kolostor lakói a test sanyar
gatását hirdetvén, a gondolati kísértés ellen is küzdöttek, a példákat 
elrettentésül idézték s ezek czélzata, felfogása »mindenkor tiszta és 
erkölcsös«. A czélzat lehetett ilyen, de hogy többször a lázas képzelet 
félszeg felfogása s a kor ízléstelensége is megnyilatkozik bennük, azt 
bizonyára a szerző sem tagadhatja. A 2-ik fejezet igen tanulságos. 
A szerző nagy szorgalommal összejegyzi benne a codexek példabeszédeit 
czímök, tárgyuk s helyük pontos megjelölésével. Az Érdy-, Érsekújvári-, 
Tihanyi-, Kazinczy-, Horvát-, Debreczeni-, Teleki-, Sándor-, Bod- és 
Lobkovits-codexekből összesen 121 példát jelöl meg ekkép. Nem teljes 
ugyan a gyűjtemény (a szentírási példákat, mivel úgyis ismeretesek, 
egészen mellőzte), de így is érdekes; megtaláljuk köztük több újkori 
költemény meséjét, mely az egész világirodalmat bejárta. (Ilyen pl. 
Péczeli »Király és kapás« ez. költeményének meséje a Fokus kovács 
történetéből az Érsekujv. codexben.) A III. fejezet egészen, a »Példák 
könyvé «-vei foglalkozik, melynek kéziratából egy lap hasonmást is közöl 
mellékletül. Horváth kimutatja, hogy a P. k. nem más, mint a Herold
féle »Speculum exemplorum« szabad átdolgozása bizonyos válogatással. 
Néhányat összevet közűlök, s ez kétségtelenné teszi állítását. De van a 
codexben egyéb is, nemcsak példa, s van benne máshonnét vett példa 
is. Három csaknem szószerint egyezik az Érsekujvári-codex szövegével. 
Mindkettőt apáczák írták, a Péld. könyvének jó részét Ráskai Lea, az 
Érs. codexet Sövényházi Márta ; a két codex találkozó helye minden
esetre az érintkezést bizonyítja. Ha az utóbbi is a margitszigeti klastromhoz 
tartozott, akkor — mivel ennek lakói 1529-ben hagyták el a szigetet 
s Nagyváradra mentek, másfelől mivel az Érs. codexet 1531-ben fejezték 
be: ennek íratása helyéről és íróiról is tudunk némi közelebbit. Ez csak 
föltételes következtetés ugyan, de még több adatunk nincs, elég figye
lemreméltó, mely megkönnyítheti a további vizsgálatokat. 

2. Szent László király a magyar költészetben. 1—99. lap. 
(A kegyes tanítórend budapesti főgymn.) Szerzője P i n t é r K á l m á n . 
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írására alkalmat a nagy király szentté-avatásának hétszázados évforduló 
ünnepe adott. A terjedelmes dolgozat bevezetésében röviden megismerteti 
a szerző Sz. László életét és históriai jellemét. Aztán áttér a költészetre. 
Sorra veszi s röviden elbeszéli a Sz. László nevével kapcsolatos mondákat 
s szorgalmasan összegyűjti mindazt, a mi reá a régi s újkori népköl
tészet hagyományaiban s az egyházi költészetben fenmaradt. Majd az 
újkori műköltészet alkotásait vizsgálja. Részletesen méltatja Garay epikai 
s Czakó drámai munkáját, egyenkint felsorolván a hős jellemvonásait; 
felfogása, ítélete különben a régi nyomokon jár. Vörösmarty Cserhalomjá-
nál Erdélyi s Toldy kritikáit iparkodik megczafolni, de érvei nem elég 
erősek. Majd Szász K. Salamonjára tér, kiemeli szépségeit, de megrójja 
subjectivitása bevitelét a »papok csele« megítélésében. Arany »Sz. László 
füvé«-ben különösen a tárgyilagosságot, s a kor- és jellemfestő erőt 
dicséri. Tompa, Kuthen és Szülik egy-egy költeményének rövid ismertetése 
után felsorolja 'az újabb kath. költők műveit. Végül néhány példában 
összeállítja a nagy költők egyes rokonhelyeit, a mi az ifjúság kikép
zésére igen tanulságos. Egészben véve, bár a szerző újat nem sokat 
mond, megvan dolgozatának az az érdeme, hogy az e tárgyra tartozó 
anyagot mind összegyűjti, s alapúi szolgálhat erősebb kritikai tárgyalásra. 

3. A magyar nyelv és szellem királyaink udvarában. 3— 79. íp. 
(A temesvári áll. főreálisk.) Dr. B e r k e s z i I s t v á n t ó l . Igen tartal
mas forrástanulmány, melyben a szerző felhasználja a régebben s újabban 
közzétett hazai s külföldi okirat-gyűjteményeket, a tárgyát érintő kisebb-
nagyobb értekezéseket, a nem. múz. kézirattárát stb. Az Árpádok korát, 
a mikor a köz- és magánélet mint a királyi udvar nyelve természet
szerűen tiszta magyar volt, — csak röviden érintve, áttér a vegyesházi 
királyok korára. Kimutatja, hogy királyaink — a kevés ideig uralkodó 
Albertet és II. Ulászlót kivéve — mind tudtak magyarul, s ha koronkint 
nagyobb számú idegen tartózkodott is udvarukban, ez mindig magyar 
jellegű volt. Magyar volt az országgyűlések, törvénykezés, megyei köz
igazgatás nyelve, mert nemcsak ekkor, hanem egész a XVIII. századig 
nem volt magyar nemes — még Horvátországban sem — a ki magyarul 
nem tudott volna. Sőt a legtöbb nem is tudott más nyelvet. Latinul 
még a legfőbb törvényszék bírái sem mindig tudnak; a magyar tanács
kozások eredményét itt is, az országgyűlésen is fordítják latinra. A magyar 
nyelv közjogi fontosságát jellemzően bizonyítja, hogy a főbb elöljáróknak 
még a német lakosságú Budán is kellett magyarul tudniok. A magyar 
nyelv köz- és magánéleti szerepe a mohácsi vész után sem változott. 
Báthory István nádor sem latinul sem németül nem tud, németül még 
Mátyás bécsi helytartója, Szapolyai István gróf sem tud, s a XVI. század 
folyamán mindössze két főúr: Nádasdy Tamás és Pálffy Miklós beszélnek 
e nyelven. Latinul is jóformán csak a papság tud. Ilyen körülmények 
között lépnek a magyar trónra a Habsburgok, kik e szerint csak tol
mácscsal szólhatnak a rendekhez. Az egymás meg nem értésének első 
következménye a bizalmatlanság, aztán az elégedetlenség és gyűlölet 
lesz. A század végéig majd minden országgyűlésen kérik, utóbb köve
telik, hogy az uralkodók tanulják s gyermekeikkel tanultassák az ország 
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nyelvét s lakjanak közöttünk. A XVII. századbari nyílt Háborúban tör 
ki az elégületlenség, s ez végkép elhidegíti egymástól az uralkodóházat 
és magyar alattvalóit. A XVIII. században újra kezdődik a kérés ~á bent
lakás iránt, de csak az 1790/1. • országgyűlésen nyilatkozik ismét 
erélyesebben az óhaj a nyelv megtanulása iránt. Mégis hosszú félszázad 
küzdelmébe telt, míg lépésről-lépésre haladva, a nemzeti nyelvet ősi jogaiba 
iktathatták rendeink. E háromszázados küzdelmet a szerző az orsz. gyűl. 
actákból, emlékiratokból s egyebünnet merített bő adatokkal, történeti 
hűséggel s hazafias hévvel rajzolja meg. Fölemlíti az enyhítő körül
ményeket is, melyek a királyokra fölöslegessé vagy terhessé tették a 
magyar nyelv tanulását, mert egyéb országaik miatt úgyis több nyelvet 
kellett tanulniok, a magyarság pusztulóban volt, nyelve fejletlen s mind
inkább kiszorította a latin. A következő fejezetben sorba veszi a királyokat, 
s történeti adatokkal bizonyítván a régi német gyűlöletet, bő adatkész
lettel mutogatja, mily kevés szerepe volt nyelvünknek az udvar körében. 
Különösen érdekes a XVIII. század, melyből élénk korfestő képeket 
rajzol; sok tekintetben szétoszlatja a hagyományos balhiedelmeket, s 
egyben derültebb, másban sötétebb világításban tünteti fel a viszonyokat. 

4. A-Szigeti veszedelem és Zalán futása. 3 —14. lp. (Budapesti 
VIII. ker. közs. főreáliskola.) Irta N ó v á k S á n d o r . A szerző — úgy 
látszik — egyik iskolai előadását foglalta írásba, felhasználva hozzá 
forrásokúi a föntebbi művekről írt s közkézen forgó tanulmányokat és 
iskolai könyveket. Ezekről a dolgozat elején lelkiismeretesen be is számol; 
de már a felhasználásuk nem oly lelkiismeretes. Mivel az értekezés nem 
önálló vizsgálat eredménye, nem is szólnánk róla, ha itt-ott ellenmon
dásokon nem akad meg szemünk. A 4. lapon azt mondja: »Vörösmarty. 
tárgyválasztása szerencsésebbnek látszik«. Nyomban kifejti aztán »a tárgy 
lényeges fogyatkozásait« s Vörösmartynak azt a bűnét, hogy a mondában 
nem találván elég mythost, maga »teremtett mythologiát« s ez a szerző 
szerint »a legnagyobb tévedés, mit eposz-költő elkövethet«. Áttérve a 
Szigeti Veszedelemre, azt mondja, hogy ez »szintén jól választott tárgy«. 
(5. lap.) Pár sorral lejebb ismét: »Zr. eposzának tárgya tehát költői 
alakításra legalább is oly alkalmas mint a Vörösmartyé«. (Ugyan hol 
itt a logika!) Persze Zrínyinek »mythologiát sem kelle teremtenie, kész 
anyag állott rendelkezésére, sőt e részben példányképek nélkül sem 
szűkölködött«. (5. lap.) A szerző annyi fáradságot sem vesz, hogy 
maga vonná ki a két mű tartalmát, hanem kényelmesebbnek találja 
Beöthy iskolai könyvét idézni. Ezek láttára nem csodálhatjuk az ilyen 
megjegyzést (Zrínyinek ama soraihoz, hogy a szultán egy rejtek-sátorból 
nézi s hallgatja a dívánt): »Nem tudom, hogy Istvánffy krónikájában 
e körülmény fel van-e említve? (9. lap.) Ez egy cseppet sem fontos 
ugyan, de ha a szerzőt annyira érdekelte e tény historicuma, mint fővá
rosi tanárnak csak módjában lett volna valamelyik közkönyvtárban meg
nézni Istvánffy krónikáját! — A két mű aestheticai méltatása is gyönge 
összefoglalása az ismert Ítéleteknek; néha azonban addig forgatja, variálja 
ezeket (pl. a csataképeknél a 12. lp. vagy az összefoglalásnál a 14. lapon), 
hogy jellemzése merő szójáték mélyebb tartalom nélkül. 
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5. A Toldi-kérdés és Arany János Toldi-trilogidja. 3 — 96. Ip. 
(A kegyes tanítórend szegedi főgymn.) Szerzője S z i n g e r K o r n é l . 
A terjedelmes dolgozat felöleli a kérdés egész irodalmát. Első harmadában 
vizsgálja a Toldi alakjára vonatkozó följegyzéseket, a régibb véleményeket 
s az újabb kutatások eredményeit. Ez az összefoglalás elég ügyes, a 
mennyiben a főbb dolgokat áttekinthetőleg ismerteti; de megjegyzésünk 
van a tárgyalásmódra. A bevezető sorokban ezt mondja a szerző: »Nem 
illik a nagy tudósok véleményeit csak úgy futólag érinteni, mint kézzel
fogható ostobaságokat lenézni, mint tették ezt néhányan értekezéseikben, 
mert ez a legrútabb hálátlanság azok iránt, kik a kérdésre tulajdonkép 
először hívták fel a figyelmet, kik minden képzelhető feltevést alaposan 
megvilágítottak, a kérdést lépésről-lépésre tisztázták« stb. Ezek a, mondjuk 
körűitekintő paedagogus szavai. Most nézzük néhány lappal hátrább 
hogyan nyilatkozik ugyanaz a szerző mint író a »nagy tudósok« véle
ményéről. »A mese vándorlásáról is vannak kézzelfogható adataink. Ez 
az, a mit Toldy szem elől tévesztett.« 9. Ip. (Milyen »kézzelfogható« 
annak a szegény Toldynak rövidlátása!) Az összehasonlításnál Greguss 
is »téves alapra helyezkedett, a mennyiben nem a mondára, hanem 
Arany Toldijára támaszkodott;« (15. Ip.) »a testvérgyűlölet és a hű 
szolga — merőben elhibázott összehasonlítások«, holott »összehasonlítást 
csakis lényeges vonások alapján szabad eszközölni és soha a mellék
körülmények alapján«. 16. Ip. (Ki hitte volna, hogy ezt a közérvényű 
igazságot Greguss nem érte föl szegény eszével!) Heinrich »mintha maga 
is érezné véleménye valószínűtlenségét«, 17. Ip. (Hogyne érezné, mikor 
maga megmondja, hogy »csak szerény adalékot« kivan adni s épen nem 
hiszi, hogy ezzel megfejtette a kérdést.) Szóval, valamennyinek az a baja, 
hogy nem tudták 1854—1879-ig kitalálni, mit fog Szilády fölfedezni 
1882-ben! S midőn lámpával kezében, bűnül olvassa fejökre, hogy 
sötétben botorkálnak, ugyanabba a hibába esik, a mitől a bevezetésben 
maga óvta tanítványait. — Ezek után a 30. lapon áttér Arany trilógiájá
nak fejtegetésére. Ismerteti keletkezése történetét, fogadtatását, majd az 
egyes résznek tartalmát, a cselekvény és jellemzés módját; végül — 
sok ismétléssel — újra előveszi az egyes személyek jellemrajzát, s 
utoljára — röviden — vizsgálja az előadás, nyelv és verselés saját
ságait. A kezdő író mohó itéletvágya itt is többször előtör (különösen 
a Toldi-szerelme gyengéinek fölfedezésében!), de a mennyiben a szerző 
szorgalmasan egybegyűjti az eddigi vizsgálatok eredményeit, tanulmánya 
alkalmas tájékoztató a kérdés irodalmában. 

B. F. 




