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ahogyan tudnia kell. Ezért kivá-
lóan alkalmas arra, hogy sokan, 
szeretettel olvassák, s minden olva-
sójában fokozott történeti érdeklő-
dést keltsen. Miskolczy Gyula. 

Csánki-emlékkönyv. Csánki Desző 
az Országos Levéltár főigazgatója. 
Élete munkában, küzdelmekben s al-
kotásokban gazdag élet, amelynek 
eddig két nagy eredményét ismer-
tük. Mint tudós, emberfeletti szor-
galommal megírt egy hatalmas 
munkát, amelyet belátható időn be-
lül nem nélkülözhet a magyar tör-
ténelemnek egy kutatója sem: Ma-
gyarország történeti földrajzát a 
Hunyadiak korában; mint tiszt-
viselő, a legnehezebb viszonyokkal, 
kormányok közönyével dacolva, ki-
küzdötte, hogy értékéhez méltó haj-
lékot kapott a világnak méreteiben 
egyik leghatalmasabb, legegysége-
sebb levéltára. Október utolsó nap-
jaiban ünnepelte őt az Országos 
Levéltár ú j épületének megalkotá-
sáért a magyar tudományos világ, 
élén gr. Klebelsberg Kuno köz-
oktatásügyi miniszterrel, aki maga 
is meleg érdeklődését és támogatá-
sát szentelte ennek az ügynek. A 
A „Csánki-emlékkönyv"-et Csánki 
Dezső tiszteletére az Országos Levél-
tár ú j palotájának elkészülte alkal-
mából ajánlotta fel a Magyar Törté-
nelmi Társulat. 

Különösen érdekessé teszi ezt a 
könyvet, hogy gr. Klebelsberg Kuno 
előszavának kivételével minden cik-
két az Országos Levéltár tisztviselői 
írták. A tizenhárom értekezés közül 
egy (Dőry Ferencé) az Országos 
Levéltár megépítésének történetével 
foglalkozik, a többi szerzője érdek-
lődési körére és munkásságára vet 
világot. A történeti módszertan 
körébe tartozik Mályusz Elemér 
értekezése a helytörténeti kutatás 
feladatairól; Kossányi Béla, a ma-
gyar őstörténet munkása, az úzok 
és kománok XI—XII. század tör-
ténetének egyes vitás kérdéseit 
dönti el; Ányos Lajos Budapest 
székesfőváros oklevéltárának elő-
készítéséről számol be, Mayer Béla 
a pápai bankárok magyarországi 
szerepét ismerteti a középkor végén. 
Külön ki kell emelnünk a kitünő 
módszerességgel, széles ismeretekkel 
megírt gazdaság- és közigazgatás-
történeti értekezéseket: Herzog 
Józsefét a magyar kincstár háborús 

hitelműveleteiről Grassalkovich ka-
maraelnöksége idején, Paulinyi 
Oszkárét a só regálé kialakulásáról 
Magyarországon, Jánossy Dénesét a 
fiúmei kikötő kiépítéséről és Föglein 
Antalét Zólyom megye XVI. század-
beli közigazgatásának történetéről. 
Kapossy János alapos művészettör-
téneti értekezése (A m. kir. udvari 
kamara építészei Mária Terézia és 
II. József korában) mellett ugyan-
csak széleskörű levéltári kutatás 
alapján, érdekesen világítja meg 
Lukinich Imre gr. Pálffy János fő-
parancsnoki megbizatásának körül-
ményeit. Fekete Lajos, törökkori em-
lékeink képzett kutatója hódoltság-
kori oszmanli-török helyneveinket 
magyarázza meg, míg Miskolczy 
Gyula legújabbkori történelmünk 
egy életbevágó problémájáról, a hor-
vát kérdésről ad áttekintést kutatá-
sai nyomán. 

Ezek között az értekezések között 
nincs egy sem, amely eredményében 
nem nyujt valami lényegesen újat . 
vagy amelyet módszere és a szerzője 
által feltárt ú j történeti anyag nem 
tesz értékessé. Az Országos Levéltár 
tisztviselő-karát tudományos fel-
fogásában egységes szellem hatja 
át, jellemző tulajdonsága a mélyre-
ható, alapos kutatás megbecsülése, a 
kérdések hiánytalan végiggondolása 
és a történeti élet sokoldalú fel-
fogása. E jelenség mellett nem me-
hetünk el közönyösen, hiszen törté-
netírásunk jövője egyetemi oktatá-
sunk mellett elsősorban nagy köz-
intézményeink, az Országos Levéltár 
és a Magyar Nemzeti Múzeum szel-
lemétől, tisztviselőik útbaigazító mű-
ködésétől függ. 

Az Országos Levéltár tudományos 
irányát igen kedvező világításban 
mutatja be az ismertetett mű. Két-
ségkívül az ünnepelt érdeme, hogy 
munkatársaiban kiápolta, kifejlesz-
tette a tudományos szellem egységes 
vonásait. A tiszteletére kiadott emlék-
könyv hivatalosan mint az Országos 
Levéltár ú j palotájának harcosát 
üdvözli, de egyúttal felül is emeli 
ezen személyének jelentőségét, mikor 
mint a magyar tudományos élet 
egyik vezéralakjának a fiatalabb 
tudós^ nemzedék melegszívű párt-
fogójának és irányítójának vonásait 
rögzíti meg. m—a. 

Akadémia, Múzeum, Egyetem. Bár-
mily vázlatosan is, de illő megemlé-
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keznünk a magyar tudományosság 
e három országos szervének kiadvá-
nyairól. Nem mind érdekli ugyan a 
laikust, de kell, hogy érdekelje maga 
a tény, hogy súlyos anyagi viszo-
nyok és számtalan gátló körülmény 
ellenére sem szűnik meg e tudomá-
nyos tűzhelyek eleven érintkezése a 
nagy nyilvánossággal. 

A M. Tudományos Akadémia, mely 
a háborút követő években oly saj-
nálatos bénaságra volt kárhoztatva, 
minden jel szerint ú j erőre ébredt, s 
következetes, szívós akarattal igyek-
szik pótolni ama gyászos évek kény-
szerű mulasztásait, másrészt pedig 
megmaradni nagy hagyományai 
színvonalán az időszaki kiadványok 
körében is. Almanachját, mely az-
előtt évről-évre szakadatlanul meg-
jelent, de amelyet hosszabb szünet 
után csak tavaly indíthatott meg 
újra, sikerült az idén is kiadnia. 
Szintúgy sajnos hézag után indult 
meg új ra az Akadémiának egy nagy-
multú, ma már huszonötödik év-
folyamát végző folyóirata, a negyed-
évenkint megjelenő Hadtörténelmi 
Közlemények, Gyalókay Jenő szer-
kesztésében. Szerencsésen tető alá 
került ennek ezévi második fele is 
egy egész vaskos kötetet kitevő fü-
zetben. Akadémiánk tudós kiadvá-
nyai közt nem sok van, mely any-
nyira alkalmas lehetne szélesebb 
körök érdeklődését is felkelteni, 
mint ez. Hogy ez állítást illusztrál-
jam, elég lesz csak az említett füzet 
némely cikkének a címét megemlí-
tenem. Lukinich Imre ír itt a szat-
mári béke előzményeiről; olvashat-
juk itt Jellachich tudósítását az 
1849 július 14-i hegyesi ütközetről; 
tanulmány méltatja az 1916-i nagy-
szebeni csata jelentőségét Erdély fel-
szabadításának szempontjából; egy 
másik pedig a magyar huszárok 
haditényeit a világháborúban. Nagy-
közönségünk érdeklődése e tárgykör 
iránt, azt hisszük, kétségbevonhatat-
lan. Miért ne itt, e teljes hitelű és 
nagy utánajárással készült tanul-
mányokból elégítse ki azt; miért 
legyen kiszolgáltatva többnyire csak 
felületes és szenzációt hajhászó hír-
lapi közleményeknek; miért ne ér-
tesüljön szakértő bírálatok révén a 
világháborút egy vagy más szem-
pontból feldolgozó s megítélő kül-
földi kiadványokról? A szakembert 
az is érdekelni fogja, hogy az Aka-
démia e kitűnő folyóirathoz külön 

füzetmellékletként egy Tárgymuta-
tót is kiadott, mely Pilch Jenő össze-
állításában az eddigi huszonöt év-
folyam egész anyagáról szerzők és 
időrend szerinti jegyzékkel szolgál. 

Most jelent meg a mult évre szóló 
Akadémiai Értesítőnek is szeptem-
ber-decemberi füzete s az idei év-
folyam első fele. Azelőtt havonkint 
kaptuk e folyóiratot, most örülünk, 
hogy ha késve, ha összevontan is, 
egyáltalán megjelenhet. Közzé van-
nak téve a mult évre szóló említett 
füzetben az Akadémia ünnepi ülé-
sein elhangzott elnöki megnyitók, 
ünnepi beszédek és tanulmányok, 
melyek id. gróf Andrássy Gyula, 
Madách Imre, Ipolyi Arnold, Csoko-
nai Vitéz Mihály jelentőségét az év-
forduló alkalmából méltatják; itt 
olvashatók a felolvasó üléseken be-
mutatott értekezések kivonatai; a 
pályázatokról szóló bíráló jelenté-
sek; az elhúnyt akadémikusok ra-
vatalánál tartott búcsúztató beszé-
dek; az akadémiai tagok irodalmi 
munkásságának a jegyzékével zárul 
a füzet. A folyó évi január-júniusi 
füzet pedig elsősorban az Akadémia 
ünnepélyes közülésének gazdag anya-
gát tartalmazza: Concha Győző nagy-
érdekű elnöki megnyitóját Az ú j 
nemzetközi jog-ról, mely a füzet vé-
gén francianyelvű kivonatban is 
közzé van téve; Beöthy Zsolt emlé-
kezetét Négyesy Lászlótól; József 
főherceg harctéri naplóiból egy 
részletet; s a főtitkári jelentést. Az 
Akadémia Kant-ünnepén tartott be-
szédek is e füzetben olvashatók, még 
pedig Berzeviczy Albert megnyitó 
beszéde, s Pauler Ákos ünnepi elő-
adása. A pályázatok eldöntéséről 
szóló nagyszámú bizottsági jelenté-
sek közt Vargha Gyula és Szabolcska 
Mihály költészetét jellemzi s ajánlja 
jutalomra a Nagyjutaimi Bizottság 
jelentése. Örömmel látjuk, hogy az 
Akadémiának felajánlott adomá-
nyok jegyzéke is mintegy állandó 
rovatává válhatott már az Értesítő-
nek. 

Negyedévi folyóirat volt azelőtt 
az Irodalomtörténeti Közlemények, 
melyet most Császár Elemér szer-
keszt. Az idén az évi négy füzet 
kettőbe összevonva, közel tíz ívnyi 
terjedelemben jelenhetett meg. Adat-
tára, mely kiadatlan műveket s le-
velezéseket tett közzé, ezúttal is ér-
dekes és változatos. Érdekes például 
Bajza kiadatlan forradalmi költe-
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ményei közt az, mely Görgeyt mint 
hazaárulót átkozza. Ez évfolyam 
hozza Solymossy Sándor nagy tanul-
mányát a Toldi-monda keletkezésé-
ről, melynek főbb eredményeit folyó-
iratunkban Pais Dezső már ismer-
tette; folytatódik a szerkesztő érte-
kezése a negyvenes évek kritikai 
munkásságáról; Kastner Jenő pedig 
Faludi Ferenc olasz versformáit 
mutatja ki. A folyóirat első félévi 
füzete 1923-ról, a másik 1924-ről ad 
„irodalomtörténeti repertoriumot" 
Hellebrant Árpádtól. A repertórium 
nem oly teljes ugyan, mint Helle-
brant régibb összeállításai a Philo-
logiai Közlönyben, de a mai viszo-
nyok között örülünk neki, hogy eny-
nyit is kaphatunk. 

Az akadémiai Emlékbeszédek so-
rozatában újabban Fejérpataky 
László, Tangl Ferenc és Inkey Béla 
„emlékezete" jelent meg Áldásy An-
taltól, Preisz Hugótól, illetve Pálfy 
Mórictól. 

Inkább csak a szaktudóst érdekli 
Schwartz Elemér munkája: Beveze-
tés a hazai német nyelvjáráskuta-
tásba. 

A jövő évi Jókai-centenárium 
egyik legelső hírnöke, s az ünnep-
ségeknek bizonyára bőven kiakná-
zandó anyagtára: Zsigmond Ferenc 
Jókai Mór című kötete, szintén az 
Akadémia kiadásában jelent meg. 
Most csak felhívjuk rá a figyelmet: 
folyóiratunk külön, érdeme szerint 
fog majd vele e rovatban foglal-
kozni. 

A M. Nemz. Múzeum főigazgatója, 
Hóman Bálint, egy programm-adó 
beszéddel foglalta el díszes állását. 
A nyomtatásban is megjelent beszé-
det annak idején napilapjaink is 
érdeme szerint méltatták. Az új fő-
igazgató azóta megmutatta, hogy 
beszéde tettek előhírnöke volt. 

Az említendő Múzeumi Kiadvá-
nyokat még mint könyvtárigazgató 
látta el előszóval; reméljük, hogy 
mostani, még nagyobb tekintélyű 
állásában módot fog találni rá, hogy 
kiváló utóda mennél több ilyen tu-
dós kiadványt láthasson el beveze-
téssel. 

Az említett nagyértékű kiadvány-
sorozat A Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának címjegyzéke. Újabb 
darabjai közül Áldásy Antal ki-
adványa (Címeres levelek. 2. kötet. 

1. füzet) csak a szakembereket ér-
dekli, de azokat teljes mértékben ki 
is elégíti; „Gróf Széchenyi István 
Könyvtára", melynek címjegyzékét 
Bártfai Szabó László állította össze, 
már szélesebb köröket érdekelhet. 
Jól mondja a kötet előszava, hogy 
„e címjegyzék több a sablonos 
könyvtári katalógusoknál. Elsőrangú 
forrásmunka ez, a gyüjtő (Széchenyi 
István) érzés- és gondolatvilágára, 
ismereteinek körére világot vető 
forrásmű". Várjuk is, hogy avatott 
szakember feltárja s megelevenítse 
az adatokat, melyek e száraz könyv-
címek mögött lappanganak. 

A múzeumi könyvtárnak egyik 
megbecsülhetetlen értékű gyüjtemé-
nye az ú. n. „irodalmi levelestár", 
mely közel harmincezer irodalmi 
levelet tartalmaz. E roppant anyag-
nak címjegyzékbe feldolgozásán 
Váczy János, Kazinczy levelezésé-
nek felejthetetlen érdemű kiadója 
fáradozott élete utolsó éveiben. Ha-
lálával e munka félbemaradt s csak 
1922-ben bízatott meg folytatásával 
Rédeyné Hoffmann Mária. Így je-
lenhetett meg aztán az említett cím-
jegyzék-sorozatban IX. darabként 
az „Irodalmi levelestár" című ki-
advány első kötete, mely Váczy ha-
gyatékát is felölelve, nagyobb részé-
ben Rédeyné műve. A kiadvány 
betűrendben halad végig a levélíró-
kon, s mostani első kötete az A be-
tűvel kezdődő nevek levélanyagát 
(összesen 847 levelet) dolgozza fel. 
Hogy irodalomtörténészeink mily 
hasznát vehetik e jegyzéknek, azt 
ők tudják legjobban. De érdekes és 
tanulságos olvasmány ez laikusok-
nak is; a levelek nemcsak külső ada-
tokkal (dátum, író, címzett) vannak 
meghatározva benne, hanem vala-
mennyiről hű, jelentősége szerint 
hosszabb vagy rövidebb tartalmi ki-
vonatot is közöl a kiadvány. A kö-
tetben felsorakozó levélírók közül 
megemlítjük Abonyi Lajos, Ábrányi 
Emil és Kornél, Ágai Ádolf, id. gr. 
Andrássy Gyula, gr. Apponyi Ál-
bert, György és Sándor, Árany Já-
nos, László és Juliska nevét. Az ed-
dig részben kiadatlan levelek közül 
B. Amadé László leveleinek kivona-
tos ismertetései tarthatnak számot 
különösebb érdeklődésre. Nehezen 
várjuk a szép kötet folytatását. 
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Két füzet van még előttünk: a 

budapesti Pázmány Péter-tudomány-
egyetem, kiadványai. Két ünnepi 
beszéd, melyet az egyetem tavalyi 
rektora, Szinnyei József tartott; 
még pedig egyiket az egyetem tan-
évmegnyitó közgyűlésében, a mási-
kat pedig az egyetem újjáalakításá-
nak évfordulóján. Az utóbbit, mely 
nyelvhelyességi kérdésekkel foglal-
kozik, ismerik már olvasóink, mert 
folyóiratunkban jelent meg először. 
E nemben egyike e tanulmány a 
legteljesebbeknek, és a legjobban 
megírottaknak. Mikor szerzője az 
egyetem ünnepén felolvasta, nem-
csak az egyetemi if júság és az al-
kalmi közönség, hanem a négy fa-
kultásnak a nyelvészettől legtávo-
labb álló szakférfiai is oly figyelem-
mel hallgatták, minővel a helyes 
magyarságot tanító értekezések az-
előtt alig találkoztak. A tanévmeg-
nyitó másik beszéd a magyar nyelv-
tudomány történetét adja elő vázla-
tosan, Sajnovics János 1770-ben meg-
jelent nyelvhasonlító munkájától 
napjainkig haladva. E magyar tu-
dományszak fejlődésének minden 
jelentékenyebb mozzanatánál meg-
állapodik, nyomon kísérve a pro-
bléma-körök, célkitűzések és mód-
szerek szakadatlan megújhodását, a 

nemzetközi tudományossággal való 
kapcsolatok erősbödését. A fejlesztés 
művében maga a szerző is hatalma-
san részt vett, s méltán melegszik 
fel tanulmánya végén, mikor a je-
len korhoz érve végigtekint ifjabb 
szaktársai — tanítványai — készülő 
nagy művein, s azon a biztató, se-
rény munkán, mely rokon, történeti 
és nyelvtudományi szakok területén 
is oly biztatóan folyik napjainkban. 
A mai magyar nyelvtudomány 
mindnyájunknak egyik legnagyobb 
büszkesége; ha valahol, e téren el-
értük azt a színvonalat, melyen az 
európai tudományosság legjobbjai 
állnak. E magyar szaktudomány 
vezéregyénisége ajkáról jól esik hal-
lanunk ma az önerőnkbe vetett ren-
dületlen hit és bizalom felemelő sza-
vait, mikkel tanulmányát végzi: 
„Ellenségeink meghúzták fejünk fö-
lött a lélekharangot; ennek a szava 
a tudomány munkásainak nem a 
megdermedés hirdetője volt, hanem 
serkentő harangszó. Műveltségünk, 
műveltségbeli felsőbbségünk meg-
tartásának életbevágó volta az ő 
lelküket áthatotta, és szép szólamok 
hangoztatása nélkül megfeszített 
erővel láttak a munkához. Ezt tegye 
minden magyar!" 

M. N. 
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