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Budapesti Szemle . 1912. évf. 1. szám. január. — Beöthy Zsolt: 
Széchenyi magyarsága. Széchenyinél magyarságban nem volt senki sem 
nagyobb. Szellemében forr össze legtökéletesebben a nemzetiség és niíve-
lődés gondolata ; a ku l tura fogalmát ő terjeszti k i elsőben a nemzeti élet 
minden viszonyára. Két gondolat az, amit nemzete lelkében meggyöke-
reztetni törekedett . Egyik a nemzeti egység. Egység az érzésben, nyelv-
ben, munkában, célokban. Ebben van erőnk. De a nemzetben, hogy erejét 
a ráváró munkára fordítsa, bizalmat kellett ébreszteni a munka sikere 
iránt. Ennek a h i te a másik motivum, mely Széchenyit vezette. Nem-
zeti érzésénél és hi ténél fogva talált u ta t kortársai szívéhez. így magá-
hoz kapcsolván nemzetét , fölemelte hivatása felfogásának nálunk addig 
ismeretlen magasságába. Rámutatva arra, hogy míg a múltban a nyugoti 
míveltség hadi védelme volt feladatunk, a jövőben magának a kul túrának 
szolgálata vár ránk. Amíg világosan látta nemzete ú j útra indí tásának 
nehézségeit, ép annyi ra tisztában volt veszélyével. Erősen ostorozta a 
kozmopolitizmust, m i n t a nemzeti elvénhedés jelét. Hogy létének érzelmi 
gyökere mi ly erős volt, ennek tanúja irodalmi munkássága is, melynek 
három tipikus jelentőségű darabja : a Hi te l , a Kelet Népe és a Blick. -
Takáts Sándor : A budai basák magyar íródeákjai. A magyar író-
deákok a XVI. és XVII . század névtelen irodalmi férfiai, a magyar nyelv 
kiváló művelői. Azt a sok ezer levelet, melyek nagyja ink neve alat t köz-
kézen forognak, egytől-egyig ők írták. Az úri mód elengedhetlen föltétele 
ekkor a jó deák. I roda lmi szempontból azért nevezetesek, mert a XVI. 
században ők a magya r stilus mesterei. A török nyelv szóvirágait ma-
gyar formában adták vissza, a keleti észjárást nyugot i köntösben. A tőlük 
ír t levelek helyesírása közel áll a maihoz. Figyelemre méltó jelenség, 
hogy a basák magyar deákjai igen sok török szót honosítottak meg ná-
lunk. Török könyveket is olvasgattak. Bizonyos, hogy a magyar vég-
házakban oly sokszor dalolt török eredetű vitézi és virágénekeket a 
basák deákjai fordí tot ták magyar nyelvre. Talán az ő érdemük, hogy Ba-
lassa Bálint figyelme is ráterelődött ezekre. Érdeklődésüket az irodalom 
iránt muta t j a az is, hogy a por tán élő tolmácsok a mi követjeinktől 
ajándék helyett könyveket kértek. Nevezetes köztük az 1603 tá ján élő 
Balázs deák, Buda város deákja. Papp Ferenc: Kemény «Élet és ábránd» 
c. regénye. I rodalmi esemény, hogy a br. Kemény család pusztakamarási 
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levéltárából előkerült Kemény Zsigmond Élet És Ábránd című regényének 
kézirata. A regényt eddig elveszettnek hitték. Az ide vonatkozó eddigi 
nézetek ismertetése után Papp Ferenc megállapítja, hogy Élet és Ábránd 
mind jellemzés, m ind kompozíció tekintetében Kemény költészetének egyik 
legjelesebb alkotása. Hogy elkészülése után rögtön nem jelent meg, ennek 
oka a politikai viszonyokban rejlik. Az állami élet nagy mozgalmai kö-
zött Kemény megfeledkezett róla. A regény eredetileg négy könyvre osz-
lott . Előszava elkallódott, de tar ta lmára következtetni lehet. Benne a 
költő saját költészetét jellemezhette, inkább Ígérve a lélek belső életének 
rajzát, mint a külső események történetét. A regény első könyve Camoens-
nek s szíve választottjának, Catharina De Ataydenak búcsúzását festi. 
A második könyv a 20 évvel későbbi dolgokról szól, melyek Camoensnek 
hazájába való visszaérkezése u tán történtek. A harmadik és negyedik 
könyvben Sebestyén királynak afrikai hadjáratáról s Portugália bukásáról 
van szó. A regény kézirata 254 lapból állhatott s körülbelül 32 lapnyi 
szöveg veszett el. Bevezető része már meg is jelent a folyóiratban s 
most következnek folytatásai. — Az Értesítő rovat keveset nyúj t . H á r o m 
szerző öt könyvet ismertet. Az öt könyv közül kettő magyar kiadvány : 
a Goldziher-emlékkönyv és Tuzson János növénytana. 

Egyetemes Phi lologiai Közlöny. 1912. évf. 1. fűz. január. — 
Király György : Mikes Kelemen fordításai. Mikes, mint fordító, a gyön-
gébbek közül való, pedig munkáinak túlnyomó nagyrósze fordítás. Ezek a 
fordítások liárom csoportba oszthatók : 1. novellák, 2. útirajzok, 3. vallás-
erkölcsi művek. Leggazdagabb az utolsó csoport. Forrásainak kinyomozá-
sában Szilasi Móric, Kún Sámuel s különösen Dézsi Lajos szereztek érde-
meket. Most Király György újabb eredményekről számol be : megtalál ta 
Mikes három fordításának forrását. (1. I f jaknak Kalauza : Charles Gobinet 
1655. évi francia oktatásai után. 2. Krisztus Jézus Élete : Nicolas Le 
Tourneux 1678. évi francia életírása után. 3. Keresztyéneknek Tüköré : 
Nicolas De Melicque 1693. évi francia kötete után). Eszerint ma már Mikes 
valamennyi fordításának ismerjük külföldi eredetijét, egy kivételével. (Epis-
tolák És Evangéliumok.) — Kohányi Menyhért : A Nagy Sándor-monda 
magyar fordítása. Haller János magyar fordításával s ennek a lat in ere-
detihez való viszonyával foglalkozik. Haller ál talában pontosan, szöveg-
szerint fordított, lielyenkint azonban rövidítgette s tömörebbé tet té a latin 
szöveget. — A Hazai Irodalom rovatában Oroszi József ismertet i Farkas 
Zoltán könyvét. (Bajza József élete és művei.) Jó esztétikai készültségű, 
de felületes irodalomtörténeti tudású író munká jának mondja. Alszeghy 
Zsolt és Elek Oszkár a Petőfi-könyvtár XXI. és XXII . kötetét ismertetik. 
(Baróti Lajos : Petőfi a ponyván. Péterfy Tamás : Petőfi-regék. Lenkei 
Henrik : Petőfi és a természet.) Zolnai Béla Szabolcsi Lajos füzetét bírálja. 
(Nagy Ignác vígjátékai.) — A Programmértekezések rovatában Kristóf 
György (Földesi Gyula : Petőfi. Веке Boldizsár : Petőfi hazafias lírája.) és 
Alszeghy Zsolt (Perényi József : Dugonics András Trinumm usa. ) ismerteté-
seit olvassuk. — A Vegyesek között Alszeghy Zsolt elmondja egy latin is-
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koladráma tar ta lmát . A darab a mohácsi vészről szól s 1752-ben színre is 
került a nyi trai piar is ták gimnáziumában. Gálos Rezső k imutat ja "Verseghy 
két versének német eredetét. Dobóczki Pál rövid egybevetést ad Verseghy 
egyik regényének, a Ivülneki Gilmétának francia-német forrásáról. Bothár 
Dániel Hajnóczy József életéhez közöl ú j adatot. Egy névtelen a Felvinczy-
féle Comico-Tragédia kéziratos szövegtöredékére hívja fel a figyelmet. 

N y u g a t . 1912. évf. 1. szám. január . - Schöpflin Aladár : Magyar 
lírikusok. Vajda János. Eeális megfigyelésre való képtelenség, beteges 
érzékenység s akara th iány adja meg a magyarázatát Vajda emberi különc-
ségeinek s költői sajátságainak. Embergyűlölete nem belső meggyőződés 
eredménye, hanem a világot nem ismerő, élhetetlen, összeférhetetlen ter-
mészetű ember bosszankodása. Csak a líra való neki. Elbeszélő költemé-
ményei nagyrészt sikertelen utánzatok ; az egy Alfréd Regényében van 
némi nyoma az átélésnek. Lírá ja alapja a heves, állandóan túlfeszítet t 
indulat. Hazafias versei közül csak A Virrasztók emelendő ki, melybon a 
költő korai kiábrándultsága egybeolvad a kor hazafi-hangulatával. Szerelme 
érzéki természetű zsörtölődés, mely költészetében a küzködés páthoszával 
szólal meg s a szenvedélyes [féltékenység vívódásai közt olykor filozófiai 
távlatokba zeng ki, de csak igen későn, a visszaemlékezésben tisztul har -
monikussá. (Húsz Év Múlva.) Szerelmi költészete első hangja irodalmunk-
ban a modern szerelemnek. Nem lévén megfigyelő, természeti képei csak 
általánosságok, vagy szimbolumok ; néha azonban a természeti hangula to t 
finoman érzékeltetik. (Nádas Tavon.) Filozófiája nincs. A metafizika e lemi 
kérdéseivel viaskodik s a megnyugvás tisztult hangjá t csak utolsó versei-
ben találja meg. Általában Vajda nem bír a művészi alkotáshoz szükséges 
higgadtsággal : költeményei közt fölötte ritka a művészi egész. Nagy tehet-
ségű, de mindvégig kiforrat lan költő, a lángész és kontár megdöbbentő 
keveréke. 

Uránia. 1912. évf. 1. szám. január. — Gálos Rezső: Magyar vonat-
kozású német drámák. A cikkíró adatokat közöl Heinrich Gusztávnak a 
német költészet magyar elemeit tárgyaló értekezéséhez. Részletesebben 
ismerteti Zentler Károly Frigyes darabját, melyet 1794-ben adtak elő 
Bécsben : Die Schöne Ungarin Oder Das Pasquill címmel. Hőse egy 
Zoskalla nevű magyar asszony, aki boldoggá tesz egy nyomorgó költőt. 
Ennél a vígjátéknál érdekesebb Halem Gellért Antal szomorújátéka, a 
Johanna Von Neapel, mely 1794-ben Berlinben jelent meg. A darab Nápolyi 
Johannáról , Endre magyar királyfinak nejéről szól. Hogy a szerző honnan 
vette a magyar vonatkozású adatokat, azt a cikkírónak nem sikerült ki-
nyomozni. Érdekes anakronizmus, hogy a darabban Petrarca és Boccaccio 
is szerepelnek.— Gerencsér István: Ányos Pál. Ányos életrajzi adatainak 
áttekintése után Ányos költészetének elemzését kapjuk. Ányost, a költőt, 
a következő vonások jellemzik : érzékeny hangulat , a subjectivités erősebb 
mutatkozása, természetszeretete, festőiség, hazafiasság és viszonylagos 
formatökély. 


