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ALEGREGIBB MAGYARNYELVŰ NYOMTATVÁNYOK. 

Erdős i Sylvester J á n o s két ú j o n n a n előkerült munká já ró l . (1527.) 

A magyar szellemi törekvések fejlődésében van egy korszak, 
melynek művelői Rotterdami Erasmust (1467 okt. 27—1536 júl. 12.) 
vallják mesterüknek, az ő eszméit hirdetik az egyházi és az iskolai 
életben, műveit nemcsak forgatják, hanem fordítják is. E korszak írói 
tulaj donkép humanisták, s így folytatói a Mátyás király alatti és halála 
utáni hazai humanista törekvéseknek. Másrészről azonban hitujítók 
abban az értelemben, ahogy azt Erasmus 1510—20 közt megjelent 
műveivel tervezte. Erasmus munkáiban, így a többi közt egy 1515-ben 
megjelent művében hirdette, hogy kora minden bűnének, visszaélé-
sének főforrása a biblia nemismerésében van. Hogy e bűnök, vissza-
élések megszűnjenek, olvasni és olvastatni kell a bibliát. «Omnibus 
qui beati velint esse, meditandum est in lege Domini.» S hogy az Úr 
testamentomát ki-ki olvashassa, le kell fordítani a bibliát a nemzeti 
nyelvekre. «Legant et idiotae legem Domini quacumque lingua» (lásd 
Ersch—Gruber, Encyklopädie, Erasmus 169). 

Ahhoz azonban, hogy az írók lefordíthassák, hogy így ki-ki 
olvashassa, a biblia helyes szövegére és értelmezésére van szükség, 
így adja ki Erasmus 1516-ban a maga latin-görög Uj testamentomát 
(címe : Novum Instrumentum, a második kiadástól 1518-tól Novum 
Testamentum), 1518-tól pedig az uj testamentomi könyvek Paraphra-
ses-eit. A magyar erazmisták ezeket az Erasmus-íéle szövegeket for-
dítják. így Komjáthy Benedek «Az Zenth Paal leveley magyar nyel-
ven» (Krakkó 1533) Erasmus szövegének a fordítása, ugyanígy Pesthy 
Gábor «Nouum testamentum »-a (Bécs 1536) is. Mint hitujítók, e ma-
gyar erazmisták előkészítői nálunk a reformációnak, s egy részük 
később csatlakozik is az újabb, a radikálisabb irányhoz. A magyar 
erazmistáknak nagy és sikeres munkássága alapján módosítanunk kell 
majd azt a ma eléggé elterjedt nézetet, mintha a reformáció nálunk 
először a határszéleken, a szász királyföldön és a német Szepességen 
terjedt volna el, vagy azt, hogy német kereskedőink útján ismerked-

Irodalomtörténet. 19 
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tünk volna, meg a reformáció tanaival. A magyar erazmisták sokkal 
jobban és korábban készítették elő erre a talajt, a politikai viszonyok 
még sokkal kényszerítőbben hatottak, semhogy ne itt keressük a 
reformáció terjedésének első okait, 

A magyar szellemi törekvések ez erazmista irányára Rupp Kornél 

(hívta fel a figyelmet (1. Tanulmányok c. kötetét), s az irány főesz-
méit Szilády Áron fejtette ki (1. «Pesthy G. Nouum Testamentum» 
kiadása Jegyzetek c. fejezetét s különösen a 10. s köv. lapokat), a 
magyar szellem fejlődése történetébe pedig Horváth Cyrill állította be 
(1. Magy, írod. története I. 397. s köv. lapjait). Az ő műveikből ki-ki 
láthatja, milyen sokan voltak nálunk Erasmus hivei 1510—20—30 

I táján. Ez erazmisták egyik legnevezetesebbike Henckel János, II. Lajos 
király feleségének, Máriának udvari papja. О róla írja egyik kortársa 
1526-ból: «Nullus est liber Erasmicus, qui in huius bibliotheca non 
habeat principem locum, neque grauatur sí decies eadem in lucem 
detur, coemere» (1. Szilády Pesthy kiadását 14. lp.). S hogy maga 
Erasmus is mily sokra tartotta Henckelt, bizonyítja «Vidua Chris-
tiana» с. műve, amelyet 1529-ben özvegy Mária királyné vigasztalá-
sára írt 1 s amelyben Henckel-ml ezt mondja : «Ut autem hunc Li-
bellum tibi nuncuparem, nec semel nec frigide per litteratas hortatus 
est, singulari pietate vir Joannes Henkellus, cujus egregiam industriam 
praedicandi veritatem Euangelicam alit tua benignitas» (lt. Erasmi 
Opera omnia. Lugd. В. 1704 Tom. V. 766). 

Szilády és Horváth C. műveiből azonban nemcsak azt lehet látni, 
mily sokan voltak hazánkban 1510—30 között Erasmus hívei, hanem 
azt is, mik voltak ez erazmisták főtanai az egyháziak, illetőleg a vallá-
siak terén. Az alább ismertetendő két mű amellett bizonyít, hogy a 
hazai erazmisták mesterüknek az ismeretszerzésre vonatkozó tanait is 
terjesztették. 

Erasmus az ismeretszerzésre, a tanulásra vonatkozó főelveit «De 
ratione studii et pueris instituendis» c. művecskéjében (1. Ersch— -
Gruber, Erasmus 162. lp. ; a mű először 1512-ben, esetleg 1509-ben 
jelent meg, uo. 202.) írta meg. Szerinte minden ismeretszerzés két 
részből á l l : nyelvi ismeretből és a dolgok lényegére ható tárgyi isme -
rétből. A fő, amire törekedni kell, a tárgyi ismeret. Ezt azonban csak 
úgy lehet elérni, ha előbb birtokába jutottunk a nyelvi ismereteknek. 
Először tehát jól meg kell tanulnunk latinul és görögül, még pedig 
azért e két nyelven, mert ezeken a nyelveken van megírva mindaz, 

1 I t t említem, hogy I. Ferdinand neje, Anna királyné halálára, aki 
tudvalevően II . Lajos királyunk nővére volt, E. Sylvester János is ír t latin 
ós görög epi taphiumot (lásd Hegedűs István, Akad. Ért . 1910, 177. lp.). 
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amit egyáltalában érdemes tudni. A tárgyi ismeretek szerzését a 
grammatika alapos tanulásának kell megelőznie. 

A grammatika esak a legszükségesebb tudnivalókat tartalmazza, 
kevés szabály, kevés, de világos és kifogástalan példa legyen, úgy 
hogy az elemeket aránylag rövid idő alatt lehessen megtanulni. 
Semmiesetre se helyes Erasmus szerint azon tanítók eljárása, akik 
egy egész esztendőn vagy pláne esztendőkön át tanítják a nyelvtani 
szabályokat. 

A grammatika legszükségesebb tudnivalói után Erasmus a latin-
görög nyelven való beszélés készségének elsajátítására olyan műveket 
ajánl, amelyekben párbeszédek (colloquia) vannak, végül pedig jól 
irott latin művek gondos olvasását tanácsolja. Ezen az uton juthat 
Erasmus szerint a tanuló olyan nyelvi készséghez, amelynek segítsé-
gével aztán az igazi tudásnak, a tárgyi ismeretnek a megszerzésére 
térhet át. 

Hogy e pedagógiai elvek közül mit és mennyit vett át Erasmus 
humanista elődeitől, s mi és mennyi ezek közül az ő saját eredeti 
elve, nem kutatjuk. Azt azonban szeretnők tudni, hogy a tanulásnak 
e kezdő fokán minő szerepet juttatott Erasmus az anyanyelvnek. 
Erről azonban ő, aki a latin-görög nyelven kívül minden más nyelvet 
barbárnak tartott, nem nyilatkozik (vö. Ersch—Gruber, Erasmus 163). 
Az 1520—30-as évek erazmista szellemben szerkesztett tankönyveiből 
azonban látható, hogy az Erasmus követelte nyelvi készség megszer-
zése a tanulásnak a kezdő fokán az anyanyelv segítségével történt. 

Hogy a fentebb vázolt pedagógiai elveket a tankönyvek írásával 
maga Erasmus is igyekezett megvalósítani, bizonyítják «De octo par-
tium oratíonis libellus» (első kiadása 1515 1. Ersch—Gruber, Erasmus 
204., e művet nem láttam), valamint «Familiarium colloquiorum for-
mulae» (első kiadása 1518-ban, u. o. 205.) c. művei. Voltak azonban 
követői is, akik az ő szellemében tankönyveket írtak, ilyen volt a 
többek közt Hegendorff Kriszloforus (vö. Ersch—Gruber, Erasmus 
203. lp.), s ilyen Heyden Sebald is. 

A magyar erazmisták már most nemcsak a szentírás fordításában 
követték híven Erasmust, hanem hű tolmácsai voltak pedagógiai el-
veinek is. Ennek kétségtelen bizonyítéka az a két, Krakkóban 1527-
ben nyomtatott latin nyelvű, német-lengyel-magyar értelmezésekkel is 
ellátott tankönyv, amelyeket az alábbi sorokban óhajtok bemutatni. 

A két nyomtatvány felfedezése történetét részletesen elmondom a 
Magyar Könyvszemle 1912. évi 2. füzetében. Itt csak annyit kell 
megjegyeznem, hogy e két mű egy kolligátumban maradt reánk s e 
kolligátum a danzigi Stadtbibliothek tulajdona. A kolligátumot az 
irodalomban Miaskowski Kazimierz ismertette először (vö. a lembergi 

19* 
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Pamietnik Literacki 1906: V. 434—436), mi azonban reá Fritz Jó-
zsefnek a «Neue Jahrbücher für das klass. Altertum» stb. híradása 
alapján lettünk figyelmessé (1. Irodalomtörténet I. 218). E kolligá-
tumban van az a két mű, amely eddigi ismereteink szerint a legré-
gibb magyar nyelvű szöveget tartalmazó nyomtatvány. A két mű 
egyike rövid latin grammatika, a másik latin párbeszédeket : colloquia-
kat tartalmazó könyvecske. A kis grammatikában a nyelvtani mű-
kifejezések, a paradigmák németül, lengyelül ós magyarul is van-
nak értelmezve, míg a colloquia-kat tartalmazó könyvecskében min-
den párbeszéd németül, lengyelül és magyarul is van közölve. 
A latinnyelvű grammatika szerzője Hcgcndorff Krisztoforus, a col-
loquia-kat tartalmazó latin könyvecskéé Heyden Sebald. Az első mű 
teljesen ismeretlen volt irodalmunkban, a másodiknak csupán a ki-
adása volt ismeretlen. 

A kis grammatikának ez a címe : 
«Evdimenta grammatices Donáti cvm nonnvllis novis prœcepti-

unculis, tum optimis quibusque exemplis locupletata, in gratiam pue-
rorum, qui nondum magnis Grammaticis audiendi maturi sunt. Ac-
cessit commentariolus de usu, Sui et Suus. Ad Lectorem. 

Scripsimus hsec pueris, pueris prodesse studemus 
Id si fit, satis est, non aliud cupimus. 

Autore Christoforo Hegendorphino. Acceszit et nunc denuo triplex 
(uidelicet Almanica Polonica et Vngarica) exemplorum interpretatio. » 

A grammatikát a könyv nyomtatója Victor Jeromos Logkschau 
Györgynek, Ferdinánd, Magyarország és Csehország királya tanácso-
sának és lengyel követének ajánlja. Ez ajánlásban Vietor elmondja, 
milyen hálás ő Logkschau iránt jótéteményeiért s hogy e művet, 
amelynek kiadása az ő helyeslésével találkozik, ő, a nyomdász lát-
tatta el idegen nyelvi értelmezésekkel. «Consideranti itaque mihi 
nuper cum officinám nostram ex improuiso intrares tibi arridere, 
quod studiorum iuuentutis nostrœ rationem in excudendis grammati-
ces docti Hegendorphini principijs haberem, atque exempla ligua-
rum (!) interpretationem candefacerem, statim tibi duxi hoc quicquid 
esset dedicandum, sí quid dignius in lucem dare tunc temporis insti-
tuissem, haberes nimirum inscriptum». Az ajánlás kelte Cracouiœ . . . 
ultima Junij 1527. 

Az előszó után jön a latin grammatika, amely nem más, mint 
Donatus Ars minor-ának Hegendorff által készített kivonata (erről 
lásd lejjebb), majd Hegendorff egy eredeti «commentariolus»-a. He-
gendorff 1500-ban született Lipcsében, s 1540-ben halt meg Lüne-
burgban. Először Eck, s így Erasmus, később Luther híve volt. Hu-
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manista, theologus és doctor juris volt, aki sok könyvet írt (lásd 
Allgem. deut. Biogr. és Ersch—Gruber) Erasmus elvei alapján, így 
pl. «Adagiorum selectorum Centuriœ Y.» művet, amely Vietornál 
1535-ben jelent meg (1. Estreicher, Biblografia polska; más művei 
közül is több jelent meg Vie lor-mil 1. u. o.). Hogy «Budimenta 
grammatices Donáti» с. műve mikor jelent meg először, nem tudjuk ; 
az 1527. évi kiadásban levő Vietor-féle ajánlásból következik, hogy e 
műnek volt egy régebbi latin, vagy latin-német nyelvű kiadása. Később 
kiadásai e műnek 1532-ből, 1534-ből, 1537-ből valók (említi Ersch— 
Gruber, az első mainzi, a másik kettő bázeli) ; e művek azonban, 
amelyeket nem láthattam, minden valószínűség szerint latin-német 
nyelvűek. 

Mint említettem, Hegendorff a maga Rudimenta-it Donatus 
alapján készítette. Ismeretes dolog, ,hogy Donatus Ars gram-
matical a a XV. század végétől az összes grammatikák közt a 
legjobban elterjedt volt. Ezt dolgozták át a humanisták számtalan 
kiadásban (első nyomtatott kiadása 1476-ból) ; a nagy elterjedtséget mi 
sem bizonyltja jobban, mint az, hogy a Donatus név egyenesen 
grammatikát jelentett. Donatus «Ars grammatiea»-ja két főrészre osz-
tot t : az egyik a «De partibus orationis ars minor» (lásd Grammatici 
latini ex recensione Henrici Keilii Vol. IV. 353—366), a másik az 
«Ars maior». Az «Ars minor» különösen egyezett Erasmus pedagó-
giai elveivel. Ez az «Ars minor» ugyanis a latin grammatika legszük-
ségesebb tudnivalóit tartalmazta ; ezt az « Ars minor » -t kivonatolta 
Hegendorff Krisztoforus s a kivonathoz egy néhány lapnyi eredetit 
is írt. 

A Donatas-íéle «Ars maior» rkét könyvre szakad. Az egyik a 
tulaj donképeni grammatika s ez bővebb az «Ars minor »-ban közölt-
nél (1. Grammatici latini ed. H. Keil, IV: 367—391), a másik könyv 
stilisztika s főszakaszai ezek : De barbarismo, De soloecismo, De 
ceteris vitiis, De metaplasmo, De schematibus, De tropis (1. u. o. 
392—402). Ezt az «Ars maior»-t is a XVI. század folyamán sokan 
átdolgozták. Egy ilyen átdolgozott XVI. századi Donatus alapján 
készítette Erdősi Sylvester a maga 1539-ben megjelent «Grammatica 
hvngarolatina» c. művét, amelyre még visszatérek. 

A Hegendorff-féle «Rvdimenta grammatices» tehát Donatus «De 
octo partibvs orationis ars minor» с. művének a kivonata, megtoldva 
néhány Hegendorff-tói származó eredeti megjegyzéssel. 

A latin grammatika végén van egy latin vers, amely itt kö-
vetkezik : 
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Joannes Sylvestris Pannonius stúdiósáé Juuentut i . 
Mansa sólet gonitrix na to rum inferre palato 

Mandere qui nondum fercula dura ualent . 
Fer t pr ius , et uolucris teneros in proxima fœtus 

Aëra per uacuum, quod (!) sinat ire, suos. 
Sic t ibi prœmolles, iuuenis studiose, diser tus 

Imbui t hoc, fauces munere , Christophorus. 
Ne m a g n u m sine pr incipi js per inane uageris 

Vt Phaëthon, soli s prœcipitando rotas. 
Cuius post studium, tr iplex idioma, Yietor 

Pteonicum, Heluecium Sarmaticumque tulit . 
Quandoquidem Rhomana phrasis, non semper aperte 

Accipit externum, in flexibus, illa, sonum, 
Pseonicum si forte tuas offenderit aures 

Er ro r i lector candide parce precor. 

E vershői kétségtelen, hogy a Hegendorff-féle «Rvdimenta gram-
matices Donati» mű magyar értelmezője Erdősi Sylvester (itt Sylvestris) 
János. 

Sylvester e verse után a következő két imádság van közölve : 

Myathyank ky wagy mennyekben zentel- | tessyk the newed. 
Jewyen the orzagod. lygyen | the akarathod. mykinth menyben ees 
fel- j den. Mynden пару yleo kenyerewnketh ag- | gyad nekewnk ma. 
ees megh bochasd neke- j wnk my wytethewnketh mykinth myes | 
Bochathwnk nekewnk wytettheknek. ees ne | wygy mynketh kysir-
tethbe. De zabadoh | mynketh gonozthwl. Amen. | 

Idwezligy Maria | malazthwal tellyes. Wr | « agyon thewelcd. The 
wagy aldoth azzony | oknak kezetthe. Ees aldotth the myhednek | 
gywmelche Jesus Christus. Amen. 

A Miatyánkról (1. Zolnai, Nyelveml. 128) és az Üdvözlégyről 
(v. ö. a krakkai Orthogr. Vngarica megfelelő helyét, kiadta Melich J.) 
nekem itt nincs más mondanivalóm, mint az, hogy ez nem egyezik 
ugyan a Sylvester Új testamentomában közölt erazmista, illetőleg 
protestáns Miatyánk szövegével, nyelvében azonban ez is kétségtelenül 
Sylvestertöl való. 

A két imádság után, a mű legvégén jön a colophon, amely ez : 
«Cracouiae, apud Hieronymum Vietorem. Anno domini Millesimo 

Quingentesimo Yigesimo septimo. Cum gratia et privilegio.» 

Pater noster Vngarice. 

\ue Maria. 
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Fentebb részletesen tárgyaltam, hogy Erasmus azt kívánta, liogy 
a latin grammatika legszükségesebb tudnivalói elsajátítása után a tanuló-
kat colloquia-kon, párbeszédeken kell tanítani a latin nyelvre. Ezt a 
célt szolgálta Heyden Sebald «Puerilium colloquiorum formulae» с. 
munkája, amelynek első, latin-német kiadása 1520—1525 közt jelen-
hetett meg. Minthogy Heyden S. műve jó erazmista tankönyv volt, 
csakhamar ellátták lengyel és magyar értelmezésekkel is. Ilyen négy-
nyelvű kiadást kettőt ismertünk, egyet 1531-ből s egyet 1552-ből. 
E két kiadás alapján ezt a művet 1897-ben közzétette Dézsi Lajos e 
címen : a Heyden Sebald Gyermeki beszélgetéseinek latin-magyar szövege 
1531-ből. Budapest 1897». Dézsi dolgazatában említést tett egy olyan 
töredékről is, amely a fenti két kiadással nem egyezett s amelyről ő 
azt tartotta, hogy ez az 1531. évinek javított kiadásából való. Ez a 
töredék az ú. n. Krakkai Töredék. Folyóiratunk 218. lapján el van 
mondva, hogy én e töredéket az 1531. évinél régibbnek tartottam 
(v. ö. M. Nyelvőr XXVI. 403, M. Könyvszemle 1910:289) s hogy azt 
állítottam róla nyelvi bizonyítékok alapján, hogy 1528—1529-ből vaió 
s mint ilyen, ez a legrégibb eddig ismert magyar nyomtatvány. 

A «Krakkai Töredék», amint az összehasonlításból kiderült, az 
1527. évi Heyden «Formulœ»-inak а В. íve, bizonyításom tehát rész-
ben beigazolódott. 

Abban a kolligátumban ugyanis, amelyet Danzigból kaptunk, 
llegendorff Sylvester «Bvdimenta»-in kívül benne volt a következő 
mű is : 

«Pverilium colloquiorum Formulas pro primis Tyronibus per 
Sebaldum Heyden ex Comicorum campo hinc inde collecte iam denuo 
Germanico Polonico ас Vngarico ideomate illustrate. Sebald. Heyd. 
Ad Nasutum Lectorem. 

«Consultum pueris uoluxnus Nasute ualeto. 
Queritur his fructiis, gloria nulla mihi.» 

A mű colophonja pedig ez : «Cracouicae apud Hieronymum Vie-
torem. Anno M. D. XXVn. Mense Augusto. Cum gratia et priuilegio. » 

Minthogy a colophon 1527-ből való s a címlapon iam denuo áll, 
kétségtelen, hogy ez a mű magyar kiadásai közül a második. Van 
tehát régebbi is. 

A címlap után Ephorinus Anselm előszava jön, aki a lengyel 
részt fordította. Ephorimisx&, valamint Heyden Sebaldia, lásd a Dézsi-
nél mondottakat. 

Az előszó után jönnek a latin-német-lengyel-magyar párbeszédek, 
s a legutolsó lapon ez a költemény : 
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Joannis Sylvestris Pannonij 
ad Miehaelem Gezthi p u e r u m 
bon® spei Decastichon. 

Disce precor nostras Michael generosa propago 
Gentis, ut in patr iae sis decus ipse tuse. 

Disce, equidem à tener is mul tum est assuescere, ut i nqn i t 
Vergilius, Lat i j gloria pr ima chori. 

Disce, nec ingenium damnosa per ocia perdas, 
Acre dedit sophice quod deus ille t ibi. 

Disce, sed hsec, moneo, quœ post dediscere nunquàm 
Poeniteat grandem i am uiridemque u i rum. 

Disce, equidem uasto pereunt , ut cernis in orbe 
Cuncta, manent animi , tum ingenijque bona. 

Ebből a versből, amely a többi kiadásban is bent van, tehát nem 
volt ismeretlen, továbbá e mű magyar nyelvi anyagából kétségtelenül 
bizonyos, hogy e párbeszédek magyar fordítása Erclösi Sylvester János 
műve. Ezt különben már Dézsi Lajos is, s előtte Rómer Flóris is 
állította, s állításukat mindketten bizonyították is. 

* 

A fenti sorokban az újonnan felfedezett két magyar nyomtatványt 
igyekeztem koruk milieu-jébe beállítani. A maguk korában e művek 
a humanista, illetőleg erazmista irány pedagógiai elvei szolgálatában 
jelentéktelen tankönyvek voltak, nekünk azonban, akik ma láthatjuk, 
mikóp fejlődött ki irodalmunk a humanista-erazmista és a protestáns 
szellemi mozgalmakból, a fejlődés megindulása miatt elsőrendű nem-
zeti nyelvű emlékeink. S ez általános elsőrendű érdeken kívül növeli 
fontosságukat az, hogy magyar nyelvi anyaguk olyan írótól származik, 
akit ez előkerült művei alapján az idők folyamán irodalmi törekvései-
ben fejlődni látunk. Más Sylvestcrnek e művekben a vallási, más a 
magyar nyelvi helyesírási felfogása. S későbbi műveiben: az 1539. évi 
Grammaticájában és az 1541. évi Ujtestamentomában mindkettő tekin-
tetében határozott cél felé haladást tapasztalunk. S ami Sylvesterre 
szintén nagyon fontos, az egyik mű «idioma Paeonicum» kitételéből 
azt is kiolvashatjuk, hogy Sylvester János a magyar humanista 
tudomány eredményeit jól ismerte. Az «idioma Paeonicum в kitétellel 
ugyanis ő a magyar nyelvet jelöli. Igen ám, de a magyarokat a régi 
paeonesekkel csak а XV. századi humanizmus azonosította, amely ezt 
а XIII—XV. századi bizánci íróktól tanulta (1. Darkó J. : A magyarokra 
vonatkozó népnevek 5, 55). А XV. század végénél korábban ez azono-
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sítás latin nyelvű irodalmunkban nem fordul elő.'1 Ép ezért kétség-
telen, bogy Sylvester ez azonosítást csak kora tudományos irodalmából 
tanulta. Az is nagyon becses, hogy az előkerült «Kvdimenta gramma-
tices Donati»-val bebizonyosodott, hogy Sylvester Donatusnak mind 
az «Ars minor»-át, mind pedig az «Ars maior»-át, tehát az egész 
Donatust a magyar iskola részére tankönyvül lefordította, illetőleg 
megírta. E munkájából az «Ars mai or» secundus libellusa még nem 
került elő, de hogy megírta, bizonyítják 1539. évi «Grammaticá»-jának 
ilyen kitételei : «Si quis plura his hac de se desyderat, legát ea qu® 
Secundo tractantur libelle» (1. még Egy. Pb. Közi. XXIII. 141. Szegedy 
Rezső), vagy ilyenek: «Dictionum quippe accentum unicuique natura 
in patrio sermone, absque ullis prseceptis suppeditat. Exempla pere-
grinarum harum uocum copiosa ex libro, quem nominatim huic rei 
dicauimus, peti cum possint nullis hic nos usi sumus exemplis.» 

Nem mondunk le a reményről, hogy a mostanihoz hasonló vélet-
len ehhez a Donatus-Sylvester-íéle «Ars maior»-beli második részhez 
is hozzá fog juttatni. Addig pedig gyűjtsük szorgalmasan a hazai 
erazmista mozgalmakra vonatkozó adatokat, mert kétségtelen, hogy e 
reformációt megelőző mozgalom szellemében írott művek az első nyom-
tatott magyar művek. A most ismertetett Hcgendorff-Sylvester-íéle 
«Kvdimenta» és a Heyden-Sylvester-féle «Formulae», amelyek 1527-ben 
jelentek meg, eddigi ismereteink szerint tehát a legrégibb magyar nyelvű 
nyomtatványok.2 

MELICH JÁNOS. 

1 Lat iu emlékeinkben Magyarország = Pannónia (Anonym., Kézai, 
Kép. Kr., Har tv . stb.), a magyarokat pedig legrégibb latin emlékeink 
pannonii (XI. sz.), ungri, ungari, hungari (XI. sz.-tól) nevezik. Paeones, 
pannones XY. sz. vége óta. 

2 Ez értekezést a szerző a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1912 
május 6-án ta r to t t ülésén m u t a t t a be. A felolvasás után szólásra jelentke-
zett Szily Kálmán s tudatta, hogy Semsey Andor a két mű hasonmás 
kiadása költségeire a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, amely e műve-
ket ki fogja adni, kétezer koronát adományozott. E két mű könyvészeti 
leírását 1. a M. Könyvszemle 1912. évf. 2. füzetében. (P. J.) 



A MAGYAR VERSES ELBESZÉLŐ KÖLTÉSZET 
A XIX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN. 

A másik csoport, mely Arany nyomdokain halad, a lirizáló 
epikusok csoportja. Arany, Byron hatására, Bolond Istókjában a verses 
elbeszélésnek egy ú j tárgykörével és formájával ismertette meg köl-
tőinket, Toldi szerelmében pedig példát nyújtott a verses regényre is. 
De míg Arany Byron útján jár s szerkezeti összefoglalójáúl egy nagy 
szív reflexióit tekinthetjük, addig követői ezt a hatást tovább fejlesztik 
Puskinéval s ezt szembetűnőbben is mutatják, mint Byronét ; inkább 
azt példázzák hősükben, a mi költői egységbe fogja Anyégin pályáját, 
hogy az élet véletlenségek láncolata, melyek kiverik útjáról s ki-
fosztják hívságos szép ábrándjaiból az embert. Nagy részük a modern 
magyar élet képeit festi, hősük pályájában kapcsolatot keresve az új, 
átalakuló élet forgatagaiban tévedező, célját kereső magyar lélekkel. 

Egészen a Bolond Istók gyönge utánzata Balog István Bangó 
Bálintja (1883), mely szintén töredéknek maradt. Humor nélkül csak 
csiifondároskodik s Arany mélységes, finom öniróniája vaskos ízlés-
telenséggé válik nála. 

Ennek az iránynak legkiválóbb s az egész kornak egyik legérté-
kesebb alkotása Arany Lászlónak a Kisfaludy-Társaságtól koszorúzott 
elbeszélése : A délibábok liöse (1873), tárgyában, formájában és tanul-
ságában máig is legmodernebb verses elbeszélésünk. Az új feladatokra 
hívó élet szava után tévelygő, irányát nem találó magyarság kitűnő rajza 
egy egyén pályájában s egy egész nemzedék elbúsúlt, elfásúlt hangu-
latának és elnyomatása után fölszabaduló energiája kapkodásainak 
kitűnő kifejezője. Talán több benne a reflexió, mint az igazán mély 
költői érzés, de az kétségtelen, hogy megkapó hangulat és költői 
emelkedettség hatja át az egészet. Hőse rajzának nagy lélektani követ-
kezetessége, leírásainak plaszticitása, megfigyeléseinek szabatossága, 
nyelvének magyarossága és ereje méltó tanítványaúl mutatja atyjának. 
Legtöbbet befejezését kifogásolták. Ez bizony brutális, mint brutális 
legtöbbször maga az élet. 

Verses regényeinknek egész csoportja mutat rokonságot A délibábok 
hősének tárgyával. Mindannyian egy eljátszott élet boldogtalanságáról, 
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egy nagyrahívott tehetség letöréséről szólanak. Gyulai Pál Romhányija 
(1869—1872) töredéknek maradt. Meséje sovány, leleménye szegényes, 
de rendkívül gondos indokolása, finom elemzése, mesteri lélek- és 
korrajza kiválóvá teszik. Sajátságos varázsa, hogy reflexióiban a ma-
gyar irodalom egyik legérdekesebb alakjának egyénisége a maga teljes 
gazdagságában és őszinteségében nyilatkozik meg, érzelmességóvel, 
nemes páthoszával, humorával és gúnyjával. «Az ily erősen szubjektív 
művekhez jól illik a töredékesség; idő előtt kimúlnak, mint a költő 
alkotó kedvének boldogsága.» (Angyal D.) 

Balogh Zoltán Alpárija (1872) is, épen úgy, mint Gyulai Romhányija,, 
igen élénken emlékeztet mind koncepciójában, mind motívumaiban és 
reflexióiban Anyeginre. Hőse lelke szerint ép oly derék, de elhibázott 
nevelésének s rendje előítéleteinek áldozatául eső nemesi ifjú, mint 
mintaképe. Története azonban egy lélektani valószínűtlenségen épül 
föl s csak befejezésében tud érdeklődést kelteni. Hősét inkább csak 
külsőségekben jellemzi s előadása is ritkán tud lendületet venni, túl 
van tömve leírásokkal és reflexiókkal, melyek nagyon hosszadalmasok 
és többnyire érdektelenek. Vajda János verses regénye, a Találkozások. 
szintén egy eljátszott életről szól. Szerkezete kerek, egységes, de cse-
lekvénye sovány s csak egy bizarr véletlenségen alapúi. Ez is Vajda 
kedves témáját : a kárhozatra vivő szerelmet énekli meg, egypár meleg, 
szép lírai részlettel, de humor nélkül s pesszimisztikusan egyoldalú 
világfelfogással és társadalmi rajzzal. Jellemzése is teljesen elhibázott, 
hőse a hóbortos eszményiségnek és állati érzékiességnek sajátos vegyü-
lete. Fejes István Kamillája (1884) Puskin modorában készült pálya-
kép. Reflexiói nem eléggé mélyek, előadása sem eléggé költői ahhoz, 
hogy a szerkezet pongyolaságáért kárpótolhatnának. Jellemzése is na-
gyon fogyatékos, hőse nem tud elég érdeklődést kelteni maga iránt s 
a cselekvény folyamán mindinkább egy morális tanulság kedvéért ki-
pellengérezett, elrettentő példaképpé válik. Werner Gyula elbeszélése : 
Az ö regénye (1884) írója szerint is A délibábok hősének s Anyégin 
Engénnek «szerény visszhangja.» Hősében csakugyan sok van Hűbele 
Balázs szalmatüzéből s Anyégin blazirtságából, de tetteiben csak a 
szeszély hajtja, nem az a mély lelki kényszerűség, mely mintái bár-
melyikét. Az elhibázott jellemrajzon kívül nagy fogyatkozása még 
cselekvényének szegényessége, szerkezetének bizarrsága s előadásának 
egyenetlensége, most szentimentális, majd frivol hangja. 

Ez a csoport tárgyválasztás tekintetében is rokonságot mutat 
Byronnal és Puskinnal. Vannak rajtuk kívül azonban olyanok is, kik 
inkább csak előadásukban utalnak hatásukra. Zilahy Imre elbeszélése : 
Alvó szerelem (1867) tartalmában a beteges szentimentálizmusnak el-
késett hajtása. Hősei Werthert olvassák, sokat sóhajtoznak s elhervad-
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nak, a nélkül, hogy tudnák és tudnók, miért. Igénytelen meséje nagyon 
föl van aprózva, előadása is bágyadt. Fejes Istvánnak a Kisfaludy-
Társaságtól jutalmazott elbeszélése: Egy szép asszony (1875) egy há-
zassági dráma, Puskin modorában beszélve el. Külsőségeiben kevésbbé 
sikerült, de meséje érdekes, szerkezete egységes, tömör, szigorú lélektani 
következetességgel úgy az alapvetésben, mint a fejlesztésben, jellemzése 
kevés szóval is elképzeltető, előadása eleven, mozgalmas drámai jele-
neteket sorakoztató. Bulla János Tündéröve (1876) szimbolikus költe-
mény, előadása módjában Byronnak, nyelvében Aranynak világos ha-
tásával. Kiforratlan, egyenetlen, de nem közönséges költői tehetség 
munkája. Bonyodalma és kifejlete nincs belső kapcsolatbán egymással, 
motiválása sem mindenütt meggyőző, de ezért kárpótol a lelki álla-
potok finom rajzával, a természetnek színekben ragyogó festéseivel, 
nyelvének tömörségével, itt-ott szinte vad erejével, másutt kitűnő népies 
zamatával s hangjában a naivnak és fantasztikusnak, érzelmesnek, 
humorosnak és gúnyosnak rendkívül szerencsés vegyületével. Széchy 
Károly Szép Ilonkája (1881) az átöröklés tanát akarja költőileg pél-
dázni egy szerencsétlenül vetett alapból kiinduló s [elnyújtott törté-
netben. Bármily határozottan tiltakozott is írója a léhaság vádja ellen, 
mellyel munkáját illették : költeményében sok a frivolság, az Ízlés-
telenség, reflexióiban sincs sem mélység, sem közvetetlenség, de annál 
több a keresettség és modoros humorizálás. 

Endrődi Sándor rövidebb elbeszélései (Alkony, Henrik, Szerelem-
ből) tárgyukkal leginkább a nőnek a férfi sorsára gyakorolt elhatározó 
befolyását példázzák. A cselekvény kikerekítése és motiválása, a jel-
lemrajz valamennyiben fogyatékos, de mindnek érdeme a képek költői 
szépsége, az előadásnak meleg érzelmessége és közvetetlensége s a verse-
lésnek gondossága. Somló Sándor Ödönje (1880) drámai menetű, szo-
morú történet egy ifjúról, ki szeretet nélkül nő fel s élete boldogsá-
gát a szerelem után való nagy sovárgása dúlja föl. Jellemrajza nem 
következetes, szerkezete szaggatott, de előadása telve drámai eleven-
séggel, nyelve költői szépséggel. Muzslai János Ballangója (1894) 
fogékony, költői lélekre vall s lírai hévvel teljes, de meséjében nagy 
a szakadozottság, jellemeiben sok az ellentmondás. Hangja, előadása 
is nagyon egyenetlen. Egy szegény ifjúról szól, ki alacsony helyzeté-
ből híres népvezérré küzdi föl magát egy grófleány kedvéért, de ez 
cserbenhagyja s ő búcsút mond hírnek, fénynek, visszacsalogatja az 
erdő magánya. Különösen mély részvéttel példázza emberi életünk 
szomorú tanulságát : kegyetlen sorsunk kénye-kedve szerint űz ben-
nünket boldogtalanságra, mint őszi szél kergeti a ballangkórót. Begőczi 
(Exner) Győző rövidebb elbeszélése : Orvényes szerelem byronkodó, 
de egészében is, részeiben is prózai, zavaros történet egy ifjúról, ki 
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nála idősebb szeretőjét halálra gyötri erkölcsi prédikációival, őt pedig 
a munka megtisztítja, kibékíti sorsával. Eóna Béla Marája (1896) ér-
dektelen, költői alakításra alkalmatlan történet, előadásában lendület, 
nyelvében költőiség nélkül. Erdélyi Zoltán Vesztett boldogsága, mely 
akadémiai jutalmat nyert (1898), egyszerű, de minden részében mélyen 
megható történet. Vesztett ábrándokról, eljátszott boldogságról szól, 
emberszerető, a sorssal megbékélt hangon. Különösen hősnőjének ki-
engesztelődését, lemondását festi mély átérzettséggel. Szerkezetének 
biztossága, alapeszméjének tisztasága, lélekrajzának finomsága, hangu-
latának egysége, reflexióinak közvetlensége, előadásának költőisége 
feledteti a motiválásnak azt a fogyatkozását, hogy a sors boldogtalan 
fordulatát előidéző atyai akarat indokolása nem meggyőző. Szintén 
mély átérzettség szól hozzánk Tavaszy Antal egyszerű, megkapó me-
lancholiájú elbeszélésében Az utolsó Lánghytól (1900). 

Fölvett korhatárunkon innen jelent ugyan már meg, de tervének 
foganását s legnagyobb részének megírását tekintve korunkba esik 
ifj. Ábrányi Kornél nagyterjedelmű verses regénye : Iván (1905). 
A Szt. Lászlóval beköszöntött magyar lovagvilágnak színes, eleven képei 
közé szövi be cselekvónyének főágát : egy szomorú szerelmi regényt. 
Végletes szenvedélyek sodrán halad meséje : nagy hűség és gyöngéd-
ség lesz áldozatává vérben, könnyben tobzódó kegyetlenségnek. Jellem-
rajzának kissé egyoldalú színezést ad, cselekvényének érdekességét 
lefokozza, hogy szenvedő hőse és szerelmese védekezés nélkül, szomorú, 
megadó tekintettel fogadják azt a bosszút, mely egy szinte hihetet-
lenül gonosz, hidegen cselekvő szívből zúdítja rájuk a gyötrelmeket. 
Indokolásának is vannak fogyatkozásai, meseszövése is bágyadttá, 
terjengőssé válik a végén, a hang egyenetlenségei is, különösen fanyar 
humorizálása, zavarólag hatnak az egész műnek mélységesen szomorú 
hangulatára, nyelve sem mindenütt költői és magyaros ; de lelemé-
nyének frissesége, kort festő vonásainak gazdagsága, lélekrajzának 
finomsága s előadásának természetes folyamatossága egyikévé teszik e 
korszak értékesebb termékeinek. 

Itt kell megemlítenünk két olyan költeményt is, melyek formá-
jukban verses regények, de művészi hatásukon diadalmaskodik mora-
lizáló, tanító célzatuk. Egyik gróf Zichy Géza munkája : A boldogság 
útja (1875), naiv és érdektelen meséjével, henye részleteivel, lapos 
moralizálásával és teljesen költőietlen előadásával. A másik Csengey 
Gusztáv Bokrétás világa (1878), mely a korteskedés, pártszenvedély 
romboló hatását példázza egy laza, több ágra szakadó cselekvény ke-
retében, pongyola előadással, színtelen nyelven, metsző szarkazmussal, 
sokszor cinizmussal telt reflexiók kíséretében. 

Megemlékezhetünk egypár értékesebbnek Ígérkező verses regényről 
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is, melyekből csak egyes töredékek jelentek meg. Ábrányi Emil El-
játszott szerelme a Kisfaludy-Társaság 1874-diki pályázatán dicséretet 
nyert, de csak egy részletét adta ki. Beviczky Gyula Festett ideálja 
egy hosszabb verses regény bevezetéseűl látszik, melynek címe Zdenkó 
gróf lett volna. Tervezett egy másik verses regényt is Szeptember 

' címmel, de csak bevezetése jelent meg. Budnyánszky Gyula Boldog-
talan című héténekes verses regényében «a mult század képét» 
akarta rajzolni, de csak Előhangját bocsátotta közre. 

Ez a két csoport az, mely tárgyválasztás tekintetében is Arany 
nyomdokain jár. Azokat, kik e csoportokon kívül esnek, ismét két 
osztályba sorozhatjuk. Egyik csoport egyénibb törekvések nélkül, leg-
nagyobbrészt Arany formájában és hatása alatt, újításra sem tárgy-
választásban, sem irodalmi mintáik keresésében nem törekedve mű-
ködik. Legszívesebben a magyar történetből merítik tárgyaikat. L Ulászló 
korabeli tárgyú Oláh Károly 12 énekes költői beszélye : Boldogfalva 
és a Karácsondyak (1858). A Tompától is megénekelt «Fekete ernber»-
ről : Karácsondy Gergelyről s a Debrecen melletti Boldogfalva pusz-
tulásáról szól, történeti érzék és költői hivatottság nélkül. Zavaros, 
költőietlen rímkrónika Nagy Zoltán 3 énekes elbeszélése is : Árpádház 
két fejedelme vagy Zoltán és Taksony kora (1860). A kalandozó 
háborúk korából veszi tárgyát, minden egységbe foglaló mozzanat 
nélkül. Szigligeti Edének névtelenül kiadott Perényije (1868) a XVI. 
század egyik legtipikusabb oligarchájának, Perényi Péternek életét 
mondja el, sovány, vontatottan haladó cselekvényben, lendület nélkül 
való, krónikás előadással, színtelen nyelven, döcögős verseléssel. Kor-
rajza felszínes, hőse nagyon gyámoltalan és habarék jellem, lelkében 
nincs semmi fejlődés. Monológjai, hatásvadászó jelenetei mind a szí-
nész-íróra vallanak. Szintén ehhez a zavaros korszakhoz fűződik tár-
gyával Egervári Ödön Tarczai családja (1869), mely minden művészi 
törekvés nélkül rímekbe szedett családtörténet. Előadásában krónikás 
laposság, rhetorikus dagály és keresett édeskésség váltakozik, nyelve 
nemcsak rendkívül költőietlen, hanem magyartalan is, verselése dö-
cögős, telve kínrímekkel. Zalár József költeménye : Szilágyi haragja 
(1868) Mátyás királynak és Szilágyi Mihálynak a történetből ismeretes 
civódásait foglalja versekbe, szegényes invencióval, elmosódott, követ-
kezetlen jellemrajzzal és fogyatékos szerkesztőképességgel. Dengi János 
haténekes költői beszélye : Munkács ostroma (1877) Zrínyi Ilona dicső 
várvédelmét mondja el. Begőczi (Exner) Győző Simonyi Józsefje kró-
nikás, száraz, pongyola előadású versekbe foglalása Jókai kedves el-
beszélésének. Jezerniczky Jozéfa Saroltja (1899) Gyula vezér lányáról 
szól, ki Kupába szerelmes, de hitbuzgóságból Gézához megy feleségül. 
Krónikás, zavaros történet, minden költőiség nélkül, sőt anélkül, hogy 
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írója tudott volna magyarul. Szintén minden művészi érték nélkül 
való Sebestyén Bélának Zavaros időkből (1900) című «regényes el-
beszélő költeménye». A kétségbeejtően hosszú versnek sok ágra sza-
kadó, kuszált cselekvénye Vak Béla uralmának viszálykodásaihoz fűző-
dik. Főhőse, Vasas Máté, Toldira emlékeztet szivének nagy vágyódá-
sával paraszti sorából a katonaélet után, melytől csak özvegy anyjához 
való szeretete tartja vissza. 

Az Aranytól is megénekelt murányi kalandot mondja el Temérdek 
Szécsi Máriáin (1886). Hőse igazi asszony, tüzesvérű, szerelemre 
vágyó, ki nem sokat válogat az eszközökben. Történetének összes föl-
dolgozásai közül ez találja el legjobban a tárgyhoz illő, kedves, játszi 
hangot. Az előadásnak semmiféle nehezékével nem terheli meg a 
gáláns szerelmi kalandot : mindvégig meg tudja tartani előadásának 
üdeségét, elevenségét. Versényi György Kemény János szerelme (1892) 
című hosszú elbeszélésében Gyöngyösi másik epithalamiumát költi 
újra, nem az ő formájában, de anyagában meglehetősen ragasz-
kodva hozzá. 

A szabadságharc közeli eseményeinek is akadtak krónikásai. Fejes 
István F«s Pistája, (1882) egy hazaszökött katona történetének 
keretéül hosszú krónikát ír a forradalomról, de a kor és emberek 
megrajzolásához nincs sem elég költői ereje, sem elfogulatlansága. 
Alakjai elhibázottak, előadását szónokias terjengőssége vontatottá teszi. 
Farkas Emőd A szabadságharc i848-49-ben cím alatt bocsátotta közre 
«nagyterjedelmű hőskölteményének» két első énekét. A költőiségnek 
legcsekélyebb jelentkezése nélkül az egész csak zavaros bombasztok 
tömege. «Gondolathullámit zavart tömegbe hömpölygeti elkábított 
feje», ahogyan az ébredő nemzet lelkiállapotát festi. Hasonlóképen 
minden költőiség nélkül való Taksonyi Józsefnek keresett népiességű s 
főként Görgey-ellenes célzata miatt visszatetsző versezete (A szabadság-
harc versben 1897). A szabadságharchoz fűződik Pap Jánosnak négy-
énekes népies költői elbeszélése : Tamás családja (1883) is, egy 
cselekvénytelen, prózai előadású, döcögős verselésű, életképies versezet. 

Van tudomásunk egypár többet ígérő, de csak töredékül vagy 
kéziratban maradt történeti költeményről is. Szelestey László Hunyadi 
Mátyásról írt egy kéziratban maradt eposzt, Balogh Zoltán nagy lel-
kesedéssel dolgozott egy húszénekes elbeszélő költeményen, melyben 
II. Rákóczi Ferenc címmel a nemzet «szabadságharcainak apotheózi-
sát» akarta megénekelni. Boruth Elemér Az utolsó Bcbekröl szándé-
kozott írni hosszabb költői beszélyt, de csak egy töredék készült el 
belőle. Medgyes Lajos Apor László címmel «nagy költői beszélyt» 
tervezett az oligarchák villongásainak korából, de csak egy részlet 
jelent meg belőle Ottó Apor várában címmel. 
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Egy kisebb csoport nem mondai vagy történeti tárgyat dolgoz 
föl, de tárgyválasztás tekintetében mégis mutat kapcsolatot Aranynyal. 
Toldira emlékeztet nemcsak nyelvében, hanem tárgyában is Mátray 
Lajos Fenje (1885), mely szintén egy gyilkosságba hajszolt legény-
nek erkölcsi rehabilitációjáért folytatott keserves küzdelmeit mondja 
el, míg Boszniában tanúsított vitézsége s egy hűséges leányszív sze-
relme hozzásegíti boldogságához. Koncepciójában emlékeztet A falu 
rosszá ra, párbeszédeiben is törekszik bizonyos drámai kiélezettségre, 
alakjai is Tóth Edének kissé stilizált parasztjaival rokonok. Sem szer-
kezete, sem jellemrajza nem kifogástalan, de van egypár bensőséges, 
szép szomorú részlete. Rózsa és Ibolya hatását mutatja Dobó László 
népmeséje : A Nap lova (1869). Szerkezete elnyújtott, de szerencsésen 
tudja megszólaltatni a derült, enyelgő tréfa hangját, nyelvében és 
előadásában pedig Aranynak egyik legtehetségesebb tanítványa. Arany 
Első lopásának hatását tünteti föl formájában is, célzatában is Támer 
János 12 énekes költői beszélye : Szabados Попка (1889). Művészi 
tekintetben nagyon sok fogyatkozást mutat, szinte versbe foglalt 
prédikációnak tetszik s mindössze csak moralizálásának komolysága s 
egypár sikerült népies hangú részlete minden érdeme e «történettelen 
történet »-nek, mely a hit megváltó erejét példázza. 

A vallásos tárgyú epikát leginkább a katholikus egyházi költők 
mívelik, de jelentékenyebb alkotása az egész korszaknak csak egy 
van: Garay Alajos hexameteres bibliai eposza : Betidia hölgye (1860). 
Tárgya epikai földolgozásra alkalmatlan, szerkezete széteső, sovány cse-
lekvényét érdektelen epizódokkal, hosszú leírásokkal nyújtja el; de külső-
ségeiben sikerültebb, különösen nyelvének emelkedettségében, hexamete-
reinek gördülékenységében s egypár szép leírásában. Erődi Dániel hosszú 
költeménye : A keresztény hit győzelme, száraz, krónikás hangon, elő-
adásban és nyelvben rendkívül keresetten, kisszerű machinával a keresz-
tyénségnek hazánkban meghonosodását mondja el. Pály Ede két hosz-
szabb elbeszéléssel is próbálkozott e téren. Egyikben, a Sión bujában 
cselekvónye széteső, meséje zavaros, allegorizálása esetlen, másikban, a 
Golgotha királyában is mindössze csak egypár idillikus jelenete sikerült. 

Mikola László Sámsonjában (1885) a Bírák könyvének történetét 
szedte versekbe. Bár hősét igyekezett megnemesíteni, «mint tiszta lelkű 
s hónát lángolóan szerető történelmi nagyságot » állítani maga elé : 
még sincs egységbe fogó gondolata s így krónikássá válik. Arany 
tanítványa, de ez a hatás csak ritkán érvényesül gyümölcsözőleg ; elő-
adása bágyadt, körülményeskedő, verselése nehézkes. A Birák könyvé-
ből merítette Szomory Károly is három bibliai történetének (Aód, 
Deborah, AbimelehJ tárgyát. Csak Deborah történetében van bizonyos 
elevenség, a többi lapos, prózai. 
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Petrus Jenő A genezis vagy a Jehova utolsó két betűje (1891) 
című héténekes költeményét egy tervezett trilógia első részéül bocsá-
totta közre. A költemény, miként a trilógia terve is, igen zavaros, elő-
adása a kifejezésekkel küzködő, költőietlen, szimbolikája fárasztó, a 
különböző ókori népek világfelfogásának chaotikus, összeegyeztetlen 
halmozása zavaró. 

Budnyánszky Gyula «Karácsonyi énekn-e: Jézus (1888), egy bla-
zírt ifjú látományait mondja el, ki beleútálva az élet örömeibe, kará-
csony szent éjjelén fegyvert fog maga ellen, de megjelenik előtte 
Jézus ós elvezeti az életnek olyan sötét örvényeihez, melyekből csak 
az ember nagy szociális erényeiben örökké munkáló hit tudja kiragadni 
a kétségbeesetteket. A képek összefűzetlenek, a beszédek is terjengő-
sek, de előadása mindvégig költői, emelkedett. Jézusról szól Pásztor 
Árpádnak is egy hosszabb költeménye (1899): egy csomó útszéli filo-
zofálás Krisztus ajkára adva visszatetsző merészséggel. Kiss József egy 
trilógiát tervezett, mely szintén vallásos vonatkozású lett volna, 
amennyiben a vallásnak az egyén lelkét formáló s az egyén sorsát 
intéző nagy hatását rajzolta volna ; de csak egy rész készült el belőle : 
Jehova, ez a hatalmas, sötét drámai kép. A másik két rész címe 
Krisztus és Apollo lett volna. 

Van egypár mithikus tárgyú elbeszélésünk is. Bulcsu Károly 
«magyar tündérregéje» : Viadúr (1858) a vihar küzdelmeit, tombolását 
s a természetnek ezeket követő felüdülését tárgyazza világos, költői, 
jól szerkesztett mesében, de üres allegorizálással, szervesen be nem 
illeszkedő klasszikai reminiszcenciákkal, sokszor ízléstelen képek-
kel és sallangos nyelven. Földes Jánosnak A teremtés (1880) című 
«ugor-magyar hitregéje» a voguloknak Regulytól följegyzett teremtési 
regéjét foglalja versekbe és egészíti ki, inkább tudásával, mint képze-
letével, egy meghamisított, zagyva mithosszá, vontatott, fáradt előadá-
sában is folyton éreztetve, hogy műve inkább olvasottságának, sokszor 
ferde irányba tévedt tudákosságnak, mint költői hivatásnak terméke. 
A hosszú, 15 énekes költeményt egy terjedelmes eposz bevezetéseűl 
szánta írója, mely «az ugor-magyar özönvíz regéjét s a három királyfi 
regéjét» foglalta volna még magába. 

A víg elbeszélés terén is számosan próbálkoztak, anélkül azonban, 
hogy kívSoBF"aTEofás őrizné bármelyiküknek is a nevét. Ormódy 
Bertalan Smule Itzigje (1863) elnyújtott, lomha előadású történet, 
melynek csattanóját csak a véletlen idézi elő. Sümegi (Bene István) 
Noahiád (1871) című tizenkéténekes «furcsa hősköltemény t-e az özön-
vizet mondja el, szellemtelenül, sokszor durva viccelődéssel travesz-
tálva a bibliai történetet. Boruth Elemérnek Egy régi mese című víg 
elbeszélése derült, kedves tréfával példázza az emberi kiválóság ferde 
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értékelését, Ki az úr a háznál ? című fordulatos, eleven verses anek-
dotája pedig a papucskormány egyetemes uralmát. Szász Gerő tréfás 
elbeszélése : A hamélai csoda afféle hét vitéz svábokról szóló történet, 
nibelungi formában s a Nibelung-ének eló'adásbeli sajátságait parodi-
zálva, erősen karrikirozó célzattal, de folyton elakadó komikai érrel. 
A végén egészen elbágyad és nem tesz sem víg, sem komoly hatást. 
P. Szathmáry Károly Vitéz Holubárja (1887) nehézkes, döcögős ver-
sekben, de jóizű komikummal mondja el a hóbortos cseh bajnok 
tragikomédiáját s szemenszedett, toprongyos zsebrákjainak kalandjait. 
Vékony Antal víg elbeszélése: A dongó (1886) nyelvében és rithmu-
sában igeu ügyesen utánozva a Buda haláláéi, két vetélkedő görög 
boltos csúfos kudarcát beszéli el. Itt-ott kitűnően eltalálja a népies 
hangot, jellemzése s a falusi kupaktanács rajza is sikerült, de tárgya 
érdektelen s a mese szövésében kevés a leleménye. Nyelve azonban 
igen gazdag, parodizáló célzatának szolgálatára egyaránt hatalmában 
van régiesség és népiesség. írója hajtotta végre nagy ügyességgel és 
tapintattal Aranynak egy félbenhagyott tervét is : a Zrinyiász újra-
költését nyelvben és előadásban. Eudnyánszky Gyula víg eposza : 

—A cigányok (1886) előadásában hosszadalmas, invenciójában szegényes, 
szerkezetében szakadozott. Tárgya az, hogy egy falusi malacbandát 
nagyravágyó álmai a fővárosba hajtanak s itt az agyafúrt, ravasz 
cigányokat is megkoppasztják a nagyváros kétes exisztenciái. Az egész 
igen mesterkélt, rajzaiban semmi valószerűség, komikumában semmi 
természetesség. Rónaszéki Gusztáv humoros elbeszélése : Sarló Benedek 
a mennyországban (1888) kissé vásott humorral, operette-torzításokkal 
egy kegyes öreg parasztnak mennybejutását mondja el, ki ott, látva 
fiatal özvegyének hamaros hűtlenségét, haragra gerjed, ivásnak adja 
magát, de csakhamar megengesztelődik. Ábrányi Emil Jónás vitézé ben 
van bizonyos kedvesség, de meséje elnyújtott. Seress Imre Homér-
paródiái (Háry János Iliásza 1885 és Odysseája 1886) s az Aranyt 
parodizáló Kukány ostroma (1899) friss komikai érről, eleven képze-
letről s verselési ügyességről tanúskodnak, de Vasutas tótjainak (1886) 
tárgya sekélyes és érdektelen. 

Míg ezek az írók sem tárgyuk, sem mintájuk megválasztásában 
nem mutatnak eredetibb törekvést, addig a másik nagy csoport új 
kapcsolatokat keres a világirodalommal, vagy legalább is tárgyválasz-
tásban törekszik újságra. 

Á_világirodalmi kapcsolatok kiszélesítésén nagy buzgósággal dol-
gozott Arany is ór'követői közül különösen Szász Károly. Arany kap-
csolta epikánkat a Nibelung-énekhez, Byronhoz s a lélekanalizís francia 
mestereihez, különösen Balzachoz. Szász Károly ezt az összeköttetést 
kiszélesítette a keleti, különösen hindu epika. Puskin, Lermontoff ós 
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Tennyson hatásával. Ez utóbbi elbeszélő stílusának hatása látszik 
Beöthy Zsolt Ráskai Leáján is, de különösen Szalay Fruzina Madama 
Realeján (1894). Tennyson hatását mutatja formájában, koncepciójá-
ban, egypár részletében s még a valóságnak a titokzatossal való saját-
ságos vegyítésében is. Savoya hercegasszonyának, Christinának s egy 
udvarukba vetődött ifjúnak, Ansolettónak bűnös szerelmi viszonyát 
beszéli el. Egyszerű, nemes, átérzett hangon, egy finom, érzelmes 
költői lélek bájával mondja el egységes, kerek meséjét s tud bele-
vinni bizonyos olaszos szint is, jellemekben és környezet-rajzban 
egyaránt. Heine hatását mutatja Ignotusnak A slemil keservei (1891) 
című elbeszélése, felfogásban is, előadásmódjában is. Hőse ópenség-
gel nem rokonszenves, nem az a szerelmi komédia sem, melyet 
elmond. Nem egy élhetetlen, de különben derék ifjú szerelmi kis 
tragédiája, hanem egy otromba kamasz gyáva szerelmi vágyódása. 
Nyelve magyarosság tekintetében nem kifogástalan, de szépen folyó, 
tárgyához illő. Egységes hangulat hatja át az egészet, de bizonyos 
affektáció is. 

Mások a francia romantikusok, különösen Hugo Viktor hatását 
mutatják. A szertelent és meglepőt hajszolásából, bizarrságából, para-
doxonaiból sok van Vajda Jánosban. Alfréd regényében (1876) keresi 
a meglepőt, «a rémületesen fölségest,» fantáziája merészen szárnyal, 
de zavaros képeket fest, az életnek kesernyés, sokszor cinikus fölfogá-
sával. A regény különben a legteljesebb mértékben szubjektív. Az egé-
szen annak a kárhozásra indult, szertelen szerelmi szenvedélynek, 
annak az izzó, féktelen érzéki vágynak síráma vonul végig, mely 
Vajda szerelmi líráját táplálja. Hőse, ez a különben teljesen degene 
rált és hóbortos ember, kicsúfolva azzal az olthatatlan tűzzel vergődik 
és eseng tehetetlenül, mely Vajda szerelmi dalaiban lobog. 

Hugo Viktor hatását mutatják báró Kemény Endre költői elbe-
szélései is. Legszívesebben az élet sötét képeit rajzolja, keresi az erős, 
drámai összeütközéseket, megsemmisítő indulatokat. Elbeszéléseinek 
legtöbbje (Szerelem, 1868, Az áldozat, 1878, Eszményi szerelem, 1878, 
Fivérek, 1879, Gyilkosok, 1879) a szerelem elvadulása körül forog s 
a baráti szeretet és az asszonyhűség illuzórius voltát példázza. Leg-
rémletesebb köztük A lámpatorony (1868), melyben a fiú juttatja 
Szibériába világgal meghasonlott atyját. Ebbe a szomorú világba semmi 
fényt nem vet a humor sugara, ahol próbálkozik is vele, ez inkább 
kesernyés, szinte cinikus önirónia. Az izgalmas helyzetek, féktelen 
szenvedélyek, zord képek keresése, a zsarnokság izzó gyűlölete, előadá-
sának leírásokban terjengése mutat Hugo hatására, míg Az áldozat 
«Osszián egy régi ősdalának ismétlése.» Ez a legsikerültebb, különö-
sen a természet zordonságának lelket leigázó hatását érezteti sikerül-
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ten. A többiben cselekvényei elnyújtottak, szerkezete széteső, nyelve 
szintelen, verselése nehézkes, reflexiói sekélyesek. 

Hugo Viktor dagályossága és keresett képei jellemzik Szász Gerő 
előadását is. Rövidebb elbeszélése : A zetevári tragédia (1867) elapró-
zott cselekvényével a magyar középkorhoz fűződik. Sötét történet, 
rendkívül erős összeütközésekkel és a leggyakoribb romantikus motí-
vumokkal, milyenek : a zordon, titokzatos várúr, remete, dajka, testvér-
szerelem, szertelen hosszú, atya és fiú párviadala. Corday Charlotteja. 
(1876) rendkívül sovány cselekvényében tulajdonképen Lamartine és 
Quinet történetét szedi versbe. Verselése kitűnő, de szerkezete nincs, 
előadása nyugtalan, most érzelmes, meleg, majd dagályos páthosszal, 
folytonos lírai terjengésektől megszaggatva, hőse nagy elhatározásának 
motiválása nem kielégítő. 

Hugo részletezései, rhetorikus dagálya, pompázó föllengése jelent-
keznek Ábrányi Emil epikájában is. A pap szerelme (1884) című elbe-
szélése indokolásában nem meggyőző, szerkezetében terjengős, de emel-
kedett, pathetikus előadással, színes nyelvvel, mesteri verseléssel. 
Kisebb költői elbeszéléseiben a szegények és szerencsétlenek sorsa iránt 
való vonzalma inkább Coppée pointes, drámai elevenségű, érzelmesen 
pathetikus hangú «eposzi elbeszélései»-nek hatása alá vezette, melyek-
ben az elbeszélés jellemző sajátságain kívül lelkével rokonnak érezte 
az elnyomorodott, félbemaradt exisztenciák szomorú sorsának mély 
átérzését is. 

A tárgykör bővülését is figyelembe véve, először is azoknak az 
elbeszélő költeményeknek kis csoportját említhetjük meg, melyek egy-
egy költő pályájához fűződnek. Legkiválóbb közöttük s az egész kor-
nak egyik legértékesebb és legművészibb terméke Beöthy Zsolt Ráskai 
Leája (1881). Hőse nem volt költő, de nevét irodalomtörténetünk őrzi, 
a költői érzésnek sajátságos varázsával övezve. Az elbeszélést, mely ez 
érdekes női alakot egy bús, de gyöngéd diskrécióval elmondott sze-
relmi tragédia hőseként mutatja be, különösen mély átérzettsége, han-
gulatossága, rendkívül gondos motiválása, lélek- és korrajzának meleg-
sége és finomsága, a természet képeinek gyönyörű harmonizálása hős-
nője lelkiállapotával, az emberi együttérzés megható, fölemelő bizony-
ságainak példázása az apácák kis körében s előadásának régiessége 
mellett is nagy közvetlensége teszi kiválóvá. Hiador Louis de Camoens-
nek indus fogságból való kalandos szabadulását énekli meg, össze-
fűzetlen, szeszélyes szerkezetben, cicomás, édeskés előadásban. Camoens-
ről Lisznyay Kálmán is írt egy rövidebb költeményt (1854). Eegőczi 
(Exner) Győző hosszabb elbeszélése : Csokonai és Lilla, az irodalom-
történetből ismert adatokat foglalja versekbe, de sem korát, sem alak-
jait nem tudja megeleveníteni. A rövidebb elbeszélő költemények, 
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melyeb egy költő pályájához fűződnek, különösen a hatvanas években 
valósággal divatosak voltak (Hiador : Lord Byron, Szathmáry K. : 
Balassa Bálint, Tóth K. : Tinódi Sebestyén stb.). A sok alkalmi kró-
nika közül ki kell emelnünk Mészáros Károly Széchenyijét (1860), 
mely mindjárt a nagy gyász első fájdalmában foglalja versekbe igaz 
hódolattal és melegséggel Széchenyi pályáját ; Mátray Lajos Petőfijét 
és Mikszáth Kálmánnak elmés, fordulatos Jókaiját (1883). 

A tárgykör bővítése főként azon írók részéről történt, kik szo-
ciális tendenciájukkal ható történeteket választottak tárgyaikul. Leg-
szívesebben az élet igazságtalan berendezésének áldozatairól énekelnek. 
Legkiválóbb közöttük Kiss József Meséje а varrógépről (1884), egy 
nemes, önfeláldozó szív egyszerű története, a munka, a tisztesség, a 
tűrés és lemondás magasztalása. Cselekvénye összefűzetlen, jellemrajza 
kissé vázlatos, különösen a szerelmével küzködő Teréz festésében s 
előadása sem kifogástalan ; de nagy érdeme mély átérzettsége. Szentesy 
Gyulának már említett Rajongóján kívül ide tartozik Gárdonyi Géza 
hosszabb «legendája» i s : Igazság a földön (1896). Kiforratlan, egye-
netlen munka, melynek az a legnagyobb fogyatkozása, hogy nem tud 
egységes hangulatot kelteni. Gyönyörű pathetikus részletek váltakoznak 
benne csúfondárosakkal, sőt egyenesen léhákúl hatókkal. A mennyor-
szágnak népies felfogással rajzolt dévaj jelenetei sehogy sincsenek össz-
hangzásban a földi élet sötét képeinek szomorú hangulatával. Erős 
együttérzés, mélységes szeretet hatja át a szegények, nyomorultak 
iránt, de egyúttal egyoldalú, szinte izgató szatíra is a módosak ellen. 
Kétségtelen érdeme azonban első részében érzésének magával ragadó 
őszintesége és mélysége, másodikban fantáziájának röpkesége s dik-
ciójának nemes pathosza és ereje. Sas Ede Gyermekmeséiben (Mesék 
a valóságról, 1900) népmesei cselekvények keretében mondja el modern 
életünknek egypár apró tragédiáját, különösen a magára útalt nő 
szomorú helyzetét rajzolva mély átérzéssel. Legterjedelmesebb s egy-
úttal legsikerültebb közöttük Hófehérke. Szociális kérdésekbe szívesen 
merül el Ábrányi Emil is s elbeszélő költészetében ő is gyakran 
hallat egy-egy megkapóbb, melegebb hangot az elvetettekért, a «ne-
mes boldogtalanokért.» Ez a részvét hatja át Teréz (1884) című el-
beszélését is, mely azonban cselekvényében elnyújtott, szerkezetében 
elhibázott, jellemzésében valószerűtlen; de van egypár szép lírai 
részlete s az egészet egységes, költői hangulat hatja át. 

Ábrányi hősnője az életnek azokból a nyomorult áldozataiból 
való, kik különösen Dumas Kaméliás hölgye s Ada Christen perdita-
dalai sikerének hatása alatt nálunk is megjelentek, sőt valósággal 
divatba jöttek, nemcsak a lírában, hanem az epikában is. Több elbe-
szélő költemény jelent meg, melyeknek hősnője egy-egy perdita, vagy 
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hőse egy-egy démoni nő szerencsétlen áldozata. Mindegyiknek költője 
más-más szempontból nézi, más-más fölfogással rajzolja hősnőjét. 
Ábrányi szentimentálisan és szentimentálisnak festi, a társadalom s a 
sors mostohaságának áldozatául, de akinek élete mégsem vigasztalan, 
tartalmassá teszi a gyönyör. Vajda Alfréd regényének hősnője is egy 
rejtélyes demimonde. О a kárhozat angyalát látja benne, ki a gyö-
nyörrel öldököl, «keresztyén Vénus, kérlelhetetlen szívű zsarnok, 
gyilkos szeszélyű kényuralkodó». Kiss József De profundisában (1874) 
őszinte, kíméletlen reálizmussal rajzolja a traviata küzködését az élettel, 
csábítóival és önmagával s végül minden remény és engesztelés nélkül 
áldozatául dobja szomorú végzetének. Maga a történet egészében elhi 
bázott, nagy valószínűtlenségekkel, de részleteiben, az egyes énekek-
ben, melyekből balladás töredékességgel össze van szőve, sok költőiség, 
nagy bensőség és erős lírai hév van. Rejtélyes, kárhozatra vivő, kin-
cset és fényt hajszoló démon Eudnyánszky Gyula Izabelje is. Törté-
nete rendkívül visszataszító, elvadult fantáziával kieszelt. Hideg szá-
mítással keresi az élet gyönyörűségeit, szegény kedveséhez nem megy 
feleségül, egy kiélt vénnek adja el magát, de a nászéj gyönyörűségét 
kedvesének juttatja, ki megöli. 

A perdita-epikának ebben a nagy virágzásában jelent meg Beöthy 
Zsolt liáskai Leá-ja, melynek hősnője szintén az élet hajótöröttje, 
a szerelem csalódottja ; de szívének szent lemondása vallástétel szerel-
mének igazságáról s az élet kegyetlenségének liasonlíthatatlanúl meg-
rázóbb erővel éreztetője, mint a perdita-történeteknek legtöbbször 
erkölcstelen szánakozása, léha és mindig hazug szenvelgése. 

Egy csoport, különösen a francia naturalista regényírók hatása 
alatt, az életnek sötét, visszataszító, keresetten beállított képeit és je-
leneteit ábrázolja nagy kedvvel. Lelki eltévedések, az emberi szívnek 
legsötétebb indulatai tusakodnak műveikben. Az élet sebesültjeiről és 
áldozatairól szólanak ők is, de nem az emberszerető nagy fájdalom-
nak, a mélységes részvétnek hangját hallatják, hanem a legtöbbször 
csak frivol játékot űznek a költői igazságszolgáltatással és erkölcsi 
érzésünkkel. Ebbe a csoportba tartozik Ivoroda Pál négy költői elbe-
szélésével (1877), Szomory Károly költői beszélyeinek némelyikével, 
különösen Pál Pál című befejezetlen verses regényével s Kacziány 
Géza, lírai regényével: Aliszszal (1884), mely elbeszélő módjában 
szinte modoros Byron-utánzat, de lélekelemzésében s az élet sötét, 
visszataszító képeinek rajzában egészen a francia naturalisták tanít-
ványa. Ez a csoport vezeti be irodalmunkba a perditákhoz méltó tisztes 
mamákat, Halévy Madame Cardinaljának édes testvéreit, kik bánatos 
özvegységük legtermészetesebb megélhetési módjául leányuk bájai-
nak kamatoztatását látják. S ez a csoport vezeti be a férfiúi büsz-
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keség nagyobb dicsőségére a feleségük feslettségéről tudó s mégis lábuk 
előtt vonagló hitvány férjeket is. 

Műformák tekintetében a kor elbeszélő költészete Arany után 
gazdagodást nem igen mutat. Leginkább jellemzi a kort a verses re-
gények nagy divata s a rövidebb költői elbeszéléseké, melyek sokszor 
valósággal rímekbe szedett tárca-novellák. A kisebb műfajok közül 
különösen a ballada virágzott, mely főként a hatvanas években talált 
sok művelőre. A jelesebbek Arany tanítványai mindannyian. Közülök 
mind előadásának igazi balladásságánál, mind a néplélekkel való igaz, 
mély kapcsolatánál fogva Tolnai Lajos legkiválóbb, ki legszívesebben 
az emberi életnek szomorú, sötét képeit rajzolja, melyekbe csodálatos 
művészettel tudja belejátszatni az emberi szívnek vagy a természet-
nek mélységes szánalmát. 

Végigtekintve még egyszer azon a korszakon, melynek epikai termé-
sét igyekeztünk pontosan összeállítani, -— habár csak vázlatos, szűkszavú 
kivonatául is egy terjedelmes munkának — : látjuk, hogy ez a termés 
mennyiség tekintetében igen gazdag. Folyton meg-megújuló törekvések 
küzdenek még Arany halála után is a közönség érdeklődésének ébren-
tartásán, de kevés sikerrel. Ez a korszak első felében epikánk virág-
kora, második felében szinte a terjedelmesebb elbeszélő költemény 
haldoklásául s utolsó erőfeszítéseűl tetszik. Azonban az kétségtelen, 
hogy ez a korszak epikánknak legmagasabb fejlődési fokát jelenti s 
elbeszélő költészetünknek legnemesebb gyümölcseit ez érlelte meg. 
Arany epikája örök időkre szóló hagyatéka ennek a mozgalmas fél-
századnak. Általa és követői által a hang- és tárgykör bővülésének 
föltűnő nagy mértékét mutatja e korszak. Nincs egyetlen más kor-
szaka sem elbeszélő költészetünknek, mely ilyen nagy változatosságra, 
az irodalmi kapcsolatok ilyen mértékű kibővítésére s az élethez fűződő 
tárgykörök keresésére ilyen határozott, lelkes, szinte lázas törekvést 
mutatna. Aranynak nagy művészi tökéletessége talán túlzott követe-
léseket is támasztott a közönségben szerényebb tehetségű kortársaival 
szemben s innen magyarázható, bogy még a korszak sikerültebb ter-
mékei sem találtak a megérdemelt méltánylásra. 

Az kétségtelen eredménye ennek a munkásságnak, hogy Araijy 
által ez végezte nemcsak a magyar epikai költészet dicsőséges,^J?9téf£-» 
zését, hanem fejlődése új iitjának kimutatását is. Mert A sok sikertelen 
kísérlet ellenére is korai lenne még az eposz korszerűtlenségéről s a 
közönségnek ilyen irányú teljes fogékonytalanságáról Isesb&nünk. Nagy 
költői tehetség már elparentált műfajokba is tud életet önteni. Ahogy 
Petőfi és Arany lángesze életre tudta hívni isgifft'a már lehanyatlott 
eposzt, úgy remélhetjük ezt megint eg_£,-Eljövendő nagy epikus 
tehetségtől. 
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Nem törődhetünk bele, hogy az eposz lejárta magát. Korunk két-
ségtelenül a drámáé, de az emberiségnek annyi nemes hagyománya, 
történetének annyi dieső emléke fűződik az eposzhoz, hogy kihalását 
lehetetlennek tartjuk. Korunk a nagy forrongások, nagy küzdelmek 
kora, de ha majd veszít ez a harc ádázságából, ha a munka tüzében 
izzott léleknek ünnepnapjai is lesznek, akkor meghallgatja e harcnak 
nemcsak bukó áldozatait bemutató, hanem diadalmas hőseiről éneklő 
termékeit is a költői léleknek. Akkor lesz fogékonysága nemcsak a 
bukó, hanem a diadalmaskodó emberi erő képe iránt is. S ha majd 
ekkor eljön az a nagy költő, ki megérzi a kor szívének lüktetését, 
lelkébe fogadja szenvedéseit, bajait meg tudja érteni s küzdelmeinek 
fölemelő mozzanatait is ki tudja érezni : akkor ismét korszerűvé lesz 
az eposz. Az emberiségnek mindig lesznek «fegyverei és férfiai. » 
Ezeket énekli meg az eposz. Bizonyára mások lesznek azok a fegy-
verek és férfiak, kiket a jövendő eposza énekel meg, mint voltak a 
multakéi. Módosulni fog az eposz is, de nem szakadhat el teljesen a 
mult hagyományaitól. Bizonyára az emberiség érdekében verejtékező 
hősöket fog ez is bemutatni s a mult tanulságaival lelkesít a jövő 
munkájára ; de talán a drámával is mutat majd bizonyos kapcsolatot, 
azokat a küzdelmeket, lelki vívódásokat is rajzolja majd, melyeknek 
csak egy-egy erős, megsemmisítő kitörését állítja elénk a dráma. 

A kor lelkével való közösségnek ilyetén megtalálása s művészi 
hivatottsággal tolmácsolása az a feltétele az eposz életreképességének, 
melyet Arany olyan határozott rövidséggel fejezett ki : «Teremtsetek 
jó eposzt s az eposz korszerű !» 

KÉKI LAJOS. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Vörösmarty polgármester-jelöltsége. 

Az 1848. évi XXII I . törvénycikk változást t e remt a sz. kir. városok 
szervezetében. Az ú j törvény legfőbb vívmánya az, liogy a törvényhatósági 
választói jogot kiterjeszti s ezzel a polgárság tágabb rétegeinek is befo-
lyást biztosít a községi ügyekre. Az ú j felelős minisztér ium azonnal életbe-
lópteti az ú j törvényt, elrendeli a községi választók összeírását ь elrendeli 
a t isztújítást. E rendelet alapján a régi pestvárosi t iszt ikar és képviselő-
testület június 13-án lemondott. A t isztújí tás színhelyéül a múzeumker t 
volt kijelölve, de mivel ez a hely nem látszott a lkalmasnak a választásban 
résztvevő tömeg befogadására, az üllői-úti kaszárnya udvarán folyt le a 
választás. A választást Molnár György vezette. E g y titkos szavazással 
megválasztott kijelölő bizottság minden állásra 3—3 egyént jelölt. A ki-
jelölő bizottság tagjai a következők voltak: Nádasy István, Staffenberger 
István, Tóth Gáspár, Halbauer S. Gy., Molnár Mihály, Steindl Ferenc, 
Bumbach János, Kendelényi Károly, Beliczay Imre és Borsody Endre . 

Jún ius 17-én választották meg a főtisztviselőket, a polgármestert, fő-
bírót, városkapitányt, alpolgármestert és a tanácsot. Polgármesternek első 
helyen Bottenbiller Lipótot, második helyen Vörösmarty Mihályt, ha rma-
dik helyen Miksó Pált jelölte a kijelölő bizottság. A választás ugyan 2650 
szavazattal az eddigi hazafias és erélyes alpolgármester, Bottenbiller Lipót 
javára dőlt el, de Vörösmarty Mihály jelölése azt bizonyítja, hogy a nagy 
költő a pesti polgárság körében szeretetnek és t iszteletnek örvendett. 

GÁRDONYI ALBERT. 

Lessing Pozsonyban. 

Lessing a bécsi udvarból jövő biztatásra két ízben is tervbe vette, 
hogy Bécsben telepszik meg, de ez a terv különböző okokból mindkét 
esetben meghiúsult . E tervezgetésektől teljesen függet lenül jutot t el a 
császárvárosba 1775-ben. Nem az udvari alkalmazás lehetősége vonzotta 
ekkor, hanem leendő hitvesének bécsi tartózkodása. König Éva e lhunyt 
férje üzleti ügyeinek lebonyolítására hosszabb időt töltött Bécsben és 
Lessing őt kereste fel. Lessing négy het i bécsi tartózkodásáról, amely pedig 
ünnepeltetéseinek diadalmas sorozata, egykorú adatok hí ján vajmi keveset 
tudunk. Kinek írt volna bécsi élményeiről ? Hiszen jegyese Bécsben volt. 
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Korabeli tudósítások csak szűkszavúan számolnak be a látogatás külsősé-
geiről és azokról a kirándulásokról, amelyeket Bécs környékére te t t . Ezek 
közül bennünket rövid pozsonyi kirándulása érdekelhet legjobban. 

A pozsonyi kirándulásról H . M. Bichter Geistesströmungm c. könyve, 
Lessing bécsi időzésének egyik legkimerítőbb forrása szólt először (Berlin, 
1875.). Bichter egykorú hír lapi tudósításból, a Wiener Diarium néhány 
soros közleményéből állapította meg, hogy Lessing kirándulásai soráu 
Pozsonyba is eljutott. Sem Lessing, sem bécsi barátai erről a pozsonyi 
kirándulásról nem adnak hír t . Ez t a szűkszavú forrást megtoldhat juk egy 
másikkal, a Preszburger Zeitung ugyancsak egykorú tudósításával, amely 
Lessing ápril is 21-iki és 22-iki pozsonyi időzéséről a következőképen érte-
síti olvasóit : «Nicht Wien allein, auch Preßburg hat das Vergnügen ge-
nossen, den Her rn Bath Leßing zu sehen. E r k a m gestern den 21. hier an, 
reiste aber heute gegen Mittag schon wiodor weg. Die Freunde und Ver-
ehrer desselben, die diesen Mann aus seinen Schrif ten können, bedauern 
seinen kurzen Aufenthalt in unserer Stadt. Doch ha t er das Versprechen 
hinterlassen, künft igen Herbst uns noch einmal das Vergnügen über seine 
Gegenwart zu schenken.» A tudósí tás végül arról is h í r t ad, hogy Lessing 
egy német herceg (Lipót braunschweigi herceg) kíséretében Olaszországba 
utazik. 

Irodalmi szempontból bizonyára nem nagy jelentőségű Lessing rövid 
ideig tartó pozsonyi időzése. A feljegyzésre azonban mindenképen érdemes. 
Az is érdeklődésünkre tar that számot, hogy mi késztette Lessinget erre a 
kirándulásra és kinek a társaságában tette meg az útat. Bichter lehetsé-
gesnek tar t ja , hogy az időnkint Pozsonyban tartózkodó Albert herceg és 
felesége Mária Krisztina főhercegnő társaságában utazott Pozsonyba. Sze-
rinte az is valószínű, hogy Lessinget a hercegi pár Pozsonyban fogadta. 
Mária Terézia és I I . József barátságos fogadása u tán ez csakugyan nem 
lehetetlen, de mégsem hihető. A pozsonyi ú j ság bizonyára n e m hagyta 
volna szó nélkül az együttes kirándulást és a pozsonyi fogadást. Lehet, 
hogy Pozsonyba is Joh. H. Fr iedr ieh Müller színész kísérte, aki kloster-
neuburgi kirándulásakor is kísérője volt és Lessinget még Berl inből is-
merte. Arra a kérdésre sem tudunk határozottsággal felelni, hogy m i vitte 
Lessinget Pozsonyba. A város érdekelte-e, vagy hazánk iránti érdeklődése 
szólította oda ? Esetleg csak a színház kedvéért tet te a kirándulást , mert 
másnap délben már visszatért Bécsbe. 

E rövid pozsonyi időzésének talán költői emléke is maradt . Bichter 
Lessingnek egy négysoros bordalát is közli, amely szerinte Bécsben, vidám 
baráti körben keletkezett (215 1. A költemény Eine Gesundheit címen 
megvan a Lachmann-Muncker-fóle Lessing-kiadás I . k. 132. lapján. Stutt-
gart, 1886.). Bichternek ezt az áll í tását Erich Schmidt, Lessing életírója 
odamódosítja, hogy ez az anakreoni bordal e klosterneuburgi vagy pozsonyi 
kirándulás idején keletkezett. (Lessing, Geschichte seines Lebens und sei-
ner Schriften. 2 k. 148 1.) Nem lehetetlen tehát , hogy ez a pozsonyi ki-
rándulás a hajdani anakreoni költőt is megszólaltatta ! 

VERŐ LEÓ. 
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Az 1792-iki pesti magyar társaságról. 

II . József germanizáló rendeleteire hamar jelentkezett a visszahatás. 
Már az 1791—92. országgyűlésen tárgyal ták a nemzet jogos követeléseit, 
melyek nagyrésze ar ra irányult, hogy a magyar nyelvnek a nemzeti élet-
ben az a hely jusson, amely megilleti. Ez a cél hozta össze azt a kis tár-
saságot is, melyet i rodalomtörténetünk a pesti magyar társaság néven 
ismer. Tagjai jobbára a jogászifjúság köréből kerültek ki s arra töreked-
tek, hogy út já t egyengessék a felállítandó Akadémiának. A társaság elnöke 
Cziráky Antal gróf volt, «titoknokja» Szluha György. Mindjárt megalaku-
lásuknak elején egy kötetet adtak ki : A 'Pesti Magyar Társaság Ki Adá-
sának Első Darabja. Fél Kötet. Pesten, 1192. Ez a kötet, mely Szabolcs-
megye és a Ha jdú városok pénzbeli támogatásával jelent meg, verseket, 
filozófiai elmélkedéseket, és egy kri t ikai elmefuttatást (Pope után) tar ta l -
mazott . Ezekben óhajtot tam röviden elmondani, ami t az eddigi kutatások 
alapján az irodalomtörténet a társaságról tud. (Akad. Évkönyv. I. köt., 
Szt, István-Társ. Lexikona : Akadémia címszó a., Abafi Lajos : Kármán-
kiad.) ; a következőkben a M. Nemzeti Múzeum kézirat tárában lévő ada-
tokról fogok beszámolni. (Y. ö. Fol. Hung. 794. és Fol. Lat. 686.) 

A társaság 1791-ben alakúit oly célból, hogy a magyar nyelv taní tá-
sát idővel «Magyar, Erdély és Horvát Országokban felfordíthatatlan lábra» 
állítsa. Tagjai Ígéretet tettek, hogy erejükhöz mérten gyarapítani ós m ű -
velni fogják a magyar nyelvet. Az alakulási jegyzőkönyvet k inyomat ták 
ós terjesztették. Gróf Cziráky Antal elnök a társaságot Ürményi József 
ш. kir. személynöknek a figyelmébe ajánlotta és megígérte neki, hogy 
mindazoknak, kik őket segítik és ügyüket előbbreviszik : «érdemes nevei-
ket emlékeztető könyvünkbe, mind szíves szolgálattyokat és minden nómű 
érdemeiket, a' társaság történetét magában foglaló Írásainkba beírni el 
nem mulattyuk.» (Nemz. Múz. Fol. Hung. 794. kézirat.) 

Mikor már megalakúltak első dolguk volt, hogy céljukat világos pon-
tokba foglalva terjeszthessék a közönség, elsősorban azonban az éppen 
ülésező országgyűlés elé, hogy ott is kérelmezzék ügyük felkarolását. Ezek-
nek a fölterjesztéseknek elkészítésére Vályi András, a magyar nyelv egye-
temi tanára vállalkozott. Úgylátszik a társaság tervezetét is ő dolgozta ki. 

A társaság működésének célját így határozzák meg : «I. A' Magyar 
taní tó székeknek jobb karban való helyheztetése. A' második pedig : 

II . A' Pesti Magyar Társaságot meg erősítő Királyi levélnek (Privile-
gium) eszközlő meg nyerhetését foglallya magában. 

A' mi az első Tárgyat illeti ; minden Magyar tan í tó székek virágzóbb 
's hasznosabb a lapra való helyheztetésére, két bizonyos, és könnyű eszkö-
zök volnának. 

a) A' rend szerént való tudományok közzé lett fel vétel ; vagy ha ez 
nem adódik, és rend kívül való fogna örökké maradni . 

b) Egy országi, az az nemzeti és Királyi Végezés, a' mellynek erejé-
hez képest, mindenféle hivatalokra menendő If júság, a' Magyar taní tások 
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«1 végezése felől nyilván való próba tétel ál tal érdemlett bizonyság levelet 
tartozna mutatni .» (Nemz. Múz. Fol. Lat. 686. 224. 1. kézirat.) 

Ezeknek a céloknak támogatását kéri a társaság az országgyűléstől. 
Ami m á r ezen külső törekvések mellett a társaság belső életét és iro-

dalmi működését illeti, erre nézve is tá jékoztatnak bennünket a fenmaradt 
iratok. 

A társaság elnöke mindig gróf vagy báró lesz, ennek elfoglaltsága 
esetén az ügyeket a t i tkár intézi. Maguk a tagok kétfélék : «rend szerént, 
és betsületért való Tagok : azok már gyakorollyák magokat a' munká-
ban, ezek pedig készülődnek, hogy idővel díszesen, és hathatósan dolgoz-
hassanak.» (Fol. Lat. 686. 228. L) 

Munkásságuk irányát ós tar ta lmi részét is meghatározzák. í g y fog-
lalkozni óhaj tanak a nevelés kérdésével ; meg akar ják szabni a nyelvműve-
lés helyes i rányai t ; ezenkívül a gazdasági élet körébe tartozó hasznos 
tanácsokat és útmutatás t nyúj tanak. Ju ta lmaka t fognak adni azoknak, 
akik a jó erkölcs ellen i rányuló munkákat megcáfolják. Ezenkívül olyan 
irányú határozatot is hoznak, hogy a tá rsaság : «minden munkákban, 
a' tiszta, és ékes Magyarságot terjeszteni fogja, egy tudós, és gyönyör-
ködtető Újságot szándékozik ki botsátani, a' mellyben eleitől fogva minden 
nevezetesebb Magyar Könyvírók érdemei, 's gyengeségei ki mutogat tatván, 
egyszersmind gyönyörködtető, hasznos és az olvasásra unszoló munkáts-
kákkal kedvesíttse ez írást». (Fol. Lat. 686., 228. 1.) ígérik, hogy eszten-
dőnkónt egy kalendáriumot fognak kibocsátani. «Közönségesen véve pedig, 
minden munkáiban kiváltképen a' használhatást tette magának tárgyúl.» 
(V. ö. u. o.) 

Kissé nagy volt a tárgykör , melynek kiviteléhez több lelkesedéssel, 
min t pénzzel fogtak. Az országgyűlés hamar feloszlott, a megy'ék pedig 
nem nyúj to t tak segítséget. í g y aztán az első kötet kiadása is megkésett 
egy félévvel, a többi pedig n e m is készült el. A pénzt is, lelkesedóst is 
elvitték a francia háborúk. Akadémiai törekvéseink történetében mindazon-
által helyet kérnek ez úttörők, mer t arra törekedtek, hogy pótolják, vagy 
legalább ú t j á t egyengessék a magyar tudós társaságnak. 

YELLEDITS LAJOS. 

Kemény Zs igmond é s Goethe. 

Bizonyos, hogy Kemény Zsigmond egyike azon kevés magyar írók-
nak, akikre idegen költők csekély hatással voltak. A sokat emlegetett — 
de még eléggé meg nem vizsgált — Balzac és Kemény pá rhuzam is 
inkább csak a lelki analízis módszerében nyilvánul, mint egyes kézzel-
fogható hatásokban. Mindamellett egy-két helyen lehetetlen észre nem 
venni bizonyos reminiscenciákat, melyek hol valamely külföldi regény-
íróra, hol Shakspearere, hol Goethere emlékeztetnek. A hatás azonban itt 
sem külsőségekben mutatkozik. Inkább egy-egy hangulat kapja meg, 
melyet valamely olvasmánya erősebben éreztetett át vele s ezt a hangula-
tot rezegteti tovább. Ilyen például Gyulai Pálban Eleonora egy-két jele-
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nete, melyekben m i n t h a Desdemona vetkőzési jelenetének hangja esengene 
vissza. Máskor a ha t á s egy-egy alakja jellemének alapvonásain látszik. 
Keményt néha valamelyik olvasmányának egyik hőse ar ra inspirálta, hogy 
annak a jellemnek egyik variánsát alkossa meg, vagy esetleg •— szerinte 
hézagos — vonásait kiegészítse. 

I lyen az is, amirő l szólni akarok. A Gyulai Pál jában szereplő Báthory 
Boldizsár szinte kétségtelenül Goethe Egmontjának hatása alatt lett 
olyanná, amilyen. Mindkettő bizonyos könnyelmű optimizmussal tekint i 
az életet ; a percnek élnek, a hangulatok élvezői. Ez a könnyelmű biza-
kodás az a tragikus bűn, amely mindkettőnek bukását okozza. Talán az 
egyetlen különbség, hogy Egmont tartalmasabb, Báthory Boldizsár léhább. 
De az élet kínálkozó örömének gondtalan kiélvezése mindkettőben princí-
p i u m m á mélyül. 

Ezen a belső rokonságon kívül ha tásra mutat a regény egyik fejezete 
is, amely az egyik Egmont-jelenet pár ja . (Egmont I I . felv. 2. jel. Gyulai 
Pál I I I . rész 2. fejezet.) Egmontnak ti tkárjával való párbeszédét értem. 
Bá thory Boldizsár szintén t i tkárja jelentését hallgatja s megjegyzései, az 
unalom, amellyel Írnoka beszédét fogadja, feltűnően hasonlít Egmont úr 
viselkedéséhez. Mindkettőnek a szerelem jár az eszében, mindkettő szeretne 
az unalmas mindennapi gondoktól szabadulni, hogy az élvezetek kar ja i 
közt keressen enyhülést. S a jelenet apróbb mozzanatai is megegyeznek. 
Mindkettő előtt a t i tkár egy öregebb jóakaró komoly tanácsairól referál, 
egy levélről, amelyben könnyelmű viselkedésük van felpanaszolva. Ami 
Egmontnak Olíva gróf levele, az Báthory Boldizsárnak Prépostvárié. 
A jelenet hasonlóságát fokozza, hogy ez a rész — min t a Gyulai Pálban 
több helyen is előfordul — Kemény regényében is d rámai formában indul, 

A kettőjük közt i párhuzam a regény további folyamán is fel-felbuk-
kan, de az említett jelenetnél halványabban nyilvánul. Egmontnak Klär-
chenje van, Boldizsár grófnak Cecilje. Mindketten este lopóznak hozzájuk, 
sűrű köpönyegbe burkolva. Klärchen is, Cecil is egyszerű szelid terem-
tések, de a tör ténet folyamán mindket ten tragikussá magasodnak. 

A két alak között i hasonlóság nom esik Kemény jellemalkotó erejé-
nek rovására, mer t Boldizsár alakja azért annyira átérzett és annyira ú j ra 
fejlesztett , hogy n e m fakul halvány másolattá, hanem mint Kemény többi 
a lakja , egy erősen átél t és megfigyelt karakter benyomását teszi. 

GALAMB SÁNDOE. 

A magyar irodalomtörténet korszakai. 

Nagy József az Irodalomtörténet 4. füzetében egy értekezést tett 
közzé, amelyben a magyar irodalom ú j felosztását ajánlja. Az új felosztás 
a lapja a stílus lenne. Nagy J. egyfelől elméleti ú ton magyarázza új í tó 
elvét, másrészt pedig azzal, hogy ezen az alapon kényelmesebb felosztá-
sát kapjuk a magyar irodalomnak. Értekezésében nincsenek tárgyi téve-
dések, annál gyöngébb a filozófiai megalapozása és irodalomtörténeti 
okfejtése. 
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Nem akarok előre kifogást tenni az ellen, hogy a stílus változása 
.szerint jelöljük i rodalmunk korszakait, bár ez nagy változtatásokat tenne 
szükségessé, mert csak úgy volna értelme, ha valóban végrehajtanók és 
az egyes írókat is ebből a szempontból vizsgálnók. De ahogy meg-
okolja ez eljárást, azzal nem lehet egyetérteni. Az egész dióhéjnyi 
rendszert (amely kanti és talán bergsoni reminiszcenciákon épül és 
amelyre csak azért nem pazarlunk több kifogást, mert nincs is eléggé 
kifejtve) gyanússá teszi, hogy sokat operál benne azzal a bizonyos 
intuícióval, amely láthatat lan ? Honnan tud róla, ha láthatat lan ? 
Kérdhetjük, — és különben is mit kezdjünk egy láthatatlan valami-
vel ? Nagy József ráfogja, hogy eredeti, egyetlen, szabad, — teheti , mert 
a láthatatlanság miat t , ahogy nem bizonyíthatja, nem is cáfolhatjuk. Az 
olyan misztikus, rej telmes dolgokkal, aminő ez az intuíció nevezetű va-
lami, haszontalan szemfényvesztés játszogatni. Az sem állhat meg, amit 
az egyéniség függetlenségéről mond. A tudósnak, min t olyannak, hinnie 
kell az egyéniség determináltságát. Hiszen megérthetnők-e, lia nem tud-
nók más jelenségekkel összefüggésbe, oki kapcsolatba hozni ? Mit tehe-
tünk vele, ha úgy fogjuk fel, hogy egyedül áll és semmihez nincs semmi 
köze ? ! Az egyéniség megszabott voltát hipotézisként el kell fogadnunk, 
mer t nélküle nincs lélektan, nincs történelem. Míg a Nagy J. tétele kizár 
minden vizsgálódást, addig ez a hipotézis összefüggéseket kerestet, termé-
keny és hasznos, és ki vár többet egy igazságtól ? A stílusban megjelenő, 
de amögött levő intuíció és egyéniség nem kópiája különben a Kant-féle 
Ding an sich-nek ? Nekem úgy látszik : igen ; ez a hiú metafizikai álom-
kép tűnik fel «világos századunkban». Egész fejtegetését a metafizikai 
dialektika ferdesége jellemzi, letérés a pozitivizmus egyenes útjáról. 
1912-ben, százharminc évvel Kant után, velünkszületett víziókról beszél ! 

Megkísérli az alkalmazást, de itt bebizonyult, hogy nem alkalmaz-
ható a stílus fejlődése szerinti korfelosztás, mer t ehez módosítani kellene 
az irodalomtörténetet. Miután -— helyesen — kifejti, hogy a korfelosztás 
ma még csak útmutató, s inkább hipotézist jelöl, min t kész eredményt, 
a következő hat korszakot veszi fel : kódex-irodalom, bibliás stílus kiala-
kulása, epika, líra, u j stílus keresése, nemzeti klasszikus stíl, újságírás 
kora. E korokat röviden jellemzi is, de a stílus történetében csak mondja, 
s egyben nem muta t j a a folytonosságot, pedig ezt ígéri. Kódex-irodal-
munk, szerinte, egyénietlen és nyelvét nem tekintve «az európai középkor 
egyetemes irodalma.» Erre azt várjuk (ígéri is), hogy magyar szellemű 
irodalom következik — és jön «a bibliás stílus kialakúlásának a kora». 
De hiszen amaz is bibliás, erről meg nem muta t ja ki, hogy nem egyete-
mesen európai, hanem magyar ! Most jön (váratlanul, mert semmiféle 
összefüggést nem látunk) az epika kora 1637-től 1711-ig. Ez a kor az 
epika kora volna ? Erdélyi Pál részletesen kifejti — az ellenkezőjét : 
«E zivataros időnek egész folyása telve volt költői hangulatra keltő moz-
zanattal. A nemzetet ért viszontagságok természetszerűen hatot tak ki 
annak minden egyes tagjára s innen magyarázható e századnak egyete-
mes liraisága. Még epikusai sem tudnak ellenni egy-egy lírai akkord 
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nélkül.» «A nemzet minden rétege, világi és egyházi rend, ka tona és pap, 
szegény és főrangú egyaránt át volt ha tva dalt fakasztó hangulattól.» 
(A 17. sz. lírája.) 1711-től 1772-ig számítja a l íra korát. Ezt így magya-
rázza : «A nagy nemzeti közösség megbomlásával a rész, a magára maradt 
egyén öntudatra ébred.» Tehá t viszont a közösség erős érzése epikát te-
remtene ? H á t h a hazafias l í rá t teremt ? Marseillaiset, vagy a francia for-
radalom egyéb verseit ? 1 Tovább ezt ír ja : I t t is beigazolódik, hogy a 
l ír ikusnak a cselekvésben mindig kötve a keze. Hát Goethe ? hát Ba-
lassi, Petőfi ? Náluk «béna az akarat, a t e t t ?» Gyöngyösi vagy akár 
Zrínyi gazdagabb, elevenebb életet élt náluk ? E kor t ípusa Mikes, akinek 
műve szerinte csupa líra. Idézi Négyesyt : «Mint dalaiba Petőfi, úgy fog-
lalta egész élettörténetét leveleibe.» E hasonla t jó megvilágító hasonlat, 
de hasonlat , s egy hasonlatot adatnak véve, Mikest l ír ikusnak tekinteni, 
nem, azt nem szabad ! É s nem szabad, n e m lehet e kort a l í ra korának 
tekinteni. «Az egyénekre bomlás után az ú j tömörülés ideje következett 
el.» «A nemzeti lélek megnyilatkozási vágya jellemzi ezt a korszakot, 
melyet az ú j st. keresése korának nevezhetnénk» (1772—1842.). Inkább 
úgy gondolom, e kor a differenciálódás, a tagozódás kora volt ; élénken 
elkülönültek az osztályok, a különböző műveltségű embercsoportok s ennek 
megfelelően szükségképen léptek fel különböző irodalmi st í lusok. A nem-
zeti klasszikus stíl korát m i n t h a nem stílus-rokonsága, h a n e m az érték 
egyenlő nagysága szabná ki . Amit a máról , mint az ú jságírás koráról 
mond, ahoz egy egész külön cikkre való megjegyzésem volna, de itt csak 
ennyit : miér t nevezni a m á t újságírás korának ? Minek egy tünetről 
beszélni, mikor ismerjük az általánosabb okot ? Ezt m á r mások igen 
okosan megjelölték : a kapital izmus az, amely a magyar v i lágot is kezdi 
átalakítani. 

A korfelosztásnak t rag ikuma, hogy annál jobb, minél általánosabb és 
ha pontosságra törekszik, Prokrustes-ággyá lesz. Olyan a szerepe az iro-
dalomtörténetben, mint a földön a hosszúsági és szélességi köröknek. 
Micsoda térkép lenne az, amely ezek szép rendje kedveért a földet módo-
sítaná ? 



IBODALOM. 

Kéki Lajos: T o m p a Mihály. A Kisfaluily-társaságtól l!)09-ben a 
Széher Árpád-díjjal ju ta lmazot t pályamű. Budapest, 1912. 192 1. Franklin-
Társulat. 

Tompa Mihály azok közé az írók közé tartozik, akiket közönségük 
teljes mértékben elismert, a korabeli kr i t ika méltányolt, legnagyobb pálya-
társai barátjukká fogadtak. Élete a nyilvánosság előtt folyt le s emlékét 
oly emberek örökítették meg, mint Arany János, Szász Károly, Lévay 
József, Erdélyi János, Gyulai Pál. Életrajzírójának tehát egyrészt a meg-
bízható adatok oly nagy tömege, másrészt költészetének oly bő értékelése 
áll rendelkezésére, m i n t csak kevés más költőnknél. Legutóbb Lengyel 
Miklós egész könyvben is feldolgozta Tompa Mihály életét és művét (1906). 

Kéki Lajos feladata eképen nem annyi ra új adatok felkutatása volt, 
hanem a meglevők összegyűjtése, megrostálása, szerves egésszé alkotása. 
Ezt a feladatát ki tűnően meg is oldotta. Szinte évről-évre lépten kíséri 
Tompa fejlődését s élete ra jzá t és költészete méltatását igen szerencsésen 
fűzi egybe, sohasem veszítve el a fonalat egyik vagy más ik rovására. 
Találunk ú j adatokat is az életrajzi részben. így Tompa szerelmét Mészöly 
Klárika, egy sárbogárdi földbirtokos leánya iránt, taní tó korából (1838), 
melyet főként a költőnek egy, Beöthy Zsolt birtokában levő, kiadatlan 
leveléből állapít meg. A Gólya keletkezésének történetét is e könyvben 
olvassuk először. Losonczy Ábrahámnál volt akkor Tompa látogatóban az 
Ózd mellett i Susán, mikor egy gesztenyefa alatt üldögélve a levert ország 
szomorú sorsáról beszélgettek s közben egy a csűr te te jén álló gólya 
kelepelni kezdett. 

Tompa költészete nagyon kevéssé állott idegen ha tások alatt, annál 
inkább befolyásolták kor társa i : először a Bajzáék szentimentális lírája, 
ma jd Petőfi demokratikus irányú és Arany művészien elmélyedő lírája. 
Szemere Miklós ragadja ki a németes klasszicizmus ha tá sa alól s teszi 
főként Petőfi humorára figyelmessé, a r ra az elemre, mely addig Tompa 
költészetéből teljesen hiányzot t . És ime Tompa lírája is megkapja azt a 
vidám, gondtalan hangot , melyet Petőfi ü tö t t meg s élete nyomorúságait 
e korban a humor derű jén keresztül nézi és énekli meg ő is. De más 
irányban is nagy hatássa l van rá Petőfi költészete. Megcsapja a demo-
krácia forró szele, szabad hazáról, boldog népről álmodozik. Hazafias 
költészetében elcsendül az a szenvedélyes hang, mely Petőfinek annyira 
sajátja. I847 tavaszán, mikor betegsége kétségbeejti és férjhez megy 
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szerelme, Böszörményi Kati , a Felbök pessz imizmusa vesz e rő t lelkén. 
A szabadságharc u tán A r a n y ha t á sa alá kerül . T o m p a ennek következté-
ben köl teményeiben tömörebb szerkezetre, kidolgozot tabb lélekrajzra, objek-
tivebb elbeszélő stílre törekszik. Arany balladaköltésének művészi fo rmá i t : 
az előadás vázlatosságát , a se j te tő t i tokzatosságot , az izgatot t képzelet 
lá tomásai t is átveszi ez időben í r t balladáiban. 

Kékinek egészen eredeti megállapítása Ovidius Melamorphoseseinek 
hatása Tompa monda- és regeköltészetére. T o m p a maga céloz leveleiben 
rá, hogy Ovidius koszorújára törekszik. Közvet len ráhatás u g y a n alig 
mu ta tha tó ki — Kéki csak Az árvalányhctj fonóház i jelenetét t a r t j a ilyen-
nek — de valószínű, hogy T o m p a Tündérország c ímmel épúgy fe l akar ta 
dolgozni a m a g y a r mondakincse t , min t Ovidius a rómait. H a tek in te tbe 
vesszük, amirő l Kéki nem szól, hogy Tompa mondá inak főfor rása Budai 
Polgári Lexikona és Yályi Magyarországnak L e í r á s a c. művei vol tak , akkor 
valóban úgy látszik, hogy ő a mondagyüj tésben rendszert aka r t követni. 
Ez megfelelt a kor szellemének, mely hihete t len érdeklődéssel fogad ta az 
ez időben m á r szaporodó gyűj teményeke t ; az évkönyvek jórésze is ezt a 
célt szolgálta s még Petőfiről is feljegyezték, h o g y rendszeresen gyűj tö t te 
a magyarország i várakra vona tkozó adatokat. Csakhogy Tompa szándéka 
m á r h iányos forrása i mia t t s e m sikerülhetett ; a sovány lexikonszerű adat 
gyakran u ta l ta saját f an táz iá já ra . Különben a mondák é r tékének meg-
állapítása m é g sok filológiai m u n k á t fog k ívánn i . Azt az érvelését azon-
ban a szerzőnek, hogy Ovidius azért is kedvezőbb helyzetben vol t , mer t 
az ő kora m é g h i t t a feldolgozott tör ténetekben, nem fogadha t juk el. Az 
a kor már nagyon szkept ikus volt a mitológia tündérvi lágával szemben 
s épúgy m i n t a Tompáét, i nkább vezette a fölébredt történeti t uda t , melyet 
Augustus az á l lam megszi lá rd í tására is fel a k a r t használni, m e g az eszté-
t ikai érdeklődés, mely kedvét lel i a fantázia n a i v játékaiban. Az is kissé 
iskolásán hangz ik , hogy T o m p a «egyben fölöt te áll mesterének : erkölcsi 
komolyságban ». 

Virágregéiről szólva az t ál l í t ja , hogy a n é m e t költők — Schulze, 
Frey l ig ra th , Bücker t — h a t á s a «igen nehezen igazolható». F o n t o s n a k tar-
tom azonban, hogy r á m u t a s s u n k , mennyire egyeznek e regék m a g á n a k 
Tompának a mondáival köl tő i módszer t ek in te tében , mert h i s z e n majd-
n e m mind az illető virág eredetét magyarázzák, épúgy m i n t a mondák 
egy-egy te rmésze t i alakulat vagy tüneményét . Honnan ered a halálfejű 
lepke ? Az őszi kikiricsnek m é r t van lombruhá ja ? A bajnokfű m é r t törpe 
rossz káka, a csudafa m é r t tövis ? Az ibolya m é r t virul e l re j tve ? Erre 
való a hozzá juk fűzött tö réne t , melybe, m i n t Kék i k imuta t ja , sok szub-
jekt ív elem is vegyül. 

Nem kis érdeme a szerzőnek, hogy h í r lapokból , folyóiratokból nagy-
fáradsággal összeállította T o m p a verseinek időrendjét, mely k iadása iban 
sokszorosan fel van forgatva s ennek kapcsán kü lönösen hazafias al legóriái t 
tör ténet i r endben hozzáfűzi a politikai eseményekhez s megje lö l i a köz-
hangu la t t a l való kapcsolatukat . Szinte meglep bennünke t , mikor i ly módon 
nemcsak a h a z á j a sorsán búsu ló , allegóriákon keresztül vigasztaló, de a 
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forradalmi Tompa is kibontakozik előttünk. Az az izzó hangulat, mely 
az olasz hadjárat nyomán mind erősebben ébredt a nemzetben, Tompát 
is megihlette hanvai magányában. Ikarusát nem a 48—49-iki, h a n e m a 
bekövetkező forradalomra akarja Kéki vonatkoztatni szemben az eddigi 
magyarázókkal. Úgy hiszem a két felfogás összeegyeztethető : a költő 
forradalmi hangulatában látja 48-at nagyszerűnek s habár egyszer bukás-
sal já r t is, újra megkísérelné az emberi erő és akara t e nagyszerű vállal-
kozását. 

Tompa Egyházi és Halotti beszédeinek, valamint Olajágának is be-
hatóbb méltatását ad ja Kéki mint eddig bárki, k imutatva erkölcsi ta r ta l -
mukon kívül költői szépségeiket is. 

A szerző módszeréből folyik, hogy Tompa költői fejlődését véve alapul, 
az egész kép, amit róla nyújt, szükségképen eldarabolt. Ezt van hivatva 
pótolni az utolsó fejezet, mely Tompa emberi és költői képét ra jzol ja 
meg. Kár azonban, hogy Tompa alkotó fantáziájának és erkölcsi egyéni-
ségének méltatását szabatos, de épen azért kissé merev megállapítások 
formájában adja. 

Talán a költőhöz való nagy vonzalma, melyről a könyv minden sora 
tanúskodik, okozza azt is, hogy Tompát — noha hibái iránt jó szeme 
van és értékítéletektől seholsem tartózkodik — egészben, mégis nagyobb 
költőnek tünteti fel, mint az az irodalmi köztudatban az évek során 
immár megállapodott. Tompát ma nem sorozzuk egyenragú tagként abba 
a triászba, melybe kortársai s ő maga is hitték hogy tartozik s melynek 
Petőfi és Arany volt másik két tagja. Tompából kisebb költői alakító 
tehetségén kívül hiányzott az emberi lélek magasabbrendű ismerete s 
vele a jellemzés igazi képessége. Nem volt nagyszabású egyéniség, ki a 
világot eredeti módon fogja fel és kérdéseire önálló feleletet tud adni. 
Hiányzott műveltségéből a széleskörű és elmélyedő tanulmány, mely mind-
ehhez megadta volna az alapot. Szűk körben lefolyt élete sem volt elég 
változatos és gondolattermelésre ösztönző. Még természetmegfigyelése is — 
legerősebb oldala — nagy hézagokat mutat. Pantheismusa nem az a 
mélységes összeolvadása az egyénnek és a természetnek, melyet Goethe 
és Petőfi lírájában csodálunk. Elragadtatásunkból minduntalan kijózanít 
allegorizáló és moralizáló hajlama, mely szinte mindvégig az Arany és 
Petőfi előtti korhoz köti ; ennek hagyományaitól sohasem tud végképen 
megszabadulni. Pap volta sem hatott e tekintetben kedvezően : megkötötte 
erkölcsi felfogását s a biblia túlságba fejlesztette példálódzó ha j lamát . 
Minderre Kéki is rámutat , de nem vonja le belőlük a következtetést. 

A könyv egészben méltó emléke a költőnek és értéke a vállalatnak, 
melyben megjelent. 

ZLINSZKY ALADÁR. 

Haraszti Gyula: Madách Imre . Budapest. 51 1. (Modern Könyvtár. 
128. sz. Nagy Emberek. III . Athenaeum kiadása és nyomdája. Ára 40 fill.) 

Csodálatos dolog, hogyan kerülhet ennek az első megjelenésekor «ta-
nulmány-kisérlet»-nek nevezett füzetnek alapján Madách Imre a «nagy em-
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berek» sorába. Olvassa el bárki is és fejcsóválva fogja majd kérdezni, 
vájjon Madách Imre «nagy ember»-e s az Ember Tragédiája nagy mű-e ? 
Erről a műről egy Arany János azt í r ta , hogy maga lábán járó drámai 
kompozíció, jeles koncepció, mely hivatva van i rodalmunkra fényt derí-
teni és az Íróról azt, hogy eredeti, az első tehetség Petőfi óta, aki egé-
szen önálló i rányt muta t , s akiről Eötvös, Csengery és mások elragadta-
tással szóltak. Vagy talán ez csak olyan modern tehetség-fölfedezés volt, 
vagy Eiedl, Beöthy, Alexander értékelése csak aranyporhintés a magyar 
esztétikai irodalom borába ? 

Haraszt i «dolgozata», mint «tanulmány-kísérlet» az E. Tr. 1862-iki 
kiadása után 20 évvel látott napvilágot és újabb 30 évre volt szük-
ség, hogy csak «a sajtó hibáktól megtisztítva» (?) és csak «javított 
stílussal» kerüljön ismét a könyvpiacra. Akkor «kísérlet», most «dolgozat», 
sőt «mű». Ámde ismerve első kiadását, némi tárgyi kihagyásokkal most 
is csak «kísérlet». Hangján, fölfogásán, «fogyatkozásain» a «későbbi jegy-
zetek» egy soros, primitiv betoldásai mitsem változtattak. Ezekben a 
kísérletezés i f júkori tapogatózás. Az egész az iró, a bíráló és esztétikai 
értékelőnek dokumentuma, mely bizonyítja, hogy fölfogása ma is ugyanaz 
és 30 éven át és u tán semmitsem változott, jóllehet azóta a költeményt 
i t t benn, nálunk, ott künn, az idegenben jobban és méltányosabban Ítél-
ték meg, mint 30 év előtt. Trigesimum annum p r e m a t u r ! 

A «tanulmány-kísérlet» (1882.) abba a korba esett , amikor Gyulainak 
megbízhatatlan Madách-kiadása alapján ítéltek Madách egész költészetéről 
és az E. Tr. ellen irányuló birálgatás virágkorát élte. Ennek az a furcsa 
eredménye volt, hogy dacára minden támadásnak (Szász K., Pulszky 
Ferenc, Erdélyi stb.) és számos félremagyarázásnak, a mű a színpadon 
kezdte meg és tar tot ta fönn hódító szerepét. H a azonban a fordítások 
számát (német, francia, angol, olasz, holland, spanyol, cseh, szerb, román 
etc.) és a fordítók lelkiismeretességét és megbízhatóságát tekintjük, m á r 
ez is elég ok a félszeg értékelés csökkentésére. 

A tragédia nem az a mű, mely első és egy olvasásra az embereket 
meghódítja, hanem, mely sűrű, sokszoros, állandó és ismételt vele való 
foglalkozást követel. Először idegenkedve tehetjük le a könyvet (Arany), 
de véglegesen sohasem rakhat juk el könyvtárunkba. Mindenkor átcsillan 
a kötetek tömegéből s mindig ú j ra megragad és ú j eszméket teremt. 
Nem letárgyalt munka, hanem új korszakok, új szépségeket, új élvezeteket 
fognak benne találni. És ezt a becsét nem rontja le semmiféle párhuza-
mosság, semmiféle Goethe, Byron, Milton-atvafiság. Ez is emeli. H a le-
hetséges volna a «tanulmánykisérletet» úgy átöltöztetni , hogy a benne-
foglaltak ellenkezőjét írnók le és az elitélő, lekicsinyítő, kihivó mondat -
sorokat megfordítnók, akkor ha nem is leinők m e g épenséggel az igazi 
Madáchot, de az ellenkező célzattal megirt szélsőségek rokon kiélezése 
inkább megfelelne költészetének, megközelítené azt a magaslatot, melyre 
mint író eljutott s ami naggyá is teszi, hogy t . i. végletek egyen-
súlyát tudta belevinni az E. Tr.-ba, mer t ez a m ű a bölcseleti és költői 
gondolatok végletességének harmoniás találkozója. Költői paradoxon. Min-
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denekfölött téves dolog a «küzdj és bízva bízzál» végső mondatban lelni 
meg az alapeszmét, mert ez épen csak befejezés és megnyugtatás , és 
semmi más ; ezen túl csak gyermekes kérdezősködés kíváncsiskodik tovább. 
Szofista, prókátor erőlködés. Az alapeszme az Ur, az angyalok és Lucifer 
végső szóváltásában bontakozik ki . Ez magyarázza a tragédiát. 

Olyan súlyos, de sok erőlködéssel odavetett szavaknak, min t «misan-
thropia», «pessimismus», «életuntság», «világfájdalom», «nihilizmus», 
«bombaszt», «testi-lelki gyarlóság», «rémregényesség», «másolás», «követ-
kezetlenség», «mala fides», «triviálitás», «Kraft-genieskedés» dandár ja és 
a «tanulmány kísérletező» ebbeli szókincse többi lesújtó sorozatának 
ellentmond Madách élete és egész költészete, még pedig kiváltképen 
akkor, ha nem kizárólagosan ebből a szemszögből horgásszuk ki művei-
ből ezt a csűrt-csavart fölfogást, hogy vele irói «kainbélyeget» süssünk a 
költőre. Míg ha csakis ezt cselekesszük, akkor valójában «üres semmit» 
írunk és a szertelenségek szapora hibáiba esünk. Ködben támolygunk. 
Ezt az álláspontot sem egészében, sem egyenkint nem menti meg az a 
fényes beállítás, hogy «Madáchban a bölcselőnél egy erősebb lény is lako-
zott : a hazafi.» Ennek sem bölcseleti, sem logikai értelme nincsen. A jól 
megalapozott szertelenségeknek i lyen kalászata igazán téves és a magyar 
bíráló és esztétikai értékelésnek irodalomtörténetünkben fölötte csúf feje-
zete. Hozzájárul a költő és müveinek félreértése. 

Meddő kérdés, vagy kákacsomó az is, midőn eredménytelenül fesze-
getik, miért nem vette föl a költő ezt vagy amazt a történeti a lakot vagy 
kort a tragédia keretébe. Ez a nietzschei Zara thus t ra Blondinjának kötél-
táncolása. Miért nem a zsidó tör téne t ? Miért n e m Krisztus ? hol marad t 
Kálvin ? a napkirá ly ? stb. stb. ? Chacun a son goût ! Igazán kár , hogy 
Madách nem dramatizálta Held u n d Corvin vagy Marcali világtörténetét, 
melyeket sohasem forgatott ! I t t nem a céltalan kifogásolás, h a n e m a 
tudatlan ráfogás vezet hamis nyomokra . Madách, illetőleg Lucifer, vagy 
külön az Ember (Ádám + Éva) vagy Isten történetbölcseletéhez, n e m az 
alakok vagy korok jobb megválogatása vezet, h a n e m a jól megválogatot t 
korszakokban jelentkező tendencia. Külömben a tragédiában a tör ténet-
bölcselet ha rmadrangú jellegű ér ték. Nem ez az első, a főcél. 

Ami már most a költemény és a költő nyelvét illeti, melybe oly 
sokan belebotlanak, ebben a szilaj szélsőségeket szerető ellenzői igazán 
bámulatos herosztratoszi ki tar tással csapkodnak jobbra-balra, s még nem 
akadt Nyelvőr, mely legalább egyszer pennájára vette volna ezt a kérdést. 
Ámde nincs érzéke a költészethez annak, a ki kizárólag a nyelvben keresi 
megérzékitését s ha fér is Madách ebbeli értékeléséhez néhány kemény szó, 
de ez költőiségétől nem fosztja meg . És ebben is több igazat szolgáltatott 
neki az utolsó 30 év, mint a 30 év előtti bírálók minden esztétikusa, még 
Aranyt sem véve ki. 

S ha már többször elolvastuk ezt a «tanulmány-kísérletet», igazán 
érthetetlennek tűn ik föl záró szakasza, mely csillag kíséretében ú j r a el-
ismétli azt a rosszhiszeműen köl töt t és terjesztett (Pulszky Ágost, Mikszáth 
Kálmán, Jeszenszky Danó etc) p le tykát , hogy «Madách napjainkban az iro-
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dalomtörténetében (!), rendesen, kizárólag mint az « Ember Tragédiájának« 
költője szerepel ós méltán». Van-e eziránt a kisérletezőnek még kétsége ? 
Nincsen-e ez a -—festőiesen mondva— «skurzban» szélesen odaecsetelt ötlet 
már többszörösen megcáfolva ? Méltán ! Vagy nem lett volna-e az írónak 
méltó föladata, liogy végre-valahára kimutassa az Ember Tragédiája iróját ? 
30 év alatt ezt meg lehetett volna tenni. О volt az első ós egyedüli, aki ezt a 
gondolatot belevetette a tudományos magyar irodalomtörténetbe, még pedig 
nyomtatásban s nem élőszóval terjesztve s íme most újra kinyomatja . Mi 
célja van ennek ? Ezzel felelős a magyar irodalomtörténetnek 1 Ajánlatos 
lesz, ha a I I I . kiadásban az egész gondolatot kitörli. Ezt a kérdést Bacon-
legendák ültetésével el nem intézhetjük, itt csak száraz tényekkel bizo-
nyí tha tunk. Ám hívja föl az igazi írót, még megmarad az a Madách, akit 
egyéb, meg nem cenzúrázott költeményeiből ismerünk, arra az újonnan 
fölfedezett íróra rávar rha t ja azt a subát, melyet íme kétszer is Madáchra 
szabott s talán nem is az igazi Madách lebegett szeme előtt, hanem az, 
k inek giínyáját Madáchunk magára öltötte ? ' 

Az árnyképek kergetése vihette ehhez az ál-Madáclihoz is, kiben 
többet hit t , semhogy az igazit fölfedezte volna. 

MORVA Y GYŐZŐ. 

Haraszti Gyula: Arany János. Budapest, 1181. (Modern Könyv-
tár . 123—125. sz. Nagy Emberek I I . Az Athenaeum kiadása és nyomdája. 
Ára 80 fill.) 

Olyan gyűjteményes vállalatokban, melyek a nagy közönségnek iro-
dalmi és tudományos kíváncsiságát akarják kielégíteni és növelni, nézetem 
szerint egyetlen szempont kell, hogy döntsön valamely m ű besorozása 
vagy kirekesztése fölött : vájjon az illető tárgyról a szóban forgó mű 
foglalja-e össze vagy fejti-e ki legtalpraesettebben azt, ami i ránt a közön-
ség érdeklődik ? Sajnálat tal kell megállapítnunk, hogy a fenti vállalat 
szerkesztője két i rányban vétette el a dolgot, akkor, mikor Haraszti 
Madách és Arany tanulmányát újra kiadta. Először piacra dobta a francia 
irodalomtörténet kiváló magyar kutatójának magyar irodalomtörténeti 
tárgyú, meglehetősen egyoldalú if júkori kísérletét s így magát az írót, 
Haraszt i t , segítette ahhoz, hogy félreismerjék. De rossz szolgálatot tett — 
s előttünk ez a fontosabb — magának az irodalomnak is, azoknak a 
nagy embereknek is, a kiket vállalatában nagyokul akar bemutatni . Ha 
valaki csak a Harasz t i két művéből ismeri meg Madáchot és Aranyt, 
bizony kicsiny, legfölebb közepes íróknak fogja tar tani őket. S így a 
közönség nem hisz ma jd az ezután jövő nagy emberekben se, de nem hisz 
magának az irodalomnak az őszinteségében se. A tudomány állása s a 
közönség jóhiszeműsége egyaránt megköveteli, hogy ne ifjúkori kísérletek-
ben és egyoldalú megvilágításban lássuk a nagy embereket. 

Haraszt i t anulmánya 1881-ben jelent meg Bodnár Zsigmond Magyar 
Szemléjében. «Többször hivatkoztak rá — úgymond a szerző — s már 
ezért is hajlandó vol tam hozzáférhetővé tenni». Helyes. Csakhogy a hivat-
kozások s z a k m ű v e k b e n fordultak elő s ez még nem jelent egyebet, mint 
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azt, hogy a szakember kötelességszerűleg az ő müvét is fölhasználta. 
Semmiesetre se következik az, hogy a laikus közönség számára jó volna. 
A ket tő nem zárja ki egymást minden esetben, de a Haraszt i tanul-
mányáná l igen. Elsősorban Aranyt csak mint elbeszélő költőt vizsgálja. 
Pedig a vállalat közönsége tán egész Aranyt érdemelne. Ebben hibás a 
szerkesztő és szerző egyaránt . 

Egyébiránt Haraszt i Arany elbeszélő költészetének nyelvét, az előadás-
mód szellemét, tárgykörét s főleg az indulatok rajzának irányát elemzi. 
Szívesen elismerjük, hogy művében van egy-két kő, mely Arany János 
szobrának talapzatában elég szilárdnak bizonyult. í g y például az a kísér-
lete, hogy Arany st í lusát belehelyezze az általános művészeti fejlődésbe 
(a magyar irodalmi hagyományok mellett), továbbá Arany plasztikájának 
az elemzése, realizmusának kiemelése mindenesetre sikerült. Általában 
művének három első fejezete sok tekintetben megálló eredményeket foglal 
magában. Legkevésbé sikerült az utolsó rész. Ennek azonban egyebek 
mellet t az is lehet az oka, hogy a m ű írásakor a költő még élt s azok 
a töredékek, melyek lelkivilágának megismerésére annyira fontosak, akkor 
még nem voltak ismeretesek. Azonban a részletekben lépten-nyomon 
találkozunk bizarrsággal, erőszakolt és elnagyolt állításokkal, amik miat t 
sehogyse lehet nyugodtan belemélyednünk a főeredmónyeknek, a sikerült 
tételeknek, az egész tanulmánynak az élvezésébe. Ugyancsak így vagyunk 
a tanulmány nyelvével, esztétikai kifejezéseivel. A legmeggyőzőbb, a leg-
világosabb gondolatmenetben is ott leselkedik egy-egy idegenszerűség vagy 
újságírói specialitás. 

KKISTÓF GYÖRGY. 

Kremmer D e z s ő : Apáczai Cseri János élete és munkás-
s á g a . Budapest, 1912. 8. r. 203 1. Politzer Zs. és fia. Ára 6 kor. 

Örömmel fogadunk mindent, ami Apáczaira vonatkozik, mert e férfiú 
az eddiginél általánosabb'méltánylást érdemel. Megörültünk ennek az össze-
foglaló című munkának is, mert szükséges munkát végez, aki az oly 
sokféle kiindulási! Apáczai-irodalom kérdéseit és ellentéteit mindent fel-
ölelő, bíráló és igazoló eljárással tisztázza. De elvárjuk minden i lyen 
műtől, hogy tisztán mutassa : mily szándékkal nyúl t írója a tárgyhoz. 
S min t egyebütt, e tá rgyra nézve is szabály : csak az beszéljen, aki 
újabbat vagy jobbat tud mondani a m á r elmondottaknál. Apáczai életét 
és munkásságát előadó munka csak akkor lehet értékes, ha vagy ismeret-
len adatokkal tudja eddigi tudásunkat kiegészíteni vagy ú j szempontokból 
dolgozza fel az ismeretes anyagot. Elismerjük, hogy Kremmer Dezső 
erre az újszerűségre törekedett. Sikere azonban nincsen. Uj adat, új szem-
pont sehol sincs. Új adatra kutatás ú t j án aligha is ju tunk már, hacsak 
a véletlen nem segít. Új szempontot meg nem is lehet keresni, annak 
magától kell megvilágosodnia a kérdés tanulmányozása közben. Pusztán 
azt kellene hát itt néznünk : hogyan gyűj töt te össze a szerző az anyagot , 
kimerítette-e, helyes képet ad-e. De ennek a kisebb mértékű Ítélésnek a 
szerző út já t állja. Szerinte ugyanis «még halála után sem kapott sors-



IKODALOM. 3 2 7 

verte tudósunk igazi, megértő b í r á l a t o t . . . meg n e m értés környékezi még 
mindig» (34). Nyilván azt tűz te maga elé, hogy megértesse velünk 
Apáczait, kinek «óriási m u n k á j á t . . . » «méltányolnunk kell három évszázad 
feledékenysége után» (54). Ily hangot hallva, mi olvasók várjuk a percet, 
melyben nekünk is «egyszerre min tha hályog esnék le szemeinkről» (38), 
hogy tisztán lássuk, amit a szerző mutat . Pedig n e m mutat semmi várat-
lant. S ezért azt mondjuk : n e m az a kérdés, mi t tudnak Apáczairól azok, 
akik vele nem foglalkoztak, sem a róla szóló műveke t nem olvasták. Az 
irodalomtörténeti buvárlás n e m mindenki dolga és csupán arról beszél-
hetünk, vájjon akik igyekeztek megismerni A.-t, megtalálták-e a megértés 
nyit ját ? S ha a szerző úgy lát ja, hogy nem, szeretnők minden alkalom-
mal megtalálni ennek a bizonyítását is. Csak az eddigi meg n e m értés 
okát mondja meg, eként : A.-nak egyik tragikuma, hogy Gyulai Farkasé t 
kivéve «az összes A.-tanulmányok egy közös főhibát mutatnak, hogy t. i. 
munká i méltatásánál vagy bírálásánál külön választják Apáczait, az embert, 
Apáczaitól, a tanár tól s tudóstól» (33). Ebben sej tem a szerző ú j szem-
pont já t is. De ezt már sikeresen alkalmazta Strümp László 1897-ben 
értékes művében (A. Cs. .T. m i n t pedagógus), sőt világosabban meg is 
mond ta : «azon csodálkozunk, hogy a legtöbben eddig Apáczait ú g y szét-
szedték s nem nézték az egész embert, azért nem is tudták kellően mél-
tatni» (i. m. 7., 1. jegyzet). 

Es ha Krenimer a háromszázados feledékenységről beszél, n e m külö-
nös-e, hogy kevéssel hátrább ezt í r ja : «mi megha j t juk elismerésünk zász-
lóját Toldynk éles ítélő ereje előtt, amikor tudósunkat munkásságának 
jelentősége után a XVII . század két lángszelleme mellé emelte, harmadik-
nak» (57). Ez a mondat különben a szerző nyelvezetét is jellemzi. 

Ha meg azt keressük, minek látja hát a szerző Apáczait : n e m talá-
lunk többet az ismeretes értékeléseknél. Emlegeti gyakran, hogy mi az 
A. élete célja ; de önálló, világos kifejtését n e m adja, valamint azt sem 
tudja (bár akarja) kidomborítani : hogyan alakult ez ki. 

Szereti Apáczait, de nem tud róla eleven képet rajzolni. Nyi lván nem 
látott annyira a lelkébe, hogy teljesen megérthet te volna. Például hozom 
fel erre azt, hogy A. nemzeti érzésének kialakulását «élete más ik felén, 
külföldről hazatérése után» (13) gyanítja, jóllehet ugyanott azt í r ja , hogy 
«nagyratörő tervekkel, az alkotás szent vágyával» indult külföldre. Két-
ségtelen, hogy A. fejlődésében épen a külföldi tartózkodás a döntő : a 
nemzeti érzés ott kapcsolódik az ismeret-terjesztés, nevelés gondolatával, 
ott ismeri meg jórészt azokat a műveket, melyeket az ugyanott kezdett 
Encyklopédiában felhasznál. Vagyis odakint fejlődik ki vezető eszméje 
és csak ebből érthetők meg tervei, melyek közül a leginkább «nagyratörő» 
csak itthon, Kolozsváron érik meg. S mikor a szerző A. gyulafehérvári 
működéséről kezd beszélni (86), olyan mesterkélt és ellenmondó magya-
rázatát adja A. és az ottaniak összeütközésének, hogy nyilvánvalóan nem 
ismerte fel A. jellemének egyik fő vonását : a meggyőződésnek való enge-
delmeskedést. Másutt pedig sokat mond, amit nem igazol (A. nyomorú-
ságáról, szenvedéseiről); sokra hivatkozik, hogy «tudjuk», ami t ugyan 
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nem fejtegetett, de abban igaza van, hogy tud juk — az eddigi iroda-
lomból. 

Több helyen említi , hogy vizsgálódott s ku ta to t t ; látszik, hogy A. 
műveit elolvasta és úgy kivonatolja. De pontossága felől aggodalmat kelt 
az a tapasztalás, hogy az egészen világos irodalmi adatokat nem hasz-
nálja fel teljesen s így mintha nem volna meg az érzéke az iránt, hogy 
ha már kutatunk, mindenre figyeljünk. Felhozom erre ezt : Gyalui nyomán 
szól A. házasságáról s a menyasszony családjáról ezt í r j a : «Annyit t udunk , 
hogy Utrecht előkelő köreihez tar tozot t a Van der Maet-család, tag ja i 
vezető szerepet já tszot tak az ot tani társadalmi életben s magasabb tiszt-
séget töltöttek be». Ebből aztán egész történetet «sejt» a «megértő lélek-
ről, a k i titkon csodálattal figyelte az idegen származású, rokonszenves 
fiatal tudós akaraterejét , küzdelmes életét» (29—30), holott ha el nem 
hagyja a Gyulai idézetének második felét, ezt is ott ta lál ja : «nem egészen 
bizonyos, hogy Aletta (a menyasszony) ehhez a családhoz tartozott-e» 
(Gyalui, A. Cs. J . 1892, 9., 1. jegyzet). Ilyen természetű mindaz a pótlás, 
amit Kremmer könyve az ismeretes adatokhoz tesz. Nem tisztáz, h a n e m 
sokszor elhomályosít. Jellemző erre ez az eset. Idézi (34—35) az Enc. 
ajánló leveléből azokat a sorokat, melyek e mű megírását indokolják : 
mivel nincs magyar nyelvű könyv, A. e hiányt a k a r j a pótolni, de ezt 
nem tudja másként , min t «minden disciplinákat ós tudományokat egy 
summába foglalván ós a magyar nemzetnek szeme eleiben adván.» S Krem-
mer ezt mondja : «Egész életet betöltő munkatervet ad előbb idézett 
soraiban, amikből tud juk , hogy tudományos és pedagógiai műveket a k a r t 
még nagy számmal írni , de kedvezőtlen életviszonyai ebbon aztán meg-
gátolták». Megemlítést kíván az is, hogy a szerző szükségesnek lá t ja 
bizonyos tekintetben az Erdélyi Nemzeti Múzeum kézirat tárának átvizs-
gálását, amit «legközelebbi feladatának tekint» (120). Nem szólva arról , 
hogy Gyalui (i. m. 19.) pontosan megmondja, mi t kell abból a kézirat-
tárból A. szempontjából átnézni, felettébb különös, hogy a szerző k iad ta 
a művét anélkül, hogy a szükségesnek gondolt lépést megtette volna. 

Lehetetlen felsorolni mindazt, amiről beszélni kellene. Sőt e lhagytam 
a legfőbb dolgokat, mer t e sorokban nem kívánom kimuta tn i e m u n k a 
neveléstörténeti fogyatkozásait . Sajtóhibája nagyon sok van, köztök olyan 
is, amelyik mia t t a mondat csonka (120., 1. bek.), vagy következetes 
ismétlődése tűnik fel (Kvacsala helyett Kracsala) ; van nagy is (Comenius 
Samaja, Janua helyett , 151., Pauler van Tauler helyet t , 23) ; a mondat -
jelezés borzasztóan pontatlan. Nagyobb baj ennél, hogy több esetben 
következetlen az í rásmódja (Alstedt, Alstedius, Alstädius, Alstaed) s hogy 
a fogalmazás sokszor frázisos (pl. «az események hát teréből szelid, derű-
vel csillan elénk az a szomorú tény . . .» 150.) ; sokszor gondatlan (pl. : 
«igazságos szeretettel, elnéző tárgyilagossággal kell tanulmányoznunk») ; 
egyes fejezetek gondolatmenete gyakran megszakad ; az egész m u n k a 
nem tekinthető át könnyen ; nincs mértéke a szerzőnek végzett m u n -
kájának megítélésére. I rodalomtörténetünk e munkával nem nyert. Nyelv-
történeti szempontból bizonyosan érdeklődést kelt a 166—176. lapo-
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kon közölt, szorgalmasan összeállított szótár, A. műszavainak betűrendes 
jegyzéke. 

A szerző tagadhatat lan szorgalmát látva, egészen leverő összevetnünk 
e könyv értékét a ráfordított munkával . Mennyivel hasznosabb lett volna 
például, ha szerzőnk Apáczai élete és munkássága helyett egyelőre az 
Apáczai-irodalom kri t ikai feldolgozását adja. Természetesen úgy, hogy 
Apáczai műveiből szerez először mértéket a róla szóló dolgozatok meg-
ítélésére s nem megfordítva. 

A helyzet a régi maradt : aki Apáczairól teljes képet akar alkotni, 
művein kívül ezután is a különböző, egyes tanulmányokhoz forduljon. Az 
irodalom összeállítása is pontosabb Stromp László id. művének függelékében. 

IMRE SÁNDOR. 

Schöner Ferenc: Kőszeghy Pál. Budapest, 1912. 34 1. Fritz-
nyomda. 

Bövid, de azért elég kimerítő tanulmány Kőszegliyről és egyetlen ránk 
marad t epikai munkájáról , a Bercsényi Házasságáról. Nyolc fejezetben 
tárgyal ja : a Kőszeghyvel foglalkozó irodalmat, a kort, melyben a költe-
mény keletkezett, a költő életét, a költemény ta r ta lmát , a költő invenció-
já t , főhőse jellemét, költészete fősajátságait, nyelvét és verselését. 

Erdeme, hogy a költeményt mindvégig úgy tárgyalja, mint a kor-
viszonyok termékét. A milieu ha tásá t mindig számba veszi. Bövid, eleven 
és nagyjában találó képét adja a barokk kornak, melyben Kőszeghy élt és 
írt. E vonatkozások fejtegetése közben számos helytál ló megjegyzése van, 
de hibás is akad köztük. így semmiképen nem ér thetünk egyet azzal, 
amit a reformációról mond : «A reformáció egyházpolitikai és gazdasági 
elveiben a fejedelem és főúr érdekeit szolgálja : cuius regio, eius religio». 
Ennek ellene mond a XVI. és XVII . század egész története. 

Hibája a tanulmánynak az, hogy tárgyát túlbecsüli. Ez különben közös 
hibája irodalomtörténeti monográfiáink legtöbbjének. Schöner célja szem-
mel láthatólag nem az, hogy teljesen tárgyilagos értékelését adja Kőszeghy -
nek, hanem hogy «igazságot tegyen» azokkal szemben, akik Kőszeghyt 
Gyöngyösi egyszerű utánzójának tartották. Az igazságtétel azonban nem 
sikerült. Schöner fejtegetései egyáltalán nem cáfolják meg azt a nézetet, 
hogy Kőszeghy a Murányi Vénus poétájának kizárólagos hatása alat t állt. 
Tanulmányának nagy fogyatékossága, hogy álláspontját erőszakolva, épen 
csak érinti azokat a tényeket, melyek az ellenkezőt bizonyítanák, ellenben, 
kivált Kőszeghy költői invenciójáról írt fejezetében, a maga ál láspontja 
védelmében túlzásokra ragadtat ja magát. így különös érdeméül tudja 
be Kőszeghynek, hogy Bercsényinek és feleségének egész főúri rokonsá-
gá t szerepelteti a házasság eseményeinek elmondása közben. Szerinte 
«a főeseménynek ilyetén beállítása és érdekkeltése elsőrangú költői 
iuventio». Holott világos, hogy i t t nem költői célok vezették Kőszeghyt, 
hiszen a felsorolt főrangúak legtöbbje egyszerű név, nem pedig a költői 
cselekmény (ilyen nincs is a Bercsényi Házasságában) továbbfejlesztője, 
hanem «kedveskedett» vele annak a famíliának, melyet szolgált. 
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Épen így hibásan, érdemén felül értékeli Kőszeghy nyelvét és verse-
lését. A Bercsényi Házassága nagyon kevés költőiségről tanúskodik. A tel-
jesen prózai, lapos strófák egész tömegén kell átküzdenünk magunka t , 
míg egy-egy költői fordulat, vagy színesebb kép csillámlik ki a köl temény 
szürke szövedékéből. Gyöngyösi fordulatai, inverziói, sőt szóhasználatai is 
mindunta lan előbukkannak, jeléül annak, hogy Kőszeghy teljesen százada 
legnépszerűbb költőjének lenyűgöző hatása alatt állott. Leírásai is ezt az 
erős hatást muta t ják . Kétségen kívül ügyes verselő, de mint költő, elvitat-
hatat lanul Gyöngyösi-epigon. Jelentőségét és értékét legtalálóbban Thaly 
Kálmán állapította meg : «Kőszeghy Pál költeménye, vagy ha úgy tetszik, 
verses krónikája (mert vannak ilyenszerü részletei is) mint korkép, m i n t 
művelődéstörténeti adalék, kiváló, maradandó értékű». (Történelmi Tár. 
1894. 212. 1.) Ez az igazság. Mint költő, elmarad Gyöngyösitől, k inek köl-
tői modorát, nyelvművészetét buzgón igyekszik utánozni, de csak a r ím-
készség, a verstechnika az, amiben közelébe tudott jutni . 

Az ellenkezőjéről Schöner eleven stílúsú tanu lmánya sem tud meg-
győzni. 

CSŰRÖS FERENC. 

Pollák Á. Józse f : Katona József st í lusa és nyelve. Buda-
pest, 1911. 64 1. 

Mindenekelőtt megállapí that juk, hogy a stílusról szóló részben ellen-
mondások vannak. A bevezetésben, a 14. oldalon azt írja a szerző, hogy 
«nem lehet k imuta tn i , hogy a stilus nem eredeti. Csak egy az, ami ha 
gyarló, tisztán az író gyarlóságának tulajdonítható, ha kiváló, az alkotó 
dicsősége: a stilus». Ezzel ellentétben a 31. oldalon azt í r j a : «Az az író, 
aki utánoz, nem lehet stílusában sem eredeti. Nincs oly mü, nem is lehet, 
mely ha idegen szellem hat ja azt át, ez idegen szellem első sorban stílusán 
érezhető nem volna.» Ép ily ellenmondásba keveredik a szerző, mikor a 
14. oldalon azt állí t ja, hogy Shakespeare stílusának legjellemzőbb vonásai 
(a szójátékok, a paradoxon, a burleszk fordulatok), továbbá Schiller rheto-
rikai verse nincsenek meg Katona drámájában, viszont a 23. oldalon fel-
sorolja a Bánk Bán szójátékait, pl. «könnyű a te könnyed ; a békés egy 
bolond s az is bolond, ki békételen : de én békételen még sem leszek, míg 
nem bolondulok meg», — a paradoxonokat — pl. «átkozott jámbor te,» 
«való, hogy én házas vagyok, de hitvesem nincs». 

Burleszk fordulatokra is akadhatot t volna a szerző Bánk Bánban ; 
ilyen az Izidorának adott hamleti válasz és Schiller rhetorikai verse sem 
hiányzik, annyira nem, hogy az erős indulatok festésekor Katona épúgy 
rímelteti a jambusokat , mint Schiller drámái. 

Általában, amit a drámai stílusról ír, erősen kifogásolható. Elméle t i 
forrásokban a szerző eklektikus és a legfontosabbakat így Bulthauptot 
nem veszi figyelembe. Egyes mondatokat szakít ki az eszthetikusokból, 
mer t véletlenül a stílus-szó fordul elő bennök. 

A tárgyalás nem más, mint a középiskolai stilisztika két fejezetének, 
a szóképeknek és alakzatoknak bő, lelkiismeretes, világosan át tekinthető 
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Bánk Bánból merí te t t példatára. I t t hasznos munká t végzett a szerző, b á r 
az anyaggyűjtésnél és külső elrendezésnél nem megy messzibbre. 

A stílusról szóló fejtegetés utolsó részében a szerző a Bánk Bán st í lusá-
nak célszerintiségét és szabatosságát taglalja. Azt állítja, hogy e gondola-
tot : «Hamar tűnő örömremény, m i vagy te ? Játszi képzete a kívánkozó 
észnek» csak Simon mondhatta a drámában. Vagy e szavak: «Egy sin-
csen a sok emberi indulatok közt, melynek oly kevésbe kerüljön a kép-
zelt lehetség általöltöztetten az igazra, mint a szerelemféltésnek» — jel-
lemzők a hideg, számító Biberachra. 

E példáknál sokkal meggyőzőbbeket és témája szempontjából is — 
stílszerűbbeket ta lá lhatot t volna Bánk Bánban. I t t csak egyet ajánlok a 
szerző figyelmébe. 

Az Előversengésben Ottó így sóhajtozik Biberachnak : «Csak szünet-
len álmot ég, hahogy Melinda hold : Endymion lehessek általa.» Röviddel 
rá így udvarol Melindának : «Lennél csak egyszer enyim, Melinda, úgy az 
álmot utálnám, mivel szemed szememtől elvenné.» Milyen jellemző a sze-
relem rhetorikájának ez az ellenmondása Ottóra ! 

A szabatosság a szerző szerint nem oly erős oldala Katonának, mint . 
a célszerintiség. Az értekező felhozza a IV. 9. jelenetét, melynek ér te lme 
szerinte zavaros. Pedig dehogy, ez egyik legremekebb helye a drámának l 

A második részben Katona József nyelvéről szól a szerző. Azzal kezdi, 
hogy Katona József a drámaírást csakis a nyelv terjesztése érdekében 
sürgeti. Képtelenség ! Ziska c. d rámá ja szerzésekor lehetett a költő ilyen 
meggyőződésen, de a Bánk Bán í rásakor nemcsak a nyelvmüvelés volt célja. 

A dolgozat nyelvtani anyagából kitetszik, hogy Katona egyaránt hasz-
nál ta a népi, régies és nyelvújítási szókat és alakokat, de a dolgozat épen 
nem dönti meg, m i n t szeretné, Gyulai Pál álláspontját, mely szerint Ka-
tona József nem tar tozot t a nyelvújí tók táborába. A Bánk Bán 12 nyelv-
újí tási szava, (melyek közül kettő azonban népnyelvi : dörmög, erőszakos-
kodik) és hét idegenszerű szólásmódja még n e m teszik nyelvújí tóvá 
Katonát . 

A dolgozat szótári öszeállítása igazolja, hogy Katona József volt m e g -
teremtője a magyar drámai nyelvnek és stílusnak. De hogy ezzel az ön-
alkotta anyaggal hogyan építette fel monumentális művét : a dolgozatból 
nem tűnik ki, hiszen a mondat tannal — egy fejezetet, a szórendet kivéve — 
adós maradt a szerző. Értekezése így is fáradságos és itt-ott tanulságos 
vizsgálódás eredménye. 

HARMOS SÁNDOR. 

Kálvin hatása é s a Kalvinismus Európa keleti országai-
ban. Irta: Loesche György. Magyarra fordította: S. S z a b ó 
József . Függelékül : A. helvét irányú reformáció e l terjedése 
Magyarországon é s Erdélyben. Irta: S. Szabó József. Debre-
cen, 1912. 194 1. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 

E munka voltaképen Loesche György, a bécsi protestáns theologiai 
fakultás egyháztörténelem tanárának «Luther, Melanchton und Calvin in 
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Österreich-Ungarn» с. Tübingenben megjelent nagyszabású művéből for-
dított részlet, a műnek az a része, mely Kálvin ha tásá t tárgyalja. 

H a t fejezetben részletes kifejtését kapjuk, min t terjedt el a kálviniz-
mus a voltaképeni Ausztriában, azután Csehországban, Morvaországban, 
Sziléziában, Lengyelországban, végül Magyar- és Erdélyországban. Ben-
nünket csak az utolsó érdekel, az a fejezet, mely a kálvinizmusnak ma-
gyarországi elterjedéséről szól. Sajnos, e fejezet nagyon rövid, (öt lapnál 
kevesebb) és még sajnosabb, hogy nagyon megrendí t i bizalmunkat az 
egyébként kiváló tudós hírében álló Loesche alaposságát illetőleg. Ha a 
többi fejezetek is ilyen — enyhén szólva — felületességgel vannak meg-
írva, min t a Magyarországról szóló, úgy az osztrák tudományos irodalom 
nem tekinthet i nagy nyereségének Loesche munká já t . íme ízelítőül egy 
pár vaskosabb tévedés ; szerinte « Ozorai Imre i ra ta : Krisztusnak és az 
Antikrisztusnak egyházáról (1535), valamint a Dévai Mátyásé: A tíz pa-
rancsolat magyarázata, — ezek az első kísérletek, amelyek a magya r szel-
lemet 500 éves szunnyadásából fölébresztették . . . » stb. Meliusról ezt 
ír ja : «Főműve : A keresztyén tudomány fundamentuma, amelyben Kálvin 
Inst i tut ióját vette mintául», holott tudvalevő, hogy Melius e munká j a egy 
rövid kis káté ; Bethlen Gábort, min t «a protestant izmus iránt megbízha-
tatlan királyt (!)» emleget i ; i rodalmunkban való teljes tájékozatlansága rí 
ki ebből a mondásából : «А kálvinista Bómában (Debreczen) az igazi nép-
költészet végett (! ?) egy irodalmi kör jön létre», valamint abból, hogy 
legnagyobb epikusunkat Arany Józsefnek kereszteli el. 

Különben az egész vázlatos kép, melyet a kálvinizmus magyarországi 
szerepéről ad, oly semmitmondó, oly felületes, hogy a mű mit sem vesztett 
volna vele, ha egészen el is marad. Érezte ezt a fordító is és ezért függelékül 
{113—173. 1.) maga dolgozta ki a kálvinizmus magyarországi elterjedésé-
nek, meggyökerezésének történetét. Ez már derekas munka. Minden rövid-
sége s vázlatossága mellett három fejezetben behatóan tájékoztat egyrészt 
Zwingli, Oecolampadius és Bucer, másrészt Kálvin János és Bullinger, 
végül Béza Tódor tanainak magyarországi elterjedéséről, sőt i rodalmunk 
embereire gyakorolt hatásáról is. Nagy olvasottságra és széleskörű tájé-
kozottságra vallanak azok a megjegyzések, melyekkel Dévay Bíró Mátyás, 
Kálmáncsehi Márton, Huszár Gál, Szegedi Kis István, Thuri Pál} Szegedi 
Gergely, Skaricza Máté, Paksy Mihály hitbeli meggyőződésének kialaku-
lását s ennek irodalmi működésükre való kihatását kíséri. Különösen érté-
kesek azok a fejtegetések, melyekben az 1555-ben szervezkedett wittenbergi 
magyar bursa ha tásá t muta t ja ki reformátorainkra s közvetve a reformáció 
irodalmára. 

Melléklet gyanán t közli Belényesi Gergely és Kaprophontes Ferenc 
Kálvinhoz, Meliusnak Bullingerhez és Béza Tódornak két Meliushoz inté-
zett latin nyelvű levelének fordítását. Végül az utolsó lapon három név-
aláírás facsimiléjét adja : a Husiár Gálét, Meliusét (mindkettőt a zürichi 
Staats-Archivum eredetije után) és a Szegedi Gergelyét (a kassai városi 
levéltárban őrzött eredeti aláírás után). 

Forrásairól a jegyzetekben mindig pontosan tájékoztat. Az adatok 
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egybeállítása kissé mozaikszerű ugyan, egy pár jelentéktelen elírás és 
sajtóhiba is akad, egészben véve mégis megbízható, érdemes tájékoztatót 
ad e függelék XYI. századbeli történetünk legnevezetesebb mozgalmáról, 
a kálvinizmus magyarországi elterjedéséről. Külön dicséretre érdemes úgy 
a fordítás, mint a függelék simán gördülő, szabatos magyarsága. 

r. s. 

A Petőli-Társaság Évkönyve. Szerkesztette К ér y Gyula, a Petőfi-
Társaság titkára. Budapest, 1911. 88 1. A Petőfi-Társaság kiadása. Kunossy-
nyomda. 

Nem annyira évkönyv, mint inkább évi jelentés. A vékony füzet 
nyomdai kiállítása nem szolgál a magyar nyomdász-ipar dicsőségére. Tar-
talma figyelemreméltó. Gondosan van szerkesztve ; közleményei egytől-
egyig érdekes adalékok a Petőfi-kultusz történetéhez. (A Petőfi-serleg föl-
avatása, A Petőfi-csalácl közös sirba helyezése és a sir fölé emelt emlékmű 
leleplezése, Petőfi-matiné Nagyszebenben, A pozsonyi Petőfi-szobor, Petőfi 
emléktáblájának leleplezése Ungváron, A Petőfi-ház.) 

A Társaság 1912 január 6-án tartot t 36-ik nagygyűlésének tárgy-
sorozatából kiemelkedik Herczeg Ferenc elnöki megnyitója. Herczeg fej-

' tegetései — s általában a Társaság egész mai összetétele — azt mutat ják, 
hogy ez az írói kör ugyanazon alapon áll s ugyanazon irányelvek sze-
rint igazodik, mint a Kisfaludy-Társaság. Herczeg elnöki megnyitójának 
vezéreszméje, szemben a modern írók egyik, egyro növekedő csoportjával : 
«a tehetség nem pótolja a nemzeti érzést és aki magyarul ír, de nem érez 
magyarul, annak tehetségéből nincs haszna sem az országnak, sem az 
emberiségnek, annak tehetsége a természet efemer játéka, gyorsan el-
lobbanó lidércfény a mocsárban.» 

Az ünnepségek leírásait különböző hivatalos közlések zárják be : a 
Társaság tagjainak névsora (rendes tag 60, tiszteleti tag 20, kültag 13, 
elhunyt tag 69), pályázati hirdetés (lírai költemény, szavalásra alkalmas 
költemény), költségvetés (90,853 kor. vagyon, 3500 kor. évi bevétel), alap-
szabályok, tagválasztó ügyrend. 

—y. —ó. 
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A z Ú j s á g . 1912. évf. 107. szám. május 5. — A kolozsvári színészek. 
Vezércikk a kolozsvári Nemzeti Színház tagjainak budapesti vendégszerep-
léséről s a Magyar Színházban előadott drámatörténet i sorozatról. (Igaz 
Papság Tükre, Kocsonya Mihály Házassága, Csokonai Gerzsona, Bessenyei 
Philosophusa, Katona Bánk Bánja.) A kolozsváriak feltűnést keltő vállal-
kozása «kulturális életünknek és nemzeti jövőnknek olyan kérdéseire tereli 
a figyelmet, amelyeknek a jelentősége nagyobb a napi politika minden 
nagyzoló fordulatánál . . . Diadal ez, mer t a kolozsvári színészek vendég-
já téka felébresztette bennünk a magyar kul túra múltjával való összetarto-
zásnak és a magyar vidék jelenével való eleven összetartozásnak drága és 
r i tka érzését.» 

Budapesti Hírlap. 1912. évf. 97. szám. április 23. — Beöthy Zsolt: 
Kisfaludy Károly kérői. Fölolvasás a budapesti Nemzeti Színház vígjáték-
ciklusán. Kisfaludy vígjátékaiban a régi magyar élet komikai bírálatát 
olvassuk. A világ, melyet K. rajzol, elszigetelt és elmaradt világ, tele fél-
szegséggel, furcsasággal, maradisággal, de egyben kedvességgel, egyenes-
séggel és parlagi erővel. K. szeretettel bírálja a patriarchális magyar 
világot ; nem is akar ja felforgatni, csak új ú t ra indítani ; s itt a kapcsolat 
Kisfaludy és Széchenyi, a Kérők és a Hi te l közt. 

Ugyanezen napilap 103., 106. szám. április 30., május 4. —- Buttkay 
György: Szigligeti Ede. Fölolvasás a Nemzeti Színház vígjáték-ciklusán. 
Szigligeti írói működésének általános jellemzése. — Váradi Antal: 
A színész-akadémikus. Emlékezések Szigeti Józsefre. Fölolvasás a Nem-
zeti Színházban. 

Budapesti Szemle . 1912. évf. 5. füz. május. — Takáts Sándor: 
A török-magyar bajviadalok. I. Bevezető része egy tanulmánynak, mely a 
XVI . századi végbeli élettel foglalkozik. XVI—XVII . századi költészetünk 
históriás-csoportjához, Balassi Bálint katona-verseihez eleven kortörténeti 
há t té r t rajzol. — Legifj. Szász Károly : Gyulai Pál ifjúkori dráma-
kisérlete. A színház i ránt i szeretetet Gy. P. anyjától örökölte ; bátyja, 
Ferenc példája is vonzotta, ki 1843-ban csapott fel színésznek s 1866-ban 
min t kiváló jellemszínész halt meg Kolozsvárt. Gyulai Pál Szász Károllyal 
váltott levelezéséből kiderül, hogy már 1847-ben foglalkozott a drámaírás 
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tervével s 1850-ben hozzá is fogott egy dráma megírásához, de nem fejezte 
be. E dráma-töredék ismeretlen, nincs meg Gy. P. hagyatékában. Érdekes, 
hogy Bánk bánt már 1850-ben a «magyar legjobb drámának» ta r t j a s 
tanulmány végett nem tudja eléggé ajánlani Szász Károlynak. -— Mun-
kácsi Bernát : Hunfalvy Pál emlékezete. IV. Folytatólag ismerteti Hun-
falvy oláh történeti tanulmányait s utolsó éveiben kifejtett nyelvtudo-
mányi, oktatásügyi munkásságát, szerkesztői tevékenységét. H. P. egész 
tudós munkásságára tekintve vissza, négy korszakot lát : 1. 1839—1850, a 
pályakezdet (bölcseleti, jogi, esztétikai, görög filológiai tanulmányok) ; 
2. 1851—1804, a magyar összehasonlító nyelvtudomány megteremtése ; 
3. 1864—1875, nyelvészeti főalkotások és ethnologiai előtanulmányok ; 
4. 1876—1891, a magyar ethnologia megteremtése. — Papp Ferenc foly-
ta t ja Kemény Zsigmond «Élet és ábránd»-ja közlését. — v. g. : Színházi 
szemle; Bíró Lajos, Szomory Dezső, Ferenczy Ferenc ós Herczeg Ferenc 
legújabb darabjait bírálja. — v. g. Mikszáth posthumus kötetét ismerteti , 
melyben Mikszáth egész tárgykörét feltalálhatni. Rámutat egyik-másik 
elbeszélésének a forrására is : Takáts Sándor történeti értekezéseire s 
Görgey István egy családtörténeti munkájára. — —y —s. Kéki Lajos 
Tompa Mihályát, Alszeghy Zsolt Jablonkay Gábornak Taxonyi Jánosról 
szóló — két évvel ezelőtt megjelent — tanulmányát ismerteti. 

Deutsche Literalurzeitung. 1912. évf. 15. szám. április 13. — 
Rácz Lajos ismerteti Kaposi József Dante kötetét. (Dante Magyarorszá-
gon. 1911.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1912. évf. 5. füz. május. — Papp 
Ferenc: B. Kemény Zsigmondnak «Izabella királyné és a remete» c. re-
génye (folyt, és vége). Kemény úgy tűnik fel regényeinek töredékében, 
mint aki az emberi léleknek legrejtettebb vidékeit ismeri. Mindazáltal kép-
zelete nagy pontossággal adja vissza a külső világ jelenségeit is. E mü-
vében bontakozik ki előttünk egyéniségének egyik legbecsesebb eleme : 
nagy világnézete. Első regényét egyéni jellemekkel népesítette be, de irtó-
zott az egyénítés durvább eszközeitől. Nemcsak a költő elemzi alakjait, 
olykor ezek maguk hosszú magánbeszédekben bontják szét elemeikre 
kedélyéletüket. így jut az egyénítés túlzásba. Gyakran a mellékalakokat 
is aprólékos gonddal rajzolja meg, ami árt a szerkezetnek. A tömegek lel-
kének vázolásában se mindig t a r t mértéket. Előadása egyaránt ingerli és 
fárasztja az olvasót. Képei művészi Ízlésnek s villámgyors képzeletnek 
alkotásai. Gyakran alkalmazza a romantika fogását : az ellentétet. Nyelve 
fogyatékos. Hogy Kemény Marosvásárhelyt alkotta meg első nagyobb köl-
tői tervét, annak határozott jelei láthatók a műben, melyhez valószínűleg 
1837-ben fogott s 1839-ben fejezte be. így Kemény regényének tervezése 
és Jósika Abafijának diadalai oly közel esnének egymáshoz, hogy az iro-
dalmi hatás gondolata szinte kínálkozik. Később, talán épen bécsi hatások 
alatt finomult Kemény ízlése annyira, hogy i f júkor i alkotását i t t-ott naiv-
nak vagy nehézkesnek találta. — Yértesy Jenő Lukács Györgynek, A mo-
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dern dráma fejlődésének történetéről írt s folyóiratunkban is megbí rá l t 
művét ismerteti . Kifogásolja a drámáról adott meghatározását , paradoxon 
hajhászatát , fontos nevek és dá tumok elhagyását, elfogultságát és tá jéko-
zatlanságát a f rancia drámával szemben, általában pedig gyakori fogalom-
zavarát. Megírva az egész könyv végtelenül fárasztóan, érthetetlenül és 
magyar ta lanul van. Felmentve érzi magát az idézetektől, mert e tekinte t -
ben Lukács m á r némi hírre te t t szert. Hosszasan foglalkozik — úgy-
mond — e könyvvel, hogy megtudja , miért koszorúzta meg a Kisfaludy-
Társaság. «Talán az író szorgalmát, olvasottságát méltányolták. Mert 
kétségkívül tanul t ember. De n incs a világon az az olvasottság és 
szorgalom, amely elleplezze az írói és ítélői tehetség teljes hiányát.» — 
Király György Berecz Sándor Apollonius-kiadására vonatkozó észrevé-
teleit mondja el ; Berecz bevezetése, Király bizonyítása szerint, Klobs 
hasontárgyú német művének kr i t iká t lan kivonatolása. — Alszeghy Zsolt 
Székely Józsefnek Petőfi szerelme c. dolgozatáról megállapítja, hogy a 
kis kötetet Petőfi ismerői nem sok haszonnal forgathatják. — Bitten-
binder Miklós Baros Gyulának A r a n y J. és Tisza Domokos c. dolgoza-
tá t ismerteti. Tollhibából azt í r ja , hogy Baros «Aranynak egy eddig 
kiadatlan, Tisza Kálmánnénak ír t levelét közli». A dolgozat szerint a jel-
zett levél Tisza Lajosnéhoz volt intézve. A most említett három m u n k á t 
is bírálta folyóiratunk az előző füzetekben. — A Vegyesek rovatában Har-
sányt István két újabb adalékot közöl a magyar mértékes verselés tör té-
netéhez. Az első Medgyesi Pál Praxis Pietatis-a, Debreczen, 1636. 375. 1., 
a másik Szokolyai István, Szerelmes Lelkeket Gyógyító Balsamom, Ley-
den, 1648. 2. lev. a. lapján jelent meg. — I f j . Lengi János közli, hogy az 
egri érseki könyvtárban megtalálta Pyrker László esztétikájának kéz i ra tá t . 
Legközelebb részletesebb tájékoztatóban fog beszámolni róla. — Dobóczki 
Pál, A kincskeresés motívumát vizsgálja Fáynál és Szigetinél. F á y n a k 
Hasznosi Kincskeresés c. elbeszélése a Kármán Uraniá jának harmadik kö-
tetében közölt A' kintsásó c. tör ténet hatása alatt íródott , melyet Gyula i 
Pál szerint ismeretlen német eredetiből Kármán fordí tot t magyarra. Viszont 
Fáy müve talán hatot t — motívumával — Szigeti Józsefnek, A vén bakancsos 
és fia, a huszár c. népszínművére. — Zolnai Béla a «Szép Ilonka» kelet-
kezéséről írván azt hiszi, hogy Vörösmarty e költeményében két i rodalmi 
hatásra visszamenő emlékezeti kép : a hervadó leány és a vadászidill 
olvadt össze és kapcsolódott Mátyás személyével és a hozzáfűződő tör té-
net i anekdotával, valamint Peterdi alakjával. — Elek Oszkár T o m p a 
«Árokháti Lőrinc»-éről szóló régebbi megállapítását, mely szerint e bal lada 
csattanója európai vándoradoma — Orbán Balázs, A székelyföld le írasa 
(I. 177. 1.) c. műve alapján — kiegészít i néhány konkré t adattal, melyek 
szerint az adomát népünk is ismeri . — Gálos Rezső Eberhard Ágost Gott-
lieb Die beiden Flaschen с. — a tokaj i bort s vele nemzetünket dicsőítő — 
versét közli. — cs. szerint Kotzebue, Die edle Lüge с. darabjának eddig 
ismert két magyar fordításán kívül még egy harmadik is van. Ez Tapol-
czai Gindl Józseftől való s 1793-ban jelent meg nyomtatásban. 
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Élet. 1912. évf. 16. szám. április 21. — Pethő Sándor: Rákosi Jenő, 
a publicista. Dicsér i Rákosi Jenő t , a modern m a g y a r újságírót, ak i r ég i 
h í r lap í ró ink bágyadt nyelvét és ér tekező szárazságát elevenséggel, len-
dület tel és költői nyugta lanságga l cserélte fel. A kiegyezés u t án követ-
kező pár tküzdelmek napi sa j tó jának eldurvult h a n g j á t finomabbá t e t t e s 
felszállt a nagy nemze t i problémák magaslataira . Rákos i mint h í r l ap í ró 
is romant ikus . A nemzet legszebb álmaiér t , a m a g y a r imper ia l izmusér t 
küzdöt t ; finom tö r t éne t i érzékkel, a tör ténet i osztá lyok küldetésében való 
hi t tel , polit ikai konzervat ivizmussal és katholikus rokonszenvvel í tél te m e g 
az eseményeket. A pár tok csak a n n y i t értek neki , amennyi t a nemze t i 
ideálnak haszná l tak . 

Ugyanezen hetilap. 19. szám. m á j u s 12. — yi: Herczeg Ferenc. Ж. P . 
munkásságának dicsérete. Cikkíró szer in t a magyar i rodalmi közvélemény 
H.-e t tekint i J ó k a i és Mikszáth u tódának . Regénye i közül k i emel i a 
Honszerzőt , m i n t a magyar élet egyik legigazabb tükrözőjé t . 

Etlinographia. 1912. évf. 1. füz. január-február. — Szegedy Rezső: 
Hunyadi János rigómezei csatája a régi horvát népköltészetben. I. közle-
m é n y . A régi h o r v á t vitézi énekek közül sok foglalkozik a r igómezei 
csatával , Magyar J á n o s vajdával, Bánf i Székelylyel (ki az énekek szer in t 
H u n y a d i nénjének a fia s Ulászló k i r á ly húgát szereti) , Szilágyi Mihá ly lya l 
és Ulászló ki rá l lyal . Szerves egésszé nem kapcsolódnak ugyan, de a 
r igómeze i csata k ö r ü l mégis egész k i s ciklussá tömörülnek . Sz. R. le is 
ford í t ja az idetar tozó énekeket. — Kari Lajos : Poncianus históriájának 
ó francia folytatásai. Négy regénnye l foglalkozik, melyek Ponc. His t . -va l 
genealogikus kapcsola tban vannak (Marques, Piseus, Cassidorius és Pe lya r -
menus) . — S. Gy. : Budapesten előadott népszínjátékok. A Magyar N é p r a j z i 
Társaság 1911 dec. 29. és 30-án ké t nép i színjátszó tá rsu la t ta l —- a felső-
bánya i magyar a ranybányászok és a pozsony-főrévi német földmívesek 
tá r su la táva l — az Urán ia sz ínpadán előadatta a középkori eredetű n a g y 
sorozatos misz té r iumot . Az előadás ki tűnően s ikerü l t . A fe lsőbáuyaiak 
szövegét a Kisfaludy-Társaság k i fog ja adni m a g y a r népköltési gyű j t emé-
nyének sajtó alá készülő «Népszínjátékok» c. köte tében. A m a g y a r o k 
«Ádám és Éva» с. pa rad icsomjá téka bevezetéséül Sebestyén Gyula t a r t o t t 
rövid, tá jékoztató előadást arról, h o g y a sorozatos mi sz t é r i um m i k é n t vál t 
ki a középkori keresz tyén l i turgiából s milyen sz ínpad i technikával j á t -
szot ták annak ide jén e darabokat . A németek «Chris t igeburtspiel»-je előtt 
Solymossy Sándor, végül a m a g y a r o k Zsuzsánnajá téka előtt ismét Sebes tyén 
Gyula ismertet te az előadandó j á t éko t . — Weber Arthur : A Zrinyi-legenda. 
Sárközy István Kazinczyhoz in téze t t levele szerint (Kaz. Lev. 1815—1816. 
417. 1.) a horvát hagyomány ú g y t a r t j a , hogy Zr íny i t , saját pa rancsá ra , 
Póka Is tván t i sz t t a r tó ölte meg. A Zr íny i haláláról k ia lakul t monda fejlő-
désében Weber a következő fokoza toka t állapítja m e g : a nép nem t u d o t t 
belenyugodni hogy Zr ínyi t vadkan ölte meg ; ezért ú g y tüntet te föl, m i n t h a 
valaki véletlenségből ölte volna m e g ; majd a szándékos gyilkosság gon-
dolata merü l t fel, s a gyilkos P ó k a felbérlőjét h o l Nádasdy Ferencben , 

Irodalomtörténet. 22 



338 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 338 

hol a bécsi udvarban gondolták ; majd, min thogy a gyilkos az áldozat 
családjától még jutalmat is kapott , azt tették fel, hogy Zrinyi maga kérte 
tőle a halált ; innen egy lépés az utolsó fokhoz : az öngyilkosság mon-
dájához. 

Ugyanezen folyóirat. 2. füz. március. — Szegedy Rezső : Hunyadi János 
rigómezei csatája a régi horvát népköltészetben. I I . közi. Ulászló e dalok 
szerint a rigómezei csatában esett el és pedig egy változat szerint mene-
külés közben szolgája öli meg kincsvágyból. Szilágyi fogságba esik, de 
kiszabadul. János vajda úgy menekül, hogy üldözői elé aranypénzt szórat. 
Szendrőben mégis Brankovics fogságába kerül, ki csak fiaiért bocsátja ki 
cserébe ; János aztán maga szabadítja ki fiait. A ciklus befejezése : a budai 
tündér siralma s a király levágott jobb kezének megtalálása s hazahoza-
tala. Az énekek egybeolvadása megindult , de szerkezeti nehézségek s tárgyi 
ellentmondások mia t t nem mehetet t végbe. A tör ténet i és mondai elemek 
különválasztásával végződik a cikk. — Binder Jenő: Polyphemos a nép-
mesékben. Húsz különböző nyelvű változat ismertetése. Köztük egy hét-
falusi csángó (Horger : M. Népk. Gyűjt. X : 179—182) és egy székely vál-
tozat (Mailand : M. Népk. Gyűjt . YI I : 524—528). — Sebestyén Gyula : 
Krisztusmonda a lópatkóról. A M. Népk. Gyűjt . VIII : 473—4. lapján 
olvasható balatonvidéki s a Nyelvőr 23: 236. lapján közölt gömöri Krisztus-
monda korábbi, magyar irodalmi feldolgozásban is ismeretes : Gáspár 
János «Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek számára» (1848) egyik 
elbeszélésében, melyet S. Gy. közöl is s mely valószínűleg Goethe nyomán 
készült (Die Legende vom Hufeisen). 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1912. évf. l.füz. jan.—márc. — 
Badics Ferenc: B. Palocsay György *Nay Modi»-ja teljes szövegét kö-
zölve kétségtelenné teszi, hogy ezt a művelődéstörténeti szempontból 
érdekes verset, mely először Thaly Adalékai közt töredékesen jelent meg 
s amelyről Nagy Iván azt tar tot ta , hogy Gyöngyösi István müve : csak-
ugyan Palocsay írta, még pedig valószínűleg 1704-ben. — Csűrös Ferenc : 
Mándi Márton István pöre (I.) c ímű dolgozatában az egykori híres pápai 
tanár ifjúkorához, diákéveihez szolgáltat adatokat. M. I. 18 éves korában, 
1778-ban lépett a debreczeni főiskola kötelékébe, melyhez nyolc évig tar-
tozott. Kitűnő tanuló volt, aki azonban nehezen tű r t e az iskolai élet kor-
látait . A taní tásra és rendtartásra vonatkozó megjegyzései miatt 1780-ban 
és 1784-ben az iskolai törvényszék elé kerül. Mindkét esetben egy időre 
kiti l t ják a kollégiumból, de később megbocsátanak neki és visszafogadják. — 
Nagy Sándor : Tompa lyrai költészete. Tompa l í rai költészetének első 
korszaka 1848-ig tar t . E korszak egyrészt idegen hatásokról, másrészt fia-
talos túláradó érzelmességről és képzeletről tanúskodik. Az Athenaeum 
hasábjain közölt költeményei Bajzáék modorában készültek. Baráti , sze-
relmi, hazafi és vallásos érzése sokszor megszólal. Lírája egyik főtárgya 
a természet. Elmélkedő, élcelő és gúnyoló ha j l ama is megnyilatkozik. 
A következő korszak, 1848—1858-ig, haladást muta t . Saját egyénisége job-
ban érvényesül. Ez annál nagyobb érdeme, mert az egykorú költők jobbára 
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Petőfi-utánzók. Kedélye mélyebb, fogékonyabb. Leírásai, festései gondola-
tokkal vegyülnek s vannak tisztán elmélkedő és taní tó költeményei is. 
E korban inkább családi érzése ihleti meleg dalokra. Vannak szép termé-
szeti dalai. Egyéni méla hangulatát és hazafi érzését is szép költemények 
tolmácsolják. A harmadik korszakban a korábbi elégiaköltő helyett az 
ódaköltő áll előttünk. Főkép hazafi érzését zengi, de hitvesi szeretete és 
a tya i fájdalma is kifejezést nyer. Eszméi t allegórikus képekbe öltözteti. 
Papi pályája hatása alat t stílusa bibliás. A természetben úgy gyönyörkö-
dik, m i n t Isten csodaművében. — Elek Oszkár : Arany János és Erdélyi 
János Bulcsú-bírálata. Úgy Arany, m i n t Erdélyi megbírál ta Bulcsú Károly 
költeményeit. Ezek közül «A bor» c íműről azt mondja Arany, hogy Bulcsú 
didactio-allegoricus i rányát igazolja, Erdélyi az «eredeti szerkesztés»-t han-
goztatja. E történet megvan a Gesta Bomanorumban, de még előbb fel-
dolgozta Abakir is. Valószínű, hogy Bulcsú ennek művéből merített . (A szer-
kesztő erre nézve megjegyzi, hogy B . theologiai tanulmányai nem tet ték 
azt lehetővé, hogy Midas-Abakirt olvashassa. Forrása lehetett akár a 
H á r m a s História, akár Tinódi «Sokféle részögösrőb című verse.) Arany 
«A boldog» c. alkotást sem értékelte úgy, hogy ítélete megingathatlan 
lehetne. Arany nem ér t i a költemény ing-motivumát. Azon töpreng, hogy 
B. valamely ing-közmondásra gondolhatott . A felelet egyszerűbb. B. K. i t t 
i smert mesetárgyat dolgozott fel, úgy min t P. T. Helvet ius van den Berg, 
holland költő (1799—1873) De gelukhige (A boldog) c. költeményben vagy 
Greguss Ágost «A beteg király»-ban. Castelli bécsi költő is írt hasonló 
t á rgyú művet. — Az Adattárban Bodola Gyula Örvendi Molnár Ferencről 
és munkájáról ír. Ö. M. F. 1666-ban debreceni diák volt. Egyetlen művé-
nek címe : Lelki Tárház (versbe szedett biblia). Sándor István azt í r j a 
hogy e könyvnek 1692-ből volt egy lőcsei és egy debreczeni kiadása-
Szabó K. a debreczenit kétségbe vonta . Egy újabban előkerült példány 
alapján valószínűnek látszik, hogy mégis csak Sándornak volt igaza. — 
Néhai Széchy Károly másolatából Horvá th Istvánnak Minden Napra Szol-
gáló Jegyzőkönyvéből (1805. eszt.) az első közleményt kapjuk. Érdekes 
följegyzések az egykorú irodalmi viszonyokról. Az írók közül főkép Bévai-
ról, Vitkovicsról, Verseghyről, Virágról, Wallaszkyról, Cornidesről és 
Kisfaludy Sándorról történik említés. A Himfy Szerelmeiről szóló részből 
való ez az idézet : «Majd meg foghat lan előttünk ifiak előtt, hogy H i m f y 
szerelmeivel sem Bévai, sem Virág, sem Vérségi (mitsoda nevek a' költői 
mesterségre nézve !j meg nem elégszenek. Mindegyik e három Tudosok 
közül belső értékéről keveset állit ; . . . . A' Magyar közönség ellenben és 
m á s nem olylyan nagynevű Tudósok a' könyvet égig magasztalják, veszik 

és terjesztik É n tsekély tudományom szerént azt tartom : hogy ő 
(t. i. Kisfaludy S.) egy Derekas születet t költő, kinek finom érzékenysége 
Arany oszlopot érdemel Hazájától.» — Ruhmann Jenő Pákh Albert ki-
adat lan ifjúkori munkáiból — a soproni Magyar Társaság Érdemkönyve 
a lap ján —- a következőket közli : Kárpát i kincs. (Románc.) A' tengeren 
szülött . (Festvény után.) Érzetek az első félszázados m a g y a r társaság öröm-
ünnepekor. Hatvan i gyűlés 1525-ben. (Ballada.) Fer tő par t ján. Mind az öt 
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vers. Prózai művek : Szózat a' magyarosodás ügyében. Szellemi kiképzés ; 
ész és szív. — Lévay József P á k h Albertnek Tompa Mihályhoz (1853—1866) 
írt leveleit (11 drb) közli. Jórészük a Virágregék kiadására vonatkozik .— 
Hannos Sándor párhuzamos helyeket közöl az Odysseiából Arany János 
Toldijához. Az idézetek Vértesy Jenő fordításából valók. — Szegedy Rezső 
Toldy Ferenc levelét közli Kelemen József pécsi nagypréposthoz a Lucanus 
Pharsal iájának lefordítására felajánlott ju ta lomdí j (100 arany) ügyében 
(1859. VII . 20.). Toldy megbízás útján szerette volna a fordí tás ügyét 
dűlőre vinni s Lonkay Antalt ajánlotta ; de m i n t tudjuk, mégis csak pá-
lyázat ú t j án tör tént a döntés s a nyertes 1865-ben Baksay Sándor lett. — 
Néhai Szilágyi István másolatából jelenik meg Bessenyei Györgynek Lövei 
Istvánhoz írt levele (Bercel, 1874. IX. 4.). Jel lemző részlete : «Talán magam 
is Bihar vármegyében veszem magamat Lakóul, mert ot az anyámnak 
tsufos, rendetlen és gyalázatos erkölcseit továb nem hordozhatom. » — 
Lukinich Imre. Bod Péter működéséhez (1769. I I I . 6.), Páriz Pápa i Ferenc 
(1711.), Bozsnyai Dávid (1711. I I . 10.) és Misztótfalusi Kis Miklós életéhez 
(1695. XII . 14.) közöl adatokat. - Elek Oszkár: Tompos Józsefnek, A ma-
gyar ballada történetéről ír t könyvét ismertet i (Kolozsvár, 1910.). Elek 
szerint Tompos arra törekszik, hogy lelkiismeretes igazságosztással bíráljon, 
noha r i tkán egyéni az ítélete, Kiss Józseffel szemben pedig elfogult. — 
A cikkek sorát a Hellebrant Árpádtól összeállított Repertórium zárja be. 

Katliolikiis Szemle. 1912. évf. 5. füz. május. — Fraknói Vilmos: 
A római magyar szeminárium története. Szántó István XVI. századi 
jezsuita latin emlékiratának folytatólagos ismertetése. Bendkívül jellemző 
adatok arra nézve, milyen erős nemzeti öntudat és rendíthetetlen magyar 
érzés lángolt e kor vezető egyéniségeiben. 

Magyar Könyvszemle. 1912. évf. 1. fűz. január-március. — Pongrácz 
József: A cambridgei Korvin-kodex és a Trinity-college magyar vonat-
kozású egyéb kéziratai. A cikkíró gondosan leírja s hasonmásban is 
bemutatja a cambridgei Tr in i ty College Korvin-kéziratát, mely Livius első 
tíz könyvét tartalmazza. A Nagybri tanniában levő ismert Korvinák száma 
a cambridgeivel együtt : öt. A Trinity Coll. kéziratai közt még van néhány 
hazai vonatkozású (Capistranus jövendölései angol nyelven, Erdély leírása 
olaszul, levél a Báthoryakról, Vitéz János két latin beszéde), de magyar 
nyelvű nincs. — Vértesy Jenő : .4 szomolnoki műkedvelő színtársulat 
könyvtára a M. N. Múzeumban. Egy fejezet a felsőmagyarországi városok 
szellemi életéből. Szomolnokon már 1806-ban olyan színház állott fenn, 
mely 400 nézőt is befogadhatott s forgó színpaddal, nagy ruhatárral , 
könyvtárral volt ellátva. A színészek a bányák tisztviselői közül kerültek 
ki. A német darabokon kívül olykor magyar és tót nyelvű darabokat is 
adtak, de az 1880-as évek közepe táján nyoma vész működésüknek. 
A színház épületében jelenleg az állami dohánygyár asztalosműhelye 
helyezkedett el. — Vidéki könyvtáraink i910-ben. A Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Felügyelősége évi jelentésének ismertetése. A vidéki nyil-
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vános könyvtárak egyike-másika, az államsegély ellenére is, igen szánal-
mas állapotban tengődik. í g y pl. az alsókubini Csaplovies-könyvtár, mely 
a Felvidék egyik legnagyobb könyvgyűjteménye, az 1910. esztendőben 
« elszomorító rendetlenségben hevert, elzárva a közönség elől s nem csekély 
mértékben táplálva a nemzet ellenségeinek a magyar kul turáról terjesztet t 
lenéző fölfogását.» Balassagyarmaton a Nógrádmegyei Múzeum könyvtárát 
az a veszély fenyegeti, hogy az összezsúfolt könyveket a penész támadja 
meg és teszi tönkre. Désen a szervezés ügye egy lépéssel sem halad-
hatot t előbbre. Miskolczon az ev. egyház könyvtárát rossz elhelyezése m i a t t 
nem lehetett a nyilvános használatnak átadni. Nagybányán a városi 
könyvtár rendezése «tovább folyt». Selmeczbányán a városi könyvtár 
működése meg van bénítva. Stb. — Magyar könyvesház. Adalékok Szabó 
Károly Bégi Magyar Könyvtárának I. kötetéhez. Ferenczi Zoltán egy 
Calendariumot ír le (1638.); Kemény Lajos a kassai városi jegyzőkönyvek 
alapján két naptárról emlékezik meg (1660., 1663) ; Harsány i István két 
kalendáriumnak (1656., 1663.), továbbá egy Apafi-korabeli erdélyi hivatalos 
kiadványnak (1661.), s Posaházi János egyik vitairatának leírását adja. (1666.) 
— Bibliofil egy, csupán 25 példányban készült díszes kiadványt ismertet , 
melynek «költséges kiadásával B. K. P. úrhölgy maradandó emléket állí tott 
az általa méltán nagyratar tot t gróf Bethlen Kata emlékének.» A kötet 
tavaly jelent meg s a Bethlen Kata könyvtárára vonatkozó egykorú adatokat 
tartalmazza. (Gróf Bethlen Kata gróf Teleki Józsefné a maga számára 
gyűjtögetett magyar bibliothekájának lajstroma. Osszve írta Bod Péter.) -
Kaposi József Dantéját Zambra Alajos ismerteti. A meglepő arányú anyag-
gyűjtés ellen csak az az egy kifogása van, hogy a szerző «a hazai Dante-
kultusz egyik legfontosabb szervéről, a budapesti tudományegyetem olasz 
tanszékéről egy árva szóval sem emlékszik meg.» — A hazai nyomdák 
1911-ben. Hogy mennyire kiterjedt iparág a nyomdászat Magyarországon : 
ez az egybeállítás szembeötlően muta t ja . A nyomdák neveinek puszta 
összeírása 22 oldalra terjed. E k imuta tás szerint Budapesten 285 nyomda 
v a n ; Pozsonyban 21, Nagyváradon 21, Kolozsváron 17, Temesváron 17, 
Szegeden 15, Debreczenben 15, F iúméban 13, Miskolczon 12, Aradon 12. 
A többi városban már kevesebb. 

Magyar Középiskola. 1912. évf. 4. szám. április 15. — Gálos 
Rezső ismerteti Gyulai Pál bírálatainak gyűjteményét. (1861—1903.) 

Magyar Nyelv. 1912. évf. 4. füz. április. — Lehr Albert: Arany-
magyarázatok. Schillerre, Kisfaludy Sándorra, Csokonaira s a népies 
Mátyási Józsefre utaló reminiscentiák a Toldi Szerelmében. — Putnoky 
Imre : Budapest. Fővárosunk mai neve nem Garaynál (Honművész : 1835) 
fordul elő először. Összeírva már Bacsányinál is megvan. De tudatosan, 
állandó városnévül Széchenyi indítványozza s használja először (Világ : 
331. 1. Gr. Sz. I. Münk. II . sorozat, I. köt. 1904) lS31-ben s az 1832-ben 
megindult Jelenkor terjeszti. — Simái Ödön ismerteti Földi János nyelv-
könyvének Gulyás Károly-féle kiadását (B. M. K. 28.) ; a főbb pontokra 
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nézve megállapít ja a Nyelvkönyv és a Debreczeni Grammatika viszonyát; 
a Debr. Gr. tulaj donképen a Nyelvkönyv tel jesen átdolgozott, javított , bő-
vített kiadásaként hat ; a változtatás részint Gyarmathy S. Nyelvmestere, 
részint a debreczeni és erdélyi nyelvszokás a lap ján történt. A Nyelvkönyv 
az újítás igazolója, a Debr. Gr. az orthologusok kátéja. — Titkári jelentés 
49U-ről. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1912 január 23-án tar to t ta 
kilencedik közgyűlését. Gombocz Zoltán jelentése szerint a tagok számá-
nak növekedése néhány év óta megszűnt. A Társaságnak 1911 decemberé-
ben «ha csupán azokat vesszük figyelembe, akik tagdíjukat az év folyamán 
csakugyan be is fizették», 908 tagja és előfizetője volt. Az évi mérleg fölös-
lege tekintélyes összeg ; az alaptőke feltűnő mértékben gyarapodott . 

Magyar Nyelvőr. 1912. évf. 4. fűz. április. — Zolnai Gyula: A Mün-
cheni Glosszák és töredékek. Keinz kiadása (1879) s utána Zolnai közlése 
(M. Nyelvőr : 24: 416—419.) nem ölelte fel a Glosszák egész magyar 
anyagát. Azt pótolja e cikk. — Varjú Elemér : A Gyulafehérvári Glosszák 
szerzője. Pápay József véleményével szemben megmarad a kérdéses név 
korábbi olvasása mellett : Johannes de Vathaca. A névben Vatka, Vadasa 
vagy Vadacsa helységnév lappang. — Turóczi József: Szarvas Gábor 
mint iró. I I . A Hölgyfutárban, 1858-ban kezdi meg nyilvános irodalmi 
szereplését. «Egri levelei», színházi tudósításai, elbeszélései kr i t ikus tem-
peramentumra vallanak ; támadó, gúnyolódó ha j lam, fanyar tréfa jellemzi. — 
Harsányi István : A magyar biblia történetéhez. A Borbély Istvántól 
(M. Nyelvőr 40 : 429) ismeretlenként említett Torkos-féle új tes tamentum-
fordításról a szakembereknek azelőtt is volt tudomásuk ; Szinnyei is is-
meri ; 1736-ban jelent meg. Teljesen ép példánya a sárospataki ref. főiskola 
könyvtárában. 

Nemzet i Nőnevelés . 1912. évf. 3. füz. — Relkovic Mita: Mikes Kele-
men nevelési elvei. Idézetekkel támogatott rövid fejtegetés a Törökországi 
Levelek alapján. Mikes nevelési elvei első sorban saját véleményét jelentik 
ugyan, de emellett hü tükré t adják a kornak is. Vannak köztük olyan 
aranyigazságok, melyek ma is megállanak. 

N y u g a t . 1912. évf. 8. füz. április 16. — Babits Mihály: Dante for-
dítása. Át tekint a magyar s másnyelvü Dante-fordításokon s finom érzék-
kel állapít meg bizonyos követelményeket, melyekkel Dante fordítójának 
számolni kell. A hűséget n e m betű szerint ért i , de annál szigorúbban kö-
veteli a lélek szerint való megfelelést ; a Dante-féle verssor önmagában 
véve is műalkotás, melynek jellegét nem egyszer a szavak rendje, az 
értelmi tagolódás adja meg ; az értelemnek verstani helyhez kötött nyo-
matékát a fordításban is meg akarja ta r tan i . Saját készülő fordításából 
muta tványt közöl. «A legszebb könyvet k ívánja adni nemzetének, amit adni 
tud.» Kívánjuk, hogy vállalt nagy feladatát sikerrel oldja meg. — Szász Zoltán: 
Fenyő Miksának válaszol. Sz. Z. egyszer egy újságcikkben elszólta magát, 
hogy a modern írók nem tudnak magyarul. F . M. megrótta ezért a Nyugat-
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ban s megállapította, hogy a magyar zsidók javarészének, kivált a vidékinek 
magyar beszéde L e h r Albert kr i t iká já t is kiállaná s hogy Ady, Babits, 
Cholnoky stb. ki tűnően tudnak magyarul . Sz. Z., aki F. M. szerint «a leg-
megátalkodottabb filoszemita», mél tán csodálkozik azon, hogy ezt éppen 
neki magyarázzák ; az ő tétele így hangzik : «ha a zsidók és a modern írók 
n e m is tudnak ugyan magyarul, de tudnak ú jmagyaru l s így idővel ők 
fognak jól magyarul tudni.» Nyelvük «ma még az ily dolgokban marad i 
fül számára idegenszerű», de övé a jövő. (F. M. erre már nem válaszolt. 
Látszik, hogy n e m grammatikusok : küzdenek — certant —, de a pör nem 
sokáig marad «sub judice».) 

Ugyanezen folyóirat. 9. füz. május 1. — Szabó Dezső: Az irodalom 
mint társadalmi funkció. Válasz a Társadalomtudományi Társaság vita-
kérdéseire. Az irodalom hatása a társadalomra kezdeményező is, konzer-
váló is. Viszont ú j társadalmi áramlatok új témát, kifejezési módot, nyel-
vet determinálnak. Az irodalom önerejéből is tovább fejlődhet : szuggeráló 
művészi példák ú j irodalmi kialakulást idézhetnek elő akkor is, mikor az 
őket létrehozott társadalmi tényezők már megváltoztak. A m ű esztétikai 
értékét a benne kifejezett szociális ideáltól inkább csak a primit ivebb 
élvező teszi függővé, míg a l 'ar t pour l 'art élvezete magasabb esztétikai 
műveltség tulajdona. Sürgeti egy magyar szociális irodalom tervszerű 
propagálását. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1912. évf. 
19—20. szám. — Bittenbinder Miklós ismerteti Horvá th Cirill tavaly meg-
jelent kódex-egybevetéseit. (Középkori legendáink és a Legenda Aurea.) 

Ugyanezen folyóirat. 1912. évf. 30—31. szám. — Hendel Ödön összegezi 
Kaposi József Dante-kutatásainak eredményeit. (Dante Magyarországon ) 

O r s z á g - V i l á g . 1912. évf. 21. szám. május 19. — Ábrányi Emil 
Tóth Kálmán és a «Nők az alkotmányban.» Fölolvasás a Nemzeti Színház 
vígjáték-ciklusán. Tóth Kálmán drámaírói működésének meleghangú mél-
tcltâSâi. 

P r o t e s t á n s S z e m l e . 1912. évf. 4. füz. április. — Payr Sándor: 
Magyari István és Báthory Erzsébet. «A büszke Csejthe várnak ha ta lmas 
asszonyával» Magyari István nyí l tan szembeszállt. Nemrégiben az evan-
gélikus egyház egyetemes levéltárából előkerült néhány olyan kézirat, 
amelyekből kiviláglik, hogy az egyszerű sárvári prédikátor a szószékről 
prédikálta ki úrnőjét . A gyülekezet előtt hányta szemére kegyetlenségét, 
n e m törődve a vérengző asszonynak s férjének, Nádasdy Ferencnek harag-
jával. «így csak egy Chrysostomus mert fellépni Eudoxia s egy Knox 
János Stuart Mária ellen. És hasonlóképen tet t Ponikenusz csejtei prédi-
ká tor is, ki szintén a szószékről vádolta meg úrnőjét . . . A rendi kivált-
ságok ama világában, melyben a földesúr akkor hordat ta ki papját , mikor 
neki tetszett, ők többet nem tehettek.» — Gyöngyösy László: A Bara-
nyayakról. Adatok Gyöngyösi I s tván első nejének családtörténetéhez. — 
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S. Szabó József ismerteti Ecsedi István debreczeni tanár Karacs-életrajzát 
(Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. 1770—1838). Karacs, min t 
térképrajzoló és rézmetsző kiváló érdemeket szerzett s nagy része volt a 
pesti re formátus egyház megalapításában. A magyar földrajz fejlődése 
sokat köszön buzgalmának. 

Revue Crltiqe D'Historié Et De Littérature. 1912. évf. 14. sz. 
április 6. — Kont Ignác ismerteti a következő, magyar irodalomtörténeti 
vonatkozású m u n k á k a t : Heinr ich Gusztáv: Egyetemes irodalomtörténet. 
IV. köt. 1911. Szigetvári I v á n : A komikum elmélete. 1911. Szilády Á r o n : 
Si'rmones Dominicales. 1910. Gyulai P á l : Bírálatok. 1911. Benedek Mar-
cel : Viktor Hugo. 1912. 

Ugyanezen folyóirat április 20-iki 16. számában a következő műveket 
ismerteti Kont Ignác : Váczy János : Kazinczy Ferenc levelezése. XXI. 
köt. 1911. Gulyás Károly: Földi János magyar grammatikája. 1912. Bubinyi 
Mózes : Révai Miklós magyar nyelvi és irodalmi kézikönyve. 1912. Harsány i 
I s t v á n : Bessenyei György, Az Embernek Próbája. 1912. Prónai A n t a l : 
A magyar irodalom története. I—II . köt. 1910—11. Simonyi Zs igmond: 
Franz Misteli. 1912. 

Ugyanezen folyóirat április 27-iki 17. számában Kont Ignáctól: A Kis-
faludy-Társaság évlapjai. 1911. s ezenkívül több más szakbeli magyar 
munka ismertetése. 

Revue Germanique. 1912. évf. 3. fűz. május-június. —- Kont 
Ignác: Lettre inédite de Saphir à Heine. Hugó Károlynak a Magyar Nem-
zeti Múzeumban levő kéziratait röviden ismertetve, közli Saphirnak, a 
bécsi humoris tának 1847 dec. 26-án kelt levelét, melyben a Párizsba 
induló Hugó Károlyt Heine pártfogásába ajánlja . 

R e v u e H i s t o r i q u e . 1912. évf. 1. füz. május-június. — Kont Ignác: 
Histoire de Hongrie. A mul t évben megjelent magyar nyelvű történeti és 
irodalomtörténeti munkák közül a következőket ismertet i : Marezali Hen-
rik : Magyarország története, Andrássy Gyula : A magyar állam fönnmara-
dásának és alkotmányos szabadságának okai. III., Szádeczky Béla : I. Apafi 
Mihály fejedelem udvartartása. I. Márki Sándor : II. Rákóczi Ferenc, 
Karácson Imre : A Rákóczi-emigráció tőrök okmányai, Kossuth Ferenc : 
Kossuth Lajos hírlapi cikkei, Adorján-Seress : A nagy francia forradalo'm, 
Szádeczky Lajos : .4 esik* székely krónikáról. 

Sárospataki Református Lapok. 1912. évf. 15. szám. április 14. — 
Révész Kálmán: A debreczeni egyetem theologiai fakultása. Bendes tan-
széket kór a magyar protes táns egyháztörténet és irodalomtörténet szá-
mára. (A felszólalónak igaza van : egy magyar egyetem református hit-
tudományi kara e tanszék nélkül bajosan képzelhető. Az Egyetemes 
Konventnek kötelessége volna, hogy e fontos ügyben lépéseket tegyen a 
miniszternél.) — H. I. meleg hangon méltat ja Kéki Lajos Tompa-életrajzát. 
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Századok. 1912. évf. 4. füz. április. — Jelentés a Magyar Történelmi 
Társulat 19H. évi működéséről. A M. T. T. legrégibb tudományos tá rsu-
l a t a ink között foglal helyet . 1867-ben alakul t s a rány lag igen h a m a r meg-
izmosodot t . A mágnások , főpapok, vármegyék, városok sok adománnya l 
t á m o g a t t á k ; t ag ja inak és előfizetőinek száma a másfélezret is megha lad ta . 
Az u tóbbi években megcsappan t a r ég i érdeklődés. A szociológiai kérdések 
előtérbe nyomulása, a tör ténet i érzék ál talános sa tnyulása , ú j egyesületek 
keletkezése s egyéb okok gátlólag h a t o t t a k a tá rsaság fejlődésére. A hal-
l a t l an mórtékben emelkedő nyomda i á r ak miat t a Századok te r jede lmét 
összébb kellett szor í tani , a Magyar Tör ténelmi Éle t ra jzok ívszámát le 
kel le t t szállítani, sőt a Történelmi Tá r t egészen abba kellett hagynia a 
t á r saságnak . «Az a kö rü lmény — m o n d j a a Jelentés — hogy fo lyói ra tunk 
kü l ső a lakjára nézve sorvad és zsugorodik, nem pusz tán t ag tá r sa inkra és 
olvasóközönségünkre van deprimáló ha tássa l , hanem a szerkesztő kezében 
fe lgyü lemlő becses dolgozatok közlését is évekre elodázza.» Mindenesetre 
fe l tűnő, hogy ezt a t i sz tes múl tú t á r sa ságo t épen azok a körök nem támo-
ga t j ák eléggé, amelyeknek első sorban volna érdekében a tör ténet i tudo-
m á n y o k támogatása . A magyarság po l i t ika i és i rodalmi fejlődésének moz-
zana ta i i ránt , sajnos, azok érdeklődnek a legkevésbbé, akik legtöbbet 
h iva tkoznak a nemze t i múl t ra , a tö r téne t i jogokra s a tradíciók meg-
becsülésére. 

T u r u l . 1912. évf. 1. füz. j anuá r—márc iu s . — Váczy János: Kazinczy 
Ferenc ősei. A Kazinczy-család 1620 t á j á n tűnik fel. Származási helye a 
borsodmegyei Kazincz fa lu ; az első nemes-ősök I. és I I . Kazinczy Péter . 
A jobbágy-eredetű család mind já r t fe l tűnése és megnemesí tése u tán tekin-
té lyre tesz szert az északkeleti vármegyékben, Zemplénben, Abaújban, 
Sá rosban . Az első Ivazinczyak tör téne té rő l részletesen szól az értekező. 

U j Klet . 1912. évf. 6. szám. ápr i l i s 7. — Marczali Henrik : Báró 
Eötvös József. Előadás az Országos Imere t te r jesz tő Társaságban. Eötvös 
tö r t éne t i és ál lamférfiúi munká jának ál ta lános méltatása. 

U n g a r i s c h e K u n d s c l i a u . 1912. évi. 1. füz. j anuár . — Heinrich 
Gusztáv szerkesztésében most indult m e g az Ungarische Rundschau Für 
Historische Und Soziale Wissenschaften első évfolyama. iLeipzig. Verlag 
von Duncker u. H u m b l o t . Előfizetési á ra egy évre 24 kor. Évenkint 4 füzet.) 
A n a g y gonddal szerkeszte t t negyedévi folyóirat a külföld számára készül. 
Célja : a külföld tá jékoz ta tása a m a g y a r tudomány törekvéseiről és ered-
ménye i rő l . A 228 l ap ra ter jedő 1. füze t számos értekezést közöl az irodalom-
tö r t éne t , művészet tör ténet , poli t ikai tör ténet , régészet, jog és ál lamtudo-
m á n y o k köréből. Magyar i rodalomtör ténet i vonatkozású cikkei : Angyal 
Dávid: Der Selbstmord des Grafen Ladislaus Teleki. A Kegyenc szerzőjé-
nek végzetes tette csak a lélektani és tör ténelmi mozzana tok figyelembe-
vételével fej thető meg . Hiteles ada tok bizonysága szer int a jeles hazafi 
m á r lelki alkotásánál fogva sem é rhe te t t m á s véget, m i n t amellyel k imúl t . 
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Kedvező körülmények tán elhárí that ták volna tőle a veszedelmet, de a 
szabadságharc és az emigráció viharai elől rá nézve nem volt más menek-
vés, min t az öngyilkosság. (V. ö. a. szerző tanulmányát u. e. tárgy-
ról a Magyar Figyelőben.) — Domanovszky Sándor : Die Chronik Simonis 
von Kéza. Legrégibb történelmi följegyzéseink két feldolgozásban marad-
tak ránk. Egyik Nagy Lajos korából való, a másik Kézai Simon fogalma-
zása. Előbbinek, mely hoszabb, változatai : a Budai és a Bécsi v. Képes 
krónika. Kézai müve nem egyéb, mint a XIV. századbeli feldolgozás alap-
jául szolgáló szerkezet kivonata. Ki nem mondot t célja Kun László ural-
kodásának kedvező színben való feltüntetése. I t t nem panaszkodik senki, 
hogy a király a kunokat kegyeli. A többi krónikák egészen máskép jel-
lemzik IV. Lászlót. (U. e. tárgyról részletesebben ír u. a. szerző Kézai 
Simon mester krónikája c. dolgozatában. Bp. 1906.) — Császár Elemér: 
Dante in Ungarn. Dante nevét nálunk először egy Domonkos-rendi apáca 
említi 1521-ben. Később Eszterházi Tamás, Pázmány, Sz. Molnár és Ka-
zinczy F. irataiban találkozunk vele. Döbrentei G. már eredetiben olvasta 
az Is teni színjátékot ; Aranynak A híres pokol c. töredéke és Dante c. 
ódája mélyebb ha tás ra mutatnak. Az első említésre érdemes fordítás Csá-
szár Ferenctől való (D. Új élete. 1854.) Későbbi kísérlet Bálint Gyuláé, 
aki az egész Divina Commedia-t átültette, de csak a Pokol-ból jelent meg 
nyolc ének : r ímes hexameterekben. Figyelemre méltó munka Angyal 
Józsefé, ki első sorban tar ta lmi hűségre törekedett és a Pokolt, meg a 
Purga tór ium negyedrészét adta magyar nyelven. Az Isteni Színjáték első 
teljes, formai és tar ta lmi tekintetben egyaránt hűségre törekvő fordítása 
Szász Károlytól való (1885—1899). Cs. Papp József prózában adta a teljes 
Danté t (1896—1909). A tudományban : Széchen A., Péterfy J. és Lánczy Gy. 
tanulmányai jöhetnek számba, továbbá Badó A. Dante-életrajza és termé-
szetesen Kaposi József könyve. Zeneköltőink közül : Liszt Ferenc'et és i f jú 
Ábrányi Emilt , festőink közül pedig : ifj . Markó Károlyt, Thán Mórt és 
Zichy Mihályt ihlette meg a nagy flórenci költő. Végül a magyarországi 
Dante-kódexekről ós inkunabulumokról tör ténik említés. (Ennek az össze-
állí tásnak adatai, amint Császár Elemér is megjegyzi cikkében, Kaposi 
József becses könyvéből valók: Dante Magyarországon.) — Peisner I. : 
Die Vorfahren Széchenyis. Ismerteti Bár t fa i Szabó László múzeumi őrnek 
a Széchenyiekről szóló családtörténeti művét , melynek I. kötetét tavaly 
adta ki a gróf Széchenyi-család. (A sárvár-felsövidéki gróf Széchenyi-család 
története. I. köt. 1252—1732. Bp. 1911.) A terjedelmes kötet legfőbb ered-
ménye az, hogy a Széchenyi-család eredetét több min t háromszáz évvel 
viszi előbbre, fel egészen a XII I . század derekáig s innen kezdve vezeti le 
1732-ig. Eddig mindössze annyit tudtunk a Széchenyiekről, hogy a XVII. 
században emelkedtek ki a homályból s 1629-ben nyertek nemeslevelet 
Bécsben. Az ismertető dicséretekkel halmozza el a vaskos kötetet s külö-
nösen kiemeli a monográfia szerzőjének nagy alaposságát, mellyel a Szé-
chenyi-család ősi nyomai t kifürkészte. (Eszerint, amint Peisner dicséretei 
és a hazai tör ténet tudományi szakkritika körültekintő hallgatása mutat-
ják, Bártfai Sz. László ú j eredménye á tment a köztudatba, sőt most már 
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a külföld is tudomást szerezhet a Széchenyi-család árpádkori ősi nemes 
eredetéről. Biztosra vehetjük, hogy Széchenyi Is tván életiréi szintén á t -
veszik ezt a megállapítást . Ezzel szemben kötelességünk felhívni olvasóink 
figyelmét arra a bírálatra , mely a Katholikus Szemle 1912. évf. 243. a 
köv. lapjain látott napvilágot. Világosan ki lehet mutatni , hogy a 
Széchenyiek jobbágy-családból valók, a XVI. században még nyomuk sincs, 
1629 előtt még nem is voltak nemesek s egyáltalában elődeikről nem tud 
semmit sem a történelem, sem a családi hagyomány. Csak később «mikor 
a főpapok jóvoltából meggazdagszik a család, s vagyonához rangot — grófsá-
got — is szerez, akkor próbálkoznak meg az új főnemesek rendes szokása 
szerint ősök k ikutatásávab.) — Heinrich Gusztáv: Bánk-bán in M. v. Col-
lins Dramen. Azóta, hogy szerző könyve : Bánk-bán a némei költészetben 
(Biidapest, 1879) megjelent , e t á rgynak számos külföldi feldolgozása let t 
ismeretes. Ezeknek számát szaporít ja Matthäus von Collin (1779—1824) 
történelmi színmüve Belas Krieg mi t dem Vater 1808-ból, melyben Bánk-
bánnak egészen más szerepe van, m i n t az eddig i smer t feldolgozásokban. 
A királyné nem a nádor felesége m i a t t hal meg. Bánk öreg ember, akinek 
a k i rá ly megbocsát, de Béla herceg nem. Ezt Bánk tudja, s mer t fél a 
következményektől, iparkodik meggátolni a királyfi t rónrajutását . Viszályt 
szít apa és fiú közt. Kettős bűneért azzal bűnhődik, hogy megéri fia meg-
öletését. A darabnak egy átdolgozása is van 1817-ből. Katona al igha 
tudot t Collín darabjáról. Grillparzer ismerte, de rá nem volt befolyással. — 
Gr agger Robert: Ungarische Einflüsse an Teodor Fontane. Szerző ki-
muta t ja , hogy Pontanenak Der Kranich с. rövidebb verse Arany, A rab 
gólya c. költeményének hatása alat t készült. A ,Barcsai ' c. székely bal-
ladát pedig, mely Heinr ich Gusztáv fordításában jelent meg németül , 
Fontane kissé átalakítva felhasználta Graf Petőfi c. regényében. 

V a s á r n a p i L'jság . 1912. évf. 18. szám. május 5. — Alexander Ber-
nát : A nemzeti színház vígjátéksorozata. Arisztofanész, Kisfaludy, Terentius, 
Szigligeti darabjainak, a bevezető előadásoknak s a szereplő színészeknek 
meleghangú méltatása. Cikkíró nagy elismeréssel szól a közönségről is. 
«Ma a közönség i smé t megszerette a Nemzeti Színházat és a Nemzeti 
Színház érzi kötelességeit. . . Arra a közönségre, mely most a vígjáték-
ciklust nézi, büszke lehet a Nemzeti Színház.» 
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T á r s a s á g i ü g y e k . A Magyar Irodalomtörténet i Társaság 1912 má-
jus 9-én választmányi ülést tar to t t . 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Alszeghy 
Zsolt, Bajza József, Baros Gyula, Császár Elemér , Elek Oszkár, Gragger 
Róbert, Horváth János, Imre Sándor, Kari Lajos, Lengyel Miklós, Né-
gyesy László, Pintér Jenő, Prónai Antal, legifj. Szász Károly, Szinnyei 
Ferenc, Yersényi György, Yértesy Jenő, Weber Arthur, Zlinszky Aladár. 
Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Titkár bemutat ja a legutóbbi tag-
ajánlásokat. Jelentése alapján rendes taggá választattak : Acél Géza, ta-
nító, Györgyfalva ; Веке Boldizsár, prem. főg. tanár . Nagyvárad ; Bogisich 
Mihály, c. püspök, Esztergom ; Fenyő Lajos, ev. főgimn. tanár, Eperjes ; 
Gömöry János, ev. főgimn. igazgató, Eper jes ; Kiss Albert, t anár , Igló ; 
Prodán János, miniszt . tisztviselő, Bpest ; Schiller István, Bpest ; Singer 
és Wolfner, könyvkeresk. Bpest (aj. Ágner Lajos) ; Bodola György dr., 
réf. főgimn. tanár , Pápa ; Janovics Jenő dr., a kolozsvári Nemzeti Színház 
igazgatója ; Liseherong M., hitoktató, Bukarest (aj. Pintér Jenő) ; Kemény 
Kolumbán, sz. Benedekr. főgimn. tanár, Győr ; Oravecz Ödön dr., tanár, 
Besztercebánya ; Szentiványi Bóbert dr., theol. tanár , a Batthyány-intézet 
igazgatója, Gyulafehérvár (aj. a titkár) ; Kreszta Riza, áll. f. leányisk. 
tanár , Mezőtúr (aj. Keller Imre) ; Pap József dr., érs. udv. káplán, Eger 
(aj. Madarász Flóris). 

2. Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek : Takács Menyhért , pré-
post, Jászó ; Kilián Frigyes, könyvkeresk. (2 példányra) ; Katz G., könyv-
keresk., Bpest ; Heckenast G. utóda, könyvkeresk., Pozsony ; Stei i j János 
könyvkeresk. (2 péld.), Kolozsvár ; s a következő tanintézetek és könyv-
tárak : Alsókubin : F. keresk. isk. ; Baja : Áll. tanítóképző ; Besztercze-
bánya : Kir. ka th . főgimn. Jókai-önk. köre ; Békéscsaba : Ev. főgimn. ; 
Budapest : II . ker. f. keresk. isk. önk. köre ; Veres Pálné leánygimn. ta-
nári könyvt. ; VI. ker. áll. főgimn. Gyulai-önk. köre ; Debreczen : Bef. 
főgimn. ; Eger : Áll. főreálisk. ; Gyöngyös : Áll. főgimn. ; Gyula : B. kath. 
főgimn, ; Kolozsvár : B. kath. főgimn. ; Kőszeg : Sz. Benedekr. főgimn. ; 
Liptószentmiklös : Polg. fiúisk. ; Nagyszeben : G. kel. román szeminárium 
igazg. ; Nyílra : Kath. főgimn. ; Sopron : F. leányisk. ; Szekszárd : Áll. 
főgimn. ; Szenicze : Áll. polg. fiúisk. ; Tata : Kegyesr. főgimn. ; Veszprém : 
F. keresk. isk. ; Zsolna : Áll. főreálisk. 

Társaságunk tagjainak és előfizetőinek összes száma tehát 810. Ebből 
tiszteleti tag : 2, alapító tag : 12, rendes tag : 602, rendkívüli tag : 57, 
előfizető : 137. 
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3. Pénztáros jelentést tesz a Társaság jelenlegi vagyoni ál lapotáról . 
Az eddigi összes bevétel 6480 kor. 35 fillér ; az összes kiadás 3520 kor. ; 
maradvány 2960 kor. 35 fill. — Tudomásul szolgál. 

4. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Prónai Antal és Versény i 
György vál. tagokat kéri fel s az ülést berekeszti. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. Tárgyai : 
1. Vértesy Jenőtől: A Bánk B á n története és értéke. 
2. Elek Oszkártól : Skót és angol hatás Arany János balladaköltésze-

tében. 

Az Akadémia új tagjai é s jutalmazottjai. A M. Tud. Akadémia 
ez idei nagygyűlése az I. osztályba levelező taggá választotta Horváth Cirill 
budapesti főreáliskolai igazgatót ; külső taggá Sievers Eduárd l ipcsei 
egyetemi tanárt. A I I . osztály ú j rendes tagjai : Balogh Jenő, Márki Sán-
dor, Medveczky Fr igyes ; új külső tagja : Pastor Lajos. A III . osztály ú j 
levelező tagjai : Bejtő Sándor, Preisz Hugó ; új külső tagja : Zuntz Ná thán . 

Általános fel tűnést keltett, hogy Horváth Cirill, a nagymunkásságú 
irodalomtörténetíró, csak most kerül t be — 37 igen-szavazattal 7 n e m 
ellenében — az Akadémia tagjai közé. A tagválasztás mai rendszerének 
avultságát mutat ja az a sajnálatos t ény is, hogy az üresedésbe jött levelező 
tagsági helyek legnagyobb része betöltetlenül maradt . 17 jelölt közül 
14 megbukott ! 

A nagyjutalmat néhai Böhm Károly kolozsvári egyetemi t aná r filo-
zófiai művének, a Marczibányi-mellókjutalmat Kármán Mór pedagógiai 
dolgozatainak ítélték oda. A Gorove-pályadíjat Tankó Béla szászvárosi 
főgimnáziumi tanár nyerte az esztétika módszertanáról szóló művével . 
Ezenkívül pályadíjat nyertek és ju ta lomban részesültek : Palágyi Lajos , 
Kertész Manó, Lukinich Imre, Kreutzer Lipót, Bácz Lajos, Halász Imre , 
Hoszpotzky Alajos, Weiser István, Zaitsek Artúr, Lechner Gedeon és több 
egyetemi hallgató. 

Vígjáték-ciklus a budapesti Nemzeti Színházban. A Nem-
zeti Színház 1912 április 19-én kezdte meg vígjáték-ciklusát, melynek 
során nyolc idegen és nyolc magyar darab került sorra. Ez előadás-sorozat 
legfőbb célja az volt, hogy a művel t közönség és a tanuló-ifjúság meg-
ismer je a vígjátékirodalom legkiválóbb termékeit. Színre kerültek : 

Arisztofanész : Felhők. Ford. A r a n y János. (Bákosi Jenő bevezető elő-
adásával.) Kisfaludy Károly : A kérők. (Beöthy Zsolt bev.) Terent ius : 
Testvérek. Ford. Kis Sándor. (Sebestyén Károly bev.) Szigligeti Ede : 
A mama. (Buttkay György bev.) Ismeret len francia szerző : Pathelin mes-
ter, s a Bizalmatlan. Ford. Hevesi Sándor. (Hevesi Sándor bev.) Sziget i 
József : Csizmadia mint kisértet. (Bródy Sándor bev.) Shakespeare : Sok 
hűhó semmiért. Ford. Arany László. (Alexander Berná t bev.) Tóth Kál-
mán : Nők az alkotmányban. (Ábrányi Emil bev.) Molière : Képzelt beteg 
s A doktoravatási ceremónia. Ford . Bérezik Árpád. (Ivánfi Jenő bev.) 
Bérezik Árpád: Nézd meg az anyját. (Ignotus-Veigelsberg Hugó bev.) 
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Calderon : Úrnő és komorna. Ford. Kosztolányi Dezső. (Pékár Gyula bev.) 
Bákosí Jenő : Aesopus. (Molnár Ferenc bev.) Beaumarchais : A szevillai 
borbély. Ford. Paulay Ede. (Heltai Jenő bev.) Dóczi Lajos : Széchy Mária. 
(Váradi Antal bev.) Goldoni : A fogadósné. Ford. Hevesi Sándor. (Radó 
Antal bev,) Csiky Gergely : Buborékok. (Móricz Zsigmond bev.) 

A vígjáték fejlődésének történeti egymásutánban való feltüntetése 
nehéz próba s azt a színházi igazgatót, aki i lyen súlyos feladat meg-
oldására vállalkozik, őszinte elismerés illeti meg. A kolozsváriak dráma-
tör ténet i ciklusa egészében megoldotta a kitűzött célt ; a budapesti soro-
zat talán kevésbbé. Kétségtelen, hogy a Nemzeti Színház igazgatóságát 
nemes művészi ambíció vezette, épen azért m e r j ü k kimondani abbeli 
őszinte véleményünket, hogy úgy az egyes darabok megválasztása, mint 
azok sorrendjének megállapítása nem volt egészen szerencsés. A magyar 
és külföldi darabok egybekapcsolása hiba volt nemcsak a világirodalmi 
fejlődés és a műveltségtörténeti igazság szempontjából, hanem gyakorlati 
okokból is. A ciklusban a külföldi és a magyar irodalom párhuzamosan 
halad : Arisztofanész u tán Kisfaludy Károly következik, közvetlenül ezután 
Teréntius, Terent iusra Szigligeti Ede, Szigligetire két francia darab és 
így tovább. I lyen módon a közönség nem kap zavartalan át tekintést és 
egységes szemléletet a vígjáték történelmi fejlődéséről. De a budapesti 
ciklus talán nem is akart olyan hata lmas problémával megbirkózni, mint 
a kolozsvári ? A magyar szerzők kiszemelése és a magyar darabok össze-
válogatása még ez esetben is kisebb-nagyobb mértékben kifogásolható. 
Hol maradt például Nagy Ignác, akinek Tisztüjitása, Vörösmarty és Petőfi 
korában a legzajosabb sikereket arat ta s amely épen úgy képe a kornak, 
min t Arisztofanész darabja ? S nem akadt volna a Buborékoknál jellem-
zőbb darab Csiky Gergely drámái közt vagy Bérezik Árpádnak nem a 
Himfy dalai a legmaradandóbb értékű vígjátéka ? Miért a többé-kevésbbé 
jellemzőt, ha van legjellemzőbb ? — Ezek a megjegyzések távolról sem 
akarják kisebbíteni az elismerést érdemlő színházi esemény jelentőségét ; 
épen csak arra valók, hogy jelezzék, mennyi nehézséggel jár s milyen 
sokoldalú megfontolást igényel az ilyen fejlődéstörténeti ciklus összeállí-
tása , s a színre kerülő darabok és színpadi szerzők kiválogatása. 

A Pesti Gyerekek Utcai Énekéhez . A folyóiratunk 264—266. 
1.-án olvasható könyvismertetés kapcsán Tolnai Adél tagtársunk annak 
közlésére kér bennünket , hogy a Benczédi Székely István versére vonat-
kozó föltevés nem tőle ered, hanem Riedl Frigyestől (egyetemi előadások : 
1906—1907) s doktori értekezésének idevonatkozó forrásjelzése csak téve-
désből maradt ki. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Adalékok Zemplénvármegye történetéhez. H a v i folyóirat. Szerkeszti 

Dongó Gyárfás Géza. 1911. évf. XVII. köt. 1 —12. szám. Sátoraljaújhely. 
Zemplén-nyomda. 
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Zemplén vármegye levéltára gazdag lelőhelye a köztörténeti érdekű 
rég i magyar okleveleknek. Az Adalékok tizenhét évfolyama élénk m u n k a -
kedvről tanúskodik s arról, hogy némi anyagi áldozattal és jóakara t ta l 
vidéken is lehet tudományos folyóiratot fenntartani . A mult évi köte t -
ben irodalomtörténeti vonatkozású cikk Dongó Gy. Gézától : Kazinczy 
Ferencz «Summariumt-a 1828-ból és Kazinczy Ferenc jegyzetei vár-
megyénk levéltárának tárgymutatóiban. (Kazinczy több évig rendezte 
.Zemplén megye levéltárát s m u n k á j a közben hivatalos jegyzeteket készí-
te t t a levelestár fontosabb iratcsomóiról.) U. az : A bölcsöbeli Wiczmándy 
Kláriskához. (Seres Sándor verse 1756-ból.) Szabó Dávid: Béla futása. 
(Mutatvány a 15 énokes hőskölteményből. 1879.) 

Altorjai báró Apor Péter: Lusus Mundi. Az Apor és azzal vérrokon 
családok története. Fordította Szász Ferenc. Kolozsvár, 1912. 64 1. Stief-
nyomda. (Különlenyomat a Genealógiai Füzetek 1910. és 1911. évf.-ból.) 

Apor Péter, a Metamorphosis Trawylvaniae szerzője, családja tör té-
neté t is megírta Lusus Mundi c ímű latin nyelvű művében. A meglehető-
sen száraz adathalmaz, melyet Szász Ferenc most magyaru l is megszólal-
tatot t , bizonyosan érdekelni fogja a magyar főrangú családok m ú l t j á n a k 
kutatói t . 

A váci múzeumegyesület évkönyve az 1911. esztendőről. Több képpel . 
Szerkesztette Kisparti János t i tkár . Vác. 160 1. Dercsényi-nyomda. 

Az évkönyvben a ti tkári jelentésen s a múzeumegyesület záró-
számadásain kívül több irodalomtörténeti cikk ta lá lható. Tragor Ignác 
Petőfi és Mikszáth váci élményeit ismerteti, Gergely Mihály Petőfi jövőbe-
látásáról szól, Kispart i .Tános és Sík Sándor az Ember Tragédiájához 
fűznek magyarázatokat. (Petőfi és Vác, Mikszáth és Vác, Valami Petőfiről, 
A tudomány az Ember Tragédiájában, Az Ember Tragédiájának értelme) 
Mind az öt dolgozat népszerű felolvasás a váci múzeumegyesület i rodalmi 
gyűlésein. Közli még az évkönyv Madách egyik hivatalos levelét, mely-
ben a költő a közeledő orosz hadak ellen népfölkelésre buzdítja Nagy-
oroszi községet s a szomszédos helységeket. (1849 jún . 6.) 

Az eperjesi Széchenyi-Kör évkönyve. Szerkesztette Wallentínyi Samu, 
a, kör titkára. Eperjes , 1911. 83 1. Kóscli-nyomda. 

Az eperjesi Széchenyi-Kört 1878-ban alapította a Kör jelenlegi véd-
nöke, Berzeviczy Albert. Egyike a vidék legnagyobb kulturegyesületeinek. 
Tagjainak száma 1800 ; évi bevétele 2000 korona k ö r ü l jár. Több ismeret-
terjesztő felolvasást és irodalmi estét tart minden évben. A felolvasások 
közül az irodalomtörténeti vonatkozásúakat régebben közölték is a Kör 
évkönyvei ; most azonban, a nyomdai előállítás drágulása miatt, csak a 
t i tkár i jelentéseket és a zárószámadásokat olvashatjuk az évkönyvek lap-
j a in . Ezek a hivatalos jelentések a r ra mutatnak, h o g y a Kör nagy buz-
galommal végzi kul turá l is munkájá t . 

A Dugonics-Társaság jelentései. Közzéteszi Tömörkény István főti t-
kár . Szeged, 1911. 24 1. Endrényi-nyomda. 

Tar ta lma: Ti tkár i jelentés a Társaság 1910. évi működéséről s a t á r -
sasági tagok névsora. A Társaság számos felolvasást tartott ; a tagok 
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közül Kim József Kék hegyek című verses kötetével, Szabó Ferenc 
Hegyek között c. novella-gyűjteményével, Palócz László A munkásosztály 
kiváltságai c. szociologiai tanulmányával 500 korona, Lázár György 
Visszaemlékezések a nagy árvíz idejére c. művével 1000 korona pálya-
díjban részesült. 

Elek Ilona: Móricz Zsigmond stílusa és nyelve. Rákosliget, 1911. 
72 1. Boros-nyomda. 

Móricz elbeszéléseinek rövid, általánosságokban maradó jellemzése 
u tán «nyelvének gazdag szövetéből két szálat bont föl», s t í lusának két 
jellemző sajátosságát vizsgálja : érzéki szemléletességét és népiességét. 
Összehasonlítja hasonlatai t , metaforái t , bemutat ja a jelzőkben való föl-
tűnő gazdagságát, nyelvtani kategóriákba csoportosít ja népnyelvi sajá tsá-
gait s végül tá jszavai t s a tőle használt szólásokat és közmondásokat 
állítja egybe. 

Erdély Amália: Gyöngyösi nyelvéről. Budapest , 1911. 48 1. Minerva-
nyomda. 

Bevezetésül Gyöngyösi st í lusának a barok-szellemmel való kapcso-
latáról szól, aztán a Magyar Bemekirók Gyöngyösi-kötete alapján nyelvi 
sajátságait a következő címek alat t állítja össze : 1. Hangtan. 2. Szó-
összetétel. 3. Szóképzés. 4. Szóragozás. 5. Mondattan. 6. Szólásmódok. 

Gál Józsa: Kármán stílusáról. Rákosliget, év nélkül. (1912.) 46 1. 
Boros nyomda. 

Kármán st í lusának következő sajátságai szerint csoportosltja anya-
gát : 1. Erzehnisége. Ezen az érzelmek «folytonos kihangzását» ér t i «a 
szavakból és mondatokból». 2. Arányossága. Ebből folyik K á r m á n elő-
adásának r i tmikussága. 3. Szemlóletessége. 4. Árnyalatossága. 5. Díszített-
sége. 5. Simulókonysága. Ezen «a próza különböző nemeinek művelésében 
való nagy jártasságát» érti. Végül stílushibák c ímmel modoros ós édeskés 
kifejezéseit á l l í t ja egybe. 

Gedő Szeréna : Filozófiai költészetünk áttekintése a XIX. század 
közepéig. Budapest , 1911. 48 1. Thália-nyomda. 

Szép tárgy, de nehéz. Olyannak való, aki tud ja , hogy filozófiai fejte-
getés filozófust, irodalomtörténeti tárgy irodalomtörténeti készültséget 
kiván s hogy át tekinteni csak olyasmin lehet, ami t részleteiben is alapo-
san ismerünk és bizonyos önálló szempontból nézünk. E kis m u n k a a 
szerzőjét i lyennek nem muta t ja . «Az eléje szabott tárgy létjogát» (1. lap) 
nincs miért védenie, mert azt vi tatni sem lehet ; feladatát azonban «csak 
részben» is megoldottnak állítnia (46. lap) képzelődés. Hiszen ez a tárgy 
a magyar gondolkodás fejlődésének ismeretét követeli. 



H I V A T A L O S NYUGTÁZÁS 

az 1912. évi április hó 1-től május hó 15-ig befizetett díjakról. 

Alapító tagdíj: 

Pintér Jenő dr. 200 K, Bayer József 10 K. 
Összesen : 210 K. 

Rendes tagdíj l!)12-re : 

Huszár György 10 K, Schiller István 10 K, May Frigyesné Marczali 
Erzsébet 10 K, Nemes Béla 10 K, Nagy József 10 K, Gyöngyösy László 6 K, 
Sík Sándor 3-50 K, Morvay Győző 4 K, Versényi György 5"20 K, Kristóf 
György 2-40 K, Szemkő Aladár 4 K, Elek Oszkár 7 К, Веха Dezső 4-50 K, 
Mazuch Ede 10 K, Kovács Gergely 10 K, Szakács Béla 10 K, Majtényi Géza 
10 K, Köblös Zoltán 10 K, Endrődi Sándor 10 K, Zsigmond Ferenc 10 K, 
Visnyovszky Rezső 10 K, Janovics Jenő 10 K, Aczél Béla 3-75 K, Zalai Mihály 
10 K, Aczél Béla 1'25 K, Klemm Antal 10 K, Oravecz Ödön 5 K, Tetta-
mant i Béla 10 K, Horváth Ferenc 10 K, Cs. Papp József 10 K, Perepa-
tics István 10 K, Gondán Felicián 10 K, Szilágyi Sándor 10 K, Vörös-
váry Ferenc 10 K, Förster Aurél 10 K, Szabó Gyula 5 K, Fehér Miklós 
5 K, Szentesi Tóth Kálmán 10 K, Mohai Lajos 10 K, Gesztesy Gyula 
10 K, László Dániel 10 K, Kardos Gyula 10 K, Gulyás Pál 10 K, Máté 
Lajos 10 K, Császár Elemér 10 K, Balassa József 3'50 K, Benedek Rózsi 
10 K, Szinger Kornél 10 K, Marton József 10 K, Szádeczky Béla 10 K, 
Pócza Géza 5 K, Kaposi József 10 K, Papp József 10 K, Ágh Lajos 
10 K, Beniács János 10 K, Gragger Róbert 10 K, Pápay Géza 10 K, Szi-
getvári Iván 10 K, Artbauer Gizella 10 K, Bászel E rnő 5 K, Melich János 
10 K, Kulcsár Endre 10 K, Paulovics István 10 K, Theisz Frigyes 10 K, 
Kovács Antal 10 K, Szántó Zsigmond 10 K, Alszeghy Zsolt 10 K, Binder 
Jenő 10 K, Pais Dezső 10 K, Ferenczy József 10 K, Kovács Sándor 10 K, 
Császár Ernő 10 K, Erdélyi Lajos 10 K, Böhm Dezső 10 K, br. Badvánszky 
Dóra 10 K, br. Radvánszky Béláné 10 K, Berzeviczy Albert 10 K, Bíró 
Gyula 5 K, Kemény Gábor 5 K, Tóth Gyula 10 K, Gárdonyi Géza 10 K, 
Gedai József 10 K, Durkó Antal 5 K, Zádor Béla 10 K, Liseherong M. 10 K. 

Összesen : 746 К 10 f. 

Rendes tagdíj 1913-ra: 

Elek Oszkár 0'60 K, Balassa József 6-50 K, György Lajos 2 K, Lisehe-
rong M. 5 K. 

Összesen: 14 К 10 f. 



Rendkívüli tagdíj 1912-re: 

Trombitás Gyula 6 K, Putnoky Ödön 6 K, Vadász Pál 6 K, Ulreicli 
Vilmos 6 K, S. Nagy József 6 K, Kasztner Jenő 6 K, Szántó Miklós 6 K. 

Összesen ; 42 K. 

Előfizetési díj 1912-re: 

Nagyszebeni főegyházmegyei görög keleti román szeminárium igazgató-
sága 15 K, Kolozsvári róm. kath. főgimnázium t a n á r i könyvtára 15 K t 

Szabadkai városi m a g y a r főgimnázium igazgatósága 15 K, Katz G. 15 K, 
szegszárdi m. kir. áll. főgimnázium 15 K, Zsolnai m. kir. áll. főreáliskola 
15 K, Liptószentmiklósi m. kir. áll. polgári fiúiskola t anár i könyvtára 15 K, 
Gyöngyösi m. kir. áll. főgimnázium 5 K, Kilián Fr igyes 15 K, Budapest i 
IV. ker. felsőbb leányiskola igazgatósága 15 K, Takács Menyhért 15 K, 
Budapesti V. ker. m. kir áll. főgimnázium ifjúsági könyvtára 15 K, Nyit-
rai m. kir. áll. főgimnázium tanár i könyvtára 15 K, Gödöllői minor i t a 
rend főgimnáziumának igazgatósága 15 K., Budapesti VII. ker. Barcsay-
utczai áll. főgimnázium tanári könyvtára 15. K. 

Összesen : 230 K. 

Mindösszesen befo ly t : 1242 К 2 0 f 

Dr. Ágner Lajos, 
a M. Irodalomtörténeti Társaság pénztárosa 
Budapest, I. ker., Bors-utca 10. sz. II . em. 7. a. 

Az Irodalomtörténet könyvárúsi forgalomba hozata lá t Németh József 
könyvkereskedő intézi. (Budapest, I. ker., Fehérvári-út 15. szám.) 
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