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A Greguss-jutalom. (Angyal Dávid jelentése a Greguss-dijról : Buda-
pesti Szemle. 0)13. évf. 1. sz.) — A Kisfaludy-Társaság most adta ki első 
ízben a Greguss-jutalmat. A legjobb kritikai dolgozat, festmény, d rámai 
szerep, szobrászati mű, zenei m ű és épület szerzőjét, a mondott sorrend-
ben évről-évre felváltva, tehá t ugyanazon ju ta lmazandó területre hat-
évenként visszatérve, illeti meg , Greguss és neje Kemény Mária 1882,-i 
közös végrendelete értelmében, ez az ezer forintos jutalom. A hat, j u t a lma t 
igénylő körnek megfelelően, a Kisfaludy-Társaság ha t tagú bizottságot szer-
vezett, melynek tagjai : Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, gr. Zichy Géza, 
Alexander Berná t , Biedl Fr igyes és Angyal Dávid . E bizottság, melynek 
minden tagja egy-egy külön körnek az előadója, évről-évre há rom szak-
értővel, a j u t a lomra akkor jogosul t kör szakértőivel egészíti ki magát . 
A jelen esetben, mikor a legutóbbi 6 esztendő legjobb kritikai dolgozata 
volt ki tüntetendő, a bizottság Va rgha Gyulát, Kozma Andort és Hegedűs 
Istvánt hívta meg szakértőkül, az előadói t iszt pedig Angyal Dávidra 
várt. Talán m á r itt, a bizottság névsoránál, rámuta thatunk egyik for-
rására4 annak a zavarnak, vagy legalább is kényes helyzetnek, melybe 
a bizottság tag ja i juthat tak, mikor a jutalom odaítéléséről kel let t dön-
teniük. Mert, m i n t Angyal Dávid jelentéséből kiderül, a hat tagú bizott-
ságnak nem kevesebb mint négy tagja — Beöthy, Berzeviczy, Alexander, 
Biedl — szerepelt azon ha t kr i t ikus között (a másik kettő Ambrus 
Zoltán és Keszler József volt), «kiket a bizot tsági tagok a j u t a lomra ér-
demesek közt leginkább említettek» ; s végül is a jutalmat a bizottságnak 
egy ötödik tagja, érdekes fordulat ta l maga a referens : Angyal Dávid nyerte 
meg, — nem a bizottság, h a n e m a Kisfaludy-Társaság határozatából. Mi 
kész örömmel gratulálunk a jutalmazottnak s tel jes meggyőződéssel valljuk 
az említett kitűnőségek jogosultságát is. De épen azért tartjuk, h a szabad 
így mondanunk : tapintat lanságnak, vagy legalább is ügyetlenségnek a 
Kisfaludy-Társaság részéről, hogy a bizottságot a jutalomra leginkább 
prsedestináltakból állította össze. Sokkal fesztelenebbnek hisszük ugyan-
ezen bizottság helyzetét, ha m a j d festmény, drámai szerep, szobrászati 
mű, vagy épület megjutalmazása válik feladatává ; ismét kényes helyzetbe 
jutnak azonban, ha majd a zenei mű évkoré szólítja őket ítélkezésre ; 
mert míg festő, színész, szobrász, építész egy sincs, zenész m á r van kö-
zöttük egy. Most kritikai m ű r ő l volt szó, s öt közöttük a ju ta lmazható 
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kritikus ! A bizottságok ilyen összeállítása különben nemcsak ez esetben, 
s nemcsak a Kisfaludy-Társaságban hívja ki a helytelenítést. Megelőzni a 
bajt könnyű lett volna. Van a Kisfaludy-Társaságnak sok kitűnő tagja, 
(itt vannak mindjár t a meghívott szakértők is), akik, anélkül, hogy ki-
nézettjei volnának a kritikai jutalomnak, teljes hozzáértéssel, megbízható, 
s mindenektől bizonyára szívesen fogadott Ítélettel tudnák megoldani fel-
adatukat. A mostani helyzetben meg kellett történnie annak a fonákságnak 
hogy az 1906 és 1911 közt felgyülemlett kritikai irodalomnak abból a nagy 
fáradsággal összeállított áttekintéséből, melyet a referens nyújtot t be, épen 
csak a megjutalmazottnak — a referensnek — a neve hiányzik. Már pedig 
a megjutalmazott bizonyára méltó volna rá, hogy kritikai érdemei lel-
tároztassanak. 

Maga a jelentés elvi szempontok tisztázásával kezdődik. Hogy kri-
t ikai művön mit ért, azt Greguss végrendelete világosan meghatározta : 
irodalmi és műtörténeti korrajz, írói (művészi) élet- ós jellemrajz, s egyes 
műalkotásról írt bírálat : egyaránt igényelheti eszerint a jutalmat. Mind-
amellett a bizottság jónak látta a — valóban szükséges — korlátozást. 
Kimondotta u. i., hogy az irodalom- és műtörténeti irodalmat főkép esz-
tétikai értéke szerint fogja mérlegelni, s oly műveket fog különösen figye-
lembe venni, «melyekben a műkritikus boncoló és jellemző tehetségének 
bizonyos fokú érvényesülése» mutatkozik. Nagyon helyes korlátozás és 
bizonyos, hogy Greguss szándékaival egyezik. Kétségtelen, hogy Greguss 
nem adatgyűjtő, közönségesen filológiainak mondott munkálatokra gon-
dolt, hanem olyanféle kritikai munkásságra, aminőt ő maga is gyakorolt 
{az állott legközelebb a lelkéhez), s amelyben a minden körülmények közt 
szükséges filológiai alapvetésen túl, arra támaszkodva, de azt lélekkel hevítve 
át, finom műérzék ta r t ja a kormányt. Egyéni színezetű, esztétikai értékű 
kritikára gondolt. De (mellőzve a képzőművészeti irodalmat), a minket 
érdeklő irodalmi krit ika gyakorlói közül kiket méltat a jelentés ? A ki-
emelteket leszámítva, íme a névsor : Horváth Cyrill, Katona Lajos, Ignotus, 
Mikszáth, Papp Ferenc, Vértesy Jenő, Haraszti Gyula, Erdélyi Pál, Ferenczi 
Zoltán, Zlinszky Aladár, Horváth János, Négyesy László, Legifj. Szász 
Károly, Váczy János, Kéki Lajos, Császár Elemér, Oláh Gábor, Pintér 
Jenő, Voinovich Géza, Gragger Eóbert, Heinrich Gusztáv, Pap Károly, 
if j . Dengi János, Har tmann János, Várdai Béla, Földessy Gyula. Minden-
nemű tudományos munkásságot érdeme szerint méltatunk : de hány van 
e nevek között, aki a fent megjelölt értelmű kritikai munkásság címén 
szóba sem jöhet I Hány, kinek nevével ugyanolyan jogon még szaporítani 
lehetne a névsort ! Hogy pl. csak a könyv-terjedelmüekre szorítkozzam, 
ott volna még Horánszky Bacsányija, Paulovics Reviczkyje, és Sikabonyi A. 
Komjáthyja. S mily kevés viszont e névsorban akit összes munkássága, 
egész egyénisége szembetünőleg kritikus tehetségnek vall I A referens 
nagy terhet vett a vállára ; jóakarattal igyekezett megfelelni Gregus kíván-
ságának, mikor nemcsak a jutalomra méltán versenyzőket, hanem a hát-
rább maradottakat is napvilágra hozta : de ezzel, mint a névsor vallja, 
fölösleges ballasztot vett be hajójába, s ami fájlalandóbb : épen túlzott 
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szorgoskodásával, megtévesztő képet rajzolt kri t ikai irodalmunk mai álla-
potáról, mely az ő jelentése tükrében igen tetszetősnek, sőt gazdagnak 
látszik, melynél pedig szánandóbb, elhagyatottabb, elárvultabb, gazdát-
lanabb uradalma nincs a m a i magyarságnak. 

A jelentés szerint abban is megállapodott a bizottság, hogy a napi-
és hetilapok krit ikáinak ismertetéséről lemond. Megokolása igen érthető, 
kivált a je len esetben, mikor a referensnek mindössze két hónapnyi ideje 
maradt a kiválasztás nagy munkájának elvégzésére. Mindamellett nem 
volna helyes, ha ez a ha tározat a jövőben is érvényesülne. Mert napi- és 
heti lapoknak is lehet közfigyelmet ébresztő, s épen gyakori megszólam-
lásával jótékonyan ható jeles kritikusa, akit csak azért mellőzni, mer t sok 
más, ismeretlen vidéki lapocskákba irkáló krit ikonc-sarjadékkal már csak 
ezek nagy száma s ismeretlensége miat t sem mérhetnők össze : méltány-
talanság volna. Lám, Keszler József nem is maradt ki a jelentésből, sőt 
azok közé került, kiket a bizottság valamely tagja jutalmazandónak vélt. 
Sajnos azonban, hogy ez elv keresztülvitele folytán Schöpflin Aladárnak 
csak a neve említtetik, mintegy az eleve kirekesztettek között. Igaz, hogy 
önálló munká t nem adott ki, de hát Keszler József sem adott a kivánt 
időkörben. Pedig Schöpflin Aladárnak elvégre megállapítandó szép érdome, 
hogy az elfogult vagy érdeklődést hazudó, pajtáskodó és sokszor rossz-
hiszemű, ipari, üzleti hír lapkri t ikák ma i csúf korában egy het i lapunk 
hasábjain már évek óta finom érzékkel, művelt Ízléssel, t isztes modorban, 
mindenkor komoly irodalmi színvonalon ismerteti s bírálgatja a napi iro-
dalom termékeit . Az ő névtelen cikkecskéi támpontjai lehetnek egy maj-
dani összefoglalásnak. Jóhiszemű, becsülotes kritika a hír lapirodalomban, 
mely egy kiterjedt olvasóközönséggel állandóan érintkezik : mindenesetro 
megérdemel, ha egyebet nem, egy meleg kézfogást. Újabban pedig egy-két 
nagyobb lélegzetű essayje is jelent meg, melyek visszamenőleg is a ko-
moly hivatottság fényével világítnak rá említett hír lapi kri t ikáira. Vajda 
Jánosról írt tanulmánya napjaink egyik legértékesebb kri t ikai terméke. — 
Valószínűleg ugyanazon ok miatt marad t el Babits Mihály méltatása is, 
jóllehet két dolgozata (Petőfi és Arany ; Az irodalom halottjai) önállóan is 
megjelent (Nyugat Könyvtár , 18. sz.) még 1911-ben. S nem kell nyugatos-
nak lennünk, hogy hivatot tságát el ismerjük. Kétségtelen, hogy a föntebb 
elősorolt méltatottak között alig ta lálható csak egy is olyan, ki vele mű-
érzék és esztétikai képzettség dolgában a versenyt fölvehetné. Érthetőbb-
nek látszik, hogy Ady Endre Petőfi-tanulmányáról hallgat a jelentés, noha 
költészetéről, az egyik méltatottal vitatkozva, megmondja a maga véle-
ményét . Ady természetesen távol áll mindattól, mit közönségesen kritiká-
nak szoktunk nevezni : sem a megelőző filologiai alapvetést, sem aprólékos 
mérlegelést nem várha tn i tőle, mindamellet t van abban a Petőfi-tanulmány-
ban igazi szerencsés intuíció, s minden szabálytalansága ellenére is annyi 
eredetiség, mellyel szokatlan elevenséget visz bele a tárgyalt évkör kri t ikai 
képének színeibe. Általában hiányzik e képből, ami pedig a valóságban — 
s épen a mellőzött heti lapokban — igen feltűnően jelentkezik : a subjec-
tiv, az impressionista, a köldöknéző kri t ika tárgyalása, melynek szószólója 
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Hatvany Lajos volt (Én és a Könyvek) s amely k ih ív ja a cáfolatot, vagy 
legalább a megbeszélést. Greguss bizonyára nem ok nélkül kívánta, hogy 
ne csak az elismert, érdemes kr i t ika i művekről emlékezzék meg a jelen-
téstevő, hanem szemlét tar tson az összes termelés felett . Az ő szeme előtt 
a jutalmazandó kör hat-hat évi termésének kri t ikai megvilágítása lebeg-
hetett követelményképen, a termelésnek oly összefoglaló áttekintése, mely, 
míg az egyeseket bírálja, értékeli, másrészt jellemzi s meghatározza egy-
egy évkör kritikai irányait , szétágazó törekvéseit. A napi- és het i lapok 
elvszerű kizárása eleve csonkaságra kárhoztatja a rajzolandó képet. Ko-
rántsom gondolunk m i a hír lapok ezreinek lámpással való átkutatására , 
csak azt tartanók kívánatosnak, hogy aki kr i t ikai munkásságával m á r 
kétségtelenül feltűnt, vagy amely kr i t ikai irányzat (ha még oly félszeg is !> 
szinte kézzolfoghatólag a szeműnkbe rikít : ne marad jon ki a hűség rová-
sára, a kép egészéből, csak azért, mer t egy elvi megállapodás tiltja, hogy 
észrevegyük. 

Még egy elvi kérdést t isztázott a bizottság, mielőt t az ítélkezéshez 
fogott : a halottak jogát írta körül. Elhatározta, hogy «oly írót, ki a sorra 
kerülő évkör akármely csekély részében még élt s akár új munkával, aká r 
régibb munkái gyűjteményével lépett föl» — n e m hagyhat figyelmen 
kívül. Ennélfogva Kemény Zsigmond, Salamon Ferenc, Keleti Gusztáv, 
Péterfy Jenő már nem jöhettek szóba, de igen Katona Lajos, Mikszáth 
Kálmán, Gyulai Pál, kiknek életük még belenyúlt az ezúttal soros évkör 
elejébe. Helyes megvédelmezni a halot t jogát ; sőt igaza van a jelentésnek, 
hogy még jobban kell rá vigyázni, mint az élőére ; «mert a ha lo t tnak 
r i tkán akad védője, az élő ellenben a maga erejével s a mások segítségével 
kárpótlást szerezhet sérelmeiért». Nem kell azonban mondanunk, hogy a 
halot tnak a védelme ezúttal menny i re időszerűtlen volt : Gyulai Pál semmi 
esetre sem szorult reá ; Mikszáth kr i t ikai műve (mellyel a referens vi tat-
kozik) csak egyeidugott kis cifrázata az ő trónusának, s minden föleieve-
nítés ellenére is látatlan marad költészete szomszédságában ; Katona La jos 
emlékét pedig méltó tisztelet ós becsülés övezi. El lenben, ha a mondo t t 
korlátozás a jövőre is irányadó marad , megtörténhet, hogy épen a halot t 
jogát fogja csonkítani. Csak az kell hozzá, hogy valamennyivel a soros 
évkör kerete előtt haljon meg valamely író, munkái t ellenben az évkörön 
belül adják ki : már akkor nem jöhet szóba, s h a életében nem mé l t á -
nyolták, holta után a Greguss-jutalom sem törődik vele. Tehát sem az ak-
tuális viszonyok nem indokolják, sem a jövő eshetőségei nem tanácsol ják 
a mondott korlátozást. 

Lehet, hogy ezt a korlátozást a Gyulaira való tekintet sugalta, az 
a szép gondolat, hogy a kri t ikai dí j első kiadása a legnagyobb magyar 
kri t ikus emlékéhez füzessék. A jelentés végső lendülete hivatkozik 
is a kegyelet szent érzésére. Alig h ihe tő azonban, hogy Greguss a kegye-
let céljaira szánta volna e kr i t ikai jutalmat. S úgy látszik, a bizottság 
sem volt egészen azon a véleményen ; mert míg abban valamennyien 
egyetértettek, hogy Gyulai Pál h á r o m bírálat-gyűjteménye vagy egy, vagy 
más tekintetben az évkör minden enemű kiadványát felülmúlja : azt a 
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gondolatot már , hogy a ju ta lmat ezeknek a műveknek adja, a bizottság 
csak szótöbbséggel fogadta el, m a g a a Kisfaludy-Társaság pedig, igen 
helyesen, egészen elejtette. E kegyeletes érzésből eredő szándék t ehá t a dij 
odaítélésében ha tás ta lan maradt : a jelentésre azonban rányomta bélyegét. 
H a ugyanis Gyulai művei részt vesznek a versenyben, akkor egyszerre 
fölöslegessé válik minden mérlegelés : apriori t u d h a t j a mindenki, hogy a 
pálma csak neki ítélhető oda. Ez a tudat tehát felmenti a jelentéstevőt a 
tulajdonképeni ítélkezés alól, a m i a tárgyalt k r i t ika i műveknek egymás-
hoz viszonyított értékelésében ál lana. Nem is ta lá lunk ily értelemben vett 
krit ikát a jelentésben. Angyal Dávid előzékenyen, nagy jóindulat ta l szól 
mindenkiről, vitatkozó részleteiben is igen tapintatos , szépet, dicsérni 
valót mindenkiben talál : de kr i t ika i érték dolgában nem méri össze őket. 
Miért is mérné, hiszen Gyulai Pá l úgyis a legnagyobb. Ezt bizonyítani 
sem kell, még sa já t jeles Gyulai- tanulmányára sem kellene utalnia az ön-
ismétlés elkerülése végett : elég csak a köztudatra hivatkozni. H a azonban 
Gyulai Pál nagy nevét kiképzeljük belőle, m i n d j á r t más képet ölt a je-
lentés. Akkor a Gyuláin kívül k iemel t hat élő kr i t ikus (Alexander, Ambrus, 
Beöthy, Berzeviczy, Keszler, Biedl) méltatása sem férhetett volna el a 
mostani keretekben, akkor ezekről is nem ismertetést , hanem bírálatot 
kaptunk volna a referens tollából. 

Célunk csak az elvi kérdések megvitatása volt, melyeknek hi tünk 
szerint helytelen eldöntése okozta, hogy a nagy fáradsággal és lelkiisme-
retességgel készült jelentés n e m az lett aminek vártuk s aminek nyújtá-
sára a jelentéstevő teljes mér tékben hivatott let t volna, vagyis hogy nem 
lett az utóbbi ha t év kr i t iká jának a kritikája. 

Végül még csak két, s mos t már nem elvi megjegyzést. A jelentés-
tevő úgy látszik, elnézte Igno tus Kísérletek c. kri t ika-gyűjteményét . Szól 
ugyan Ignotusról , de csak Olvasás Közben c. apróságai kapcsán ; holott 
ha kritikáról van szó, ez utóbbi teljesen mellőzhető, de a Kísérletek semmi 
esetre sem. Salnálatos továbbá, hogy Oláh Gábor méltatása pusz tán Petőfi 
képzelete c. könyvére támaszkodik, minthogy, amin t a referens megjegyzi, 
í ró i Arcképeit (melyek egyikét pedig máshonnan már igen előnyösen is-
meri) a fővárosi könyvtárakban n e m tudta megszerezni ! Csodálatos, hogy 
a muzeumi könyvtárban nincs meg. De mindenesetre nagy kár , hogy ki-
maradt, nemcsak komoly belső értéke miatt , hanem azért is, m e r t mint 
egykorú irodalomról szóló kr i t ika-gyűj temény az időrendben is legelsők, az 
úttörők és példaadók közé tar tozik. О az, harmadmagával : Babits Mihály-
lyal és Schöpílin Aladárral, ki kr i t ikus címen leginkább szóba jöhetne az 
ifjabb írói nemzedékből ; ők h á r m a n azok, akiktől még legtöbbet várha-
tunk ; ők azok, akik jó szót, b iz ta tás t leginkább érdemelnének s ők azok, 
kikről Angyal Dávid jelentése céltalan elvi korlátok miatt hal lgat , vagy 
kicsinyes könyvtár i akadály m i a t t csonkán ítélkezik. 

rg. 

A Kisfaludy-Társaság 1913. évi közgyűlése. Február elején volt a Kis-
faludy-Társaság tagválasztó gyűlése, melyen az üresedésben levő rendes 
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tagsági helyre Császár Elemér egyetemi magántanár t választották meg 
18 szavazattal. Ellenjelöltje nem volt. 

Hatvanhetedik közgyűlését február 9-én tar to t ta a Társaság. Beö thy 
Zsolt elnöki megnyitójában báró Eötvös József és Szalay László emlékét 
újí totta meg. Vargha Gyula ti tkári jelentése után Szabolcska Mihály, Péká r 
Gyula ós Zempléni Árpád tar tot tak felolvasást, végül Bákosi Jenő adta 
elő az idegen elem beáramlásáról szóló tanulmányát . Az ünnepi l akomán 
Beöthy Zsolt elnök Eötvös József emlékére mondott felköszöntőt. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i é s k o -
lozsvári egyetem tanárai az 1912—1913. tanév második felére a következő 
előadásokat hirdették. 

A budapesti egyetemen. — Beöthy Zsolt r. t. : Az irodalomtörténet 
elmélete. Het i 4 óra. A ballada elmélete és története. 1 óra. Magyar is-
kolai olvasmányok. 1 óra. — Négyesy László r. t. : A magya r epika Vörös-
martytól fogva. 4 óra. XVII I . századi lírikusok. 1 óra. A magyar irodalom-
történet vázlata. 2 óra. — Riedl Frigyes r. t. : A m a g y a r irodalom fény-
kora. 4. óra. Irodalomtörténeti gyakorlatok. 1 óra. — Horváth Cyrill m . t. : 
Lírai költészetünk a XVI . században. 2 óra. — Szinnyei Ferenc m . t . : 
Arany János. 2 óra. — Császár Elemér m. t. : A XIX. század m a g y a r 
költészete. 2 óra. — Melich János c. rk . t. : Legrégibb nyelvemlékeink ol-
vasása. 1 óra. 

A kolozsvári egyetemen. — Dézsi Lajos r. t. : A XVI. századi magya r 
irodalom története. 5 óra. Irodalomtörténeti gyakorlatok. 2 óra. — 
Gyalui Farkas m. t. : Az időszaki saj tó története s bibliográfiája. 2 óra. 

Néhány sző a Petőfi-kérdéshez. A Irodalomtörténet januári száma egy 
cikket közölt Marót Károly tollából Fejezetek a Petőfi-kérdéshez címen. Ez 
a cikk krit ikában részesíti a Petőfi-irodalom összes ismertebb alkotásait, 
s az én könyvem bírálásánál erre az eredményre ju t : «Barabás könyvével 
a nehézségeket nemhogy megoldottnak nem tekintjük, hanem épen a nagy 
könyvből kiáradó, lezáró igény folytán csak újból és szomorúbban össze-
zavarva látjuk.» 

Ez és csak ez a mondat indít arra, hogy néhány szóval válaszoljak 
a cikkre. Nem is annyi ra válasz lesz ez, mint t i sz tán irodalomtörténeti 
érdekű felvilágosítás, mellyel már régen tartozom a nyilvánosságnak, m e r t 
több bírálóm esett abba a tévedésbe, hogy Petőfi című, 1907-ben megjelent 
munkámat befejezett egésznek tekintet te , pedig ez csak egy 5 kötetes 
Petöfi-monografiának első, bevezető kötete, mint erre könyvem befejező 
sorai a legvilágosabban ós félreérthetetlenül utalnak. 

De miér t nincs ra j t a a címlapon — kérdhetnék olvasóim — a szoká-
sos megjelölés : Első kötet. Erre akarok itt felvilágosítást adni. Az ötkö-
tetes munka egész anyaga fejezetről-fejezetre rendezve volt 1906-ban s 
ugyanakkor készült el teljesen az első kötet. En a te l jes munkát felaján-
lottam a Franklin Társulatnak olyanformán, hogy az első kötet azonnal 
megjelenik, s a többi kötet egyéves időközökben. A Franklin-Társulat 
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igazgatója kezébe vette az ügyet és mindent elkövetett, hogy a munka 
ilyetén kiadása létrejöjjön. Azzal tisztában volt, hogy egy ilyen n a g y ter-
jedelmű munka kiadása esetleg anyagi kockázattal járhat, s épen azért 
illetékes irodalmi fórumokhoz fordult támogatásért , hogy a művet kiadni 
és honorálni lehessen. Minden fáradozása kárba veszett, mer t senki sem 
akadt, aki egy ilyen nagyszabású Petőfi-monografiának szükségét látta 
volna. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy az egyetlen, aki a 
kiadásra kereste a lehetőségeket, Endrödi Sándor volt, de egyedül ő sem 
valósíthatta meg a dolgot. í g y történt , hogy a Franklin-Társulat k iadta az 
első kötetet önállóan ; de természetesen nem lehetet t megjelölni, hogy 
Első kötet, mer t befejezetlen munkát , ha a folyta tás megjelenése nincs 
biztosítva, senki sem vásárol. 

Az első kötet megjelent, a többi kötet anyaga, évek sorának fárad-
ságos munkája, az íróasztal fiókjaiban rendszerezve várja, hogy formába 
öntsem. De kérdem, lehet-e egy ilyen irányú ötkötetes művet a kiadásra 
való minden kilátás nélkül megí rn i annak, akinek élnie is kell ? H a akkor 
irodalmi köreink nem zárkóznak el a kiadás elől, ma a munka közkézen 
foroghatna. És h a a kritika munkámat nem ta r to t ta «Petőfi befejezett 
szellemi arcképének», abban tökéletesen igaza van. Mert lehet-e befejezett 
az az arckép, ha a munka nagy része hátra van ? Hiszen mindaz, amit 
munkám hiányául felrónak, a többi kötet anyagát alkotja. Rám nézve elég 
elégtétel az, hogy e könyv megjelenése után alig jelent meg valamire való 
munka Petőfiről, mely ne használ ta volna fel azt, ami művemben eredeti. 
A mű tehát így csonkán is szolgálatot tett a magya r irodalomtörténetnek. 

BARABÁS Á B E L . 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 

Magyar Tud. Akadémiai Almanach. Kiadja a M. T. Akadémia. Buda-
pest, 1913. 276 1. Frankl in-nyomda. — Hozzákötve : A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia alapszabályai és ügyrendje. Budapest , 1912. 164 1. Frank-
lin-nyomda. 

A gondosan szerkesztett kötetet polgári és csillagászati n a p t á r vezeti 
be. Ezután következik az akadémiai névkönyv, melyben az akadémiai 
tagok rangsora, címei, állásai, választásuk ideje, lakása pontosan meg-
találhatók. A tagok életkoruk szerint is csoportosítva vannak ; legidősebb : 
Galgóczy Károly (szül. 1823), legfiatalabb: Fejér Lipót (szül. 1880). Fog-
lalkozására nézve a legtöbb akadémikus főiskolai és középiskolai tanár. 
A tagok előző évi munkálatainak címjegyzéke is közölve van, de ez a rész 
hézagos. A tagok kétharmad része egyáltalában nem törődik az Akadémia 
ügyrendjével és figyelmére sem méltat ja az 5. §-nak azt az intézkedését, 
mely szer int : «Az Akadémia tagjai tartoznak tudományos dolgozataik 
jegyzékét évenkint az Almanach számára a fő t i tkár i hivatalhoz beküldeni.» 
A főtitkár minden évben felkéri a tagokat e kötelesség teljesítésére, de a 
szokásos körlevélnek igen csekély az eredménye. A magyar irodalom-
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tör ténet í rás művelői közül, az Almanach adatai szerint, a múlt évben 
Badics, Bayer, Császár, Heinrich, Horvá th , Sebestyén, Tolnai és Váczy 
fejtettek ki irodalmi működést. Némiképen komikus, hogy egyik-másik 
orvosprofesszor még klinikai személyzetének cikkeit is besorozza a saját 
irodalmi működése rovatába! I lyen módon a filozófiai kar tanárai gar-
madával onthatnák a «kezdeményezésére és vezetése alatt» jeligével össze-
ir t doktori dolgozatok címeit. 

Calepinus latin-magyar szótára 1585-ból. J a k u b o v i c h E m i l és S á g i 
I s tván közreműködésével sajtó alá rendezte Melich János. Budapest, 
1912. XIY + 484 lap. Kiadja a M. T. Akadémia. Franklin-nyomda. Ára 
10 korona. 

Calepinus olasz szerzetestanár 1502-ben adta ki nagyszabású la t in 
szógyűjteményét, mely a XYI—XVIII . században számos kiadást ért és 
különböző nyelvű értelmezésekkel bővült . Az 1585. évi tíznyelvű lyoni ki-
adásban már magyar nyelvi értelmezések is vannak. A bizonyítékok ösz-
szessége amellett szól, hogy a m a g y a r szókészlet több ember munkája . 
A felette becses szógyűjteményt Melich János a nyitrai Boskoványi-könyv-
tárban őrzött 1585. évi lyoni kiadásból rendezte sajtó alá. E kiadásból a 
lat in-magyar részt Jakubovich Emi l és Prohászka J á n o s másolták le. 
A magyar szómutatót Sági István készítette. A jegyzeteket Melich J á n o s 
<JS Jakubovich Emil írták. 

Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Szemelvények. Kiad ta Károlyi János. 
Budapest, é. n. 100 1. Lampel-kiadás. Wodianer-nyomda. (Magyar Könyv-
tár . 690-691 . sz. Ára 60 fill.) 

Tartalmazza Bethlen Miklós önéletírásának azon részeit , melyek Beth-
len iskolázására, pár is i dolgaira, Z r íny i Miklós halálára, Bánfi Dénes t ra-
gédiájára, az 1681—1682. évi hadi eseményekre és Apafi Mihály uralko-
dásának végére vonatkoznak. A szöveg nehezebb helyeinek megértését 
jegyzetek segítik elő. Ezenkívül a közzétevő rövid előszóban tájékoztat ja 
az olvasót Bethlen életének és munkásságának jelentőségéről. 

Lévay emlékkönyv. A költő Kisfaludy-társasági tagságának ötvenedik 
évfordulója alkalmából kiadja a Borsod-Miskolci Közművelődési és Múzeum-
Rgyeeület. Miskolcz, 1912. 105. 1. Klein és Ludvig nyomdája . 

Az ízlésesen kiállított emlékfüzetben, melyet Szerényt Nándor mis-
kolczi író szerkesztett, a Kisfaludy-Társaság Lévay-ünnepélyének leírását 
olvassuk. A Miskolczon tartott nagyszabású örömünnep azért is nevezetes, 
mer t a Kisfaludy-Társaságnak közel nyolcvan éves történetében ez az első 
eset, hogy hivatalos székhelyén, az ország fővárosán kívül tartotta ülését . 
Beöthy Zsolt elnöki megnyitó beszédén kívül Lévay József, Kozma Andor, 
Jakab Ödön, Hegedűs István és Ábrányi Emil költeményeit, Négyesy László 
Tompa-tanulmányát , Pékár Gyula novelláját, Gárdonyi Géza meséjét és 
az ünnepi szónokok üdvözlő beszédeit olvassuk a füzetben. A levelek és 
táviratok szövege közel ötven oldalt tölt be : valamennyi ékesen szóló tanú-



192 FIGYELŐ. 

jele annak a köztiszteletnek és szeretetnek, mellyel az agg költőt az ország 
színe-java körülveszi. 

A máramarosszigeti Szilágyi István-Kör évkönyve. V I . k ö t . 1911. évről . 
Máramarossziget, 1912. 143 1. Sichermann Mór nyomdája. 

A füzetben a hivatalos közleményeken kívül versek, novellák, cseve-
gések és tanulmányok vannak. A Kör tag ja i a nyugatosok mozgalmát 
élénk figyelemmel kisérik, s min t a többi vidéki irodalmi társaságban, itt 
is többnyire epés hangon szólnak működésükről. Egy felolvasó kel csak 
védelmükre, /iarabás Kálmán, aki lelkes hangon ünnepli Ignotust , Bródy 
Sándort és Biró Lajost, s a r ra az eredményre ju t , hogy: «1. vagy a mo-
derneknek van igazuk s akkor hiába minden nyelvöltögetés, vagy 2. a 
tradicionalistáknak van igazuk s akkor felesleges támadni az újítókat, 
mert anélkül is önmaguktól megsemmisülnek.» 

Űj könyvek és füzetek. — Népkönyvtári címjegyzék. A népkönyvtárak 
és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke. 
A Múzeumok ós Könyvtárak Országos Tanácsa megbízásából szerkesztette : 
Gulyás Pál m . n. múzeumi őr. Első pótfüzet . Budapest, 1912. 250 lap. 
Athenaeum-nyomda. (Az 1910-ben megjelent népkönyvtári címjegyzék ki-
egészítése, mely a magyar könyvpiac 1910-—1912. évi termését ismerteti 
a népkönyvtárak szempontjából. Igen ügyes t a r ta lmi ismertetésekkel el-
látott, mintaszerű könyvjegyzék.) — Szinnyei József : Magyar írók élete 
és munkái. XIV. köt. 10. füz. Budapest, 1912. Kiadja Hornyánszky Viktor. 
Ára 1 korona. (A legnagyobb ós legjobb m a g y a r írói lexikon 128. füzete, 
mely a Wass és Wit tmann nevek közé eső 363 írónak életrajzát foglalja 
magában. Az eddig megjelent 128 füzetben 28,930 író életrajza és mun-
káinak címjegyzéke van felsorolva.) — Hangay Sándor: Aladin lámpása. 
Sopron, 1913. 232 1. A Kul tu ra kiadása. Böttig-nyomda. Ára 2 korona. 
(Hangay Sándor újabb lírai költeményeinek gyűjteménye.) —• Csuvas nép-
költési gyűjtemény. I I . köt. Közmondások, találós mondások, dalok, mesék. 
Gyűjtötte és feldolgozta Mészáros Gyula. Budapest , 1912. X + 540 1. Ki-
adja a M. T. Akadémia. Franklin-nyomda. (Szerző déloroszországi gyűj-
téseinek eredményei.) — Olcsó Jókai. Bévai-kiadás. Egy-egy szám 40 fill. 
(101. A magyar színészet hőskora. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta 
Ady Lajos. 102. A magyar Faus t . 103. A véres kenyér . 104—106. A barát-
falvi lévita. 107—110. Minden poklokon keresztül.) — Olcsó Könyvtár. 
Franklin-kiadás. Egy-egy szám 20 fill. (1676—1677. Lord Byron : Trans-
formatio. Dráma . Ford. Maynó Marczali Erzsi. 1678—1679. Schopenhauer 
Artúr : A zene esztétikája. Ford. Bogáti Adolf. 1680—1681. E r k k o János 
Henrik : Ajno. Színmű. Ford. Somkuti.) — Magyar Könyvtir. Lampel-
kiadás. Egy-egy szám 30 fill. (698. Marcel Prévost : Miseette : Fo rd . Csá-
szár Ernő. 690—691. Gróf Bethlen Miklós önéletírása. Szemelvények. Ki-
adta Károlyi János. 692—693. Henry Bernstein : Édes otthon. Színmű. 
Ford. Ábrányi Emil.) 


