
ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉD. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! Épen kétszáz esztendővel az első magyar 
irodalomtörténeti munka megjelenése után alakult a Magyar Irodalom-
történeti Társaság, a mi társaságunk, amely mai közgyűlésén már első 
évi, 1912-iki működésének eredményeiről vesz számot magától és ad 
számot a magyar közönségnek. 

Bármily szerény volt az 1711-iki kezdemény s bármily szerény 
az 1911-iki alapítás, mind a két dátum egy nagyfontosságú fejlődési 
folyamatnak a tünete s a kettő közti különbség a fejlődés arányaihoz 
és természetéhez szolgáltat mértéket. 

Mit jelentett a Specimen ? Az irodalmi eszmélet összefoglaló 
tevékenységének kezdetét. Mit jelent a mi társaságunk? Ugyanennek 
a tevékenységnek országos ós intézményes társadalmi szervezését. 
Mind a kettő, mint az egész irodalomtörténet is, függvénye magának 
az élő és növekedő irodalomnak, mely viszont függvénye a történeti 
életet élő nemzeti léleknek. 

A Specimen, egy külföldön tanult rajongó lelkű magyarországi 
ifjúnak e műve, előjele, egyelőre magános előjele volt a Mária Teré-
zia alatt újjászületett magyar irodalom legjellemzőbb vonásának, a 
tudatosságnak, az eszméletes szervezkedésnek és annak a felfogásnak, 
hogy az irodalom nemzeti közügy és feladat. 

A selmeczi származású Czvittinger Dávid nem vére szerint volt 
magyar, hanem mint nemesember, a politikai magyar nemzet tagja 
volt s lelke szerint a magyar köziélek részese. A magyar lelki bélye-
get egy csipős megjegyzésben a németországi irodalomtörténetírás 
megalapítója, Eeimmann Jakab Frigyes is megállapította benne, épen 
a Specimen alapján. A nagytekintélyű és az írásművészetben m a -
gister elegantiarum»-nak tartott Eeimmann láthatólag rossz néven 
vette a fiatal magyartól, hogy testes könyvével mintegy rácáfolt arra 
a nyilatkozatra, melyet ő az « irodalomtörténetbe való bevezetés kísér-
lete» cimű, német nyelvű munkájában tett, s a mely szerint arra a 
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kérdésére : ki tud neki «de scriptis et scriptoribus Hungaricis» hírt 
adni, ezt a feleletet kapta: «Senkit sem tudok, akit itten erre a 
célra ajánlhatnék; nem is hiszem, hogy valaki valaha erről a tárgy-
ról valamit írt volna, vagy valami különöset írhatott volna, mert a 
magyaroknak mindig olyan volt a természete, hogy többet adtak egy 
ügyes lóra vagy egy fényes szablyára, mint egy érdekes könyvre.» 
Czvittinger nem ez állítás ellen írta könyvét, sőt inkább maga is 
tudta a hiányt és tenni akart róla, hogy más népek példájára az ő 
hazájának írói is napfényre kerüljenek ; de a minden különösebb 
elismerés nélkül említett Reimmann egy későbbi munkájában biráló 
megjegyzéseket tévén a Specimenre, e mű latin stílusáról ezt az epés 
véleményt nyilvánítja : «Dictio enim inculta est, et aliquid Hungaricœ 
insuavitatis habet». 

A magyar bélyeg, melyet e nyilatkozattal a Specimen szerzőjére 
rásüt a német irodalmi koryphseus, a mi szemünkben egy új nemes-
levele a derék Czvittingernek, mert igazolja a nagy tételt, az iroda-
lomtörténetnek is alaptételét, hogy a nemzetiséget nem tisztán anthro-
pologiai, tehát természeti, hanem még inkább lelki és történeti ténye-
zők alkotják ; maga az irodalom is, mint közös lelki folyamatok 
közege, épen e nemzeti tényezők egyike ; az írók hovátartozását 
pedig nem származásuk dönti el, hanem az, hogy melyik nemzet 
szelleme nyilvánul meg bennök s melyik közösség lelki folyamatában 
vesznek részt. És az irodalomtörténet munkásai, akik a nagy lelki 
folyamatok útjait és eszközeit nyomozzák, exakt pontossággal álla-
pítják meg ebben az esetben is a motivum nagy állandóságát, a 
tudományos érdek érzelmi kíséretének minden alakulás és differen-
ciálódás közepette is meglepő azonosságát, mely abban áll, hogy az 
irodalomtörténetet egyúttal nemzeti ügynek érezzük. 

Ebben a folyamatban Czvittinger óta nincs hézag. Bármily «nem-
zetietlen» volt is a szatmári békét követő hat évtized, de ez a kor 
csendes munkával előkészítette az ébredést. Ez a kor kezdte lerakni a 
legnemzetibb tudományszakoknak, a nemzeti akarat, nemzeti szellem, 
a néplélek tudományának, vagyis a történettudománynak, az iroda-
lomtörténetnek és összehasonlító nyelvészetnek alapjait. S mind e 
tudományszakokban tradíciót, folytatást, munkaszervezést látunk, 
amint azt egyfelől a jezsuita történettudósok, stiliszták és nyelvészek 
oly tekintélyes gárdája, másfelől az evangelikus történetírók és iro-
dalomtörténetírók szép láncolata, s az e mozgalmakhoz csatlakozó 
református tudósok rendje mutat ja . A tudományos haladást, az esz-
méletességet, a kritikai szellemet, az anyag teljességére és pontos 
ismeretére való törekvést és egyetemesebb szempontok alá rendelését 
az általános európai tudományosságtól vettük át, de a hazai anyagra 
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kutatóink azzal az érzéssel alkalmazták, hogy munkájukkal nemcsak 
a tudományt, hanem a nemzetet is szolgálják. 

A nemzeti tudatfolytonosság, mely e tudományokat éltette, 
1772-től kezdve az egész irodalmi életre kiterjedt, illetőleg irodalmi 
életet teremtett. Az egész irodalmi élet tudatosan nemzeti munkává 
lett, programmok, csoportok alakultak, majd akadt szellem az egész 
irodalmi élet vezetésére is, később az irodalom megtalálta a maga 
természetes helyi központját is az ország fővárosában, megalakultak 
a tudományosság és irodalom országos intézményei, a nemzeti szel-
lem az irodalomról átterjedt a politikába és a társadalomba s a 
magyar nemzeti élet minden gátló körülmény és szerencsétlenségek 
ellenére is alig remélt hódításokat tett. 

A magyar irodalomtörténetnek egyik büszke emléke, hogy a 
nemzeti lélek ébredésének előkészítésében része volt. S joggal mutat-
hat rá, hogy amellett tudományos jellegét is fejleszteni törekedett. 
Már a második irodalomtörténeti mű, a Botarides Lineamentája, 
melynek, sajnos, csak prolegomenái jelentek meg, egy harmadrész 
századdal a Specimen után (174-5.), egyrészt ugyan a Czvittinger kez-
deményét folytatja s Eeimmannal szemben heves támadással kel a 
magyar szellem védelmére, utalván a Janus Pannoniusok, Sambucu-
sok, Inchoferek és mások példáira, kik «suauitatis Hungaricae 
assertores» voltak, de másrészt csakugyan tudományos rendszerben 
akarja tárgyalni irodalmunk történetét, foglalkozik az irodalomtörté-
net fogalmával és módszertanával, a Czvittingerét messze meghaladó 
készülettel. Hogy a fejlődés egyelőre mégis inkább a Czvittinger nyom-
dokain haladt, az részben annak a következménye volt, hogy inkább 
anyaggyűjtésre volt szükség, mint feldolgozásra. De a megindított 
munka időnként megtalálta folytatóit s épen Eotaridesnek közzé nem 
tett és sokáig lappangott anyagát is felhasználta később a harmadik 
nevezetes lutheránus irodalomtörténetíró, Wallaszky Pál. A XIX. 
század első felében pedig, mikor a romantikusok Európaszerte meg-
alapítják a modern irodalomelméletet és irodalomtörténetet, akkor a 
mi romantikus iróink csoportjának egyik tagjából lesz «a magyar 
irodalomtörténetirás atyja, в 

És a magyar irodalomtörténetírásnak ismét másik becses hagyo-
mánya az a szolgálat, melyet az önkényuralom alatt a nemzeti szel-
lemnek tett. Mikor a nemzeti élet politikai szerveit a hatalom meg-
semmisítette és a politikai sajtót elnyomta, a szépirodalom mellett 
ismét a történet, az irodalomtörténet és a nyelvészet vette át a 
nemzeti lélek ápolásának feladatát. A politikus Szalayból történetíró, 
Hunfalvy Pálból összehasonlító nyelvész lesz. Történetírásunkban és 
irodalomtörténetünkben, jogtudományunkban kialakul a folytonosság 
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fogalma, az a felfogás, hogy a közéleti, irodalmi, nyelvi jelenségek 
alapja a nemzet egyetemes szelleme, amelynek megvannak a maga 
sajátosságai és törvényei s amely korszakról korszakra történő válto-
zásai mellett is a századok során át úgyszólván substanciális egysé-
get alkot s rendkívüli életerőt tanúsít. Mindnyájan emlékszünk a 
sokat jelentő jeligére halhatatlan Toldynk Uj Magyar Múzeumá-
nak címlapján : Peragit tranquilla potestas, Quae violenta nequit, 
s tudjuk, micsoda nemzeti értéket jelentett e válságos évtizedekben 
klasszikusaink kiadása és szellemi életünk múltjának a nemzet elé 
tárása. 

Az irodalomtörténet mindig teljesítette nemzeti kötelességét s 
mindig szoros ós meleg kapcsolatban volt a nemzeti élettel. 

Mikor most, kétszáz évvel az első önálló irodalomtörténeti mű 
megjelenése után a fejlődés annyira haladt, hogy az irodalomtörténet 
számára külön társaság szervezése vált szükségessé, ezzel a tudomány-
szak történetének új szakaszához is érkezett. Az irodalomtörténet 
eddig sem volt árva gyermeke tudományos intézeteinknek ; az Aka-
démia első osztálya majdnem felerészében, a Philologiai Társaság is 
részben magyar irodalomtörténeti célokat szolgál. Az Akadémiának 
van irodalomtörténeti bizottsága, van irodalomtörténeti folyóirata. 
Ezek mellett számos tudományos társulat és folyóirat tért enged az 
irodalomtörténeti előadásoknak és közleményeknek. Hogy mégis 
mekkora szükség volt oly egyesületre, melynek munkaköre kizárólag 
a magyar irodalomtörténet, annak ékesen szóló jele az alig remélt 
siker, mely a társaság megalakulását a tagok létszámának gyarapodá-
sában mindjárt az első évben követte. Nyilvánvaló, mennyire meg-
szaporodott a magyar irodalomtörténet munkásainak és kedvelőinek 
száma, s mily halaszthatatlan feladat volt olyan autonom társaság 
alapítása, mely e szak munkásait és a társadalomnak e szak i ránt 
melegebben érdeklődő tagjait egyesítse s az irodalomtörténeti mun-
kásságot mennél szélesebb körre kiterjedőleg szervezze. A rokon-
jellegű társaságok mellett valóban már hiányzott is épen ez a tár-
saság. 

Munkánk kezdetén tisztán lát juk azt, hogy a magyar irodalom-
történet kétszázéves múltjának érdemei nem ennek a társaságnak 
érdemei, s hogy nekünk csak feladataink vannak. De bizalommal 
tekintünk a társaság jövőjébe, nem a magunk erejének felbecsülése 
alapján, hanem ama folytonosan ható történeti erőnek ismerete alap-
ján, a mely erő e két század eredményeit is létrehozta. Bizalmunk 
pedig annál erősebb és jogosabb, mert ezt a legújabb fejlődési moz-
zanatot, társaságunk alakulását is ugyanazok a ható okok hozták 
létre, melyek az eddigi fejlődésben is érvényesültek, úgymint a tudo-
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mányos érdek és a nemzeti érdek, és pedig a régi melegséggel össze-
fonódva, de egymáshoz a múlt tanulságai alapján szabályozottabb 
viszonyban. 

Tudományszakunk elhunyt hősei közt mestereink vannak arra is, 
hogy a nemzeti lelkesedést hogyan kössük össze a legszigorúbb és 
elfogulatlanabb tudományos eljárással s a lefolyt két század tiszte-
letreméltó örökségei közé tartozik az a meggyőződés, hogy a nemzeti 
érdeket legjobban szolgáljuk akkor, ha a történeti kutatásban men-
tül tárgyilagosabb módszerrel járunk el s mentül inkább mellőzzük a 
vizsgálatban a szivárványos lencséket. A nemzeti lelkesedés lehet és 
legyen a hajtó erő az anyag fáradhatatlan gyűjtésében és a feldol-
gozó munka szorgalmában, de nem lehet befolyásoló tényező a meg-
figyelésekben és megállapításokban. Nem akarjuk megkötni a szellem 
szabad lendületét, a képzelet kombináló működését, de nem hanya-
goljuk el az igazoló eljárásokat. 

Ez a nagy tábor kiváló szolgálatot tehet feladataink egyik leg-
főbbikének, az anyaggyűjtésnek. Folytatnunk kell mentül szélesebb 
körben, levéltárakban, hazai és külföldi könyvtárakban, a kúriák 
padlásain és a falusi házak mestergerendáin a kutatást. Meg kell 
mentenünk az eddig el nem kallódott anyagot ; még sok meglepő 
felfedezés lehetősége is kecsegtet bennünket. Gondoskodnunk kell a 
közzétételről, a közzétételig is a leletek számbavételéről és biztosságba 
helyezéséről. Idővel talán megszervezhetjük a folyó irodalmi termelés 
naplószerű nyilvántartását is, amivel az utókor irodalomtörtónetírása 
számára szolgáltatunk értékes vezérfonalat. 

Ugyancsak e nagy tábor állíthat ki elegendő erőt a monografikus 
kutatás és feldolgozás mentül rendszeresebb folytatására, s bizonnyal 
lesz mód rá, hogy akár társas úton, akár egyes összefoglaló elmék 
útján időnként létrejöjjenek az irodalom fejlődését egységes képben 
feltüntető munkák is. 

Szükség van Íróink kritikai kiadására és magyarázatára, és nem 
mellőzhetjük el azt a feladatot, hogy az íróinkban található eszmei 
kincsnek még fel nem használt részét forgalomba hozzuk s a köz-
lélek birtokává tegyük. 

Az irodalomtörténeti munka ma nagy mértékben differenciáló-
dott, s még tovább fog differenciálódni, amint a jelenségek is bonyo-
lúlnak s amint a szempontok száma emelkedik. E soknemű feladat 
ellátására sok agy munkája kell, s a társasági munkafelosztás való-
ban helyén lesz. 

Egyik nagy haladása volt az újabb irodalomtörténetnek az össze-
hasonlító irodalomtörténet kifejlődése. Ma nem azt mondjuk, hogy 
ez a disciplina fontos, hanem nélkülözhetetlen, sőt nem is annyira 
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külön disciplina, mint inkább a hazai irodalomtörténetnek is szerves 
része. Alig van irodalmunkban fontos jelenség, melynek megítélésé-
hez ne lennének szükségesek az egyetemes irodalmi szempontok, 
melyen ne volna érezhető' egyetemes irodalmi folyamatok közre-
hatása. Es ha a kutatás erre.és arra az irodalmi jelenségre ki fogja 
deríteni, hogy kevésbbé eredeti, mint gondoltuk, abban nem látunk 
többé okot arra, hogy a való feltárásától elálljunk. Először azért 
nem, mert öncsalás lenne a tények előtt szemet hunyni, másrészt 
azért nem, mert ma máskép lát juk a hatást, mint régebben. Tudjuk, 
hogy a legtöbb képzet a kollektiv lélekben alakúi tovább, s termé-
szetes folyamat, hogy a képzetek vándorolnak, egyes elemeiket el-
hullatják, másokkal bővülnek és ú j kapcsolatokba lépnek. Csak arra 
kell vigyázni az igazságos és pozitív vizsgálat érdekében, hogy a 
képzetelemek és gondolatok átvételénél necsak az egyezést állapítsuk 
meg, mert ez egyoldalúság és félmunka lenne, hanem a különbséget 
is. így kell ennek történni, s részben történt is, Balassival, Zrínyivel, 
Berzsenyivel vagy Széchenyivel szemben egyaránt. Ha kimutatjuk 
rájuk az irodalmi előzmények hatását eszmékben, hangulatokban és 
formákban, akkor ki kell mutatnunk azt is, hogy az átvett elemek 
náluk miféle módosulást szenvedtek, miféle új kapcsolatokba léptek, 
hogyan appercipiáltattak. Ha Zrínyiben még annyi egyezést találunk 
is előző költőkkel és mintákkal, még sem kell megelégedni ezzel az 
eredménnyel, hanem feleletet kell keresni arra a kérdésre : miért van 
hát mégis, hogy a Zrinyiász nem a Jeruzsálem, nem is az Aeneis, 
nem is a Vazetje, hanem épen csak a Zrinyiász. Meg kell állapí-
tani, mely esetekben jött létre valóban csak utánzat, mely esetekben 
pedig új termék. Meg kell találnunk az idegen hatás mellett, ahol 
megvan, az egyéni lélek és a faji lélek eredetiségét s feltüntetni, 
amennyiben van, az appercipiáló képzettőkét. Pázmány, aki nem gon-
dolt arra, hogy a hittudományt az egyetemes keresztény theologia 
számára tovább fejlessze, hanem csak hazai gyakorlati szükségleteket 
tartott szem előtt s a hittudománynak inkább publicistája volt és 
lényegében írói feladatot végzett, azért hatott annyira, azért jelent 
egy fejlődési irányban tetőpontot, mert a magyar szellem appercipiáló 
erejét a magyar nyelv eszközeivel, a theológiai dialektikára nézve 
mindenkinél föltétlenebb biztossággal és gazdagsággal érvényesítette. 
Eredetisége is ebben áll. Voltaire Henriadeja költői elemeire nézve 
egy szemernyivel sem eredetibb a Zrinyiásznál, sőt egészben véve 
kevésbbé költői mű, s mindenesetre kevésbbé őszinte, de az egész 
X V n i . századon át lázban tartotta Európát s úgy szerepelt, mint az 
újkor epopoeája, mert előadásbeli kulturáján és fogásain kívül egész 
irányzatánál fogva kapcsolatos volt a felvilágosult abszolutizmus szá-
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zadának szellemével. A Henriadenak ebben állt az eredetisége és 
fontossága. És hogy a hatások átvételénél még kisebb rendű egyéni-
ségek is mennyire érvényesülnek, mi sem mutatja inkább, mint pl. 
a Henriade hatása a magyar költőkre. Horvát Ádám az álomlátások 
és megszemélyesítések machináját veszi át tőle, anélkül, hogy a dik-
ció előkelősége iránt érzéke lett volna ; Vályi Nagy Ferenc viszont 
csak egy megszemélyesítést alkalmaz, ellenben átveszi a párrímes 
francia alexandrin belső szerkezetét, mely szerint minden pár versben 
mintegy külön gondolati egység nyerjen elhelyezést, s mindegyiknek 
legyen legalább egy emlékezetbe vésődő nyelvi dísze, egy különös 
jelző, egy kép, vagy általán jellemzetes szólás ; ő viszont a kompo-
zíciót nem követi. Minden egyéniség máskép bocsátja át a maga lel-
kén az idegen hatás sugarait, még az ilyen gyengébbek is. Sőt talán 
épen a gyengébbek nyelik el a legtöbb sugarat, vagy adják tovább 
felbontatlanul, míg az erősek a prizma színeire bontják szét s arra 
használják fel, hogy a maguk lelkének színvegyületét érvényesítsék 
általuk. Egyszóval az irodalomtörténetnek nemcsak a hatást kell 
majd kimutatni, hanem a hatás reakcióját és az így jelentkező fej-
lődést is. Mind az egyes szellemekre, mind az egész magyar iroda-
lomra nézve. Ki kell mutatni az egész magyar irodalom appercipiáló 
tőkéjének szerepét és viselkedését is az idegen helyről érkező folya.-
matokkal szemben. Az irodalomtörténet meg fogja világítani a kap-
csolatot és viszonyt a magyar irodalom és az egyetemes irodalom 
közt és hasonlókép az tgyes írói egyéniségek és a többi közt, ille-
tőleg az általános fejlődés közt. Nem feledkezik meg róla, mikor a 
közös folyamatok útjait nyomozza, hogy egyéniségek is vannak, s 
hogy minden igazi haladás két tényező eredője, egy közös és egy 
személyes tényezőé, e két tényező a hagyomány és az egyéni ini-
tiativa. 

De nem lehet célom, hogy ez alkalommal minden feladatot és 
irányelvet szóbahozzak. Hiszen ezek változni fognak s a tényleges 
szükség meg fogja mutatni idővel, minő elvi kérdések fejtegetése 
lesz kívánatos. De nincs is kétségem, hogy az irodalomtörténet he-
lyes módszere terjedőben van. 

S amíg így a társaság munkásságának tudományos jellegét mél-
tán biztosítva tudhatjuk, époly nagy elégtétellel láthattuk azt, hogy 
társaságunk alakulásában ezen a terjedő tudományos érdeken kívül a 
hazafias lelkesedés is ép olyan fiatalos és eszményies hévvel nyilvá-
nult meg, a milyet egykor az első prófétáknál, Czvittingernél és 
Eotaridesnél láttak kortársaik, amely Toldyt őszkoráig éltette, s 
amely irodalmunk történetének annyi hősét és márt ír ját jellemzi és 
irodalmunk történetét oly rokonszenvessé teszi. 
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Amikor annyi panaszt hallunk az újabb író és tudós nemzedék 
nemzetietlen iránya ellen, lehetetlen a legbensőbb hazafias örömet 
nem érezni azon a tényen, hogy ezt a társaságot, elnökünk egy 
régibb, akkor ellenzett kezdeményét felújítva, épen a fiatalabb magyar 
irodalomtörténetírói gárda tudományos és nemzeti lelkesedése hozta 
létre, az a nemzeti lelkesedés, mely a legszorosabb rokonságban van 
a Czvittingerek, Bod Péterek, Révaiak, Kazinczyak, Horvát Istvánok, 
Toldyak, Gyulai Pálok rajongó nemzetiségével, s a tudomány és 
hazaszeretet ügyéért épolyan önfeláldozó erőkifejtésre kész. A társa-
ság a közös lelkesedés, szeretet, megértés jegyében indult meg, friss 
munkakedv lüktet folyóiratában és ülésein, s megvan tagjaiban az 
elért sikeren érzett, mindenkit egyesítő szent öröm. 

Ha minden kezdemény életrevalóságának próbája az, hogy meg-
történik-e az őrváltás, újabb nemzedék átveszi-e vagy nem : akkor a 
magyar irodalomtörténet ügyét, melynek szolgálatában már annyi 
nemzedék váltotta fel egymást, biztosítottnak láthatjuk, mikor most 
is oly nemzedék veszi át ebben a társaságban, amely a XX. század 
közepéig hivatva van továbbplántálni csökkenés nélkül a rámaradt 
energiát. 

E társaság minden korú és rendű tagja híven áll a maga őr-
helyén, a tudósok hű sáfárai maradnak a kétszáz évvel ezelőtt ala-
pított tőkének, mely a politikai történet számára is gyümölcsözött. 
Vajha a politikusoknak is sikerülne megoltalmazni azt a nemzeti 
tőkét, melyet elődeik szereztek, s melyben az irodalomnak és iroda-
lomtörténetnek is oly jelentős értékei vannak ! 

Az elnökség nevében és az elnök úr helyett örömmel, szeretettel 
és a legszebb reménnyel üdvözölve a hazai irodalomtörténet művelői-
nek e szép és nagy táborát s munkánkra a magyarok istenének áldá-
sát esdve, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság első rendes közgyű-
lését megnyitom. 

N É G Y E S Y LÁSZLÓ. 



TITKÁRI JELENTÉS. 

A Mag3'ar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlésén. 

Tisztelt Közgyűlés ! Még nincs két esztendeje, hogy Baros Gyula 
tagtársunk fölvetette egy magyar irodalomtörténeti társaság gondola-
tát s íme : ma már nemcsak megalapítása történetét vázolhatom, ha-
nem egy gazdag eredményű s a jövőre minden jóval biztató egész 
esztendőnek a munkájáról van szerencsém számot adni a tisztelt köz-
gyűlés színe előtt. 

A gondolat, mely egy szűkebb baráti körben megfogant, a valódi 
közszükséglet szerencsés szülötte volt. Tétettek ugyanis már korábban 
is kísérletek egy ilynemű társaság szervezésére, de azok, kedvezőtlen 
körülmények folytán, sikertelenek maradtak. Úgy kell lenni, hogy 
mostanára érlelődtek meg a szervezkedés feltételei ; úgy kell lenni, 
hogy most állott be a teltségnek az a nyugalmas pillanata, amelyben 
egy rezdülés is elegendő már, hogy a parányokat egymás felé hajt-
ván, egy szép egésznek kristály-kötelékébe egyesítse. 

Nem hiába telt el az a kétszáz esztendő, mely a Specimen lap-
jain viraszt. Az irodalomtörténet munkásainak sokáig fölötte gyér, 
de később, különösen Toldy Ferenc óta, egyre tömöttebb hadsora nem 
hiába áldozta fel legjava erejét e különösképpen nemzeti tudomány-
szak gyarapítására. Ma már alig van tudományos tér Magyarorszá-
gon, mely a képzett és lelkes munkások nagyobb számával dicseked-
hetnék, mint a miénk. De éppen ez a körülmény sürgette az egye-
sülést. Az ország egész területén szétszórtan, más és más csoportosu-
lások érdekköréhez tapadva, a legkülönbözőbb tudományos és szép-
irodalmi folyóiratok, értesítők, évkönyvek, sőt hírlapok hasábjain 
ezer felé forgácsoltan, az összefoglaló áttekintést szinte lehetetlenné 
tevő töredezettségben zajlott le az a rendkívül élénk munkásság, mely 
szaktudományunk történetének legutóbbi évtizedeit jellemzi. Meghagyva 
tehát kinek-kinek a maga eddigi munkakörét, jogos tulajdonában és 
parciális törekvéseiben senkit és semmit meg nem sértve és meg nem 
támadva : a mi célunk csak az lehetett, hogy minden illetékes ténye-
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zőben fölébresszük és tudományszakunk javára értékesítsük az össze-
tartozás érzetét ; megteremtsük azt a szervezetet, mely közös vér-
keringést idéz elő munkakörünk egész területén ; s létrehozzunk egy 
folyóiratot, mely tudomásul vesz és tudtul ad minden érdemes ered-
ményt, s mely egyaránt szolgálja az értesülni és dolgozni vágyók 
tudományos érdekeit. 

Nem csoda tehát, hogy akinek csak tudomására jutott, örömmel 
fogadta az egyesülés gondolatát, s az eleinte csak bizalmas körben 
folyó kérdezősködés alig egy hónap alatt már mintegy száz főből 
álló csoportot tudott az egyesülés törzséül összetoborzani. Ez előzetes 
tájékozódás meggyőzte a terv kezdeményezőit annak életrevalóságáról 
s bizalmat ébresztett bennük a kivitel lehetősége iránt. Elérkezettnek 
látván így a nyilvános szervezkedés idejét, fölkeresték a magyar 
irodalomtörténet legtekintélyesebb tudósait s mindenütt szíves csatla-
kozást, jótanácsot, buzdítást találtak. Ily előzmények után jelenhetett 
meg Baros Gyula, Beöthy Zsolt, Horváth János, Négyesy László, 
Pintér Jenő és Riedl Frigyes aláírásával, 1911 június 1-én, az Orszá-
gos Tanáregyesületi Közlöny akkori számában a Magyar Irodalom-
történeti Társaság megalapítását célozó Felhívás, mely oly meleg 
visszhangra talált, hogy ugyanazon év október 22-re már össze lehe-
tett hívni az alapító közgyűlést. Ez utóbbi megvitatta s megszerkesz-
tette a társaság alapszabályait s az előkészítő bizottságot Badics 
Ferenc, Császár Elemér, Hegedűs István és Kóki Lajos tagokkal egé-
szítvén ki, megbízta az ügyek ideiglenes vitelével. A most már tíz-
tagú bizottság, eljárván a szervezkedés további munkájában, december 
10-re hívta össze az alakuló közgyűlést, mely tisztikart választott és 
választmányt szervezett, s mellyel az előkészületek folyamata lezáród-
ván, kezdetét vehette egy immár minden útravalóval ellátott, kész 
szervezetnek bizonyára hosszú időre hivatott élete. 

S hogy a társaság munkássága nem hagyta cserben a hozzá 
fűződött reményeket, bizonyítj BJ BJZ QJ körülmény, hogy tagjainak s 
folyóirata előfizetőinek a száma szinte napról-napra, s mind a mai 
napig megállapodás nélkül növekedett. Míg ugyanis 1912 január 1-én 
összes létszámunk csak 563 volt, ugyanazon év végére e szám már 
1004-re emelkedett, tehát szinte megkétszereződött, s azóta is foly-
vást növekedőben van. E lélekemelő eredmény nagy része a magyar 
tanárság áldozatkészségének köszönhető, bár szép számmal vannak 
közöttünk más közpályák munkásai is és tar t juk a reményt, [hogy 
példájuk egyre szélesebb körökre fog vonzó hatást gyakorolni. Midőn 
itt, a tisztelt közgyűlés nyilvánossága előtt, Társaságunk Jminden 
támogatójának illő köszönetet mondok, különösebb hálával kell meg-
említenem a Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi m. kir. Minisz-
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tériumot, mely évi 2000 korona segéllyel gyámolítja Társaságunkat; 
Budapest székesfőváros tekintetes Tanácsát, mely középfokú iskolái 
részére folyóiratunkat megrendelte ; az Országos Kaszinót és a bajai 
cistercirendű főgimnázium önképzőkörét, melyek mindegyike 200— 
200 korona adománnyal járult alaptőkénk emeléséhez ; alapító tag-
jainkat, kiknek névsorát — Baros Gyula, Baumgartner Alajos, Beöthy 
Zsolt, Békéli Bemig, Hajdú Tibor, Heinrich Gusztáv, Óvári Ferenc, 
Pintér Jenő, Pintér Sándor, Bada István, Radó Antal, B. Badvánszky 
Kálmán, Bévai Mór, Székely István, gr. Tisza Istvánné, özv. Tisza 
Kálmánná, Vargha Dámján és Zlinszky Aladár — azzal a remény-
nyel van szerencsém a tisztelt közgyűlés előtt bemutatni, hogy nemes 
példájuk bizonyára még számos követőre talál. Hálás köszönetet 
mondok végül az Országos Tanáregyesületi Közlönynek, melynek lap-
jain Társaságunk minden érdeke szíves fogadtatásban s buzgó támo-
gatásban részesült. 

Társaságunk a múlt évben hat felolvasó ülést iartott. Február 
13-án Biedl Frigyes értekezett az irodalom fejlődéséről, Sebestyén 
Gyula pedig Petőfi első irodalmi kísérletéről ; márc. 7-én Pap Károly : 
Horvát István magyar irodalomtörténetéről, Nagy József: a magyar 
irodalomtörténet korszakairól ; május^9-én Vértesy Jenő : a Bánk Bán 
történetéről és értékéről, Elek Oszkár : az Arany balladaköltészetében 
észlelhető skót és angol hatásokról okt. 5-én legifj. Szász Károly 
Gyulai Pál leveleiből közölt nagy értékű mutatványokat s Velledits 
Lajos Bájnis ismeretlen kéziratait ismertette ; nov. 2-án Kristóf 
György : Széchenyi és Madách irodalmi viszonyáról ; s végül, dec. 
7-én, Kardeván Károly: az Ember Tragédiájáról, s Király György: 
Mikes levélformájáról tartott felolvasást. 

Évi munkásságunk zöme azonban folyóiratunkban keresendő, 
mely átlag havi négy ívnyi terjedelemben jelent meg. E folyóirat-
nak mintegy törzse, központi magva a bibliográfiái és kritikai rész. 
Ez az, ami legszükségesebbnek, s mióta megvan, legnélkülözhetetle-
nebbnek bizonyult. E rész bírálja és számontartja egyfelől az önál-
lóan megjelent szakdolgozatokat, másrészt — a Folyóiratszemle rova-
tában — állandóan jelzi, sőt kivonatosan ismerteti az időszaki írások 
bennünket érdeklő, lehetőleg minden termelését. Alig történhet meg 
most már, hogy észrevétlenül maradjon bármely érdemes munkálat ; 
s míg egyfelől folyóiratunk olvasói e hazának legeldugottabb, leg-
könyvtelenebb zugaiban is állandó tájékozást nyernek a szaktudo-
mány nem szünetelő haladásáról : másrészt minden értékes eredmény 
biztos lehet afelől, hogy a* közfigyelem reátereltetik. Év végi indexünk 
pedig mindez adatokat földolgozza s ezáltal egy-egy esztendő magyar 
irodalomtörténeti termeléséről kimerítő, megbízható bibliográfiává!, 
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sőt némi tartalmi tájékoztatással is szolgál. Szükségtelen a szakértők 
ily tekintélyes gyülekezete előtt e tény rendkívüli fontosságát külön 
hangoztatni. Elég, példaként, csak arra utalnunk, hogy a legrégibb 
magyar nyomtatványokra folyóiratszemlónk terelte rá a szakértő 
figyelmet, s így mindenesetre része van abban, hogy e nyomtatvá-
nyok, egy testvér-Társaság kezdeményezéséből, Melich János tagtár-
sunk gondozásában, újból megláthatták a napvilágot. Bizonyos, hogy 
ennek a munkának félbeszakadnia többé sohasem szabad. 

De, tisztelt Közgyűlés, e múlhatatlanul fenntartandó, sőt a szük-
séghez képest még kiterjesztendő bibliográfiái rész egymagában lefog-
lalja a négyíves folyóiratnak átlag feleterjedelmét. Mi marad így a 
kisebbnagyobb tanulmányokra ? Mi a Figyelő-rovatra, mely utóbbi 
pedig az eleven élettel való kapcsolatot volna hivatva állandósítani '? 

Ami e két terület közül első sorban a tanulmányokat és érteke-
zéseket illeti, folyóiratunk korlátolt terjedelmének az lett egyik leg-
első következménye, hogy essay-szerű tanulmányt, (mely többnyire 
nagyobb terjedelmet, s teljesebb kidolgozást igényel, mint a nem 
egyszer akár szótári rövidséggel közölhető filológiai munkálat) arány-
lag ritkán nyújthatott olvasóinak, úgy hogy az irodalomtörténeti 
munkásság azon két iránya, melyeket közkeletű szóval filológiainak 
és esztétikainak mondanak, itt is ugyanolyan aránytalanságban áll 
egymással, mint tudományos termelésünk egész területén. A szo-
rosabb értelemben vett filológiának ily hatalmas és egyébként igen 
örvendetes térhódításában nagy részük volt az utóbbi évtizedek szak-
folyóiratainak s köztük a már huszonkét éves Irodalomtörténeti Köz-
leményeknek s a harminchat gazdag évfolyammal dicsekedhető Egye-
temes Philologiai Közlönynek, mely egy folyvást erősbödő s évről-
évre megifjodó valóságos iskolát nevelt a katexochén filológiai mun-
kára a maga műhelyében. Mily jelentékeny szolgálatot tett a magyar 
tudományosság ügyének : a könnyű föltevések, szubjektív hozzáveté-
sek, kalandos esztétizálások mindinkább kivesző divata elég érthetően 
bizonyítja. Társaságunk mindenesetre részt kíván venni e filológiai 
hagyomány továbbvitelében, sőt választmányunk már alkalmas filoló-
giai nevelő eszközről is gondoskodott, mikor egy módszeres tájékoz-
tató kézikönyv megiratását határozta el ; s az a Magyar Irodalom-
történeti Kalauz, melynek megszerkesztésére Király György tagtár-
sunkat kérte föl, lesz a Társaságunk égisze alatt megjelenő első ön-
álló kiadvány. 

Kétségtelen azonban, hogy a tudományos munkásságnak ez a 
neme, mennél határozottabb és mennél szakszerűbb : annál mesz-
szebbre távolodik a közérdekűségtől, annál hozzáférhetetlenebbé válik 
az irodalom iránt érdeklődő, de annak történetét szaktudományként 
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nem gyakorló, laikus műveltek részére. Természetes, hasznos, sőt 
szükséges menete ez minden tudományszak fejlődésének : de annál 
sürgősebben kell gondoskodni arról, hogy lényeges eredményeik, kellő 
megvilágítással, s élvezhető formában, eljussanak azokhoz, kik érdek-
lődnek irántuk, mint az egyetemes műveltségnek fontos elemei iránt, 
de a szaktudományt rószletkutatásaiba követni nem érnek rá, vagy 
technikai akadékai miatt nem is tudnák. Nem «népszerűsítés» ez, 
nem devalválása ez a tudománynak. Ellenkezőleg ! Csak szükségszerű 
fejleménye, betetőzése magának a szaktudománynak is ; a gondolat 
felsőbb egységébe olvasztása, s az egyetemes műveltség szempontjából 
való értékelése a szakmunka során felhalmozott nyers anyagnak. 
A közműveltség szempontjából pedig a tudomány teljesebb értéke ott 
kezdődik, mikor eredményei, gondolattá érlelten, minden művelt 
embernek, vagy gyakorlatilag érvényesülve, az egész társadalomnak 
közös osztályrészévé válhatnak. 

S van-e tudományág, mely ősibb és természetesebb joggal kíván-
hatna szétáramlani a nemzeti műveltség nagy közösségébe, mint a 
miénk? Yan-e szaktudomány, melynek örököltebb, állandóbb köteles-
sége volna gondoskodnia e szerteáramlásról, mint az, amelynek szol-
gálatába mi szegődtünk ? 

Ha nincs, akkor keveselnünk kell azt, mi eddig ez irányban té-
tetett. A Budapesti Szemle, mely mint tudjuk, egyenesen az essay-
irodalom felvirágoztatása programmjával indult meg, kétségtelenül 
korszakos munkát végzett a közműveltség ilyen értelmű szolgálatában. 
A hazai irodalomtörténetnek és kritikának nem egy mestere adott 
példát e klasszikus magyar folyóirat lapjain arra, mint kell és mint 
lehet a szaktudomány minden követelményének eleget téve, szélesebb 
körű művelt közönséghez szólani, s mint lehet nyers adalékokat 
egyetemes értékű műveltségi tényezőkké varázsolni a gondolat erejé-
vel s a közérthető szólás szép művészetével. 

De mi ez ahhoz képest, amit a filológiai jellegű szakfolyóiratok 
egész gárdája hosszú évtizedeken át a szaktudomány rendkívüli gaz-
dagodására felhalmozott, de a laikus magyar értelmiségtől a tudós 
technika és szakszerűség hét lakatjával akaratlanul is elzárt! S mi 
lett az eredménye ez aránytalanságnak ? Az, hogy az irodalomtörténet 
kérdései, amennyiben nagyobb közönség elé jutottak, napi- és heti-
lapok hasábjbin nem egyszer a tudatlan népszerűsítőknek, ötleteskedő 
különcködőknek és irodalmi anekdotázóknak lettek prédáivá. 

Ezt a munkát, az irodalomtörténet fontos, léleknevelő eredmé-
nyeinek, quintessentiájának közkinccsé tételét nem szabad kontár 
kezek kényére hagyni : magának a szaktudománynak kell azt elvégezni. 

Filológus és esztétikus irodalomtörténet csak más-más oldalai, 
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csak egymást követő s egymásra utalt mozzanatai ugyanazon egy 
tudománynak. Korok, művek, egyéniségek méltatása ma már nem 
állhat meg filológiai alapvetés nélkül ; de viszont a filológiai munka 
is csak előkészület és félbenmaradt kezdet, ha az adatgyűjtés és adat-
tisztázás eredményeinél megállapodva, felhalmozott nyers anyagát 
nem dolgozza fel, nem értékeli történeti és esztétikai érdeme szerint. 
Elmúlt már annak az ideje, — vagy ha nem mult, múljon el — 
mikor a két irány művelői egymást kölcsönösen ócsárolták. S mint-
hogy a mindkettőre egyaránt alkalmas tehetség szerfölött ritka : be 
kell látnunk, hogy egész munkát csak egymás helyes megértésével, 
egymás eredményeinek felhasználásával és tiszteletbentartásával végez-
hetünk, s csak így tehetjük szaktudományunkat is azzá, amivé defi-
níciója szerint is lennie kell : eredményeiben a nemzeti műveltség 
egyik legfontosabb elemévé. 

Ily egész munka, ily teljesebb ós igazibb értelemben vett filológia 
gyakorlására ven hivatva a mi folyóiratunk. Mert egyik legkomolyabb 
feladatunk az, hogy a szaktudósok körén túl terjeszkedve, de őket 
is kielégítve, utat készítsünk eredményeink részére az egész művelt 
magyar értelmiség lelkéhez. Ehhez pedig az kell, hogy folyóiratunk-
ban már kiemelt filológiai tartalma mellett s annak csonkítása nél-
kül, méltó területhez jusson az értékelő, eredményeket leszűrő tudós-
nak és művelt közönségnek egyaránt tanulságos és hozzáférhető essay-
irodalom. Nagyobb terjedelmű folyóiratra van tehát szükségünk. Na-
gyobb folyóirat több költséget, több költség több tagot és előfizetőt 
föltételez. 

Nem szabad tehát az első év szép eredményeivel megelégedve, 
tétlenül várnunk, hogy maga jó szántából jöjjön hozzánk a közönség. 
Folytatnunk kell, tisztelt közgyűlés, a taggyüjtés munkáját, és pedig 
nemcsak az anélkül is annyira igénybe vett s Társaságunkat mái-
teljes odaadással támogató tanárság körében, hanem kint az életben, 
azon névtelen nagy közönség egészében, mely maga is tárgya kell 
hogy legyen a mi tudományunknak, lévén ő az a másik tényező, 
mely az íróval együtt az irodalmi élet létesítője, melynek lelki szük-
séglete az irodalom, s mely az irodalomhoz való vonatkozásaiban a 
hatás és ellenhatás ezerféle kapcsolatait teremti meg. Nagy és nemes 
hivatás vár a mi társaságunkra : nemzetivó tenni a magyar irodalom-
történet tudományát a szó egész értelmében ; folytatni, kiterjeszteni 
az iskolák munkájá t ; közössé tenni, mindenek osztályrészévé adatni 
azt a több százados műveltségi kincset, amely nélkül nincsen magyar-
ság, s amelynek mi, a magunk összességében köteles szolgái, felelős 
sáfárjai vagyunk. 

De míg ekként tudományos munkák érdekével a jelen közönsé-
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gét az irodalmi mult hagyományaihoz kivánnók vonzani, viszont mi 
se felejtkezzünk el a jelenről. Vizsgáljuk éber figyelemmel az élő 
irodalmat is, s amennyire a tudomány tárgyilagossága, melytől mi 
egy tapodtat sem tágíthatunk, megengedi, adjunk számot legalább 
időnként annak a jelenségeiről is. Jól tudom, hogy folyóiratunknak, 
mely egy elsősorban történeti tudományt művel, ha terjedelme meg-
engedné is, ha Figyelő-rovatát a mostaninak háromszorosává növel-
hetné is, csak másodrendű hivatása lehetne a jelen irodalmával való 
s akkor is inkább csak általános jellemzésekre szorítkozható foglalkozás ; 
de bizonyos, hogy szélesebb körű érdeklődést támasztván, az is csak 
életerőnket növelné. 

Nem kétséges, hogy Társaságunk anyagi megerősödését előmoz-
dítaná a jelennel való ily közvetlenebb érintkezés ; viszont azonban 
munkakörünk ez irányban való kiterjesztése maga is az anyagiakban 
való erősbödés föltételét követeli. Itt is ahhoz a cirkulushoz értünk, 
melyet vitiózusnak mondanak, amely azonban csak addig vitiózus, 
míg tétlen habozunk megválasztani a kiinduló pontot. Csak lendítsen 
e kereken ki-ki ahol éri s legott megindul az okoknak és okozatok-
nak egymást váltakozva s hatványozottan újjászülő termékeny for-
gása. Folyóiratunk meg fogja tenni a magáét, mint eddig is, a 
mindenkori lehetőség mértéke szerint. Mi pedig, tisztelt hölgyeim ós 
uraim, tegyük meg szintén a magunkét, azt, amit mindnyájan meg-
tehetünk : szerezzünk, mind a hányan vagyunk, csak egy-egy új tagot, 
csak egy-egy előfizetőt ez esztendő folyamán, s akkor biztosíthatom 
a tisztelt közgyűlést, hogy programmunk megvalósításában, melyet e 
két szóval vallunk : Élet és Litteratura : nem állapodunk meg a 
félúton. 

S ezzel végezném is jelentésemet, ha nem tudnám, hogy ily 
alkalmakkor szemlét szokás tartani a Társaság tagállományán is. 
Kedvezett nekünk a sors ez első esztendőben : nem vesztettünk el 
senkit sem soraink közül. Az élet nagy tagadásával, a halállal, csak 
mint legyőzött ellenféllel volt találkozásunk, mikor koszorút küldöt-
tünk Bod Péter magyarigeni sírjára, kinek születése kétszázadik év-
fordulóját ünnepelte, munkássága egykori színhelyén, a nagyenyedi 
református kollégium ifjúsága és tanári kara, méltán dicsőitvén az 
egykori életnek a sírhalom terhén is győzelmes érdemét. 

E névnél, a legelsőnél, mely magyar nyelvű irodalomtörténetet 
jelent, kegyelettel állapodva meg : kérem jelentésem szíves tudomásul 
vételét. 

H O R V Á T H J Á N O S . 
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Ha a Szigeti veszedelmet olvasni kezdjük, a legelső színtér, 
ahová bennünket a költő vezet : az ég, Istennek az udvara. Itt lát-
juk az Urat, bosszúálló haragjában a bűnökbe sülyedt magyar nem-
zet ellen, melyet büntetni készül s angyalai közül ezt a büntetést 
Mihály arkangyal meg is indítja. Ez a kezdet hatalmasan üti meg 
mindjárt azt a hangot, amely az egész Zrinyiászt végigkíséri : a fen-
ségnek a hangját. A fenségnek ez a költeménye, a fenség képeinek 
ez a sorozata az elképzelhető legmagasztosabb fenségnek a képzetei-
vel indul meg: az Isten udvarával, jóformán magának az Istennek a 
szavaival. Már ez a bevezetés, ez a színtér, ezek a képek tájékoztatnak 
bennünket arra nézve, hogy itt, legalább bizonyos tekintetben, val-
lásos jellemű költeménnyel van dolgunk. A Zrinyiász figyelmes olva-
sása csak megerősíthet bennünket abban az első [benyomásunkból 
fakadó meggyőződésünkben, hogy a Szigeti veszedelem fogantatásá-
ban, cselekvényében, irányzatában, alakjainak rajzában nagy, igen 
fontos szerepe van a vallásos elemnek, sőt vallásos felfogásnak. 

A Zrinyiász cselekvényének rövid foglalata a következőkben 
mondható el. Szolimán császár haddal jön Magyarország ellen és 
Szigetvárat ostrom alá fogja. Zrínyi imádkozik a feszülethez, bocsá-
natot kór nemzete számára, Isten irgalmába ajánlja hazáját és egy-
szersmind felajánlja, mintegy váltságul, bűnös nemzeteért a maga 
életét. A feszület azt feleli, hogy Isten meghallgatta kérését, elfogadja 
vértanúhalálát és örök üdvösséget igér neki. 

Amit ekként a feszület megjövendöl, annak megtörténtét adja elő 
a Zrinyiász tulaj donképeni cselekvénye. Zrínyi csakugyan elesik ; 
azonban az Isten kiválasztott ostora szintén eltörik : elesik Szolimán 
is, még pedig nemcsak eszmei tekintetben, hanem a szerkezet zárt-
ságának tekintetében is fényes megoldással. Zrínyi keze által esik el 
Sziget alatt a török császár és Szolimán halálával, ki az egész török 
történet legnagyobb hőse, legnagyobb hódítója, a török hatalom leg-
félelmetesebb ereje törik meg ott a megostromolt, végre kivívott 
Sziget alatt. Ott adja ki úgyszólván lelkét a Nyugatot fenyegető 
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török hatalom. Innen kezdve a török többé európai országokat nem 
foglal soha. Ez a nagy nemzettörténeti, de egyúttal nagy világtörténeti 
fontossága is a szigeti ostromnak. 

Mi volt az a sugallat, amely a költő Zrínyit annak a történeti 
anyagnak, melyet epikailag föl akart dolgozni : az ő nagy őse utolsó 
küzdelmének és halálának ilyen felfogására vezette ? Mi bírta rá 
arra, hogy ezt a történeti anyagot annak az eszmének kifejezőjévé 
tegye, hogy a szigeti Zrinyi Miklós hősi halála tulajdonkép a magyar 
nemzet váltsága, Isten irgalmának, kegyelmének az eszköze ? 

A magyar nemzet el van vetve, az Isten felindul ellene, rábo-
csátja haragjának ostorát és ime, akad egy, az Istennek kedves vitéz, 
aki bűnös nemzeteért föláldozza magát. Áldozatát az Isten elfogadja 
és irgalmának a sugarát lebocsátja Magyarországra. Mikor ekként 
Zrinyi halálát a költő úgy állítja elénk, mint egy igaz embernek az 
elégtételét egy egész, vétkekbe merült sokaságért, egy egész bűnös nem-
zetért : látnivaló, hogy nem a Krisztus váltságának egyetemes keresztyén 
tanításából meriti motívumát, nem ennek az analógiája az, amit a 
Zrinyiászb&n találunk. Krisztus váltsága, minden keresztyén egyház 
dogmatikájának ez az alapelve, a katholikus egyház tanításában tovább 
fejlődött. Ebből a krisztusi váltságból alakult ki a jó cselekedetek tana, 
amely szerint egyeseknek a maguk üdvösségére nézve már fölöleges 
jócselekedeteit Isten irgalma azoknak a javára fordíthatja, kik az üd-
vösségre való érdemben fogyatékosak. A jócselekedeteknek ez a tana, 
mely magában foglalja a szentek tiszteletének és segítségül hívásának a 
tanát, az, a mivel a protestáns felfogás a legélesebb ellentétbe kerül 
s Zrinyi ennek az egyetemes keresztyén dogmának ebből a katho-
likus továbbfejlődéséből veszi a maga sugallatát. A Zrinyiász épen 
ennél az alapeszméjénél fogva, mely a költemény minden részét át-
hatja és költői jelentőség tekintetében is fölemeli, a szó legszorosabb 
értelmében katholikus költemény. 

Akik a Zrinyiász ilyen felfogása ellen foglalnak állást, fel szok-
ták hozni, hogy ez a Znnyiászban világosan, határozottan, kétségbe-
vonhatatlanul megmondva nincs. Azonban, ha összevetjük azt, ami 
ebben a fejtegettük eszmekörben a Zrinyiász különböző helyein talál-
ható, ez az összevetés teljesen igazolni fogja a mi felfogásunkat. 

Hogy tisztán katholikus felfogásról van szó, az iránt már az első 
ének bevezető versei semmi kétséget nem hagynak fenn : 

Az nagy mindenható az földre tekénte, 
Egy szem fordulásban uilágot megnézte, 
De leginkáb Magyarokat efzben uette, 
Nem iárnak az uton, kit fia rendelte. 

Irodalomtörténet. 14 
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Látá az Magyarnak álhatat lanságát , 
Meghuetvén az Istent, hogy imádna báluánt ; 
Chak az, erefztené száidra az zablát, 
Chak az, engedné meg, töl thetné meg torkát . 

Hogy ő fzent nevének nincsen tiszteleti, 
Ártatlan fia uérének böchületi , 
Jószágos chelekedetnek n inch keleti . . . 

A következő strófák egyikében olvassuk, mikor már maga aa 
Isten mondja el Mihály arkangyalnak a magyarok sülyedését : 

Nézd, a m a kemény nyakú és kemény Sciták 
Jó Magíaroktul melly igen el fajzottak, 
Szép keresztény hitet lábok alá nyomtak, 
Gyönyörködnek külömb külömb uallásoknak. 

Később, mikor jótéteményeit sorolja föl az Isten, melyekkel a 
magyarokat megáldotta, így folytatja : 

Szentséges lölkömöt reáiok szállattam, 
Az keresztény hi t re fiam által hoztam, 
Szent királyokkal is meg ajándékoztam, 
Békeséget, tisztességet nekik at tam. 

De ők ennyikért, Ah, nehéz mondany, 
Ah, háládatlanok és mertek el haduy, 
Nem szégyenlik Is teneket elárulni, 
El lenemre minden gonoszban merülni . 

Ezek a strófák a legvilágosabban utalnak Zrínyinek tiszta katho-
likus meggyőződésére. Különösen az a sor fontos a mi szempontunk-
ból, ahol a fóságos cselekedetet említi. Ezt a kifejezést nem tekint-
hetjük olyan vététlenségnek, mely esetleg jutott Zrínyinek a tolla 
alá, azaz merőben erkölcsi vonatkozásúnak. A költő Zrínyinek 
ugyanis egészen komoly, alapos, beható theologiai műveltsége volt, 
Pázmány Péter udvarában nevelkedett, az ő oktatásában részesült és 
ez, Pázmány iskolája, feltótelezteti velünk, hogy mikor theologiáról 
van szó, nagyon jól tudta annak a kifejezésnek, melyet használt, a 
dogmatikus értékét. A jócselekedeteket nem emlegeti egyszerű költői 
cifraság gyanánt, hanem bizonyára tudta, mit akart vele mondani. 

Hogy Zrínyinek ez a Pázmánynyal való kapcsolata az ő lelki vilá-
gának a fejlődésére is mily nevezetes, erre nézve megjegyezhetjük még 
a következőket. A Zrinyiász tendenciája : a magyarság erkölcsi és 
anyagi erejének felújítása és összeszedése a török vészszel szemben, 
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a törökök okozta csapásoknak, szerencsétlenségeknek az elhárítására, 
a tőlük való megszabadulásra ; alapeszméje pedig, említettük, mily 
szoros kapcsolatban van a jócselekedetek dogmájával. Ha Pázmány 
életét ós munkásságát figyelembe vesszük, igen feltűnő, hogy Páz-
mány két első polemikus munkája épen ezek körül a kérdések körül 
forog. Az egyik a körül a kérdés körül, hogy hogyan, mily forrás-
ból nyerheti vissza a magyarság a maga régi erkölcsi erejét és anyagi 
hatalmát; a másik pedig a jócselekedetek kérdése körül. Mikor Páz-
mány fellép, két nagy hatást keltett protestáns polemikus munka 
még feleletlen katholikus részről. Egyik Gyarmathi Miklós Keresztyéni 
felelete, ki Monoszlai András, veszprémi püspök De invocatione et 
veneratione Sanctorumát (1589) ostromolta, tehát a jócselekedetek 
dogmáját támadta ; a másik Magyari István, sárvári prédikátor 
könyve Az országokban való sok romlásoknak okairól (1602). Ezekre 
a munkákra való két felelet Pázmány két első műve. Tehát Pázmány 
lelkét épen az a két téma foglalkoztatja elsőben, amelyből Zrinyi a 
Szigeti veszedelem tendenciáját és alapgondolatát meríti. 

Ilyen szorosba kapcsolat Pázmány és Zrinyi gondolatvilága kö-
zött. Hogyha ennek magyarázatául Pázmánynak a hatására gondo-
lunk, melyet ő a fiatal Zrinyi Miklós lelkére gyakorolt, akkor min-
denesetre föltehetjük, hogy az a theologiai műveltség, melyet Zrinyi 
magával vitt, igen alapos volt, hogy ő tudta azoknak a szavaknak 
theológiai értékét, melyeket akár mint prózaíró, akár mint költő 
használt. így tudta azt is, hogy mikor ezt veti szemére a nemzetnek : 
«jóságos cselekedetnek nincs keleti,» — akkor a katholikus egyház-
tól való elpártolását, hitbeli hűtlenségét veti a szemére. 

De még meggyőzőbbé válik a dolog, ha a Zrinyiász cselekvényé-
ben tovább megyünk és a második éneket vesszük elemzés alá. Ez 
az ének a Magyarországra induló Szolimán császárt és hadát írja le, 
ki még nincs elhatározva, hogy Sziget ellen támadjon-e, vagy más 
erősség ellen. Ezzel kapcsolatban mutatja be a költő Szigetvárban 
Zrínyit, hajnali imádsága alkalmával, mikor a feszület előtt leborul, 
elmondja híres fohászkodását s meghallgatja azt a feleletet, mellyel 
egy mennyei hang erre a fohászkodásra válaszol. Ez a párbeszéd 
Zrinyi és a feszület között úgyszólván alapja a Zrinyiász egész 
eszmekörének. Már maga az, hogy a tulaj donképeni cselekvény, mely 
itt indul meg, egy, Zrinyi és Krisztus közt folyó dialóggal veszi 
kezdetét, oly jelentőségűnek látszik, amely a Zrinyiász egész felfogá-
sára, az egész cselekvényen végighúzódó gondolatra világosságot áraszt : 
hogy itt egy, az isten ós emberek közti ügyről, egy ilyen ügynek, 
egy összeütközésnek a kiegyenlítéséről van szó, melynek eszköze az 
imádkozó és imádságában meghallgatott Zrinyi. 

14* 
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Mi foglaltatik Zrinyi imádságában? Az imádságnak tulaj donkép en 
két fele van. Első fele fohászkodik istenhez, hogy haragjának ostorát, 
mellyel a magyar nemzetet veri, — a törököt törje össze s kegyel-
mezzen meg a magyaroknak. A másik fele esdeklés az istenhez, hogy 
vegye magához őt, ki kész arra, hogy meghaljon nemzetéért és istené-
ért s ezzel példát adjon hazája fiainak. Erre a feszületről Krisztus azt 
feleli, hogy kérése meghallgattatott, isten megkegyelmez a nemzetnek, 
neki pedig hősi halált rendel, még pedig olyat, melyet meg fog előzni 
a nemzet legfélelmesebb ellenségének, a török császárnak veszte. Már 
a kérés két mozzanata között — hogy kegyelmet esd nemzete számára 
s halált kér magának — lehetetlen fel nem ismernünk a belső kap-
csolatot ; lehetetlen nem látnunk, nem éreznünk, hogy bűnös nem-
zetéért ajánlja fel váltságul életét. Imádságának meghallgatása, a fe-
szület válasza is ennek az imádságnak mindakét mozzanatára vonat-
kozik. Vonatkozik arra is, hogy a nemzetnek kegyelem lesz az osz-
tályrésze, mert legfélelmesebb ellensége, Szolimán császár, Zrinyi 
kezétől elesik. 

Ha most az egyes kifejezéseket vesszük szemügyre, akkor még 
erősebb argumentumokat fogunk találni, különösen a feszület válaszá-
ban. Azt mondja a feszület : 

Örülly, én ió szolgám, m e r t iól kereskettél, 
Mert öt talentumodra m é g ötöt nyertél. 

Itt a Zrinyiász költői alapgondolatának a forrásáról, a jócseleke-
detek katholikus dogmájáról van szó. Mikor azt mondja neki a feszü-
let, hogy nemcsak a maga öt talentumát tartotta meg, melyeket Isten-
től kapott, hanem még ötöt szerzett : itt van a jócselekedetnek az a 
fölöslege, mely az Isten kegyelme által az érdemben fogyatékosoknak 
beszámíttatok. Vagy amint a feszület Zrinyi halálát, a mennyben való 
fogadását festi : angyalok várják készen, kerubok állnak rendelt 
seregekben, Istennek a jobb kezére állítják s ott vele együtt vigad-
nak. Sőt még többet mond a feszület, egyenesen azt, hogy mártirom-
ságot fog szenvedni, ezzel a szentek legelső sorában állónak, közöttük 
is a legkiválóbbak, a mártírok közül valónak mondja, kinek az érdeme, 
jócselekedetei az érdemben hiányos bűnösöknek Isten irgalmából ja-
vukra szolgálnak. 

A Zrinyiász későbbi helyén is, így a XV. énekben, hol Isten a 
mennyei seregeket indítja az Alderántól felizgatott pokolbeli sere-
gek ellen, Zrínyit és katonáit «választott vitézei»-nek mondja. Elküldi 
segítségükre Gábor angyalt, ki pálmaágat visz Zrínyinek s így szó-
lítja meg : 

4 
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О, seregek Urának kedues szolgáia, 
Egész köröszténységnek uitéz uiragia, 
Te voltál Idsusnak megszentelt hadnagya, 
Ihon, az Is tennek az ű Coronai. 

Mind a szenteket megillető frazeologia és szimbólum. 
Mindez nemcsak arra látszik mutatni, de kétségtelenné teszi 

hogy Zrinyi előtt ez a kifejtettük alapeszme lebegett és költeményé-
nek egész koncepcióját ez hatja át. 

E felfogás ellen föl szokták hozni Zrinyi imádságának bevezető 
versszakait, melyekben ő maga úgy beszél, hogy az ő érdeme semmi, 
jócselekedetei számba sem jöhetnek, minden csak az Isten irgalmas-
ságától függ. Igaz, hogy Zrinyi it t maga mondja, hogy magának 
semmi érdemet nem tulajdonít, hanem egyedül az Isten irgalmára 
hivatkozva kéri azt, amit kér ; de ez semmit sem bizonyít, mert a 
költő nem a jócselekedetek dogmáját utasítja vissza ezekben a sorok-
ban, hanem csak olyan alakban mutatja be Zrínyit, ahogyan az egy-
ház a maga szentjeit szokta. Amint ezeket a maguk teljes aláza-
tosságában, bűnvallásában, egyedül Isten kegyelmében bizakodva 
szokta feltüntetni, úgy mutatja be Zrinyi itt a maga hősét, a maga 
szentjét. A szenteknek épen megalázkodásukban van a nagyságuk. 
Ebben a megalázkodásban, bűnvallásban rejlik az Istentől jutal-
mazott és Isten kegyelméből más bűnösökre is átterjesztett érdem-
nek a teljessége. Ennek az alázatosságnak a köntösében mutatja be 
Zrinyi a maga hősét, mutatja be szentnek. 

Hogy még egypár vallásos mozzanatot említsünk, gondoljunk 
arra, hogy a Zrinyiász befejező jelenetében Istent már a magyarok 
részén látjuk. Nem a haragvó Isten áll többé előttünk és szórja ránk 
haragja villámait, hanem a megbocsátó, a magyarokat kegyelmébe, 
sőt szivébe fogadó Isten. Isten kegyelmének ez a nagy fordulata 
tényleg megtörtént, még pedig megtörtént Zrinyi hősi küzdelme 
által és megtörtént már az ő feláldozásának a küszöbén, mielőtt fel-
áldoztatott. Az a jelenet is, mikor a Zrinyi mellett elesett hősök 
lelkét vezérükkel együtt angyalok emelik fel és viszik az égi dicső-
ségbe, abba az irányba utalja képzeletünket és gondolatunkat, ahol a 
Zrinyiász alapgondolatát kerestük, t. i. a mártír Zrínyinek nemzetét 
megváltó halálára, aki kiontotta vitéz vérét, hogy vére kiomlása ked-
véért vegye az Isten kegyelmébe fiát és nemzetét. 

Idézzük még а XIV. éneknek azt a jelenetét, mikor Alderán 
bűvész felkelti és Szigetvárra uszítja a pokol szellemeit, kik fel is 
gyújtják a várat. Ezek közt az alvilági lelkek közt megidézi, noha 
nehezen fogad szót, a mohamedánság legnagyobb szentjének, Moha-
mednek a vejét, Hazret Alit. Igen nehezen, ellenkezve jelenik meg, 
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magával hozva híres kardját, a zulfikárt ; de amikor meghallja, hogy 
legyőzhetetlen erejét Sziget ellen akarja zúdítani Alderán, azt mondja, 
hogy ez már lehetetlen. Ő érzi, tudja, hogy a másik Isten, a keresz-
tyének istene győzött, ellene hiába küzdenek. 

Mit akarsz énvelem, kegyetion Alderán, 
Hogy általam örüly Sziget Vár romlásban, 
De te efzes lévén, chalatkozol abban, 
Hiszem vég szakadot az én hata lmomban. 

Szigetben nem laknak ollyan körösztények, 
Kiknek ár thafsanak Alkorán levelek, 
Sem az Pokolbéli és koporsós lelkek, 
Nagyob Mahometnél Istene ezeknek. 

Mert ű fog én velem égni örök tűzben, 
Méért giönörköt tünk az köröszténi vérben, 
Nem örül az I s t en büntetés vefzőben, 
Mi voltunk, ám küldőt minket örök tűzben. 

De ezek már más üdők és más emberek, 
Lá tom az Is tennél igen kedvezetek, 
H o g y sem előb kik voltak egyenetlenek, 
És űkis elesnek, de iai Véroteknek. 

Ok elesnek, de ez nem a magyarok veszedelme lesz, hanem a 
törököké, akik az Istentől elfogadott váltságnál fogva pusztulásnak, 
romlásnak fognak indulni. 

De zöldflkáromat ki vonnyam, ne vélied, 
Mer t Isten kedvébűi az mind chak porrá let. 

A zulfikár, ez a híres kard, a mohamedánság leghatalmasabb 
fegyvere is porrá lett az Isten rendeletéből. íme, Zrinyi áldozata 
következtében a nagy Isten akaratának fordulata ! Ha ilyen össze-
függésben tekintjük a Zrinyiászt, másféle felfogást, mint ezt a dog-
matikusból fakadó költői felfogást, Zrinyi alapgondolatáúl nem 
tekinthetünk. 

Mindaz, amit eddig mondottunk, meggyőzhet bennünket arról, 
hogy a Zrinyiász valóban vallásos, még pedig katholikus jellemű 
költemény. De ennek az elismerése is egy újabb kérdés elé állít 
bennünket: milyen ez a vallásos jellem? Vallásos jellem nagyon 
általános valami ahhoz, hogy benne közelebbi meghatározó, jel-
lemző vonást találjunk egy költeményről. A vallásos érzés terén idők 
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folytán, különböző korokban épúgy mutatkoznak különbségek, mint 
a vallásos felfogásban. A vallás egy felsőbb hatalomtól való függésnek 
a gondolata és érzése ; de ez az érzés milyenségére és mértékére, 
színére és erejére nézve különböző időkben sokat módosul, sokat 
változik. így általánosságban azt mondani, hogy vallásos érzés ha t ja 
át ezt vagy azt a költeményt, ez nem eléggé meghatározó, hogy való-
jában, lényegében értsük meg azt, amit megakarunk érteni. 

Zrinyi a XVII. század közepén élt, tehát az antireformáció vagy 
a katholikus restauráció korában. Ennek a kornak vallásos életét, 
még pedig vallásos gondolkodását épúgy, mint vallásos érzését há-
rom mozzanattal jellemezhetjük. Egyik a vallásos érzésnek megújuló, 
a középkoréhoz hasonló tiszta őszintesége, nagy bensó'sége, meleg oda-
adása. Mintegy új ra születik ez a katholikus vallásos érzés, mintegy 
az első ifjúság odaadásával, bensőségével karolja át azt az eszményt, 
melyet a vallás eléje tűz. A másik jellemvonása e kor vallásos érzé-
sének : nagy heve, szinte rajongó, fanatikus lelkesedése és ami ezzel 
együtt jár, a vallásos képzelődésnek is nagy izgatottsága, erős bele-
avatkozása a vallásos életbe. A harmadik jellemvonása e kornak, 
mely ránk nézve nagyon fontos : a vallásos érzésnek nagy, bátor 
harciassága, elszántsága, áldozatkészsége. A katholikus egyháznak már 
nemcsak olyan ellenségek ellen kell küzdenie, amilyenek ellen harcolt 
a középkori egyház, mely a maga ideális lelkesedésében vissza akarta 
foglalni a Szentföldet, Krisztus életének színterét, harcokat viselt, még 
pedig nem önvédelemből, hanem tisztán lelkesedésből, ennek az ideá-
lis célnak szolgálatában. 

Most az egyház egészen más helyzetben van. 
Mind a pogányság, mind a tőle elszakadt protestántizmus ellen 

védenie kell magát, védenie a hit érzésének mélységével, hevével és 
harciasságával, hogy a hitegységet küzdelemmel állítsa vissza, vagy 
legalább erre harccal, küzdelemmel törekedjék. A vallásos érzelem is 
ilyen lesz, ennek a harciasságnak a színét viseli magán. Nem kell 
egyébre gondolnunk, csak az akkori magyar viszonyokra, Jóformán 
erővel foglalja vissza a katholikusság a protestánsoktól abban az idő-
ben Homonnai Drugeth János által Zemplént, Zrinyi György által a 
Muraközt, Thurzó örökösei által nyugati Magyarország nagy részét 
stb. Ennek a harcias szellemnek legelőkelőbb, legkiválóbb, legszembe-
tűnőbb kifejezője épen a magyar katholikusság vezetője : Pázmány. 
Ezek a vonások már sajátos vonások : ezen kor vallásos érzésének a 
saját, külön bélyegei. 

Az antireformáció sajátos vallásos érzésének mind a három moz-
zanata megvan a Zrinyiászban. Megvan a vallásos érzés mély benső-
sége. Nem kell másra gondolnunk, mint a koncepcióra, a részletek-
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ben Zrínyinek az imádságára ; megvan ennek a vallásos érzésnek a 
nagy heve, mely szinte felgyújtja a képzeletet és lát szenteket, meg-
nyilatkozó eget akkor, amikor akar. Az egész Zrinyiász képzelet-
világa részben ebből a vallásos hevületből táplálkozik. Es végül meg-
van a vallásos érzésnek a nagy harciassága. Az egész tárgyválasztás, 
az egész irányzat ebből a harciasságból folyik. íme, a Zrinyiász val-
lásos jellemében, felfogásában, részleteiben a XVII. század, az anti-
reformáció vagy a katholikus restauráció korának a szelleme egészen 
világosan. 

B E Ö T H Y Z S O L T . 



SCOTT ÉS JÓSIKA. 

Y. 

A nagyközönség ízlése és óhajtása szerint igazodnak Scott és 
Jósika "regény-esztétikai elvei. Talán a legelső elv, hogy sokat, 
minél többet kell írni .1 íme a Scciíi felfogása : A regényírónak minél 
gyakrabban ке1Г az olvasóközönség elé lépnie, sőt állandóan szem 
előtt kell lennie, így aztán egyik-másik művének sikertelenségét jóvá 
teheti kitartó további munkával ; a vadalma bizony : vad, mégis jobb 
ha nagy csomó van belőle (The Abbot); különben is, ha az író nem 
tar t ja meg a helyét, rögtön elfoglalja azt egy másik : nagy vígasz-
talója az a meggyőződés, hogy a legnépszerűbb írók a legterméke-
nyebbek szoktak lenni (Ihe Fortunes of Nigel). Jósika is tudja és 
vallja, hogy aki népszerű akar lenni, annak annyit kell írnia, hogy 
olvasóközönségét folytonosan mulattatni tudja. (Regény és regény-
itészet.) 

Már pedig sokat csak úgy írhat valaki, ha gyorsan dolgozik. 
Tehát gyorsan kell dolgozni ! mondja Scott is, Jósika is. Az előbbi 
olyan érveket hoz fel, hogy épen legnagyobb sikerű regényeit készí-
tette legrohamosabb gyorsasággal, viszont sok támadás érte olyan 
könyveit, melyeken sokkal több gonddal dolgozott. Hát Jósika? ő is 
azon panaszkodik, hogy regényei «legkerekebbike s a legösszefüggőbb : 
a Könnyelműek, korántsem örül oly kelendőségnek, mint a többiek». 
(Élet és Tündérhon, Előszó). Szóval nem érdemes egy-egy tárgy fel-
dolgozásával sokáig vesződni. Különben is temperamentum dolga az 
egész. Scott maga mondja magáról, hogy páratlan könnyűséggel (un-

1 Carlyle mély igazságot takaró paradoxonja, melyet ö a Scott élet-
í rójára: Lockhartra vonatkozólag mond, illik Scottra is, Jósikára is, álta-
lában mindenkire, aki írásaiból él : «Még hátra van — mondja Carlyle — 
egy nagy felfedezés, amelyet az irodalomnak meg kell érni, az t. i., hogy 
az írókat azon mennyiség szerint fizessék: amit nem írnak meg.» (Baráth 
F. ford. Olcsó Könyvtár. 942. sz.) 
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rivalled, facility) szövi meséit (lásd a Woodstock előszavát) ; saját 
vallomása szerint mintha valami démon ülne írás közben tolla hegyén 
s késleltetné a célhoz ju tás t ; a regényalakok nagyra nőnek az író 
keze alatt, az események megszaporodnak, a mese meg-megáll, any-
nyira meggyűl az anyag ; mindez ellen nem használ semmi igyeke-
zet, ha mégis megpróbálja megfékezni száguldó képzeletét, minden 
gondolata lapossá, prózaivá lesz ; szóval mintegy igézet alatt van 
írásközben. Ilyen írón nem segít a kritikusok tanácsa ; már pedig 
szakasztott ilyen Jósika. О is irtózik a pontos és részletesen kidol-
gozott előleges regény-tervezettől. «Aki merev tervet készít s attól 
nem tágítva munkáját cikkről-cikkre e terv után dolgozza ki : az a 
fődolgot feledi — az inspiratiót, mely minden valódi költőnél a 
munka közben gyakorolja főhatását . . .» (Regény és regény-ítészét), 
vagy amint Scott mondja : «a szerencsés ösztönre is kell bízni vala-
mit». Jósika is a gyorsan dolgozó, sokat termelő temperamentumok 
közé tartozik 1 s nagy lelkiismereti nyugalommal adja tudtunkra : 
«a villanyfolyamtól nem lehet követelni, hogy előfogattal utazzék». 
(Regény és regény-üészet.) «Van számos író, kinek ha megtiltjuk, 
hogy sokat és gyorsan írjon, ez épen olyan, mint mikor a villany-
távírót moderatióra intené valaki : s egyértelmű az írástilalommal ». 
Annyit azonban kegyesen elismer, hogy ez semmit se von le a «fon-
tolva haladó gyalog- vagy lovas-hirnök érdeméből». (A hat Uderszki 
leány. IV. k.) 

Valóban a két író agyveleje igazi villamos telep, mely ezer meg 
ezer apróságból táplálkozva csodás bőséggel termeli a delejes áramot 
hogy felvillanyozza az olvasó képzeletét. Ez a felvillanyozó hatás, az 
érdeklődés felcsigázása a fő szerintük. E nélkül, illetőleg az ezt elő-
idéző érdekes mese nélkül erkölcsi hatásról se lehet szó, mondja 
Scott első regényének első fejezetében. A mese legyen érdekfeszítő, a 
forma nem oly fontos, hangoztatja Jósika; J«az irodalomra nézve igen 
káros tévedés azé, ki a szépószetet, esztétikát csak az irányban ke-
resi . . . A szép forma . . . vajmi sok ürességet, ódonságot, közhelye-
ket föd néha». (A hat Uderszki leány) «Fölséges irály és sovány tar-
talom : gonosz egy nyereség lenne ám» ; fiatal íróink «ne higyjenek 
azon áltanoknak, melyek regényben a meglepetéseket és váratlan for-
dulatokat a hatásvadászat vádja alá vetik. A föltalálási szegénység 
mindig szegénység marad». «Tessék megkísérteni !» veti oda azoknak 

1 «En egy nap mint más nap, ha beteg n e m vagyok, vagy útban, 
egy ívet szoktam te le í rn i . . .» Jós ika : Élet és Tündérhon, Előszó. Evvel 
Jósika épen a gyors dolgozás vádjá t akarja megcáfolni, mi inkább a vád 
igazolását lá t juk benne. 
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akik az érdekes tartalmat nem sokba nézik. (Regény és regény-itészet) 
Igyekeznek hát minél kövérebbé tenni tartalmilag a regényt. A sok-
féleség a fő, nem az egyszerűség, mely utóbbi ellen szintén síkra 
száll Jósika, érvül citálva Eomerostól Victor Hugoig a világirodalom 
valamennyi híres emberét. (A hat Uderszki leány.) Az egyszerű nem 
meglepő, minthogy pedig az olvasót folytonosan meg kell lepni, — 
csupa ellentétekből épüljön lel a regény. Az ellentétek hajhászása az 
egész romanticizmusnak közös tulajdonsága elejétől fogva, de e mód-
szer szükséges és egyedül üdvözítő voltát senki se hitte oly őszintén 
és hirdette oly buzgón, mint Walter Scott, akinek nincs kedvesebb 
szava a conírastn&í s a E kontraszt nélkül egy lépést se igen tud 
tenni regénytárgy keresése közben ;1 leírások alkalmával is alig van 
olyan személy, akinek az arca a ruhájával vagy a környezettel vagy 
a jó ég tudja mivel flfe «képezne» strong, striking, sőt olykor melan-
choly contrastot. Jósika nem beszél ugyan róla annyitj__àe %a gyakor-
latban ő is a kontraszt-iskola Kcott-osztályának tagja. És pedig nem 
csak egymással szemben álló pártok közt, nemcsak gazdagság és sze-
génység, zsarnokság és függetlenség, vakbuzgóság ós hitetlenség, an-
gyali és ördögi lélek stb. között igyekeznek Miinél rikítóbb, vagy 
mint Jósika mondaná : regényesebb 2 ellentétet bemutatni, hanem aw 
egyén jellemét is szeretik úgy tüntetni fel, mint súlyos ellentétek 
küzdőterét, mert az ilyen jellem a «romanticizmus elvei szerint job-
ban kiaknázható. Tehát nemcsak azt hirdeti Jósika, hogy «az élet 
ellentétekből áll» (Zrinyi a költő), hanem tovább megy s megállapítja, 
hogy a legkevesebb ember jelleme ment az ellentétektől» (Két kirátynő) 
Csak így lehet pompás megtért bűnösöket s elzüllött lángelméket kellő 
mennyiségben termelni. Az utolsó Bátori «óriási lelkében» megvolt az 
anyag minden nagyra és nemesre, de a rossz nevelés tönkretette. Mária is 
(Akarat és hajlam) «más sorsban egy trónt díszíthetende», a regényben 
mégis egy őrült szörnyeteg biz' ő csupán. Egész sora vonul fel a két lel-
kiteknek. Abafi Olivérben «lassanként két párt képződött»; Zeno Anna 
lényében «valami szétváltság van»; Káldor Elek «két életet él»; Geszti 
Bertalanban «két ember látszott egyesülni»; Dimitri «egyike volt azon 
ellenmondásos jellemeknek, kik . . .»; Eliesernél «a természet r i tka-
ságai közé tartozik az ily különböző alkatrészek összekockázása ugyan-

1 Lásd a Waverley, Rob Roy, The Monastery, The Fortunes of Ni-
gel, Peveril of the Peak előszavaiban s másutt is ; gyakorlat i alkalmazása 
számtalan ; maga a contrast emlegetése is legalább száz esetben elő-
fordul. 

2 Scott is rendkívüli szeretettel használja a romantic jelzőt aká rmi -
féle szóval kapcsolatban. 
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azon egy személyben»; Silvio Foscari «szilárd s szigorú, mint egy 
spártai, midőn tettre kelt a dolog, otthon, márványpalotájában siba-
ritának vélnéd, kit egy összetiiremlett rózsalevél ágyában bosszant»; 
Nagy Lajos király maga mondja magáról : «két életet kell élnem», 
Kázmért pedig Eszther jellemzi úgy, hogy «szenvedélyessége lényegét 
kettéválasztja s két embert alkot belőle»; még az együgyű Jani 
(A zöld vadász) is filozófussá lesz s felsóhajt : «Most tudom, hogy 
az ember két életet él». Sokszor Scott is ilyen elvek szerint teremti 
az embereit. Jonathan (The Antiquary) jelleme «a strange mixture»; 
a Leicester lelkében is megvan az a Jósikánál oly gyakori «myste-
rions duplicity»; a Eavenswood keblében hasonlóképen két «ellen-
tétes» szenvedély lakozik; a XI. Lajos jellemében is «ellenmondások 
vannak»; Donald Bean-ben Flóra szintén azt a bizonyos «duplicity»-t 
gyűlöli; a Eob Eoy jelleme «természetesen» (of course) «a mixed 
one», valamint a Jakab királyé, a Murray-é stb. stb. A meglepetés 
levén a fő dolog : Scottnál is, Jósikánál is felvonul a különc alakok 
groteszk csapata. Természetesen ezzel sem azt mondjuk, hogy ezeket 
az alakokat Jósika Scottól vagy más romantikus írótól vette át, ha-
nem a közös esztétikai elvek hasonló gyümölcsöt érlelnek. Scott torz-
alakjainak nagy seregéből fel-felbukkan emlékezetünkben a bosszú-
állás démoni ösztönének rabja : Ulrika ; az őrült Elspeth, kinek süket-
sége hirtelen elmúlik s kinek szibillai rejtelmességű szavai nagy bűnt 
derítenek fel ; az öreg vak Alice, aki annál jobban látja a jövendőt ; az 
akasztófán kimúlt gyermekgyilkos fúria : Madge Wildfire ; a néma 
Fenella, a gyermekmentő cigányasszony : Meg Merrilies, akinek nem 
szabad meghalnia, míg fontos titkát el nem mondja ; az ördöngös 
Norna stb., a férfiak közül Eob Eoy : a XVIII. század Eobin Hoodja ; 
a titokzatos ingyen-kovács : Wayland ; a kóbor vén golyhó : Old 
Mortality ; a természet szánalmas szörnyszülöttje : a Fekete törpe és 
társaik. Jósikánál : az egész emberi nemet gyűlölő Dímon ; a vallási 
téboly szomorú képviselője : Samuela; a szerelemmel gyógyítható lelki 
tompultság merész hipotézisének példája : Júlia ; a különc filantróp : 
Elieser és még sokan. Ezekhez csatlakoznak «byroni» vonásukkal 
Deli Markó, Frangepán Balázs, Forgácli Balázs, Zsolnay stb., akiket 
mosolyogni még senki fia se látott. (Y. ö. Scottnál Julian Avenelt).1 

A jellembeli hirteleni változásokat — ha már ilyesmi egyáltalán 
elhihető — fokozott alapossággal s minél meggyőzőbb érvekkel kel-
lene, amennyire lehetséges, valószínűvé tenni; Jósika azonban ilyen-

1 A Gordiusi csomó ban egy betanított m a j o m is közreműködik a 
vadabbnál vadabb rejtélyek bonyolításában s bizarrság tekintetében méltó 
társa ez a részlet a Poe Edgar gorillájának. (Mysterious Tales.) 
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forma huszáros rövidséggel szokta megoldani néha a kérdést : «Márián 
egyike történt azon nagyszerű változásoknak, melyek fejtegetésével nem 
akarjuk e történet menetét akadályozni . . . » Pont. Minél különösebb 
valamelyik jellem, annál könnyebben változik minél nagyobbat az író 
kénye-kedve szerint. Halbert Avenel stb. «ettől a naptól fogva más 
ember lett». Jósikánál Smilinszky megvallja hő szerelmét Eszther 
előtt. «Mióta szeret?» kérdi Eszther. «Tegnap óta», feleli amaz, ki 
már régebb idő óta férje volt Eszthernek. Ekkor Eszther is tud-
tára adja férjének, hogy szereti. «Mióta?» kérdi a férj. «E pillanat 
óta», rebegi a hölgy . . . Szóval jó dolga van az olyan olvasónak, aki 
mindenáron meg akar lepődni. Erre igyekszik mind a két író, ennek 
áldoz fel minden egyebet. À regény első lapján rendesen megjelenik 
egy titokzatos lény, akinek a nevét azonban csak a regény közepe 
táján tudjuk meg, — ha t. i. jó hangulatban van az író, különben 
még később. H j a ! máskép ez nem megy. Ez a «regényírók szokása», 
mondja Scott \ egyes körülményeket a regény végéig felderítetlenül 
hagyni, «az olvasó kíváncsiságának (Jósika szerint kíváncsának) ébren-
tartása végett». Mindkét írónak mindenik regéuye, mondhatjuk, tele 
van rejtéllyel, aminek a szerkezetre megvan a maga természetes, bár 
épen nem szerencsés befolyása. A folytonos meglepésre törekvés 
következtében Scott és Jósika (mint általában a romantikusok, az 
eseményekkel hatók) majdnem mindig a váratlan, nem is sejtett 
eredményt állítják elénk, hogy így lehetetlenné váljék a meg-nem-
lepődés, az előzményeket pedig utólagosan szövik be ; pl. a Gordiusi 
csomó ban a 40. lap előzményeit a 234. s köv. lapokon tudjuk meg. 
Ezért oly gyakori Scottnál is, Jósikánál is az efféle beszéd sok-sok 
változata: «Most vissza kell térnünk tíz esztendővel», «eljöttnek hisz-
szük az időt, kimondani, h o g y . . . » stb. Ezért kell folytonosan szítani 
az érdeklődést, s mikor ez elérte a tetőpontot, hirtelen más térre 
csapni át. Ez a macska-egér játék igen gyakori mindkét írónál. 
«Ennyi aggály . . . egy pokoli tervet érlelt meg. De nem előzzünk meg 
semmit», olvassuk a Jósika Istvánban ; egy másik regényben Wa-
novszky grófné elájul ; «míg a grófné magához tér, . . . fényes (!) 
alkalmunk nyílik kissé visszatérni». Igazán fényes egy alkalom! 
A titokzatosság bő köpenyegét vonakodnak levetni magukról, akár-
csak a bűvész, akinek egész «fegyvertára» az alatt rejlik. A végtelenig 
szeretnék bonyolítani, minél összébb gubancolni a talányok gombolya-
gát s szinte idegessé teszi őket az a tudat, hogy egyszer mégis csak 
be kell fejezni a regényt s legalább egy részét a talányoknak meg is 
kell fejteni. Nagyon jellemző Jósikára az a pár szó, mellyel egyik 

1 Waverley. 
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hatkötetes regénye (A hat Uderszki leány) végén kénytelen-kelletlen 
megjegyzi : «Történetünk vége felé siet (?), mint telvégre» minden 
történet» ; szóval mert muszáj. Scott szerint is a befejező rész a regény-
írók réme, szükséges rossz (the tonnent of romance-writers, those 
necessary evils, the concluding chapters), mert a regény végén ki 
kell bogozni azt a sok gordiusi csomót, melyeket oly nagy buzga-
lommal gubancoltak össze ; sóhajtva említi Scott a regényírók pályá-
jának «nehézségeit és dilemmáit», akiktől megkövetelik azt is, hogy 
a regény érdekes legyen, de azt is, hogy a csodás, titokzatos esemé-
nyek természetes hihető okokra vitessenek vissza.1 Ez fáj nekik nagyon, 
hiszen ők a titokzatosságot annyira szeretik és olyan fontosnak tart-
ják, hogy azt szerintük még a regény végén sem szabad egészen elosz-
latni. Ezt a képtelenséget szíve egész melegével védelmezi Jósika, 
mint a regénynek «valódi s nagy szépségét»: «На valamelyik hosz-
szabb regényben egy vagy másik személy fölött az epigrammai talá-
nyosság marad fönn : ez nagy szépsége a regénynek, mihelyt e talá-
nyosság a személy egyéniségében vagy történelmi regényekben — az 
adatok minőségében találja okát.» (Regény és reg.-i.) E szavak ma-
guk is igen talányosak s alig érthetők, de erős a gyanúnk, hogy itt 
is Scott után beszél Jósika. Scott veti fel ugyanis azon kérdés el-
döntésének szükségét, hogy minő mértékig köteles a regényíró a 
közönség kíváncsiságát kielégíteni s hogy vájjon a regényírónak, mint 
a tényleges élet rajzolójának, nincs-e joga egyet-mást homályban 
hagyni, mikor a való életben úgyis sok körülmény teljes sötétségben 
marad. (Mrs. Ann Radcliffe.) Ennyire nincsenek tisztában afelől, mi 
a különbség a külső világ esélyei s az azokból merítő művészi ter-
mék között. 

Ez a mindenáron való titkolódzás különben is igen sokszor cél-
talan s naiv erőlködés, annyira átlátszó az író ravaszsága. Altalános 
emberi gyarlóság, hogy az ilyesmit -r- s egyáltalán a hibákat — nem 
magunkon szoktuk észrevenni, hanem másokon. Szegény Badcliffe 
Annát Scott is, Jósika is ugyancsak leszólja (Jósika egyenesen «tűzbe 
való firkákat» emleget) ; pedig bizony Scottot magát is meg-megsebzi 
a boncolókés. Az érdekfeszítő titokzatosságra vonatkozólag mondja 
Scott: «Meg kell vallanunk, hogy a szerző mesterkedésén néha nagyon 
is keresztül lehet látni.» No ezt a bírálóról is jogosan elmondhatjuk. 
«Hősnői (már mint a Badcliffe nőalakjai) szándékosan olyan hely-
zetekbe juttatják magukat, amilyeneket a való életben bizonyára elke-
rültek volna. » Csak meg kell nézni a Scott és Jósika hősnőit ! 
«A szerző jobban ért az érdeklődés felkeltéséhez, mint a kibonyolítás 

1 Scott : Mrs. Ann Radcliffe. 



SCOTT ÉS JÓSIKA. 2 2 3 

eszközeinek kellő felhasználásához. » Ezt a vádat ugyané tanulmányá-
ban önmagára is kimondotta Scott s tapasztaljuk ugyanezt Jósikánál 
is. Es így tovább. Maguk szolgáltatják a fegyvert önmaguk ellen 
akkor, mikor rálépnek az esztétikus és kritikus pályájára és Scott 
írói arcképeket gyárt, bevezetésekkel látja el regényeit, Jósika pedig, 
sok elszórt alkalmi megjegyzésén kívül, kiadja a Regény és regény-
ítészetet. 

VI. 

Jósika-gazdag invencióját mutatja az a körülmény, hogy az esz-
tétikai s regénytechnikai nézetek terén való. számos Jiétségtelen egye-
zés ellenére nem találunk majdnem semmi olyan egyenes hatást, 
amely egy-egy átvett alakban vagy helyzetben nyilatkoznék. Szaák 
Lujza Jósikáról írt terjedelmes művében a Scott és Jósika regény-
alakjai közt levő hasonlóságra vonatkozólag a következő sorokat idézi 
az Erdélyi Múzeum évlapjaiból : 1 Ilyen «képmása Abafi : Waverley-
nek, — Dandár : Galium bégnek, — Deli Markó és rabló társai élénk 
letükrözései a skót rablók alakjainak, a Magyarországon dúló csehek 
rémostora : Elemér alakjában s végzetében azonos : Ivanhoeval, ugyan-
ott a zsidók rajza Scott-féle eredeti másolata. Aminha pedig gyenge 
másolata Scott Rebekájának. Ugyanilyen pár képet képez Komoróczi 
és Front-de-Boeuf s Giskra Szeréna és Bowena». Az Ivanhoe-Elemér-
hasonlat bizony meglehetősen sántít (az álarcos vívás, fogadalmat 
tevő hős többször is előfordul), nemkülönben az Abafi-Waverley-pár 
is, jóllehet Waverley—Flóra—Bose megfelel az Abafi—Margit—Gizella-
viszonynak. Az egyes helyzetek terén való egyezésről is legfeljebb 
•egy-két teljesen egyéni véleményt lehetne megkockáztatni; (pl. az 
Abbotban Stuart Mária megszöktetése mintha emlékeztetne Jósika 
Két királynőjének végső fejezeteire stb.) Alighanem mindössze egy 
olyan részletről szólhatunk, amelyen Scottnak határozott befolyása 
észlelhető. Ez a részlet az ÄlJafib&n van, a Scott szóban forgó regénye 
pedig az Ivanlioe. Általában az Ivanhoe olvasásakor az ember akarat-
lanul is az Abafira gondol, melynek egész légköre, hangulata Scott 
említett művéhez «liùz». A több száz évnyi korkülönbséget tekintetbe 
véve, a két regény hősének szerepe és helyzete között is erős hason-
lóságot vehetni észre. Ivanhûfi-is-tissé rossz útra tér, mikor apjával 
összevész s világgá megy s a dicsőség és általános elismerés kivívása 

1 Alkalmasint Ferenczi Zoltánnak azon tanu lmánya ez, melyre Széchy 
Károly is hivatkozik a Beöthy-féle Képes Irodalomtörténetben, de amelyet , 
sajnos, nem volt módomban elolvasni. 
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épúgy tehetségének teljes megfeszítésébe kerül, akárcsak Abafinak, 
A két egyformán eszményi, nemeslelkű hölgy, kik közül az egyik 
boldog párja lesz a hősnek, a másik pedig az önkéntes martíromsá-
got választja : egyképen megvan az Ivanhoeban és Abafib&n. János 
herceg és Richard király viszonyát a regény hőséhez mintegy egye-
síti magában Báthori Zsigmond a regény első, illetve második felé-
ben; Be mlüdéZ lehet talán csak «belemagyarázás»; az a részlet 
azonban, amelyről fentebb szó volt, tényleg az Ivanhoe hasonló rész-
letének hatását viseli magán. Értem mindkét műben a harcjáték 
leírását. A kolozsvári és az ashbyi lovagtorna lefolyása — dárda-
törés, nehéz fegyverekkel való tusa, nyülövés — rokon egymással. 
A versenytér, a nézőközönség, melybe beviszi mindkét író az addigi 
ismerős alakokat, a hősnek zárt sisakkal való szereplése, igen emlé-
keztet egymásra ; valamint Abafi az idegen Tattenbachhal szemben, 
Ivanhoe szintén a gyűlölt francia-norman Bois Guilberttel és Front-
de-Boeuffel szemben menti meg a magyar, illetőleg az angolszász 
becsületet; a közönség sorai közt a «zöldruhás ifjú»-ra (Izidora) 
épúgy felhívja Jósika jó előre figyelmünket, mint Scott Locksley-
Bobin Hoodra, kik azután mind a ketten a nyílverseny győztesei 
lesznek ; a versenyt mindkét helyen udvari mulatság követi ; igaz, 
hogy az Abafiban nem szerepel «La Beyne de la Beauté et des 
Amours в, de a fejedelemné színeit elkérő s viselő Abafi számára 
Cristierna épúgy a szépség s szerelem királynője, mint Ivanhoera 
nézve Rowena. Mindez az Ivanhoe egyenes hatását mutatja. Szóval 
Jósika első regénye, melynek első mottója alatt is Scott neve szere-
pe], bizonyság arra, hogy írónk különösen pályája elején volt a Scott 
hatása alatt ; még első regényeinek a címe is : Abafi, Zólyomi, 
Utolsó Bátori, Jósika István a Scott cím-elméletének és gyakorla-
tának felel meg, melyet azonban Jósika később egészen elfeledett. 

VII. 

Iparkodunk megállani, mielőtt túlzásokba tévednénk, melyektől 
kutatás közben teljesen megóvni magunkat bizonyára ritkán sikerül 
s mások megítélése alá tartozik. Volna ugyan még több érdekes 
apróbb szempont is, mely szinte kívánja a két író közti párhuzamot, 
(pl. a regény meséjének gyors telegrammszerű befejezése, melyben 
Jósika egyenesen mintaképül állítja Scottot mindenki elé; vagy 
a Scott raffinált elmélete a regény címének megválasztását illető-
leg, mely téren Jósika, kivált pályája második felében, határo-
zott ellentéte Scottnak stb.), de csak egy dolgot óhajtok még érin-
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teni, mely már a nyelv körébe vág. 1 Jósika Abafij&nak talán 
minden olvasója előtt az tűnt Tel legelőször a nyelvi sajátságok kö-
zött, hogy sűrűn (nem kevesebbszer mint negyvenszer) szerepel 
benne a«-nak, -nek neme» kifejezés. Például az ajtó egy nemébe 
az előszobának nyílik, Tímárnén fekete mellény neme van ; egymást 
éri neme a sikoltásnak, kapkodásnak, belérzetnek, kábultságnak, meg-
lepetésnek, elégtételnek, lázas hidegnek, undornak, stb., sőt még 
Dandár se elordítja magát, hanem bőgésnek nemét hallatja. Az Abafin 
kívül is elő-elő fordul ez, de csak az első regényekben, azontúl fokozato-
san fogy s megszűnik. Ez a körülmény is azt igazolja, hogy Jósika pá-
lyája elején állt legerősebben Scottnak hatása alatt. A « . . . nemen («a 
sort of . . . ») kifejezés ugyanis, mint a Scott olvasói tudják, igazán 
különlegessége Scottnak; valósággal hemzseg ez a kifejezés minden 
m unkáiában._Nála sem nőcseléd áll a pohárszék mellett, hanem neme 
a nőcselédnek (a sort о/ female butler), nem agyagkorsót tör össze 
a kutya, hanem nemét az agyagkorsónak (a sort of earthen jar) ; 
Hundebert : neme az udvarmesternek, az ablak neméhez a toronynak 
vezet, a János herceg arcán neme a kellemnek honol stb. stb. Tájé-
koztatásul szolgálhat a következő kis statisztika : az a sort of kifejezés 
előfordul a Waverley-ben hetvenszer, a Rob НоуЪип hatvankilencszer, 
a Heart of Mid-Lotliianb&n hatvanhétszer, a Fortunes of Niegelben 
hatvanötször, az Antiquaryhen negyvenegyszer és így tovább. Ez a 
kijejezés a regényben beszélő személyek ajkán majdnem sohasem (az 
Abafíb&n a negyven eset közül csak egyszer) fordul elő, hanem szinte 
mindig olyankor, mikor a szerzők leírnak valamit. A hosszadalmas 
leíró modorraT együtt jött tehát a neme szó át Jósikához. 

v r n . 

Mint emberek is érdekesek ők ; életük folyása olyan különböző, 
életük vége oly szomorúan egyforma. Gyakran megragadják az alkal-
mat, hogy önmagukról beszéljenek ; mind a ketten azok közé a mű-
vészek közé tartoznak, akik szívesen alkotnak önarcképeket. Jellemük 
és sorsuk egy pár mozzanatának kiemelésével búcsúzzunk el tőlük. 
Scott bevezetései, melyeket regényei elé írt, voltaképen mind egy-egy 
önarckép, de regényeiben, leveleiben s esztétikai dolgozataiban is 
temérdek apró vázlatot találunk, melyek a művész énjét átható vilá-

1 Csak épen megemlítem, m i n t olyasmit, ami csupa véletlen talál-
kozás is lehet, hogy a régimódi, nagy alakú zsebórát Jósika több helyen 
pecsenyeforgatónak mondja t réfásan s ez a kifejezés egészen megfelel a 
Scott pewter warming-pan-jének. (Waverley. Tauchnitz ed. p. 104.) 

Irodalomtörténet. 15 
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gításba helyezik. Jósika az ő nagy Emlékiratában, roppant mennyi-
ségű leveleiben s regényeinek számos helyén egyéniségét szintén oly 
eró's fény elé állítja, hogy ez az illető egyéniség összes gyarlóságait 
s szépséghibáit feltünteti ; Cicero óta alig szolgáltatott valaki naiv 
őszinteséggel annyi adatot önmaga ellen leveleiben s egyéb írásaiban, 
mint Jósika. Nem hiába írt oly sokat ő is, Scott is : igazi mesemon-
dók, sokat szeretnek beszélni ; örülnek a nagy hallgatóságnak, sőt 
talán csakis ennek, de ép azért, mert minden erejükkel a közönség 
igényeit s ízlését iparkodnak szolgálni, sérti őket — kivált Jósikát — 
minden kritika, mely annak soraiból jő. Mintha mondanák : miért 
nem szóltatok előbb ? akkor aszerint cselekedtem volna, de most már, 
a regény megjelenése után, ne bántsatok. Ebben a dologban némileg 
a közönség is hibás, amely eleinte való feltétlen és szertelen hódo-
latával minden későbbi, jogos és jogtalan, bírálattal szemben idegessé 
tette íróinkat, mert Scott sem volt egészen olyan cinikus kalmár, 
amilyennek Carlyle mondja egy helyt. Hogy az idegesség Scottban 
nem látszik meg úgy és annyiszor, mint Jósikában, annak sok oka 
van. О írói pályájának nagyobb részében szerencsés volt élvezni az 
osztatlan s szinte páratlan népszerűség diadalát, mely persze anyagi 
szempontból is mást jelentett Angliában s mást Magyarországon. Ter-
mészettől nyert egészséges kedélyét, melyet Carlyle oly igen hangsú-
lyoz, hosszú évtizedeken keresztül se anyagi gond, se családi bajok 
ki nem kezdték ; őszinte örömmel mondja magáról : «Nyájasság és 
jókedv jellemem fő vonása.» (Peveril of the Peak.) Akárkivel talál-
kozott is, az a találkozás írónkra nézve mindig élvezetes és hasznos 
volt. A postakocsik utasai közt senki sem lehetett annyira ostoba, 
hogy a vele való társalgás közben valami komoly vagy tréfás eszméje 
ne támadt volna Scottnak. (The Fortunes of Nigel. Chapt. XXYTT.) 
Már pedig az ő találékony szellemének elég volt egy-egy eszme, egy-
egy ötlet, hogy az regénnyé izmosodjék, hiszen «a regényírónak csak 
egy hajszálra van szüksége s kötelet csinál belőle.» (The Abbot. Note 
О.) Ez utóbbi tehetség megvolt Jósikában is, de az ő kedélye sebzet-
tebb vala. Scott «csendesen megnyugodott a dologban s otthon tette 
magát az egymással megalkuvás e világában,» mondja Carlyle. Jósika 
erre nem volt képes : néha ok nélkül rémeket látott, rosszakaratot s 
üldözést képzelt olyanok részéről, kiknek ilyesmi eszük ágában sem 
volt. Lobbanékony természetét elmérgesítette boldogtalan első házas 
élete s a belőle való szabadulás idejének beláthatatlan volta, második 
házassága alatt szomorú helyzete s betegeskedése, egész életében pedig 
az anyagi gondok. Scott ötvenezer koronát pazarolhatott évenként 
abbotsfordi kastélyának pompás berendezésére, könyvtárának, múzeu-
mának gyarapítására. Mennyire más a sorsa Jósikának, aki szomorúan 
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ír ja Wesselényihez (1839. május 30.): «En a napokban indulok Er-
délybe ; nékem, a kőművesnek nyárban keresnem kell, hogy kitelel-
hessek.» Máskor elpanaszolja, «minó' rossz lábon áll most a szurdoki 
jövedelem, . . . a tiszt még a postapénzt sem tudja kifizetni . . .» 
(1845. január 28.) Egyszer csak azon veszi észre, hogy pesti lakását 
másnak adták bérbe, «drágábban, mint én azt bírtam.» És így tovább. 
Ha nem kell is szószerint venni azt a panaszát, hogy «évek óta már 
igaz, szívből eredt vidámságot raj tam senki észre nem vehetett,» 
mindenesetre jellemző ingerült, beteg kedélyére, mely megérteti velünk 
túlságos érzékenykedését, gyanakodását s ennek sokszor sajnálatos 
nyilvánulásait. Mindez részvétünket ébreszti fel egy arca verejtékével 
dolgozó író iránt. 

Élete vége felé Scottot is megkereste a balsors. 1826-ban már ő 
is kénytelen leírni ezt: «magam is kölcsönből élek.» Következik nála 
is a robotmunka, az invita Minerva dolgozás ; ő is megtanulja Jósika 
keserű igazságát: «Vannak írók, kiknek sorsa nem engedi a legjobb 
akarattal is, hogy keveset dolgozzanak, sőt olykor azt sem, hogy csak 
olyat Írjanak, mire legtöbb kedvök s hajlamuk van ; ki ezt tagadná, 
nem ismerné az életet.» (Regény és reg.-i.J Valóban az Élet elbánt, 
mind a kettővel ; s bár egy-egy könyvtárt kitevő gazdag munkássággal 
váltották meg a jogot a nyugalmas öregségre, mégis a halálnak kellett 
kivenni reszketeg ujjaik közül a kenyérkereső tollat. 

Zsigmond Ferenc. 

15* 
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Gyulai P á l : Varjú István. Elbeszélés. Kiadja a Kisfaludy-Társa-
ság. Budapest, 1912. 151 1. Franklin-Társulat. 

Gyulainak ez az elbeszélése még 1854-ben jelent meg a Magyar Nép 
Könyvében, melyet Osengery Antal és Kemény Zsigmond szerkesztettek, s 
egyik legjelesebb mintája annak a tisztultabb, nemesebb érzelmű népiesség-
nek, melyet az említett vállalat a hanyag, fo rmát lan próziasság ellenében 
meghonosítani kívánt. 

Az elbeszélés meséje oly igénytelen, m i n t h a csakugyan «mesének» 
indulna ; de biztos vonású lelkirajza, előadásának szép irodaimisága, s az a 
mélyről szivárgó és mindvégig diszkréten csillámló húmor, mely Var jú Istvánt 
a vén színésznek, az első magyar komikusnak s a régi udvarház utolsó 
gazdájának lelki rokonává teszi : a klasszieitásra törekvés minden bélye-
gével ellátott, igazi művészi elbeszéléssé avatják. Varjú Is tvánnak, a he-
gyes bajuszú, rá ta r tó kecskeméti gazdának van egy Miska nevű fia, kivel 
a Szúcsék Marcsáját szeretné elvétetni, az elég jómódú s jó házból való csinos, 
kacérkás leányt . Miska azonban már választott : csak Erzsi kell neki, az 
egykor jómódú, de végkép lerongyollott, elrészegesedett Erdősinek a leánya. 
Ezen zörren össsze az apa a fiával, úgyannyira, hogy Miskának tisztulnia 
kell hazulról s el kell szakadnia Erzsitől épen akkor, mikor e szegény 
leány, apja halálával , árván marad Kecskemét városában. Miska elbújdosik 
hazulról, Nagyváradon asztalos-mesterséget tanul, hazatér — s elveszi Erzsit, 
ki időközben szolgálatba szegődött s úgy t a r tha t t a fenn magát. Nemde a 
Hamupipőkék, János Vitézek, Toldi Miklósok naiv egyszerűségű meséje 
forog eszünkben ? De Gyulai oly egyéni lelket lehel e mesébe, hogy az 
többé semmi mással össze n e m téveszthető. Mesebeli igénytelenségében 
csak az egy Erzs i marad meg, ki maga az ár ta t lan , mindenkit szolgálni 
kész, szenvedő jóság s öntudat lan szépség. De az ő alakját is kiemeli e 
különben kedves sablontól egy-egy lélektani metszet s különös helyzete, 
melybe kerülni fog : a jelenet, mikor részeg apját , ki Varjú Is tván háza 
előtt, nagy szitkozódások között összeesett volt, a csúfolódók s megbotrán-
kozók kíváncsi tömegéből kézen fogva hazavezeti, egy igen egyéni fájda-
lom sanyarú vonásával, a más hibájából sértődött szemérem^ tiszteletre 
hívó fájdalmával bélyegzi Gyulai Pálévá ezt a Hamupipőkét . Miska sem 
puszta népszerű sablon : egészséges, derék, tizenkilencéves jó fiú, s fá j ott 
hagynia az apai háza t : de íme, Nagyváradon inasnak áll be egy apró kis 
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asztaloshoz : «Mesteruram bakafánkos ember volt, mesterné asszonyom pe-
dig valóságos hárpia.» Aztán ki isten csodája ne csúfolódnék egy tizen-
kilencéves inassal, ki épen legénynek illik be. A vihogó, zöld kötényes 
kis inasok « nagyapó » -nak h í t ták Miskát, mestere vén kamasznak, mesterné 
asszonyom pedig mindig úgy szólí tot ta: «te hó r iho rgas !» . . . Amúgy csen-
desen visszatromfolt mindent, amit lehetett, de bizony keveset lehetet t . 
A mesterné mindig küldözte, reggelenkint kosarat akasztott kezébe, 
meghordozta a piacon, min t valami medvét s míg vásárolt, pletykált , 
ide-oda benézett, Miskának ott kellett strázsálnia. Úgy-e ez is kilépett a 
népmesék már-már szentimentális, bujdosó szerelmes-sablonából. Békével 
viseli a nevetséget, míg a mester holmi ezüst-kanalak lopásával meg nem 
gyanúsítja : kezeügyébe esett az enyves csésze, s úgy a fejéhez vágta, hog3' 
szeme-szája összeragadt a cseppentett kis embernek. Ezért ült is. Majd 
egy másik asztaloshoz kerül, s i t t egy Dickensi ecsettel rajzolt házaspár 
élete vonja magára figyelmünket ; az érzékeny természetű feleség, ki Kecs-
keméten urizáló deák fia részére csak örökös zsörtölődés árán tud mostani, 
második férjétől újabb és ú jabb pénzküldeményeket kicsikarni, sőt mikor 
e jó fiú hazavetődik s öngyilkossággal fenyegetőzve könyörög 100 forintért , 
végső kétségbeesésében meglopja tulajdon férjét, mely vétséget csak Miska 
gyors józan esze hoz helyre még idejében ; a férj , ki mindent ellenez, 
mindig mérgelődik, még magára is . . . de csak azért, hogy már megint 
megríkatta a feleségét. «Áldott jó teremtés volt mind a kettő, szerették, 
becsülték egymást, mégis örök perpatvarban éltek azért a fityfirity diákért, 
ki csak akkor törődött velük, ha pénzre volt szüksége.» Ez a diák, La-
dányi Feri , nevezetes ember a mi történetünkben, mer t Varjú Istvánhoz 
vezet vissza. Mert épen haza jö t t s tőle tudja meg Miska a hal lat lan ese-
tet, hogy apja, Varjú István, feleségül vette Szűcs Marcsát. 

Azon pillanat közt, melyben fiát kitagadta s e közt, melyről Ladányi, 
Feri most adott hírt , Var jú István életének egy jelentékeny szakasza ját-
szódott le a szánalom és nevetségesség határmesgyéjén. E tör ténet s hor-
dozójának mesteri következetességgel rajzolt alakja, mely a rá tar tó s önző 
-apai szeretet indulatosságátóí a csalódás koldusnyomorúságig hanyatlik 
alá : gerince s legemlékezetesebb kiválósága elbeszélésünknek. Var jú István 
hozzá volt szokva, hogy fia engedelmeskedik neki, s hogy most szembe-
száll vele, mikor dédelgetett szándékát akarná általa megvalósítani, el-
keseredett indulatra lobban s elűzi magától, annak biztos tudatában, hogy 
egy nap sem telik bele s a fiú meg fogja gondolni a dolgot, haza jön és 
eleget tesz apja kívánságának : «Elhatározta, hogy mihelyt haza kerül, 
ráncba szedi, elnyújtja, összezúzza. . . Hazajöveteléről távolról sem kétel-
kedett . . . Csak szája j á r a haszontalannak . . . Na hiszen megtaní t ja ő 
keztyűbe dudálni. Kereste fokosát, hogy mindig kezeügyében legyen». 
Másnap reggel erősen várta a fiát, hogy megbocsáthasson neki ; de bíz az 
még harmadnap sem jött . «A tanyán tekereg, — mondá magában —• hej 
de elpáholom az ilyen-olyan adta fattyat». Miska azonban nem jöt t vissza, 
s az öreg úrnak nem lett kit elpáholnia. Fenn ta r t j a még a ha rag látsza-
tát, nem vallja meg szörnyű csalódását még önmaga előtt sem, pedig már 
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lelkében a végzet csirája, egy félszeggé ferdült életút végzete, s már kezdi 
körülfogni egykor délceg alakját a szánalom húmora, melyet látszatul eről-
tetett harag s a hoppon maradt szeretet lappangó fájdalma táplál. Az az 
ötven egynehány lap, mely e lelki állapot további alakultát festi, egész 
elbeszélő irodalmunk legklasszikusabb remekei közé tartozik s azt a Gyulai 
Pált érezteti, ki oly világos szemmel s oly mély erkölcsi érzékkel látta át 
és fejtegette a nagy Kemény Zsigmond tragédia-szöveteit. Yarju Istvánon 
elúrhodik a kötelességszerűleg fenntartott harag s egy véletlen szemlélet 
villámcsapásától egyszerre makacs elhatározássá lobban. Közprédára ereszti 
fia holmiját : boldog-boldogtalan dézsmálhat belőle : «Nesze neked is . . . 
nesze neked is . . . vigyétek, nekem nincs fiam, kitagadtam». Pitvaron, 
utcán egész cigányvásár támadt a nagy osztozkodásból s fél-utca állt ki 
csodájára. «Beharangoztak már és Szűcs Marcsa még csak most kezdett 
öltözködni a cifrájából. Nyitva volt az ablak s belátszott Varjú Istvánhoz, 
hogy mosakodik, néz a tükörbe, veszi föl a viganót. Ihogó-vihogó leány 
volt s hamis kék szemei, midőn valakire igazán rápillantottak, azt látszá-
nak mondani : adjon Isten engem kendnek . . . Varjú István szeme meg-
akadt rajta s nagy búvában nagy gyönyörűséggel nézte fehér keblét, telt 
karjait és szidta fiát, hogy elég bolond volt nem venni feleségül ; de egyéb 
is főtt még az ő elméjében, csillogott szeme, melege kezdett l enn i . . . «Jó 
reggelt magának — kiáltá által — elég szép már, elég szép, menyasz-
szonynak is beillik !» Marcsa haragudna is, nem is, becsapta az ablakot s 
vihogott a bolond öregen . . . Varjú István pedig megivott egy pohár bort. 
«Eh, aki adta — mondá megpödörve bajszát — miért ne házasodhatnám 
én meg, miért ne lehetne még fiam.» Innen kezdve bizonyos fá jdalmas 
komikum mind erősebben kezdi bevonni. Meghányj a-ve ti a dolgot Szűcs 
urammal, s poharazás közben apám-uramnak, fiam-uramnak nevezgeti má r 
egymást a két igen csak egykorú ember. A kapzsi Szűcsné viszi dűlőre a 
dolgot. Varjú István végrendeletet tesz, kitagadja fiát, mindenét Marcsára 
hagyja, nagy lakodalmat csap s megüti a guta. Épen a nyelvét érte, csak 
dadogni tud s innen kezdve élete napról-napra való megalázott nyo-
morult tengődéssé válik a halálát váró, fosztogató sógorság s felesége 
szeretője : Ladányi Fer i rabló környezetében. Csak Erzsi, fia szegény vá-
lasztottja, a Hamupipőke ápolja igaz szeretettel, kinek atyját kíméletlen 
pörlekedéssel ő forgatta ki vagyonából s kit fiához annak idején méltatlan-
nak tartott : «Oh, ha itt volna Miska, mint megvédene bennünket !» — 
sóhajtot t Erzsi egy durva bántalom után, mely gazdáját Ladányi részéről 
érte — « s mióta háznál van, most említé először gazdája előtt a kitaga-
dott fiú nevét. Varjú István összeborzadt, eleresztette Erzsit s visszahanyat-
lott ágyára. Most volt egész életén keresztül a legboldogtalanabb». 

Úgy érezzük, hogy e ponton betelt Varjú István végzete s minden 
további bonyolítás már céltalan. Varjú Istvánnal azonban még súlyos vét-
séget követtet el az elbeszélés : felgyújtat ja vele Szücsék házát, hogy a 
végrendelete is odaégjen. Úgy is lesz s nem tudódik ki, hogy ő volt a 
gyújtogató. Varjú Is tván végzetes lelki fejlődésében fölösleges, mert már 
a teljes bűnhődés után következik, s igazság szerint újabb bonyadalmakat 
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volna hivatva kelteni a félkegyelmű szerencsétlennek e cselekedete. Való-
jában pedig al ighanem épen csak azzal a rendeltetéssel eszelte ki az el-
beszélő, hogy a végrendelet megsemmsítésével elhárítson minden további 
akadályt Miska és Erzsi teljes boldogsága elől, s elkerülje a pörlekedések, 
civódások ismertetésének szükségét, melyek Miska s a Szücs-familia közt 
a végrendelet miat t okvetlenül megindultak volna. Elejét akarja venni a 
bonyadalmaknak, mert egyetlen igaz feladatát — a lelki rajzot — már 
elintézte : de ezt olyan invencióval próbálja elérni, amely maga is foly-
tatást kivánna, mer t így amint van, árnyékot vet Miska és Erzsi leendő 
boldogságára, melyhez, bár tudtukon kívül, csak ilyen bosszúlatlan maradt , 
lappangó bűncselekmény ju t t a t t a el őket. Szintúgy céltalan bonyolítás 
épen a kibonyolódás idején Ladányi kísérlete, ki, hogy Marosát s vele az 
öreg gutaütöt tnek vagyonát magáévá tehesse, orvul akarja meggyilkolni 
Varjú Is tvánt . 

Alighanem most említett fogyatkozásai mia t t nem vette fel a Váz-
latok és Képek közé ez elbeszélését Gyulai. A Kisfaludy-Társaság mind-
amellett nagyon jól tette, hogy újból kiadta s újból beiktatta Gyulai iro-
dalmi hagyatékába e mesteri lélektanulmányt, mely az idealizáló és drasz-
tikus népiesség hazug végleteit egyaránt el tud ja kerülni s mely ízlés, 
műgond és elmélyedő emberszeretet tekintetében méltó társa a nagy kri-
tikus legjobb jellemrajzainak. 

rg. 

Pol lák Miksa: Tompa Mihály é s a biblia. Budapest, 1912. 
194 1. Franklin-nyomda. Ára 3 Ii. (Az Izr . Magyar Irodalmi Társaság 
kiadványai. XXXVII. köt.) 

Tompa Mihály és a biblia : ily különleges, egyoldalú szempont-
ból tárgyalása Tompa költészetének egy ma jdnem 200 oldalas könyv-
ben — szinte jogos gyanút kelthet az emberben. Az író szerelmes a 
tárgyába és rabja lesz ; teljességre törekszik és túlságba esik ; gon-
dosan vizsgál mindent, hogy ki ne hagyjon semmit s öntudat lan el-
elfogultságra ajzott figyelemmel látni vél ott is, ahol semmi sincs. Gon-
dolkodásunk ruházatának, nyelvbeli kifejezéseinknek majdnem olyan közös 
és közkeletű tára a biblia, min t maga a természet. Tavasz helyett ezt 
mondhatom : kikelet, anélkül, hogy kikelésre, a r ra kellene gondolnom, hogy 
téli szállásából a jószág kikel a szabadba ; mindenki, a költő is beszélhet 
Mózes vesszejéről, Lóth asszonyáról, Jób szenvedéseiről stb., meg a Gol-
gotáról, anélkül, hogy a bibliával szorosabb ismeretséget ta r tana . Mindez 
nem a lélek külön átéléséből születő formája a gondolatnak, hanem csak 
patron. Hiszen igaz, a biblia hatása ez is, de most nyilván nem erről a 
hatásról lesz szó. Tagadhatat lan továbbá, hogy a filológiai kr i t ika gyakran 
nagyon is belemelegszik a pepecselésbe : nagyon pontos akar lenni s emiatt 
lehetetlenségekbe vész. Két nyelvtudósunk nemrégen azon kapott össze, 
hogy Petőfi e sorában : «Még ifjú szivemben a lángsugarú nyár» az i f j ú 
szó melléknévi jelző-e, vagy állítmányi kiegészítő. Ezen bizony el lehet 
disputálni ítéletnapig, s nem lehetetlen, hogy ha föltámasztanák, maga 
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Petőfi sem tudna dönteni a kérdésben. A költői ihlet meg a művészi tuda-
tosság elég gyakran független egymástól. Az előttünk levő könyv szerző-
jének Arany János és a Biblia c. könyvéről szóló bírálatában Biedl Fr i -
gyes is azt kifogásolta már, hogy a felsorolt példák nem mindegyike bizo-
ny í tha t j a helytállóan a biblia ha tásá t Arany Jánosra . 

I ly gondolatokkal fogtam a könyv olvasásához. Olvasván pedig a 
könyvet, szívesen vallom be, hogy elfogult gyanakodásom teljesen elosz-
lott . A tudós szerző maga mondja, hogy iparkodott elejét venni a Biedl 
Fr igyes emelte kifogásnak s Tompa költészetének vizsgálatában csak azt 
vette figyelembe, ami minden kétséget kizáróan bibliai hatásra vall, mel-
lőzve a közkeletű bibliai szólásokat, közmondásokat, szálló igéket. Viszont 
igaza van a szerzőnek, mikor azt mondja , hogy az ilyen hatás megállapí-
tása sok esetben csak szubjektív meggyőződésre támaszkodhatik. Szerzőnk 
például meg van győződve, hogy Tompa e sorában : «Ki csak gonoszt 
gondolt szívében» — a szivében gondolt kifejezés a biblia hatására vall, 
az azt gondolja az ö szivében, elvégezém az én szívemben, vagyis a szívvel 
gondolkodás bibliai dolog. Ezt a meggyőződését azonban nem tukmál ja 
senkire. S az ilyen példa valóban n e m is jelentős. 

Szerzőnk nagy tárgyismerettel s általában kicsinyeskedés nélkül azt 
tárgyal ja e könyvben, hogy a bibliával való örökös foglalkozás mennyire 
látszik meg Tompa költészetén s a könyv 29. lapján helyesen ki tűzöt t 
céljának teljes odaadással igyekszik megfelelni. Kimuta t j a a Zsoltár, Jób 
s a Prédikátor hatását Tompa költészetére ; a költő moralizáló ha j lamát 
pap i hivatásából és népies hajlamából magyarázza ; sorra veszi a bibliai 
allegóriákat s a költő egyéb műveiben meglevő bibliai vonatkozásokat, 
képeket, hasonlatokat ; fejtegeti a biblia hatását Tompa nyelvére s felöleli 
a rabbinikus irodalom hatását is. A m u n k a utolsó fejezete a költő és a p a p 
kölcsönös egymásra hatásáról szól. Ez a könyv tar ta lma. 

A szerző, ismétlem, erőszakoskodástól menten s nagy tárgyismerettel 
fej tegeti tételét. Előadása a tárgy természeténél fogva ha fárasztó is ho-
lyenkint, általában könnyen folyó, élvezetes ; szabatosság dolgában is csak 
i t t -ot t bicsaklik meg. Eddig is tudtuk, hogy Tompa költészetén meglehe-
tősen megérzik a papi ha tás ; e könyv nyomán világosabban látjuk, hogy 
Tompa par excellence bibliás költő ; a biblia lelkétől át i tatot t lélek. Ennek 
megismertetése, helyesebben : ez i smeretünk világosabbá tétele a könyv-
haszna és érdeme. 

SAJÓ SÁNDOR. 

M a g y a r S h a k e s p e a r e - T á r . Kiadja a Kisfaludy-Társaság Shake-
speare-bizottsága. Szerkeszti Ferenczi Zoltán. V. kötet. Budapest, 1912. 
320 L Ára 6 K. 

A Magyar Shakespeare-Tár ötödik évfolyama ú j szerkesztővel, ú j 
alakban indult meg. Bayer József leköszöntével a szerkesztést Ferenczi 
Zoltán vette át, kit nemcsak az ú j p rak t ikus és tetszetős alakért (folyó-
irat helyet t évkönyv), h a n e m a gazdag és változatos tar ta lom egybeállí-
tásáér t is külön elismerés illet meg. Még a magyar vonatkozású cikkek 
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is, annyi idevágó munka után, még mindig ú j és ér tékes eredményeket 
hoznak napvilágra. E téren is, úgy látszik, a Shakespeare-problémák — 
mint Berzeviezy Albert kifejti — kimeríthetetlenek. Folyóiratunk speciá-
lis i ránya, sajnos, nem engedi meg, hogy behatóbban foglalkozzunk az 
összes tanulmányokkal, melyeket Berzeviezy Albert Shakespeare-problémik 
c. elmefuttatása vezet be. Csak futólagosan, inkább c ímük szerint ismer-
tet jük őket. Bodrogi Lajos hosszabb tanulmányában tizenkét ál-shake-
speare-i drámát muta t be. Yolland B. Ar thur Shakespeare-koráról érteke-
zik s főképen a Grammar Schoolnak hatását vázolja a költő fejlődésében. 
Alexander Bernát néhány «odavetett», de termékeny megjegyzést fűz a 
drámai műforma fejlődéséhez Shakespeare szempontjából. Salgó Jakab a 
költő lelki betegeiről szól, Hegedűs Is tván pedig két szonettnek görög 
forrását muta t j a ki. Figyelemreméltó még Kropf Lajosnak néhány ismer-
tetése és magyarázó megjegyzése. Külön dicséretet érdemel azonban Rózsa 
Dezső, ki Marloweról szóló beható tanulmányan kívül (Shakespeare elő-
zői. I.) nagy gonddal ismerteti az újabb angol Shakespeare-irodalmat. Csak 
az volna kívánatos, az évkönyv céljainak megfelelően, hogy a Shakespeare-
irodalom évenkénti ismertetésében az évkönyv Irodalom rovata bizonyos 
teljességre törekedjék (a külföldi Shakespeare-évkönyvek szemléjét is bele-
vonva) s így az érdeklődő közönséget évről-évre a Shakespeare-kutatások 
logújabb állásáról tájékoztassa akár rendszeres összefoglalásban, akár 
8zemleszerűen. Valamint szükség volna egy indexre is. 

Bennünket azonban közelebbről az évkönyv magya r vonatkozású cik-
kei érdekelnek. Elsősorban Beöthy Zsolt rövid összefoglaló tanulmányáról 
kell szólnunk, mely nagy vonásokban vázolja Shakespeare hatásának jelen-
tőségét a magyar dráma fejlődésének egyes mozzanataira. Míg a X V I I I . 
század végén Shakespeare neve csak elvont ideálként lebeg újító í róink 
előtt, addig a XIX. század folyamán egy állandó termékenyítő hatásnak 
vagyunk tanúi, mely három fő mozzanatra oszlik. Katona és Kisfaludy 
Károly drámáiban Shakespeare történeti színmüveivel ha t s ezek ember-
és korjellemző erőjével emeli drámai költészetünket először költői magas-
latra. A romantikus dráma virágzása korában, különösen Vörösmarty köl-
tészetében, mesedrámáinak szeszélyes és szabadon csapongó képzelete az, 
amelynek egy Csongor és Tünde köszönheti költői erejét . Végül a hatva-
nas évek új romant ikus iskolájában (Rákosi, Dóczy) Skakespeare vígjátékai 
mentik meg a magyar drámát a fenyegető ellaposodástól, úgy gazdag köl-
tői invenciójukkal, min t színekben dúskáló nyelvükkel. 

Radó Antal néhány megjegyzést fűz Shakespeare fordításainak most 
készülő revíziójához, melynek javában folyó munká já ró l különben az 
évkönyv végén közölt jegyzőkönyvi kivonatok is felvilágosítást nyúj ta -
nak. Igen helyesen hangsúlyozza, hogy a tárgyi hűség mellett a revi-
zoroknak a nyelvre, stílusra, verselésre is nagy gondot kell fordítaniok, 
hiszen e fordítások nagyrésze, bár a hatvanas és hetvenes években ké-
szült, irodalmi nyelvünk állandó fejlődése következtében annyira elavult, 
hogy sok esetben az átdolgozás helyet t egészen ú j fordításra van szük-
ség. (Egy esetben a bizottság kénytelen volt ezt az utat választani, 
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A velencei kalmárnak Ács-féle fordítását elejtette s Radó ú j fordítását 
fogadta el.) 

Ferenczi Zoltán az első, eddig ismeretlen Shakespeare-fordítás töredé-
keit közli, melyek Bayer József figyelmét is elkerülték. Aranka György 
1785 augusztusában adta ezt a «kis mustrát« prózában a II. Richárdból 
Wieland átdolgozása után. A töredék a dráma néhány érdekesebb jelenetét 
tartalmazza. 

Fest Sándor Shakespeare tanítványának, Philip Massingernek The 
Picture c. d rámája magyar vonatkozásait tárgyal ja . — Meg kell még em-
lítenünk Janovics Jenő összeállítását a kolozsvári Nemzeti Színház Shakes-
peare-előadásairól (1867—1900) ós Hellebrant Árpád bibliográfiai összeállí-
tását az 1911. év magyar Shakespeare-irodalmáról. 

K I R Á L Y GYÖRGY. 

Évkönyv. Kiadja az Izr. Magyar Irodalmi Társulat. Szer-
keszti Bánóczi József. Budapest , 1913. 442 1. Franklin-nyomda. 

ízléssel kiállított és gondosan szerkesztett mű az Izr. M. Ir . Tár-
sulat ezidei évkönyve is. Közleményei mind kapcsolatban vannak a zsidó 
vallásos szellemmel. Négy közleménye az irodalomtörténetlrót is érdekli. 

Heller Bernát: Eötvös József báró c. cikkében Eötvöst «a zsidóság 
szögletéből» szemléli. Eötvös min t író, bár az elnyomottak szószólója, a 
jobbágyok védője, a zsidó alakokat kedvezőtlenül, néha visszataszítónak 
tünteti fel. Legkidolgozottabb és figyelemre legméltóbb zsidó jellemeit a 
Falu Jegyzője adja. A zsidó-emancipáció gondolata politikai pá lyá ja kezdete 
óta foglalkoztatta. Heller részletesen méltatja ezirányban kifejtett irodalmi 
és politikai munkásságát . Szerinte Eötvös vallásosságának legéltetőbb táp-
lálékát a szentírásból vette. Bár h i thű katholikus volt, a reformáció iránt 
a legméltánylóbb elismeréssel viseltetett. A felekezetieskedés ellen nemcsak 
elmélkedő írásaiban, hanem regényeiben is küzd. Hitének három alapeleme 
van : Isten, gondviselés, halhatat lanság. «Eötvös pozitív vallásos eszméi 
közül alig akad olyan, mely a zsidósággal ellenkeznék s akad számos, 
melynek forrása a zsidóság.» Heller cikke beható tanulmányon alapul, 
nem ment némi túlzástól sem, de Eötvös i rán t i tisztelete és szeretete át-
ha t ja minden sorát . 

Radó István : Zsidó vonatkozások Mikszáth műveiben. Célja vizsgálni, 
hogy Mikszáth hogyan és m i t írt munkáiban a magyar zsidókról '? 
Hogy milyen képet adott a zsidóságról ? Mielőtt tulajdonképeni tárgyára 
rátérne, rövid és nem minden felületesség h í jával bíró áttekintést ad arról, 
hogy Mikszáth előtt mely íróknál, hogyan szerepel a zsidó ? Hosszú fej-
lődést rajzol e körülbelül négy oldalnyi át tekintésben le egészen «a zsidók 
Mikszáthjáig, Ágaiig és a zsidók Arany Jánosáig : Kiss Józsefig, kiknél a 
zsidó már n e m epizodikus alak, hanem ők ál lanak a cselekmények köz-
pontjában, ők a főhősök.» — Mikszáth kimondottan a gentry í rója . Ez 
az elem a zsidókat mint szükséges rosszat t ek in t i s ennek megfelelően 
Mikszáth a zsidót bizonyos fölényes humorra l kezeli. Eleinte rokon-
szenvvel ír a zsidókról. Legelső, nyomtatásban megjelent elbeszélése is 
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zsidó alakról szól s a történet középpontja egy zsidó leány. «A bátyus 
zsidó leánya» ez az elbeszélés, mely 1872-ben jelent meg a Fővárosi La-
pokban. Ebben a novellában még teljesen elfogulatlan és éppen olyan 
szeretettel ír zsidó alakjairól, min t a fajtájabeli gentryről ; az egész elbe-
szélés apologiája a zsidónak. Későbbi hosszabb novelláiban a politikában 
uralkodó formai zsidó barátsága tényleges antiszemitizmus perspektíváját 
tár ja elénk. Általában Mikszáthot a zsidók a gentry és a paraszt mellett 
csak mellékesen érdekelték. «Akármilyen ferdén mu ta tó szemüveggel né-
zett is bennünket — fejezi be Eadó — rosszakarat sohasem volt benne, 
annál több szimpátia és ha tolla csipkedő és gúnyos volt is, nevetségessé 
sohasem tet te a zsidókat.» 

Mezey Sándor: Ágai Adolfról. Hangulatos, szépstílű, helyenként kissé 
dagályossá váló felolvasásában Ágai méltatásában szinte komikus túlzásokra 
ragadtat ja magát , mikor így í r : «a magyar társadalom összes fonákságát 
és valamennyi típusát ő lát ta meg legelőször, ő foglalta össze, ő fény-
képezte le, és ő örökítette meg, mert előtte fölényesebb és európaibb szem-
mel néző szemlélője a magyar társadalomnak alig volt». Mezey Ágait a ma-
gyar társadalom legkitűnőbb nevelői közé sorozza. Hiszi, hogy nála különb, 
erőteljesebb és művészibb szatírákat magyarul sohasem írtak. Ez éppen olyan 
túlzás, min t az, hogy «Ágai lopta be a magyar irodalom műfajai közé a 
tárcát is, melynek megszületése az ő nevéhez, az ő szatirikus természeté-
hez fűződik. H a politikai és társadalmi szatírái elválaszthatatlanná teszik 
nevét a magyar társadalom alakító munkájától : úgy a magyar tárca meg-
teremtésével irodalmi jelentőségét egyszersmindenkorra megalapította. 
A mi i rodalmunk Pákh Albert és Vadnay Károly korában szegény volt 
szellemben s ezek a levendulaszagú, fehér főkötős irodalmi csemeték ijed-
ten lázadtak föl, mikor a francia ölben termett, graciózus suhogású és 
és elegáns szabású Porzó-tárcák Dévénynél átlépték a határt.» Mese az is, 
hogy Ágai tárcáival jött volna be honfoglalásra hozzánk a modern nyu-
gatiság, az elmésség, a finomság, a lélekelemzés. Óriási túlzás, mikor ilye-
neket á l l í t : «Ma a magyar tárcairodalom Európa legelső tárcairodalma. 
Nálunk Jókai t és Mikszáthot ez tette népszerűvé ; a külföldön a magyar 
prózát ez tet te világpolgárrá. Ágai egyengette a magyar tárca világhódító 
útjait.» Nem egészen szerencsés önérzettel állapítja meg, hogy valamint ma 
is zsidó írók gyújtogatják a modern magyar irodalom villamos szikráit : 
évtizedekkel ezelőtt is zsidó író tár t kaput nyugat felől a modern áramla-
toknak. Ágai művészetét befejezett tökéletességű művekben igen gazdagnak 
s Mikszáthéval vetekedőnek mondja. 

Harmos Sándor: A szombatos imakönyv névtelen irója c., kissé bőbeszédű 
és ismétlésekbe bocsátkozó cikkében Kohn Sámuel eddigi állításával szem-
ben azt vitatja, hogy a héberből fordított szombatos imakönyv 1630 előtt 
készült. A szerző azonban szerinte is Péchi Simon. 

Á G N E R L A J O S . 
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A Fővárosi Könyvtár Értesítője. 1912. évf. 5. sz. — Niklai Péter : Ada-
lékok a szabadságharc hírlapirodalmának bibliográfiájához. Pótlásokat és 
helyreigazításokat közöl Szinnyei József könyvészeti dolgozatához : Hír lap-
irodalmunk 1848—49-ben. 

Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez. 1912. évf. 9—12. s z . — Dongó 
Gy. Géza : Kazinczy Ferenc jegyzetei vármegyénk levelestárának tárgy-
mutatóiban. Kazinczy, mint a sátoraljaújhelyi megyei levéltár rendezője, 
egyes oklevelekhez megjegyzéseket írt . — Kemény Lajos : Némethy Ferenc. 
Eövid megemlékezés a vitéz tokaj i kapitányról, aki a XYI. század derekán 
három zsoltárt fordított magyarra . —• Szomorú szüret. Párosr ímű ale-
xandrinusokban í r t kesergő vers, melyet Dely László mihályi prédikátor 
írt 1768-ban. Feddi a népet és panaszkodik a rossz termés miat t . 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 2. sz.— Rácz Lajos: Gróf Teleki József 
levelei Rousseauról és fíousseauhoz. Betűhív közlése azon leveleknek, 
melyeket a cikkíró már a Budapest i Szemle mult szeptemberi számában 
ismertetett s részben közölt is, eredetiben vagy fordításban. (L. Irodt. 
1912. évf. 490. L) — AM. Tud. Akad. első összes ülésének (1913 január 
27.) jegyzőkönyveiből : «11. Főt i tkár jelenti, hogy Kont Ignác . . . meg-
halt . . . Utolsó műve egy francia-magyar bibliographia, mely a írancia 
irodalomban és levéltárakban hazánkra vonatkozó összes adatokat össze-
foglalja és mél ta t ja , Akadémiánk tetemes segélyével legközelebb fog meg-
jelenni. — 12. Főti tkár bemutat ja a magyar állam által Kómában létesí-
tet t és fenntar to t t Történeti Intézet szervezeti szabályzatát, melyből a 
következőket szakít juk ki : Az intézet címe : Bómai m. kir. Történeti 
Intézet (Beale Ins t i tu to Ungherese di studi storici). Az intézet befogadja, 
irányítja és t ámoga t j a a történelem, archeológia, művészettörténet, clas-
sica-philologia és irodalomtörténet magyar munkásai t , akik Bóma és eset-
leg Itália más részeinek könyv- és levéltáraiban, művészeti és tudományos 
gyűjteményeiben, úgyszintén a régiségekre és műemlékekre vonatkozólag 
kutatásokat vagy tanulmányokat végeznek. Az intézet e munkásság ered-
ményeinek közzétételéről a körülményekhez képest gondoskodik. A minisz-
ter megbízásából a vezetést a M. Tud. Akad. gyakorolja állandó bizottság 
által, mely az akadémiai elnök elnöklete alatt a másodelnökből, a főt i tkár-
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ból, a tör ténelmi bizottság ál tal választott há rom, az archeol. és class.-
philol. bizottságok által választott két-két tagból áll. Az intézetet közvet-
lenül a) az igazgató vagy elnök és b) a t i tkár vezetik, akiket az akad. 
bizottság meghallgatásával a miniszter alkalmaz. A két vezető egyike az 
intézet házában lakik. Az intézet tagjai ösztöndíjat élveznek az állami 
dotatióból, költségvetési ösztöndljtételekből, Fraknói Vilmos és B. Forster 
Gyula alapítványaiból s adományokból.» 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 47. sz. — Mányoky Gyula: Rhendesi 
Bárány Boldizsár. A cikkíró unokája B. B.-nak s nyilván családi hagyo-
mányból mesél. A Bánk bán Bostájának szerzője nagyúri nevelésben ré-
szesült ; németül , franciául, angolul már Sopronban megtanult . Pesten 
jurátuskodva ismerkedett meg Katona Józseffel. Somogyban lett megyei 
tisztviselő. Házassága neje kisebb műveltsége miatt nem volt boldog. 
A megyei élet sem volt ínyére, neki való művelt környezetet ott sem 
talált. Nem rokonszenvezett a közel szomszédságában lakó nagy rokoná-
val, Berzsenyi Dániellel sem : karakterük, neveltetésük, életmódjuk egé-
szen ellentétes vol t : «Nálam több cukor fogy el, mint Daninál só» — 
szokta mondani . Sorssal és emberekkel elégületlenül vonult vissza Kis-
gombán emelt kastélyába könyvei közé. Színésztársulatokat szívesen látott 
s játszatott billardszobájában. Második házassága sem volt szerencsés, sőt 
meghasonlásba s végeredményül anyagi romlásba vitte. Embergyűlölővé 
lett, feleségét elűzte s csak este és éjjel j á r t ki pusztuló kastélyából. Egy 
ilyen kései barangolás alkalmával esés következtében belső sérüléseket 
szenvedett s az okozta halálát . 

Budapesti Szemle 1913. évf. 1. sz. — Angyal Dávid: Jelentés a 
Greguss-jutalomról. (Pótlás a folyóiratunk múltkori számában közölt is-
mertetéshez.) Császár Elemér egy téves ada tá t így igazítja helyre : «Arany 
Beggele így keletkezett : Midőn Péterfy Kemény Zsigmond essayje meg-
jelent, egy napilap tudósa azt jegyezte meg, hogy P. alaptalanul dicséri 
K. Zs. természetérzékét, m e r t a Keménytől idézett leírása az erdőnek ter-
mészetrajzi szempontból hibás. A napilap cikkét Hermann Ottó tudomá-
nyosan cáfolta meg, Arany pedig megírta a Beggelt, melyben kigúnyolja 
azokat, kik a költő leírástól természettudományi pontosságot kívánnak.» 

U. i. 3. sz. — Bayer József : A , Szózat' megzenésítése 1843-ban. Bar-
tay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1843. január 26-iki kelettel pá-
lyázatot í r t ki egy lá tványos , népies színdarabra (50 arany) s a Szózat 
népszerűvé válható megzenésítésére (20 arany) . A népies színdarab első 
díját Ney Ferenc Kalandora, s a mel lékjutalmat Szigligeti Szökött Kato-
nája kapta. A pályázat más ik felére 20 pá lyamű érkezett be, s a három 
legjobbat 1843 május 10-én elénekelték a Nemzeti Színházban. Egressy 
Benjámin ju ta lmat nyert dallama (a más ik kettő szerzői Thern Károly, 
Fáy Gusztáv) kezdetben sem a közönségnek, sem a saj tónak nem igen 
tetszett, sőt a Pesti Hir lap feltűnő hevességgel támadta meg. A dal azon-
ban terjedt , s ebben a pozsonyi országgyűlés alkalmából történt, 1843 június 
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1-i bemutatónak, s ott aratott óriási sikerének nagy része volt. A Pes ten 
megjelenő Ungar e. lap a német közönség körébe is bevitte, műmellékletül 
adván 1844-ben a Nationallied-et. A Pest i Hir lap sürgetésére újabb pályá-
zat nyit tatot t s május 30-án került bemutatóra a Nemzeti Színházban 
Erkel Ferenc dala s Egressy Béninek egy újabb dallama. De az első p á -
lyázat jutalmazot t já t már egyik sem tudta leszorítani. Most száz éve szü-
letett Egressy Béni, sok szép, ma is élő dal költője, s május 10-én lesz 
hetvenedik éve a Szózat első eléneklésének. A cikkíró mél tán teszi haza-
fias kötelességévé Operaházunknak, hogy e napot ünneppé avassa. — 
Szegedy Rezső : A «Béla király és Bankó leánya» forrása. Már Szilády 
Áron rámuta to t t két délszláv változatra : a Duncsics Bomani ja és Yidovics 
Margitka c. énekekre, melyek közül ez utóbbi áll közelebb a magyar Bankó 
leányához. Szegedy Bezső még rokonabb változatokat kuta to t t fel ; ezek : 
a Szultanija ; a Zlatija, Gyejvan leánya ; s a mindkettőnél régibb feljegy-
zési! (XVII. század 2. fele) Nejmána és Mujo c. vitézi ének. Az első hor-
vát, a két utóbbi boszniai eredetű. A legutóbbit fordításban is közli a cikk. 
Ezek valamely 16. századi őse, egy horvát vitézi népének lehetet t a semptei 
névtelen szabad feldolgozásának forrása. Alapmotívuma : a vitézi ruhában 
rejtező s a férfiakkal incselkedő leány sűrűn fordul elő a délszláv népköl-
tészetben ; oda nem is idegenből kerül t s legfeljebb a próbák motívuma 
sejtet olasz közvetítést. -— Horváth János : Petőfi fogadtatása az irodalom-
ban. Endrődi Sándor Petőfi Napjai c. adat tára alkalmából vizsgálja P. 
fogadtatása körülményeit . Három Petőfi-tipus alakult ki a kor köztudatá-
ban s mindegyik hamis, vagy fogyatékos. Az elsőt, melyet a cikk ál-
Petőfinek nevezett, i f júkori kiforrat lanságában és Vahot segédletével maga 
a költő hozta forgalomba, s barátainak bohémkedő, pajtáskodó magaszta-
lásai még erősebben megrögzítették : egy könnyelmű, léha, csavargó, dor-
bézoló, betyáros, komédiásköltő képe ez, s a rosszindulatú, konzervatív 
kr i t ika körömszakadtig ezt a Petőfit lá t ja s ostorozza még akkor is, mikor 
költészet e már megtisztult a kezdet túlzó, kötekedő kinövéseitől ; emiatt 
ért i végzetesen félre a Helység Kalapácsát s kovácsol vádat ellene lírája 
legeredetibb újdonságaiból : személyes jellegéből s egyszerű, fesztelen mo-
dorából. Másik a népköltő-typust, melynek lehetett némi jogosultsága a 
népdalok éveiben (1843/44), amelyet azonban a költővel rokonszenvező, jó 
indulatú kri t ika túlságosan előtérbe állított s vakon fenntar tot t még akkor 
is, mikor Petőfi m á r rég túlhaladt fejlődése tulajdonképeni «népies» sza-
kaszán ; e i ipusban való elfogultsága közben alig-alig muta to t t rá lírája 
más, egyéni sajátságaira. A harmadik t ipus csak továbbvitele a második-
nak s nem volt alaptalan, mikor élete utolsó éveiben egyre hevesebben 
kezdett résztvenni a politikai élet küzdelmeiben ; így, mielőtt, annyi téves 
megvilágítás után, a tiszta irodalmi szempont érvényesülhetett volna meg-
ítélésében, politikai költő hírébe ju t s ez a megállapítás is kelleténél to-
vább raj ta szárad. — Ritoók Emma : Lukács György könyvét (A modern 
dráma), Alszeghy Zsolt: Császár Elemér Ányos-életrajzát, Waldapfel János 
a Schuschny-emlékkönyvet ismerteti . 
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Debreczeni Protestáns Lap. 1913. évf. 7—9. sz. — Kardos Albert: 
Csokonai és Rousseau. Felolvasás a debreczeni Csokonai-Kör ünnepi ülé-
sén. Csokonai nagyon vonzódott Bousseauhoz s verseit átszőtte a nagy 
francia bölcselő érzéseivel és gondolataival. Kardos Albert általánosságban 
szól a rousseaui vonásokról, melyek Csokonai életében és költészetében 
egyaránt feltalálhatók. «Amint életének minden nevezetes fordulóján ott 
talál juk Bousseaut, legtöbbször veszedelembe sodró hatással, költői mun-
káinak legfőbb csoportjaiból is ki-kiérzik Rousseaunak egyik vagy másik 
világirodalmi alkotása.» Szerelmi l írájának szentimentális íze az Új Héloiz-
zel van érzelmi közösségben és stílusrokonságban. Természetszeretete és 
magánykedvelése is rokon Bousseauéval. Legrousseauibb költeménye a 
Tihanyi Ekhóhoz. 

Egri Egyházmegyei Közlöny. 1913. évf. 4. sz. — Irodalmi gyűlés. Az 
Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület az egri főkáptalan költségén 
1000 példányban kinyomatja Mindszenty Gedeon összegyűjtött költemé-
nyeit. A kiadás kb. 4500 koronába kerül. A kötetet Szmida Viktor rendezi 
sajtó alá. 

Egyenlőség. 1913. évf. 7. sz. — Rubinyi Mózes méltánylással ismertet i 
Pollák Miksa most megjelent könyvét. (Tompa Mihály és a biblia. Buda-
pest, 1912. Kiadta az Izr. M. írod. Társ.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 3. s z .— Gálos Rezső : Day ka 
Gábor költészete (I.). A dolgozat az ellentmondást iparkodik megfejteni, 
mely D. költészetének korok szerint eltérő megítélésében mutatkozik. 
A költemények időrendjéből megállapítható : 1. hogy D. a verselést az 
iskolában kezdte, még pedig párversekkel ; 2. D. költői munkásságának 
két virágkora : Pest, 1790 és Lőcse, 1792. Utolsó verse az a töredék, me-
lyet B. Szabó Dávidhoz írt . Dayka költészete gyökereivel erősebben nyúlik 
a latin klasszikusok talajába, mint Virágot és Berzsenyit nem számítva 
bármelyik költőnké. Első magyaros formájú verse : A nemzeti öltözet 
című. A francia hatás is k imutatható költeményein, valamint működésén 
a Kazinczyé. Virágkorából való műveiben igazi élményekből fakadó érzések 
szólalnak meg. Anakreoni dalai főkép a német költők hatása alat t kelet-
keztek. Fontos és szerző szerint eddig ismeretlen adat, hogy Dayka Ovid-
és Colardeau-fordításain kívül még a heroidák egész sorának megírására 
és lefordítására gondolt. — Borbély István : A legrégibb unitárius templomi 
énekeskönyvek (1566—1607). A Dávid Ferencnek tulajdonítot t énekeskönyv 
nem az övé. D. F. ugyanis nem szerkesztett, nem adott ki uni tár ius 
templomi énekeskönyvet. A magyar unitáriusok legelső templomi énekes-
könyve a Hoffhalter-féle nyomdából került ki 1566-ban. Másik megállapí-
tása szerzőnek, hogy tévedés a Batthyány-kodexet unitárius Gradualul 
fel tüntetni . — Gálos Rezső Csipak Lajosnak Hora t ius hatása az ó és ú j 
klasszikus iskola költőire (Kolozsvár, 1912) c. munkájá t , Alszeghy Zsolt 
Király Györgynek Szép Ilonka, Kristóf György pedig Leffler Bélának 
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Petőfi Svédországban, Kovács Antalnak, Petőfi véleménye a magyar írók-
ról és Веке Boldizsárnak Petőfi hazafias lírája c. dolgozatait ismertetik. 
(E müvek ismertetését 1. folyóiratunk 1912. évf 446. és 137. 1.) — Fest 
Sándor a Ben Jonson műveiben található magyar vonatkozásokról ír 
(Esztergom 1595-iki ostroma, Beth len Gábor említése). — Trostler József 
szerint Petőfinek E s t c. verse emlékeztet Bürgernek Das Dörfchen с. köl-
teményére. — György Lajos regény- és drámairodalmunk történetéhez 
közöl adatokat. — Elek Oszkár Garaynak A két holló c. költeményét egy 
skót népballadával veti össze. — Benigny Gyula Arany J. egy ismeretlen 
verse c. cikkében kimutatja, hogy a nagy költő a Bolond Is tók első 
70 szakának sa j tóhibá i t versben javí tot ta ki. E vers megjelent a Csokonai 
Lapok 1850. évf. 29. sz.-ban. 

Grafikai Szemle. 1913. évf. 2. sz. — Gondos Ignác: Ki szedte a Nem-
zeti Dalt? Valahányszor egy öreg nyomdász eltávozik az élők sorából, 
napilapjaink mindannyiszor tele vannak azzal a hírrel , hogy az elhunyt 
szedte 1848 márc ius 15-én Petőfi Sándor Nemzeti Dalát . Cikkíró, Fir t inger 
Károly nyomdászszakíró adataira támaszkodva, legvalószínűbbnek tar t ja , 
hogy a vezető szedő Malatin Anta l volt, a későbbi kalocsai nyomdatulaj-
donos. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Dalt n e m azon 
a sajtón nyomták, melyet a Petőfi-házban őriznek. Ezzel a préssel a tizen-
ké t pontot nyomták s nem a Nemzet i Dalt ! 

Huszadik Század. 1913. évf. 2. sz. — Braun Hóhért: Goga Oktavián 
a magyar kultúráról. Közli magya r fordításban a Goga-féle cikket (folyó-
i ra tunk II. 120.) s néhány megjegyzést fűz Goga fejtegetéseihez annak 
bizonyítására, h o g y minden ku l tú ra kialakulásában döntő jelentőségű az 
idegen elem. «Hogy miféle elvi különbség volna — a magyar i rodalomra 
vonatkozólag — a negyvenes évek tót-német (Petőfi, Vahot, Greguss) és 
a mai zsidó kultúrinvázió közt, nehéz megérteni.» 

Kalazantinum. 1913. évf. 6. sz. — Piros Kálmán: Vass József emléke-
zete. A jeles p iar i s ta történetíró (1813—1873) rövid életrajza. — Bíró 
Vencel: Vass József mint történetiró. Bészlet a szerzőnek az Erdélyi 
Múzeumban megjelenő nagyobb dolgozatából. 

Katholikus Szemle. 1913. évf. 3. sz. — Bittenbinder Miklós ismerteti 
Sziklay Ferenc programmértekezését . (Arany János magyar verselése. 
Fehértemplomi áll. főgimnázium. I sm. folyóiratunk : I. 447.) 

Keresztény Magvető. 1913. évf. 1. sz. — I f j . Biás István közli Sófalvi 
Józsefnek gróf Teleki Sámuel erdélyi kencellárhoz írt levelét, mely a 
"Walchius- és Bod Péter-féle un i tá r ius egyháztörténetről szól. (1776.) 

Literarisches Echo. 1913. évf. márc . 1. — Richard M. Meyer : Essayisten. 
Több essaygyüjteményt ismertet s közöttük Lukács György könyvét (Diet 
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Seele und die Formen. Berlin, 1912.). Dicsérettel szól róla s mesterével, 
Kassner Budolffal hasonlítva össze a szerzőt, megállapít ja, hogy Lukács 
világosság és szellemesség dolgában fölötte áll a miszt ikus nyelvű néme t 
essayistának. — Gálos Rezső elismeréssel ismerteti Bayer József érteke-
zésének eredményeit. (Schiller d rámái a régi magyar színpadon és irodal-
munkban. Budapest, 1912.) 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 2. sz. — Bittenbinder Miklós i smertet i 
Czeizel János értekezését. (Goethe és Kazinczy. 1912. Különnyomat a 
Heinrich-emlékkönyvből.) 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 2. sz. — Szily Kálmán: Elnöki megnyitó-
beszéd. (A M. Nyelvtud. Társ. 1913 január 21-ikén tar tot t közgyűlésén.) 
A Calepinus-szótár magyar adatainak élesszemű mérlegelésével s nyomról-
nyomra haladó mintaszerű módszerességgel megállapítja, hogy az 1585-iki 
tíznyelvű Calepinus magyar munkatársa nem Szántó (Arator) István, ha-
nem Laskai Péter volt, ki két más-más nyelvjárású erdélyi tanulót szólí-
tott fel segítőtársul. — Erdélyi Lajos : A Gyulafehérvári Glosszák. A kéz-
irat újabb alapos megvizsgálásának eredményei. Az állítólagos szerző 
sokat vitatott nevét — Yatakai, Üjtatai, Yatai —- ma semmiképen sem 
lehet megállapítani, a névírásból a legérzékenyebb lemez sem tud kihozni 
semmit ; különben is már Var jú szerint is a név írása merőben külön-
böző a codexétől, tehát nem a szerző aláírása, h a n e m mint az Irodalom-
történet folyóiratszemléje (I. évf. 274. 1.) helyesen gyanította, csak a 
könyv tulajdonosáé. Varjú közlése nem egészen hibátlan, ezért a szöveget 
a cikk újra közli betűhíven. Végül megállapítja, hogy ezek valóban verses 
glosszák : az I . és I I , glossza u. i. az eredetiben is versalakban van írva, 
külön is ki tüntetet t kezdőbetűkkel : anagrammal, s van végcímük is. — 
Jakubovich Emil: XV. századi magyar fohászkodást közöl egy 1449-iki 
oklevél hátáról . Mindössze huszonhárom szó. 

Magyar Nyelvőr. 1913. évf. 2. sz. — Simonfi János: Az irodalom szó 
története. Bemutat ja a «literatura» szó magyar í tásának korábbi próbáit : 
írás, tudomány, deákság, író mesterség, írástudás, írsa, könyvészet. Az 
irodalom szó legelőször Szemere Bertalan Utazás Külföldön c. kétkötetes 
útinaplójában (1840) fordul elő, a literaturával vegyest, mint határozot tan 
Szemere Bertalan szóújitása. Bizonyítja ezt, hogy mikor először él vele, 
a nyelvújítók szokásaként rekeszbe iktatja a la t in szót, a magyar í to t t ra 
pedig betűritkítással hívja fel a figyelmet. Ez első mondat a «Páris, Feb-
ruár' 26-án, 1837» keltezésű 49. fejezetben az I . köt. 200. lapján olvasható 
s így hangz ik : «De midőn az irodalom (literatura) az élettel szorosan 
egybefűződik, némely pontokban elveszti t isztaságát s művei szent ihlet 
nélkül gyárilag készíttetnek.» — Rubinyi Mózes ismerteti a Melich ki-
adásában megjelent két legrégibb magyar nyomtatványt . — Szinkovich 
Jenő néhány magyaros és költői kifejezést közöl Bacsányi kiadatlan költe-
ményeiből. 

Irodalomtörténet. 16 
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Nyugat. 1913. évf. 4. sz. — Móricz Zsigmond: Az Bétsi Susánna. 
Színdarab egy felvonásban. (Minket csak annyiban érdekel, hogy megírá-
sához Balassa Bálintnak egyik költeménye adott ötletet. Balassa e kis 
színdarabban Hazafi Verái Jánosként hat, ki mindenre versben válaszol.) 

U. i. 5. sz. — Ignotus: Magyarság és irodalom. (Bevezető a Nyugat 
márc. 2. matinéján.) Goga Oktaviánnak az elzsidósodott magyar irodalmat 
becsmérlő nyilatkozatára reflektál : «a zsidó faj iság semmivel sem alább-
való (a művészetben) akár a román , akár a francia, akár a magyar faji-
ságnál — s . . . a zsidó elvegyülés époly meggyarapodása a magyar irodal-
miságnak, min t a Disraeli pol i t ikája volt az angol fajiságnak.» (Művészet-
nek csakugyan mindegy lehet, hogy milyen fajiság nyilatkozik meg benne ; 
de talán a fa j iságnak nem egészen mindegy, hogy milyen a művészete. 
Tény az, hogy Goga Oktavián biztató reményt mer í t a mai magyar iro-
dalom szemléletéből a saját fa ja részére : nem fél többé egy specifikus 
magyar kul túra magyarosító hatásától .) 

Országos Középiskolai Tanáregyesilleti Közlöny. 1913. évf. 13. sz . -
Vida Sándor : Néhány megjegyzés a magyar irodalomtörténet tananyagá-
nak beosztásához. Cikkíró szerint ajánlatos volna a középiskolai magyar 
irodalomtörténet taní tási anyagának felcserélése oly módon, hogy a VII-ik 
osztály tanulja az ú j irodalmat, a VIII- ik osztály a régit. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1913. évf. 7—10. sz. — Pruzsinszky 
Pál : Bod Péter és munkái. Folytatólagos cikksorozat Bod Pál születésének 
kétszázéves fordulójára. 

U. i. 8. sz. — Pruzsinszky Pál: A Hcidelbergi Káté 350 éves jubi-
leuma. 1563-ban nyomatta ki I I I . Frigyes pfalzi választófejedelem a neve-
zetes kátét, mely rendet hozott a reformátusok hitbeli felfogásába. A káté 
több német h i t tudós közös munkája volt. Nagy gyorsasággal terjedt el minden-
felé. Szövegét 1567-ben a debreczeni református zsinat is elfogadta s tíz 
év múlva megjelent magyar fordí tása is. (A keresztyén hitről való tudo-
mánynak rövid kérdésekben foglal tatot t sommája. Pápa, 1577.) Ettől kezdve 
nagyon sok újabb kiadása és több ú j fordítása. A nevezetes könyv mind 
nálunk, mind a külföldön nevezetes tényezőjévé lett a kálvinista öntudat 
megszilárdításának. «Egyes lapjait az aranynak tonnáival sem lehet meg-
fizetni» : így nyilatkoztak róla m á r 1618-ban a zsinatról hazatérő angol 
teológusok. Azóta «századok nemzedékei merí tet tek belőle tudományt s 
megtanul ták belőle azt, ami az életben, a halálban az egyetlen vigasztalás». 

Sárospataki Református Lapok. 1913. évf. 6. sz. — Novak Sándor sze-
r in t Kiss Ernő Szemere életrajza (Szemere Bertalan. 1912) egyike ú jabb 
irodalmunk legkomolyabb és legszámottevőbb jel lemrajzainak. Ugyani t t 
egy másik bíráló, Sz. G. helyreigazít ja e műnek a sárospataki iskolára 
vonatkozó néhány tévedését. (Ism. folyóiratunk : I I . 48.) 

U. i. 8. sz. — Végh János : Megjegyzések Császár Elemér 1912. évi 
dec. 2-iki akadémiai előadására. (V. ö. folyóiratunk : I I . 176.) Helyreiga-
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zítások és cáfoló adatok Császár Elemér akadémiai értekezésének azon 
tételéhez, hogy a XVIII . században 1760-ig nem lehet szó német hatásról , 
mivel a két nemzet közt nem volt meg a nyelvi érintkezés lehetősége. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 2. sz. — Czóbel Ernő : Greguss és a 48-as 
forradalom. Cikkíró rámutat a r ra , hogy Greguss Ágost életéből életírói 
állandóan kifelejtik azt a h á r o m esztendőt, melyet az 1848-as szabadság-
harc előtt Szarvason töltött. Greguss, mint szarvasi tanár, szabadelvű kor-
társai t messze maga mögött hagyó radikalizmussal izgatott a társadalom 
felforgatása mellett s nemcsak a rendi , hanem a polgár i társadalom alapjai t 
is kikezdte. Azok a versei, melyeket cikkíró közöl, lázító, fo r rada lmár 
versek. Dicsőíti Dózsa Györgyöt, megvetéssel szól a nemességről, gyűlö-
lettel fordul a papság ellen. A későbbi kényes ízlésű, szelíd lelkű, vallásos 
kedélyű esztétikus ebben az időben még úgy látta, hogy három zsarnoka 
van a népnek : a nemes, a pap és a gazdag ember. «Míg ők lesznek, addig 
nem lesz szabadság.» 

Századok. 1913. évf. 2. sz. — Vértesy Jenő méltánylással i smer te t i 
Császár Elemér Ányos-életrajzát. (Ányos Pál. 1912.) 

Új Élet. 1913. évf. 1. sz. — Beöthy Zsolt: Egység a műalkotásban. 
Előadás a Fővárosi Pedagógiai Szemináriumban. A költői olvasmányokról 
és ezek magyarázatáról pedagógiai és esztétikai szempontból. Magyarázza 
a műalkotások belső egységét. A költői példák közül szól Arany Toldijá-
ról, Vörösmarty Szép I lonkájáról , Petőfinek Anyám Tyúkjáról és a Szó-
zatról. «A költői olvasmányok tekintetében ál talában ez a főfeladatunk : 
tápláljuk és irányozzuk a gyermek fogékonyságát ; mélyítsük élvezetét ; 
tágítsuk élvezetének körét ; egyszerűen éreztessük vele a költészet erejét, 
í g y végezzük leghelyesebben tan í tó és nevelő munkánka t egyaránt.» 

Uránia. 1913. évf. 3. s z .— Vasadi Balogh György : A haldokló népdal. 
Tárca arról, hogy a magyar népdal milyen szép s hogy a magyar nóta ki-
veszőben van. Ma már a falusi parasztgyerekek is kabaré-dalokat énekelnek, 
a régi t anya i életmód megváltozott, a pásztorokból és földművesekből el-
keseredett gyár i munkások lettek, a népies poézist megölte az élet gondja. 

Vasárnapi Újság. 1913. évf. 7. sz. — Beöthy Zsolt: Eötvös és Szalay. 
Kisfaludy-Társasági elnöki megnyi tó . Eötvös humanizmusa a demokráciái 
elv diadalának, Szalay his tor izmusa a kiegyezés sikerének lett ha ta lmas 
tényezőjévé. — Zuboly : Százötven éves magyarországi hírlap. Végigpillan-
tás a Pressburger Zeitung tör ténetén. Miért épen németnyelvű lap dicse-
kedhet ily hosszú élettel ? A magyar nyelvű h í r lap többé-kevésbé mindig 
rebelliskedett a hatalommal : a cenzúra tehát n e m kímélte. H a meg túl-
ságosan alárendelte magát a hatalomnak, publ ikuma hagyta a faképnél. 
A német l apnak ellenben közönsége is, poli t ikája is mérsékeltebb volt s 
gutgesinntségét a kormányok is honorálták. 

16* 
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Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 19Í3 febr. 22-én 
választmányi ülést tar tot t . 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Ágner Lajos, Alszeghy 
Zsolt, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Bajza József. Binder Jenő, Császár 
Elemér, Császár Ernő, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Horváth János, Király 
György, Papp Ferenc, Pintér Jenő, legifj. Szász Károly, Szinnyei Ferenc, 
Tolnai Vilmos, Vargha Dámján, Versényi György, Vértesy Jenő, Viszota 
Gyula és Weber Arthur . Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Titkár jelenti, hogy Bada Is tván dr., 
pápai prelátus, veszprémi őrkanonok, Hajdú Tibor dr., pannonhalmi főapát, 
Óvári Ferenc dr., országgyűlési képviselő és Békefi Bemig dr. zirci apá t 
alapítótagul jelentkeztek. Örvendetes tudomásul szolgál. 

Titkár bemuta t ja a legutóbbi tagajánlásokat. Jelentése alapján rendes 
taggá választattak : Ady Endre, író, Budapest (aj. Pintér Jenő) ; Alapi 
Gyula, vármegyei levéltárnok, Komárom (aj. Császár Elemér) ; Ebergényi 
Miksa, papnövendék, Esztergom (aj. László Dániel) ; Kepes Ilona dr., polg. 
leányisk. tanár , Bpest (aj. Bubinyi Mózes) ; Bar tha György dr., kegyesr . 
főgimn. tanár, Bpest (aj. Tordai Ányos) ; Thury Zsigmond, ref. főgimn. 
tanár, Szászváros (aj. Kristóf György) ; Papp Demjén, áll. főgimn. tanár , 
Makó (aj. Abaífy Béla) ; Kiszely Valéria, áll. f. leányisk. tanár, Temesvár 
(aj. Gálos Bezső) ; Nikodémusz János, ev. főgimn. tanár , Felsőlövő (aj. 
Kéki Lajos) ; Danielisz Sándor, áll. reálisk. tanár , Sümeg (aj. Király 
György) ; Künst ler Irén, áll. polg. isk. tanár, Hosszúfalu (aj. Spr inger 
Stefánia) ; Demiány Ervin, tanár, Bonyhád ; Széchy Miklós, polg. isk. 
igazgató, Hajdúszoboszló ; Paal Sándor, polg. isk. tanár , Besicabánya ; 
B. Józsa Gyula, ref. lelkész, Szilágycseh ; Pásztor Mihály tanár, Bozsnyó ; 
Timár Kálmán," gyárigazgató, Kalocsa ; Budaker Károly, igazgató, Kőszeg 
(aj. Ágner Lajos) ; Fónay Gábor, áldozópap, Bpest ; dr. Sasváry Józsefné, 
B p e s t ; özv. Alszeghy Jánosné, Nagyszombat; Szentgyörgyi László dr., 
áll. főgimn. tanár , Karánsebes ; Dréher Imre, jogszigorló, Bpest ; Potzta 
Ferenc, tanítóképző int. tanár, Kalocsa (aj. Pintér Jenő) ; Szentiványi Béla, 
kegyesr. főgimn. tanár , Nagykároly ; Csoma József és ifj. Csorna Is tván, 
földbirtokosok, Abaujdevecser ; Lékó Béla, papnövendék, Eger ; Námesy 
Medárd, cisterci r . főgimn. tanár, Székesfehérvár ; Erdőteleki Szentmáriay 
Dezső, kúriai biró, Bpest ; Jäger M. Berchmána, Orsolya r . főnöknő, Kassa ; 
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Berki Miklós dr., f. keresk. isk. tanár, Bpest ; Borbély Ferenc dr., unit. 
főgimn. tanár, Kolozsvár ; Minay Lajos, áll. polg. isk. tanár, Túrkeve ; 
Novotny S. Alfonz, prém. kanonok, a Norber t inum igazgatója, Budapest ; 
Németh Sámuel, ev. főgimn. igazgató, Felsőlövő ; Csipak Lajos dr., főgimn. 
tanár , Csikszereda ; Kádár Ferenc, főgimn. tanár , Csíkszereda ; Paulovics 
István, bölcs, halig., Bpest ; Kardos Lajos, bölcs, halig., Bpest ; Szolnoki 
János, bölcs, hall., Bpest ; Osztojics Tihamér dr., a szerb Matica főtitkára, 
Újvidék ; Székely Erzsébet, bölcs, halig., Bpest ; Feleky Károly, színigaz-
gató, New-York ; Pivány Jenő, író, Philadelphia ; Vámos Etelka, bölcs, 
halig., Bpest ; Weisskopf Lenke, bölcs, halig., Bpest (aj. a t i tkár) . 

Bendkívüli taggá megválasztatott : Szilasi Klára, bölcs, halig., Bpest 
(aj. a t i tkár). 

3. Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek : Ferenczi В., könyv-
keresk., Miskolcz ; Döme Károly, könyvkeresk., Nagyszalonta ; Teutsch 
Frigyes, könyvkeresk., Segesvár ; Blancz József, könyvkeresk., Pécs ; s a 
következő tanintézetek és könyvtárak : Balázsfalva : Gör. ka th . főgimn. 
tan . könyvt. ; Brád : Áll. polg. főisk. tan. könyvt. ; Budapest : VI. ker. áll. 
főg imn. tan. könyvt. ; VI I I . ker. áll. főgimn. fiókja ; kegyesr. Kalazantinum 
könyvt. ; Csáktornya : áll. tanítóképző int. tan. könyvt. ; Csurgó : Bef. fő-
gimn. tan. könyvt. ; Eger : B. kath. főgimn. tan. könyvt. ; F iume : áll. f. 
keresk. isk. tan. könyvt. ; Gyöngyös : Áll. főgimn. önk. köre ; Késmárk : 
Ev. polg. leányisk. tan. könyvt. ; Léva : B. ka th . főgimn. tan. könyvt. ; 
Marosvásárhely : B. kath. főgimn. és Bef. főgimn. t an . könyvt. ; Máramaros-
sziget : B. kath. főgimn. tan. könyvt. és Bef. lyc. főgimn. önk. köre ; 
Nagyenyed : Bef. tanítóképző int. tan. könyvt. és Bethlen-kollégium önk. 
köre ; Nagykároly : R. kath. főgimn. tan. könyvt. ; Nagytapolcsány : Polg. 
isk. tan. könyvt. ; Privigye : Kegyesr. gimn. tan. könyvt. ; Sopron : áll. 
főreálisk. tan. könyvt. ; Sz. Benedekr. főgimn. önk. köre ; Székelyudvar-
hely : Bef. főgimn. tan. könyvt. ; Ujverbász : Közs. főgimn. tan. könyvt.; 
Újvidék : Áll. polg. leányisk. tan. könyvt. ; Vágujhely : Izr. alreálisk. tan. 
könyvt. ; Zalaegerszeg : Áll. f. keresk. isk. tan. könyvt. ; Zilah : Wesselényi-
kollégium tan. könyvt. 

Társaságunk tagjainak és előfizetőinek összes száma tehá t 1019. 
Ebből tiszteletbeli tag : 2, alapítótag : 18, rendes tag : 628, rendkívüli 
tag : 49, előfizető : 322. Megjegyzendő, hogy oz összegezésből ki vannak 
tudva mindazok, kik mul t évi tagsági díjukat nem fizették be, viszont 
bele van értve az az át lag 50-re tehető példányszám, mely könykereskedői 
úton kerül forgalomba. 

4. Elnök a mul t febr. 13-iki választmányi ülés által kiküldött hármas 
bizottsággal (Radó Antal, Horvá th János, Pintér Jenő) való megállapodása 
folytán indítványozza, hogy a Badó Antal által javasolt irodalomtörténeti 
kalauz szerkesztésével Király György választmányi tag bizassék meg. — 
A választmány örömmel járul hozzá. Király György hálás köszönetet mond 
a ki tüntető bizalomért. 

5. Vargha Dámján jelenti, hogy az 1912 dec. 7-iki választmányi ülésen 
kiküldött jelölő-bizottság (alelnök, titkár, jegyző, Baros Gyula és Vargha 
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Dámján) a következő rendes tagokat jelöli a még be nem töltött ha t 
választmányi helyre : Babits Mihály, Balassa József, Borbély István, Ha j -
nóczi Iván, Miklós Elemér , Sehöpflin Aladár. — A választmány a jelölést 
elfogadja, eszerint ez m i n t a választmány javaslata kerül a közgyűlés elé. 

6. Titkár bemuta t j a a március 1-én tartandó első rendes közgyűlés 
p rogrammjá t . Tudomásul szolgál. 

7. Elnök indí tványára a választmány számadásvizsgálókul Tolnai 
Vilmost , Imre Sándort ós Oberle Károly t választja meg. 

8. Péntáros je lentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról s előter-
jeszt i az idei költségvetést. Jelentése szerint: «Társaságunknak az első 
esztendőben pénzügyi szempontból igen nagy nehézségekkel kellett meg-
küzdenie. Tájékozatlanok voltunk az i ránt , mennyire fog szaporodni tag-
j a i n k és előfizetőink száma s nem tud tuk még csak megközelítőleg sem, 
hogy milyen arányban fognak befolyni a tagdíjak és előfizetési összegek. 
Nagyjából elkészítettük a költségvetést, s amennyire lehetett, mindent 
megte t tünk a Társaság pénzügyeinek rendbehozására. Sajnos, bármennyire 
buzgólkodtunk is, n e m akadt Mecenásunk, aki néhány ezer korona meg-
ajánlásával megszabadított volna bennünket az anyagiakkal való küzködés 
fáradalmaitól. Annak ellenére, hogy az első évben teljesen a magunk ere-
jére voltunk utalva, az évi mérleg lezárása nem mutatkozik kedvezőtlen-
nek, sőt alapos a r eményünk arra, hogy a második évben már egy kis 
tőkét is gyűj thetünk Társaságunknak. Az idén nemcsak a Társaság elő-
készítésének, szervezésének és terjesztésének jelentékeny költségeit fizettük 
ki teljesen, hanem az összes irodai költségeket, írói tiszteletdíjakat, apróbb 
nyomtatványok költségeit és a különböző mellékkiadásokat. Sőt kifizettük 
a folyóiratnak mindazon nyomdai számláit is, melyek f. évi január hó l - ig 
átküldettek. Mély köszönettel és hálával kell e helyen is megemlékeznünk 
a vallás- ós közoktatásügyi minisztériumról, mely 2000 koronás évi segé-
lyével nagyot lendí tet t Társaságunk pénzügyein.» — A választmány a 
pénztáros jelentését tudomásul veszi, a vagyonmérleg, zárószámadás és 
költségelőirányzat tételeit megvitatja s átteszi a számadásvizsgáló-bizott-
sághoz. 

9. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Binder Jenő és Vértesy J e n ő 
vál. tagokat kéri föl s az ülést berekeszti. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság I. rendes közgyűlése. A M a g y a r 
Irodalomtörténet i Társaság 1913. évi március hó 1-én tar tot ta I . rendes 
közgyűlését. 

Elnök: Négyesy László alelnök. 
Jegyző: Kéki La jos . 
Jelen voltak : Beöthy Zsolt, elnök ; Szász Károly és Zoltvány I r én . 

alelnökök ; Horváth János , t i tkár ; P in t é r Jenő, szerkesztő ; Agner Lajos 
pénztáros és Alszeghy Zsolt, Angyal Dávid, Badics Ferenc, Balassa József, 
Bán Aladár, Baros Gyula, Bartha György, Binder Jenő, Bod Károly, Csá-
szár Elemér, Császár Ernő, Dénes Lajos, Erdélyi Lajos, Fónay Gábor, 
Fó t i Lajos, Frencz Géza, Gedai József, Gesztesi Gyula, Gönczy Is tván, 



FIGYELŐ. 247 

Gragger Bóbert, Gulyás Pál, György Lajos, H a n n o s Sándor, Havas István, 
Hegedűs István, Illés Gyula, Imre Sándor, Kappel Gyula, Király György, 
Komlós Aladár, Korpás Ferenc, Lampér th Géza, Laczkó Géza, Lengyel 
Miklós, Marczinkó Ferenc, Marton József, Melich János, Miklós Ferenc, 
Morvay Győző, Német Károly, Németh Sándor, Németné Langheim Irma, 
Oberle Károly, Orbán János, Pais Dezső, Pap Pároly, Papp Ferenc, Petri 
Mór, Prónai Antal, Reichard Piroska, Bévhegyi Rózsi, Riedl Frigyes, 
Rubinyi Mózes, Sajó Sándor, Schöner Ferenc, Sipőtz Pál, Szemkő Aladár, 
Szentpétery Imre, Szigetvári Iván, Szinnyei Ferenc, Szőts Gyula, Tompa 
Béla, Tordai Ányos, Trócsányi Zoltán, Vargha Dámján, Vargha Ilona, 
Velledits Lajos, Verő Leó, Versényi György, Vértesy Jenő, Vilner Ferenc, 
Vissnyovszky Rezső, Viszota Gyula és Zlinszky Aladár tagok. (Összesen : 82.) 
Ezenkívül számos vendég. 

1. Négyesy László alelnök az Irodalomtörténet jelen füzetében közölt 
s élénk figyelemmel hallgatott és nagy tetszéssel fogadott elnöki beszéd-
del a közgyűlést megnyit ja . 

2. Horváth János t i tkár előterjeszti az Irodalomtörténet jelen füzeté-
ben közölt t i tkári jelentését, melyet a közgyűlés tudomásul vesz s egy-
szersmind az elnök indítványára buzgó munkásságukért meleg köszönetet 
mond a t i tkárnak és szerkesztőnek. 

3. Elnök indítványára a közgyűlés szavazatszedő-bizottságul Viszota 
Gyula elnöklete alatt Baros Gyulát és Vértesy Jenőt küldi ki. A szavaza-
tok összegyűjtéséhez szükséges rövid időre elnök a közgyűlést fölfüggeszti. 
Miután a bizottság a szavazatok összeszámlálása végett a mellékterembe 
ronul , elnök a gyűlést ismét megnyit ja . 

4. Beöthy Zsolt elnök fölolvassa az Irodalomtörténet jelen füzetében 
közölt tanulmányát : A Zrinyiász magyarázatához. Az elnöklő alelnök 
indítványára a közgyűlés a legmelegebb köszönetét fejezi ki a tar ta lmában 
mély és tanulságos, formájában megkapó szépségű előadásért. 

5. Imre Sándor előterjeszti a megjelenésben betegségétől akadályo-
zott Tolnai Vilmos helyet t a számadásvizsgáló-bizottság (melynek mun-
kájában Tolnai Vilmos helyett Pintér Jenő vett részt harmadikul) jelen-
tését a Társaságnak 1912. évi bevételeiről, kiadásairól és vagyonmérlegé-
ről, továbbá az 1913. évi költségelőirányzatról. A közgyűlés a jelentést 
tudomásul veszi, a pénztárnoknak az 1912. évre a fölmentést megadja s 
egyszersmind köszönetet szavaz neki buzgóságáért. 

6. Viszota Gyula, a szavazatszedő-bizottság elnöke, kihirdet i a szava-
zás eredményét. Összesen 68 szavazatot adtak be s választmányi tagokul 
megválasztattak : Alszeghy Zsolt (61), Angyal Dávid (65), Babits Mihály 
(65, új), Balassa József (53, új), Baros Gyula (68), Borbély István (57, új), 
Császár Elemér (66), Császár Ernő (66), Csűrös Ferenc (64), Czapáry 
László (68), Czeizel János (67), Elek Oszkár (63), Endrődi Sándor (68), 
Ferenczy József (67), Gárdonyi Géza (67), Hajnóczi Iván (49, új), Hegedűs 
Is tván (67), Imre Sándor (67), Kari Lajos (60), Király György (68), Ma-
darász Flóris (67), Miklós Elemér (62, új), Papp Ferenc (67), Schöpflin 
Aladár (58, új), Szily Kálmán (68), Szinnyei Ferenc (68), Tolnai Vilmos (68), 
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Váczy János (68), Várdai Béla (67), Weber Arthur (65). Ezeken kívül sza-
vazatokat kaptak : Melich János (27), Gombocz Zoltán (16), Bán Ala-
dár (7), Birkás Géza (7), Dengi János (7), Benedek Marczell (6), Pais 
Dezső (4), Sajó Sándor (3), Kristóf György (2), Binder Jenő (1), Dénes 
Lajos (1), Fót i Lajos (1), Gagyhy Dénes (1), Galamb Sándor (1), György 
Lajos (1), Haraszt i Gyula (1), Heinr ich Gusztáv (1), Kuncz Aladár (1), 
Lengyel Miklós (1), Máté Lajos (1), Morvay Győző (1), Olgyai Bertalan (1), 
Sik Sándor (1), Tompa Béla (1) és Verő Leó (1). Elnök a megválasztotta-
kat a választmány tagja inak jelenti ki s ezzel, több tárgy nem levén, a 
közgyűlés véget ér. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1912. évi zárószámadása. 

Bevétel. 
Kor. 

1. Alapítványok 2410.— 
2. Adományok _ 400,— 
3. Tagsági 'd í jak .... ... 5071-8-2 
4. Előfizetési díjak _ „ 2181-50 
5. Kamatok 61'62 
6. Füzetek eladásából ... 75-60 
7. Vegyes bevételek 127-36 

Összesen 10327-90 

Kiadás. 
1. A folyóirat nyomtatása és szétküldése ... 3806-80 
2. Nyomtatványok 545-84 
3. Postaköltség 299-61 
4. Irodai kiadások 556-87 
5. í ró i tiszteletdíjak 1962-— 
6. Könyvárusnak engedmény_ 50-85 
7. Törzsvagyonhoz csatoltatik 2410-— 
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Egy megbízott irodalmi szakértő. I f júsági könyvtára ink ügye döntő 
fordulathoz ju to t t azzal a könyvtárjegyzékkel, melyet a közoktatásügyi 
minisztér ium megbízásából Szemák István áll í tott ö s sze 1 : megsúlyos-
bítva jegyzékét azzal a meglepő miniszteri rendelettel, hogy csak 
olyan könyvek maradhatnak i f júsági könyvtárainkban, melyek e jegyzék-
ben megvannak ! Minthogy if j . könyvtáraink ügye szoros kapcsolatban 
van a magyar irodalmi oktatás sorsával, kötelességünknek véljük e jegy-
zékkel foglalkozni, főképen a legfelső-fokú, irodalomtörténeti oktatás (VII. 
és VIII . osztály) szempontjából. Előrebocsátjuk, semmi kifogásunk nincs 
egy ilyen kánonszerű katalógus ellen, sőt csak örömmel üdvözölhetjük a 
minisztér ium ez intézkedését : igazán itt az ideje, hogy kiszorítsuk i f jú-
sági könyvtárainkból a számtalan oda nem való m u n k á t . Az a kérdés azon-
ban, vájjon ez a Szemák-féle jegyzék megfelel-e céljának, megfelel-e első-
sorban irodalmi oktatásunk követelményeinek s régi tradícióinak. Sajnos, 
első pillantásra nemmel kell felelnünk. E jegyzék még első alakjában (1892) 
valahogy megfelelt, hiszen több kiváló szakember közreműködésével ké-
szült, mostani alakjában azonban nem haladást, hanem szomorú hanyat lás t 
jelent régi formájához képest. Csak néhány odavetett adattal akarom iga-
zolni legfeltűnőbb hiányait. Bemekíróink közül Arany Lászlónak, Besse-
nyeinek, Bolyainak, Vajda Jánosnak még csak nevével sem. találkozunk. 
Mellőzi Vörösmarty drámáit, Kisfaludy Sándor Himfyjét ; Keménytől 
Gyulai Pál, Özvegy és leánya stb., Eötvöstől a Nővérek indexre kerültek: 
Nem is szólva számos kisebb jelentőségű, de i rodalmi olvasmányainkban 
mégis csak szereplő munkáról, melyek ma m á r olcsó és megbízható, sőt 
egyenesen iskolai kiadásokban közkézen forognak, pl. a Magyar Könyvtár-
ban Katona La jos kiadványai. (Az it teni Gesía-kiadás ment azon «fertel-
mek»-től, melyek Szemákot annyi ra megbotránkoztatják.) Ujabb szépirodal-
munkkal a jegyzék bevezetésében röviden végezve (két ujságkrit ika alapján), 
hiába keresnők benne pl. Eötvös Balatoni Utazását vagy Gárdonyitól az 
Egri csillagokat, nem is szólva Herczegről (mindössze három könyve sza-
lonképes) ; ezek pedig nemcsak az ifjúság kedves olvasmányai, h a n e m sok 

1 Ifjúsági könyvtárjegyzék. A középfokú iskolák ifjúsági könyvtára i 
számára. A nagym. vallás- és közoktatásügyi miniszjterium megbízásából 
•összeállította Szemák István. Budapest , 1912. 170 1. Ara 4 kor. 
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tankönyv is szemelvényeket vett át belőlük. A magyar irodalomtörténet-
irás ép ilyen mostoha elbánásban részesül : hiányzanak Gyulai Pál kritikai 
dolgozatai, Salamon Ferenc tanulmányai, Péterfy Jenő művei, hiányzik 
Ferenczi Petőfije (de ott szerepel Máté Lajos Petőfi-drámája.) E tekintet-
ben annyira megy Szemák, hogy az Akadémiának is szemére veti, miért 
nem ad ki olyan tudományos munkákat, melyek «az iskola szükségletét 
tartanák szem előtt». Mintha egy hetedik vagy nyolcadik osztályos tanuló 
nem olvashatná tanulsággal, sőt élvezettel Carlyle, Buskin vagy Emmerson 
könyveit. Ha utóbbi időben tanári köreink ismételten hangsúlyozták a 
világirodalom klasszikusainak behatóbb olvasását, ez a jegyzék, min tha 
éppen felelni akarná rá azzal, hogy Ariosto, Beranger, Burns, Byron, Heine, 
Hugo, Lamartine, Leopardi, Longfellow, Moore, Musset, Ossian, Petrarca, 
Rousseau, Uhland neveit végkép kiküszöböli, hogy csak azokat említsem, 
kiknek művei számos megbízható fordításban forognak közkézen. Vagy 
ezeket is csak olyan másodrangú íróknak tartja, mint a 13. lapon Sacher-
Masoch és Saphir társaságában említett Prosper M.-t, ki alatt igazán nem 
tudom, vájjon valójában P. Mériméet érti-e ? Nem is szólva arról, hogy 
Schiller ifjúkori drámái (Don Carlos is!), Goethe Werther-e, Faustjar 

Lessing Nathan-ja Shakspeare legtöbb drámája még mindig ki vannak 
zárva belőle. Ha pedig e válogatás elvei után érdeklődünk, sok mindenféle 
naivitást tár föl előttünk a jegyzék bevezetése, de főképen két dolgot tu-
dunk meg belőle: 1. a szerzőnek semmiféle kellően megállapodott elvi ál-
láspontja nincsen, 2. hiányzik a kellő irodalmi és esztétikai érzéke, amit 
a fenti adatok is igazolnak. Igaz, hogy szerepelnek benne magas szempon-
tok : vallás, erkölcs, hazafiság, miknek jelentőségéhez szó se fér, de ezek 
e jegyzékben csak nevük szerint élnek : a prüdéria az, ami valójában tol-
lát igazgatja. Mert csak ez ütközhet meg pl. Shakspeare János királyában 
vagy Jókai Domokosok c. regényében ós zárhatja el a többi remekeket egy 
hetedik vagy nyolcadik osztályos tanuló elől. Ez készteti a szerzőt, hogy 
tartufei szemüvegével «pornografikus mondatokat» (sic !) hajhásszon föl 
klasszikusainkban s ezek alapján követelje az irodalmi olvasmányok reví-
zióját. (Hogy a tanterv felfogása nem tetszik neki, azt nyíltan kifejezésre 
is ju t t a t j a : sok könyvet csak azért vett föl, mert különben «összeütközésbe 
jöttem volna a tantervvel és didaktikai követelményekkel !» Bev. 9. lap. 
Vagy 1. amit Jósika regényeiről mond : «Alig van köztük egy-kettő,, 
melyek pedagógiai szempontból többé-kevésbbé nem esnének kifogás alá!» 
Annyira leköti figyelmét a kényesebb mondatok s kifejezések hajhászása, 
hogy nem veszi tőlük észre az egész műalkotás kifejezett, erős morális 
tendenciáját). Pedig nem ezek a mondatok azok, melyek az ifjúságot meg-
mételyezik, nem az erkölcse forog veszélyben, hanem igenis az ízlését, 
nyelvérzékét, Ítélőképességét sértik és megmérgezik az olyan olvasmányok, 
melyektől pedig hemzseg ez a könyvjegyzék : a német ifjúsági regény-
gyárak összes képviselői : Hoffmann. Nieritz, Höcker, Schmid teljes számban 
képvise've vannak. Miért veszi fel ezeket Szemák az ajánlott könyvek 
közé, Tűikor ezeket saját hazájukban maguk a német könyvtárak is rég 
szemttre dobták? (L. a szerzőtől is dicsért Ellendt-féle jegyzéket. Szemák 
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ellenben így nyilatkozik : «A tudományos szempontot, a munka nyelvét, 
stílusát tekintve, ereszben nem já r tunk el szigorúan. Ezen szempontok figye-
lembe vételének erőltetése nem egyéb kicsinyes fontoskodásnál. 8.1.) Mennyi-
vel fölötte áll e tekintetben a német Heinrich Wolgast folyóirata (Jugend-
schriftenwarte) s kitűnő könyvei (pl. Das Elend unserer Jugendliteratur. 
Teubner), melynek elvei ma m á r átmentek a köztudatba (1. a Rein-féle 
pedagógiai lexikon Schülerbiblioteken cikkét.) Ezek hatása alatt épen a 
remekírókban s nem a speciálisan gyermekek számára írott könyvek-
ben keresik az ifjúság legnemesebb olvasmányait. (Theodor Storm elve : 
Wenn du für die Jugend schreiben willst, so darfst du nicht fü r die 
Jugend schreiben.) Az a legnagyobb hibája Szemák új jegyzékének, hogy 
nem szakértők hozzájárulásával, s kellő irodalmi és kr i t ikai érzék nélkül 
készült. Ennek bizonyítására a már mondottakon kívül elég az Ifjúsági 
könvtárjegyyzék c. folyóirata bírálataira hivatkoznunk. Ilyen körülmények 
között ezt a könyvtárjegyzéket nemcsak hiányosnak, de egyenesen meg 
nem felelőnek kell mondanunk. Mi magyar irodalomtörténészek, ha nem 
akarjuk, hogy belőle irodalmi oktatásunkra kár származzék, még könnyen 
segíthetünk a dolgon, a mennyiben saját felelősségünkre — ezt a jogot 
biztosítja számunkra a miniszteri rendelet — megtar tunk ifj. könyvtáraink-
ban olyan munkát, melyet nem nélkülözhetünk, de azért szót kell emel-
nünk a Szemák-féle katalógus hibái ellen, mielőtt még valamelyik túlbuzgó 
kollegánk kiselejtezi az if j . könyvtárból klasszikusainkat s beszerzi helyettük 
May Károlyt vagy Hoffmann Ferencet. 

KIRÁLY GYÖRGY. 

Levél a szerkesztőhöz. — Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! Nagyrabecsült 
folyóiratának márciusi számában sok jóakarattal emlékszik ineg a Fővárosi 
Könyvtárról, de egyúttal olyan kifogásokat is tesz, amelyekről nem sze-
retném, hogy épen jóhiszemű körökben gyökeret verjenek. Az egyik kifo-
gás az, hogy könyvbeszerzésünk egyoldalú, «mert a szociológián kívül a 
többi tudományokkal nem törődnek». Legyen szabad ezzel szemben csupán 
Értesí tőnkre utalni, amelyben ú j szerzeményeink jegyzékét szakok szerint 
közöljük. Mindenki lá tha t ja abból, hogy nem elvétve, nem is százával, de 
ezrével vásároljuk az összes, a szociológián kívül eső tudományszakok 
köréből a könyveket. Egészen pontos számadatokkal is szolgálhatok : 
1912-ben a könyvtár feldolgozott gyarapodása kitet t 7160 művet , 10,278 
darabban. Ebből a mi osztályozási rendszerünk szerint kívül esett a szo-
ciológia, szociálpolitika, közgazdaság és közigazgatás körén 2055 mű, 
2962 darabban. Én azt hiszem, hogy igen sok nagynak nevezett magyar-
országi általános könyvtár igen büszke volna, ha összes, minden szakból 
való, beszerzése ennyire rúgna. Elismerem azonban, hogy a mi összes 
beszerzésükhöz képest a nem szociológiai irodalomnak ez a hányada 
kicsiny. De a Fővárosi Könyvtár önkorlátozása a társadalomtudományokra 
céltudatosan, és azt hiszem, igen jó okokból történik. Amikor három óv 
előtt megindult a mozgalom a főváros közigazgatási könyvtárának nyilvá-
nos könyvtárrá fejlesztése érdekében, számot kellett vetnünk azzal, .'. hogy 
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Budapest olvasóközönségének könyvszükségletét mennyire elégítik ki a 
meglévő könyvtárak, és 2. m i t tehet majd anyagi és személyi erői és 
lehetőségei pontos és óvatos mérlegelése alapján az ú j nyilvános könyvtár, 
hogy lehetőleg a többi könyvtár által nem fedezett szükségletet elégítse 
ki. Az első kérdésre vonatkozó vizsgálatom lesújtó volt. Nem ismételhetem 
itt meg mindazt , amit «Emlékirat községi nyilvános könyvtár létesítéséről 
Budapesten» c ímű hivatalos előterjesztésemben erről elmondtam. De egy 
adatát itt is m e g kell, hogy emlí tsem. Ez az, hogy 1907-re nem kevesebb 
mint kilenc legnagyobb budapesti könyvtár gyarapodási számait és könyv-
beszerzési dotációját kellett összeadnom, hogy elérjem egyetlen bécsi könyv-
tár, az Egyetemi könyvtárnak megfelelő summáit . Pedig hol állott a bécsi 
Egyetemi könyvtárnak 104,000 Ii-nyi dotációja a Library of Congress és 
a British Museum Va milliójától, a Königliche Bibliothek és a Bibliothèque 
Nationale V* milliójától, stb. ! Es ha azóta valamivel javultak is a viszo-
nyok : lehet-e m é g ma is csak gondolni arra, hogy egy magyarországi 
tudományos könyvtá r a tudományok minden ágát egyformán gondozza, 
amikor olyan külföldi könyvtárak, amelyek a mieinknél tízszer-tizenötször 
nagyobb összeget fordí thatnak könyvvásárlásra, n e m tehetik ! És ezzel 
megadódott a felelet a második kérdésre is : a főváros nyilvános könyv-
tára csak az esetben teljesíthet m a j d valóságos, nemcsak színleges hiva-
tás t a budapesti könyvtárak között, ha követi azt a világszerte erősbödő 
áramlatot, hogy a legáltalánosabb keretben gondoskodván a szórakoztató 
és ismeretterjesztő irodalom terjesztéséről, tudományos részében egy szi-
gorúan körülhatárol t tudományágra speciálizálja magát . Mint fiatal könyv-
tá rnak oly szakra kellett adnunk magunkat , amelyet idáig keveset művel-
tek, de amelyben valamelyes eredményeink nekünk mégis voltak. Minek 
vennők mi pl. a technika i irodalmat, amikor az a Műegyetem szép könyv-
tá rában amúgy is megtalálható ? Vagy nem volna-e pénz- és munkapazar-
lás, azonkívül pedig teljesen reménytelen törekvés, ha mi a Múzeumi 
Könyvtár Hungaricum-gyűj teményének akarnánk versenyt csinálni ? Spe-
ciálizálódnunk kell tehát , ki kell választanunk egy oly szakot, amelyet 
mások kevésbbé művelnek és amelyben megközelítőleg a tudomány szín-
vonalán maradhatunk. És az erők célszerű szervezése érdekében propa-
gá l t am hasonló önkorlátozás és ebből folyó munkamegosztás eszméjét az 
összes budapesti tudományos könyvtárak között. Nem hiszem, hogy az a 
körülmény, hogy az 1907 óta eltelt négy év mul tán m á r csak négy nagy 
könyvtárunk számait kell összeadnunk, hogy a bécsi Egyetemi könyvtárét 
megkapjuk, változtatna a dolgon. Mer t az 1907-iki adatokkal szerepelt 
ki lenc budapesti könyvtárhoz még mindig hozzá kell csapni egy tizediket, 
hogy csak a Hofbibliothek-ét elérjük, ami 150,000 К ; és a két bécsi 
könyvtárnak, az egyeteminek és az udvar i könyvtárnak dotációja még 
mind ig nagyobb, m i n t az összes budapest i könyvtáraké együtt. Miféle 
általánosság lehet i lyen körülmények közt az, amit pl. a mi Egyetemi 
könyvtárunk 33,000 K-val elérhet, szemben a bécsinek 108,000 K-jával ? 
A stat isztika szerint lehet általános, de hogy minőségileg is az legyen, 
teljes lehetetlenség. És ugyanez áll a rány lag jóval nagyobb dotációja elle-
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nére a Fővárosi Könyvtárra is. És ezért tar tom m a is, hogy a városi 
nyilvános könyvtár tudományos részében a tá rsadalmi tudományoknak 
körére kell hogy szorítkozzék, ha tudományos igényeket akar kielégíteni. 

Súlyosabb Szerkesztő úrnak második vádja. Azt mondja Szerkesztő úr : 
«Az meg egyenesen bántó, mennyire mellőzik a magyar könyveket . . . 
Némi túlzással azt lehetne mondani , hogy e helyen egy könyvre nézve a 
legjobb ajánlólevél, ha nem magyar nyelvű.» Csodálom, hogy olyan könyv-
tárról mondják ezt, amely a legutolsó, nem egészen három év folyamán a 
következő nagy gyűjteményeket váltotta magához : Szüry Dénesnek a 
magyar irodalom első kiadásait és a reform korszak politikai i rodalmát 
r i tka teljességgel tartalmazó könyvtárát (22,000 K) ; Ballagi Gézának egye-
dül álló, több m i n t 10,000 drb-ot számláló magyar politikai röpirat-gyűj-
teményét (15,000 K) ; gróf Dessewffy Lajos hagyatékából a magyar törté-
netírás forrásmunkái t (6000 K) ; Hentaller Lajos szabadságharci gyűjte-
ményét (5000 K), és minduntalan sok kisebb gyűj teményt . Igaz, hogy eze-
ket a gyűjteményeket nyomorúságos helyiségi viszonyaink miat t törzs-
anyagunkba még be nem olvaszthattuk és azok egyelőre, bár földolgozva, 
a régi országház egy fűthetlen és csak mesterségesen világított helyiségé-
ben vannak elraktározva. Annál jogosabban uta lhatok 1912-ben törzsállo-
mányunkba bedolgozott, tehát a közönségnek is hozzáférhető, gyarapodá-
sunk számadataira. Az elmúlt évben a feldolgozott gyarapodásból 2349 mű, 
illetve 3762 darab volt magyar nyelvű, vagyis az összes gyarapodásnak 
egyharmada. Minthogy magyar könyv a szépirodalmon kívül, de beleértve 
a természettudományt, a hi t tudományt , vagy a nyelvészetet épen úgy, mint 
a naptárakat , a tankönyveket, a címtárakat stb., a Könyvkereskedők Év-
könyve szerint alig jelenik meg egy évben 1500-nál több (1911-ben kb. 1472), 
alig hiszem, hogy csak «némi túlzással is» lehetne azt mondani, hogy 
nemcsak minden, könyvtárunk keretébe tartozó magyar könyvet nem veszünk 
meg, hanem ne igyekeznénk a könyvtárnak a régebbi magyar irodalomban 
lévő hézagait is pótolni. Sőt merem azt is mondani , hogy «e helyen egy 
könyvre nézve a legjobb ajánlólevél» igenis az, hogy magyar nyelvű, mert 
sokkalta liberálisabban értelmezzük a könyvtár határait , ha magyar könyv-
ről van szó, min t az idegennyelvü könyvekkel szemben. Igen sok könyvet 
veszünk m e g csak azért, mer t magyar, egyszerűen azért, mer t többen 
olvassák majd , amit, ha idegennyelvű, i rgalmatlanul kiküszöbölünk. És 
ugyan hány könyvtár van Magyarországon, amelyben pl. 194 magyar folyó-
irat ós lap áll az olvasóknak bármikor rendelkezésükre ? Hogy amellett 
az idegen nyelvű gyarapodás kétszer akkora, min t a magyar nyelvű ! Ezzel 
szemben azt kérdem : hányszor akkora a kultúrországok irodalmi produk-
ciója, min t a magyar irodalmi termelés ? N e m kétszer, nem is hússzor, 
de kb. harminc-negyvenszer. 

Legyen szabad végül szóvá tennem egy burkolt kifogását is, amely 
ebben a mondatban nyilatkozik meg : «évi 33,000 К könyvszámlával szem-
ben a személyzeti kiadás mindössze 64,000 К». Azt hiszem nincs okunk 
szégyenkezni azért, hogy személyzeti k iadásunk «mindössze» kétszer akkora, 
mint a könyvekre kiadott összeg, mikor J . D. Brown szerint az amerikai 
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és angol könyvtárakban a személyzeti kiadás átlag pontosan 21/3-szor 
akkora, min t a gyarapítási költségek.'1 Az összes kiadásokból pedig köny-
vekre j u t Amerikában 20-2%, Angliában 15%, minálunk ellenben 23'2%. 
Természetesen sok függ a helyi viszonyoktól és attól is, hogy a személy-
zet mi t csinál : egy katalógust-e vagy hármat ; publikál-e gyarapodási 
jegyzékeket és bibliográfiákat vagy nem ; igyekszik-e az olvasóknak kezükre 
já rn i vagy sem stb. ? Általában azonban nem hiszem, hogy akár a sze-
mélyzeti kiadások legkedvezőbb aránya, akár a személyzet szolgáltatásai 
tekintetében a Fővárosi Könyvtár a la t ta maradna a magyar át lagoknak. 

Szerkesztő úr maga is dicsérettel említi meg könyvtárunk igyekeze-
tét, hogy az olvasók kívánságait lehetőleg kielégít jük és hogy a lkalma-
zottaink előzékenyek a közönséggel szemben. Az utóbbi dicséretnek, m i n t 
a könyvtár vezetője, őszintén örülök. Tény az, hogy oly előzékenységgel 
igyekszünk bánni a közönséggel, m i n t egy üzlet személyzete a vevőkkel 
és oly sa jnála t ta l nézünk egy kielégítetlen olvasó után, mint egy keres-
kedő a vásárlás nélkül távozó vevő u tán . Szeretnők azonban, ha a közönség 
minél kevésbé volna megelégedve azzal, amit könyvtárunk, sőt könyvtára ink 
általában nyú j t anak . Legvérmesebb á lmunk az az idő, amikor a napi saj-
tóban heves és kíméletlen cikkek jelennek meg könyvtáraink ellen, me lyek 
fölvilágosítanák a közönséget arról, hogy mily követelményeket lehet 
támasztani egy modern könyvtárral szemben, hogy végül összes il letékes 
köreink tennének valamit a közönség jogos fölzúdulása alapján könyv-
tára ink mostani állapota ellen. 

Bocsásson meg Szerkesztő úr, hogy válaszom ilyen hosszúra nyúl t , 
de épen a jóhiszemű közvéleménnyel szemben kötelességemnek érzem, 
hogy a Fővárosi Könyvtár körül bur jánzó babonákat olykor a tények és 
az igazság világításába helyezzem. Fogadja őszinte köszönetemet azért , 
hogy erre módot nyúj to t t . 

D r . SZABÓ ERVIN, 
a Fővárosi Könyvtár igazgatója. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Szigligeti Ede : Gritti. Eredeti szomorújáték öt felvonásban. Kiadta és 

bevezette Morvay Győző. Budapest, 1913. 167 1. Franklin-Társulat . Frankl in-
nyomda. (Olcsó Könyvtár . 1685—1688. sz. Ára 60 fill.) 

Morvay Győző az l»46-iki kiadás alapján rendezte sajtó alá Szigligeti-
nek ez egyik sikerültebb történeti színdarabját . Összehasonlította a Magy. 
Nemzet i Múzeumban őrzött cenzúrai példánnyal is, melynek jelentéktelen 
eltéréseit jegyzetekben közli a szöveg alat t . Bevezetése bő és tanulságos 
tájékoztatással szolgál s ellát a darab helyes értékelésének minden feltéte-
lével. Fest i a kort , melyben a történeti t á rgyak iránt i érzéket politikai 
okok is fejlesztették, amely azonban szeszélyes romant ikával tarkít ja a 
tör ténet i valóság ábrázolásait. Végigtekint Szigligeti korábbi történeti szín-

1 J . D. Brown, Guide to librarianship. London, Libraco 1909. 89. old. 
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művein s közös hibájokul a fiktív elem túltengését állapítja meg, ami t a 
történeti monográfiák akkori h iánya is magyaráz. Gri t t i Lajos a lakjának 
történeti ismertetése után szószerint közli Fessier megfelelő fejezetét, a 
darab tulajdonképeni forrását s ugyancsak szószerint az egykorú saj tó nyi-
latkozatait a darabról s végül, mintegy a mai ál láspont jelzéséül : Bayer 
József és Gyulai Pál véleményét. A kiadott darabnak efféle bevezetésekben 
szokásos, bő 1ère eresztett «méltatása» helyett , igen célszerűen, azon 
dokumentumok közlésére szorítkozik, melyek alapján az olvasó maga 
alkothatja meg a maga véleményét. g. gy. 

Pázmány Péter fejlődése. Köszöntő a Pázmány-serleggel a Pázmány-
Egyesület j anuá r 30-án tar to t t lakomáján. Mondotta Dudek János egyet, 
ny. r. tanár. Budapest, 1913. Itt 1. Stephaneum-nyomda. 

A feltűnően ízléses kiáll í tású füzetben legkiválóbb katholikus hittudó-
saink egyikének, Dudek Jánosnak Pázmány-jellemzését olvassuk. Dudek 
a bevezető sorok után fölveti azt a problémát, hogyan fejlődött Pázmány 
nagy férfiúvá s mi az oka, eddig még földerítetlen rejtélye, sikereinek ? 
Pázmány rendkívüli tehetségei egymagukban n e m magyarázzák meg ki-
elégítő módon nagy hatásának titkát. «Tudjuk ugyanis a köztapasztalat-
ból, hogy a legfényesebb tehetség is csak olyan, mint a növény ; még a 
legerőteljesebb sem fejtheti k i díszeit, ha megfelelő talajba n e m kerül, ha 
a körülmények nem kedveznek neki. Sőt olcsenevész, ahelyett, hogy kifej-
tené pompáját , melyre képesítve van. Megfelelő miliő kell a tehetségnek 
is, hogy érvényesülhessen.» Dudek szerint a rejtély kulcsa az, hogy Páz-
mányt Forgách Ferencz gróf nyitrai püspök fedezte föl és növesztette 
meg. Forgách nélkül Pázmány «bizonyára jeles tanár lehetet t volna a 
gráci egyetemen, vagy hazájába visszatérve, jeles hittérítő, m i n t Szántó, 
Balásffi vagy mint Bethlen Gábor kedveltje, a neves bibliafordító : Káldi 
György; de nem a magyar történet nagynevű Pázmányja.» 

Szerző előadása kissé rapszodikus. Állításai itt-ott, főleg a bevezető 
részben, jegyzetszerűen vannak egymás mellé sorakoztatva; nincsenek 
szorosabb összefüggésben egymással, nem folynak egymásból. Bántóbb 
dolog, hogy Pázmányt ok nélkül kisebbíti. Sajátszerű módon s bizonyára 
akaratlanul. Hiszen ha be tudná bizonyítani föltevését ! De egy tetszetős 
ötletet Pázmány rovására ítéletté szélesíteni s Pázmány mellé, vele szinte 
egyenrangú társ gyanánt, Forgách Ferencet odaállítani, sőt némely tekin-
tetben Pázmány fölé helyezni : ez nem történhetik a «magyar bíboros 
Cicero» nagy szellemének sérelme nélkül. Kénytelenek vagyunk megálla-
pítani, hogy a nagytudású szerző megcsuszamlott s egy példa, egy hason-
lat, egy tetszetős szónoki fogás kedvéért akaratlanul is lejjebb szállította 
Pázmányt arról a magaslatról , melyre az irodalomtörténeti és történeti 
közvélemény helyezte. A probléma s a «rejtély» megoldására csak azért 
volt szüksége, hogy beszéde második felében rámutasson fejtegetései csat-
tanójára, arra, hogy ma is vannak kiváló tehetségek, Pázmányok a katho-
likus irodalomban, de hiányzanak a Forgách Ferencek. Ez igaz lehet, de 
mire való az erőszakos kapcsolat ; mi szükség arra, hogy a katholikus 
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püspököknek szóló tanulságos lecke kedvéért Pázmány Péter, a n a g y 
tényező, Forgách Ferenc függvényévé fokoztassék le ? 

Halász Imre: Bismarck és Andrássy. P o l i t i k a i t a n u l m á n y . B u d a p e s t , 
1913. 300 1. Franklin-Társulat . Ára 6 K. 

E nagyszabású politikai t a n u l m á n y a magyar irodalomtörténet m u n -
kásait is érdekelheti azon részletek kapcsán, melyek Széchenyire, Kossuthra, 
Deákra, Eötvös Józsefre, Kemény Zsigmondra és Teleki Lászlóra vonatkoz 
nak. Magas szempontú, erős kr i t iká jú , s e mellett mégis könnyed st í lű 
összefoglalás. A k i tűnő publicista Bismarck és Andrássy államférfiúi pá-
lyájá t gondosan kidolgozott világtörténeti keretben áll í t ja az olvasó elé-
különösen méltatva a magyar és német kölcsönhatásokat. Kívánatos volna, 
hogy e nagytudású írónak régebbi dolgozatai is mielőbb mogjelenjenek 
önálló gyűjteményben. 

Croce : A tiszta intuicio és a művészet lírai jelleme. Fordította : Kiss 
Ernő. Kolozsvár, 1912. 52 1. Stief-nyomda. 

Mutatvány Benedetto Croce esztétikai fejtegetéseiből. — Kiss Ernő 
kolozsvári unitárius főgimnáziumi t a n á r magyarra fordítot ta a nagynevű 
olasz bölcselő esztétikáját (4. kiad. Bar i , 1912.) s e munká ra most bocsá-
tot ta ki az előfizetési felhívást (37 ív, ára 10 kor.). Croce esztétikája egyike 
az újabb esztétikai irodalom legkitűnőbb alkotásainak. Mindenképen kívá-
natos, hogy a magyar fordítás, melyet Kiss Ernő a m a g a költségén nyo-
mat ki, megfelelő támogatásban részesüljön, főleg a tanár i és ifjúsági könyv-
tárak részéről. 

Új könyvek és füzetek. — Anthologia az újkori görög nép költészeté-
ből. Száz görög dal. Fordí tot ta , bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Vértesy 
Dezső. Budapest, 1913. 184 1. Frankl in-Társula t . Ára 4 kor . (A kötet nye-
resége műfordító-irodalmunknak. Néhány darabját a népköltészet kutatói 
is tanulsággal o lvasha t ják ; így különösen az «Árta hídja» című mondát, 
mely nem egyéb, min t a mi Kőmíves Kelomennénk mondája . A «Kakukszó» 
meséje azonos Arany János Fülemiléjének meséjével s van olyan vers, 
mely a Kádár Katára és Bankó L á n y á r a emlékeztet.) — Imre Sándor : 
Széchenyi és a magyar nevelés jövője. Budapest , 1913. 22 1. (Különlenyo-
mat a Magyar Társadalomtudományi Szemle 1913. évf. 1. számából. Ismer-
te t tük : I I . 181.) — Olcsó Jókai. Révai-kiadás. Egy-egy szám 40 fillér. 
(111. Egy magyar költő életéből. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Baros 
Gyula. 112. A világlátott fiú. Szent Antal generális. Szinán basa. 
113. A rosszul osztozott testvérek. Nazli Hánem. A faggyúgyertya. 
114—115. Magnéta. 116 — 120. De kár megvénülni.) — Világkönyvtár. 
Bévai-kiadás. Egy-egy kötet ára 1 kor. 90 fill. (Pater Wal te r : A renais-
sance. Ford. Sebestyén Károly). 


