
A KURUC BALLADÁK. 

Thaly Kálmánnak, a kuruckor tudományos feltámasztójának köl-
temény-kiadványaiban, az Adalékokban és a Tanulmány okban van 
néhány kuruckori ballada és balladás költemény, melyek sajátszerű 
szépségüknél fogva méltán felkeltették a fogékony elmék bámulatát. 
Az Esztergom megvétele, Ocskay Lászlóról való ének, Bezerédy nótája, 
Rákóczi búcsúja (Kiállott Rákóczi) minden magyar irodalomtörténet-
ben és poétikában mint a magyar népköltészet remekei vannak ki 
emelve. 

Kiválóságuk valóban szembeötlő. Minő szenvedélyes, harcias tűz 
lobog bennök ! Milyen erő a cselekvény megelevenítésében ! Mily 
mesteri módon emelik ki ezek az elbeszélő költemények a zavaros 
harci események forgatagából ép azokat a vonásokat, melyek alkal-
matosak arra, hogy képzeletemben a többi vonás is, az egész ese-
ményláncolat kiegészítve feltűnjék ! A színezés nem "nagyon változa-
tos, de a színek égnek, mély tűz van bennök. Magunk előtt látjuk a 
győztes Eákóczit, amint hajnalhasadáskor a veres hegyoldalon fel-
nyargal Esztergom várába; látjuk az áruló Ócskáit, viszik, viszik már 
kötve paripára, nyargalton-nyargalvást — viszik már Újvárba. Látjuk 
Sárvár vidékét : « Sárvár alatt sürü berek a Csere, Leskelődő laban-
cokkal van tele» és az erdő előtt a labancok ellen küzdő Bezerédit : 
«Bezerédi híres vitéz kapitány, sarabolja-darabolja magyarán.» És 
végül látjuk Eákóczit a munkácsi sáncon, amint udvari dobosát ha-
talmas fokozatban felszólítja : «Ne azt verd, hogy mars, mars, hanem 
úgy verd, hogy rajta, rajta, rajta. Ugy verd : a föld rengjen, ég is 
visszazengjen, aki él, meghallja, sőt még aki halva, felriassza : Eajta, 
rajta, rajta !» 

Lassanként azonban, amint ezt a négy költeményt egyrészt más 
korabeli költeményekkel, másrészt az újkori magyar klasszikusok 
költeményeivel összevetettem, kételyeim ébredtek és egyre erősböd-
tek. Kételyeim, nem a költemények szépsége, hanem régisége iránt. 
Eleinte alig mertem rájuk hallgatni: hisz oly sok érv szól e szép 
költemények hitelessége mellett ! 
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Később a Thaly gyűjteményének többi balladás költeményét is 
pontosabban vizsgálva, még 5—6 költeményben véltem modern ala-
pot felfedezni. Miután pedig még újabban meggyőződtem arról, hogy 
a költeményeknek Thaly által kijelölt lel-helyei csak képzeltek vagy 
kétesek — amennyiben tudomásom szerint sem a népköltészet nem 
ismeri, sem a megjelölt levéltárak nem tudnak róluk — miután erről 
meggyőződtem, rigy gondoltam, hogy elérkezett az idő, hogy a Thaly 
közölte szóbanforgó kuruc balladák hitelességét contradictorius eljárás 
alá bocsássam, amennyiben szakkörben felfejtem kételyem okait. 

Midőn értesültem, hogy Tolnai Vilmos a Philologiai Társaságban 
felolvasást szándékozik tartani a kuruc balladák szövegének hiteles-
ségéről, a felolvasást 1 —2 nappal megelőzőleg érveimet rövidre fog-
lalva benyújtottam a M. Tud. Akadémia főtitkárságának. 

Tolnai Vilmos érvei reám nézve nagyobbrészt meglepőek voltak ; 
úgy hiszem, kutatásaink eredményei mintegy kiegészítik egymást.1 

Prioritási igényekről nem lehet szó : midőn Tolnai kitűnő cikkét 
olvastam, úgy éreztem magamat, mint egy alaguti munkás, ki midőn 
az egyik irányban dolgozik, hallja a másik irányból közeledő mun-
kás csákánycsapásait. 

Eleinte, amint említettem, Thaly Bákóczi-korabeli gyűjtemé-
nyének négy leghíresebb balladája (Esztergom megvétele, Ocskai, 
Bezerédi, Rákóczi búcsúja) keltette fel bennem azt a gyanút, hogy 
nem régiek, hanem Thaly szerzeményei. Később azonban e négy 
balladával stílus"ban és hangban rokon más hat ballada vagy balla-
dás költemény is modernnek tűnt fel. (A kölesdi harc, Német sas, 
Újváriak dicsérete, Dunántuli bujdosó, N. Bercsényi M., Balogh 
Á. nótája.) Ez az utóbbi hat költemény szépségére nézve is hasonlít 
a híres nagy balladákhoz, sőt az egyik A kölesdi harcról méltó arra, 
hogy a maga nemében az Ocskai-ballada mellé állítsuk. 

Mindent összefoglalva, a következő tíz balladára vagy balladás 
költeményre terjeszkedik ki vizsgálatom : 

Esztergom megvétele. 1706. (Thaly, Adalékok П. 117.) 
Ocskai Lászlórúl való ének. 1710. (Adalékok II. 271.) 
Bákóczi búcsúja. Kiállott Bákóczi. (Thaly, Tanulmányok 4-07.) 
Bezerédy nótája. 1707, (Adalékok П. 184.) 
Nagy Bercsényi Miklós. 1708. (Adalékok 206.) 
Balogh Ádám nótája. 1709. (Adalékok П. 261.) 
A kölesdi harcról. 1708. (Adalékok П. 247.) 
Német sas ver fészket. 1709. (Adalékok П. 268.) 

1 Tolnai Vilmos cikke megjelent : Philologiai Közlöny 1913. 408. 
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Újváriak dicséreti. 1710. (Adalékok П. 277.) 
Dunántúli bujdosó kurucok éneke. 1710—1711. (Adalékok II. 314.) 
E tíz balladás költeményről, és csakis ezekről gondolom, hogy 

egészükben vagy lényeges alkotórészükben Thaly Kálmán szerzemé-
nyei. E tíz költeményt kuruc balladáknak nevezem, ámbár szorosan 
véve nem mind ballada, de mindannyi balladaszerű. Azok a balladák» 
melyeket Thaly más gyűjtőknek már régebben kinyomatott gyűjte-
ményéből újból lenyomatott (pld. Kerekes Izsák) természetesen nem 
tartoznak vizsgálódásaim körébe. 

E méltán híres kuruc költői termékek modernsége irodalom-
történeti és lélektani szempontból egyaránt érdekes. Mért kell mo-
derneknek tartanunk, és ha azok, hogyan készültek ez óballadák ? 
Honnan való ódon színezetük? Minek tulajdonítható, hogy egyhan-
gúlag elfogadtuk és valódi meggyőződésből magasztaltuk? Minő lelki-
processus folyt le a valódi szerzőben, midőn legkiválóbb költői ter-
mékeit letagadta és másnak tulajdonította ? E kérdésekkel akarok a 
következő lapokon foglalkozni. 

Ezek a költemények azt a hatást teszik rám, hogy nem valódi 
népballadák, hanem oly költő művei, aki olvasta Petőfit és Aranyt. 
A népköltészet bennök Arany költészetének segédeszközeivel van utá-
nozva. Szerzőjük minden ügyes archaizálása mellett is mégis már élt 
a modern nagy költőink vívmányaival ; kompozíciójában, a népies 
kifejezések megválogatásában, egyáltalán a költői hatás eszközeinek 
átgondolt alkalmazásában már nem naiv népies. Nópiességében, ré-
giességében van valami tudatosság. Arany és Petőfi népiessége ehhez 
hasonló : költészetükben valami koncentrált népiesség : a népies köl-
tészet sugarait mintegy gyűjtőlencsén át egymáshoz közelítik és erő-
sítik. Az Arany és Petőfi költészete némileg idealizált népköltészet : 
a népies fősajátságok válogatva és fokozva jelennek meg bennök. 

Thalynak szóban forgó költeményeiben is valami tudatosságot, 
valami modernséget éreztem : az ódon, az archaikus elemek ép úgy, 
mint a népiesek kiszámított műgonddal vannak elhelyezve, mint a 
jeles festő művén a fény és árny. 

Vessük össze e szempontból pl. a Thaly Adalékaiban a Kerekes IzsAk-
balladát, melyet még Kriza János jegyzett volt fel, hasonlítsuk össze mon-
dom az először Thalytól közölt kuruc balladákkal, pl. Esztergom meg-
vételével, észre fogjuk venni, hogy a Kerekes Izsákban másfajta a né-
piesség : közvetlenebb, érdesebb, szilajabb, symetrikusabb szerkezetű. 

A Thaly-féle kuruc balladákban van valami modern is és talán 
ez egyik oka annak, hogy nekünk annyira tetszenek. Természetes, 
hogy a modernség vonzó, különösen régi műtermékekben. így pél-
dául régi férfiarcképek közt valószínűleg az fog nekünk legjobban 
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tetszeni, melyben az arckifejezés, a szem modernnek, már bonyolult 
lelkiélet kifejezőjének látszik. 

Ha valaki azt állítja, hogy a híres kuruc balladákat, Ócskáit, 
Rákóczi búcsúját, Bezerédy nótáját, Esztergom megvételét maga a 
balladák kiadója, Thaly Kálmán írta, bizonyára azt a kérdést fogja 
hallani : mi magyarázza ezen utánzatok keletkezését és irányát ? És 
egyáltalán tudott-e Thaly ilyen költeményeket í rni? Jelentek-e meg 
tőle, neve alatt költemények, melyeknek csak némi költői értékük 
van ? Hihető-e, hogy költői tehetsége csak névtelen műveiben mu-
tatkozott ? 

(Thaly költői fejlődése.) 

Ha Thaly költői működését meg akarjuk érteni, be kell őt állítani 
korába, a balladák korába. Thaly határozott költői tehetség volt. 
Midőn fiatal korában költői hajlamai felébredtek, fényes, vonzó költői 
sikert látott maga előtt : Arany balladaköltészetét. A ballada divatban 
volt és Thaly Arany stílusában balladákat kezdett írni. 

Korán megismerkedett a skót és skandináv népballadákkal ós a 
spanyol néprománcokkal — mindezekből magyarra fordítgat is. Tizen-
kilenc éves Thaly, midőn egy tanulmánya jelenik meg az ó-svéd balla-
dákról a Szépirodalmi Közlönyben. Amint látjuk, a népballada iránt 
nagyon korán mutatkozott szeretete és nagyon korán mutatkozott az a 
hajlama is, hogy költői álarcban, másnak nevében (most még bevallott 
fikcióként) ír verseket, például 20 éves korában ír egy ciklust «Balassa 
Bálint siralomdalai bujdosásában». A költő itt beleéli magát Balassa 
Bálint sorsába. «Te szép Magyarország, immár Isten hozzád!» Ez a 
refrainje a búcsúdalnak, melyet Balassa szájába ad, úgymint a Rákóczi 
búcsújának, melyet majd 20 évvel később mint régi kuruc balladát 
ad ki, ez a végsora : Te bús Magyarország, immár Istenhozzád ! 

Az ő ifjúkorának ideje egyszersmind a hazafias lelkesedés kora, 
melyet az elnyomás, a Bach-korszak és a reá következő vérmes nagy 
remények láza táplált. 

Az abszolutizmus szomorú éveiben az if jú rajongó lelke a leg-
nagyobb magyar szabadsághős, Rákóczi Ferenc felé fordult és 17 éves 
korában írja első költeményét a kurucok dicsőítésére (A koronczói 
harcmezőn). A 60-as évek első felében a nemes Szalay László hatása 
alatt azután mindinkább hipnotizálja őt a kuruc dicsőség. 

Hogy miképen fogta fel Thaly szerepét, mint kuruc ősök uno-
kája, arról egy költeménye tanúskodik : «Engem, Rákóczi ! híveddé 
az Ur régi kurucoknak hamvaiból támaszta fel, hogy lemossam a 
hazugságot, mit nevedre rákentek zsarnokok hízelgői s hogy nagy 
lelkedről himnuszt zengjek.» 
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1857—1861 közt Thalynak öt verskötete jelenik meg : Ne bántsd 
a, magyart, Zengő Liget (két kötet), Kárpáti Kürt, Székely Kürt. 
E mellett kezdi már a nagy kuruckor történeti emlékeit és költői 
maradványait gyűjteni. Mindjobban beleéli magát ebbe az érdekes 
korba, melynek ő majdan tudományos feltámasztója lesz : nemcsak 
gyűjti a kuruckor költői maradványait, hanem utánozza is hangban 
és tárgyban. Már 1862-ben, tehát 23 éves korában Írja « Thököly 
bujdosó híve 1691. » című szép költeményét «ódon modorban», j ieve 
alatt. E költemény annyira megtetszett Eötvös Józsefnek, hogy a 
fiatal szerzőt a Pesti Napló szerkesztőségében felkereste és oe mű-
forma továbbmívelésére buzdította». A következő évben írta «a régi 
kuruc tábori dalok» eredeti versmértékében szintén neve alatt « Thö-
köly bujdosói 1691., Énekli egy hegedös II. Rákóczi Ferenc táborá-
ban», melyet Arany J. a Koszorúban ki is akart adni, de a cenzúra 
nem engedte. Ugyanabból az évből való «Petröczy István Bujdosó 
Éneke 1699. — Régies Balassa versszakokban.» 

E költemény így végződik : 

Jó Petrőczy István, 
Magát siratozván 
Szörzé Törökországban. 

Később külön ki is adta neve alatt kötetben ezeket a költemé-
nyeket, amelyekben bevallottképen a kuruc költészet stílusát utánozza. 
(Kurucvilág, saját költeményeiből egybegyüjté Thaly Kálmán.) Ez 
ódonhangú költemények, melyeket Thaly saját neve alatt adott ki, 
arról tanúskodnak, hogy az archaizáló, utánzó költészethez volt kedve 
is, tehetsége is. 

Eleinte tehát neve alatt írt ilyen utánzatokat ; később — még csak 
egy lépést kellett tennie — annyira megkedvelte a régi kuruo stílust, 
hogy nevét elhagyta és ennek megfelelően az archaizálást még 
öregbítette, aim reá nézve most már nem járhatott nehézséggel, 
minthogy szorgalmas, lelkes tanulmányai révén mindjobban bele-
tanult a kurucvilágba. Tanulmányai és politikai szenvedélye rend-
kívüli módon fokozták költői lelkesedését, amely Rákócziban látta a 
magyar nemzeti ideált. E rajongás szülte a Thaly-féle névtelen bal-
lada-utánzatokat is, amelyekkel a kuruc szabadságharc nagy emlékét 
akarta glóriába vonni. 

Látjuk tehát, hogy már az ifjú Thaly költészetében feltűnnek a 
későbbi kurucballadák elemei ; először a népballada utánzata, másod-
szor Eákóczi korának kultusza és harmadszor, a költői álarczban, 
történeti személy nevében való érzelemnyilatkozat (Ilyenek Balassa, 
Thököly, Petrőczy István bujdosó dalai). Igaz, hogy eleinte bevallott 
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költői fikció a történeti név : később azonban a népballadák utánzását 
összeköti ezzel a történeti költészettel, mintegy összeolvasztja két 
kedvenc műfaját (az álarcos költészetet és a népballadát) a történeti 
népballadának, a kurucballadának stílusában. 

Minthogy a népballada-utánzat és a Bákóczy-kor dicsőítése annyira 
megfelelt hajlamainak, érthető, hogy a kuruc-balladák költői becsre 
felülmúlják Thaly többi költeményeit. Stílusának olyan ereje ós súlya 
van itt, mely többi költeményeiből hiányzik. Az archaikus ballada — 
ez volt a neki való műfaj, melyben jeleskedett: úgy mint vannak 
színészek, kik nem önálló szerepeikben, hanem más színészek után-
zatában virtuózok. Hasonló eset forog fenn az angol Macpherson 
költői működésében. Macphersonnak epikus utánzatai, az Ossian-
dalok a világirodalom legfontosabb jelenségei közé tartoznak, míg 
önálló, azaz neve alatt megjelent költeményei nem tettek hatást. 

Hogy különben Thalynak költői tehetsége szintén megnyilatko-
zott már ifjú korában, arra például két költemény-részietet akarok 
idézni, melyek 20 éves korából valók. 

Az első : Az erdő a vihar előtt azt a tikkadtságot festi, mely a 
zivatar kitörését megelőzi. Ki ne ismerné ennek fojtó érzését? Az 
elsötétülő ég alatt a néma forróságban levél nem mozdul, tücsök nem 
ciripel. Egy lepke szárnya legyintése nem sok, de annyi mozgalom 
sincs a bágyasztó, párás levegőben. De halljunk néhány sort a költe-
ményből, melynek politikai vonatkozása van : azt az aggasztó han-
gulatot festi, amellyel 1859 nyarán az olasz-osztrák háború döntését 
várták nálunk. 

Oly borzasztó mély csönd ez i t ten, 
Oly szívdöbbentő hallgatás : 
Bár messziről már dörg a villám, 
Bár távol már a vész csatáz. 

A rojtos lombot nem lendíti — 
Csak egy sóhajnyi fuvalom ; 
Tücsök se cirpel bokros fűben, 
Dalszó se zendül a gajon. 

Nem bolyg a páston annyi szellő, 
Mit egy lepkének szárnya hajt , 
Ölő hévségben a lehervadt 
Bózsának ajka sem sóhajt. 

De hallgatózó bokrokon át 
Suhogva száll a sejtelem . . . 
Halk szellő lebben . . . majd eltikkad, 
Elfojtá a lég hirtelen. 
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Megint a régi borzadalmas, 
Mély csend ; ijesztő némaság, 
Madár pihen, csermely se csörren, 
Nem leng a lég, n e m reng az ág. 

(Kárpáti Kürt.) 

A másik költemény részlet, melyet idézek, elmondja, hol állott 
Attilának már romban heverő erdélyi vára : 

A Eika bokros erdejében 
Bozontos bércnek tetejében, 
Hol méhra j dongja az odút, 
S vadgerlicék siralma búg ; 
A hol, ha jő szélvész, vihar •— 
Megérzi a zúgó ihar : 
Félelmesen susogva lombja 
Hogy messze-jajgat a vadonba . . 
S ha jőnek csendes éjjelek : 
Magános kür thang tévelyeg — 
A viszhang rá búsan felel, 
És feldöbörg a bércek keble 
Egyhangú mély dörgésivel. 

У / 

(A balladák egyezése egymással.) 

Az a csoport balladás költemény, melyeket a Thaly gyűjtemé-
nyében apokrifnek tartok, jelentékeny költői értékükön kívül, több 
tekintetben közös sajátságokat mutat. 

Mindenekelőtt hasonló a műfaj uk.i 
Ezek a balladás költemények Thalytól jól ismert forrásokkal 

megegyezően a kurucvilágból való történeti eseményeket adnak 
elő, minden novellistikus elem, minden lélektani bonyolulat nélkül. 
Szerelem, féltékenység, házasság, vagyonszerzés — e nagy, örök 
thémákról nem szólnak e balladák, melyeknek egyáltalán nincsenek 
női szereplőik. 

Várostrom, harci vitézség, nagy hadvezérek dicsőítése, árulás, 
győzelem és bujdosás — ezekről zeng ez az energikus költészet, mely-
nek marcona ritmusába mintha belevegyülne a trombiták harsogása 
és a kurucoknak diadalmas diabolica rajta ! ra j ta ! csatakiáltása. 

A stílus, az előadás modora hasonló : választékosan népies és 
régies ; de szerkezete átgondolt és kiszámított, mint valamely műköl-
temény. 

Közös a szóban forgó költemények csoportjában, hogy ámbár 
modern olvasóra teljesen érthetők, mégis okkal-móddal archaizálók, 
azaz ódon, zamatos kifejezésekkel vannak zománcozva. 

У 

(Székely Kürt.) 

f i 
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A legtöbb balladában valami névfelsorolás van, melyet e balladák 
sereg-szemléjének lehetne mondani: kuruc tisztek, kuruc ezredek 
vagy legyőzött német vezérek neveinek felsorolása. Van olyan ballada 
is, mely egy bizonyos időponton tekinti át a különböző helyeken 
levő kuruc vezérek sorsát, még pedig oly terjedelemben és oly pon-
tossággal, aminő csak hadvezértől vagy történetírótól telik. (Né-
met sas.) 

A balladáknak azonban nemcsak közös sajátságaik, hanem közös 
verssoraik is vannak. Különösen feltűnő ez a Bezerédi-balladában, 
ahol négy egymásután következő sor közül három egy más balladá-
ban, Esztergom megvételében is előfordul. 

Bezerédi. \ ' 

Villogtatja rettenetôs pallosát 
Dobot veret, fuatja az trombitát 
Mégis indul, odacsap meg h á t a t ád. 
Bolond észszel a rác magái elhívé. 

Esztergom megvétele. 
Rettenetes kardja villog a kezében — 
Verik a rézdobot, fújják a trombitát — 

Odafent az tokos csak elhívé magát. 

Az OcsA'ai-ballada és Esztergom megvétele közt szintén hidat ver 
egy sor: 

Sok anya fia borul ott fee vérrel. (Esztergom megvétele.) 

Sok ezren borultak ott önnön vérekben. 
( Ocskai-ballacla.) 

Általában feltűnő még, hogy e balladákban milyen sokat dobol-
nak, még pedig azon a hangszeren, melyet a korabeli költészet kü-
lönben nem ismer, de amely Thaly kedvenc hangszere : a rézdobon. 
A legkésőbbi balladában, a Rákóczi búcsújában már nemcsak réz-
dob, hanem rézdobos is előfordul. Eredeti költeményeiben is több 
ízben doboltat Thaly, még pedig szintén rézdobon. 

Közös sajátsága e költeményeknek még, hogy régi kéziratuk a 
kijelölt helyeken nem található vagy legalább ismeretlen. Variansaik 
sincsenek. 

(Egyezések újkori költőkkel.) 

Thaly eredeti, neve alatt megjelent költeményeinek egyik fel-
tűnő sajátsága, hogy gyakori bennök a reminiscencia híres költőkből, 
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nem egyszer szembetűnő az utánzat ; balladáiban Aranyt, népies köl-
teményeiben pedig Petőfit utánozza, átvesz e két kedvenc költőjéből 
kifejezéseket, képeket, sőt egész sorokat is. 

Néha a Petőfi-utánzat ügyesen el van rejtve, de mégis át-át csil-
lan. Thaly Kárpáti Kürt címen eredeti költeményeket adott ki 1860-
ban 21 éves korában. E kötetben van több Petőfi-utánzat mellett a 
következő, amelyben Petőfi egy ismert versének megkezdő motívumai 
ugyanabban a sorrendben fordulnak elő, de más szavakkal kifejezve. 
Első motívum : A pusztán látható gyorsan lefolyó természeti jelenségek 
felsorolása. Második : Ezeknél gyorsabb a szegénylegény. Harmadik : 
E gyorsaság illusztrálása három földrajzi példával. 

Thaly eredeti költeménye : 

1. Fu t a folyó, fut a hullám, 
Fu t a szélvész, fut a villám ; 

2. De há t még a szegénylegény 
Ezeknél is gyorsabban mén! 

3. Ma Czegléden éjszakázik 
Holnap Szeged alatt ázik 
Holnapután Debreczenbe 
Lovat árul jóhiszenbe. 

Petőfi : 

1. Gyors a madár, gyors a szélvész 
Gyors ' a v i l lám; 

2. Hanem az Alföldi betyár 
Még gyorsabb ám! 

3. Ma őkelme csikót szerez 
Kecskeméten, 
Szentmártonnál az nap át is 
Megy a réven. 
Holnap a csikót eladja 
Fej érváron stb. 
(Holnapután Becskereken van). 

E versszakokban a szavak jó része Thalyéi : de a költemény 
gerince kétségtelen Petőfitől való. Ifjúkori balladaköltészetében Thaly 
mintája Arany János volt. Aki lapozgat Thaly balladáiban, rögtön 
észreveszi ezt. Csak egy rikító példát hozok fel : 

Aranynak van a Török Bálint c. balladájában egy merész kife-
jezése, amelyben egy ikerszót kettémetszett : 

«Az ellenség, ki nyakra, ki főre 
Takarodik 

E kifejezést, melyért Aranyt Ponori Török Árpád oly hevesen 
támadta, Thaly minden kritikai aggodalom nélkül átveszi. 

«Fut az ellen ki nyakra, ki főre.» 
(Kurucvilág 97.) 

Thaly eredeti költeményeinek e sajátságát megtaláljuk a szóban 
levő Kuruc-balladákban is. Esztergom megvételében mindenekelőtt 
feltűnik két sor, melyek Aranyból valók, tehát abból a költőből, kit 
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Thaly eredeti balladáiban szeretett utánozni, még pedig ép a Török 
Bálint e. balladából, melyből egy feltűnő reminiscenciát ép az imént 
idéztem. 

Arany : Török B. 
Mire a nap mégegyszer kisütne 
Német zászló lesz oda felütve. 

Esztergom megvétele. 

Mire a fényes n a p háromszor felsütne 
H e j ! Magyar lobogó lesz oda feltűzve ! 

Valaki azzal az ellenvetéssel élhetne, hogy e két sornak valami 
közös forrása lehet valamely népdalban : csakhogy ilyen két népdal-
sor nincs, Arany e passzusa különben is erősen be van fonva a költe-
mény szövegébe, mert egy előbbeni kérdésre : Izabella királyné kér-
désére felelet. Hogy e két sor valóban átvétel Arany Török Bálint-
jából arra még az is vall, hogy e balladából van egy második remi-
niscencia is az Esztergom megvételé-ben : midőn Eákóczi hajnalhasa-
dáskor a piros hegyoldalon felnyargal Esztergom várába — ez a 
motivum utánzata annak, midőn Aranynál Török Bálint hajnalhasa-
dáskor, mikor veres az égalja, felvágtat a budai vártérre : 

Esztergom megvétele. 
Hasad az szép ha jna l , 
Piros az hegyoldal, 
Esztergom várába 
Rákóczi felnyargal. 

Török Bálint. 
Hétfő napon hajnalhasadáskor 
Veresebb az ég alja mint másszor : 
Ha jna l előtt a Sz.-György terére 
Vágtatott a magyarok vezére. 

Van ezeken kívül még egy Arany-kölcsönzés e kuruc-balladában, 
még pedig a Zách Klárából, melyet Thaly ifjúkori eredeti balladái-
ban is szeretett volt utánozni : 

«Rettenetes kardja villog a kezében.» 
(Esztergom megvétele.) 

«Rettenetes bosszúálló ka rd ja volt kezébe'.» 
(Zách K.) 

Az Újváriak dicsérete cimű költeményt, mely Thaly szerint 1710 
első felében keletkezett, Thaly állítólag a vörösvári Bákóczi-levéltár-
ban találta 1868-ban. Mennyire meglepő e költemény 5-ik versszaka : 
a labancokat 

« verik, vágják, űzik.» 
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Itt ugyancsak Thaly kedvenc hallada-költőjére, Aranyra ismerünk 

veri, vágja, üzi egyre. 
(Szibinyáni Jank.l 

Ezt annál kevésbbé tekinthetjük véletlennek, mivel a két követ-
kező sorban két nyelvújítási szó rímel, két szó, melyet nemcsak 
1710-ben, hanem még 1810-ben sem ismertek: 

«Rajta ! riadallal 
S az szép diadallal 
Egymást ők bátorítják.» 

Tán még feltűnőbb a Dunántúl bújdosó kurucok Énekében elő-
forduló reminiscentia. E költeményt Thaly. — amint elbeszéli — 
«Ungvármegyében Palóczon a gr. Barkóczy-levéltárban találta 1710— 
1711-ből való akták közt.» 

A Bakony és Ság vidékéről ezt énekli a kuruc bujdosó : 

«Hej be messzi estünk tőle !. . . 
Ha ád Is ten még oly órát 
Hogy meglátjuk az Ság ormát , 
Szülőföldünk szép határát f»' 

De hisz ez Kisfaludy Károly egyik híres költeményének utánzata : 

Szülőföldem szép határa 
Meglátlak-e valahára ? 

Hej tőled be távol estem. 

(Egyezések Thaly Költeményeivel.) 

Ha a szóban levő kurucballadákat valóban Thaly Kálmán írta, 
kétségtelen, hogy ennek — minden ügyes archaizálás dacára — a 
stílusban és a szókincsben legalább is hellyel-közzel mutatkoznia kell. Az 
ódonozott réteg alatt rá kell akadnunk Thaly sajátos költői szókincsére 
és kifejezéseire. A tárgyalás egyszerűsítése kedvéért egyelőre csak egy 
balladát : Esztergom megvételét akarom ebből a szempontból elemezni. 

Esztergom megvételében a szókincs tekintetében mindenekelőtt 
két kifejezés tűnik fel : a megbődül és a magyarfi szó. E két szó igen 
ritka, amint ezt már Tolnai hangoztatta, sőt tán nem is fordul elő 
máshol, más költeményben. 

«Hej s megbődülének Rákóczi álgyui.» 

E feltűnő ritka szó azonban ép Thaly eredeti költeményeiben elég 
gyakran előfordul. Ez Thalynak egy különlegessége, mely azonban 
egyaránt megvan ifjúkori költeményeiben és Esztergom megvételében. 
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Megbődül néha a bőgő (Kárpáti kürt 84) 
Bődülnek ágyúink (Kurucvilág 130) 
Rábődült az ágyú (Kurucvilág 130). 

A másik ritka feltűnő szó, a magyarfi : 

«На kérded : ki írta ? Egy igaz magyarfi.» (Esztergom megvétele.) 

E kifejezés előfordul tréfásan egy régi költeményben, melyet Thaly 
adott ki a Vitézi Énekekben. Tán ennek alapján használja Thaly 
komolyan egyik, neve alatt megjelent költeményében : 

«Igaz magyarfi vagyok én.» (Kurucvilág 63.) 

Kétségtelen, hogy e két r i tka szó előfordulása az idézett helyeken : a 
kuruc balladában egyrészt, Thaly költeményeiben másrészt igen feltűnő. 

A kuruc balladának azt a motívumát, hogy Eákóczi hajnalkor fel-
lovagol a várba, Thaly, amint az imént említettem, Arany Török 
Bálintjából vette. A szavak azonban, a kifejezés mellyel e motívu-
mot lefesti, előfordul eredeti if júkori költeményeiben is. 

Esztergom megvétele : 

Hasad az szép hajnal, 
Piros az hegyoldal. 

Thaly költeménye : 

Hasad a szép hajnal (Székely kürt 20) 
Yeres a zsibói hegyoldal (Kurucvilág 79). 

Az egyezés itt is szembeötlő. 
Esztergom megvételének első sora így hangzik : 

«Sebes víz a Garam, siet a Dunába.» 

Ezt a megkezdő motívumot : egyik folyam a másikba szakad, 
szereti Thaly eredeti elbeszélő költeményeiben is. 

• Árad az Olt vize, úgy foly a Dunába» (Székely kürt 20) 
«Hol sárga partok közt a Rába suhogva omlik 
és karába dől a Marcalnak.» (Kurucvilág 57) 

Eákóczi sátora kerek dombon áll a kuruc ballada szerint. Thaly 
eredeti költeményeiben is rendesen a kerek jelzőt használja a domb 
vagy halom szó előtt. 

« Kerek halmon áll Tuhutum sátra.» (Székely kürt 52) 
«Egy kerek domb tetőjén kémlel (Kárpáti kürt 140) 
«Orhalom volt ez a kerek domb.» (Kárpáti kürt 140) 
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A kerek jelzőben ugyan nincs semmi feltűnő, de hogy ennyiszer 
használja egy költő, ez tán jellemző stílusára. 

Valószínűleg Arany Zúch Klárájának hatása alatt (melyet külön-
ben is szeretett utánozni) használja Thaly ifjúkori költeményeiben 
többször e kifejezést : rettenetes kardja. 

íRettenetes kardját honfivérbe mártja.» (Ne bántsd 125) 
«Megcsörgeti rettenetes kardját.» (Ne bántsd 204) 

A kuruc balladában is 

Rettenetes kardja villog a kezében. 

Látjuk : egyetlenegy kuruc balladában is elég kisebb-nagyobb egye-
zés található Thaly költeményeivel. 

(Egyezések Thaly gyűjteményeivel.) 
- r 

Aki néhány sort olvas a szóban levő kuruc költeményekből, legott 
észreveszi, hogy e költemények nyelve, stílusa, egyes kifejezései kü-
lönböznek a mai költészet stílusától. Ódon zománccal vannak befutva. 
Hogy a szóbanforgó költemények oly meggyőző régies hatást tesznek, 
főleg a zamatos archaikus kifejezéseknek köszönik, melyek költői érzék-
kel vannak a népies stílű szövegbe belefonva. Rég elhunyt emberek 
nyelve és érzelmei szólalnak meg : lépten-nyomon azokkal a szólások-
kal találkozunk e balladákban, melyeket a legnagyobb magyar sza-
badsághősök használtak és hallottak. 

Rákóczi-korabeli költeményekben ez nem is lehet máskép : de ha 
e költemények — amint hiszem — modernek, ki kell mutatni ezen 
régi kifejezések forrását. Honnan valók ezek az archaizmusok ? 

Bizonyítékaim láncolatában súlyt helyezek annak a körülménynek 
megállapítására, hogy a szóbanforgó (tehát kétes) kuruc költemények-
ben egyetlen egy önálló archaizmus sincs, azaz nincs bennök egyetlen 
egy ódon kifejezés, fordulat, melynek mását nem lehetne kimutatni 
Tbalynak valamely kiadványában vagy Thalynak valamely kedvenc 
költőjében, kit ő maga is idéz tanuként. Thaly kuruc balladáinak 
régies színt akart adni és természetszerűen elsősorban azokból a régi 
versekből, levelekből, okiratokból merített, melyeket legjobban ismert, 
mivel maga gyűjtötte. 

Ami tulajdon gyűjtésében különösen megtetszett neki, amit nyelvi 
szempontból érdekesnek vagy jellemzőnek tartott, azt ügyesen belefonta 
ezen utánzatok szövetébe és ilykép eredeti, ódon és magyaros színt 
és erőt adott nekik. Tekintsünk archaizáló műhelyébe ! 

A balladák archaikus szókészletében mindenekelőtt Thaly 
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költeménygyüjteményeinek (a Vitézi Énekek és az Adalékok) szótára 
tükröződik. 

Vegyünk a könnyebb átnézhetőség kedvéért ismét csak egy balla-
dát elő, Esztergom megvételét. Modern balladában szokatlan volna e 
kérdés, melyet e ballada végén találunk : 

«На kérded, ki í r ta?» 

Thaly e befejező formulában tulajdon gyűjteményének egyik da-
rabját utánozza ( Vitéz Énekek I. 389): 

• Hogyha kérdik: ezeket k i í r ta?» 

Az Esztergom megvételében a következő régies kifejezések fordul-
nak elő, melyeket Thaly részben jegyzet alakjában meg is magyaráz : 

hajduezer, tokos, berdó, Garam-torok, elhiszi magát, torpad. 
Mind e ritka vagy régi kifejezések előfordulnak a Thaly gyűjtötte 
hiteles régi költeményekben ; ő onnan csak áthelyezte. 

A hajdu-ezer a Eákóczi-korban az általánosan használt kifejezés 
volt ezred helyett és a Thaly gyűjtötte Adalékokban, valamint Eákóczi 
levelében is gyakran fordul elő. A tokos gúnyszóval többször illetik 
az Adalékok költeményei a gyűlölt németet (Sok tokosnak. Adalék 
II. 90. Az tokosnak. Adal. II. 96, 97). «Odafent az tokos csak elhivé 
magáto, így olvassuk Esztergom megvételében. Az elhiszi magát-
kifejezést (ez értelemben : elbízza magát) többször találjuk a Thaly 
gyűjteményében «Hogy ha ki elhinné magát» (Vitéz Énekek I. 95). 
Bercsényi is használja a Thalytól kiadott levelezésben : «Isten nem 
akarja, hogy elhigygyük magunkat (Rákóczi-tár II. 328). 

A legszebb két példa ilyenfajta utánzatra az Ocskay-balladában 
található. Midőn a ballada-költő Thaly a vesztőhelyre indulást festette : 

«Mikor rézdobokat megüték az vártán, 
Mikor az sipot megfújták az bástyán» (Ocskay ballada.) 

a Thaly gyűjteményében a Vitéz Énekekben található Rákóczi Sámuel-
ballada következő versszaka lebegett szeme előtt : 

Megüték a dobot a piac közepén, 
Megfuvák a sipot a torony tetején. 

Az Ocskay-ballada gyönyörű hollójelenete szintén egy népdalban 
gyökerezik, melyet maga Thaly közölt a Vitéz Énekekben (H. 395) : 

Kár volna nékem a fán megszáradni — 
Fekete két szemem hollónak kivájni. 

E sorokat Thaly azután átalakította az Ocskay-balladában oly 
nagy költészettel, mely még felülmúlja az eredeti népdalt, melyből 
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kiindult. De a Thaly-féle átalakításból is visszacsengenek az eredeti 
népdal szavai : 

— nem kár 
Szemeit kivájni fekete hollónak. (Ocskay-ballada.) 

(Egyezések Tlialy olvasmányaival.) 

De nemcsak saját gyűjteményének ódon szókincse tükröződik a 
szóbanforgó kuruc balladákban, hanem Thaly kedvelt régi költőinek 
archaizmusa is. Balassa Bálint^Gyöngjxjsi, Mikes, e három írót sze-
rette leginkább, e három íróból merítette mindazokat az archaikus 
kifejezéseket, melyeket nem tulajdon kiadványaiból vett. Oly archaikus 
kifejezés, mely nem volna e négy források valamelyikéből merítve, 
oly archaikus kifejezés, mondom, nem fordul elő a balladákban. 

Van olyan balladája is, mely egyetlen egy régi költemény archaiz-
musait tükrözi vissza. így például megállapítható, hogy Thaly abban 
az időben, midőn az Újváriak dicséreti című balladát írta, Gyöngyösi-
nek Iíemény-époszát olvasgatta : a ballada ódon kifejezései és egy 
különös jelzős kitétel Gyöngyösi művéből vannak kiszemelve. Az Új-
váriak dicséreti lyrai formája (amire Thaly maga utal) Balassa-utánzat, 
de a zamatos szavak nagyrészt Gyöngyösinek költeményéből valók, 
még pedig a Kemény-éposznak egymástól nem is nagyon távol eső 
helyeiről, az éposz egyetlenegy könyvéből. 

A költemény kettős mintáját (Ballasát és a Kemény-époszt) már 
a költemény elején tanulságosan illusztrálja egy passzus. A vitézekről 
azt énekli a ballada : 

Alattok ugrálnak 
Főlovak, vidámak. 

Itt könnyen ráismerni Balassa híres költeményének : A végekről 
egy helyére 

Jó szerecsen lovak 
Alattok ugrálnak. 

A költemény különben is magán viseli a Balassa-iskola jellegét, 
amint azt Thaly is megállapítja. Azonban e szó főlovak Balassában 
nem fordul elő ; ritka szó, a Nyelvtört. Szótár sem tudja magyarázni. 
E szó — úgy mint a ballada többi archaizmusa — Gyöngyösi 
Kemény-éböl való : 

Főló s dicsértetik mindenektől. (III. 4á) 

Néhány sorral lej ebb ezt olvassuk a balladában : A kurucok a 
németeket 

Mint forgó hab, örvény 
Körösként úgy veszejtik. 
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A Körösként ódon szót maga Thaly magyarázza ( = köröskörül) 
és Gyöngyösi Keményére hivatkozik, hol ez olvasható : 

Vigyázó strázsákkal Kőrösként állítja. (III. 2) 

A 7-dik versszakhan ismét egy feltűnő szó : 

Trombiták rivadtára 
Böppenek csoportra. 

Ez az archaizmus is Gyöngyösi ugyanazon művéből, ugyanazon 
könyvéből van ide illesztve : 

a trombita r ivada (III. 53) 

A 12-dik versszakban van egy archaizmus, melyet a Nyelvtört. 
Szótár nem ismer : Végujár fővára 

«Vitézt kedven táplálhass.» 

A Nyelvt. Szótár nem ismeri a kedven-i, pedig ott megtalálhatta 
volna, ahol Thaly találta : Gyöngyösi Kemény-époszában. A rózsák — 
írja Gyöngyösi — 

kedven viseltetnek. (Kemény II. 9.) 

kedven, azaz kedv szerint, szívesen. A balladában van még egy más 
különös, feltűnő kifejezés : A vitézség 

Vigyázó mint daru 

Ez a kifejezés is a Kemény-époszból való. 

Két vigyázó darú (III. 3.) 

Az egyik archaizmusa magyarázatának (a köröskéntnél) Thaly 
maga is idézi a Kemény-eposzt. Amint azonban látjuk, a többi 
archaizmus nagyrészt szintén e műből való : még pedig az éposz II. 
legvégéről és Ш. könyvéből. Thaly e költeményt akkor írhatta, midőn 
e két éneket olvasta : néhány (egymáshoz elég közel levő) eredeti 
vagy régi kifejezés annyira megtetszett neki, hogy velők zománcozta 
ódonra balladáját. Eákóczi-korabeli költő nem szemelhette volna ki 
ily módon ezeket az ódon szavakat, mivel természetesen nem ismer-
hette a kiszemelés archaizáló szempontját. 

Egyezések Thaly történeti müveivel. 

Feltűnő, hogy a kérdéses balladák mind oly történeti személyek-
ről szólnak, kiket Thaly mint történetíró különösen szeretett vagy oly 
történeti eseményekről, melyeket monografiaszerűen tárgyalt. Kedvenc 
kuruc hősei, kiket neve alatt írott költeményeiben is megénekelt 
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Balogh Ádám és Bezerédi. Balogh Ádámról énekel a Balogh Ádám 
nótája és Bujdosó kurucok éneke, Bezerédi hőstetteit elmondta prózá-
ban a Bottyán életrajzában és ugyanazokat dicsőíti Bezerédy nótája. 
A kölesdi harc egyik szép balladának tárgya : ugyanerről külön nép-
szerű cikket írt Thaly és még eredeti költeményt is. Ócskáiról szól 
egy ballada és e'gy egész nagy mű. Akit leginkább magasztalt törté-
neti műveiben Bercsényi, azt a Nagy Bercsényi Miklós című költe-
mény magasztalja, másik eszményképével, Bákóczi Ferenccel két 
ballada foglalkozik : Esztergom megvétele : ez Bákóczi oly fegyver-
tényét adja elő, melynek történetét Thaly maga fordította Bákóczi 
francia Emlékirataiból és Rákóczi búcsúja, melynek méla búcsúzó 
hangulatát egyik neve alatt írt költeménye is kifejezi (Szomorú ének). 
Szóval a kuruc balladák oly témákról szólnak, melyekkel Thaly a 
történetíró és Thaly, a költő egyaránt szeretett foglalkozni. 

Ha ezeket a kuruc balladákat — amint hiszem — maga Thaly 
írta, akkor eleve is föl lehet tenni, hogy Thaly a kuruc balladaköltő, 
önkénytelenül is elárulja magát : a balladákban egyes kifejezések, 
jellemző kitételek azonosak lesznek azokkal, melyeket Thaly ugyanez 
esemény tárgyalásánál tudományos történeti műveiben is alkalmaz. 

Vessünk e szempontból néhány pillantást az Ocskay-balladára, 
melynek tartalmát Thaly történeti műveiben is elbeszéli. 

A balladából és a ballada hőseit tárgyaló történeti művekből pár-
huzamos helyeket idézek. 

A ballada. 
1. Átkozva s irat ják az ő labancságát 

Verje meg az Is ten állhatatlanságát. 

Thaly történeti művei. 

Ocskayt az átkozott állhatatlanság 
labanccá tette. (Bottyán 256) 

2. Esküsznek Újvárban egymásnak kezére. (Ballada.) 
A tisztek egymás kezére megesküdtek. (Ocskay élete 334) 

3. Beleznai kétszáz labancát levágja. (Ballada.) 
Beleznai sokakat levágott. (Ocskay élete 342) 
Oeskai katonáiban Beleznai sokakat levágott. (Bottyán 256) 

4. Bácz Miska éjjel is ott környül leskődik (Ocskayra) (Ballada) 
Jávorka a kastély környéken leskődik (Ocskayra) 

(Ocskay élete 732) 
5. Hej Ocskai László a nagy dobzódástól kelj fel ! 

(Jávorka szavai a balladában) 
Jávorka értesült, hogy Ocskai a legvadabb dobzódásban töl-

[tötte stb. (Ocskay élete 732) 

Irodalomtörténet. 28 
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6. Vér elborította mind a két orcáját (Ócskáiét) (Ballada) 
«Oeskay orcáját elboritá a vér.» (Ocskay élete 736) 

7. Viszik már , viszik már Újvárba (Ócskáit) 
Jávorka fu t á r t küld Újvárba, hogy viszi Ocskayt. (Ocskay élete 738) 

8. Föltűzték a fejét a bástya fokára, 
A mely néz Nyitrára, egy nagy árbocfára (Ballada) 
«fölálllták a várnak Nyitrára néző bástyája o rmára . . , 
alig vették le Ocskay fejét a bástyafok árbocfájáról 

(Ocskay élete 763) 
9. Már Ocskai másoknak n a g y példa (Ballada) 

Ocskai L á s z l ó . . . másoknak rettentő példájára (Ocskayélete 754j 

Az egyes személyek jelzői, az epiteton ornans-ok is több esetben 
azonosak a kuruc balladában és Thaly történeti műveiben. «Serény 
Jávorkával» mondja a ballada : « serény főhadnagy Jávorka», í r ja 
Thaly Ocskay életrajzában (729), hogy pedig e részben Thaly nem a 
balladából vette a kifejezést, hanem hogy a ballada követi Thaly prózai 
szövegét mutat ja e kifejezés latin forrása: «Javorka strenuus miles.» 
(Kolinovies, idézi Thaly.) 

«Hires Rácz Miskával» olvassuk a balladában : Thaly is Bottyán 
életrajzában híresnek nevezi Bácz Miskát (197). 

Még az a nópbabona, melyet a ballada a végén Ocskaira alkalmaz : 

«Gonosz árulóknak így lészen halála 
Lelkeket világon szélvészek kergetik 
Azután pokloknak lángjára vettetik» 

e népbabona alkalmazása is Thaly egyik történeti művében gyökere-
zik. Bottyán életrajzában (31) Thaly elbeszéli azt a néphagyományt, 
mely szerint Esztergom meghalt gonosz várparancsnokának lelke viha-
ros éjszakákra a város utcáin végighurcoltatik. Ezt a népies motívumot 
alkalmazta Thaly a balladában az áruló Ocskayra. Még egész apró 
részletekben is lehet egyezést találni : Bottyán életrajzában elmondja 
Thaly, hogy a nagy kuruc hadvezér lovának neve Murza volt. Az élet-
rajz és a balladák közt sok a rokon kifejezés és vonatkozás, tehát nem 
fogunk csodálkozni, hogy e lónév is átment az egyik balladába : 

Fakó lovam a Murza 
Lajta vizét meguszsza. (Balogh Á. nótája.) 

(Esztergom megvétele és a történet.) 

Az Esztergom megvétele című ballada hitelessége ellen még 'más 
ok is szól. Thaly átkonstruálta a balladának akkor közismert főcselekvé-
nyét a maga szempontjából. 

Esztergom megvételében sok a történeti részletadat, melyek mind 
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megfelelnek a történeti igazságnak és Eákóczi Ferenc előadásának, 
mely a nagy fejedelem Emlékirataiban olvasható : a fődologban azon-
ban a ballada erősen eltér a történeti igazságtól : Esztergom várát nem 
vették be manu militari, nem vették be ostrommal. Eákóczi néhány 
hétig sikertelenül ostromolta, két-három támadása visszaveretett, sőt 
egy ostromtámadás megindult, de mindjárt abban maradt. Esztergom 
vára végül hosszabb alkudozások után kapitulált, a várőrség, mely 
csak 216 katonából állott, 1706 szept. 17:én teljes katonai készlettel 
és hat ágyúval szerződésszerűen kivonult a várból, sőt Eákóczi maga 
szeáézte meg neki a hajókat, melyek a Dunán elszállították. Mind 
a két fél célszerűnek gondolta a kapitulációt. Eákóczi azért, mert 
-attól tartott, hogy ba tovább ostromolja a várat, az ellenség segéd-
hadjai elvágják működése bázisától, Ersek-Ujvártól ; a német vár-
parancsnok pedig azért, mert látta, hogy a magyarok aláaknázzák a 
vársziklát, felmentésre pedig egyelőre nincs remény.1 

A ballada minden hű részlet mellett is a fődolgot egészen el-
térően mondja el : kétségtelen, hogy a négy-öt utolsó versszak, melyek 
szerint Eákóczi az éjjeli ostrom után hajnalban, véres küzdelem után 
mint győztes fellovagol a várba, diadalmas várostrom hatását keltik 
az olvasóban. 

Hihető-e, hogy Esztergom megvételének szerzője, ki a helyszínen 
néhány óráváf vagy néhány nappal a kapituláció után írta költemé-
nyét, mely az események hű krónikája akar lenni, hihető-e, hogy 
ennyire eltért volna az akkor általánosan ismert valóságtól ? A költő-
nek igenis van joga, az eseményeket átalakítani és eszményíteni : de 
szemtanú, ki közvetlen szemtanuknak ír, nem fog-e ily nagy mérték-
ben e szabadsággal élni. Ellenben igen érthető ily nagy átalakítás 
költőnél, ki az illető események után másfél századdal í r ja nem 
krónikás, hanem eszményítő célzattal költeményeit. 

(A kuruc balladák eredő helyei.) Valamely régi költemény hite-
lességének kérdésénél igen fontos az eredet, a lelhely meghatározása. 
Honnan szerezte Thaly a kérdéses költeményeket ? Hol találta ? Kitől 
kapta ? Hol vannak a régi eredeti példányok, amelyekből a Thaly 
közleményei valók? 

Thaly mind e kérdésekre pontosan felel. Meghatározza a levél-
tárt, többnyire a levéltárban a pontos helyet is, vagy a személyt, 
akitől kapta, az alkalmat, ha élő népdalról van szó, a vidékeket, ahol 
még ma is éneklik. 

1 Esztergom ostromára nézve lásd : Eákóczi F. Emlékiratait, Márki 
Sándor nagy művét Rákóczi Ferencről és Feldzüge des Prinzen Eugen 
V i n . 429. 

28+ 
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Amennyiben azonban utánajárhattam ezeknek az eredő helyek-
nek, azt láttam, hogy fiktívek. Igaz, hogy még városi vagy állami 
levéltárból is elveszhet egy-két okirat : de hogy a szóban levő kuruc 
balladákra nézve ily sok kijelölt lelhely csütörtököt mondjon és oly 
sok költemény eredetijei nyomtalanul eltűnjenek — az mégis feltűnő 
és alig lehet minden esetben szerencsétlen véletlen. 

Nézzük ezeket az eredő helyeket. 
Esztergom megvételéről ezt í r ja Thaly: «Esztergomban folytatott 

búvárlataim alkalmával írám ki az ottani városházán egy ugyan 
1706-ik évre szóló, rongyos bőrkötésű nagyszombati kalendáriomból, 
melynek egyik író-papiros levelére van írva. (Adalékok II. 120.) 

E «bőrkötésű könyv» nyomtalanul eltűnt. Kérésemre Obermüller 
Ferenc esztergomi tanár tűvó tette a városházi levéltárt, de nem 
találta még felemlítését sem. Később mások is keresték, szintén 
hiába. E nagyszombati kalendáriom 1706-ik évi folyamából különben 
csak egy példány ismeretes : ezt a Nemzeti Múzeum könyvtárában 
őrzik, ahol már a múlt század első felében megvolt. E példányban 
semmiféle költemény nincs bejegyezve. 

A Bezerédi-balladát (Bezerédi Nótáját) Thalynak «Szikszay Lajos 
úr, egy kemenesalji Kardoss nevű öreg nemesnél levő mult századi 
följegyzésről lemásolva, Pápáról beküldé». 

A Szikszay-Thaly-féle levelezésben (Nemzeti Múzeum) ennek a 
költeménynek felemlítését se találtam. Eredetije ismeretlen, két sor 
kivételével, mely egy népdalból van átvéve. 

A Rákóczi búcsúját Thaly mint ma is élő népdalt közli. Sze-
rinte két vidéken énekli a nép : Szeged környékén és Udvarhely-
széken. Azonban nincs ember e vidékeken, ki ezt a költeményt 
ismerné. Kálmány Lajos Szegedről, a magyar népköltészet nagy-
érdemű gyűjtője, azt írja nekem, hogy évtizedek óta keresi Szeged 
vidékén, de sehol sem hallotta e költeményt elmondani. 

A másik állítólagos lelhelyen : Udvarhelyszéken szintén nem isme-
rik. «Udvarhelymegyében — írja nekem Vikár Béla —- a legnagyobb 
és legkisebb falvakban, ahol rendkívül behatóan és hét nyáron á 
egymásután gyűjtöttem történeti dalokat, egyáltalán hirét sem hal-
lották ennek a költeménynek. A városokban sem ismerik : kizártnak 
tartom, hogy emléke sem maradt volna». 

Az\ Qx^hg/y-ballada Thaly szerint az Orsz. Levéltárban van meg, 
mint melléklete egy levélnek, melyet a kuruc Csajághy János érsek-
újvári várparancsnok Bercsényi Miklósnak Ersek-Uj várból 1710 január 
12-én írt. Thaly e levélből a következő sorokat idézi : 

«P. S. Minemő verseket fundáltanak itten Ocskairúl, — imé alá-
zatosan includáltam Excellentiádnak, pro curiositate. » 
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Az Orsz. Levéltárban pontosan rendezve őrzik a Csajághy—• 
Bercsényi-féle levelezést, amelyre Thaly hivatkozik. 

E levelezésben azonban nem találtam sem Csajághynak Thaly 
idézte levelét, sem mellékletét : a balladát. Tehát nem is elveszett 
volna a forrás, még pedig egyszerre két i ra t? 

Az idézett levelezés Csajághy és Bercsényi közt 1709 végével 
egészen megszakad : e megszakadás azonban nem véletlen. A Thaly-
tól említett időben, 1710 január 12-én Csajághy azt a levelet nem 
is írhatta, mert e napon ő már vasra verve, fogságban volt. Kemény 
fogságában, melyet Csajághy maga is felpanaszol, életét kellett fél-
tenie és bizonyára nem gondolt folklorisztikus mutatványok másolá-
sára. Thaly így gondolkozhatott : január 3-án fejezték le Ocskayt 
Érsekújváron, a népdal keletkezése, terjedése, míg azt valaki a nép 
szájáról feljegyzi, bizonyos időt kiván, legalább 8—10 napot. így 
jutott ő a január 12-diki dátumhoz, de elfelejtette, hogy ez e rész-
ben lehetetlen nap, mert Csajághyt ekkor Eszterházy Antal fogságba 
vetette.1 

A Bercsényi-balladáról Thaly azt állítja, hogy Konkoly Dezsőtől 
(I 1867) kapta, O-Gyalláról, Balogh Ádám nótáját Uzsay Ágostontól 
Csornáról, de ezeket a Thaly leveleiben még említve sem találtam. 
Az Aspremont—Bákóczi és a Barkóczi levéltárban nem jártam, így 
tehát az állítólag bennök található 2—3 költemény (Újváriak dicsé-
reti, A kölesdi harcról, Bujdosó kurucok) eredetéről nem szólhatok. 

(Hasonló külföldi példák.) Amit Thaly (feltevésem szerint) tett, 
hogy maga írt néhány balladát, melyeknek szerzőségét azután át-
tulajdonította, — arra a külföldi irodalom legtekintélyesebb irói közt 

1 Hogy Csajághy János e napon (1710 január 12.) fogva volt, kitűnik 
két levél összevetéséből. Az egyik levélben Lamprecht János ezredes érte-
síti Bercsényit Ersek-Ujvárból 1710 január 14-én, hogy Csajághy János 
«generalis Eszterházy Antal bejövetelének alkalmatosságából kemény arres-
tomba tétetett.» (Csajághy ugyané hónapban Bákóczi Ferenchez folyamo-
dott, hogy szabadítsa ki «szomorú rabságából».) E szerint Csajághyt 
Eszterházy Ersek-Ujvárba érkezvén, elfogatta. Mikor érkezett Eszterházy 
oda ? Ezt Bákóczi Ferencnek egy leveléből tudjuk meg, k i január 12-én 
azt í r ja Eszterházynak, hogy már értesült arról, hogy Eszterházy «sze-
rencsésen megérkezett Érsek-Ujvárba». Eszterházy tehát j anuá r 12-én már 
néhány nap óta volt a várban és (megérkezésekor) még 12. előtt fogatta 
el a bűnös Csajághyt (Thaly, Oeskay L. 777. és Archívum Rakóczianum 
I I I . 8.). Csajághy levelének azon Thaly idézte állítólagos P. S.-ja, mely-
ben az Ocskai-balladára utal, talán nem egyéb, mint u tánza ta egy más 
levélbeli (hiteles) levélutóiratnak, melyet Thaly az Adalékok más helyén 
(I. 176.) közöl. 
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nem ritka az analógia. Franciaország egyik jeles költője, Prosper 
Merimée, a Colomba és Carmen szerzője, ki azután a L'Académie 
française, az Institut tagja, majd francia szenátor is lett, Merimée 
mondom, kiadott 1827-ben egy állítólag illírből fordított ballada-
gyüjteményt : A guzla, melyet elejétől végig ő maga írt francia pró-
zában. A könytf Hagy hírre tett szert. Akadt egy német író, ki Meri-
mée prózáját németre lefordította, még pedig versekben, mert amint 
mondá, kiérezte a francia prózai fordításból az eredeti illir ritmust. 

Gœthe a világirodalom nagy ismerője észrevette ugyan a csem-
pészetet, de el volt ragadtatva a könyvtől és felhívta szerzőjét, hogy 
folytassa e szellemes maskarát. Feltűnő azonban, hogy a legnagyobb 
szláv költő Puskin lépre ment ós lefordított néhány «illir balladát» 
oroszra. 

Legtöbb példa ilyen epikus utánzatokra az angol irodalomban 
akad. A leghíresebb példa is angol : ]^ac£l^j^mnak_.tjilajdon szerze-
ményét, az ossiani dalokat az újkor legkiválóbb műbírái és költői : 
Herder, Goethe, Byron, Arany, Petőfi habozás nélkül Homer mellé 
állították. 

Macpherson után Angliában egész iskolája támadt a népballada-
készítőknek. Pinkerton 1781-ben Skót tragikus balladák címen gyűj-
teményt adott ki, mely már két év múlva második kiadást ért. 
Néhány év után azonban bevallotta, hogy nagyrészt ő maga írta 
ezeket az ó-balladákat. Pinkertont ós követőit maga Walter Scott 
védelmezte : «На fiatal szerző — így mondja Scott — szép költe-
ményt az ódonság álarca alatt tesz közzé, akkor ez a misztifikáció 
mégis inkább gazdagítja, semmint károsítja a közönséget». 

Walter Scott védte a népballada-készítőket, pedig egyik gyűjtő-
jét, Hoggot azzal gyanúsítják, hogy a maga készítette balladákat öreg 
parasztokkal betanultatta és elénekeltette. 

Kiderült az is, hogy azok a népballadák, melyeket a jeles régi-
ségtudós Surtees Bóbert adott Walter Scottnak és melyeket Scott 
állítólagos eredetükre vonatkozó részletes jegyzetekkel együtt nagy 
népballada-gyűjteményében közé is tett, magától a tudós gyűjtőtől, 
Surtees-től valók. E felfedezés különben mitsem ártott Surtees hírne-
vének : halála után egy tudós történeti társaság tiszteletből az ő neve 
után nevezte magát. 

Egy másik ál-népballadát, melyet egy pap, Hawker írt, Scott, 
Macaulay és Dickens hitelesnek tartották, sőt a Percy-Society 1892-
ben népballadaként ki is adta, ámbár Hawker már évek előtt be-
vallotta, hogy ő a szerzője. 

Motherwell, ki az angol népköltészetről kitűnő könyvet szerzett, 
nem tudott ellentállani a csábításnak ós maga írt egy Lovaséneket, 



A KURTJC BALLADÁK. 439 

melyről azt állította, hogy 1679-ben egy régi könyvbe jegyez-
ték bele.1 

A balladaköltészet terén, amint látjuk, épenséggel nem ritka az 
áttulajdonítás. De vannak sokkal régibb és fontosabb példák más 
irodalmi téren. Az áttulajdonítás voltakép a legrégibb irodalmi 
eljárás, tán régibb, mint a szerzőség bevallása. Az ó-testamentomi 
könyvek jórészét nem azok írták, kik a könyvekben szerzőkül meg 
vannak nevezve. A katholikus és protestáns bibliakritika egyaránt 
megegyezik abban, hogy pl. Mózes fenséges dala (Y. 32.) Mózes 
szellemében van írva, de nem tőle való, valamint a Pentateuch sem. 
A zsoltárok is csak oda vannak tulajdonítva Dávidnak és Salamon-
nak ; sem az Énekek Énekét, sem Salamon bőlcseségét, sem a már 
stoikus hatást mutató Ao/iéZeí-könyvet (Salamon-prédikátorát) nem 
írta Salamon, valamint Dániel sem Dániel könyvét. 

(Thaly jelentősége.) 

Minő következményei volnának feltevésemnek, ha igaznak bizo-
nyulna, hogy e híres kuruc balladákat maga Thaly i r ta? 

Bármilyen szépek ezek a balladák, a magyar népköltészetre nem 
volna érzékeny veszteség, ha törülni kellene sorukból e költemé-
nyeket : a magyar népköltészet nagyon gazdag : óceánjában néhány 
gyönggyel több vagy kevesebb, ez nem főfontosságú kérdés. A Thaly 
gyűjteményére nézve azonban igenis nagyfontosságú ezen kérdéses 
tíz költemény hitelessége. Ep ezek a balladák, melyek a gyűjtemény 
legszebbjei, bizonyos külön jelleget adtak e gyűjtésnek ; a Bákóczi-
korabeli népköltészet nem foglal el oly biztos helyet irodalmunk 
remekei közt, semmint gondoltuk. 

Thaly jellemének és költői tehetségének jelentősége nem csor-
bul, sőt csak öregbedik feltevésem révén. Tehetsége : mert őt kell 
ez esetben irodalmunk legnagyobb archaikus költőjének tekintenünk, 
ki oly utánozhatatlan utánzó művészettel élte magát bele a dicső 
kuruckorba, hogy balladáiban nem egy XX. századbeli tudós, hanem \ 
Bákóczi Ferencnek egy költői lelkű kortársa szólal meg. 

Thaly jelleme is nő képzeletünkben : mert kétségtelen, hogy e 
balladákat tiszta lelkesedésből a kuruckor dicsőítésére írta és (mily 
áldozat !) dicsőítésére tagadta el. Ha nem volna valódi mély Bákóczi-
pátosz e balladákban, hogyan lehetne magyarázni, hogy Thaly beérve 
közlésükkel, mint költőjük az örök névtelenség homályába akart borulni? 

1 Az angol népballada-misztifikációkra nézve lásd I . A. Far re r köny-
vét : «írod. hamisítások». 
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H á n y a n vannak kül fö ldön, belföldön, k ik m a g u k n a k tu la jdoní t -
ják, a m i t mások í r t a k és ravaszul leplezik a h iúságból elkövetett 
szel lemi csempészést. D e h a egyszer a k a d valaki, m i n t Thaly , aki 
g y ö n y ö r ű kö l teményeke t í r a szabadságér t kétségbeeső lelkesedéssel 
küzdő n e m z e t i korszak dicsőítésére és h a a z u t á n n a g y önmegtagadás-
sal l e m o n d a hí rnévről , e l tagadja m ű v é t , azt m o n d j a , e gyönyörű 
kö l t eményeke t n e m é n í r t am, a m a g y a r n é p ír ta , a kurucok í r ták, 
akkor igaza t kell a d n u n k egyik b a l l a d á j á n a k , mely befejezésül e kér -
désre : ki irta9 ezt f e l e l i : « E g y igaz magyar fi, e lh igyje akarki!» 

Szövegkritikai elemzések. 

I. Esztergom megvételéről. 

E ballada történeti forrása valószínűleg Kákóczi Ferenc Emlékiratai 
(Memoiren), melyeket R á t h Károly és Thaly Kálmán fordítottak magyarra . 
Néhány mondatot idézek, melyek a ballada történeti eseményeit tartal-
mazzák. (A római számok a ballada versszakaira vonatkoznak.) 

«Esztergom megszállására indultam. A Garam torkolatánál ütöt tem 
fel táboromat (II.). Sátorom a tábor közepén egy dombon állott, ahonnan 
be lá tha t tam ütegeimre (V.). Éjjelre elrendelém az ostromot. Az ellenség 
töméntelen gránátot ós bombát hányt a rohanókra, ami valóságos tűzeső-
nek látszott (XXII.).1 A várparancsnokot fölszólítám : adja meg a várat 
(XVI., XVII.). Mind a három erősségben egyszerre tétet tek az üdv-
lövések.» 

A monda i résznek (a dombrakásnak) forrása —- amint erre Tolnai 
Vilmos rámutatot t — valószínűleg Thierry A. Attila mondái, melyek meg 
is voltak Thaly könyvtárában. Udinét, nemcsak a várost, hanem a dombot 
is Attila alapította. A dombot úgy emelték, hogy Attila minden katonája 
sisakjában földet vitt oda, míg egész domb emelkedett. A költemény min-
tái közül legszembetűnőbbek Arany J á n o s balladája Török Bálint. Az 
archaikus nyelvi alakok forrása a Thaly kiadványai, azonkívül Balassa 
és Mikes. 

Esztergom megvételéről. 

I. Sebes víz a Garam, siet a Dunába — 1 

Kurucok tábora éppen ot t megszálla. 

II . Bákóczi tábort üt a Garam-torokban, 3 

Persia-szőnyegen 3 p ihen szép sátorban. 

I I I . Persia-szőnyegen, fényes tigris-bőrön . . . 
Sátor előtt állnak palotások bővön. 

1 A francia szöveg tűzpataknak mond ja (ruisseau de feu). 
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IV. Verik az rézdobot,4 fújják a t rombi tá t — 
A sok nyalka kuruc йЙ az pa r ipá t , 

V. Bákóczi tábora torpad 5 az s íkságon : 0 

Bákóczi sá tora dombon áll magában . 7 

VI. Friss, kerek dombon áll tegnapi nap ólta.8 

Nemcsak az sátor, a domb is csak azólta ! 9 

VII . Jó kuruc vitézek csak tegnap dombolták, 1 0 

A földjét kezekben, süveggel hordották. 

VI I I . «Urunknak sátora magas helyen legyen; 
Szép tábora fölött végig tekinthessen ! 

IX. Aranyos zászlója 1 1 lobogjon magasra : 
Messzórül mindenki 1 2 mindgyárs t megláthassa!» 

X. Süveggel hordották, a dombot ú g y rakták, 
Bákóczi patyolat-sátorát rávonták. 

XI. — Nagy Bákóczi jár a gyönyörű mezőben, 
Bettenetes ka rd ja vihog a kezében. 1 3 

XII . Kardjával fe lmuta t Esztergom várára, 
Vár to rnyán lobogó császár zászlójára : 

XI I I . «Mire a fényes nap háromszor felsütne — 
Hej ! magyar lobogó lesz oda feltűzve ! 1 4 

XIV. «Szóljatok álgyúim, szörnyen ropogjatok, 
Dunának két par t ja rengjen alat ta tok !» 

XV. Hej ! s megbődülének 1 3 Bákóczi álgyúi, 
Hej ! s megrendülének Esztergom tornyai. 

XVI. Amott a vár alat t — törik m á r az falat : 
Vég-Esztergom vára, jobb lesz, add meg magad. 

XVII . Odafent az tokos csak elhívé m a g á t , 1 0 

Nem adja az várat, be rdó t 1 7 igen kaját. 

XVI I I . Éj ten-éj je l , 1 8 mikor a lövés elhallgat : 
Fényes t igrisbőrén Bákóczy n e m nyughat . 

XIX. Készíti híveit — híres vitézeit : 
Fodor és Bóvay hajdu-ezereit .1 0 

XX. A palotás-ezret, az Esze Tamásé t , 2 " 
Csajági Jánosét , Lócziét, sok másé t . 

XXI. Éjten-éjjel egyszer az álgyú h á r m a t szól : 
Há t a sok kuruc az várra csak úgy ómol. 

XXII . Tüzes ganará t tú l világos az é j je l , 2 1 — 
H a j ! sok anya fia borul ott bé vérrel ! 
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XXIII. Hasad az szép hajnal , piros az hegyoldal . . . 2 2 

Esztergom várában Eákóczi felnyargal.2 '1 

XXIV. Esztergom utcáin szikrát hány patkója, 
Esztergom bástyáin lobog az zászlója . . . 

XXV. Mikor Esztergomban örömet lőttenek : 2 4 

Ez versek kevesség azután költenek. 

XXYI. H a kérded : ki í r ta ? 2 5 egy igaz magyar fi,26 

Igaz örömében, — elhigyje akárki. 

1 Az egyik folyam a másikba szakad : e megkezdő motívumot szereti 
Thaly eredeti elbeszélő költeményeiben : 

«Árad az Olt vize, úgy foly a Dunába.» Thaly : Székely Kürt 20. 
«Hol sárga par tok közt a Eába suhogva omlik és karába dől a Mar-

czalnak.» Thaly, Kurucvilág 57. 
2 Tisza-torok. T h a l y : Adalékok I . 277. 
3 Persia-szőnyeg. E korban szokatlan e kifejezés. A perzsa szőnyeg 

szokott árucikk volt ezidőben is. Thaly oly könyvekben találhatta, melye-
ket jól ismert vagy maga kiadott. (Török-Magyar Okmánytár I. 193., 231. — 
Thaly, Archiv. Rákóczi. VIII . 316., 340.) 

Azonban perzsiai a melléknévi alak, (nem perzsa) : «Perzsiai szőnyeg.» 
Perzsiai barack. Perzsiai módon ballag. Gyöngyösi Keményiasz. 

4 rézdob = kedvenc szava a Thaly-féle Kuruc balladáknak. Korabeli 
hiteles költeményben nem találom. 

5 E szót Thaly az «Újváriak dicséreté-ben (Adalékok II . 279.) szintén 
félreértett jelentésben alkalmazta. Talán Bercsényi egy leveléből vette,, 
ahol félreérthető e kifejezés: «На úgycsak megtorpad túl az ellenség.» 
(Bercsényi Levelei 122.) Torpad = megáll (nem terjeszkedik, mint Thaly 
gondolja.) 

6 Síkság — 1706-ban ily értelemben nem ismerték. (Tolnai V.) 
7 «Harangod mezején tarkáilik a tábor 

Közepén zászlósán fejedelmi sátor.» 
Thaly, Kurucvilág 87. 

«А vivott vár körül ott terül a tábor, 
Közepén egy halmon a királyi sátor.» 

Thaly, Ne bántsd a magyart 47. 
8 «Kerek ha lmon áll Tuhutum sátra.» Thaly, Székely kürt 52. 

«Egy kerek domb tetőjén kémlel.» Thaly, Kárpáti kürt 140. 
«Őrhalom volt hajdan az a kerek domb.» Kárpáti kürt 146. 

Thaly szereti a domb vagy halom szó elé a kerek jelzőt csapni. 
«nemcsak magá t a várost, hanem a hegyet is, amelyen van. Thierry,, 

Attila mondák 29. (Tehát a ballada-sor e fordulata is megvan Thierryben.} 
10 A hantolták mintájára alkotott szó. 
1 1 Aranyos zászlóját. Adalékok. I I . 105. (Vagy t án a másik helyen 

is modern ?) 
x~ mindenki. E korban ismeretlen szó. (Tolnai Vilmos.) 
13 rettenetes kard. A kard szó előtt szereti Thaly a rettenetes je lzőt . 

Pl. «rettenetes kardját honfivérbe márt ja». Thaly, Ne bántsd 125. 
Megcsörgeti rettenetes kardját. Ne bántsd 104. 
Az egész sor különben reminiscentia Zách Klárából. 
1 4 Arany reminiscentia : 
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Mire a nap mégegyszer kisütne, 
Német zászló lesz oda felütve. 

Török Bálint. 
1 3 Feltűnő, r i tka BZÓ. Tán Thaly költői különlegessége. 
« Megbődül néha a bőgő.» Thaly, Kárpáti kürt. 
«bődülnek ágyúink.» Thaly, Kuruc világ 130. 
«Bábődült az ágyú.» Thaly, Kuruc világ 130. 
1 6 «Bolond ésszel a rácz magá t elhivé. (Bezerédi-ballada.) 
Hogy ha ki elhinné magát . Thaly, Vitéz Énekek. I. 97. 
Bercsényi is használja levélben, melyet Thaly kiadot t : «Isten nem 

akarja, hogy elhigyjük magunkat .» Bákóczi Tár I I . 328. 
A tokos szó többször előfordul a Thaly-féle Adalékokban II . 90., 96., 97. 
1 7 Többször a Thaly-féle Adalékokban : «Berdó kiál tásra»II . 88., 334., 

343. A Vitéz Énekekben i s : Ne mondja berdót I I . 381. 
18 éjten-éjjel Bakissa kifejezése leghíresebb költeményében « Végek 

dicséreti». Thaly szerette és utánozta e költeményt. 
1 0 ezer = ezred. Gyakori kifejezés Thaly kiadványaiban. 
2 0 Esze Tamás szept. 8-án Egerben volt és így alig vett részt az 

ostromban. Bákóczi tár I I . 153. 
2 1 «Az ellenség töméntelen gránátot hányt a rohanókra, ami valósá-

gos tűzesőnek látszott. «Bákóczi emlékiratai. Bá th és Thaly ford. 183. 
2 2 Hasad a szép hajnal. (Thaly, Székely kürt 20.) 

Veres a zsibói hegyoldal. (Thaly, Kurucvilág 79.) 
2 3 Hétfő napon hajnalhasadáskor, 

Veresebb az ég alja mint másszor 
Hajnal előtt a Szent György terére 
Vágtatott a magyarok vezére. 

Arany: Török Bálint. 
2 4 diadalt lő. (Mikes kifejezése 139. lev.) 
2 5 Hogyha kérded : ezeket ki írta ? Vitéz Énekek. I. 389. 
26 magyarfi - - feltűnő, r i tka szó. de Thaly használja : 

nlgaz magyarfi vagyok én.» Kurucvilág 63. 

Összefoglalva tehát a következő érvek kapcsolata szól a ballada hite-
lessége ellen a költői technika fejlettségén kívül : a) Van benne 2—3 
Arany-reminiscencia. b) A kifejezések némelyike és 2—3 ritka szó elő-
fordul a Thaly neve alatt megjelent ifjúkori költeményekben, c) Két akkor 
még ismeretlen szó. d) A ballada eredetije fel nem található, ej A köl temény 
ellenkezik az (állítólagos) keletkezésekor általánosan ismert körülményekkel. 
f) A ballada tudós forrásai bizonyos plausibilitással kimutathatók (Thierry 
és Bákóczi emlékiratai), g) A ballada több különös vagy feltűnő kifejezése 
egyezik Thaly gyűjteményének más darabjaival, h) Önálló (azaz Thaly 
gyűjteményében vagy kedves olvasmányaiban elő nem forduló) archais-
musai nincsenek, i) A ballada vérrokona egy oly csoport balladának, mely 
kétes hitelességű. 

Ocskai Lászlórúl való ének. 

(1710 jan. 10.) 

Kurucok, kurucok, ha j szegény kurucok — 
Beh mogsötétedett ti fényes napotok ! 1 
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Óh gonosz szerencse, óh keserves óra I . . . 2 

Trincsini mezzőnek vérre l borítója. 

Sok ezren borultak ott önnön vérekben,3 

Mások tántorodtak régi hívségekben. 

Labanc m á r Ocskai ; sok vitéz hadnagyi 
Átkozva siratják az ő labancságát : 
Verje m e g az Isten ál lhatat lanságát I 4 

Kemény Beleznai, ser íny Jávorkával,3 

Ama Bornemissza, h i res Bácz Miskával 0 

Esküsznek Újvárban egymásnak kezére,7 

Erős esküvéssel Ocskai vesztére. 

«Bátor vérontásom —Ttörtínjék halálom, 
Álnok árulónak bosszúját megállom, 
Álnok árulónak bosszúját megállom 1» 

S n y á r n a k hévségében, ősz sűrű ködében, 
Kergetik Ócskáit nagy kegyetlen télben. 

Beleznai két száz labancát levágja,8 

Pilátushoz küldi őket vacsorára. 

Bornemissza véle gyakran kergetődzik, 
Bácz Miska éjjel is ott környül leskődik . . . " 

Jávorka pediglen parasz t i ruhában — 
E g y n i h á n y vitézzel csak bétör házában. 

«Héj Ocskai László ! a nagy tobzódás tú l 1 2 

Kelj föl immár — érted elgyöttünk Újvárból ! . . . 

Vérünk árulója, most add meg magadot ! 1 3 

— Fölkele Ocskai: de fegyvert ragadot t .» 1 4 

Kiverik kezébül, s úgy homlokon vágják — 
Vér elborította mind a két orcáját .1 5 

Viszik már , viszik már,1 '» kötve paripára, 
Nyargalton-nyargalvást 1 7 — viszik m á r Újvárba. 

Hogy vi t ték a kapun, is trázsa 1 8 kiál tot t : 
I t t hozzák, itt hozzák az Ocskai Lászlót ! 

Hadi szék birái ott egybengyülének, 
Hit iszegő felett ők széket ülének. 

í r j á tok furérok, 1 9 i r j ad sereg diák — 
Vér-veres tentával a n a g y sententiát : 

«Világ példájára feje elüttessék, 
Várnak bástyájára karóba tűzessék. 
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Hadd lássák mindenek : az lator mint jára, 
Ki megszegvén hitit , támadt hazájára 1» 

Mikor rézdobokat megütték az vártán, 
Mikoron az sipot megfújták az bástyán : 2 0 

Akkor az piarcon álltak mind fegyverben, — 
Kihozák Ócskáit, vasakkal terhelten. 

Ott felzendülének vitézek, hogy látták : 
«Öld meg az árulót!» Hozzá! azt kiálták. 

S ha fejét nagyhamar hóhár el nem csapja 
Testét vitézlő r e n d 2 1 izekké szaggat ja! 

Föltüzék az fejét a bástya fokára, 
A mely néz Nyitrára, — egy nagy árbocfára. 2 2 

Nagy fekete hollók sűrűn szálldosának — 
S ott környül kerengvén, ekkép károgának : 

«Kár, kár, kár, kár vala Ocskai Lászlónak, 
Ilyen nagy vitéznek — lenni árulónak ! 

De nem kár, hazáját, vérit eladónak 
Szemeit kivájni, fekete hollónak !»2 3 

— Már Ocskai László másoknak nagy példa : 
Gonosz árulónak így lészen halála ! 

Lelkeket világon szélvészek kergetik 2 4 — 
Azután pokloknak lángjára vet te t ik . 2 5 

— Ezt szörzék Újvárban, ezerhétszáz tizben . . . 
Szegény magyarokat segítse az Is ten ! 

1 Hasonló kifejezések többször Thaly gyűjteményeiben : 
fényes napom behomályosodott. Vitéz Ének I. 176. 

2 «Oh szomorú eset, oh gonosz szerencse. Vitéz Ének I. 198. 
Oh szomorú eset, oh gonosz szerencse. Adal. II. 47. 
Oh szomorú gyászba beborult esztendő. Adal. II . 60. 
Haj, beborult csillaga magyarnak. Kurucvilág 123. 

3 «sok anya fia borul ott bé vérrel.» Esztergom megvétele. 
4 «Ocskayt az átkozott állhatatlanság labanccá tette.» Bot tyán élete 

Thalytól 256. Bercsényi leveléből idézet. (Bákóczi-tár II. 231.) 
5 tserény főhadnagy Jávorka». Thaly Ocskay L. élete 729. (Hogy 

Thaly i t t nem a balladát követi, hanem a ballada Thaly prózai szövegét 
mutat ja a hely latin for rása : Javorka strenuus miles (Kolinovics). 

6 Bottyán életrajzában is »hires»-nek nevezi Thaly Bácz Miskát (197.). 
7 E kifejezés megvan Thaly Ocskay könyvében is : «a tisztek meges-

küdtek egymás kezére» (334.). 
8 levágtak mondja Thaly e rajtütés elbeszélésében (Ocskai élete 342.). 

Beleznay sokat levágott (342.) ugyan e kalandról. Ocskai katonáiban Be-
leznai sokat levágott. Bottyán élete Thalytól 256. Idézet Bercsényi leve-
léből. (Bákóczitár II . 231.) 
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9 «Jávorka a kastély környékén leskődik» (Ocskayra). Thaly, Ocskay 732. 
1 2 «Jávorka i t t ér tesült , hogy Ocskay a legvadabb dobzódásban töltötte 

az éjjelt. Thaly, Ocskay 732. 
1 3 «jobb lesz add meg magad». Esztergom megvétele. 
1 4 «karabélyt ragadott Ocskay». Thaly , Ocskay életrajza 736. Thaly 

lat in forrása ezt így mondja : sclopum, quem arripuerat Ocskayus. 737. 
1 5 «Ocskay orcájá t elborítá a vér». Thaly, Ocskay 736. 
1 6 «Jávorka f u t á r t küld Újvárba, hogy viszi Ocskayt !» Thaly, Ocs-

kay, 738. 
11 nyargalvást = e szót Thaly szereti. Ügetést-nyargalvást Bottyán J. 

93, 132. Hasonlóan ez ikerszót vágton-vágta (Bottyán 132.), szöktön-szök-
dösik. Bottyán 256. 

1 8 «istrázsa». Vitéz Énekek I. 225. 
10 A furér szó i t t r i tkább «hadi-irnok» értelemben van használva. 

Bendesen «hadi szállás-készítőt» jelent. í g y érti Dálnoki Veres Krónikája 
is (Adalékok II , 351.). Azonban Thaly Ocskay monographiájában thad-
irnoknakt fordítja a fourrier szót s így használja e ballada is. 

20 Megüték a dobot a piac közepén, 
Megfuvák a sípot a torony tetején. 

Vitézi Énekek I. 180. 
Perdül a dob Budavártt az ormon; 
Harsan a sip fenn a Csonkatornyon, 
Pest piacán áll a vérszín állvány. 

Kuruc Világ 127. 
2 1 «vitézlő rend». Adal. I I . 32. «Összezajdult a vitézlő rend» Ocskay 

árulásán. Bottyán élete Thalytól. 256. 
2 2 «fölállították (a fát) a várnak Nyitrára néző bás tyája ormára . . . 

alig vették le Ocskay fejét a bástyafok árbocfájáról.» (Ocskay 763.) 
23 Kár volna nékem a fán megszáradni 

Fekete két szemem hollónak kivájni. 
Vitézi Ének I I . 395. 

2 4 Thaly elbeszéli (Bottyán J . 31.), hogy Esztergom gonosz vár-
parancsnokának lelke a néphagyomány szerint viharos éjeken Esztergom 
utcáin hurcoltatik végig. Ezt a mot ívumot használta fel i t t Thaly. 

2 5 Az Ocskay-balladának egy állítólagos régi másola tá t őrzi a Temes-
vár i Muzeum. E pé ldányon a ballada szerzőjeként Szeöke Ambrus van 
megnevezve, a ki a m i n t ezt Tolnai Vilmos valószínűvé tette (Phil. Köz-
löny XXXV. 300) köl tö t t személy, a történetíró gróf Kemény Józsefnek 
fictiója. Különben ez a fictiv Szeöke Ambrus az Ocskay-ballada szerzése 
évében 1709-ben 118 éves lett volna. 

Bezerédi nótája 

(1707 első feléből.) 

1. Sárvár a l a t t sűrű berek 1 a Csere : 
Leskelődő labancokkal van tele ; 
Sűrű berek még sincs anny i levele — 
Mint a mennyi lompos labanc 2 bújt bele. 

2. Hé j amadá r le-lecsap a fö lyhőbül . . . 
Lovas labanc ki-kicsap az erdőbűi, 
Kurucot lát , hertelenűl megpördül, 
Tőrbe csalni úgy akarná, de nem gyün. 3 
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3. Kurucokat Bezerédi vezeti, 
Ki a kardját német hússal eteti, 
A csújtár ját német vérrel festeti, 
Tíz-húsz rác ha reágyün, csak neve t i . . . 

4. Bezerédi táncoltatja a lovát, 
Villogtatja rettenetös pallosát,4 

Dobot veret, fua t ja az t rombitá t , 5 

Meg is indúl, odacsap, meg hátat ád.6 

5. Bolond ésszel a rác magát elhivé : 7 

Csak úgy árad a berekből kifelé,8 

Szép térhelyre u Bezerédi kivivé, 
Ott egyszersmind 1 0 arcúi f o r d ú l 1 1 s vág belé. 

6. Az német is kiözönlik rác után, 
Gyalog vagyon, a kuruc jó paripán ; 
Bezerédi hires serény kapi tány : 1 2 

Közre kapja, vágja, ront ja szaporán. 

7. Bezerédi hires vitéz kapitány : 
Sarabolja-darabolja 1 3 magyarán. 
Az német is neki búsul egynihány, 
Bája támad, lüvós esik az lován. 

8. Bezerédi elvesztette az lovát, 
Bukompanni megtalálta az nyomát ; 1 4 

Odaugrat, rázza hegyes dragonyát . 1 5 

Bezerédi gyalog is nagy harcot ád. 

9. Az sok labanc mikoron rárohana : 
Bezerédi csak egyedül ott vala, 
Jó kardjával hármat-négyet suhinta — 
Németekben tágosságot 1 0 úgy csapa. 

10. Párducbűrét az nyakábúl levonák,'17 

De az árát életekkel megadák ; 
Odamennek egynihány jó katonák — 
Dandárjá t az németnek ott megnyomák. 

11. Több kuruc is, hogy meglátja ezeket, 
Bátorodik, űzi, mint az ebeket . . . 
Bezerédi maga űz egy sereget, 
Sárvár felé úgy ha j t ják a németet. 

12. A Bábában vértűi hiznak az halak, 
Véres viz ben egymásra tátogatnak, 
Dícsírgetik Bezerédit magoknak : 
Hogy ő volna fundátora javoknak. 

13. Német testek burí t ják az parragot, 
Vadmadarak lakodalmat laknak ott ; 
Dícsirgetik Bezerédit, Balogot : 
Hogy nekik oly rakott asztalt rakatott. 1 8 

14. Kél a szél, a fákat vígan legyinti : 
Kurucokat az jó Isten segíti, — 
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Országunkat még egyszer megépíti, 
Német ebtűl valahára megmenti . 

1 A berek szó helyett az olvasó inkább az erdő szót várná, mert 
lovas katona-csapat leshelyéül szolgált. Később a második versszakban, 
valamint e kaland prózai leírásában (Dunántul i hadjárat 68.) szintén erdőt 
mond Thaly. Nem tudom, véletlen-e, hogy Ocskayról Életrajzában azt 
írja Thaly : «sűrű berekben lesben áll» (68.). 

2 lompos labanc. Thaly, Kurucvilág 47. Hasonlóan az Adalékokban 
többször H . 298., 302., 306. 

3 gyün — épígy Rákóczi Tár II. 57. 
4 «Rettenetes kardja villog». Esztergom megvétele. 
5 «Verik az rézdobot, fú ják a trombitát.» Esztergom megvétele. 

«Felülőt fuvattat, rézdobot verettet». Bercsényi-ballada (II. 206.). 
0 «a németek hatat adtak». Adalékok I I . 338. Thalynál is Bottyán 174. 
7 «Odafent a tokos csak elhivé magát.» Esztergom megvétele. 
8 Mind a két kifejezés : az előbbeni : hátat ad, meg ez utóbbi kép 

egymás mellett előfordul Bezerédy egy kalandjának elbeszélése alkalmá-
ból Thaly Bottyán tábornok életében (174.). «Amazok hátat adnak s mi-
dőn utánok a császáriak már jó messzire kimentek volna : egyszerre csak 
kiömlik vala reájok a berekből a lesbe állított kurucság — Bottyán és 
Bezerédy — . . . s összevagdalta őket». 

9 E szónál Molnár Albertre hivatkozik Thaly. Nem valószínűtlen, 
hogy tőle tanulta. 

1 0 í gy Mikesnél is «egyszerre» értelemben : «Az idő egyszersmind 
megváltozik.» 

11 így Thalynál Bottyán élete 26. : «megfordula arccal a pogányra.» 
1 2 «Bezerédy, Balogh Ádám két híres főkapitány.» így kezdődik Thaly 

egy költeménye Kurucvilág 103. 
13 Sarabolja = ép ilyen átvitt értelemben használja Thaly Bottyán 

életrajzában : Nagy sarabolást-kaszabolást, vitt végre. 26. 
1 4 E két sor hiteles népdal-töredék. Versformáját alkalmazta Thaly 

e balladában. 
15 dragony előfordul Adalékok I I . 298. 
16 tágosság ily értelemben Thaly Vitéz Énekek I I . 82. 
1 7 E verssor egyezik Balogh Ádám egy levelével, melyet Thaly idéz 

és mely e költemény forrása : Bezerédi «alól elesett a lova, magát meg-
fogták, párducbűrit levonák ő magárúi». 

1 8 Á ballada vége egy oly motívum, mely az Ocskay balladában és 
több kuruc költeményben és népdalban előfordul : ragadozó vagy más 
állatok örülnek a vitéz holttestének, mer t nekik kedvező zsákmány. 
Költői erőre Thaly e részben felülmúlja a népköltészetet. 

Újváriak dicséreti. 

1710.1 

Vitézlő fiaknak, 
Végújváriaknak, 
Kitérj edett szép hire ; 
Mezőben járások, 
Jeles portázások 
Vág vizén túl messzire 
Nappal s éj ten-éj jel2 

Száguldván ki s széjjel 
Németeknek vesztire. 

Alattok ugrálnak 
Fő lovak, vidámak,3 

Ráró-, sólyomröptűek ; 
Ki húsz órák alatt 
Húsz mélyföldet futtat — 
Mondatik még semminek ; 4 

Éjt-пар, étlen-szomjan 
Uztön-űzvén, abban 
Gyönyörködnek mindonek. 
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Oh magyar serénység, 
Forgódó 5 vitézség 
Nem szánja fáradságát ; 
Leseken, próbákon, 
Táboron, portákon 
Kimutat ja jóságát. 
Vigyázó, mint darú, 0 

Vitéz, keménykarú, — 
Vigan fut nehéz pályát. 

Rekkenő hév nyárban, 
Zordon tél havában 
Egyarán t kiindulván — 
Egynehány száz lóval 
Kibontott zászlóval, 
Ellenségre buzdulván : 
Vezére szavára 
Vén Hajszter hadára 
Ra jú l reá zúdulván.7 

Forgódik mindenik, 
Labancokat verik, 
Vágják, űzik, szorítják : 8 

«Rajta!!» riadallal 
S az szép diadallal 0 

Egymást ők bátorí t ják ; 
Ellenség testekkel 
— Madarak étkekkel — 
Mezőköt béborítják. 

Erdőkön, berkeken 
H á n y t titkos leseken 
Németeket megejtik : 
H o l martalék-csapat 
Bécsalja az hadat 
S magokat kik elrejtik : 
Egyszersmind 1 0 kitörvén — 
Mint forgó hab, örvény 
K ö r ö s k é n t 1 1 úgy veszejtik. 

Másszor térhelyeken 
Torpadván, 1 2 hertelen 
Trombiták r ivadtára , 1 3 

Mint sólymok sípszóra 
Böppennek csoportra ; — 
S ihol ! derék csatára 
Szép, rendölt sereggel,'14 

Tündöklő fegyverrel 
Törnek császár hadára. 

Vág, Nyitra melyéke 
Nagy-Szombat vidéke, 
Rév-Komárom eleje, 
I smér i Esztergám, 
Nyitra és az Garam — 
Mely nagy karjok ereje ! 
Pozsony sem kivánja, 
— Mert hóstátja bánja — 
Hogyha harcot áll vele. 

Irodalomtörténet. 

Sok kevély generált ; 
Stormbereket , 1 5 Hannibá l t 
Gyakran ők megkergették ; 
Megütvén Max hadát : 
Babúl hozák magát, 
Népeket megröttenték : 
K r o á t 1 0 is fölverék 
Ocskainak fejét 
Áruitatásért vötték. 

Sőt ama vén Hajsztert , 
Nagy kegyetlen embert, 
Császár főgenerálját : 
Sok hadi népével, 
Roppant seregével — 
Otet is megtréfálják ; 
Mely nagy vitézséget 
Minden nemzetségek 
Álmélkodván csudálják. 

— Vég-Ujvár fővára 
Magyarok bástyája 
Kurucok dicsőssége ! . . . 
Bár álgyú zendűljön : — 
Falad ne rendüljön — 
Igyünknek erőssége ! 
Jeles vitézidnek 
— Miként egrieknek 
Terjedjen hírössége ! 

XJnos-untig légyen 
Jó borod ; kenyérben 
Szűköt soha ne láthass ; 
V á g ó d 1 7 is nagy bővön 
Já r jon friss meződön, — 
Vitézt kedven 1 8 táplálhass 
Tele csutorával, 
Bakott tarisznyával 
Portát gyakran bocsáthass. 

Hogy így ellenségre 
Vígan menjen s végbe 
Nagy dolgokat vihessen, 
Vág, Duna melyékén 
Császár sűrű népén 
Szép próbákat tehessen. 
Magyarok Istene 
Gyakor szerencsékre 
Kívánom, így vezessen. 

Ezer hétszáz felett 
í rnak vala tizet — 
Hogy ezeket én szerzém, 
Az Nyitra berkében, 
Par t jának mentében, 
Járdogálván, éneklém ; 
Jó fejedelemnek : 
Rákóczi Ferencnek 
Dolgain elmélkedvén. 
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1 E költemény alaki mintája (amint ezt Thaly is elmondja) Balassa 
Bálintnak a Végekről írt költeménye. Az archaikus kifejezések nagyobb 
része Gyöngyösi Kemény János eposzának I I I . könyvéből való. 

2 éjten-éjjel = Balassa szava. Az Esztergom megvételéről szóló balla-
dában kétszer fordul elő. 

3 «Jó szerecsen lovak, alattok ugrálnak.» Balassa B. A végekről. 
A főlovak kifejezés Gyöngyösiben, Kemény III . 42. «főló és dicsértetik 
mindenektől». 

4 E húsz (vagy 24) óra alatt 20 mérföldet futó lovakról magasztaló-
lag szól Thaly Bottyán élete 126. «A kuruc lovasság gyorsasága valóban 
minden fogalmat túlhalad. Bezerédy I m r e 2000 lovassal Kőszeg tájáról 
beütvén Ausztriába, 24 óra alatt husz m. mérföldet szágulda be.» 194. 

5 Forgódik. E szó a Thaly gyűjteményében és műveiben elég gya-
kori. Adalékok П . 278., 285., 288., 207. I . 25. — Bottyán élete 390. 

0 Ez is a Kemény-eposzból való, ámbár ott más értelmű. Két vigyázó 
daru. III. 3. 

7 Épenséggel nem tekintem ritka vagy archaikus szónak, csak mel-
lesleg megjegyzem, hogy Thaly bámult hősének, Bercsényinek kedves 
szava. 

8 Aranyból való, a Szibinyáni /«n/í-balladából : veri, vágja, űzi 
egyre. 

0 riadal, diadal = Bákóczi korában még nem használták e két szót. 
1 0 egyszerre. Thaly többször használja ez «ódon» szót, Mikes pél-

dájára. 
11 körösként = köröskörül. E szónál maga Thaly idézi Gyöngyösi 

Kemény-eposzának I I I . könyvéből «Vigyázó strázsákkal körösként állítja». 
12 torpad = úgy látszik félreértve, mint Esztergom megvételében. 
1 3 «Trombita rivada.» Gyöngyösi, Kemény III . 53. 
1 4 Ez az egész kifejezés előfordul a Bercsényi balladában is. «Szép 

rendölt sereggel.» Thaly is használja tulajdon költeményeiben: «Nagy 
rendelt sereggel.» Kuruc világ 144. A rendelt = rendezett szó megvan 
Zrínyinél is (I. 66.). 

1 5 így írja Bottyán is Stahronberg tábornok nevét. Thaly, Bot-
tyán 204. 

1 0 de la Croix tábornok nevét így írja egy Thaly-idézte napló : 
Bottyán élete 440. 

1 7 Vágód = vágómarhád. Ily értelemben többször fordul elő e szó a 
Thalytól kiadott Rákóczi és Bercsényi levelezésben. 

18 kedven — kedvesen. Gyöngyösi szava a Kemény-eposzból. A NyT. 
Sz. nem ismeri e szót. 

Rákóczi búcsú ja . 

E ballada annyiban különbözik a tárgyalt ballada-csoport többi da-
rabjától, hogy nagyobb népdaltöredék van beléje fonva (15—16 sor). Ez 
a népdalrészlet Kálmány Lajos gyűjtéséből való. A ballada keletkezésére 
fényt derít Vértes Sándor egy újabban megjelent közleménye. E szerint 
Thaly alkalmasint még kéziratban, mielőtt nyomtatva megjelent volna, 
olvasta a Kálmány gyűjtéséből való népdalt, melyet azután balladájába 
beleiktatott. Van a balladában még 2—3 sor egy költeményből, mely Thaly 
Adalékaiban található (II. 316.) : Rákóczi kesergőjébői. 

A ballada két részből áll : az egyikben Bákóczi a végső nagy küzde-
lem előtt dobosát megszólítja. A másodikban a küzdelem után búcsúzik 
hazájától. Az első rész a harci riadó lázas tüzét fejezi ki, a második az 
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örök búcsú méla búját, a bujdosóknak azt a mélabúját, melyet Thaly 
több eredeti költeményében tolmácsolt, pl. A Bujdosó kuruc dalában 
(1867.), ahol a távozó kuruc körül (úgymint a balladában a bujdosó 
Rákóczi körül) minden ködbe borul : «ködbe borúi erdő, vár, hegy, völgy, 
határ» (Kurucvilág 134.). 

Thaly a Tanulmányokban a balladát mint Szeged—Makó vidékén 
és Udvarhelyszéken még élőt közli. Azonban ott is, itt is a nép közt isme-
retlen. Makót tán azért említi Thaly leihely gyanánt, mert a Kál-
mány közölte népdalban, melyből Thaly néhány sort felvett balladájába, 
Makó előfordul. (Nem gyüvök vissza már, Makóra megyek már, mondja 
ott Rákóczi. Kálmány, Szeged népe П . 44.) Kálmány szerint a ballada 
ellentétben áll a nép felfogásával, amely még a ballada közlésekor is 
Rákóczit nem siratta, hanem várta — mint felszabadítót. 

A ballada tehát a Thaly-féle alapon kívül a következő elemekből áll : 
a) A Kálmány-féle népdalból valók a következő sorok : 9—19, 68—73. 
b) A Thaly közölte Rákóczi kesergőből 55—59, 79—80 (némi változással). 
c) A ballada e négy sora : «Amerre tenger zúg, amerre a szél jár, csillag 
lehanyatlik, ott nyugszom én már» átalakítása Balassa Őszi harmat után 
végső versszakának (Thaly közölte változat) «Csillag jár, mely felül, szél 
zúg, fölyhő röpül. Arra veszem utamat». 

Még röviden az öt hátralevő balladáról akarok szólani, különösen a 
bennök előforduló «ódon» kifej azések eredetére nézve. 

A kölesdi harcrúl . 

Thaly egyik remeke, ha feltevésem bevállik. Nem a szavak, de egyes 
sorok beosztása és ritmikus hullámzása a ballada elején a Megégett Rácország 
kezdetű énekre emlékeztet, melyet Thaly a Vitéz Énekekben közölt. («Vedd 
fel fiam» —- «Most jöttem Budáról»). Ez annál inkább hihető, mivel e 
költeményből egy sort is átvett Thaly. Archaikus szó csak egy van : 
lovassa-gyalogja. E kifejezést Thaly jól ismerhette Bercsényi leveleiből, 
melyeket ő adott ki. Ezekben többször előfordul pld. : A németnek az 
lovassa beszállott, de az gyalogját ott hagyja. (Rákóczi-tár II. 47.) E ki-
fejozés és a ballada személynevei előfordulnak Thaly egy cikkében, melyet 
e csatáról a Vasárnapi Újságban í r t (1864.). E költemény eredeti pél-
dányát, mely Thaly szerint a vörösvári Rákóczi-levéltárban van, nem 
kerestem. Hogy e 134 szóból álló költemény leírása csak «tollpróbálgatási 
volt a leíró részéről, mint Thaly hiszi — az nem valószínű. 

Nagy Bercsényi Miklós (1708 jun ius—jul ius ) . 

E ballada archaismusai nagyrészt Gyöngyösiből valók. Ragadomány, 
felülőt fuvattat, füvellő tábor, örüli szerencséjét — Gyöngyösi szavai. 
A ragadomány szót Thaly máshol is használja (Ocskay élete 342.) és 
egyik költeményében jó kövér füvellőről beszél (Kurucvilág 38.). A füvellő 
különben Thaly kiadványaiban is előfordul (Rákóczi-tár II . 112. Bercsényi 
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Levelei 476. 495.). E sor : «Bécs a l já t sokszor felnyargaltuk» megvan az 
Adalékokban «Bécsnek alját is m i n d ő felnyargalá» ( I I . 106.). 

Különben Tha ly is használja «Lovas csapatai Ausztriát felnyargalnák» 
(Battyán 96.). «A szép rendelt sereg» kifejezés szószerint megvan Adalé-
kok П . 279. 

Balogh Ádám Nótája 1709 elejéről. 
E költeményben kevés az archaismus. Az első sor «Török-bársony 

sövegem» pár ja megvan Thaly költeményei közt «Török-bársony a csá-
kója» (Kurucvilág 64.). A Murza lónév Thaly tör ténet i műveiben kétszer 
is előfordul m i n t Vak-Bottyán és Bercsényi lovának neve (Botlyán 350. 
és Bákóczi tár I I . 189.). E kifejezéshez Bécs alját ha nyargalja egész 
hasonló : Adalékok I I . 106., 206.J 

Német sas vert fészket. 1709 szept. végén. 

Úgy gondolom, hogy e ba l lada költői visszhangja Bercsényi két, 
1709 szept. 23. és 24-én kelt levelének, melyeket Thaly a Rákóczi-Tár-
ban közöl. I I . 278. A költemény ólén olvasható évszáma és hónapja egye-
zik a két levél keltével. A konsta tá l t tények ugyanazok, a tulajdonnevek 
is egyeznek, még a Bakonyt is emlí t i a levél, m i n t a költemény. «Antal 
ú r bujdosik» mond ja a költemény. Antal úrról a levél ezt írja : «Csak 
kevesed magával bujkál szegény.» 

«Vak Bot tyán haldoklik» a költemény szerint . «Bottyán haldoklik» 
í r ja a levél. 

«Jó Fekete Is tván Luka Benedekkel Magas Veszprém falát festették 
vérekkel». (A köl temény szavai.) «A veszprémi tiszteket, Ecksteint, Fekete 
Is tvánt , Lukát m i n d megölelte Haister» írja a levél. 

«Meddig áll fejűnk, csak az I s ten tudja» olvassuk a költeményben. 
«Egyedül az I s t en oltalmuk már» í r ja Bercsényi a levélben Eszterházy 
kurucairól. Különben ilyen széleskörű áttekintése az egykorú események-
nek, mint a minő t e költeményben találunk, inkább csak hadvezértől 
vagy történetírótól telik. 

Dunántuli bujdosó kurucok éneke. 1710 végéről vagy 1711 
elejéről. 

E költeményben — mint ezt elébb k imuta t t am — két reminiscencia 
van Kisfaludy Károly egy költeményéből. Csak egy érdekesebb archaismus 
van szókincsében : «előttünk-járónk ő volna» (Balogh Ádám). Ez bibliai 
kifejezés ; Molnár Albertet Thaly m á s helyütt idézi is, fel is használ ta . 1 

R I E D L F E I G Y E S . 

1 A tanulmányomban emlí tet teken kívül m é g köszönettel tar tozom 
Szily Kálmánnak ; Négyesy László és Fejérpataky László kollegámnak, 
különösen pedig dr. Fabó Ber ta lan úrnak becses útmutatásukért . 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Mégegyszer az «unitárius hitviták»-ról. 

Balassa József tanár úr szívességéből én is át tanulmányozhattam a 
birtokában levő, «Unitárius hitviták» című s az Irodalomtörténet 1913. évf. 
156—160 1-in ismertetett kéziratos kötetet. Észrevételeimet az alábbiakban 
foglalom össze. 

1. A debreceni disputa ezúttal harmadik formában válik ismeretessé. 
Első volt a Jakab Elek által közölt szöveg. Jakab közlésében sok hiba van, 
melyek egy részét a másoló csinálta, nagyobb részüket azonban átvette a 
Kénosi-Uzoni-féle unitárius egyháztörténetből. Maga ez az «alap»-szöveg 
is csak másolat s így nem egészen hiteles, mégis legközelebb állhat az 
eredetihez. A kolozsvári uni tár ius kollégium tula jdonát képező kézirat — 
melyet Szolga Ferenc könyvtárnoksága idejében 1760 febr. 18-án Bodor 
András ajándékozott a bibliothékának — már módosított s bővített szövegű, 
íratásának ideje I. Lipót uralkodásának (1657—1705) első éveire esik, mint-
hogy a 22-ik oldalon Varga Ferenc így szól. « . . . még a deákok is meg-
tart ják azt a szólásnak formáját, noha egy a személy, akinek szól, mint 
Nos Ferdinandus, Nos Leopoldus». Kénosi-Uzoninál (szkereszturi pld. I. 
172. 1.) e mondat eképen van : « . . . noha egy a személy, akinek szól, de 
mindazonáltal sokaságot jegyző szóval szól, mint in initiis Diplomatum : 
nos Ferdinand». Ez a nos Ferdinandus, nos Leopoldus a XVIII. századi 
hallgatóság kedvéért mondódott, amely már nem sokat értett a rideg 
theologiai argumentumokhoz. Hogy a debreceni disputáció ebben a for-
májában iskolai, előadásokra volt előkészítve, azt a szóban levő kézirat 
első tekintetre is elárulja. Kanyaró F. tüzetesen összehasonlította a Kénosi-
Uzoni-félét s ezt a szöveget és az eltéréseket erre a kéziratra piros t intával 
ráírta. Nincs oldal a 34 közül, melyet érintetlenül hagyhatott volna. Nem 
óhajtom Firtos Ferencet munkájában megelőzni — ki a debreceni dispu-
tának teljes szövegszerinti publikálását s ami ezzel bizonyára együtt jár, 
jegyzetekkel kisérését, igéri (Irodalomtörténet, 1913 évf. 318—319 1.) —, 
ezért most csak annyit jegyzek még meg, hogy a szóban levő kolozsvári 
másolat a címben s az első 5 oldalon Péter püspök-öt ír — kétségtelenül 
a másoló jóvoltából —-, utóbb azonban az eredeti Péter pápa formát hasz-
nálja, mint a Kénosi-Uzoni-féle szöveg is eleitől végig. Ezek alapján én 
azt gondolom, hogy a Kénosi-Uzoni-féle másolat hűbb az eredetihez, mint 
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a Bodor ajándékozta példány. Ezekhez járul most harmadikul Incefi 
Józsefnek 1810 oktoberéből való másolata, melyet Balassa József úr fede-
zett fel. Ez a másolat hiányos. Hiányzik belőle a Bodor ajándékozta 
példány 9—10 oldala (Kénosi-Uzoninál a 165—166 lapon) néhány sor hijján. 
Szövege az előbbiekhez képest romlott, mert feltűnően sok változtatás van 
benne, néha épen az értelem kárára. Úgy látszik, Incefi már csak könyv-
tár i érdekességül másolta. 

2. A Colloquium tartalmát Balassa i. h. részletesen s szemelvényekkel 
ismertette. í ra tásának idejéül én a XVIII. század második felét gondolom. 
Hogy nem a XVI . században készült, azt sok argumentum bizonyítja, 
íme néhány : 1. A pápista a darab elején Kolozsvár katholikus hi t re 
téréséről szól, — mi a XVIII. század derekán tör tént . 2. A rex magát a 
lengyelek, törökök, csehek hatalmas urának mondja, ki birja Moldáviát, 
Szlavóniát és több országokat. Ilyen valótlanságot a XVI. századnak 
egyetlen poétája sem mondhatott. Még kevésbbé azt, hogy János Zsigmond 
Dávid Ferencet «mint eretneket» elfogatta. Mária Cell emlegetése sem 
XVI. századi sajátság. Viszont athous szerepeltetése csak a XVIII. században 
volt lehetséges ; gondolatai, mondásai mind a descartesi filozófiának olyan 
amilyen viszhangja. 

3. A nagyváradi komédia a XVI. századi magyar dráma történetének 
egyik legbecsesebb emléke. Méltatását lásd «Unitárius drámák a XVI. 
században» c. dolgozatomban. (Irodalomtörténet 1913 juniusi füzet.) 

4. Az egy állatban levő, stb. theologiai tanulmány, vagy a szöveg 
szerint «az apostoli credo próbaköve» két részre oszlik. Első része azt 
bizonyítja, hogy a Hiszekegy-gyei csupán az uni tár ius vallás tanításai 
egyeznek, a többi felekezeteké nem. Második része a szentháromság 
fogalmának fejlődését adja a nevezetesebb egyház- és dogmatörténeti 
munkák felsorolásával. A végső sorok szerint «collecta et disputata per. M. 
Torotzkanum». Ez kétségtelenül igaz lehet, de a szövegben más van. «Ihon 
immár a háromságnak eredeti és találmánya» kezdetű rész évszámutalásai 
pontosan 1620-at adnak. Ekkor azonban Torockai Máté már nem élt 
(megh. 1616-ban). A szöveget tehát nem is ő fogalmazhatta. Maga a ta-
nulmány első sorban unitárius dogmatörténeti szempontból fontos, valamint 
a következő is. 

5. Próbakő. Ez a terjedelmes tanulmány 1812-ből való, miként erre a 
szöveg ismételten utal. Az irodalomtörténet nem sok hasznát láthatja, 
annál inkább az uni tár ius dogmatörténet. Ismeretes u. i., hogy az uni-
tárius egyház Dávid F. elfogatása és elitéltetése u tán két részre oszlott. 
A nagy többség sociniánus hitű lett s elfogadta a Blandrata-Hunyadi-De-
meter-féle confessiot. A számra nézve jelentéktelen kisebbség, de akik 
Dávid F. életében az unitárius mozgalmaknak legélesebb eszű irányítói 
voltak, mint Karádi, később Válaszúti, stb. •— megmaradtak tisztán uni-
táriusokul. A socinianusok az egyház kebelében üldözték a Dávidistákat 
úgy, hogy az u. п. XVII. századi szombatos üldöztetés idején Dávidnak 
már csak neve s emléke él, de igazi — dogmakövetője alig volt. A viszony 
e két testvér szekta között odafejlődött, hogy a sociniánus unitáriusok a 
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XVII. és XVI I I . századon keresztül nyiltan megtagadták Dávid Ferencet 
s még a XVI I I . századnak kiváló theologusa, Szentábrahámi, sem vallott 
vele közösséget, noha a szakítást nem vallja be. Arról azonban, hogy a 
XIX. század elején is megtagadták volna, alig volt tudomásunk. Balassa 
kötetének e darabja most ehhez szolgáltat érdekes és értékes bizonyságot. 
«Igen megcsalatkoznak tehá t azok az ellenkező atyafiak, — olvassuk a 
befejező sorokban — akik olvasván Arius, Phot inus , Dávid Ferenc és 
hasonlók írásait , azok szerint Ítélnek és gondolkoznak mifelőlünk, holott 
azok tiszta uni tár ius emberek nem voltanak . . . » í g y hát mégis csak igaz, 
hogy Dávid Ferencnek Karádin és Válaszútin kívül 300 esztendeig nem 
akadt hozzá méltó követője. Kik az ő nevét viselték s nyomdokain halad-
tak, lényegben különböztek tőle. Simén Domokos volt az első, ki az 
1870—80-as években, tehát Jakab Elek előtt, «felfedezte» a theologus 
Dávidot. Sajnos, Jakab t anu lmánya elfeledtette e fölfedezést. 

6. A keresztényi hitnek vallása stb. ciinű confessio a socinianus uni-
tárius dogmáknak foglalatja. Baloldalon a dogma, jobb oldalon hozzá a 
bibliai locusra idézés. A confessionak ez a fo rmája — noha rövidebb alak-
ban — régebben közismeretes volt. 

Mindent összefoglalva Balassa úr hasznos szolgálatot tett szerencsés 
fölfedezésévol a magyar irodalomnak és az uni tár ius egyháztörténetírásnak. 

BOKBÉLY ISTVÁN. 

Egy virágének XVII. századbeli r o m á n fordítása. 

Magyar irodalomtörténeti szempontból is értékesek azok az adatok, 
melyeket Alexics György közöl a bukaresti román történelmi társaság 
folyóiratában.1 Értékesek nemcsak azért, mivel világot vetnek a XVI. és 
XVII. századbeli román köznemesek szellemi életére, hanem leginkább, 
mert felvilágosítást adnak a magyar irodalmi termékek olyan hatásáról, 
mely a XVII . század óta egészen a legutolsó évekig teljesen szünetel. 

A XVI. és XVII. században a magyar irodalom hatása az erdélyi 
románságra elég jelentékeny. A kálvinizmus terjesztése (sokszor erőszakos 
módon) fontos szellemi tevékenységre serkentette a románság tollforgatóit, 
s mivel ők magyar iskolákban nyerték művoltségükot, ennek nyoma meg-
látszik egész munkásságukon. Az 1576 körül megjelent brassói szentírás-
magyarázat és agendarium, a Szegedi-énekek fordítása, az 1583 szászvárosi 
«Palia», az 1642 és 1648-iki katechizmusok, a h á r o m XVII. századbeli még 
eddig kiadat lan egyházi énekgyűjtemények (Alexics György fölfedezései), 
a két prédikációs könyv, mind magyarból készült fordítások : az említett 
munkásságnak ós hatásnak a termékei. 

Alexics adatai igazolják, hogy ez irodalmi hatás nemcsak az egyházra 
szorítkozott, hanem átterjedt a szellemi élet világi talajára is. Bészint a 
szoros összeköttetés a magya r nemességgel, részint pedig az újdonság 
varázsa, a román nemesek udvara iban is a j tó t tá r t a vándorló történeti 

1 Bevista pentru Istorie, Archeologie f i Filologie, XIII. köt. 278—293 1. 
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és virágénekeknek. Ez pedig annál könnyebben eshetett meg, mer t a 
román nemesség többsége úgy Pogaras földén, min t Máramarosban, 
Hunyadmegyében s a Bánságban kálvinista volt, s így magyar művelt-
ségénél fogva közel állott e dalok észjárásához. 

A virágénekeknek román nemesi körökben való elterjedésétől, s még 
inkább kedvelésétől románra fordításáig már csak egy lépésre volt szükség, 
hogy aztán a fordí tás maga is ú t ra kelhessen. Ez a lépés pedig nem 
ütközhetett nagy nehézségekbe. 

A kolozsvári református g imnázium birtokában lévő «Petrovay-kódex» 
fontos bizonyítékát adja ennek. 

A kódex tu la jdonképen XVI. és XVII . századbeli magyar énekeket 
tar ta lmaz. A 136-ik lapon azonban egy magyar helyesírású román költe-
ményt , egy román miatyánkot és egy román népdaltöredeket találunk. 
A mia tyánk tökéletesen egyező a kálvinista miatyánkkal . Különös fontos-
sága nincs. Legfeljebb megerősíti ama állításunkat, hogy a XVII. század-
beli román nemesek nagy része, s így a kódex írója, Petrovay Miklós is, 
kálvinista volt. Nagyobb jelentőségű az ott «in Petrova die 18 mensis 
Octobris 1672» feljegyzett «Kenték Ruményeszk de dragoszte Szkrisz» — 
«Szerelemről í r t román dal», amelynek értékét, bármennyire is göröngyös 
a formája , emeli az a tény, hogy ez az első feljegyzett erotikus költemény 
az egész román irodalomban. 

A helyesírás magyar vonatkozásra muta t ; kiderült , hogy a költemény 
48 verssora tulajdonkép majdnem szószerinti fordítása egy 1660-ban Sze-
benben keletkezett «Cantio de amore»-nak, amelyet a «Mátray-kódex» 
őrzött meg számunkra , 1 s amelyen a Balassi-féle hatások félreismerhetet-
lenek. A magyar virágének úgylátszik közkedvelt volt. 16 verssora a 
Vásárhelyi daloskönyvben is megvan.2 Sőt a «Vietoris-kódexben» lókótákkal 
ír t dallama is fennmaradt . S ez adja kulcsát a mi fordításunknak. Mert a 
fordító, egyrészt az akkori román prozodia fejletlen volta miatt, másrészt 
az eredetinek ha tása alatt, a magyar verselés szabályai szerint iparkodott 
feladatát megoldani. S így mai értelemben vett r i tmusos menete a verseknek 
nincsen. A 13—14 szótagú sorok az ugyanannyi szótagú magyar soroknak 
megfelelően 4 + 3 + 4 + 3 vagy 4 + 3 + 3 + 3 tagolást mutatnak, itt-ott szaba-
dabb változatokban. Főtörekvése a fordítónak az volt, hogy a szöveg éne-
kelhető legyen s a zenéhez alkalmazkodjék. 

A fordítás helyét illetőleg legvalószínűbb az a feltevés, hogy északon 
készült . A benne előforduló mármarosi tájszavak ar ra engednek következ-
tetni . Igaz ugyan, hogy a fordítás nyelvezete a bánsági dialektus ; de nem 
szabad elfelejteni, hogy a XVI. és XVII . század református román könyvek 
és szenténekek fordításai eme dialektusban készültek, és ezeket tanulták úgy 
a karánsebesi és lugosi, valamint a fogarasi román protestáns iskolákban ; 
ezeknek taní tására kötelezték a fejedelmek a vladikákat. így a kálvinista 
románság irodalmi nyelve a bánsági dialektus volt. 

1 Thaly K. : Bégi magyar vitézénekek és dalok 1864, I I . köt. 47. 1. 
2 Ferenczi Z. : Vásárhelyi daloskönyv 1899. 89—90 1. 
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Tény, hogy a fordítás nem Petrovay műve. Az írás módja s követ-
kezetlensége azt muta t ja , hogy ő csak másolta, átvette más énekes könyv-
ből a magáéba, ami természetesen a fordítás népszerűségét is bizonyítja. 
A fordítás élénk világot vet arra a magyar kul turá jú román nyelvű lelki 
életre, amely az akkori korban összekötő hidul szolgált a magyar és 
román irodalom között. 

STOICA V A Z U L . 

Kazinczy levél írói egyéniségéhez . 
Kazinczy Ferenc összes müveinek kiadását méltán kezdte az Aka-

démia a «szent öreg» levelezésével. A Váczy Jánostól sajtó alá rendezett 
hatalmas kötetek határozottan legfontosabb és legbecsesebb emlékei Kazinczy 
pályájának. E levelek legnagyobb része nem olyan, min t amilyeneket ma-
napság szoktunk írni. Kazinczy levelei épúgy irodalmi művek, mint egyéb 
munkái , sőt az ő életét betöltő nemes célú izgatás szempontjából hatható-
sabbak, eredményesebbek, mint akár eredeti alkotásai, akár fordításai. 
A levélírás ő neki gyönyörűség, valóságos belső szükséglet és így levelei-
ből legalább is oly mértékben ismerjük meg az írót, min t az embert. Az 
emberi élet alkalomszerűségeit is legtöbbször írói, elvi magaslatra tudja 
emelni s levele azért nemcsak a címzettnek szól és nemcsak a szóban 
forgó egyes esetre. Valamint a hozzáérkező leveleket ő is félre szokta 
tenni s mikor egy kötetnyire gyűltek, együvé köt tetni , 1 tudja azt is, hogy 
az ő levelei hasonló megbecsülésben részesülnek, kézről-kézre járnak s az 
utókor is olvassa majd azokat. Ez eddig rendben van ; de azokra, akik 
egy csomóban olvashatják immár az ő nagymennyiségű leveleit, néha 
szinte kellemetlen hatást tesz annak a látványa : mily gyorsan hül irói 
anyaggá Kazinczynál az ember legszemélyesebb lelki mozgalma is s pl. a 
szívfacsaró bánat, mely legtöbbünknél csak töredezett hangokra képos, 
mily hamar megtalálja nála azt az olvasmányi emlékekből táplálkozó, kon-
vencionális alakot, amelyet többé nem feszélyez a nyilvánosság. 

Alig érte váratlanabb és fájóbb csapás Kazinczyt, mint első gyer-
mekének, Iphigeniának 1806 aug. 18-án történt hirtelen halála. Ezt el kell 
h innünk neki, nem annyira áradozó panaszaiért, hanem inkább annak az 
igazán őszinte és boldog büszkeségnek alapján, mellyel kis leányáról be-
szél ennek megszületése óta haláláig folytonosan. Mindazáltal már más-
n a p : aug. 19-én levelet ír Cserey Farkasnak, kizárólag a gyászesettel fog-
lalkozva. Meghatottsággal olvassuk a nagy író apai fá jdalmának kesergését, 
bár manapság kissé zavarólag hat ránk az a körülmény, hogy az egészen 
fr iss fájdalom mind já r t az édeskés Gessnerből keres hasonlatot, mondván : 
«[Feleségem és én] úgy ülünk, min t Gessner Ábelében Ádám és Éva, mi-
dőn elűzve a Paradicsomból, egyik nyomorúságból a másikba e s t e k . . . » 2 

De ezt a pi l lanatnyi rossz hatást legott el is felejtené, meg is bocsátaná 
az ember, lia pár nappal később, aug. 25-én kelt s Szentgyörgyi Józsefhez 

1 Kazinczy Ferencz levelezése. III. köt. 284. 1. 
2 Kaz. Lev. IV. köt. 273. 1. 
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írt levelében nem ismételné, hogy «sorsom az, ami az első szülőké, midőn 
őket az Úr haragja a Paradicsomból k ikerge t t e . . .» 1 s ha még két hét 
múlva, szept. 7-én is, ugyancsak Csere y Farkasnak nem hajtogatná : «Úgy 
tetszett, mintha magunkban az Ádám és Éva képét látnám, amint azt 
Gessner ír ja Ábelében, midőn az Isten haragja kiűzte Édonből . . .» 2 

A már idézett aug. 19-diki levelében Niobéhoz is hasonlítja magát : 
«Kevély voltam a szép gyermekben, mint Niobe s az Istenek nyilai engem 
is megsebzettek. . .» Ha visszagondolunk Kazinczy régebbi leveleire, melyek-
ben kis leánya szépségével boldogan dicsekszik, a Niobe-hasonlat találónak 
és megindítónak tetszik ; kissé lehűl azonban meleg részvétünk, mikor az 
író nem akar békét hagyni Niobénak és aug. 24-én Sárközy István előtt 
is így tár ja ki bánatos szívét: «Úgy jártam, mint Niobe; kevélykedtem a 
szép gyermekkel s valamely bosszús Istenség reám lövöldözte legiszonya-
tosb nyi la i t . . .» a Még ugyanaznap részelteti a Niobe-hasonlatban Kis Já-
nos t is : «Úgy jártam, mint Niobe. Kevélykedtem a gyermekben s egy 
bosszús Isten nékem szegezte minden nyilait . . . » 4 Másnap Szentgyörgyi 
Józsefhez küldött levelében is ott van: «Úgy jártam, mint Niobe. Kevély-
kedtem a gyermekben s egy bosszús Istenség nekem szegezte minden nyi-
lait . . . » 5 Augusztus 31-én Ferenczi Lajosnak panaszolja : «Úgy jártam, 
mint Niobe ; kevélykedtem a gyermekkel s valamely bosszús Istenség a 
legiszonyatosb nyilaival lövöldözött összve . . .» e 

Magát a betegség lefolyását, a halál okát is szinte szórói-szóra egy-
formán írja meg barátainak. A Cserey Farkashoz írt levelében (aug. 19.) ez 
olvasható: «Oda vagyok édes b a r á t o m ! . . . A másodrendbeli fogak kínos 
ütközése s egy öldöklő hurú t s azzal együtt járó szüntelen hideglelés el-
oltották [Iphigenia] rövid é l e t é t . . . » Sárközy Istvánhoz (aug. 24.) így í r : 
«Oda vagyok ! Phigiem megholt. Fogainak kínos indúlások, egy gyilkos 
hurút s az azzal együtt járó szüntelen hideglelés ölték meg . . .» Ugyanaz-
nap Kis János hoz : «Phigie nincs többé ! egy gyilkos hurút s az azzal 
együtt járó hideglelés a másodrendbeli fogainak ütközések eloltották ephe-
méra é l e t é t . . . » Másnap Szentgyörgyi Józsefhez: «Phigie nincs többé! 
Egy gyilkos hurút s az azzal együtt járó hideglelés s másod rendbeli fo-
gainak kínos ütközések oltották el epheméra-életét . . . » 

Tessék még a fenti levelekből egymás mellé állítani e sorokat : «Puszta 
előttem ismét a világ ! el van oltva az a remény, hogy ha én sírba szál-
lok, lesz valaki, aki Sophiet az én szent szeretetemre, barátságomra, hű-
ségemre s hathatós tiszteletemre emlékeztethesse . . . » (aug. 24.) — «Puszta 
ismét előttem a világ. El van oltva az a remény, hogy lia sírba szállok, 
lesz valaki, aki Sophiet az én szent szeretetomre, barátságomra, hűségemre 

1 U. о. IV. köt. 278. 1. 
2 ü . о. IV. köt. 307. 1. 

U. о. IV. köt. 274. 1. 
4 U. о. IV. köt. 276. 1. 
5 ü . о. IV. köt. 278. 1. 
« U. о. IV. köt. 285. 1. 
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s háladatos tiszteletemre emlékeztesse . . .» (aug. 25.) — «Oda az a kedves 
kilátás, hogy ha m a j d én nem leszek Sophie körül, marad valaki, aki őtet 
az én szent szeretetemre, barátságomra, hűségemre s háladatos tisztele-
temre emlékez tesse . . .» (aug. 31.). 

Bizonyára elég ennyi idézet a feltűnő módon egyező jajszavakból. 
Valódi gyászjelentéssel van dolgunk, a szó mai értelmében. A sok példány 
ta r ta lma azonos. Hogy csaknem betűről-betűre azonos módon festi fájdal-
m á t leveleiben, melyeknek keletkezését hetek választják el egymástól : 
ezt máskép nem lehet magyarázni, min t hogy Kazinczy — s ez rá nézve 
emberileg nem kis szerencse — mind já r t ihletté, költői motívummá dol-
gozza fel az ő legreálisabb fájdalmát is : a keservet stilizálja (Kazinczyra 
különösen ráillik ez a szó) s vagy csupán egy-egy költői helyzettel, em-
lékkel lép bánata erős kapcsolatba, vagy pedig sokszor a kifejezést, a sza-
vakat is megtalálja, melyek szerinte legillendöbbek a megörökítendő érze-
lemhez s a melyeket, mint egy költői m ű részeit, lehetőleg nem változtat, 
h a n e m csak terjeszt, nyomda hiányában kézzel írva. Kazinczy most tár-
gyalt levelei tehát -— s természetesen rajtok kívül még nagyon sok — a 
művészi öntudatosságnak ugyanazon fokán állanak, min t «Phigie halálára» 
c. két verse, melyek pedig már költeményei között foglalnak helyet. 

ZSIGMOND F E R E N C . 

Vörösmarty: Keserű pohár. 

Gyulai Pál, Vörösmarty Mihály összes munkáinak 1886-iki kiadásában, 
a Czillei és a Hunyadiak drámához í r t jegyzetében azt mondja : költőnknek 
annyi ra megtetszett e tárgy, hogy Hunyadi László címen a folytatását is 
megakarta írni, ami mellett az ezen cím alatt közölt töredék is tanúskodik. 
Kovács Pál, győri író és orvos hagyatékában azonban a Szózat szerzőjének 
kezeírásában, két levele mellett meg lehet találni a Keserű pohár, hihe-
tőleg első vagy második, kihúzásokkal és közbetoldásokkal tele kéziratát , 
melynek címe alatt zárójelben a következő magyarázat áll : H. L. szomorú 
játékból. — A két levél egyike 1839 dec. 9-éről, a másik 1840 jan. 7-éről 
van keltezve s a költemény papír ja és alakja ugyanaz, mint az 1839 dec. 
9-éről kelt levélé, így tehát nem lehetetlen, hogy azzal egyidőben küldte 
el Kovácsnak. Ezen az alapon inkább az a valószínű, hogy H. L.-ról 
akar t először drámát írni, de a tör ténet a kezei között kiszélesedett s 
így lett a címe «Czillei és a Hunyadiak». A kiadott töredék írása közben 
születhetett meg a Keserű pohár, mely oly sikerült volt, hogy költője 
jónak látta az ú j felfogással készülő darabba felvenni. Vörösmarty nehe-
zen dolgozott, sokat törölt és javí tot t , a drámai tá rgyak kikerekítéséhez 
csak közepes tehetsége volt valószínű tehát, hogy H u n y a d i László-ról akar t 
először írni. — A kézirat egyébként philologiai szempontból is érdekes. 

Az első rész 3. sz.-ban «Vagy vészhozó csatán» állott, melyet «Vagy 
vészterhes csatán»-ra igazított. — «S remélni biztosabbakat» (Kilián kiad. 
IX. köt.) sor helyett az eredeti így szól : «S remélni ú j —- 's tán jobba-
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kat». — «S hir , kéj 's rég esdett örömed» sor Így van kijavítva: «S az 
esdett hír, kéj és örömid» — a Kilián-féle kiadásban azzal a változtatással, 
hogy az «örömid» visszajavítódott «örömed»-re. 

PLTROFF P Á L . 

Széljegyzetek Petőfi verseihez. 
Ily címmel Tolnai Vilmos az Irodalomtörténet legutóbbi füzetében 

Petőfinek kilenc költeményét magyarázgatja. Apróságokat mond el, de 
érdekeseket. Ilyenekben, ahol kutatni-fütetni, u tánajárni kell, nincs párja 
Tolnainak. Örömmel olvashatja mindenki, mert ő nemcsak találni tud, 
hanem ítélni is. 

Nekem ezúttal ahhoz a vershez van szólásom, mely így kezdődik : 
«Rég veri már...» Mert itt Tolnai nem jut eredményre. E dal utolsó 
versszaka : 

«Te meg, czigány, húzd rá, majd kifizetem ; 
De úgy húzd, hogy megrepedjen a szivem, 
Eepedjen meg örömébe', bujába' . . . 
így vigad a magyar ember, hiába.» 

«nagyon hasonlít — úgymond — egy ma is eléggé közkeletű nótára :» 

«Húzzad csak, húzzad csak keservesen, 
Hogy a szívem megrepedjen ; 
Repedjen meg örömébe, bújába, 
í gy mulat az, kinek nincsen babája.» 

«A nótát nem találtam régi gyűjteményeinkben. Azt kellene már most el-
dönteni : Petőfi olvasztott-e bele versébe egy régibb népdalt, vagy a nóta 
keletkezett-e Petőfi versének utolsó szakából.» 

No hát döntsük el. 
Petőfi nem olvasztott egy régibb népdalt a versébe. Amelyet közöl 

Tolnai, nem régi népdal, hanem három alkotó rész keveréke : az egyik a 
Petőfi verse, a másik Tóth Edének « A falu rosszá»-ba szőtt dala (II. felv.), 
a harmadik a népé, az ismeretes : «Kinek nincsen szeretője, babája». Tehát 
ama nóta nem keletkezhetett 1873 előtt. Tóth E. öt strófás dala így kez-
dődik : 

«Húzzad, húzzad keservesen ! 
Ne erősen, csak csendesen!» 

negyedik szaka pedig így : 

«Húzzad, húzzad keservesen ! 
Hogy a szíve repedezzen!» 

Nagyjában Petőfi «A faluban utczahosszat...» című dalának mása, de a 
szóban levő dalnak nyomai is meglátszanak rajta. 

Világos, hogy ama nóta mégis inkább Tóth Edéé, nemcsak azért, mert 
övé a kezdő sor, hanem mert az ő verséhez készült dallam szerint énekel-
ték és énekük. 

L E H R A L B E R T . 



IKODALOM. 

A Műveltség Könyvtára. XI. köt. A magyar irodalom tör-
ténete lílUO-ig. Ferenczi Zoltán szerkesztése mellett írták 
Simonyi Zsigmond, Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrődi 
Sándor és Ferenczi Zoltán. Budapest, 1913. XII -f 682 1. 298 szöveg-
képpel, 4 színes és 54 fekete műmelléklettel. Kiadja az Athenseum iro-
dalmi és nyomdai rész vény társulat. Athenseum-nyomda. Ara 24 K. 

A Beöthy-féle képes irodalomtörténet után, mely m á r harmadik ki-
adásban forog közkézen, a művelt közönség kezébe szánt ú j irodalom-
történetnek az adott volna létjogosultságot, ha a Beöthy-félétől egész con-
ceptiójában és kivitelében eltérve, egy szerző írja meg, ha terjedelme 
jelentékenyen kisebb, s ha a szaktudomány igényeit teljesen figyelmen 
kívül hagyva, csak a la ikus művelt közönségre számít. Ehelyet t azonban 
kapunk egy könyvet, melyet öten írtak, mely 682 lap terjedelmű, s mely-
nek 1867 előtti része csak a laikus közönségre számít, 1867 utáni része 
pedig csak a szaktudomány további munkájához szolgálhat első alap-
vetésül. így , amiben haladást jelenthetett volna, már fogantatásában meg-
hiúsult. Modorából, felfogásából és arányaiból hiányzik a történeti műben 
olyannyira szükséges egység és egyöntetűség ; terjedelme oly nagy, hogy 
soha laikus ember végig nem olvassa ; szigorúan megszabott közönsége 
nincs. 

Ahány szerző, annyi modor. Pintér Jenő (az 1526 előtti s az 1664 és 
1825 közötti rész írója) különös súlyt fektet a bevezető korrajzokra. 
Világosan tagolt tudnivalókat közöl röviden, józanul. Anyagát általában 
igen erősen megrostálja. Kardos Albert (1526—1664) essay-szerűleg dol-
gozik ; igyekszik az egész irodalmi kor egységét állandóan éreztetni, de a 
közlés és taní tás feladatairól sem felejtkezik meg ; csinosan s nem egy-
szer bizonyos átmelegedéssel ír, mely legerősebben az igen sikerült Páz-
mány-fejezetet hatja át. Kettőjük modora még eléggé összefér. De már 
Endrődi Sándoré (Széchenyitől a kiegyezésig) erősen kir í a többi közül. 
Minden fejezete egy-egy önálló lyrai költemény, rapszódia prózában, virá-
gos, választékos nyelven megírva ; nem taní t , nem közöl, csak lyrai vissz-
hangja akar lenni az illető író egész munkásságának, csak a maga 
összbenyomását akarja megértetni az olvasóval. E nemben vannak is ki-
magasló fejezetei (Kemény, Madách), de vannak fölöttébb üresek is (Petőfi, 
Jókai). Modora, ha magában hat (mint a Századunk magyar irodalma c. 
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önálló kötetben), igen érdekes és eredeti, de ide átplántálva nagyon ki-
ütközik társai közül. Végül Ferenczi Zoltán (1867—1900) a túlsó végletbe 
esik : fejezeteiben egymást követik az életrajzi adatok, címek, évszámok. 
Egy bibliográfus hatását kelti, ki anyagát épen most rendezgeti. 

Innen az egyöntetűség hiánya. De nemcsak innen. Olykor ugyanazon 
szerző müvében is következetlenség, aránytalanság s az anyagnak kriti-
kát lan beosztása tűn ik fel. 

Pintér, kivált a régi részben, bőven idéz : a többi alig ; ő mai ki-
ejtéssel idéz, Kardos eredeti helyesírással. Simonyi bibliográfiái utalást is 
ad, a többi csak elvétve. A kiegyezés u táni szépirodalom csak 1900-ig van 
ismertetve : a tudományos irodalom (miért ?) 1900-on túl is, sőt Berzeviczy 
méltatásában egész 1913 februárjáig lejön. Pintér újra megír ja a magyar 
nyelv eredetét, holott Simonyi már elvégezte. 

Aránytalanul kevés, ami t a Margit-legendáról, Balassa katona-dalai-
ról, s a semmivel egyenlő, amit Mindszenti Gáborról hallunk, holott övé 
az egyéni, hangulatos előadás legkorábbi érdeme, mi t kézikönyveink 
Mikessel bitoroltatnak. Poncianus többet kap, mint Heltai Fabulái, holott 
stilisztikai érdeme (csak erről lehet szó) nulla ez utóbbiéhoz képest ; a 
névtelen s bátran mellőzhető Comico-Tragédia ugyanannyi helyhez jut, 
min t Balassi Menyhárt ; a soha nem olvasott, kéziratos Horologium 
Turcicum annyihoz, m i n t a kétszázéves olvasottságú, híres H á r m a s Istória. 
Kuthy Jósikával ju t egyenlő helyhez. Gyulai lyrája terjedelmesebb ismer-
tetést kap, mint kr i t ikai munkássága, holot t a cikk szerzője emezt becsüli 
többre. Szabolcska csak félannyi helyet kap, mint Kozma Andor, körül-
belül annyit, min t Fa rkas Imre, kit, m i n t 1900 után fellépő verselőt, 
szóba sem kellene hozni. A Kocsonya Mihályról szóló pálos bohózat (1766), 
melynek a feledésből kiemelése Pintér érdeme, oly bő méltatásban ré-
szesül, minőt az Ember Tragédiája is alig kap. Elő nyelvészeink közül ki 
van adva olyannak az arcképe, kiről a szöveg csak egy sort ad, s elmaradt 
olyané, ki ugyanott 16 sorral szerepel. A kiegyezés előtti irodalomban átlag 
jól megválogatott, erősen megrostált anyag : a kiegyezés utániban jelen-
téktelen írók egész hadserege ; amott az idő rostált, itt senki sem. 

Az anyag beosztását nem mindig vezette kellő megfontolás. Az 1526 
előtti irodalmat, kivált ha nem szakközönséghez szólunk, kár annyira szét-
darabolni : pogányság, Árpádok és vegyesházbeliek korára. Ez csak nehezíti 
egységes kép kialakulását , a nyelvemléki adatok megjegyzését, egy-egy 
fejlődési ág egységes bemutatását (krónikák ; népköltészet). De indokolatlan 
is : a dinasztiák változása abszolúte nem befolyásolta azt a Mohács előtti, 
maréknyi kis irodalmat, mely igazában úgyis csak a XV. század legvégén 
indul meg. A kurucvilág lyrája és epikája, egy sablon-merevségű beosztás 
kényszere folytán, úgy szét vannak haj í tva, hogy épen száz lapra esnek 
egymástól. Viszont, ahol ez elkülönítés mindenképen indokolt lett volna, 
a kiegyezés utáni lyrai és elbeszélő költészetre vonatkozólag nincsen végre-
haj tva ; így ebben a chaoszban képtelenség rendet teremteni ; holott Kéki 
Lajos értekezése az elbeszélő költészet beosztására már kész tervvel szol-
gálhatott volna, s ha a lyra magára marad, ta lán könnyebben ta lá lhatni benne 
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valamelyes osztályozási alapot. E kor irodalmi tömkelegében ma sem látunk 
világosabban, mint Ferenczi előtt. Annyit u. i. a priori is tudtunk, hogy 
voltak, akik Petőfit, Aranyt utánozták, és voltak «többféle irányt követők» 
(ez egy fejezet címe). De nemcsak a címek, az osztályozás e külső cégérei, 
Ferenczi jellemzései sem fedik föl, miben áll az együvé sorozottak belső 
rokonsága. Benedek Aladár, E. Kovács Gyula, Darmay Viktor stb., miér t 
kerültek «Néhány kísérletező» címen külön csoportba s együvé ? miben 
különböznek a «többféle i rányt követők»-tői ? Endrődi részében sem ért-
hető, miér t van kivéve Tóth Kálmán a Petőfi-utánzók sorából s együvé 
•csapva Vajda Jánossal «Két lyrikus» címen. Ép oly joggal lehetne Három, 
Négy, vagy Öt lyrikus című fejezeteket kreálni azok részére, kiket nem 
tudunk hová beosztani. 

Ami a részleteket illeti, a könyv nem mindig vet számot közönségé-
vel, vagy alkalmi feladatával. A középkori bámulatos « hiszékeny séget» ki-
pécézni, mikor egy legendáról szólunk ; a középkor erkölcsi szigorúságán 
«felháborodni» egy kódexbeli példa tárgyalásakor ; a klasszikus vonatko-
zások halmozása miatt oly módon róni meg Berzsenyit, mintha ma i író 
volna : nem tartoznak a történetíró feladatai közé. Gyanítások közlése 
(hogy Szilágyi és Hajmási s a Bankó leánya a l ighanem egy kéztől szár-
mazik, mi t a szerző majd egyszer bebizonyít) : nem ide való. A nyelvtör-
téneti bevezetésben semmi helye a rokonság adatszerű bizonyításának, itt 
csak kész tételekre van szükség ; de ha már bizonyít s egy sereg rokon szót 
idéz, lemondhatna arról a vad helyesírásról, melynek alul, felül, oldalt 
arkas, karikás, egypontos, kétpontos, hehezetes, vonáskás betüjegyeivel a 

jámbor művel t ember nem tud mit csinálni. 
Fölösleges a Magyar Grammatikátskát abban a kiváltságban részesí-

teni, hogy legújabb, Simonyi-féle kiadása jeleztessék a jegyzetben ; fölös-
leges utalni Simonyi Misteli felett mondott emlékbeszédére, Simonyinak a 
Beöthy-emlékkönyvben megjelent értekezésére s a Nyelvőr egy-két tanul-
mányára . A többi munkatárs u. i., úgylátszik, elvből nem utal, de maga 
a nyelvtörténeti bevezetés írója sem utal minden esetben, pedig volnának 
jelentékenyebb alkalmai is. Fölösleges és már-már unalmas tudományos 
mókaszámba megy annak a Molnár János-féle ostoba boándamus-versnek 
a közlése. Vagy ez kell a laikus magyarnak ? 

Hiányzik ellenben ugyanazon részben a nyelvjárások velős ismertetése 
az irodalmi nyelv szempontjából. A későbbiekben : általános tájékoztatás 
a kódexekről ; az igen fontos túlvilági látomások ismertetése ; az Eras-
mista-mozgalom jelentőségének kiemelése a reformatio előkészítésében (mit 
Melich nemrég igen határozot tan megállapított, s épen a legrégibb magyar 
nyomta tvány ismertetésében, melyről pedig könyvünk tudomással bír) ; 
hiányzik a nyomtatás elterjedésének valamelyes vázlata. A színészet és 
drámairodalom ügye általában mostoha gyermek ; csak Szigligetinél kezdjük 
észrevenni, hogy olyan is volt. Csepreghy Sárga csikója és Piros bugyellá-
risa részletes ismertetést érdemelt volna. 

Elavul t Ítélet számba megy (Tolnai Vilmos és Biedl Fr igyes meg-
állapítása óta) Sylvester agyonidézett szavaiban még ma is valami korát 
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megelőző nagy elfogulatlanságot látni , sőt azon az alapon, hogy a virág-
énekek képes beszédét észreveszi (mert semmi egyébről nincs szó), egye-
nesen Balassa Bál in t úttörőjének t enn i meg. Elavult itélet (Péterfy essayje 
után) Eötvöst «a Karthauzi költőjének» címezni (holott a cikk maga is a 
Fa lu jegyzőjét méltányolja teljesebben), Keményt pedig «a magyar Balzac»-
nak minősíteni (holott Dengi János alaposan k imuta t ta , mily csekély a 
Balzac-párhuzam lehetősége). 

Tévesen ál l í t ja Balassáról mél ta tója , hogy katona- és természetdalai 
m á r élénken emlékeztetnek Provence énekeseire, holott B. költészetének 
épen ez a része n e m emlékeztet semmi idegenre, lévén az ő legeredetibb 
s legtizenhatodikszázadibb magyar tulajdona. Tévedés, mintha a Kopaszság 
dicséreti l iúmoros m ű volna, holot t a legpéldásabb komolysággal, s a 
bibliából vett idézetekkel bizonyítja, hogy a kopaszság nem szégyelni 
való ; nekünk t a lán e naivsága mia t t megmosolyogni való, de nem humo-
ros. Amadé érdemét helytelenül lá t ja verstechnikája gazdagságában a mél-
ta tó ; Amadé, abszolút belső ürességével, a régi magyar lyra végső deca-
dentiáját jelenti, s nem kiválóság, csak az üresség non plus ultrája az a 
csilingelő, cifra, pántl ikás versificatio. Tévedés, hogy Bajza megsejtette 
volna Petőfit ; aki t ő sejtett meg, az még akkor csak a Kölcsey-Bajza 
i rány tehetséges kezdő-másolója volt. Vajda Pétert Tárcsái Bende c. törté-
net i regényével (1837), kronológiai tévedés Jósika elődének vallani. 

De van e könyvben igen súlyos igazságtalan itélet is. A Bajzáról 
szóló fejezetnek min tha csak az lenne a célja, hogy meggyűlöltesse Bajzát 
s általa kipellengérezze a kritikát, — ami egy alapjában véve kr i t ikai 
műben nagyon furcsán hat . Egy klikkrendszer zsarnokát látja benne, vitat-
kozik vele (eső u t á n . . . polémia) s m é g azzal is őt vádolja, hogy utánzá-
sában fiatal ta lentumok sorvadtak el. Talentum azonban utánzásban soha 
sem sorvad el. A Jókairól szóló fejezet is, ahelyett hogy Jókait méltatná, 
a kri t ikát szidja : a honi kritika «kaján örömmel» szabdalja szét Jókai 
hőseit ; a kritikus, maga nem tudván alkotni, «mások alkotásain élőskö-
dik» ; «Ugyan kérlek, jó urak, menje tek azzal a kri t ikával 1 Mert hisz . . . 
mi is az a kr i t ika ? A költészet inasa, — a múzsák szobalánya, — okve-
tetlenkedő pincér, — finánc, kéményseprője a Helikonnak». Magára érti-e 
mindezeket Endrődi, ki ezúttal maga is kri t ikai munkát végez, vagy 
munkatársa i ra is, az egész könyvre, mely mégis csak kri t ika akarna lenni ? 

Végül, mielőtt egy általános nagy hiányra muta tnék rá, nem hagy-
ha tom szó nélkül azon pongyolaságokat, sőt baklövésszerű furcsaságokat, 
melyeket olvasás közben elég szép számmal jegyeztem meg (kivált a könyv 
vége felé). Az olasz kölcsönszók között pl. «sok szövet és más fényűzési 
cikkek» sorában ott szerepel a «konty» is. Vörösmarty méltóságához se-
hogysem illik ez a kép : «ez a sokzenéjű vén cigány, akinél felségesebb 
nótákat széles Magyarországon nem muzsikált senkisem.» Nagyon csárdás. 
«Mind mennyiségre, mind költőiségre Czóbel Minka jelenleg legkiválóbb 
költőnőnk.» «Ehhez a két művéhez (Grünwald Béla) még egy harmadik 
kötetet akart írni, de ebben öngyilkossága meggátolta.» 

Csak slendriánság lehet a neve annak az eljárásnak, ahogyan a szöveg-



IRODALOM. 465-

közi képmellékletek vannak közölve. Semmi felvilágosítás. Csak így : 
«Csészetartó szobrok» (5. sz. kép) ; «Zománczos korong» (17.) ; «Krisztus 
sírbatétele» (38.). Ki mondja meg nekem, h a máshonnan n e m tudom, 
honnan kerültek ide s mi t keresnek itt e képek egy irodalomtörténet-
ben ? A 22. lapon látok egy díszesen kieifrázott nagy P betűt, melynek 
karikájában egy primitiv csinossággal körvonalazott kis koronás alak áll, 
s a P betű alá ez van írva : «Szent István». De há t ki rajzolta P betűbe 
Szent Istvánt ? S miért épen P betűbe ? Bizonyára nem tört volna le a 
keze a képek beillesztőjének, ha hozzányomatja, hogy «a Képes Króniká-
ból» vették ez ábrázolatot. Hasonlóképen elsajnálták a felvilágosítást az 
Attilát, Szent Lászlót, a magyarok bejövetelét ábrázoló pr imit iv képek 
alól. Hát minek nézik a közönséget ? Csak kép kell neki, hogy ne legyen 
mindenütt betű ? Közlik Berzsenyi, Kölcsey, Vajda Péter és mások sír-
emlékét, vagy szobraik képmását : de hol van az a síremlék, hol van az 
a szobor : senki meg nem mondja . Egy vállalat, mely a közönség erszé-
nyére appellál, több körültekintéssel és figyelemmel tisztelhetné meg a 
maga közönségét. 

Utoljára hagytam s nem is igen említettem eddig a nyelvtörténeti be-
vezetést. Mert ezzel kapcsolatban mutatok rá egész irodalomtudományunk 
egyik nagy hiányára s legsürgősebb teendőinkre. Vagy van nyelvtudo-
mányi eleme is az irodalomtörténetnek s akkor az nem különíthető el tőle 
külön fejezetként, s akkor azt iobban kell tudnia ogy irodalomtörténész-
nek, min t a legkoszorúsabb nyelvésznek is ; vagy nincs, s akkor fölösleges 
egy kis nyelvtudományi kivonatot biggyeszteni szemszúrásul a m ű elé. 
Előrántani egy nagynevű nyelvészt, s egy bevezetéssel, mely elmondja, 
hogy nyelvünk rokonsága mióta érdekli a tudományt ; hogy finnugorok 
vagyunk, nem pedig törökök ; hogy vannak latin, szláv, német stb. kölcsön-
szavaink -— elintézni az irodalomtörténet nyelvkérdését : csak kibúvás a 
tulajdonképeni feladat alól. Igen helyesen jegyzi meg a bevezetés érdemes 
írója, hogy «nem föladatunk a nyelvtudomány történetének előadása», s 
mégis avval tölt i meg a bevezetés felét. Kérdem : mi köze ahhoz az 
irodalomtörténetnek, hogy egy csomó magyar szó hogy hangzik finnül, 
vogulul, lappul, cseremiszül stb. ; hogy nem csak szavak, hanem szólás-
módok, sőt mondatszerkezetek, igei és birtokos személyragok, képzők is 
megegyeznek a rokon nyelvekben ? Nem, az irodalomtörténet nyelvi kér-
dése nem ez ; ez mind tisztán nyelvtudományi kérdés. A mi feladatunk 
egészen más, de ezt mindig csak elütjük. A m i nyelvi kérdésünk az iro-
dalmi nyelv kialakulásának, fejlődésének történeto ; a költői nyelv törté-
nete ; a magyar próza története ; ki mit hozott ; ki mily irányban alakí-
totta tovább ; mi úja t adott át az utána jövőknek ? Beszélünk nyelvtanírók-
ról, holott csak annyiban van hozzájuk közünk, amennyiben részük volt 
az irodalmi nyelv megállapításában, kodifikálásában vagy legalább irányí-
tásában. Beszélünk deákos, franciás, németes, magyaros iskoláról, panasz-
kodunk, hogy csupa fordított művekkel kell vesződnünk s nem vesszük 
észre, hogy hiszen hic Bhodus : i t t a feladat : az a sok fordítás és utánzás , 
melyik iskoláé hogyan befolyásolta az irodalmi nyelv s általában a mű-
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fo rmák alakulását ? Az a sablonos kis bevezetés csak egy korty i tal , 
melyet megengesztelésiil löttyintünk a nyelvtudomány földjére a nyelv 
szellemének, de azu tán nyugodt lélekkel megyünk tovább, mert ez m á r 
el van intézve. Az egész művön pedig végighúzódik egy nagy ű r s 
ideje volna, hogy m á r betöltsük. A nyelvészektől mi t se várjunk : nekik 
más dolguk van ; mennyi t írtak m á r pl. a nyelvújí tásról : de stilisztikai 
eredményei mind mostanig nincsenek kellőképen megvilágítva. Faludiról , 
hogy több példát ne mondjak, ezt olvassuk : «Kár, hogy csak fordí tó. 
Müvei . . . inkább a nyelvészt érdeklik . . . s csak kevéssé az esztétikust.» 
Sőt elsősorban az esztétikust kell hogy érdekeljék ! Faludival kezdődik 
meg a magyar stí lus tudatos reformálása, s ha kár , hogy csak fordító, s 
ha inkább a nyelvészt érdekli : akkor egyáltalán ne is ír junk róla, akkor 
ad juk oda a nyelvészeknek. 

Általában mindaz, ami az i rodalmi kifejezés nyelvi és alaki tör téne-
tére vonatkozik, elsősorban volna t á rgya az irodalomtudománynak. E téren 
azonban eddig keveset tettünk ; s h a összefoglaló munkában az előbbiek-
hez képest haladást követelünk, azt különösen erre a pontra értjük. 

Ez a könyv a maga egészében nem jelent haladást tudományunk 
eddigi állapotához képest. Hasznos szolgálatot csak a kiegyezés utáni kor-
szak feldolgozása fog tenni, jóllehet bírálói épen ezt a részt támadták leg-
inkább. Bár sem egyszempontú át tekintést , sem világos csoportosítást, sem 
krit ikailag megnyugtató kiemelő jellemzéseket nem nyú j t , kétségtelenül meg-
lesz a haszna. Kiindulásul, legelső tájékoztatóul használható lesz s épen 
hiányai fognak újabb s kerekebb feldolgozásokra ösztökélni. E rész szerzője, 
Ferenczi Zoltán, igen hasznos munká t végezne, ha egy külön kis füzetben 
kiadná a kiegyezés utáni magyar irodalom időrendi mutatóját, olyasfélét, 
amilyet nemrég P in té r Jenő adott ki, egy kis füzetben, az 1772—1831 kö-
zött i korra vonatkozólag. A szükséges adatok bizonyára rendelkezésére 
állanak s aránylag kevés fáradsággal igen terhes munkátó l menthetné meg 
e korszak későbbi tanulmányozóit. 

G. GY. 

Dézsi Lajos: Tinódi Sebestyén. 1505?—1556. Budapest, 
1912. 233 1. A Magyar Történelmi Társulat kiadása. (Magyar Történet i 
Életrajzok. XXVII I . évfolyam. 4—5. f.) 

Dézsi Lajos munká ja azon könyvek közé tartozik, amelyekről külön-
böző szempontokból majdnem ellentétes ítélet mondható. Mint életrajz 
alig illik a magyar történeti életrajzok közé s jelesebb monographiáink 
mellett alig vehető tekintetbe. Azonban mint ál talában tudományos m ű 
jól megállja helyét ; a tárgy sokoldalú ismereténél, a kor irodalmi, poli t ikai 
és társadalmi szellemének beható fejtegetésénél fogva irodalomtörténeti 
tanúlmányaink java termékei közé kell soroznunk. 

Ha van magyar író, akiről n e m lehet életrajzot írni, a hírnevesebbek 
közt bizonyára Tinódi Sebestyén az. Miért ? Mert mindaz, amit életéről 
tudunk, néhány rövid sorba összefoglalható. Alig vagy épen nem i smer jük 
életének legfőbb adatait : születése évét s helyét, neveltetését, pártfogói-
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hoz való viszonyát, szóval életének külső képét. Azonban ismerjük mun-
kássága eredményét, amelyből belepillanthatunk lelki világába, eszméi s 
törekvései központjába. Láthat juk : mi ly módon iparkodott a kor nagy 
válságait , élet-halálharcait a nemzet fejlődésére, a magyarság küzdelmei-
nek erősítésére a költői és zenei mesterség segélyével hathatós tényezőkké 
a lakí tani . Más szóval : mindazt ismerjük, ami a tanulmány, vagy ha tet-
szik, az essay tárgya, de életrajz csak nehezen kerekíthető belőle. Szilády 
Áron és Acsády Ignác is belátták ezt. Életrajzhoz külső adatokra is szük-
ségünk volna, amilyeneket nyilván soha sem, vagy legalább ez idő szerint 
nem ismerünk. S hogy az író a t anu lmány kereteit életrajzzá bővítse, 
természetesen számos oly adatot kénytelen felhasználni, amely önmagá-
ban véve igaz és jellemző lehet, de az érdeklődést mindunta lan elvonja a 
főalakról. 

Nem azt mondjuk a világért sem, hogy valamely író vagy állam-
férfiú életrajzában a tárggyal szorosan összefüggő kérdések bővebben is 
szóvá nem tehetők ; vagy a főhőssel együtt küzdő, életfolyamára különösen 
ha tás t tevő más férfiak életadatai többé-kevésbbé nem festhetők, az illetők 
szerepéhez mérten néha részletesen, körülményesebben is. Nagyobb, kidol-
gozottabb életrajz úgy szólva több kisebb tanúlmányból áll. De a főalak-
nak lehetőleg előttünk kell élnie ; előttünk kell eszméiért lelkesülnie, szó-
val vagy tollal, vagy valódi fegyverrel síkra szállnia ; lelki világával nem-
csak egy rövid szóra bemutatkoznia, hanem úgy szólva férfiúi életszakát 
•eltöltenie. A vele szoros kapcsolatban élt férfiak csak annyiban érdekel-
nek, amennyiben őt ú jabb oldaláról, működését közelebbről jellemezhetik. 

Dézsi Lajos könyvéből Tinódi Sebestyénnek majd minden kortársát 
részletesebben megismerjük, mint magát a főalakot. Török Bálintot, Nádasdy 
Tamást , a korabeli hegedősök némelyikét majd csak úgy tárgyalja, min tha 
ez volna igazi célja. Ami csak onnan magyarázható, mivel Dézsi Lajos 
maga is érzi, hogy életrajzhoz oly kevés adata van, amennyi a tervezett 
műhöz korán sem elegendő. Segít tehát magán, ahogy tud. 

E tekintetben különösen a könyv harmadik fejezete, mint tulajdon-
képi függeléke, a legbeszédesebb bizonyítókunk. Semmi kétség, hogy vala-
mely rendkívüli hatású író pályájának ismeretéhez igonis hozzá tartozik : 
mily szellemi örökséget hagy hátra, kiket nevel örököseiül, mily hatást 
tesz kortársaira . De abban sincs semmi kétség, hogy a szellemi örökösök 
részletes tárgyalása, időrendbe szedett felsorolása úgy, hogy a könyv fő-
alakjával gyanított kapcsolatuk érinthető se legyen, semmikép sem tarto-
zik a főalakúl szereplő író életrajzába. Hogy csak újabb irodalmunk né-
hány nagy alakjára hivatkozzunk : som Vörösmarty vagy Kisfaludy Károly, 
sem Petőfi vagy Arany János, sem Jósika Miklós b. vagy Jókai életrajz-
írója n e m tárgyalja részletesen azon írókat, akik hatásuk alatt léptek a 
múzsák szolgálatába, pedig egyiknél-másiknál a hatás százszorta közelebbi, 
min t azoké, akiket Dézsi Lajos Tinódi Sebestyén szellemi örököseiül be-
muta t . Hová vezetne Dézsi Lajos felfogásának analógiája egy-egy korszak-
alkotó államférfiú életrajzának tárgyalásában? A Széchenyi István gr . 
é le t ra jz í rója e szerint ma jd minden magyar államférfiút kénytelen volna 
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részletesen méltatni. í rónk a «szellemi örökség» fogalmát a lehető leg-
tágabb értelemben veszi, véleményünk szerint minden elfogadható ok nél-
kül. Még ha világosan ki tudná is muta tn i Tinódi hatását énekmondó 
kortársaira, akkor is elég volna e hatás fokozatának megállapítása. I ly 
módon jobban tette volna Dézsi Lajos, ha könyvének a XVI. század his-
tóriás énekei címet adja. Igaz, hogy akkor bajosan sorozhatta volna a 
magyar történeti életrajzok közé, de legalább a mü anyaga megfelelt volna 
címének s mindenki tudta volna, mit keressen a könyvben. 

Nem szándékunk ezúttal a szóban levő vállalatról, amelyet a Magyar 
Történelmi Társulat nem csekély áldozattal ta r t fenn, bírálatot mondani. 
De azt az észrevételünket még sem hal lgathat juk el, hogy nem minden 
megjelent életrajz való a vállalatba. Vannak írók és államférfiak, akikről 
még fejlettebb irodalomban is tökéletesen elég volna pár ívnyi tanulmány. 
Életrajzot, kivált a magyar történeti életrajzok közt inkább csak olj'an 
alakokról kellene közzétenni, akik igazán országos hatással működtek, 
akik koruk eszmevilágát jellemzőleg kifejezték, vagy élettörténetük önma-
gában különösebben is érdekes és tanúlságos. 

E tekintetben Tinódi Sebestyén ellen nem tehetünk kifogást. Viszont 
azonban életadatai m i n t említettük — oly hiányosak, hogy az író 
kénytelen a keretek ki tágítását másféle úton-módon megkísérlem : az 
énekek tar ta lmát mindenüt t elmondani, a lantos előadását a történelmi 
igazság szempontjaihoz mérni , az erre vonatkozó irodalmat összegyűjteni 
s egyszersmind a többi XVI . századbeli lantos deákot is egymásután be-
mutatni . 

De a mennyire nem osztozunk Dézsi Lajos felfogásában műve szer-
kezetére nézve : épen oly teljes elismeréssel adózunk neki a tárgyára 
vonatkozó adatok lelkiismeretes felkutatása és összeállítása miat t . Nem-
csak Tinódi Crómcája forrásait tárja fel, ahol csak teheti, hanem a többi 
énekmondók műveiét is. Nemcsak az egyes énekek tárgyi adatainak régibb 
és újabb irodalmát kiséri széleskörű figyelemmel, hanem egyszersmind 
i rodalmunk történetének a krónikások életére s müveire vonatkozó min-
den rendű tudósításait felhasználja s értékeli. Sokszor a csekélyebb fon-
tosságú kérdéseknek is egész irodalmát összeállítja, példáúl a Csáthy 
Demeter életére vagy a Tar Lőrinc mondájára vonatkozó forrásokat. Bizo-
nyos, hogy Dézsi Lajos munkájának a XVI. század politikai és műveltség-
történetével foglalkozó író nagy hasznát veheti . Könyvének ez a legmara-
dandóbb értéke. 

Emellett a főalak életrajzának összefoglalásában érdekesen igyekszik 
Tinódi Sebestyén írói jellemét nagyobb körvonalaiban megalkotni, ha 
szinte itt-ott elmosódó színeket használ is, min t midőn a vándorlantos 
képzeletének fogyatékosságát, a jelzőkkel való fukarkodást érinti . De külön-
ben mind politikai pártcserélése, mind írói sajátságai megítélésében el-
fogadható véleménye van. Néhol talán a kelleténél kissé szigorúbb is. 
Igaz, hogy Tinódi Sebestyén énekeiben a jellemfestésnek és a szerkesz-
tésnek még alapvonalai sem találhatók meg, de egy-egy hangzatosabb 
versszakkal néha jól kifejezi a nemzet hangula tá t . Igaz, hogy történetírói 
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rangra nem emelkedik, de m i n t krónikaíró oly tulajdonsággal dicsekszik, 
amely a legnagyobb történetírókban is a legritkább. Mindig nehéz a kora-
beli államférfiak működéséről az utókor által is elfogadott ítéletet mon-
dani s kétszeresen nehéz olyanról, mint F rá te r György, aki valóságos rej-
tély kortársai szemében s igazában csak a XIX. század második évtizedé-
ben Kazinczy szolgáltat neki igazságot. Semmi sem jellemzőbb Tinódi 
Sebestyén ítélőképességének élességére nézve annál, amit e rendkívüli 
férfiú működéséről mond. S ez egyszersmind nagy erkölcsi bátorságának 
is félreismerhetetlen jele. Szerettük volna, ha Dézsi Lajos ezt különösen 
kiemeli. Ezzel ellensúlyozhatta volna a hazai kérdésekben elvétve mutat-
kozó «szűk látókörét», mert az általa is idézett sorok (115. 1.) veleje a 
vándorlantos ítéletalkotásának fényes bizonysága. 

VÁCZY JÁNOS. 

Eckhardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái. Buda-
pest, 1913. 71. 1. Athenseum-nyomda. 

E dolgozat szerzője igen hasznos munkát végzett. Az előző kutatások 
felhasználásával szemügyre vette Balassi költészetét, megfigyelte fő saját-
ságait és megállapította viszonyát a megfelelő irodalmi mintákhoz. Az ered-
mény nem épen meglepő, de rendkívül becses, mer t az eddigi sejtések és 
hiányos utalások helyett határozot t adatokat, egybevetéseket kapunk, me-
lyekkel szerző nagyban hozzájárul a kiváló költő művészetének megérté-
séhez. Dicséret illeti készültségét, mellyel feladata megoldására tört s amely 
egyben magyarázatát adja fáradozása sikerének. 

Balassi l í rá ja — irodalmi minták tekintetében — legszorosabban a 
humanis ta költészethez kapcsolódik. E költészet udvarló színezetű s célja 
a szerelmi hódítás. A hódítás eszközei : a bók, a szánalomkeltés, a szemre-
hányás. Főbb műfajok : az elégia és az epigramma. Gyakori költői fogás : 
az antik eredetű echo alkalmazása. Díszítő elemei közt nagy szerep ju t a 
mithologiai terminológiának. Jellemző vonása még az élmény hiánya. 
Nagyjából ezek a fősajátságok muta tha tók ki a Balassi költészetével kap-
csolatba hozható többi irodalmi forrásokban is, tehát az egykorú olasz-
francia lírában, a német dalgyűjteményekben és ami feltűnő, — az antik 
mithologiai vonatkozás híjával — a török szerelmi költészetben is. Szerző 
így utalva az egykorú és közeikorú nemzetközi sablonra, először is ezek 
általános hatását mutat ja ki Balassi költészetén. Majd a részleges hatás 
tárgyalására térve, a propertiusi és ovidiusi nyomok után (XXVII., XIV. 
Coel. : XII.) Angerianus és Marulus kerülnek szóba. A tőlük származó át-
vételek olykor elbeszélésszerűek (ide tartoznak a XV., XVII., XT,ТТ., 
XLVIL), máskor párhuzamok (XL., L., LI IL , XLIII.J vagy felsorolások 
(XLV1L, XXI.), végül párbeszédek (XLV.). 

Egy reneszánszkori divatos műfa j mintá já ra készült a XI. számú 
május i dal. Aeneas Sylvius két i rányban hatott . Egyfelől Lucretiára alkal-
mazott bókjaival (VII., XXIII. , XXVII.) , másfelől regényének oktató elemei-
vel (LXXIIL). Fulgosius Baptis ta példázása ugyanily okból figyelemre-
méltó (XXX., LXXI.). A német dalgyűjtemények közül Balassi főkép Beg-
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nar t Jakabét használta. Innen valók a XLIX. és XX. sz. drbok eredetijei. 
Ennek megállapítása szerző érdeme. A gyanítható fordítások közül a XV. r 

XX. és XXXIX. sz. darabokra találunk utalást. A továbbiakban a nóta-
jelzések vizsgálata következik. Kimutatható, hogy német nótajelzést csak 
egyet használt a költő, valószínű azonban, hogy a XLII . sz. drbé mögöt t 
is német dallam rejlik. Olasz nótára négy ízben írt Balassi. A lengyelek-
nek mondott nótajelzések közül csak egy a lengyel. A hatás kronologiáját 
tekintve Balassi szerelmi versei há rom csoportra oszlanak: 1. a házas-
sága (1584) előtt írt énekekre, melyek középpontjában a nyíltan meg-
nevezett Losonczi Anna áll; 2. a Julia-ciklusra (1584—1589); 3. a Coelia-
dalokra (1589 után). Az első csoportot — úgymond — fejletlen verselés 
jellemzi, de az érzelmi élet hangulatokban leggazdagabb. Idegen ha tás 
nyoma csak 5 drbon látszik. Legerősebb a humanis ta befolyás a Ju l ia -
ciklus idején, melyből valóságos szerelmi regényt kapunk (személyei : 
Cupido, a költő s az imádott) ; mig a Coelia-dalokban az anyagi átvételek 
eltűnnek s csak Cupido szerepe emlékeztet a reneszánszkori költői hagyo-
mányra . Mily átalakuláson ment át az átvett anyag Balassi tollán ? Fele-
let : 1. A költő az idegen anyagot kiszélesítette; 2. elhanyagolta a lat in 
min ták klasszikus vonásait ; 3. ugyanezeket olykor (akárcsak Zrínyi) ke-
resztény felíogással alkalmazta. í g y azután nem egyszer anakronisztikus-
találkozások keletkeznek (pl. Cupidót és Istent együtt említi XXI. 876.). 
Mindezekből látható, hogy a költő nem szolgailag utánozta példányképeit. 
Helyesen mondja e derék dolgozat befejezése : «Balassi hatalmas írói egyéni-
ségét nem merít i ki a reá ható irodalmi erők ismertetése»: 

BAROS G Y U L A . 

Madarász F lór i s : l lerczen Ferenc drámái. (A ciszterci-rend 
egri kath. főgimnáziumának értesítője. Eger, 1913. 3—27 1.) 

A programm-értekezések megszokott átlagánál jóval nagyobb figyelmet 
érdemel Madarász Flóris munkája . Értesítőkben va jmi r i tkán találkozunk 
olyan közeleső témával, mint az övé ; nagyon sokan riadnak vissza -— 
legalább ilyen helyen — a «történeti távlat», a «megállapodott értékelé-
sek» hiánya miatt . És mindenesetre, bizonyos mértékig, jó is, ha iskolai 
értesítőkben nem avatkozunk még hangosan dúló harcokba. De egy mái-
kialakult írói egyéniségnek olyan tárgyilagos, nyugodt és magas szín-
vonalú jellemzése, amilyet Madarász adott, csak követendő példa lehet. 
Épen ezért foglalkozom bővebben munkájának eredményeivel — és téve-
déseivel is. 

Értekezése bevezető részében hangsúlyozza, hogy mekkora különbség 
van drámaköltészet és színpadi irodalom között. Az előbbinek, szerinte,, 
«kétségkívül nagy hasznára lehet a színművészet, de tőle függetlenül is 
élhet és virágozhatik». Az utóbbit a mindennapi fogyasztás kielégítésére 
szánt iparnak tekinti, melynek a tulajdonképeni irodalomhoz semmi köze. 
Herczeget természetesen az igazi drámaköltészet művelői közé sorozza és 
ezért tar t ja kötelességének, hogy foglalkozzék vele. 

Nos, ez a szoros elhatárolás — alapvető tévedés. Bégi, nagyon r é g i 
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kérdés ez és talán sohasem lesz eldöntve : de annyi bizonyos, hogy az 
irodalmat és a színpadot i lyen kategoriee elvágni egymástól nem lehet. 
Nincs hozzá logikai alap. A drámaköltészetet nem szabad úgy meghatá-
rozni, ahogy Madarász te t te . Ez a hamis premissza saját értekezésében 
is — mint majd látni fog juk — többször megbosszulja magát . Az, ami a 
színművészettől függetlenül is élhet és virágozhatik, az lehet dramatizált 
költészet, de nem drámai. A dráma meghatározásából nem lehet kihagyni 
azt, hogy egy valahol összegyűlt közönségre hatnia kell. I lyen közönség 
nélkül nem fejlődött volna ki Shakespeare, és ilyen közönség hiányá-
ban nem virágzott a Shakespeare-kultusz a 18. század végéig. H a pedig 
elfogadjuk azt, hogy a közönségre — és pedig színházi közönségre — 
hatnia kell a drámának : m á r nincs alapunk a kategorikus elválasztásra. 
Maradna alapnak az, hogy becsületes eszközökkel hat-e az író, vagy ravasz 
ügyeskedéssel, esetleg a közönség gyengéinek erkölcstelen kihasználásá-
val. De meg lehet ezt m i n d e n esetben határozni ? Vagy azt mondhat-
juk : drámaköltő az, aki igazat ír, mesterember az, aki hazudik. De itt 
van Bernstein, akit mi lenéző vállvonogatással szoktunk mesterembernek 
nevezni — igaz, hogy boszorkányos ügyességű mesterembernek. E s Bernstein 
alakjai igazi emberek, ravasz trükkjei valószínűvé vannak téve ; a mai kö-
zönség érdeklődését, emberi részvétét épen úgy felkölti és idegeit minden-
esetre jobban felkorbácsolja a legigazibb íróművésznél. Csakugyan nem 
volna ebben semmi irodalom ? 

Ha a közönség gyöngéinek kihasználása közönséges «színpadi íróvá» 
sülyeszt, akkor a Dolovai nábob leányának és a Gyurkovics lányoknak 
írója nem érdemli meg — Madarász meghatározása szerint — a «dráma-
költő» elnevezést. I t t az ellenmondás. A «jól végződő, érzelmes szerelmi 
történet és a rokonszenves vonásokkal felruházott szalonhuszárok bemuta-
tása» — ez szerezte meg, Madarász szavaival, a Dolovai nábob leánya 
sikerét. Teljesen igaza van ! És ha jelenetről jelenetre végigmennénk a 
darabon, egészen a híres «hazudsz ! Szeretsz 1» felkiáltásig (mely Ohnet-
nek is becsületére válnék) — nagyon sok mindent találhatnánk benne, 
ami nem emberi, nem igaz, n e m is költői, csak épen — hatásos. Nem, ez 
a darab n e m élhetett volna m e g színészek nélkül, sőt talán nem is ér száz 
előadást, ha a huszárok m á r akkor — csukaszürke egyenruhát viselnek. 

Ezzel a darabbal tehát — saját meghatározása szerint — n e m kellett 
volna foglalkoznia Madarásznak. 

Még kevésbbé a Gyurkovics lányokkal. E r rő l a vígjátékról megjegyzi, 
hogy «annyira a színpad számára készült, hogy Herczeg összegyűjtött 
műveinek sorozatában meg sem jelent». Tehát mégsem lehet Herczeget 
mindig és mindenben megkülönböztetni a «színpadi íróktól». (O is meg-
köszönné szépen !) 

De i t t , épen a fiatal Herczeg jellemzésében mondja el Madarász leg-
értékesebb igazságait, legjobb megfigyeléseit. E passzus nagy részét idézem. 

«Azokat a tárcákat, amelyek Herczeget mind já r t pályája kezdetén 
divatba hozták, teljesen á tha t j a a könnyűvérűség filozófiája. Legfőbb vonzó-
erejük a szeretetreméltó léhaság . . . A léha társadalom beleszeret ön-
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magába az elébe tar tot t tükörből, amely n e m torzít, sőt szépít és hízeleg 
az emberi gyengeségeknek . . . Nagyon sokan meríthették már az ő jó-
kedvtől duzzadó rajzaiból azt a meggyőződést, hogy az életben semmit 
sem érdemes komolyan venni, legfeljebb az élvezetek hajhászását . De ez 
még nem volna a legnagyobb baj. Ezek a behízelgő müvek egyúttal lazává 
teszik az erkölcsi Ítéletet annak mérlegelésében, hogy hol kezdődik a bűn. 
Veszélyeztetik olvasóik erkölcsi biztonságát, és pedig annyival inkább, 
mer t sohasem botránkoztatnak meg, nem riasztanak vissza kirívó durva-
ságukkal, ízléstelenségükkel, törvényüknek vallván az illemet, a külső 
tisztességet. Igen, mer t épen eme külső tisztesség leple alat t teszik kívá-
natossá a bűnt és ébresztenek kételkedést az erényben.» 

. . . Liberális embernek vallom m a g a m a t és nincs az a merészség, 
amit az irodalomban és művészetben el n e m fogadnék. De a tudós szer-
zetesnek e szavait a lá írom, sőt aranyba vésetném. Nem Casanova emlék-
iratai t tar tom veszélyes és erkölcstelen olvasmánynak, h a n e m a léhaság-
nak, a könnyű életnek ravasz, hízelgő rajzát , a Gyurkovicsok történetét, 
mindenféle alakjában, könyvben és színpadon egyaránt. Ha kétszáz év 
múlva egy direktor elő találja kotorni a Gyurkovics lányok poros szöveg-
könyvét, az akkori nemzedék meg fogja érteni, hogy miér t kellett a gentry-
nek, ennek a «nemzetfenntartó elemnek» tönkremennie. Azért, mert így 
élt, i lyen volt, és akadtak hozzá asszimilálódó írók, akik ezt igen kedves-
nek és mulatságosnak találták . . . 

Herczeg Ferenc m a a fellegek magasságából nézhet lo régi énjére, s 
a könnyű érvényesülés, a léha élet s ima és erkölcstelon történeteit olyan 
írók vették ki a kezéből, akiknek neve valószínűleg sohasem fog az 
Irodalomtörténet hasábjain megfordulni. 

Madarász ki tűnően rajzolja meg Herczeg pályájának emelkedését, ebből 
a szempontból is. A verseczi sváb fiú asszimilálódhatott a gentryhez, de 
nem maradhatott örökre vak a hibáival szemben. Regényeiben, darabjai-
ban szívesen rajzolja az előkelő társaság életét, de most már szembe tud 
és mer szállni gondolkozásukkal. Munkái tendenciózussá lesznek és ten-
denciái merészek. Szatirikussá válik és túlzásaiban kifogyhatatlan elmés-
ség van. 

A Honthy háza, drámai hibái mellet t is, tiszteletreméltó példája Her -
czeg magasra emelkedett erkölcsi felfogásának. A későbbi Kivándorló (mely 
a Láp virága c. novellából készült) m á r határozott szembehelyezkedés a 
kaszinói erkölccsel. Kár, hogy tendenciáját csak dialektikával támogatja , 
egy — igaz, hogy eredeti — raisouneur-rel, Kelemen kováccsal. A Kéz 
kezet mos című víg já ték a mindenható protekciót ostorozza, kissé túl-
tömöt t rajzban, de sok igazsággal muta tva be a magyar közéletnek ezt az 
oldalát. 

Legmagasabbra, a tragikus fenségig emelkedik Herczeg magyar köz-
életi szatírája - a Bizánczhm. Aligha csalódunk, ha már most Herczeg 
chef d'œuvre-jének je lent jük ki ezt a darabot, melyet nyilván ezért t á rgya l 
Madarász is az időrendtől eltérve, utolsó helyen. Enné l nagyobbat, rneg-
rázóbbat, igazabbat valóban sem azelőtt, sem azóta n e m alkotott Herczeg. 
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Mintha az a sok, mindenféle színű fátyol, amely mindnyájunk szemét 
többé-kevésbbé sűrűn eltakarja, egyszerre lefoszlott volna a szeméről. 
Talán a kiválasztottaknak is csak egyszer adatik ilyen pillanat. Herczeg 
megragadta — és ami siratnivalóan nevetséges, korlátoltan aljas, cinikusan 
hazug van közéletünkben, épen úgy megrajzolta a bizánczi udvar képé-
ben, mint az elbúsult hősiességet Giovanniban, a nagy, egyszeri erőfellob-
banást a gyönge Konstantinban, az önfeláldozó odaadást Hermában. Igen, 
egészen, mindenestül, jó és rossz vonásainkkal örök időkre benne vagyunk 
ebben a darabban. I t t már nem osztálypoéta Herczeg ; •— az egész ma-
gyarság éneklője itt, egyetlen idegen mezű darabjában. (Csodálom, hogy 
ezt nem jegyzi meg Madarász.) 

Az értekezés érdemük szerint, behatóan méltatja Herczeg regényes 
színmüveit: Ocskay briyadérost, a Balatoni regét, Déryné ifjasszonyt, 
Eva boszorkányt. Készletekben lehetne talán vitatkozni itt-ott a felfogásá-
val, de ez gyümölcstelen fáradság volna. Legfontosabb része a tanulmány-
nak mégis csak az, moly Herczeg fejlődését tünteti fel a léha kaszinói 
felfogástól az egész társadalom komoly rajza, szigorú bírálata felé. 

Azt hiszem, sikerült nyilvánvalóvá tennem, hogy a drámaköltészet és 
a színpadi irodalom kategorikus kettéválasztása még egy és ugyanazon 
írónál is lehetetlen. Ezer és ezer lépcsőfok van a drámairodalomban is, 
mint mindenütt, ahol értékelésről lehet szó ; előzetes alapelvekkel nem 
szabad a bírálatból kizárni senkit és semmit. A mesteremberben meg lehet 
néha találni a művészt és a művészben nagyon sokszor a mesterembert. 

B E N E D E K MARCELL. 

Ambrus Zoltán : Vezető elmék. Irodalmi karcolatok. Buda-
pest. Bévai Testvérek 384 1. 

Végre egy kötet kritika, melynek a szerzője okos : pndantéria jiáLkül, 
könnyed : felszínesség nélkül, európai : magyar fitymálás nélkül, kűgzer-
vati^Mvorlátaltság nélkül, és modern : hányjavetiség nélkül. Szép, csínos, 
magvas előkelőség, mely nem fitogtat semmit a világon ; érték : mely nem 
hivalkodik, komolyság : melytől minden pipere idegen. Egy gondolkozó, 
müveit magyar ember, az Arany Lászlók nemes fajtájából ; elmosódottabb 
egyéniséggel, kevesebb magyar zamattal, szinte semmi alföldi ízzel : de 
éppoly igénytelen komolysággal, éppoly érzékeny, úri szerénységgel, s 
éppoly veleszületett, diszkrét formaérzékkel. 

Szétszórtan, időnként jelentek meg az itt egybegyűjtött cikkecskék, 
elmélkedések és kritikai művek. De így egybegyűjtve valóságos meglepe-
téssel szolgálnak. Soha jobbkor ez a meglepetés ! Manapság, mikor a leg-
mákszemnyibb, legujdonsültebb kis kritikai féremúben is szemet szúr, 
harsog, rikít valami ; ma, mikor a mellverő szubjektivizmus vásári korát 
éljük és szenvedjük ; mikor minden komédiás mellett ott az ügynök, ott 
a dobverő : fel kell hogy tűnjön a komoly férfiú, ki feltűnni, szemet 
szúrni, panorámába csődíteni soha sem akart, kinek gondolatai után leg-
főbb gondja csak az, hogy mennél távolabb húzódjék a tolongó piactól. 
Ha abszolút értéke nem volna is e régebbi irodalmunkban hagyományos 
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magyar sajátságnak, viszonylagos értéke úgyis megvolna m a az ellentét, 
jogán, mely szinte kivétellé avatja, példás kivétellé a nagy tülekedésben. 

Oly homogén egységbe, oly egynemű igénytelenségbe olvadtan mutat-
koznak, vagy igazábban szólva : tűnnek el, szívódnak fel jelességei, hogy 
egyenként csak a szándékos elemzés képes őket szemlélhetővé, mérhetővé 
tenni. Fölületes szem valami szürkeséget, színtelenséget lát irataiban,, 
holott az igazság az, hogy ő egészet alkot, kerek egységet, s nem hegyezi 
ki a részleteket egymás, vagy az egész rovására. 

Semmi sem jellemzi szervesebben az essay-t (mert hisz az dominál e 
kötetben), min t egy főgondolat, egy a laphangula t egybefoglaló uralma : az 
teszi rokonává a művészi alkotásnak s különbözteti meg bizonyos tekin-
tetben a tisztán tudományos jellegű értekezéstől. Ez utóbbinak ugyanis 
belső egységet csupán a vizsgálat alá vet t tárgynak az azonossága köl-
csönöz, s ezen az egységes, objektiv alapon a részleges megállapítások 
egész, n e m egyszer diszparát tömege halmozódhat fel, míg végre kijelöli 
a belőle következő gondolat-eredményt. Az essay-író azonban már egy 
ilyen gondolati eredmény birtokában, sőt annak az ihletésére fog tollat, s-
így mindaz, amit mondani készül, már eleve is annak az ölelésében forrad 
együvé. Az essay szükségképpeni kiegészítője a tudományos értekezésnek ; 
nélküle a laikus, de egyébként müveit közönség nem férhetne hozzá a 
szaktudomány eredményeihez, melynek fejtegetéseit nyomon követni kép-
telen ; de a gondolatot, m i t az essay-író szinte érzékelhetően szuggerál, 
művészi benyomásként, fogékony lélekkel élvezi. 

E kötet miniatür-essay-i csupa idegen, de különben világhírű íróról 
szólnak s részben a klassz. Regénytár bevezetéseiként lá t tak napvilágot. 
Mindkét körülmény fokozott mértékben szükségessé teszi a mondott gon-
dolat-egységet. Nem kimerí tő , részlettanulmány, nem életrajzi vázlat, n e m 
bibliográfia kell az idegen írót fordításban olvasó nagyközönségnek, hanem 
egy egységes képet n y ú j t ó essay, melyet elolvasva, szinte érezze, milyen-
faj ta költészet, milyen egyéniség kincsesbányája nyílik meg előtte a kezébe 
vett kötettel ; kapjon végeredményül bizonyos értelmi hangulatot , mely az. 
ismertetet t író müveinek összességét visszhangozza, de amely a gondol-
kozás eszközeivel keltetik fel, s felkeltetik még olyanban is, ki az illető 
írót addig nem ismerte. í gy , Dickens képében : e nagy regényírónak témát-
lansága, tendenciátlan életszerűsége (mely az olvasó lelkében valódi élmény 
erejével hat) ; Balzacban : a megélhetés kénytelensége folytán megóriáso-
dott alkotóerő ; Flaubertben : a gyötrelmes munka árán tömören festővé 
klasszicizált kifejezés ; a Goncourt-testvérekben ez ikerírók szellemi egy-
sége ; Daudetban : az egyenként sok más jeles írót jellemző tulajdonságok 
bájos egybeolvadása ; Zolában : egy elméleti tévedéstől táplált , de cselekvő 
igazságszeretettel á tha to t t nyers, vaskos költőiség meteorfutása az egye-
temes népszerűség felé ; az öreg Dumasban a meseköltés könnyűvérü ro -
mant ikája , az if jabbikban a drámaköltésben is író-stilusú moralista : a 
kettőben egymást felváltó két korszak hát térszerű sejtetése : — ezek s má& 
efféle vezérgondolatok ü tnek egységesítő bélyeget egy-egy essay-jére. E fő-
gondolatok, mint az elősorolás is mu ta t j a , nem az ő egyéni leleményei, 
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benne élnek a szakirodalom köztudatában, sőt nem egyszer bevallottan a. 
francia kr i t ika egy-egy mesterétől, Taine-től, Lemaítre-től, Anatole Francé-
tól származnak, vagy végeredményben az ő formulázásukban fejeztetnek 
ki. De há t nem is eredetieskedő, különcködő ötletességre van itt szükség, 
hanem a szakirodalomban leszűrődött, megállapodott, végleges, typikus 
nagy igazságokra, melyeket azonban az essay-író egész genealógiájukban, 
egész jelentőségükben ismer és ért, s ami fő : oly élénken érez, annyira, 
együtt fog fel az anyaggal, melyből leszűrődtek, hogy annak á tha tó hevé-
vel a rokon ismeretek s legegyénibb gondolatok tömegét egyazon művészi 
egységbe képes olvasztani. 

Az essay-nek ez az eleve biztosított egysége teszi tagoltságát mindig 
tisztává és áttekinthetővé s az olvasó részére könnyűszerrel s élvezetesen 
elfogadhatóvá. Ugyanaz biztosít ja neki a részletek asszociatív fejtegetésé-
ben is a biztonság érzetét. Teljes bátorsággal állapodhatik meg egy-egy 
állomáson, aggodalom nélkül tehet egy-egy kis kerülőt életrajzi, műelmé-
leti, korjellemző megfigyelések szomszéd mezőire : nem veszítjük el szem 
elől, mert útközi szemlélődése is csak az egészet támogatja. 

Ami azonban ilyformán belső érdeme e kis munkálatoknak, az egy-
szersmind a legnagyobb, legelőzékenyebb figyelem az olvasó iránt . Ambrus 
nem kacérkodik az olvasóval, de megbecsüli őt s nyilván úgy gondolko-
dik, hogy tartozik valamivel neki, ha már az kezébe veszi az ő írásait , ha 
már az tanu ln i akar tőle. Megvan benne az í rónak az a legelemibb udva-
riassága, hogy gondolatot, összefüggést nem az olvasóval találtat ki, hanem 
tisztázott, s minden szükséges mértékig megvilágított anyagot közöl vele 
s nem okoz neki fölösleges fáradságot, bosszús fejtörést. Az ő kis essay-iben 
nem találjuk azt az üres nagyképűséget, mely soha nem hallott nevek 
marékkal szórásával akar port hinteni a szemünkbe, mely saját nagy eru-
dicióját akar ja bámultatni a hökkent olvasóval, ahelyett, hogy elvállalt 
dolgát végezné. S nem azt a legbitangabb s manapság széltében garázdál-
kodó szélhámosságot, mely szavakkal csalja a naivabb olvasót. 

Amint látható, Ambrus Zoltán oly formai erényekkel rendelkezik, 
melyek önmagukban véve is nagy elismerést érdemelnek, s még nagyobbat 
érdemelnének, ha a gondolkozás és egyéni eredetiség hasonló mértékével 
járnának együtt . Ambrus igen tiszteletreméltó gondolkozó, finom Ízlésű 
itélő, de nem nagyarányú egyéniség. S talán éppen ezért tudta annyira 
elsajátítani azt a mindig korrekt, mindig egyenletes irodalmi formát, 
melybe minden egészséges és logikus emberi megnyilatkozás belefér, s. 
általa minden müveit ember részére érthetővé s kellemesen befogadhatóvá, 
válik. Azt mondhatnám : ő az első igazi francia a magyarok között. F ranc ia 
a formaérzéknek e fegyelmezettsége által. Egy stilisztikai ideált valósít 
meg ; azt az ideált, melyet a franciáknál egy sok százados irodalmi nevelés, 
már régen valósággá érlelt, közkinccsé fejlesztett, s minden íróra ós beszé-
lőre egyetemesen kötelezővé tett . Ha olyannyira irodalmi nemzet volnánk, 
mint a francia, a gondolatalakításnak és kifejezésnek e csínos korrektsége 
már rég kötelező szabály volna mindnyájunkra nézve ; elengedhetetlen, 
beléptijegy volna, melyet mindenkitől számonkérnénk az irodalom kapu i 
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előtt. Hogy egy í rónál ennyire fel tűnik, az nemcsak ar ra az egy íróra, 
h a n e m — fonákáról — irodalmi ál lapotaink egészére is jellemző. 

Voltak s vannak mások is, kik ugyané tekintetben figyelmet érdemel-
nek. De Ambrusban ez külön feltűnő s írói egyéniségét uralkodó módon 
jellemző kiválóság. 

Kicsinylést ne lásson abban az olvasó, hogy Ambrusban nem veszek 
•észre nagyarányú, fel tűnő egyéniséget. Valóság, hogy az említett legfőbben 
kívül alig találhatni benne szembetűnő pozitív jellemvonást. Inkább csak 
negatívumokkal jellemezhetni. Nincs meg benne egy és más tulajdonság ; 
s ezek hiánya a maga összességében éppoly jellemző lehet az egyénre, 
m i n t bizonyos m a r k á n s vonások megléte. Már egy pá r ilyen negatívumot 
mindjár t elöljárónak említettem, s lá tható volt, hogy e hiányok valami 
•diszkrét előkelőséget jelentenek. De különösen két sajátság hiányzik belőlo ; 
•olyan két sajátság, melyek podig krit ikusban elég gyakran feltalálhatók, 
s melyek, amily ár talmasak, sokszor éppoly hasznosak is lehetnek. Nincs 
benne elfogultság, és nincs agresszív indulat. 

Nem ragaszkodik elméletekhez, nem esküszik bevett tanokra ; az iro-
d a l m i fejlődés egyik fázisát nem szereti a másik rovására, nem gyűlöl 
egyes írókat és i rányokat , nem dédelget, nem propagál másokat ; nem fej-
tegeti kárörömmel ellenszenves i rányok bukását ; nincs fölismerhető, sze-
mélyes esztetikája. О csak élvez, figyel, megért és magyaráz. Szóval : nem 
elfogult. S e negat ívum rendkívül nagy érték az i lyenfajta kri t ikában, 
mer t higgadtságot, megbízhatóságot, sőt bölcsességet jelent. Jellemző pél-
dául , mii)' megállapodott higgadtsággal tud rámuta tn i a bizonyos előíté-
letekben is felfedezhető igazságra. Mikor megállapítja, hogy a katonai 
foglalkozás kivételes disztinkcióra t a r tha t számot, vagy hogy az arisztokrá-
ciában igenis lehet szó öröklött magasabbrendűségről, mindenki érzi, mi ly 
távol áll ő maga mindennemű feudális-konzervativ előítélettől, mikor 
pedig ez előítéletnek némikép igazat szolgáltat. Kiérzik, hogy nem párt-
állás, hanem érett , megfontolt, önérdoktelen mérlegelés ítélkezik itten. 
Másfelől azonban ez elfogulatlanság azt is jelenti, hogy nem újat hozó, 
nem teremtő, n e m dominálni vágyó kritikus. Nagyértelmű magyarázó, de 
n e m spontán ha ta lmú egyéniség. 

Szorosan hozzátartozik ehhez a másik jellemző «hiány». Nem agresszív, 
nem indulatos. S e hiányt nemcsak úgy találomra rán tom elő : kri t ikus-
nál ez a hiány valóban jellemző erővel bír. О képes jelentéktelen, de nagy 
piaci sikerű művekkel hosszasan, végtelen türelemmel és komolyan fog-
lalkozni (Claudine ; katonaregények) ; őt nem ingerli fel az a körülmény, 
hogy az irodalmi speculatio, moly a közönség gyöngéire épít, mint érvé-
nyesül a valódi irodalmi értékek rovására : megelégszik e jelenség okainak 
higgadt felkutatásával. Képes egy szemernyi keserűség nélkül lapokon át 
íejtegetni, mily káros hatást gyakorol korunkban az újságírás az iroda-
lomra, pedig ki-ki tudhat ja , hogy ez a mai irodalom legsebzőbb kérdése, 
amely magát í rónkat is bizonyára közelről és személye szerint érdekli. 
E l tudok képzelni oly kritikust, aki nem bírna megelégedni ily súlyos 
hajók egyszerű megállapításával, hanem azok higgadt kifejtése helyett irtó-
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háborút indí tna ellenök, beleavatkoznék az irodalmi állapotok irányításába, 
s gúnnyal, haraggal, felháborodással igyekeznék érvényt szerezni a maga 
felfogásának. Sőt könnyebben képzelhet el bárki is ilyfajta «harcos» kri-
tikust, m i n t olyan nyugodt, mértékletes szemlélőt. Meg kell azonban val-
lanunk, hogy ez a hiány egyszersmind nagy ereje is Ambrusnak, mert 
tiszta lá tásra és teljes megértésre képesíti. Csak ily higgadtság tudta észre-
venni i rodalmunk külföldi ismeretlenségének igazi okát. Megállapítja, hogy 
mindazon munkák, melyek nagy népszerűségre vergődtek a külföldön, 
már azelőtt «valamennyien, kivétel nélkül, nagy feltűnést keltettok és. 
rendkívüli sikert arattak ot thon, az író hazájában is. Olyan esetre, hogy 
a siker a külföldön kezdődött volna, nincsen példa. E megállapítás egy-
szersmind méltó elintézése ama nagyképű, balkáni siralmaknak, melyek-
kel h í r lapja ink egy-egy m a g y a r írónak külföldi átlag-sikereit szokták ide-
haza intő például híresztelni. De halljuk Ambrus Zoltánt : Hogyan vár-
hat juk tehát , — így folytatja, -— hogy az a külföld, mely velünk szemben 
különben is csupa előítélet, «kegyével halmozza el a mi íróinkat, akiket 
mi magunk se becsülünk meg eléggé,» hogyan várhatjuk, hogy népsze-
rűek legyenek a külföldön azok, «akik i t thon sem igazán népszerűek?» 
A mi í ró inknak igazi nagy közönségük idehaza sincsen, nincs még leg-
nagyobbjainknak sem; ná lunk «a műveltebb férfiak kilencvenöt százaléká-
nak soha se kellett a magyar irodalom». I t t sem személyes indulat rezgése 
hangzik a sorok mögül ; ami keserűséget ebből kiérezni, az sem a kri-
tikusé, h a n e m a tények önnön keserű íze. 

Bizonyára az agresszivitásnak e mondot t hiánya magyarázza meg, 
miért nem foglalkozik kri t ikáiban a mai m a g y a r irodalommal. Pedig nagy 
szükség volna rá. S ő többet tudna mondani róla, mint bárki más. De 
alighanem bizonyos szeméremérzet is t i l t ja szólani. író ő maga is, és 
írótársairól véleményt mondani vonakodik, jól tudva, hogy nálunk minden 
kritikát többé-kevésbbé kenyéririgységnek minősítenek. Van e kötetben 
egy elmélkedése Л kritika jogáról, melyben többek közt ezeket mondja : 
«Kétségtelen, hogy az igazi bírálatnak magának is érdekében áll, hogy ne 
tévesszék össze a kritika álarcába bujt érdekkel. Az, hogy i lyen is van, 
sőt orgiákat ül, neki árt a legtöbbet.» Azt hiszem, о szavak személyes, 
jelentőséggel is bírnak : ő még a látszatát is korülni akarja az önérdektől 
sugallt kri t ika-írásnak. Ha agresszív vérmérséklet volna, nem törődnék a 
gyanúsításokkal. 

Az elmélkedés különben, melyből idéztem, fényes példája a kritikai 
lelkiismeretességnek. Fejlett, férfias jogérzékkel önmaga állítja fel a kor-
látokat, melyeken túllépnie az «igazi bírálatnak» nem szabad. A lelki-
ismeretességnek, az önmagával való számvetésnek, a jogérzékenységnek e 
férfias vonása jól illik ahhoz a higgadtan szemlélődő, komoly, n6mes arc-
hoz, mely oly megnyugtató okossággal s oly rokonszenves szelídséggel 
bontakozik ki ez «irodalmi karcolatok» hátteréből. 

HORVÁTH JÁNOS. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 

Az lljság. 1913. évf. 126. sz. — Tömörkény Islván: Mikszdth-reliquiák. 
Mikszá th özvegye némely apróságokat a jánlot t fel férje holmijából a sze-
gedi múzeumnak. Ezek átvétele végett Mikszáth egykori lakásán tett láto-
ga t á sá t írja le Tömörkény. 

U. i. 185. sz. — Halász Gyula: A szabadságharc egy elfeledett köl-
tőjéről. (Elfeledésröl alig lehet szó, sőt költőről is alig. Sohasem ismerték 
a n n y i r a az Oroszlengyelországból hozzánk szakadt s a forradalom u tán 
Amorikában letelepedett Heilprin Mihályt , hogy elfeledésröl lehetne be-
szélni . A cikkben idézett forradalmi verse igen silány.) 

Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez. 1913. évf. 2. sz. — Majd 
kétségben esett Magyar Országna.k siralmas vádja és keserves panasza. 
1764. Négyesrímű alexandrinusokban í r t politikai szatíra. A névtelen vers-
író pellengérre ál l í t ja Mária Terézia egyházi és világi országnagyjait. (Kár, 
hogy a szerkesztő csak töredékesen ad ta az eredeti kézirat szövegét. Sze-
r in te az elhagyott strófák «még a ho l taka t is befeketítik» ! Ilyen felfogás-
sa l történeti kútfőink java részét sohasem lett volna szabad kiadnunk.) 

Akadémiai Értesítő. 1913. évf. 5. sz. — Jelentések: az Akad. munkás-
ságáró l 1912-ben; a pályázatok eldöntéséről ; a választásokról. — A M. Tud. 
Akadémia jutalomtételei közül folyóiratunkat a következők érdeklik : 
Széchenyi életrajza (8000 kor.) ; A s t í lus a művészetben és az irodalomban 
(1914 szept. 30. Gorove : 100 a rany) ; A jellemrajz tör ténete a magyar szép-
irodalomban (1914 szept. 30. Lévay-alap : 1000 kor . ) ; A magyar kr i t ika 
tör ténete (1914 szept. 30. Halmos Izor : 1000 kor.); A népiesség elmélete 
i rodalmunkban Dugonicstól Petőfiig (1915 szept. 30. Lehr Albert : 200 ko-
rona) . — /1 M. Tud. Akadémia jegyzökönyveiből. Negyedik összes ülés, 
1913 ápr. 21. Benczúr Gyula, kit harmadéve választottak meg az Akad. 
t i sz te le t i tagjává, most székfoglaló fejében megfestette az Akadémia részére 
Mikszáth Kálmán arcképét. Légrád nagyközség gyüjtőívet küldött gróf 
Z r iny i Miklósnak, a költőnek ott feláll í tandó szobrára. 

Alkotmány. 1913. évf. 181. sz. — P. A.: Hol van Pázmány Péter 
szobra ? Tizenhét év óta váijuk P. P. szobrának felállítását. Őfelsége á l ta l 
a millénium alkalmából ajándékozott tíz szobor közül kilenc már áll Buda-
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pes t közterein, egyedül P. P. szobra hiányzik. Cikkíró kinyomozta, h o g y a 
szobor három esztendő óta hever a déli vasút budai teherpályaudvarán, 
•egy kátrányos deszkabódéban ! A hallat lan hanyagságnak az az oka, hogy 
a szobor felállí tásának aktáját a miniszterelnökség elnöki osztálya «még 
nem intézte el». (A kátrányos ól képe megvan az Uj Idők f. évi 34. szá-
mában.) 

U. i. 208. sz. — Anka János vezércikke Eötvös József születése 100 
•éves fordulója alkalmából. 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 153. sz. — Sikabonyi Antal: Jókai és 
Gyulai leveles ládájából. Közli Jóka i egy levelét Kemény Zsigmondhoz 
(1856 jan. 8.). E levél azon vitára vonatkozik, mely Gyulai és Jókai közt 
fo ly t le, Gyulainak Bistoriról, a h í res olasz t ragikáról í r t magasztaló bí rá-
l a t a miat t . Gy. P. c ikke: Pesti Napló 1855 dec. 11. Jóka i válasza: Vasár-
nap i Újság 1855 dec. 22. Gyulai válasza : Pesti Napló 1856 január 8. — 
Pompéry Aurél : Eötvös József báró leveleiből. N é h á n y rövid lélegzetű 
levél Eötvöstől Pompéry Jánoshoz. A három első (1860) a Magyar í r ó k 
Segélyegylete alapításával kapcsolatos. Ismerteti továbbá három eredet i 
kéziratát E. J.-nek, Pompéry J á n o s hagyatékából. Ezek 1855 jún. 25.-Í 
akadémiai beszéd fogalmazványa; 1861 május 17.-i országgyűlési beszéd 
vázlata (a fölirat mellett) ; egyházjogi jegyzetek 1839—40-ből. 

U. i. 1913. évf. 164. sz. — Zsoldos László: Benedek Aladár. Ötven-
éves írói pályafutás betöltése alkalmából. 

U. i. 1913. évf. 169. sz. — Gyönqyössy László: A linczi száműzött. 
Bacsányi Jánosról és Baumberg Gabrielláról. 

U. i. 1913. évf. 197. sz. — II. : Nemzeti Színházi emlékek. Egy eddig 
ismeretlen, gazdag gyűjteményből, melyet nem nevez meg, közöl n é h á n y 
adatot a N. Sz. múl t járól . 

U. i. 200. sz. — Sebestyén Károly : Cobden és Kossuth. John Morley 
Cobden-életrajzának Kossuthra vonatkozó részletei. 

Budapesti Szemle. 1913. évf. 5. sz. — Berzeviczy Albert: B. Eötvös 
József mint kulturpolitikus. Szemlét t a r t Eötvösnek, a kulturpolit ikusnak 
irányelvei, elért eredményei és félbemaradt tervei fölöt t . Eötvös minden-
esetre készült a miniszterségre. Nem a feltűnő, h a n e m a szükséges teen-
dők végzésére vállalkozott. Bánk nézve tulajdonképen korszakos második 
minisztersége kezdetén nagy részben n e m közoktatási, h a n e m nemzetiségi 
•és vallásügyek foglalkoztatták. Az 1868,-i nemzetiségi törvény az ő szel-
lemét tükrözi ; ál lamiságunk szempontjából akkor valódi vívmányt jelen-
te t t , mer t a föderalisztikus eszmét szorította vissza ; a legteljesebb sza-
badság és egyenjogúság szelleme vezette, de az a szellem hiányzott a 
nemzetiségek nagy részénél, sőt a magyarságnál is ; az ál lami nyelv jogai-
nak biztosításáról utóbb a törvényhozásnak kellett gondoskodnia. A val-
lási kérdésekben conceptiója általában szerencsésebb volt ; de várakozásai 
az egyházi autonomiára nézve il luzóriusaknak bizonyultak. Míg 1848-iki 
ál láspontja szerint az ált. népoktatásról az állam köteles gondoskodni, 
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1868-ban törvényjavaslata a községet kötelezi népisk. felállítására ; az 
állam szerepe csak a segítőé. A gyakorlati élet azonban más i r ány t vett ; 
az ő törvényjavaslatában csak lehetőségként fölvetet t iskolanem, az állami 
népiskola tanús í to t t azóta legnagyobb expansiv erőt, községi iskoláról 
pedig ma m á r senki sem beszél. A középiskolára nézve merész reformterve 
volt, mely igen közel állt a f r anc i a középiskolai rendszerhez ; e t e rv nem 
valósult meg, feledésbe is merül t , s végrehajtása aligha vitte volna közép-
oktatásunkat egészségesebb fejlődés felé. A felsőbb oktatást sok üdvös, 
részleges intézkedéssel vitte előbbre. A kolozsvári egyetem és a József-
műegyetem, Eötvös utódai a la t t az ő javasla ta inak lényegileg megfelelő 
szervezetet kapot t . — Négyesy László : Árpádkori compositio. Krónikáink 
legszebben megí r t része a XI. század története a Bécsi Képes Krónikában. 
A királyi család taçjai közt öt nemzedéken á t meg-megújuló küzdelem 
láncolata e történet. Ennek egy kisebb tagozatá t veszi ki a cikk, mint 
feltűnő művészettel megkomponál t elbeszélést, t. i. Salamon korának a 
nándorfehérvári ostromtól a mogyoródi csatáig terjedő történetét. Motivá-
ciója oly költői jellegű és szabatos, hogy Arany sem vonakodott értékesí-
teni Buda Halálában ; ott is a végső elhatározó tényt a körülményekben 
rejlő végzetesség és az in t r ikus tanácsadó idézi fel és érleli a kitörésig. 
Salamon és Géza viszálya Buda ós Etele viszonyával állítandó i t t párhu-
zamba. H o n n a n ered a Bécsi Krónika mondot t elbeszélésének ez a mű-
vészi kompozíciója, mely a legnagyobb el ismerést megérdemlő epikai ér-
zékre vall. Komoly jelek t ámoga t ják azt a lehetőséget, hogy i t t egy egy-
séges. terjedelmesebb és tagozottabb énekre gondoljunk, még pedig mag}'ar 
nyelvűre. A cikkíró föltevése az, hogy «a krónikában nemcsak egyes rész-
letek volnának a mondából vagy epikus énekből valók ; hanem az egész 
mese is, a m a g a kitűnő expositiójával, érdekes bonyodalmával, ep ikus mó-
don előkészített, csodás e lemmel is feldíszített nagyszabású végküzdelmé-
vel, egy énekben megtestesülve élt volna. Az unokatestvérekről szóló, fel-
tételezhető hősdalciklusnak ez egy, a többinél nagyobb tagja le t t volna, 
amely még n e m eposz, de az egyszerű, egysej tű hősdalon szerkezetileg és 
terjedelmileg felülemelkedik». — Papp Ferenc: B. Kemény Zsigmond Nagy-
enyeden. (II.) A nagyenyedi kollégium két büszkeségének, Köteles Sámuel-
nek és Szász Károlynak szellemi arcképe s azon rendkívüli h a t á s ismer-
tetése, melyet e két jeles férf iú, különösen az utóbbi gyakorolt Kemény 
Zsigmondra. A szenvedélyes politikai küzdelmekben, melyek a kis város-
nyugalmát teljesen felkavarták, a tanuló i f j ú ság ép úgy pol i t ikai ténye-
zővé vált, m i n t az országgyűlési ifjúság Pozsonyban. Az i f júság érdeklő-
dését még inkább lekötötte az a hajsza, melye t a kormányszék t i tkos biz-
tatására Szász Károly ellen tanár társa i indí tot tak. Az izgalmakból Kemény 
is kivette a részét s bizonyára még erősebben, mint bárki más . Az enyedi 
politikai mozgalmak nemcsak államférfiúi törekvéseire voltak hatással, 
költői világnézete kialakulását is elősegítették ; a férfias küzdelem moz-
zanatai, melyeknek Nagyenyeden szemtanúja volt, költészete romantikus, 
jellegére ép oly hatással vol tak, akár W. Scott regényei. — Viszota Gyula: 
Széchenyi eszmevilága. A hasonló című k iadvány ismertetése. 



FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 481 

U. i. 6. sz. — Kéki Lajos : Petőfi János Vitézének hatása Arany 
Toldijára. (A M. Tud. Akadémiától a Lehr Albert díjjal ju ta lmazot t 
pályamű.) P. ha tása főként a példaadásban, Arany bátortalanul tapogatózó 
géniuszának bátorításában, népies hajlama megerősítésében nyilatkozott . 
J . V. a magyar népmese megnemesítése, a költészet legmagasabb régió-
jába emelten, melybe P. belevitte demokrata pol i t ikai célzatát s realisz-
t ikus művészi haj lamát . így Toldiban is ; de i t t n incs a célzat anny i ra ki-
emelve, viszont jobban el van mélyí tve az az eszme, hogy egyszerű hőse 
emelkedő pályájában nemzete diadalrajutását példázza. Vannak rokon 
részletek (alföldi tájkép, közeledő huszárcsapat), de P. élénkségével szem-
ben A. plasztikai nyugalmát, hevességével szemben merengő egyéniségét 
jellemző különbségekkel. A két hős lélektana is költője bélyegét m u t a t j a : 
P. dacos, szenvedélyes egyénisége ömlik át J. V.-be, s Arany morális tépe-
lődése Toldiba. J . V.-ben gondolat és érzés legott tettbe szökken, Toldi 
csak külső körülmények erős ha tá sa alatt jut el a tet thez. Van a ké t szö-
vegben több, fel tűnően párhuzamos hely is ; rokonok az előadás sajátságai 
is, bár ezek egyaránt a népköltés forrásából fakadhat tak . (Tévedés, hogy 
Arany «T. kalandjai t folyton nehezebbnek igyekszik feltüntetni, holot t 
valójában könnyebbekké lesznek s csak a hősnek egyre erősebben ébredő 
ambitiója miatt tetszenek súlyosabbaknak». Azok valójában egyre jelenté-
kenyebb feladatok, s általuk Toldi az erkölcsi szolgáltatások terén egyre 
magasabbra emelkedik, hogy végre királya kegyelmére méltó legyen. 
A farkaskaland : kénytelen személyes védelem, pusz ta testi erő ; a bika 
megfékezésével test i erejét s bátorságát emberek, mások életének meg-
mentésére használja fel ; végül a cseh legyőzésével önként vállalt nagy 
erkölcsi kötelességet teljesítve : nemzete becsületét m e n t i meg. Lehet, hogy 
fizikailag egyre könnyebbek e feladatok ; de Arany n e m is egyre nehezebb-
nek, hanem fontosabbnak igyekszik feltüntetni. S ez erkölcsi fokozatos 
emelkedés csakugyan meg is van Toldi kalandjai lelki indítékaiban.) — 
Hegedűs István: Eötvös József emlékezete. Költemény, melyet szerzője a 
M. Tud. Akadémia nagygyűlésén olvasott fel, Eötvös születésének századik 
évfordulója ünnepén. — Angyal Dávid : Válasz az Irodalomtörténet táma-
dására. (L. Figyelő rovatunkban.) 

Dunántúli Protestáns Lap. 1913. évf. 28. sz. — Hetényi János emléke-
zete. Részletes tudósítás a komárommegyei, ekeli Hetényi-ünnepről. 
A M. Tud. Akadémia Ekei községben a református templom előtt emlék-
oszlopot emelt Hetényi János m a g y a r filozófusnak s az emlékoszlopot 
különböző testületek megkoszorúzták. Beszédeket mond tak : Antal Gábor, 
Pauler Ákos, Pogrányi József, He in r i ch Gusztáv, Beö thy Zsolt és Dalot t i 
Ödön. Az ekeli református temetőben a Hetényi J á n o s porai fölött emelt 
ú j sírkövön a következő felírás olvasható : «Tudós Hetényi János , 
1786—1853, ekeli református lelkész, Magyar Tud. Akadémiai rendes t a g 
emlékének a közkegyelet. 1912.» 

Irodalomtörténet. 31 
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Egyenlőség. 1913. évf. 30. sz. — Kálmán Ödön: Góg és Magóg. He lyre -
igazítások és kiegészítő adatok Fóti Lajos dolgozatához. (Ungarische Rund-
schau. 1912. évf. 3. sz. Ism. folyóiratunk : I. 497.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 6—7. sz. — Papp Ferenc: 
B. Kemény Zsigmond ifjúkora. (II.) Magyarkapudon 1835—30-ban Kemény 
nagyon visszavonultan élt. Idejének egy részét a gazdálkodás foglalta le. 
Ennek emlékei gyakran tűnnek föl regényeiben is. Azonban sokkal szeni-
lélődőbb természet volt, hogysem becsvágyát kielégíthette volna a kis-
terjedelmű családi birtok rendezése. It teni álmodozásaiból szövődik a 
Maros völgye i rán t i borongó szeretete, mellyel gyakran találkozunk regé-
nyeiben. Szabad idejét szépirodalmi, történelmi, politikai tanulmányokra 
fordította. Kedvvel forgatja Goethet. Környezete szinte csábítja a törté-
nelmi tanulmányokra. Néha megfordul Gyulafehérvárt . Talán e korból 
való Históriai töredék c. kézirata, mely A mohácsi veszedelem okairól írt 
értekezése vázlatának tekinthető ; lényegében azonban nem egyéb, min t 
Katona, Kovachich és Engel történeti művei a lapján készült vázlatos föl-
jegyzések sorozata, különös tekintet tel Martinuzzi korára. A kapudi évek 
mély hatással voltak Kemény egyéniségének fejlődésére. — Tolnai Vilmos : 
Kuruckori irodalmunk szövegeiről. Az Esztergom megvételéről szóló ballada 
Thaly-közölte szövegéhez — úgymond — kétség férhet. Feltűnő az első 
tíz versszak nagyon is modern helyrajza, a t izenharmadik versszak egye-
zése Arany Török Bálintjának harmadik versszakával, továbbá, hogy van-
nak a versben oly szavak, melyek a régiségben másu t t nem fordulnak elő, 
sőt részben a nyelvújí tás korába tartoznak. — Pap Károly Dézsi Lajos-
nak : Tinódi Sebestyén, Jánosi Béla Révhegyi Rózsinak : Kölcsey min t 
esztétikus, Kéki Lajos Pollák Miksának : Tompa M. és a Biblia, Császár 
Elemér Wallent inyi Dezsőnek : Ferenczy Is tván levelei, Mikola Sándor 
Haltenberger Mihálynak : Természettudományi gondolatok Madách «Az 
ember tragédiáján-ban, Császár Ernő Alföldi Bé lának : A magyarországi 
református énekekről, Gálos Rezső Sallay Gézának : Döbrentei Gábor élete 
és működése c. munkáját ismertet i . — Zlinszky Aladár most m á r vég-
érvényesen megállapítja, hogy Arany Jóka Ordögé-nek forrása Vogl N. 
János osztrák költő Das böse Weib und der Teufel c. meséjének magyar 
fordítása volt. A mese legrégibb alakjában az ó-ind mesekincsből való. 
Perzsa-arab közvetítéssel az Ezeregyéjszaka regéivel átjutott Európába. Egy 
délszláv változatát egy Tomasevich Péter nevű sziavon ember elbeszélte 
Yoglnak, ki aztán 1837-ben kiadta német nyelven. A költemény I I . részé-
nek azt a mozzanatát, mikor Jóka keresi J u d i t nyelvét, valószínűleg 
Kónyi J. Demokritusából vette Arany. — Vértes Sándor a Bujdosó 
Bákóczi c. költemény Thaly-féle és Kálmány-féle változatáról ír. Kálmány 
szerint a Thaly-féle változat nem lehet népi eredetű, mert a «néphagyomány 
sajátságai szempontjából tekintve baklövéseket lá tunk benne». — Verő Leó 
megállapítja, hogy a Gaal György-féle mesék gyűjtésében Kisfaludy Károly-
nak is volt része. Gaal főkép Toldi Miklósra vonatkozó mondák gyűjté-
sére kérte fel. Kisfaludy azonban ezeket igen laposaknak, köznapiaknak 
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tar t ja . Feltehető, hogy a Gaal buzgólkodásának is része van abban, hogy 
Kisfaludy a népköltés iránt érdeklődni kezd s Toldiról két költeményt is 
Ír (Sastoll. Toldi). — Kardos Lajos Bornemisza Eleázárjának lappangó ki-
adásáról ír. 

Erdélyi Múzeum. 1913. évf. 3. sz. — Borbély István bírálja Pintér 
-Jenő magyar irodalomtörténetét. (1772—1831.) 

Ethnographia. 1913. évf. 2. sz .— Birkás Géza: Még egyszer a Toldi-
mondáról. A Bainouart-mondák, melyek a Toldi-mondával sok rokon 
elemet mutatnak fel, Birkás szerint olasz, esetleg délszláv közvetítéssel 
ju to t tak el hozzánk. E nézetét most is fenntar t ja Karácsonyi Jánossal 
szemben, ki a Bainouart-Badnót név téves azonosításából kiindulva, a köz-
vetlen francia átadást tar tot ta valószínűbbnek. — Sebestyén Gyula • 
A váczi énekes gyűjtemény. E mű különböző kiadásait ismerteti s né 
eredetű darabjait összeveti az ismertebb népköltési gyűjtemények anyagá-
val. Az első kiadás 1799-ből való: Énekes Gyűjtemény. Első Darab; 
1801-ben jelent meg a Második Darab. Ez első kiadás egyetlen példánya 
•a sárospataki főiskola könyvtárában van. Igazi népköltészeti értéke csak 
az első darabnak van ; a második darabba alig került be két-három népi és 
félnépi eredetű énekszöveg. A második kiadás éve 1803; teljes példánya 
csak az Akad. Könyvt.-ban v a n : «É. Gy. Első Darab»; e kiadás második 
darabja sohasem jelent meg ; a megjelent darab pedig nem egyéb, mint az 
1801.-i «második darab» új kiadása, megtoldva az 1799,-i első darabból átvett 
néhány énekkel. A harmadik kiadása 1823-ból való ; változatlan újranyomása 
.az 1801-iki «második darab»-nak. Egyetlen csonka példánya a Nemz. 
Máz.-ban. — S. Gy : Az új Vadrózsaper záradéka címen válaszol Horger 
Antalnak. — Bartay András «Eredeti Népdalok» c. gyűjteménye. Fabó 
Bertalan megtalálta egy füzet takarólapját, melynek ez a címe : «Eredeti 
Népdalok. Klavirkisérettel gyűjtögette Bartay András. Pesten, 1S34.» E ki-
adványnak eddig is voltak ismer t könyvészeti nyomai. 

Élet. 1913. évf. 33. sz. — Szinnyei bácsi. Meleghangú megemlékezés 
id. Szinnyei Józsefről. 

Földrajzi Közlemények. 1913. évf. 4. sz. — Sebes Gyula: Szentföldi 
magyar utazás a XVIII. században. Ismerteti Kiss István ferencrendi szer-
zetes 1766. évi palesztinai utazásának leírását. Az 508 lapos, magyar nyelvű 
kéziratot a gyöngyösi ferencrendi kolostor könyvtára őrzi. 

Genealógiai Füzetek. 1913* évf. 2—3. sz. — Ferenczi Sándor: Fáji 
János naplójának családtörténeti adatai. Az előbbi közlés folytatása. 
(L. folyóiratunk : II . 392.) 

Hittudományi Folyóirat. 1913. évf. 2. sz. — B ő l e Kornél ismerteti Vargha 
Dámján kódexirodalmi tanulmányát . (Speculum Human® Salvationis. 1912.) 

3 1 * 
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Huszadik Század. 1913. évf. 6. sz. — r. f . bírálja a Műveltség Könyv-
t á rában megjelent m a g y a r irodalomtörténetet. 

V. i. 7—8. sz. — Schöpflin Aladár : Szépirodalmi szemle. Elismeréssel 
szól Ady Endre, Kaffka Margit, Ambrus Zoltán, E lek Artúr, Laka tos 
László, Milotay Is tván, Tót Árpád, N a g y Zoltán és L á n y i Sarolta munká i -
ról. Összefoglaló fejtegetései során helyesen állapítja meg, mennyire h i á n y -
zik kultúránkból a céltudatos, rendszeres, komoly szépirodalmi kr i t ika . 
A költők termelését n e m figyeli, n e m ellenőrzi, nem támogatja a k r i -
t ikusok szervezett csapata ; az író n e m juthat tudatára, mikép fogják fel 
m u n k á j á t olvasói. H a majd egyszer valaki meg aka r j a írni a mai k o r 
i rodalmának történetét , a legnagyobb zavarban lesz, m e r t nem tudja a 
feldolgozandó tömérdek könyvet tulajdonképeni irodalomtörténeti jelentő-
ségük szerint mérlegelni, s az egész m a i irodalom úgy tűnhetik fel nek i , 
m i n t könyvek halmaza, melynek az életre nem volt hatása . Ma az í rók 
és olvasók egyaránt tanácstalanul á l lnak az aktuális szépirodalmi élet 
jelenségeivel szemben s pl. az akadémikusnak nevezett körökön m á r i s 
meglátszik a közvéleményalkotó kr i t ika hiánya mia t t i tájékozatlanság a z 
egyes művek és írók jelentőségének mérlegelése, fontosságuk szerinti é r t é -
kelése körül. — —b ismerteti Lukács György drámatörténeti m ű v é t . 
(A modern dráma fejlődésének tör ténete . 1911. L. fo lyói ra tunk: 1.256.) — 
В. II. : Egy új irodalomtörténet. B í rá l ja Pintér J enő magyar irodalom-
tör téneté t . (1772-1831.) 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1913. évf. 2—3. sz. — Harmos Sándor; 
Katona József Bánk Bánja. (III.) Az eddigi magyarázók kifogásolták, 
hogy az I . f. 7. j. nagyrészt ismétlése a Prologusnak. Helytelenül, mer t a 
Prologue dióhéjban való foglalata az egész műnek. Szerző szerint Bánk 
a jkán a «polgártárs» szó — a jobbágyokra vonatkoztatva — nem anakro-
nizmus. Bánk nemcsak nagy államférfiú, de kiváló diplomata is. Ezt eddig 
n e m hangsúlyozták. Bánk homályos Prometheus-hasonlatának min t á j a 
Shakespeare Hamle t je ; az oroszlán és árnyék bizarr kapcsolatáé pedig 
Sophokles Elektrája. Azok a tételek, melyek Bánk t ragikus bűnének je l -
lemzéseül átmentek az irodalomtörténeti kézikönyvekbe, «hogy a nádor-
ból törvénytapodó . . . lesz», oly gondolatok, melyek mindenkinek eszébe 
j u t h a t n a k . Bánk egyéniségét így felfogni nem szabad. A IV. felvonásban 
Bánk egy ókori bosszúálló hős. Ebbe az ókori eszmekeretbe illeszkedik be 
Sophokles Elektrá jának hatása. Az üdvösségét megfojtó kéz királycímeres 
gyűrű jére hivatkozik az iskolás esztetika, mikor i t t az általános emberi 
szól hozzánk a tévedéseiben is fenséges örökkévalóságában. A magyarázók 
szerint a IV. felvonásnak nappal kellene történnie. E kifogás alaptalan. — 
Gragger Róbert: Irodalomtörténeti forrástanulmányok. (I.) A nagy költők 
r i t kán találják ki m a g u k műveik meséjé t . Belső forrásaik : az élmények ; 
kü l sők : a könyvek, az irodalom. A forráskutatás t á rgya lehet : a mű cse-
lekvényének vezérmotivuma, a korszerű jellemek, a feldolgozás m ó d j a . 
Szerző ki akarja muta tn i , hogyan nyer tek egyes motívumok polgárjogot 
irodalmunkban. Először is Gvadányi : E g y falusi nó tá r ius budai utazása c. 
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munkájáva l foglalkozik. Tárgya a külföldieskedő divathajhászás szatirája. 
Ismerte t i e téma feldolgozásának történeti előzményeit. Végül rámuta t 
ar ra , hogy a városiak és a falusiak ellentéte régi kómikai tárgy. — Eck-
hardt Sándor: Balassi Bálint irodalmi mintái. (E dolgozat egész terje-
delmében külön is megjelent. Ismertetését 1. e füzetben.) — Császár Ele-
mér : A Bánk Bán első kidolgozása elmen egy Wodianer János birtokában 
levő, állítólag 1815-ből való kéziratot muta t be, mely valószínűleg azonos 
az ismeretes kolozsvári pályázatra elküldött fogalmazással. Szövege erede-
tileg 152 lapot töltött be, ezek közül 24 hiányzik. A kézirat és a nyom-
tatás eltéréseinek összeállítását és értékelését közlő máskorra halasztva, 
megállapít ja, hogy a két szöveg közt a dráma felépítésére vonatkozó el-
térés nincs. Azután felhívja a figyelmet a fontosabb változtatásokra, melyek 
egy részéről már a Bárány B. Rostájának ismerete óta tudomásunk van. — 
Horváth István Mindennapijának hatodik folytatása ismét számos érdekes 
följegyzést tartalmaz. Kazinczyról pl. ezt olvassuk : «Többnyire a' sötétben 
tapogat ez az érzékeny szívű Hazafi is többekkel együtt nyelvünk belső 
természetére nézve.» Szó van továbbá még Jankovics Miklósról, Révairól, 
Vitkovicsról, Kulcsárról, Báróczyról, Budai Ezsaiásról stb. A Naplóból 
egyebek közt megtudjuk, hogy egy, Jankovics birtokában levő kézirat 
alapján, már ő is törte a fejét, hogy ki lehet a szerzője az «Az ki régen 
fegyvert fogott hazájáért» kezdetű hosszabb költeménynek, melyben, mint 
Horvá th írja, sehol semmi név elő nem fordul. — Harsányt István : 
Adatok Tompa Mihály életéhez címen egy 99 darabból álló igen érdekes 
levélgyüjtemény közlését kezdi meg. A levelek közül ha tvanhárom a 
költőtől való s Szentpétery Sámuel ref. lelkészhez vannak intézve. Szó 
van bennük : Tompa betegségéről, olvasmányairól, kertészkedéséről s a 
hivatalával járó ügyes-bajos dolgokról. — Kristóf György bírálja a Műveltség 
Könyvtárában megjelent magyar irodalomtörténetet. (Ferenczi Zoltánnal 
szemben igazságosabb, mint az eddigi zsurnaliszta-bírálók. Helyesen írja : 
«Bizonyos, hogy megírni is ez a rész a legnehezebb. A mai irodalom 
anyaga gazdag változatosságot, az értékelésben nagy tarkaságot mutat . 
A Ferenczi műve első kísérlet a mai irodalom rendszeres, kimerítő ismer-
tetésére nézve. Ily körülmények között teljesnek lenni, hogy senki ki ne 
maradjon , hogy az értékelés igazságos és arányos legyen egészen a ki-
fogás ta lanságig: . . . nagyon nehéz, a lehetetlenséggel határos feladat.») 

Keresztény Magvető. 1913. évf. 3. sz. — Borbély Ferenc behatóan bírálja 
Henr ich Arnold Enyedi-kiadását. (Tancredus király leánya, Gismunda és 
Gisquardus széphistóriája. 1912. Ism. folyóiratunk : II . 100.) 

U. i. 4. sz. — Gál Kelemen részletesen ismerteti Fitz József Brassai-
•életrajzát. (Brassai Sámuel. 1913. Ism. folyóira tunk: II . 106.) 

Magyar Figyelő. 1913. évf. 10. sz. — Hajdú Miklós: Mikszáth egy 
plágium-vádról. Emlékezetes, hogy Mikszáthot Jókai-életrajza miat t plá-
g iummal vádolták. Mikszáthnak egy ebben az ügyben hozzáírt levelét 
(1907 júl . 4.) közli Hajdú Miklós. A levél szerint Szabó László Jókai-
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könyvét tényleg használta Mikszáth ; lehetnek szószerinti egyezések a szö-
vegben, «de — úgymond — csak ott, ahol valamely referádaszerű fordul 
elő, de n e m ott, ahol jellemzés, vélemény vagy megítélés». 

U. i. 11. sz. — Feleky László: Szalay László. Életrajzi adatai és nem-
rég megjelent Levelei összevetésével rajzolja meg Szalay László alakját . — 
Ybl Ervin : Ferenczy István leveleit ismerteti. 

U. i. 13. sz.— Feleky László: A megrágalmazott Széchenyi. Széchenyinek 
nemcsak politikáját t ámadták kíméletlenül ; a politikai cinizmus számító kí-
méletlenséggel gázolt bele magánbecsületébe is. Baloghy László röpirata :. 
«Nemzetiség és a lkotmányi mozgalmak hazánkban» (1841) azzal vádolja, 
hogy a különféle intézményeket nem az ország, hanem saját zsebe érdeké-
ben alapí tot ta : «Különösen a gőzös és lánchíd részvényei nem kis divi-
dendát juttasztanak.» Mikor 1845-ben h iva ta l t vállalt gr. Apponyi György 
kormánya alatt, még a társadalmi bojkott is megindult ellene. A soproni 
választások alkalmával (1847) konkrét fo rmában felmerült ellene az a vád, 
hogy azért akar 400 mil l ió osztrák államadósságot elvállaltatni a nemzet-
tel, m e r t ezért a szolgálatért egy millió j u t a l m a t kap Bécsből ! - B. Szalay 
Gábor : Néhány szó Szalay Lászlóról. Feleky László cikkével szemben 
(1. ugyané folyóirat 11. sz.-ban) meggyőzően cáfolja azt az állítást, mintha 
Sz. L. számára a polit ika, a publicisztika, a diplomáciai megbízatás első-
sorban kereseti forrás le t t volna. Sohasem a jóllétért, csak maga és csa-
ládja tisztességes fenntar tásáér t küzdött. 

U. i. 14. sz. — Angyal Dávid: Néhány Széchenyi-probléma. Megjegy-
zések Halász Imrének a Nyugatban megjelent tanulmányára. Ami Sz. 
reformátor i jelentőségét illeti, igaz, hogy a történelmi előzmények a Hitel 
nélkül is napirendre hozták volna a nemzet i és magánjogi reformokat. 
Sz. igazi jelentősége n e m is könyvei ha tásában rejlik, hanem az elvben, 
melyet merészen hirdete t t : hogy országgyűléseknél s az alkotmány sza-
badságánál lényegesebb a közintelligencia fejlődése, mely egyetértő kultu-
rális munká t termel. Mély okai vannak annak is, hogy munkáiban kerülte 
a ko rmány támadását s hátramaradásunk okait a nemzetben kereste ; csak 
kis részben a cenzúra mia t t ; érdekünket a monarchia általános jóllétében 
kereste s ezért óvakodott volna minden körülmények közt az ellenzéki 
hangula t fokozásától ; de meg az önismeretet legfontosabb nevelő erőnek 
tudva, «önismereti tükröket» igyekezett a nemzet szeme elé tartani . Halász 
szerint Sz. csak jelentéktelen kísérletet te t t a közteherviselés megvalósí-
tása felé ; azonban tudn i kell, hogy Kossuth neve még alig volt ismere-
tes, mikor ő már t á m a d t a a nemesség adómontességét ; az elv folytonos 
tün te tő magasztalásával s napirenden tartásával hozzájárult egy kedvező 
közhangulat terjesztéséhez. Kezdeményező s izgató volt a jogegyenlőség 
terén is. Egyebekben inkább csak n é h á n y bővítő észrevétellel, vagy preci-
zirozással járul Halász felfogásához. — Sztrakoniczky Károly : A Nemzeti 
Színház kövei. A régi Nemzeti Szinház lebontása alkalmából. Az új Nemz. 
Színháznak fenn kell tar tania a régi hagyományai t ; ápolnia kell, s ele-
venen tartania a m a g y a r drámairodalom nemesebb termékeit ; nem szabad 
elmondania előkelő, eredeti magyar stí lusáról, a magyar klasszikus já ték-
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stílusról, mely a régiben fejlett ki. Újabban háttérbo szorult e modor, de 
cserébe a fonetika szempontjából majdnem értéktelen kísérleteket kap-
tunk : a köznapi beszédnek a színpadra való feltolakodását. De maga a 
drámairodalom is leszállt a Nemz. Színház nívójáról : i rodalmi szempontok 
helyett merkantil szándék nyomja rá a maga bélyegét drámáinkra . A Nemz. 
Színháznak kell az irodalmi értékű dráma hajlékának lennie. S a közön-
ségnek is palléroznia kell magát annyira , hogy színházi élvezete egy-
szersmind irodalmi ós művészi öröm legyen. «Mert a Nemz. Színház kövei 
főként egy régi magyar közönségről beszélnek, amely a maga tiszteletre-
métó lelkesedésében szinte heroikussá nőtt.» 

U. i. 15. sz. — Lakatos László : Reviczky. Azon elmélkedik, miért n e m 
népszerű R. még most sem ? Nem azért , mert magyarul ír t . Sorsa a «ki-
választottaké». 

Magyar Könyvszemle. 1913. évf. 2. sz. — Marmorstein Artúr: Szom-
batos kódexek. A nagybrit taniai spanyol és portugál izr. hitközségek fő-
rabbijának, Gaster Mózesnek könyvtárában van három magyarnyelvű kéz-
irat. Az első kézirat ószövetségi részletek fordítását tartalmazza, a máso-
dikban zsoltárfordítás található, a harmadik imádságos könyv. — Harsányi 
István : A Rákóczi-könyvtár és katalógusa. (II.) A katalógus kéziratának 
fönnmaradt töredékéből megállapítható, hogy a Rákóczi-könyvtár az összes 
XVII . századi hazai könyvtárak között a leggazdagabb volt magyar nyom-
tatványokban. E fényes könyvtárt Rákóczi Zsigmond a sárospataki refor-
mátus kollégiumnak adományozta, de a jezsuiták 1671-ben birtokukba 
kerí tet ték a könyveket s csak később kerül t vissza egy részük a kollégium 
birtokába. — Lukinich Imre: Bethlen Farkas történeti müve keresdi ki-
adásához közöl adalékot. (1684.) — Gulyás Pál ismerteti a Bibliotheca 
Mauri t i i Baronis Kornfeld (1913.) с. kiadványt, mely 217 régi magyar 
könyv rövid leírását tartalmazza s egy-két adalékot is nyú j t Szabó Károly 
Bégi Magyar Könyvtárához. — Melich János Sylvester Jánosnak Bosa-
r ium (1527.) c. müvéről ír rövid tudósítást : e mű a szentpétervári császári 
könyvtárból elveszett s több példánya nincs. — Niklai Péter: Adalékok 
a szabadságharc hírlapirodalmának bibliográfiájához. (L. folyóiratunk : 
I I . 236.) 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 5. sz. — Morvay Győző ismerteti a 
Magyar Shakespeare-Tár legutóbbi kötetét (V. köt. 1912. I sm. folyóiratunk: 
II . 232.), Bittenbinder Miklós elismeréssel szól Henrich Arnold Enyedi-
kiadásáról. (Tancredus király leánya. 1912. Ism. fo lyói ra tunk: II . 110.) 

Magyar Kultura. 1913. évf. 13—14. sz. — Nagy Péter: Szépirodalmi 
folyóiratok szemléje. A Nyugat, a Hót, az Uj Idők, a Magyar Figyelő és 
az Élet kritikai megvizsgálása. — Alszeghy Zsolt ismertet i Pintér Jenő 
irodalomtörténetét. (1772—1831.) 
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Magyar Nyelv. 1913. évf. 6. sz. — Simái Ödön: Kazinczy Ferenc nyelv-
újítása. XXX. A Debr. Gramm, orthológus taní tásai Bessenyei Sándor 
Milton-fordításában igen széleskörű és tudatos gyakorlati alkalmazást 
nyertek s Csokonai nyelvhasználatában, a fogságból hazakerült Kazinczy 
ítélete szerint, szintén kelleténél erősebb nyomokat hagytak. Hirdetőre 
találtak az egyetemi katedrán is Bévai, m a j d Czinke Ferenc személyében. 
Érdekes és ma is aktuális Bévai kifakadása a tudatlan nyelvbolygatók 
ellen, «kik, minekelőtte jól megtanulnák a magyar nyelvet, . . . belekap-
nak . . . készületlenül s ugyan azért elég szerencsétlenül a legnehezebb 
munkába». — Lehr Albert : Arany-magyarázatok. A Daliás Idők szövegén 
tett változtatásokat ismerteti , melyekkel Arany nemcsak a verselésen, ha-
nem a kifejezésen, a nyelven is javítani aka r t . — P. E. : A Budapesti 
Hirlap nyelvéről. A B. H . nyelvének szemet szúró furcsaságait szedegeti 
össze. Különös figyelmet érdemelnek azon adatai , melyekbon e napilapunk 
helyesírásbeli és orthologizáló konokságát egészen az abszurd különckö-
désig fokozza. «És a B. H . komolyan hiszi, hogy az efféle furcsaságokat 
az irodalom végre is magáévá fogja tenni.» 

Magyar Pedagógia. 1913. évf. 6—7. sz. — Gyulai Ágost bírál ja Pintér 
Jenő magyar irodalomtörténetét . (1772—1831.) 

Magyar Tanítóképző. 1913. évf. 6. s z . — Harmos Sándor bírálja Pintér 
Jenő magyar irodalomtörténetét. (1772—1831.) 

Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1913. évf. 5. sz. — Márki Sán-
dor: A társadalmi igazságszolgáltatás Széchenyi szerint. Széchenyi a nagy 
emberek igazságosabb megítélését követelte a társadalomtól s a nemzet 
halottjaival szemben magát a társadalmat szólította fel az igazságszolgál-
tatásra. Széchonyi e gondolatából kiindulva, cikkíró vizsgálat alá veszi> 
hogyan gondolkodik a magyarság a nemzet nagyjairól. 

U. i. 6. sz. — Gaal Jenő : Széchenyi társadalmi politikája. Széchenyi 
mértéktelen dicsőítése. Cikkíró szerint kétségtelen, hogy a Sz. különb a 
világ összes nemzeteinek nagy reformátorainál s valamennyi fölé emel-
kedik értelmi és erkölcsi nagy ereje által. 

Magyarország. 1913. évf. 212. sz. — Berecz Sándor: Báró Eötvös 
József. E. J . életének és működésének ismertetése. 

Mult És Jövő. 1913. évf. 5. sz. — Kova Albert: Lenkei Henrik. Lenkei 
poézisát a Biblia totte széppé és zsidóvá. Első versei (1886.) még nem mu-
tatnak a zsidó élet átérzésére, de később (1899.) átalakul a Biblia poétá-
jává. Mélyen érzi a zsidóság történeti t r ag ikumát s egyik-másik versében 
nemcsak a nyelv, forma és frazeologia, h a n e m a gondolatfűzés is tel-
jesen héber. 
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Néptanítók Lapja. 1913. évf. 36. sz. — Imre Sándor: Eötvös nyomain. 
Vezércikk. — Eötvös, a miniszter. Eötvös közoktatásügyi terveinek és ered-
ményeinek rövid ismertetéso. — Népoktatásunk alaptörvénye. Eötvös kép-
viselőházi és főrendiházi vitáinak ismertetése. ( 1868.) — A Néptanítók 
Lapja megteremtője. Eötvös ide vonatkozó rendeleteinek közlése ; ugyanit t 
•olvasható az a vezércikk, melyet Eötvös a Néptanítók Lapja legelső szá-
mába írt. — Nevelési gondolatok Eötvös regényeiből. Szemelvények. — 
Bihari Károly : Az Uralkodó Eszmék irója a vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri székben. Eötvös kul túrpol i t ikájáról .— Lanzeritseh Antal: Báró 
Eötvös József sírja. Az ercsii Eötvös síremlék felállításának története. — 
Eötvös József: «Л megfagyott gyermek* c. költeményének tárgyalása. Minta-
lecke a IV. elemi osztály tanítói számára. 

Nyugat. 1913. évf. 10. sz. — Schöpflin Aladár: Eötvös. Az első igazán 
•európai magyar. Úgy benne élt a nyugat i kultúrában, min t bármely hasonló 
sorsú és képességű német vagy angol. Azért vette oly pontosan észre a 
magyar élet hiányai t és betegségeit, mer t némikép kívülről, egy nyugat-
európa i kultúrember szemével nézte. A hivatalnoki s nem a nagybirtokos 
arisztokráciából származván, ment bizonyos osztályelfogultságoktól, melyek 
m e g voltak Széchenyiben az arisztokrácia, Kossuthban a köznemesség irá-
nyában. О látta először a magyar társadalmat a maga különleges, szociális 
tagozottságában. Tudomány, költészet és cselekvés határai elmosódnak 
benne, mindig van benne valami mind a háromból. Gondolkozását érzelmi 
megindulás indítja meg, innen gondolkodásának páthosza. Nem annyira az 
egyes ember, mint az emberi csoportok, osztályok érdeklik, általában az 
egész emberiség. Ezért inkább t ípusokat rajzol. — Ady Endre : Disputa. 
Goga Oktaván vádjaival foglalkozik. 

U. i. 1913. évf. 12. sz. — Halász Imre: Szalay László. Sz. L. 
nemrég megjelent Levelei felhasználásával szól azon szerepről, melyet Sz. 
L., min t a magyar kormány megbízottja a f rankfur t i német alkotmányozó 
par lamentnél játszott. — Emil Isac : Uj románság. A Goga-ügyben. — 
Schöpflin Aladár : Gyulai Pál posthumus könyve. Gyulai gondolkodásának 
köre és jelleme már a hatvanas években kialakult s azóta nem változott. 
Amit egyszer átgondolt, az egyszersmindenkorra el volt intézve. Nem a 
nagy megértők közé tartozott , kik mindenbe beleélik magukat : Vörösmarty-
nak, Petőfinek, Aranynak nem látta meg minden oldalú eredetiségét, csak 
annyit , mi ezekben vele rokon volt. О értékelő volt : bizonyos erkölcsi és 
•esztétikai értékekhez mér t mindent, melyek tulajdonkép az ő emberi jellemé-
nek és írói gyakorlatának értékfogalmakká való absztraliálásai voltak : 
komolyság, emelkedett erkölcs, szilárd lelki és szellemi egyensúly, erős 
művészi ösztön, feltétlen emberi és művészi becsületesség, bizonyos merev, 
-de nem inhumánus puri tánság, eleven szimmetria- és stílus-érzék, jóra-
való polgári realitás — az ő főerényei s ezeket kereste másokban is. 
A klasszicismus minden ellentéte, minden szabálytalanság idegen volt tőle. 
Jókaival , kinek az irodalom anyagi forrás is volt, ki zsurnaliszta volt, 
kiben a genie bizonyos középszerűségekkel elegyedett, ki a népszerűségre 
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igen sokat adott, Gy. P. még csak rokonszenvezni sem tudott, eszthétikai 
ellenvéleményein kívül bizonyos erkölcsi antagonizmus is tüzelte ellene. 
Bírálatai gyűj teménye nem ad képet i rodalmunk 1861—1903 közé eső fej-
lődéséről : lényegében ellenőrző, polemikus kr i t ikát űzött. (Jókaival szemben 
elfoglalt álláspontját ú jabban sűrűn kifogásolják. De kétségtelen, hogy úgy 
eszthétikai, min t erkölcsi tekintetben a Gy. álláspontja a magasabbrendű. 
Azt sem mondhatni , hogy «sohasem tudta megérteni a szemeláttára ki-
fejlődő modern hírlapírást». Sőt nagyon is megértet te s azért utálta. Vala-
mit megérteni, nem annyi t jelent, mint belenyugodni. Azt is sokat han-
goztatják, hogy Gy. kr i t ikai gondolkozása a hatvanas évek óta nem «fej-
lődött» s hogy amit egyszer megírt, azt mindvégig szószerint fenntartot ta-
De hisz épen ez az ő fontossága : ő a magyar klasszicizmus kr i t ikusa, 
pár tkr i t ikusa, ha úgy tetszik ; annak a diadaláért küzdött, annak mennél 
tar tósabb uralmát követelte és szolgálta, attól ő nem tágíthatot t , ahhoz 
képest minden egyebet csak hanyatlásnak, tévelygésnek láthatott , annak a 
mértékével «ellenőrzött», annak az igazáért polemizált. Es méltán, és jól 
is tet te. I lyen emberre, ilyen pár tkr i t ikusára a magyar klasszicismusnak 
még ma is szükség volna. A mi nemzeti klasszicizmusunk (tessék össze-
vetni a franciával !) sokkal rövidebb ideig volt kétségbe nem vont uralmon, 
semhogy művészi, nemzeti s általában erkölcsi értékei az őket megillető, 
egyetemes hatásra tehettek volna szert. S hogy véleményét lépten-nyomon 
nem változtatgatta, hogy nem lett az a «nagy megértő», aki mindenbe 
beleéli magát : egyéniségét épen legtiszteletreméltóbb s legértékesebb olda-
láról jellemző sajátság. Aki a gondolkozást, és ami annak eredménye: az 
ítélkezést, nem becsüli annyira, hogy emberileg bizonyos állandóságot szán-
jon neki, aki ma csak azért mond á-t, hogy holnap b-t mondhasson, aki 
eleve tudja, hogy ítélete csak pil lanatnyi vérmérsékleti konstellációk ered-
ménye : vagyis, aki — m i n t szépelegve mondják, — örökké «fejlődik» : 
lehet érdekes, szellemes, sőt hasznos ember is, de nincs kr i t ikai lelki-
ismerete. Már pedig aki ítéletet mer mondani , gondolja meg elébb alapo-
san s ha úgy érzi, hogy holnap már nem tudna helyt állani érte, inkább 
tar tsa meg magának. Gy. igenis az igazi, a par excellence kr i t ikus egyéni-
ség ; nem azért nem fejlődik, mert fejlődésre képtelen, hanem, mert min-
den egyes ítéletével fejlődési képessége legmagasabb fokára lép ; nem újság-
írói könnyelműséggel veti papírra Ítéletét, hanem úgy megfontolja, hogy 
azon soha többé módosítani ne kelljen. Lehet, hogy más is, lehet, hogy 
Schöpflin is így érti, de sokszor, amit «jellemzésül» mond Gy.-ról, értéke-
lésnek és pedig a «megértő» kritikánál alacsonyabbra értékelésnek tetszik.) — 
Ady Endre : Thaly Kálmán regénye. « A kuruc-kor . . . talán azért volt neki 
haláláig a legszentebb, mer t elfogadtatta, igazolta őt olyannak, amilyennek 
hitte magát , nagy költőnek. » 

U. i. 13. sz. — Fenyő Miksa: .4 Greguss-jutalom. «Nemis értem, hogy 
mit veszekszik (t. i. Angyal Dávid) Horvá th Jánossal ; béküljenek ki és 
együtt kezdjenek harcot a közös ellenség : a becsületes irodalmi törekvések 
ellen.» Ez a cikk utolsó mondata s ehhez illő az egész. - Kuncz Aladár 
bírálja Pintér Jenő magyar irodalomtörténetét (1772—1831.). 
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U. i. 15. sz. — Halász Imre: Még egyszer Széchenyiről. Válaszol 
Angyal Dávid cikkére. (Magyar Figyelő. 14. sz.) Visszautasítja azt a föl-
tevést, m in tha Széchenyi alakját kisebbíteni akarta volna : «ez a küzdő és 
szenvedő alak a maga valóságában százszorta különb annál a halványnál, 
melyet belőle némelyek faragni megkísértettek». Kimutat ja , hogy amit első. 
cikkében állított (Nyugat. 7. sz.), az egészében és részleteiben is megfelel 
a történeti igazságnak. 

U. i. 16. sz. — Schöpflin Aladár : Szinnyei bácsi halálára. Id. Szinnyei 
József munkásságának rövid jellemzése. 

Pesti Hirlap. 1913. évf. 188. sz. — Sikabonyi Antal: Idősb Szinnyei 
József. Sz. J . pályájának jellemzése. 

U. i. 208. sz. — Bihari Károly: Az «Uralkodó eszmék» létrejövetele. 
Eötvös polit ikai fejlődésének első tényezőiről s az Uralkodó Eszmék meg-
írásának előzményeiről. 

Pesti Napló. 1913. évf. 208. sz. — K. F.: Báró Eötvös József. Meg-
emlékezés E. J. születésének 100 éves fordulója alkalmából. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1913. évf . 19. sz. — 
Szemák István : Észrevételek. Király Györggyel szemben védi az I f júsági 
Könyvtárjegyzéket. (V. ö. folyóiratunk I I . 249., 397.) — Király György . 
Néhány megjegyzés. Felelet Szemák védekezésére s újabb érvek arra nézve, 
hogy ez a hivatalos könyvjegyzék sem a pedagógia igazi követelményeire, 
sem az irodalmi szempontokra nincs tekintettel. (E cikkre Szemák az 
Alkotmány 180. számában válaszolt, de ezúttal már személyeskedéssel és 
gyanúsításokkal fűszerezte válaszát s felhívta a figyelmet a destruktív i rány 
és a radikalizmus veszedelmére. Úgy látszik, hogy ha valakit manapság 
tudománytalanságon fognak, az mindjár t radikalizmust emleget. A tudo-
mány terén végre is le kellene már egyszer számolni ezekkel a vádasko-
dókkal, akik részint tudatlanságból, részint tehetetlen haragból még ott is 
destruktiv irányt szimatolnak, ahol legfeljebb csak arról van szó, hogy az 
egyéni önzés ne terpeszkedjék a köz rovására s a tudományos igazságok 
ne ferdíttessenek érdekigazságokká.) 

Protestáns Szemle. 1913. évf. 5. sz. — Ágner Lajos bírálja Pintér Jenő-
magyar irodalomtörténetét (1772—1831.). 

U. i. "6. sz. — Gyöngyösy László : Gyöngyösy Lvásztó. Gyöngyösy Is tván 
bátyjának életrajza. Gy. L . szintén író volt : egy református h i t tani m u n -
kát fordí tot t angolból magyarra (Utrecht, 1657.). Eleinte papnak készült,, 
de 1662-ben Ung megye szolgabirája, később Ungvár jegyzője lett. Mag-
talanul h u n y t el. 

Religio. 1913. évf. 16. sz. — Paar István: Egy-két megjegyzés a Mű-
veltség Könyvtára legújabb kötetéhez. Cikkíró szerint a Ferenczi Zoltán 
szerkesztésében megjelent magyar irodalomtörténet nem méltányos a katho-
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l ikusokkal szemben : Bátori László bibliafordítása nincs méltatva, Káldi 
György szentírásfordításának jelentősége nincs kellőképen kiemelve. 

Sárospataki Református Lapok. 1913. évf. 22—23. sz. — Hodossy Béla : 
Egressy Benjámin. Megállapítja, hogy a Szózat dallamának szerzője 1814 
ápr i l i s 21-én született Sajókazincon. Egressy Béni, Egressy Gábor öccse, 
színész, író és dalszerző volt. 1837-től kezdve a pesti Nemzeti Színház 
tagja. 60 drámát és 19 operaszöveget fordított magyarra . Tannak eredeti 
művei is. Erkel Ferenc számára ő í r ta a legjobb opera-szövegeket (Bánk 
Bán, Hunyadi László, Bátori Mária). Mint dalszerző is nevezetes volt. Főleg 
Petőfi, Tompa, Vörösmarty és Erdélyi dalait zenésítette meg nagy sikerrel. 
1851 julius 19-én hal t meg. Özvegyét Csengery Antal vette feleségül. 

U. i. 25. sz. — fíácz Lajos : Erdélyi János Sárospalakon. (V. ö. 
fo lyói ra tunk: I I . 303., 399.) 

U. i. 27. sz. — Gulyás József ismerteti Pruzsinszky Pál Bod-élet-
ra jzát . (L. folyóiratunk : II . 461.) 

U. i. 33. sz. - Harsányi István közli Szemere Pálnak egy eddig isme-
re t len ifjúkori versét. A 26 soros verset Szemere 1801-ben írta Molnár István 
•deák halálára. 

Slovenské Pohl'ady. 1913. évf. 6. sz. — Skultéty József : Kedy sa zenil 
Mikszáth. Vitatja, hogy Mikszáth 1883-ban nősült. (V. ö. folyóiratunk : 
I I . 377.) Skultéty ez időtájt a fővárosban időzött ós Húrban Szvetozár tár-
saságában meglátogat ta Bachat Dániel budapesti tót evangélikus lelkészt, 
a későbbi bányakerület i püspököt. Beszélgetés közben Bachat azt mondta : 
«Tegnap eskettem Mikszáthot.» Skultéty azt hiszi, hogy a budapesti Bákóczi-
ú t i tót evangélikus egyház házassági anyakönyvéből a napot is pontosan 
ki lehetne keresni. 

Szabadgondolat. 1913. évf. 5. sz. — Sajó Andor: Élet és irodalomtör-
ténet. Bírálja a Műveltség Könyvtárában megjelent magyar irodalomtör-
t é n e t modern részét, szól Pintér Jenő irodalomtörténetének most megjelent 
két kötetéről, ismertot i a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóiratát s 
fe lhívja a figyelmet Angyal Dávidnak a Budapesti Szemlében közreadott 
t ámadó cikkeire (Greguss-jutalom). 

Századok. 1913. évf. 5—6. sz. — Müller Frigyes : A nagyobb Gellért-
legenda forrásai és keletkezése. A nagy apparatussal kidolgozott, de fel-
t ű n ő módon kuszált gondolatmenetű értekezés szerint a nagyobb Gellért-
legenda több forrásból van összeszerkesztve. A főforrás, mely még 1083 
előtt keletkezett, elveszett. E ma m á r elveszett főforrás alapján készült a 
ma is ismeretes nagyobb Gellért-legenda 1381 és 1421 között. — Glatz 
Ernő ismerteti a Műveltség Könyvtárában megjelent magyar irodalomtör-
ténetet. — Karácsonyi Jáons : Kitől hallotta Kézai az erdélyi székelyekre 
vonatkozó hireket ? Újabb bizonyítékok arra nézve, hogy a székelyek hun 
eredetének meséje külföldi szerzetesektől származik. A mese közvetítői, 
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illetőleg kitalálói, bizonyára a ciszterciek voltak. — Marczali Henrik ismer-
teti Kont Ignác bibliográfiáját (Bibliographie Française de la Hongrie. 1913.), 
Vértesy Jenő Ferenczy Is tván leveleinek gyűjteményét (1912.). 

Turul. 1913. évf. 1. sz. — Ortvay Tivadar: Pór Antal. P. A. munkás -
ságának beható méltatása. — Komáromy András : A Kazinczy-család tör-
ténetéhez. Adatközlés. — Rexa Dezső : A Tinódi-címerek. Fehérmegyében 
még a XVII I . században is éltek Tinódiak, de ezeknek a nemesi c ímerük 
más volt, min t Tinódi Sebestyéné. 

Vasárnapi lljság. 1913. évf. 22. sz .— Oláh Gábor: Arany János feje. 
Bemutat ja Arany Jánosnak egy debreczeni ant iquáriusnál talált s eddig 
ismeretlen arcképét, mely al ighanem a hatvanas évek végéről való. 

U. i. 23. sz. — Egy elfelejtett szoborleleplezés. Most ötven éve h a l t 
meg Lisznyay Kálmán. Még akkor mozgalom indult meg emléke meg-
örökítésére. Izsó Miklós el is készítette a Szécsény főterére szánt szobor-
emléket. A leleplezés azonban, nem tudni mi okból, elmaradt. A Lisznyay-
család tulajdonéban levő szobrot most már fel fogják állítani vagy Herecsény-
ben, ahol L. K. született, vagy Szécsényben, ahol sokáig élt, vagy a fő-
város valamely kertjében. A szobor képmása közölve. — Arany Családi 
körének kézirata. Özv. Csiky Kálmánná tulajdonából közölve. 

U. i. 33. sz. — d'Isoz Kálmán : Id. Szinnyei József. Sz. pályájának és. 
jelentőségének méltatása. 

Világ. 1913. évf. 180. sz. — 506 levél. Látogatás Vajda János özvegyénél. 
A sopronmegyei Savanyúkúton ma is él Vajda János özvegye. Vajda elűzte 
nejét, de törvényesen nem vált el tőle s haláláig levelezett vele. Leveleit 
a hányatot t életű asszony ki akarja adni. A névtelen cikkíró meglátogatta 
az özvegyet, aki megdöbbentő dolgokat mondott el V. J . magánéletéből. 
(Az özvegy mesemondása jórészt magánviseli a valószínűtlenség bélyegét.) 

U. i. 206. sz. — Ábrányi Kornél : A Nemzeti Színház hőskoráról. I smer-
teti Jókai Mór 1861. évi országgyűlési jelentését, melyet J. M. mint a pesti 
Nemzeti Szinház ügyében kiküldött orsz. bizottmány előadója terjesztett elő. 

U. i. 208. sz. — Kosztolányi Dezső : Eötvös József. Költői lendületű jel-
lemzés.— Mikor született báró Eötvös József ? Nem 1813 szeptember 13-án. 
A Világ névtelen cikkírója a budavári plébánia anyakönyvében nem ta lá l t 
semmi Eötvösre vonatkozó feljegyzést, ellenben szeptember 3-án fel van je-
gyezve : « Josephus, Carolus Barr . Bartholomäus, Adalbertus Ötvös, báró Ötvös 
Ignác kamara i koncipista fia». A plébániai segédlelkész szerint ez a keresz-
telés napja. Eötvös tehát szept. 3-a előtt született. Valószínűleg aug. 13-án. 

U. i. 212. sz. — Szabó Károly: Beöthy Zsolt. Cikkíró meglátogatta 
Beöthy Zsoltot komáromi házában s lelkeshangú tárcában ad számot be-
nyomásairól. Az irodalomtörténet munkásai t érdekelheti, hogy Beöthy Zsolt 
kertjében szeptember 7.-én leplezték le Jókai Mór szobrát, melyet Zala 
György mintázott . -— Bihari Károly : Eötvös fejlődéstana. Néhány meg-
jegyzés az Uralkodó Eszmék méltatásához. 



FIGYELŐ. 

Idősb SZINNÏEI JÓZSEF 
1830 máro, 18, — 1913 aug. 9, 

Az irodalomtörténet-tudósok semmiféle t ípusába sem lehetett be-
skatulyázni. Ennek a tudománynak megvannak a maga Darwin-jai : nagy 
evolúciók felismerői, összefoglalói, akik a filozófia magasságába emel-
kednek fel. Vannak költő-tudósai, akik a maguk szubjektív igazságait év-
tizedekre bele tudják szuggerálni a köztudatba ; akiknek szemüvegén 
keresztül jól esik korszakokat, alakokat néznünk, mert az a részleges 
igazság, amit adnak, kárpótol az abszolút igazság elérhetetlen voltáért. 
Vannak aztán — és ez is elterjedt típus — tudósaink, akik merész össze-
foglalásokra, szubjektív értékelésekre egyformán képesek, akiknek krit ikái 
egyszerre csiklandozzák hiúságainkat, előítéleteinket és fülünket. Van 
végül egy egész tábor tiszteletreméltó, jóhiszemű munkás, akik nem is 
vindikálják maguknak a nagy koncepciókkal együtt járó jogokat, köteles-
ségeket és veszélyeket : önként sorozzák be magukat a nagy épület egy-
szerű téglahordói közé és hangyaszorgalommal gyűjtik azokat az apró 
adatokat, melyek magukbanvéve rendesen értéktelenek és csak arra valók, 
hogy, ha m á r tízezrével vannak együtt, egy eljövendő valaki építhes-
sen rájuk. 

Ehhez a típushoz állott legközelebb idősb Szinnyei József. De ami 
ettől is megkülönbözteti, az vállalkozásának fantasztikus, regényes nagy-
sága. A pygmaeusok munká já t végezte, igaz, de — egymaga. Egy életet 
szentelt annak, amire a többi gyűjtő-munkás csak szabad óráit szánta ; és 
ezzel igazolta céljának nagy voltát : mert az a cél, amiért egy életet odaád 
valaki, lehet téves, lehet fantazmagória — de nem lehet nagyság nél-
kül való. 

Irigylendő ember, aki fiatalon ilyen célt talál és késő öregségében, 
szakadatlan munka után, nem ábrándul ki belőle. Nem kellett válogatnia 
«,z anyagban : minden egyformán fontos volt az ő szempontjából, kínzó 
tépelődések nem gyötörhették. Nem ítélt : a súlyos felelősség érzete nem 
•bánthatta. Nem foglalt össze, nem általánosított : elfogultsággal nem kel-
lett küzködnie. Egy ujjnyira volt a végtelenségtől, mint Faust , és nyu-
godtan merü l t el könyveibe, mint Wagner, a famulus. A végtelenség 1 Ez 
•az egy csüggeszthette volna el — talán. Betűrendes lexikonának Z betűjén 



f i g y e l ő . 4 9 5 

dolgozott utolsó napjaiban. Ir igylendő ember ! Nem azért, mer t a 7, betűig 
eljutott, hanem mert nem ju to t t tovább. Ha van boldogság a földön, ez 
lehet az : hatvan esztendőn át napról-napra közeledni a célhoz, biztosan, 
kétely és csüggedés nélkül megközelíteni és — meghalni, mint Mózes, 
•egy pillantást vetve az Ígéret földjére. Az ígéret földje! Ebben az esetben 
az utolsó Z betűs magyar író. Szívfacsaró elgondolni, mi t érezhetett volna 
Szinnyei bácsi, mikor a maga jószántából leteszi a tollat. Célhoz ért . . . 
•és célt vesztett. Az élete munká jának vége. Hacsak . . . igen ! Míg a 7. 
betűt feldolgozta, ú j irók, ú j könyvek jelentek meg, akik hiányoznak a 
F-ből . . . Az U-Ъап még tátongóbbak a hiányok és az A betűhöz már 

t a l án két pótkötetet kellene függeszteni . . . És ha még oly hermetice 
•elzárkózott is ha tvan esztendőn át a végtelenség, a magunk és munkánk 
semmiségének, hiábavalóságának gondolatától : itt, a célnál eszébejutott 
volna. Ki tudja — talán kezébe veszi újra a tollat és, hogy gondolatait 
•elhessegesse, reszkető ujjával l e í r j a : Első pótköte t : A. . . 

Jó neki — és jó nekünk, unokáinak is, hogy ez a nagy dolgozó itt, a 
szemünk láttára, kiábrándulás nélkül, ép hittel halt meg. A pótköteteket 
belátható időn belül aligha fogja valaki megírni — nem baj, nem ez a 
fontos. De mi lát tunk egy embert, aki a maga helyét józanul megtalálva, 
egész életében törhetetlenül dolgozott ; aki frázisok nélkül, törtetés nélkül, 
tetszetős hazugságok nélkül tisztességet szerzett nevének — s aki fáradt, 
hi tet len, keserű lelkünknek örök tanulságul hagyja hátra, hogy a munka 
dicsőségét nem az — olvasókönyvek írói találták fel. 

B. M. 

A magyar népszínmű Finnországban. A Finn Irodalmi Társaság kiad-
ványai között most nemrégiben jelent meg a finn színészet története Eliel 
Aspelin-Haapkylä tollából (Suomalaisen Teatterin História. I—IV. 1906— 
1910). Szó van benne mindazon finn és idegennyelvű színművekről, amelyet 
valaha Finnországban előadtak s így arról a néhány magyar népszínmű-
ről is, amelyeket Finne J., Jalava Antal és Szinnyei József fordított le 
finn nyelvre. E népszínművek a következők : 

1. Tóth Kálmán: A cigány, finnre fordította Jalava Antal, zenéjét 
szerzette Conradi A., először adták Finnországban 1874 nov. 8-án. Felújí-
to t ták 1892 szept. 14-én, 1895 márc. 27-én, 1901 okt. 6-án. 

• 2. Tóth Ede: A falu rossza. F innre fordította Jalava Antal. Először 
adták 1877 dec. 12-én, később 1885 nov. 20-án. 

3. Szigligeti Ede : A cigány. F innre fordította Szinnyei József. Először 
adták 1880 május 4-én s később 1884 okt. 15-én. 

4. Tóth Kálmán : Nők az alkotmányban. Finnre fordította Jalava Antal. 
Először adták 1881 dec. 16-án. 

5. Csepreghy Ferenc : A piros bugyelláris. Finnre fordította Finne J . 
(németből). Először adták 1898 okt. 5-én. 

Az első két színműnek nagy hatása hozta Pestre a finn színészet 
egyik legnagyobb alakját, Karlo Bergbomot 1879-ben, aki itt a magyar 
ezinügyet tanulmányozta s alkalmas színműveket keresett, hogy azokat 
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finnre lefordíttassa. Közölve vannak levelei, melyeket a tanulmányút járól 
haza írt . 

1879 augusztus 20-án kelt levelében a következőket írja : «Itt Pesten 
kimondhatat lan szívességgel fogadtak. Minden nap meg vagyok híva vala-
hová, úgy hogy munkára alig marad időm. Hunfalvyt eddig egyetlen egy-
szer lá t tam . . . Budenzzel, Gregussal (esztétikus), Bakoszyval [ = Bákosi 
Jenő] (író) s más celebritásokkal sűrűn érintkezem. Greguss ú t ján segít-
ségül kap tam egy fiatal egyetemi hallgatót, akivel együtt tanulmányozzuk 
a magyar drámairodalmat. Nézetem szerint figyelembe kell vennünk s 
művelnünk kell a magya r népszínműköltészetet, mely nem nyúj t ugyan 
mesterműveket, de költőiebbeket, mint a Mein Leopold, vagy a Tireuse de 
cartes s azonkívül egész más eszközökkel kelti föl az érdeklődést. Engel úr — 
így hívják azt a fiatal egyetemi hallgatót — jelenetről-jelenetre analizált 
nekem magyar színműveket s a főbb jeleneteket élő szóval is lefordítja. 
Átveszünk úgy 3—4 darabot, naponta 3—4 órát dolgozva együtt.» 

Szeptember 3-án : «Nagyon sok figyelemreméltó dolgot ta lá l tam. 
A magyar népszínműről pl. úgy látom, hogy teljesen önállóan fejlődött s 
odaállítható a legjobbak mellé, miket e nemben a franciák és a németek 
termeltek. Színi ha tás tekintetében összehasonlíthatók a francia melo-
drámákkal , erkölcsi felfogás tekintetében a legjobb német népszínművekkel 
s van bennük valami rendkívüli költői báj, mely gyakran talán inkább 
ethnografiai, mint művészeti s ami mégis oly sajátos csillogást ad ezek-
nek a termékeknek.» 

Többi leveleiben is lelkesedéssel beszél színműveinkről s a lkalmas 
darabot keres, melyet érdemes volna finnre fordítani. Legszívesebben sze-
re tne valami hazafias drámát, mert ez a hazafias hang nagyon ritka a finn 
színpadon, de ilyet nem talált, mert azok a darabok, melyekkel megismer-
kedett (1879 szept. végéig) vagy nagyon idealizáltak, vagy a magyar tör-
ténelemben nagy speciális tudást tételeznek föl. 

Magyarországi tartózkodásának egyetlen eredménye az volt, hogy nagy 
lelkesedéssel haza írott leveleivel érdeklődést keltett színmüveink iránt. 
A Fa lu Bosszát m á r ismerték Finnországban 1877 óta, a Tóth Kálmán 
Cigányát 1874 óta s szerettek volna valami új finnre fordított magyar 
népszínművet. Az épen akkor Finnországban tartózkodott Szinnyei József, 
aki akkor már «hibátlanul írt és beszélt finnül», szívesen támogatta Karlo-
Bergbom törekvését, hogy a finnre fordított magyar népszínművek számát 
szaporítsa s lefordítot ta Szigligeti «A cigány»-át, amely nyomtatásban 
novemberben meg is jelent, május 4-én pedig színre is került. 

Talán nem érdektelen a kérdés, megértették-e Finnországban a magyar 
népszínművet ? Kétségtelen bizonyságunk van rá, hogy meg. Finnország 
eddig élt legnagyobb színésznője, aki egyúttal Ibsen nőalakjainak is leg-
kiválóbb alakítója, Szinnyei József szerint Boriska szerepét a Falu Bosszá-
ban úgy alakította, hogy Magyarországon sem senki különbül. Az ő ma-
gasztalása alapján Aalberg Idának megengedték (1881), hogy a magyar 
Népszínházban Boriska szerepében fölléphessen. E vállalkozást sokan na-
gyon merésznek találták : hogy idegen nyelven beszélő idegen művésznő 
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magyar színészek között, magya r népszínműben magyar leányszerepet ala-
kítson. Az előadás estéjén elterjedt a hír, hogy mikor az idegen művésznő 
a próbán eljátszotta a ha rmad ik felvonás nagy jelenetét Göndörrel, a sze-
replők sír tak és Tamássy-Göndör szemében könnyek csillogtak ; a közön-
ség azonban még mindig kétkedő kíváncsisággal várt. S mégis az elkép-
zelhető legdiadalmasabb sikere volt. Beöthy Zsolt a «Pesti Napló»-ban s 
egy névtelen a «Függetlenség»-ben a legnagyobb elismeréssel í r róla s a 
közönség is elismerte, hogy ilyen «Boriská»-t még nem lá t tak Magyar-
országon. Hasonló sikere volt Kolozsvárott is. Magyar lapok í r ták róla, 
hogy a vele együtt játszó Blaháné elhomályosult mellette. Megértette tehát 
a magyar népszínművet, a m i t bizonyítanak a magyar lapok magasztaló 
kritikái is, melyek e műben finnre fordítva olvashatók. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN. 

Nyilt levél a Szerkesztőhöz. Kedves Barátom ! Azt kérdezed, kívánok-e 
válaszolni Angyal Dávidnak, ki újra Választ í r t a Budapesti Szemlébe 
(1913, június). Nem kívánok. Elmondtam, ami t akartam, mikor Greguss-
jutalmi jelentéséről bírálatot í r t am folyóiratodba ; s elmondtam, amire első 
válaszával provokált, mikor vádaskodása ellen a tiszta igazság közlésével 
védekeztem. Az örökös válaszolgatás csak a hiúság és sebzett önérzet 
labdajátéka, mellyel első, elhibázott ütését akar ja feledtetni, s csak egyre 
növekvő szószaporítás, mely elhomályosítja a pör kiindulópontját. Súlyos 
hibát követnék el, ha «polémia» címen ráadnám a fejem arra, ami Gyulai 
szerint már csak «eszme nélkül i üres feleselgetés» lehetne. 

De ha szeretnék is az ő válaszának minden sorára hárommal válaszolni 
(mert így dagadnak a válaszok !) ; ha nem tudnék is hallgatni egyik-másik 
mélyen sértő mondatára, mellyel túllép a kri t ikai korrektség ha t á r án (mint 
pl. mikor Kéki Lajosra vonatkozó elismerő nyilatkozatom motívumait 
gyanúsítja meg) ; ha nehéz is némán olvasnom az én mondataim elferdí-
tett vagy láncolatos következtetésekkel hamissá kierőszakolt ér telmét : nem 
lehetne válaszolnom, mert sehogysem tudok elmenni az ő válaszán. Címe 
szerint «az Irodalomtörténet támadására» válaszol. Igazán jó kedély kell 
hozzá, hogy minket tegyen meg támadó félnek. De hagyján. Magában a 
cikkben már visszavonuló ellenfélnek tüntet fel, aki visszavonulásomat 
ő ellene intézett heves tüzeléssel fedezem. Támadtam-e tehát, vagy vissza-
vonultam ? Hogy igazodjam el ezen ? De újabb zavarba hoz egy későbbi 
kijelentés, mely szerint «májusi támadásom» eltörli pörbe fogott korábbi 
cikkem radikális ízű benyomását s tiltakozásom, melyhez Te is csatlakoz-
tál, «megnyugtatóan tisztázza a helyzetet». Támadás — visszavonulás — 
megnyugtató tisztázás : mindez egy- és ugyanazon cikk volna. A «meg-
nyugtató tisztázás» azonban csak úgy végül van odavetve s elvész a cikk 
viaskodó részleteinek nagy tömege mögött. 

Általában a szempontoknak valami sikló mozgékonysága az, ami a 
választ nemcsak fölöslegessé, h a n e m lehetetlenné is tenné. Mikor még azt 
hihette, hogy Adynak egy bizonyos Előszavában látok «szerencsés intuit iót», 
addig i rgalmatlanul támadta azt az Előszót s általa engem ; mos t már 
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azonban, mikor kiderült , hogy nem arról, hanem Adynak egy másik mun-
kájáról beszéltem, egyszerre megenyhül t amaz Előszó i r án t : azt irodalmi-
lag véve szebbnek talál ja, mert «legalább egy ferde gondolatot némi erővel 
vés emlékezetünkbe», viszont most m á r a másik m u n k a kerül a deresre, 
s erre nézve már n incs ilyen «legalább». 

Múltkori cikkem hangjá t szenvedélyesnek találja, s kifakadásokat, 
invektivákat lát oly kifejezésekben, melyek egyszerűen nevén nevezik a 
gyermeket. De ha egy oly méltatlan vádra adott oly higgadt modorú vá-
laszban is invektivákat látunk, s amia t t Ítéljük el, akkor félő, hogy a tisz-
tességes, tárgyilagos polémikus modor végkép elveszíti minden becsületét. 
Mert egész joggal okoskodhatnék így az illető : kár, hogy nem dolgoztam 
igazán invektivákkal, akkor legalább nem ok nélkül bánnának így velem. 

Eossz példát más tekintetben is adott Angyal Dávid. Egyetlenegy szó 
mia t t eretneket éget ; száz meg száz ellenkező tanulságú példával n e m 
törődve, fennakad egy csak podánskodó értelmezéssel kifogásolható mon-
daton ; «suttogások»-tói befolyásoltatja magát ; s igen ingatag gyanú alap-
ján riadót fú a nagy nyilvánosság előtt, mikor pedig egy bizalmas kérdés, 
mi t négyszemközt a szerkesztőhöz intéz, minden tévedésnek s vádaskodás-
nak elejét vehette volna. 

De legrosszabb s legtudománytalanabb példát abban adott, hogy poli-
tikai váddal felelt egy tisztán irodalmi szempontú bírálatra. Vonjuk le a 
tanulságot s marad junk meg bírálatainkban továbbra is azon az álláspon-
ton, hogy irodalmi terméket tudományos igénnyel csak irodalmi szempon-
tokból lehet és szabad megítélni. Megengedem, hogy Angyal Dávid jó-
hiszeműleg tévedt, mikor bírálatomon radikális ízt érzett. De csak azér t 
tévedhetett így, m e r t politikai elfogultsággal olvasott, holott az én bírála-
tom minden polit ikai elfogultság nélkül tisztán i rodalmi kvalitásokkal 
törődött s így elismeréssel szólhatott olyan írókról is, kiknek poli t ikai 
állásfoglalása az enyémmel homlokegyenest ellenkező. Angyal Dávid poli-
t ikai előzékenységet látott abban, hogy elismertem radikális írók irodalmi 
kvalitásait. Ezt azonban ezután is folytatom, ha az igazságos Ítélet azt 
követeli. Máskép u. i. lehetetlen t iszta szemmel lá tn i a jelen i rodalmi 
vajúdásait, mert akkor csődöt mond minden tudományos érvényre törekvés 
a bírálatban, s a kr i t ika csak irodalmi álarcba búj ta to t t politikai pár-
bajjá fajul. 

Félreértésnek, félremagyarázásnak ki lehetünk téve ezután is : de 
nyugodtan hivatkozhatunk álláspontunk magas, t isztán tudományos jelle-
gére. Résztvehetünk a politikai pártküzdelmekben m i is, de nem az iro-
dalmi bírálat mezején. S ha kötelességünket legjobb meggyőződésünk szer int 
teljesítve, újból a szerénytelenség vádjával illetnek, inkább e vádat t ű r j ük 
ol, semhogy mi is résztvegyünk abban, amit egyik jelesünk, épen kr i t ika i 
közéletünkre értve, oly találóan nevezett a «hallgatás összeesküvésének». 

HORVÁTH J Á N O S . 

Szerkesztői végszó. A Greguss-jutalom vitája lezajlott . E vita fölötte 
tanulságos volt, van azonban néhány olyan mozzanata, amely mellett a 
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szerkesztőnek sem lehet szó nélkül elhaladnia. Mellőzve a java korában 
levő író öregeskedve leckéztető hangjá t az ifjakkal (velünk, a harminc és 
negyven év közötti «fiatal emberekkel») szemben, ezúttal csak azon tá-
madások ellen tiltakozom, amelyeket Angyal Dávid — a Greguss-jutalom 
pöre kapcsán — folyóiratunk ellen intézett . 

Angyal már első válaszában (Budapesti Szemle, 1913. április) sem 
viselkedett lojálisán folyóiratunkkal szemben. Tulajdonképen csak rg.-vel 
volt dolga, de azért n e m késett belekötni az Irodalomtörténet szerkeszté-
sébe. Sőt tett egyebet is. Kiindulva abból az alaptalan föltevésből, hogy 
rg. rokonszenvvel szemléli a radikális törekvéseket, jónak lá t ta felhívni Tár-
saságunk elnökségének figyelmét az Irodalomtörténet veszedelmes irányára. 
Nem akarom nevén nevezni ezt az el járást , — az elnökséggel való meg-
fenyegetést — de hogy nem csekély türe lem kellett az ilyen meggondo-
latlan oldalvágás elhallgatására, azt fölösleges hangoztatnom. 

Angyal második válaszában (Budapesti Szemle, 1913. június) is foly-
ta t ta az Irodalomtörténet leckéztetését. Megütközéssel olvastam sorait s 
álmélkodtam pártszenvedélytől befolyásolt kritikai fölfogásán. Az igazat 
megvallva, ma sem tudom megérteni, mié r t félti tőlünk a magyarságot és 
a hagyományokat, s miér t akarja az Irodalomtörténet munkatársa i t arra 
kényszeríteni, hogy pontról-pontra o lyannak lássák a világot, amilyen-
nek ő lá t ja . Hiszen az i lyen türelmetlen álláspont egy a tudomány ha-
ladóképességének s a kr i t ika természetes jogainak kétségbevonásával : 
merev röghöz-kötöttség, terméketlen deszpotizmus, sőt valóságos tagadása 
a tudománynak. 

Horvá th a fenti Nyilt Levélben megadta Angyal támadásaira a végső 
feleletet. E felelethez hozzácsatolhatom azt az Ígéretet, hogy irodalom-
történeti és kritikai munkásságunkban továbbra is az eddigi ú ton fogunk 
haladni s ezentúl sem hunyunk szemet semmiféle tudományos rnegcsu-
szamlás előtt. Tiszteletben tar t juk a hagyományt ós tekintélyeket, de az 
igazságot még jobban tiszteljük. 

Arra nézve pedig, hogy hogyan kell egy folyóiratot szerkeszteni és 
felvirágoztatni, aligha szorulunk utólagos tanácsokra. Ha mi is csak azt 
adtuk volna, amit az eddigi folyóiratok és ugyanúgy mint a régiek, a 
százfelé lekötött és különféle egyesületi dí jakkal megterhelt magyar kö-
zönség nem támogatta volna munkánkat . Angyal, mint a Történet i Szemle 
szerkesztője, legjobban tudha t ja , mit jelent manapság olvasóközönséget 
toborozni egy új tudományos közlönynek : hogy a mi folyóiratunk ennyire 
megerősödhetett, sőt rövid időn belül el juthatot t olyan helyekre is, ahol 
eddig keveset törődtek a magyar irodalomtörténettel, az bizonyára nem a 
véletlen dolga. Olvasóink megértet ték és méltányolták törekvéseinket s a 
széles körben megnyilvánuló lelkes támogatás fokozta munkakedvünket. 
Az ilyen tisztességes irányt és se jobbra, se balra nem ledérkedő, komoly 
tudományos szándékot ma — az élelmes tör tetők ós ügyes megalkuvók kor-
szakában — kétszeresen is meg kellene becsülni. Miért hát a harag , miért 
az ideges nyugtalanság ? 

P I N T E K J E N Ő . 

3 2 * 



500 f i g y e l ő . 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i és ko-
lozsvári egyetem tanárai az 1913—1914. tanév első felére a következő elő-
adásokat hirdették. 

A budapest i egyetemen. — Beöthy Zsolt r . t . : Zrinyi és a Zrinyiász. 
Heti 1 óra. Magyar iskolai olvasmányok. 2 óra. — Riedl Frigyes r. t. : 
A magyar irodalom tör ténete 1867—1900. 4 óra. — Irodalomtörténeti 
gyakorlatok a régi magya r líra köréből. 1 óra. — Négyesy László r. t. : 
A magyar dráma története. 4 óra. I rodalomtörténet i gyakorlatok. 1 óra. 
A magyar irodalom történetének vázlata 1830-tól fogva. 2 óra. — Ferenczi 
Zoltán o. rk. t. : A magyar regényirodalom története 1772-től br. Jósika 
Miklósig. 2 óra. —• Szinnyei Ferenc m. t . : Jósika Miklós. 2 óra. — 
Császár Elemér m. t . : A magyar költészet története 1711-től. 2 óra. — 
Melich. János m. t. : Régi magyar nyelvemlékek a XII—XIV. századból. 
1 óra. — Alexander Bernát r. t. : B. Eötvös József. 1 óra. 

A kolozsvári egyetemen. — Bézsi Lajos r. t. : A XVII . századi ma-
gyar i rodalom története. 5 óra. Magyar irodalomtörténeti gyakorlatok a 
XVII. század irodalomtörténetéből. 2 óra. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 

Marczinkó Ferenc : Bayer József. (A b u d a p e s t i V. k e r . á l l . f ő g i m n á z i u m 
értesítője az 1912—1913. iskolai évről. Budapest , 1913. 12—18. 1.) 

Bayer Józsefet m i n t tudóst és m i n t tanár t egyaránt sikerülten jel-
lemzi. Bayer 1873-ban fejezte be egyetemi tanulmányait s tizenhat esz-
tendeig várakozott, m í g végre kinevezték gimnáziumi tanárnak. Nagy 
pályadíjat nyert, nevét széles körben ismerték, tagja volt a Kisfaludy-
Társaságnak s csak ekkor tudta annyira vinni, hogy «kisegítő» tanár lett 
a budapesti VII. kerüle t i főgimnáziumban ! Innen kerül t a Markó-utcai 
főgimnáziumhoz s n é h á n y hó előtt vonul t nyugalomba. 1912-ben a buda-
pesti egyetem tiszteletbeli bölcsészetdoktorrá választotta s a díszoklevelet 
Fináczy Ernő bölcsészetkarí dékán a következő beszéd kíséretében nyúj-
tot ta át az ünnepel tnek : «Az oklevelet átnyújtom abban a meggyőződés-
ben, hogy amióta a budapesti tudományegyetem fennáll, ez a kitüntetés 
nem ért még oly férfiút , aki akkora tudás t oly ri tka szerénységgel páro-
sított volna, mint ami ly tudás és szerénység egyesül Önben. Ön valóban 
a tudományban és annak művelésében kereste lelki szükségleteinek kielé-
gítését. Hazája tudományos irodalmát oly alapvető munkákkal ajándékozta 
meg, melyeknek ér tékét mi is el ismerjük, de teljes egészében csak azok 
fogják méltathatni , akik utánunk jönnek és a históriai megítélés magasla-
táról fognak visszatekinteni Önre. Mi csak önmagunkat tiszteljük meg, 
midőn ily alapvető, nagymérvű, fáradhata t lan tudományos munkásság 
eredményét azzal igyekeztünk honorálni , hogy Önt egyetemünk dísztagjai 
közé iktatjuk.» — Föl kell jegyeznünk, hogy ez a kitűnő tudós m i n t 
gimnáziumi tanár vonult nyugalomba. S itt újból megismételjük, ami t 
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már egyszer megír tunk : «Valóban lehangoló, hogy akkor, midőn anny i 
terméketlen törtetés és jogosulatlan becsvágy talál meg nem érdemelt 
elismerést, ilyen nagystílű munkás életnek j u t a lma egy középiskolai 
katedra.» 

B . L. 

Ferenczy István levelei. Bimaszombat rend. tan . város közönségének 
megbízásából közzéteszi: Wallentinyi Dezső. Bimaszombat, 1912. 525 1. 
Bábély M. nyomdája. (Több képpel ós levél-hasonmással.) 

A Boöthy Zsoltnak ajánlott vaskos kötet dicséretére válik Bimaszombat 
városának s Wallentinyinek egyaránt . A bevezetésben a levelek kiadásá-
nak előzményeiről olvasunk, utána Beöthy Zsoltnak Ferenczy István em-
lékezető c. ünnepi beszéde következik, mely m á r a Budapesti Szemle 
1909. évf. is megjelent, majd a levelek jelentőségét méltatja Wallentinyi. 
Ferenczynok 196 kiadatlan levele van e kötetben kiadva s bő jegyzetekkel 
ellátva. E levelek nemcsak az út törő magyar szobrász pályája szempontjá-
ból becsesek, hanem fontosak művelődéstörténeti, illetőleg műtör ténet i 
szempontból is, s nem egy helyen irodalomtörténeti vonatkozásuk is van. 
A könyv végéhez gondos betűrendes név- és tárgymutató, valamint idő-
rendi k imutatás is van csatolva. 

Á. L. 

A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1912—13-iki tanévre. 
Közzéteszi Zoltvány Irén főiskolai igazgató. Pannonhalma, 1913. 542 lap. 
Stephaneum-nyomda. 

Gazdag tar talmú, ízléssel kiállí tott a pannonhalmi főiskola ezidei év-
könyve is. Egy cikke az irodalomtörténetírók érdeklődésére is számí tha t 
Ez Sörös Pongrácnak : Forgách Ferenc, a történetíró c. 62 oldalra te r jedő 
értekezése. Az író arra törekedett, hogy a különböző helyeken megjelent , 
de nem értékesített anyagot felhasználja és új levéltári adatokhoz jusson, 
melyek Forgáchnak némely homályban maradt ponton életviszonyait meg-
világíthatják. Nem annyira Forgách munkája és forrásai, mint élete 
kívánták a kutatást . Ez a dolgozat főleg ebben igyekszik újat, többet adni . 
Új adatai, helyreigazításai a szakemberre becsesek. Ez Forgáchnak eddig 
legrészletesebb életrajza. 

Á. L. 

Győré János: Abonyi Lajos pályája (1833—1898.) F ü g g e l é k : 1. A r a n y 
János levelei Abonyi Lajoshoz. 2. Abonyi Lajos önéletírása. Hét képpel. 
(A máramarosszigeti ref. lyceum, jogakadémia és főgimnázium értesítője 
az 1912/13. tanévről. Máramarosszigot, 1913. 73—110. 1.) 

Ha ez az iskolai értesítőben megjelent életrajz t isztán a tanulóif jú-
ság számára készült, akkor nincs sok mondani valónk róla. Szeretettol 
beszél Abonyiról, érdeklődést tud kelteni művei iránt, szóval feladatának 
teljesen megfelel. Azonban a szerzőnek az anyag széleskörű felkutatását 
tanúsító jegyzetei azt mutat ják, hogy előtte magasabb cél is lebegett. Ez 
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esetben lehetetlen elhallgatni n é h á n y rövid megjegyzést. Győré Abonyi 
életrajzát kimerí tően adja, de kár volt munkája címétől eltérnie s Abonyi 
írói méltatását is belevenni, m e r t ez utóbbi vázlatos, nem eléggé alapos 
és sok tekintetben rendszertelen. A sok mindenfelé elszórt mél ta tás 
Abonyiról sem m i n t elbeszélőről, sem mint népszínműíróról nem nyúj t 
t iszta képet. Emel le t t elvártuk volna, hogy összeállítsa és időrendi egy-
másutánban ismertesse az Abonyira vonatkozó eddigi irodalmat. Mindezek 
ellonére Győré munká ja örvendetes jelenség. Muta t ja , hogy az irodalom-
történet művelői kezdik észrevenni a legutóbbi negyven esztendő irodal-
mát ós belátják, hogy ezzel az ú j abb irodalommal is érdemes foglalkozni. 

M. F . 

Imre Sándor: Báró Eötvös József művelődési politikája. B u d a p e s t , 1913. 
16 1. Stephaneum-nyomda. 

Magas szempontú, eszmékben gazdag mélta tása Eötvös kultúrpoli t ikai 
programmjának. Eötvös a művelődés politikusa. í r ó i volta jórészt a művo-
lődés gondolatának következménye és művei, kevés kivétellel, eszközök a 
nemzeti művelődés folyamatának előmozdítására. Az államnak, Eötvös sze-
rint , hármas joga van az okta tás terén : 1. kényszerítheti a polgárokat 
gyermekeik neveltetésére, 2. az iskolázás költségeire adót szedhet, 3. fel-
ügyel az összes iskolákra. Az ál lam, ha az iskolákról rendelkezni akar> 
nem köteles meghallgatni a hitfelekezeteket, m e r t a nevelés az országot 
és nem az egyes hitfelekezeteket illeti. Mivel pedig a nevelésben mindig a 
szükséglet az i rányadó s a nevelés csak annyiban éri el célját, amennyi-
ben az élet viszonyainak megfelel, a nevelési törvények csak ideiglenesek 
lehetnek, azaz a nevelés ál landóan reformálandó. «A nemzetek nagysága — 
úgymond Eötvös — nem az emberek, hanem az intelligencia mennyiségé-
től függ s az, mely a többieket ebben megelőzte, ha nem a világ első népe 
is még, a világ első népévé fog válni.» 

Pruzsinszky Pál : Bod Péter és kiválóbb egyházi munkái. B u d a p e s t , 
1913. 122 1. Hornyánszky-nyomda. Ara 2 kor. 

A Kálvin-Szövetség 12. számú kiadványa és 1913. évre szóló tagillet-
ménye. Tulajdonképen különlenyomat a Protestáns Egyházi És Iskolai Lap 
1912/13. évi folyamából. (L. folyóiratunk: I I . 54., 120., 183.) Szerző Bod 
Péter munká inak s az eddigi Bod-irodalomnak alapján részletesen ismer-
teti Bod pályafutásának egyházirodalmi vonatkozásait . Inkább korképet 
nyújt s csak a vallásos jellegű munkákat tárgyal ja . 

Német philologiai dolgozatok. Szerkesztik: Petz Gedeon, Bleyer Jakab, 
Schmidt Henrik. I—VIII. füzet . Megrendelhetők Pfeifer Ferdinánd könyv-
kereskedésében. Budapost, 1912—1913. 

E becses vállalat a magyarországi német irodalom tanulmányozásá-
nak ügyét ha ta lmas lépésekkel viszi előbbre. Eddig megjelent füzetei: 
I. Thienemann Tivadar: Német és magyar nyelvújí tó törekvések. (1 kor. 
50 fill.) — I I . Csáki Richárd : Hontems János német iratai forráskri t ikai 
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és nyelvészeti szempontból. (1 kor. 50 fill.) — III . Hajek Egon: Az erdélyi 
szász regényirodalom a XIX. század közepén. (2 kor. 50 fill.) — IV. Roth 
Alfréd : Tanulmányok Both Dánielről. (3 kor. 50 fill.) — Y. Huss Richárd : 
Az erdélyi szász nyelvjárástanulmányozás mai állása. (1 kor. 50 fill.) — 
VI. Hollitzer Gyula : Liszt Ferenc és a weimari irodalmi élet. (4 kor.) — 
VII. Schwarz Frigyes : A soproni német gyermekdal. (4 kor. 50 fill.) — 
VIII . Szentirmay Gizella: Mörike Eduard «Maler Nolten» című regénye. 
(2 kor.) 

Jakob Wiesner: Der Ungarische Buchhandel. H e r a u s g e g e b e n d u r c h 
das Vorbereitende Komitee der achten Tagung des Internationalen Ver-
leger Kongresses. Budapest. 70 1. Hornyánszky-nyomda. 

F. évi június hó 1—5. napjain Európa és Amerika legkiválóbb könyv-
kiadói nemzetközi kongresszust tartottak Budapesten. E nagyszabású kon-
gresszus szervezése és vezetése osztatlan elismerést szerzett a magyar könyv-
kereskedőknek és könyvkiadóknak, akik — élükön Ranschburg Viktorral, 
az Athenaeum igazgatójával — mindent megtettek, hogy a kongresszus 
sikere meghaladja a várakozást. Sok olyan nagysága jelent meg itt a 
könyvkiadóknak, akiknek neve fogalom a könyv történetében s valamennyi 
azzal a meggyőződéssel távozhatott, hogy hazai könyvkiadóink jól gon-
dozzák a magyar könyvtermelés fejlődésének ügyét. Wiesner Jakab könyve 
is a kongresszus alkalmából látott napvilágot : ajándék a külföldi könyv-
kiadóknak, hasznos kalauz a magyar könyvkiadói viszonyokban járatlan 
idegenek számára. (Francia és angol nyelven is megjelent.) Az ízlésesen 
kiállított kiadvány helyes tájékozást nyúj t a legutóbbi félszázad könyvter-
melésének föllendüléséről, a nevezetesebb cégekről és a fontosabb könyv-
kiadói vállalkozásokról. 

Új könyvek és füzetek. — Gálos Rezső: Dayka Gábor költészete. Buda-
pest, 1913. 26 1. (Különlenyomat az Egy. Phil. Közlöny 1913. évf.-ból. 
Ismertetését 1. folyóiratunk: I I . 239., 297.) — Felvinczi Takács Zoltán: 
A pápai református főiskola br. Baldacci Antal-féle metszetgyűjteményé-
nek katalógusa. Budapest, 1910. 308 1. (Harmadfélezer metszet felsorolása 
és leírása.) — Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeumának 1912-dik évi 
működéséről és állapotáról. Debreczen, 1913. 68 1. (Függelékül Ecsedi 
István és Zoltai Lajos néprajzi és régészeti értekezései.) — Ferenczy István 
levelei. Bimaszombat rend. tan. város közönségének megbízásából közzé-
teszi : Wallentinyi Dezső. Bimaszombat, 1912. 525 1. (Több képpel és 
levél-hasonmással.) — Simonfi János : Az irodalom szó története. Budapest, 
1913. 40 1. Ára 1 kor. (Különnyomat a Magyar Nyelvőrből. Ism. folyó-
iratunk : I I . 241., 300., 395.) — Bévhegyi Rózsi: Kölcsey mint esztétikus. 
Budapest, 1912. 77 1. (Különnyomat az Athenseumból. Ism. folyóiratunk: 
I. 489. II . 114.) — Trostler József : Vajda Péter és a német romanticizmus. 
Budapest, 1913. 22 1. (Különnyomat az Egy. Phil. Közlönyből. I sm. folyó-
iratunk : II . 297., 391.) — Tr о st 1er József : Merck János Henrik mint kri-
tikus és esztétikus. Budapest, 1912. 26 1. (Különnyomat az Egy. Phil. Köz-
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lönyből.) — Zlinszky Aladár: A kifejezés stílusa: Budapest, 1913. 42 1. 
(Különnyomat a budapesti VI I I . ker. áll. főgimnázium értesítőjéből.) — 
Hauer Ferenc : P. Menyhárt László S. J. megfigyelései Afrika belsejében. 
Kalocsa, 1913. 91 1. (Különnyomat a jézustársasági kalocsai érseki kath. 
főgimnázium értesítőjéből.) — levéltárosok Lapja. A törvényhatósági levél-
tárosok országos egyesületének hivatalos értesítője. Szerk. Alapi Gyula, 
Komárommegye főlevéltárosa. Budapest, 1913. (Új negyedévi közlöny, mely 
a hivatalos értesítéseken kívül történeti dolgozatokat is közöl.) — Pivány 
Jenő: Hungarians in the American civil war. Cleveland, 1913. 61 1. (Külön-
nyomat a Dongó című amerikai magyar élclap jubileumi számából, melyet 
ismertetni fogunk.) — Lechner Tibor: Korszellem és történettudomány. 
Budapest, 1913. 58 1. Buschmann-nyomda. Ara 1 kor. — Kepes Ernő: 
Lamprecht történet filozófiája. Budapest, 1913. 50 1. Korvin-nyomda. Ara 
1 kor. 50 fill. — Rácz Lajos: Rousseau mint moralista. Budapest, 1913. 
64 1. Hornyánszky-nyomda. — Rex Sándor : A magyar katholikus egyház 
anyagi és politikai helyzete 1526-tól 1547-ig. Budapest, 1913. 80 1. Mer-
kanti l-nyomda. •— Sebestyén József: Báthory Erzsébet. 1560—1614. Székes-
fehérvár, 1913. 98 1. Egyházmegyei nyomda. — Arany: Buclas Tocl, eine 
Hunnensage. Epos in 12 Gesängen. Aus dem ungarischen übersetzt von 
Carl Mauer, üjverbász, 1913. 144 1. Ara 3 kor. — '/ászlónk diáknapiára 
az 1913—14. isk. évre. Budapest , 1913. 256 1. Ára 1 kor. 50 fill. — Világ-
könyvtár. Bévai-kiadás. Egy-egy kötet á ra 1 kor. 90 fill. (Balzac : Az ele-
gáns élet fiziológiája. Ford . Balla Ignác.) — Modern Könyvtár. Athenseum-
kiadás. Egy-egy szám ára 40 fill. (268—271. Boutroux : A természettörvény 
fogalma. Ford. Fogarasi Béla. 272—276. Laurids Bruun : Van Zanten bol-
dog évei. Ford. Zoltán Vilmos. 277 -281. Jules Benard : A smokk. Ford. 
Kosztolányi Dezső. 282—284. Stendhal : Elbeszélések. Ford . Moly Tamás. 
285—286. Bacsányi J ános költeményei. 287—288. Szilágyi Géza : Ez Pest 1 
289—291. Miklós J e n ő : Este. 292—295. Bródy Miksa: Klotho. 296—297. 
Győri E rnő : Áldott legyél te. 298—299. Nagy Lajos : Mariska és János. 
300—301. Balázs Béla : Dialógus a dialógusról. 302—304. Somlyó Zoltán : 
Sötét baldachin.) — Olcsó Könyvtár. Franklin-kiadás. Egy-egy szám ára 
20 fill. (1693—1698. Boccaccio : Fiammetta . Ford. Cs. Papp József.) — Magyar 
Könyvtár. Lampel-kiadás. Egy-egy szám ára 30 fill. (702—703. Heltai Jenő : 
Kis komédiák. 704. Edmond Bostand : A két Pierrot. Ford. Kosztolányi 
Dezső. 705—710. Homeros Odysseiája. Ford. Kemenes Kempf József.) — 
Olcsó Jókai. Bévai-kiadás. Egy-egy szám ára 40 fill. (131. Vőlegónyverseny. 
132. Álmodád. 133—140. Szabadság a hó alatt vagy a zöld könyv. Négy 
kötet.) 


