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Alábbi szemlém azon kisebb vagy nagyobb tanulmányokat, folyó-
iratközleményeket vagy önállóan megjelent műveket ismerteti, amelyek 
a magyar irodalomról való eddigi tudásunkat -—- az 1913-ik év folya-
mán — módosították, bővítették, új adatokkal gyarapították vagy 
pedig gondolatok fölvetésével értékesebbé tették. Ilyen összefoglaló 
áttekintésnek kettős baszna lehet : egyfelől megmutatja a magyar 
irodalomtörténet búvárainak egyévi munkásságát ; másfelől a búvár-
kodás eredményének kritikája alapján irodalomtörténetírásunkba ará-
nyos tervszerűséget igyekszik belevinni, mert utal arra : mely témák 
vagy problémák hanyagoltattak el. illetőleg tengtek túl. Szemlém nem 
akarja fölvenni a versenyt Hellebrant Árpádnak kitűnő repertóriumá-
val. Hellebrant minden évben annyi tárgyszeretettel, lelkiismeretes 
pontossággal s széles körültekintéssel állítja össze a magyar filológiai 
irodalom cím- és névjegyzékét, hogy helyette mást készíteni egy volna 
a becsületes munka megvetésével. De nem akartam elvégezni a Kis-
faludy-Társaság Greguss-jutalma kiadásához készítendő kritikai szemle 
írójának dolgát sem. Tulajdonképen olyan feladatra vállalkoztam, 
aminőt minden irodalomtörténetirónak el kellene végeznie s amit 
eddig is bizonyára sokan elvégeztek. Számot adok arról : hol volt 
tudományosságunk színvonala 1913-ban: vájjon a múlthoz képest 
emelkedett avagy alábbszállott-e az '? 

I. Az év története. 

Kellemetlen szenzációval kezdődött az 1913-ik év. A Kisfaludy-Társa-
ságnak meg kellett jutalmaznia a legérdemesebb magyar kri t ikusok egyi-
két. Ily esemény néhány évtizeddel ezelőtt nagyjelentőségű lehetet t volna. 
Most csupán gyűlölködést tudott kelteni. A laureatus koszorúját tövisből 
fonták. 

A ju ta lmat Angyal Dávid nyerte. Angyal valóban elsőrangú stiliszta. 
Minden írását elegáns műgond, hangulatos elmélyülés és nagy tájékozott-
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ság jellemzi. Angol és francia tanulmányai , társulva Gyulai hagyományá-
nak konzervativ magyarságával, legjobb íróink közé avatták. Emellet t a 
magyar történelemnek kitűnő ismerője. Vegyük hozzá, hogy írói pályája 
immár több mint há rom évtizedre terjed vissza. Tehát mi sem hiányzott 
abból, hogy a juta lmaztatásra rászolgált legyen. A baj nem is ez volt, ha-
nem a Kisfaludy-Társaság eljárása. A Társaság a jelentésttevő bizottság 
előadójának meghagyta , hogy az utóbbi hat év alat t felmerült figyelemre-
méltó müvekről nem egészen két hónap alatt készítsen jelentést ! Ebben 
volt a baj. A ju ta lmazó Társaság nem gondolta meg, mi ly rövid időt tűzött 
ki e kényes feladat elvégzésére. Angyal vállalkozott az előadói szerepre, 
de jelentése nem elégítette ki a közvéleményt s a nyomában támadt polé-
mia e kételyt nem oszlatta el. A tanulságos vita, mely az Irodalomtörténet 
és a Budapesti Szemle hasábjain folyt le, mindvégig rendkívüli érdéklődést 
keltett. 

Az Ethnographia 1912. évi folyamában érdekes vitatkozás kezdődött, 
mely mind máig nincs befejezve. Horger Antal azt állította, hogy «Kriza 
meséiben épen úgy ki van kerekítve és meg van stilizálva esztétikai szem-
pontok szerint az elbeszélés népi anyaga, mint pl. Merényi vagy Arany 
László meséiben. A különbség csak annyi, hogy míg Merényi zsíros népies-
séggel, Arany László pedig irodalmi nyelven, addig Kriza kedves székely 
nyelvjárásban ír ta meg a maga meséit.» Ezt azon benyomás alapján állí-
totta, melyet a Kriza-féle székely népmesék «kivétel nélkül fényes elbeszélő 
technikájának» összehasonlításából merí tet t . Sebestyén Gyula a Vadrózsák 
második kiadásának sajtó alá készítésekor tüzetesen megvizsgálta ez állí-
tás t s úgy találta, hogy Kriza «gyűjtőinek szövegét csak népnyelvi és 
hangtani szempontból stilizálta ; arra, hogy a mesék epikai szerkezetét is 
megbolygatta volna, példát nem talált». Hiszen Kriza maga írta Gyulainak : 
• Én a legminutiosusabb szorgalommal j á r t am utána, hogy az utolsó hangig, 

jot tá ig minden sajátságos székely legyen ; de azért lehetnek s lesznek is 
hibák benne, azt nem tagadom, de legnagyobb részök, igaz való, hogy 
csupádos csupa siculismus, mintha száján pökte vóna ki egy székej embör 
vagy asszonyembör féle, vagy embér a népnek legalsó rétegéből.» Ennek 
a. vitának hullámai átcsapkodtak a jelen évre is, de nagyobb figyelmet nem 
váltottak ki. 

Ellenben igazi szenzáció volt a kuruc balladák ügye. Tolnai Vilmos 
1913 április 13-án felolvasást tar tot t a Budapesti Philologiai Társaságban 
kuruckori i rodalmunk szövegeiről s a r ra utalt, hogy Thaly Kálmán a kuruc-
balladákat nem a szigorúan vett szövegkritika követelései szerint bocsátotta 
közre. «Ebből természetesen az következik — írta — hogy addig, amíg az 
eredeti változatlan szöveg elő nem kerül, addig a Thaly-féle kiadást sem 
irodalomtörténeti vagy költészettani, sem nyelvi kutatásokban forrásul 
használni nem lehet, rá ja semmi elméletet építeni nem szabad». (E. Ph. K. 
1913. 412.1.) Lapja ink hasábokon per t raktál ták Tolnai felolvasását. Horvá th 
János az irodalmi hamis í tás vádjával szemben — m i a szenzáció nyomán 
támadt — azt a kérdést vetette föl (M. Figyelő. 1913. 226. 1.) : «hogyan 
magyarázható meg egy költő lelkiállapota, aki épen remekművei szerző-
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ségéről mond le, holott a saját neve alat t kiadott költeményei nem tudták 
megszerezni neki a költői dicsőség elégtételét». A különféle találgatások 
mellett mindenki Eiedl Frigyes tanulmányára volt kíváncsi, melyről tudvu 
volt, hogy régebb idő óta készül s hogy világosságot fog vetni e tárgyra . 
Eiedl tanulmánya az Irodalomtörténet 1913. évi októberi füzetében je lent 
meg s rendkívül részletes, módszertanilag is mintaszerű megokolással iga-
zolta, hogy Thaly Eákóczi-korabeli énekgyűjteményeinek tíz leghíresebb 
balladája nem kurucballada, hanem Thaly szerzeménye. Ez a meglepő meg-
állapítás valójában n e m az irodalomtörténetet érintette legérzékenyebbül. 
Utóvégre a szép költemények mégis megmaradnak, ha mindjár t más kor-
szakból fognak datálódni. Komolyabb veszteség érheti nemzet i históriánkat, 
mer t forrásaira való hivatkozásakor Eiedl azt is megállapította (i. h. 437. 1.), 
hogy Thaly a történetíró is követett el falsumot. Tudósaink érthető izga-
lommal tárgyalták ez ügyet. A sárospataki tanárok Thaly mellett foglaltak 
állást s lelkes fölhívásban arra kérték a közönséget, nézne utána, há tha 
megkerülhetnének az egykori kéziratok. 

Báró Eötvös József születésének centenáriuma számos alkalmi felolva-
sásra és ünnepi beszédre nyújtott alkalmat, de azért Ferenczi Zoltán és 
Voínovich Géza életrajzai mellé a jubi lár is év sem hozott nagyobbszabású 
Eötvös-kötetet. A költőt és regényírót mintha háttérbe szorította volna a 
kulturpolitikus. 

I t t kell megemlékeznünk id. Szinnyei József haláláról is. Szinnyeivel 
a legnagyobb magyar bibliográfus szállt sírba. Helye sokáig üres fog ma-
radni. Az új generációban nem egy ambiciózus író vágyakozik munkája 
után ; semmi kétség abban, hogy minél előbb lesz is hivatalbeli utódja . 
Azonban sok évnek kell elmúlnia, amíg «az új Szinnyei» az öreghez mér-
ten érdemeli ki az olvasóközönség bizalmát. 

II. Irodalomtörténeti tanulmányok. 

i. A pogánykor. 
• 

Eiedl Frigyesnek : Csaba és berni Detre a magyar mondában c. (Hein-
rich-Emlékkönyv) értekezése, mely a mul t év végén jelent meg, vezette be 
a pogánykor szellemi életének vizsgálatát. Eiedl azon mondaszerű elbe-

* szélések két csoportját vizsgálta, melyeket régi krónikáink a hunok törté-
netéhez kapcsoltak. Megállapításánál jóval értékesebbek módszerének kri-
tikai elvei. Négyesy László : Arpádkori motívumok a Buda Halálában (u. o.) 
címen arra utalt, hogy filológiánk csak azon mondacsoportokat vizsgálta 
tüzetes részletességgel, amelyek a német mondákkal leginkább összefügg-
nek ; ellenben a speciális magyar költői elemek különválasztását alig kezdte 
el. Sebestyén Gyulának a szakszerű magyar irodalomtörténeti kutatásra 
eddigelé mintha nem nagy hatása lett volna. E «tisztán nemzeti mondák-
nak» kihámozásával Fót i József Lajos foglalkozott (A német tör ténet i 
kutatás és az Anonymusprobléma, u. o.). Vizsgálódását az idén : Góg és 
Magóg c. folytatta (Irodtört. Közi.) s azt fejtegette, hogy a Góg és Magóg 
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mondarészietet Anonymus egy állítólag Is idoras nevű írónak Exordia 
Scythica c. munkájából vette ; Isidorus meg Just inust kivonatolta. 

I t t említhető, bár később újra lesz szó róla, a Műveltség Könyvtárában 
megjelent irodalomtörténetnek Galgóczi György átal írt bírálata (Irodtört. 
461—466. 1.), mely ismételten és sürgető formában vetette fel a pogánykor 
szellemi életével foglalkozó irodalomtörténetnek legújabb problémáját : 
az irodalomtörténeti bevezetést. «Az irodalomtörténet nyelvi kérdése nem 
nyelvtudományi kérdés. A m i feladatunk egészen más, de ezt mindig csak 
elütjük. A m i nyelvkérdésünk az irodalmi nyelv kialakulásának, fejlődésé-
nek története ; a költői nyelv története ; a magyar próza története ; ki mit 
hozott ; ki mily irányban alakította tovább ; mi újat adott á t az utána 
jövőknek?» Ennek a stí lustörténeti bevezetésnek megírása a jövendő 
munkája . 

2. A keresztény középkor. 

A keresztény középkor szellemi életével — mert ez időknek irodalom-
történetéről csak ily értelemben szólhatunk — többen foglalkoztak. Erdélyi 
Lajos (M. Nyelv) azt vitatta, hogy a Gyulafehérvári Glosszák nem prédi-
káció-vázlatok, hanem valóban versek ; szerzőjük neve ismeretlen, mint-
hogy a sokszor találgatott Vatakai, Ujtatai, Vatai név a könyv tulajdono-
sát jelöli. Ábrahám Lamber t azt állapította meg (Az Erdy-kódex kora. 
Irodtört.), hogy az Erdy-kódex írója 1524 Adventjével kezdte meg munká-
ját s az 1525. év beosztása szerint folytatta. 

Jelentőségre nézve e részlettanulmányok fölé emelkedik Négyesy 
Lászlónak nagy perspektivájú tanulmánya (Árpádkori compositio. Bp. 
Szemle) az árpádházi királyok korának elbeszélő költészetéről. Négyesy a 
Bécsi Képes Krónikából Salamon korának a nándorfehérvári ostromtól a 
mogyoródi csatáig terjedő elbeszélését vizsgálta poétikai szempontból s úgy 
találta, hogy ez az elbeszélés kitűnően van megszerkesztve. Az epizódok 
oly szabatosan támogatják a főcselekményt — Salamon intrikájával, majd 
elbukásával szemben Gézának trónrajutását — hogy önkénytelenül is föl-
vetődik a kérdés : honnan vette a művészietlen krónikaíró e kitűnő kom-
pozíciót ? Vájjon nein a népköltészetnek alakulóban levő királymondáját 
másolta le ? Noha e kérdést ma még nem lehet eldönteni, Négyesy a nép-
költés mellett foglalt állást. Ha föltevése igaz, úgy irodalomtörténetünk 
becses emlékkel gazdagodik, amely még n e m éposz, de az «egyszerű, egy-
sejtű hősdalon szerkezetileg és terjedelmileg felülemelkedik.» 

A renaissance korával Hegedűs István foglalkozott két ízben. Janus 
Pannonius vallásos költeményei (Akad. Ért .) címen e humanis tának több 
költeményét állította össze s velük azt bizonyította, hogy Janus, «ki annyira 
beleélte magá t a föléledt klasszicizmus első nagy rajongásába, hogy nem-
csak a külső formában, hanem az antik hitélet és gondolatvilág légköré-
ben is nyilatkozik meg fényes tehetsége», vallásos költeményeiben néhol 
a keresztény középkor szellemét is tükrözi. Bizonyságul több költeményét 
idézi műfordításában. Legrégibb magyar t á rgyú latin költemény c. (Irodtört.) 
ismeretlen nevű magyar szerzetesnek 1242 első felében készült «Planctus 



A MAGYAK ÍROD ALOMTÖRTÉNETÍRÁS MUNKÁJA 1913-BAN. 17 

destructionis regni Ungarie per Tartaros» о. elégiáját közölte kiválóan 
sikerült fordításban. 

I t t említhető, hogy Babinger Ferenc a Fuggerek augsburgi családi 
levéltárában 1515-ből székely rovásírásos nyelvemléket talált s te t t közzé 
Sebestyén Gyula magyarázataival. (Ethnographia.) 

3. A reformáció kora. 

A) Egyházi irodalom. Horváth Cyrill : Luther énekeinek magyar for-
dításait ismertette. (Luther énekei és első protestáns énekszerzőink. Heinrich-
Emlékkönyv.) Összeállítása nem teljes, de a hozzáfűzött kommentár a pro-
testáns költészetről sok becses adalékot tar talmaz. Ugyané tárgykörből 
való Borbély Istvántól : A legrégibb unitárius templomi énekeskönyvek e. 
dolgozat (E. Ph. K.J A Batthyány-kódex jelentőségét Seprődi János fejte-
gette (E. M. E. VII . vándorgyűlésének Emlékkönyve), sürgetvén új , hang-
jegyes kiadását. A reformátorok életéhez ez évben is több adat publikál-
tatott . Hajnóci Iván Szilády Áronnak azon hibás adatát törölte az irodalom-
történetből (Irodtört.), mely szerint Sylvester János élete végén lőcsei ev. 
segédlelkész lett volna. Péter Mihály : Gálszécsi István és működésének 
első nyomai c. (Prot. Szemle) tárgyának bibliográfiáját állította össze s 
kritizálta. Bubinyi Mózes : Sylvester és Donatus с. (Irodtört.) azt igazolta, 
hogy Sylvester nyelvészeti munkáiban csak definíciókat vett át Donatustól, 
egyebekben önálló volt. Erdős Károly : Bullinger Henr ik és Fejértóy János 
levelezését ismertette (Debreczeni Prot. Lap). Pap Károly terjedelmes cikk-
ben (Méliusz Péter arcképe. Irodtört.) bizonygatta, hogy megtalálta Melius 
arcképét. Bizonyítása nem volt meggyőző, hozzászólást nem provokált. 
Ugyancsak Meliusról írt Borbély István is (Melius Juhász Péter. Irodtört.) 
s e reformátor egyéniségét vizsgálta. Heltai Gáspárral Czóbel Ernő foglal-
kozott két alkalommal (Heltai Gáspár Martinuzzi ellen. Irodtört. A Heltai-
nyomda alapításáról. Erd. Muz.). Lakos Béla életrajzot is írt róla (Bp. 
1913). Bogáthi zsoltárainak egy eddig ismeretlen kéziratáról Marmorstein 
Arthur tudósított (M. Könyvszemle) ; cikkét Borbély István revideálta 
(E. Ph. K.). Balassa József : Unitár ius hitviták a XVI. századból c. (Irodtört.) 
általa fölfedezett kéziratos kötetet ismertetett. Recenzióját Borbély István 
korr igál ta (Még egyszer az unitárius hitvitákról. Irodtört.). Ugyancsak 
Borbély Is tván írt összefoglaló tanulmányt a XVI. századi unitárius iskola-
drámákról (Irodtört.) s azt bizonyította, hogy a XVI. század unitárius 
drámái nem a középkori misztériumokból, sem pedig a német vagy olasz 
iskoladrámákból fejlődtek, hanem tisztán magyar termékek s lényeg sze-
rint különböznek a század többi ilynemű írásaitól. 

B) Világi irodalom. E tárgykört kevesebben búvárolták. Dézsi Lajos 
(Egy elveszett magyar verses Boccaccio-novella. Irodtört.) azt muta t t a ki, 
hogy Beroaldo Fülöpnek «Сушоп történetét» valaki még 1587 előtt lefor-
dította magyarra , de a fordítás nem maradt ránk. Trostler József «Az kopasz-
sagnac dicsireti» latin forrásához járul t egy adalékkal (E. Ph. K.). Farkas 
Gyula hangtani bizonyítékok alapján kétségbe vonta, hogy Karádi Pál 

Irodalom történet. 
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volna szerzője a Balassiról való komédiának (Irodtört.). Balassa Bálintról 
két cikk jelent meg . Bod Károly a Balassánál előforduló latricanus szó 
jelentését fejtette meg (Irodtört.) ; Eckhard t Sándor pedig azt muta t ta ki. 
hogy Balassa, a doctus poéta, mely külföldi költőket és költeményeket vett 
mintául . (Irodtört. Közi.) Kutatása nem annyira új eredmények, mint eddigi 
sejtéseink igazolása miat t becses. A Szilágyi és Ha jmás i mondához Bod 
Károly szolgáltatott adalékot ( E Ph . K.). Wertner Mór (Adalékok Toldi 
Miklós életrajzához. Akad. Ért.) a biharmegyei Toldi-család genealógiáját 
á l l í tot ta össze. E tárgykörből jelen évben legnagyobb érdeklődést a Bankó 
leányáról való széphistória keltett. Szegedy Bezső a Bp. Szemlében, Pável 
Ágoston az E. Ph . K.-ben délszláv változatokkal hasonlí tot ta össze. Szegedy 
megállapítása : «A semptei névtelen horvát vitézi népéneket, mely reánk 
csak később alakult változatokban marad t , szabadon dolgozott fel, a kerek-
ded forma azonban már a forrás tu la jdona volt.» Pável szer int : «Az egész 
m a g y a r ének, részek szerint megvan a délszláv változatokban, külön-külön 
azonban egyikben sem.» Berecz Sándor disszertációjában hangtani argu-
mentumok alapján azt igazolta, hogy Apollonius királyfi h is tór iá jának 
Bogáthi a szerzője (Bp. 1913). 

4. Az ellenreformáció kora. 

A) Egyházi irodalom. Kardos La jo s Bornemissza Miklós Eleázárjának 
lappangó kiadására hívta föl a figyelmet (EPhK.). Harmos Sándor pedig 
a szombatosok 1630-iki imakönyvének történetéhez fűzött néhány meg-
jegyzést (Izr. M. í rod . Társ. Évkönyve. 1913.). A M. Tud. Akadémia kiadta 
Péchy Simonnak Psal ter iumát Szilády Áronnak szokatlanul rövid beveze-
tésével. Mindössze ennyit írtak e korszak vallásos irodalmáról. 

B) Világi i rodalom. Stoica Vazul Alexics Györgynek egy tanulmányát 
ismertetve, arra u ta l t (Irodtört.), hogy a Petrovay-kódexbeu megtalálható 
az 1660-ban Szebenbon készült Cantio de amore-nak oláh fordítása. Dézsi 
La jos a sepsiszentgyörgyi Székely N. Múzeum Vasady-kódexét ismertet te 
(Irodtört . Közi.). Kovács Dezső a X V I I . századi magyar líra klasszikus 
vonatkozásait sorolta fel (Irodtört. Közi.). Badics Ferenc régibb idő óta 
folytatot t Gyöngyösi-búvárlatamak ú jabb eredményéül 10 eddig ismeretlen 
levelet publikált (Irodtört . Közi.). Gyöngyösy László Gyöngyösi Is tván 
életrajzából közölt egy részt (Uránia). Friedreich Endre Zrínyi életrajzához 
nyú j to t t adatot (Irodtört.). Beöthy Zsolt : A Zrinyiász magyarázatához címen 
művészi fejtegetését adta annak, hogy «a Zrinyiász valóban vallásos, még 
pedig katholikus je l lemű költemény», továbbá, hogy «a Zrinyiász vallásos 
jellemében, felfogásában, részleteiben a XVII. század, az antireformáció 
vagy a katholikus restauráció korának a szellemét muta t j a egészen vilá-
gosan» (Irodtört.). Ttt kell emlékeznünk a kurucballadák dolgáról is, mely-
nek a historicumát az év történetéről szólván, emlí tet tük. 
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5. A hanyatlás kora. 

Feltűnő, hogy szellemi életünk múltjának e korszaka ezúttal uem 
érdekelte kutatóinkat. Mindössze két tanulmány érdemel említést. Pru-
zsinszky Páltól Bod Péter és inuukái (Prot. E g y h . és Isk. Lap.) és Király 
Györgytől : Mikes Kelemen levélformája (Irodtört.). Az életrajz, ez forrás-
tanulmány. 

Gr. Teleki Józsefnek Bousseauról és Bousseauhoz írott leveleit Bácz 
Lajos publikálta (Akad. Ért.). Dugonics Etelkájáról Buzsonyi Béla muta t ta 
ki (Irodtört.), hogy mennyiben másolata Gyöngyösi Charikliájának. Ver-
eeghyről Gálos Bezső közölt két cikket (EPhK.) ; mindkettő forrástanul-
mány. A Modern Könyvtár 285—286. sz. füzete Bacsányi költeményeit tar-
talmazta Yáry Bezsőnek dagályos méltatásával. Bacsányi születésének 150-dik 
évfordulóján Császár Elemér olvasott róla emlékbeszédet (Bp. Szemle). Bel-
laagh Aladár azt fejtegette (Irodtört.), hogy Napoleon kiáltványát tényleg 
Bacsányi fordította magyarra. Dayka Gáborról há rom értékes t anu lmány 
jelent meg. Mazuch Ede ungvári tanárságát i smer te t te (Irodtört.) ada t tá r ra l ; 
Gálos Bezső költészetét mél ta t ta (EPhK.) ; Balogh Árpád pedig életrajzát 
írta meg (Kassai r. kath. főgimn. értesítője 1912/13). Csokonairól ez évben 
is több értekezés jelent meg. Kardos Albert Bousseauval hasonlította össze 
(Debreczeni Prot . Lap.) ; Trostler József (EPhK.) és Gönczy István (Irodtört.) 
a német hatás t vizsgálták ; Gesztesi Gyula egy állítólagos vígjátéktöredékét 
nyomozta (Irodtört.) ; Harmos Sándor pedig l í rá jára tett néhány észre-
vételt (Irodtört. Közi.). Kazinczy eredeti műveiről Yáczy János közölt 
bibliográfiai összeállítást (Akad. Ért.), melyhez két kiegészítés je len t meg 
(Akad. Ért.). Wielandhoz ír t levelét Thienemann Tivadar közölte (EPhK.). 
Zsigmond Ferenc levélírói egyéniségét rajzolta (Irodtört.). Czeizel János 
levelezését ismertette összefoglalólag (EPhK.). Az egész korszakkal két 
értekezés foglalkozott. Egyik Császár Eleméré (A német költészet hatása a 
magyarra a XVIII . században. Akad. Ért.), me ly tárgyának széleskörű 
ismerete által válik becsessé. Másik Gesztesi Gyuláé (A nő a magyar 
rokokóban. Magyar Figyelő). Mint az irodalomtörténettanulmányozásnak 
becses segítségét kell emlí tenünk Pintér Jenőnek e korszakról készített 
időmutatóját (Időmutató a megújhodás korabeli magyar irodalom törté-
netéhez. Bpesti VI. kerületi főreál értesítője. 1912—13.) 

Gálos Bezső Bürger ha tásá t vizsgálta Kisfaludy Sándorra (EPhK.). 
Császár Elemér a Beöthy-Emlékkönyvben megjelent tanulmányát adta ki 
francia nyelven (Bp. 1913). Fes t Sándor Pfeffel egy költeményének hatását 
mutat ta ki Kisfaludy Károlyra (EPhK.) ; Kisfaludy mesegyüjtéséről Verő 
Leo értekezett (EPhK.). Az Irodalomtörténeti Közlemények ez évben is 
folytatta Horváth István naplójának kiadását, me ly korrajzi becsű. Sallay 

6. A megújhodás kora. 

7. A XIX. század irodalmának története. 
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Géza Döbrentei Gáborról készített életrajzának befejező részét közölte 
(Máramarosi kir . ka th . főgimn. értesítője. 1912—13.). Szász Ferenc Debre-
czeni Márton i f júkor i leveleiből publikált (Erd. Muz.). Nagybecsű volt 
Császár Elemér értekezése : Bánk bán első kidolgozása címen (Akad. Ér t . ) , 
mer t az előkerült első fogalmazás (közölve : Irodtört . Közi.) alapján ha t á -
rozott bizonyítékunk van Katona írói technikájának megismeréséhez. 
Császár az első kidolgozást összehasonlítva a nyomtatásban megjelent s 
m a is közkézen forgó szöveggel, úgy találta, «hogy bár a két szöveg közöt t 
lényegbe vágó el térés nincs, mégis jóformán két külön művet b í runk e 
két fogalmazásban». A század kezdetének irodalmi kísérletezéseiről négy 
értekezést olvastunk, kettőt Bayer Józseftől (Bauernfeld vígjátékai a m a g y a r 
színpadon. EPhK. Az első Faus t -dráma a magyar színpadon. Irodtört .) , 
ket tőt György Lajos tól (Adatok regényirodalmunk és drámairodalmunk 
történetéhez. E P h K . Egy fejezet regényirodalmunk történetéből. EPhK) . 
Vörösmartyról csak kisebb tanulmányok jelentek meg. Darvas J á n o s 
a Szép Ilonka keletkezését vizsgálta (EPhK.), Bayer József a Szózat 
megzenésítésének történetét írta meg (Bp. Szemle), Trombitás Gyula pedig 
Vörösmarty dramaturgiá já t ismertet te sikerült disszertációban (Bp. 1913). 
Gálos Bezső Szemere Pál néhány költeményének néme t forrását m u t a t t a 
ki (EPhK.). Györe János Abonyi Lajosnak írói pályájához járult több 
értékes adalékkal (Máramarosszigeti ref. líceum stb. értesítője 1912—13). 
Trostler József Vajda Péternek a német romanticizmushoz való viszonyát 
tisztázta (EPhK.). Alszeghy Zsolt, k i Spetykó Gáspár leveleit is publikálta, 
Vach ott Sándor levelezését ismertet te (mindkettő megj . Gyöngyösi kalen-
dárium 1913-ra). Stiller Kálmán Vaho t Imrének írói arcképét rajzolta m e g 
(Gyöngyösi ka lendár ium 1913-ra). Garay Jánosnak a Két Hollóját E lek 
Oszkár hasonlította össze egy skót balladával (EPhK.). Bácz Lajos : Erdé ly i 
János Sárospatakon (Uránia), Morvay Győző : Szemere Bertalan és lord 
Byron címmel értekezett (A Cél). Czóbel Ernő : Greguss és a 48-as for ra-
dalom c. írt (Szabadgondolat). I t t kell megemlékeznünk Márki Sándornak 
Horvá th Mihályról (Gyöngyösi kalendárium) és Szalay Gábornak Szalay 
Lászlóról való emlékezéséről (Bp. Szemle). 

Petőfiről m i n d j á r t az év elején értékes kritikai bibliográfia jelent m e g 
Marót Károlytól (Fejezetek a Petőfi-kérdéshez. Irodtört .) . Egy személyi 
tévedését Barabás Ábel igazította helyre (Irodtört.), kitől az Ungarische 
Rundschauban : Petőfi als Naturphänomen с. érdekes tanulmány je len t 
meg. Barabás évenként 10—15 cikket szokott közölni a legolvasottabb 
német napilapokban s majd mindenikben szól Petőfiről. (E cikkek jegy-
zékét 1. a kolozsvári unit. főgimn. értesítőiben). Ugyancsak az Ungar ische 
Bundschauban Leff ler Béla közölt t a r ta lmas összeállítást : Petőfi in Schweden 
címmel. A költemények kronologiájához Ferenczi Zol tán közölt egy adatot 
(EPhK). Kardos La jos a Tündérálom és Byron The Dream-ja között vont 
párhuzamot (EPhK.). Petőfi Erzsikéjéről Maday rajzol t vonzó képet (Élet). 
Trostler József B ü r g e r hatását kereste Petőfire (EPhK.). Petőfi székesfejér-
vár i első felléptéhez Веха Dezső közölt néhány adato t (Irodtört. Közi.). 
Kéki Lajos János Vitéz hatását nyomozta Arany Toldijára. Szempontjai — 
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mint azt a Lehr-féle akadémiai ju ta lom bírálóbizottsága is hangsúlyozta — 
teszik e dolgozatot becsessé. Petőfi fogadtatása az irodalomban címmel 
Horváth János írt érdekes tanulmányt (Bp. Szemle, márc.), mely Marót 
"Károly dolgozata mellett ez év Petőfi-bibliografiájának legértékesebb ada-
léka. Arany Jánossal jóval kevesebben s kisebb értékű tanulmányokban 
foglalkoztak. Kardos Lajos a Bolond Istókról közölt két cikket (Irodtört.). 
Jóka ördögéről s a Bab Gólyáról is jelent meg két cikk (EPhK. és 
Irodtört.). A balladák angol-skót forrásaihoz Tolnai Vilmos járult néhány 
adalékkal (Irodtört.). A Katalin kéziratáról Huszár György értekezett 
(EPliK.). Arany olvasmányairól szintén Huszár György számolt be (Irodtört.). 
Becses tanulmányt írt Zsigmond Ferenc : Scott és Jósika címmel (Irodtört.). 
Jósika humoros életképeit Szinnyei Ferenc vizsgálta (Irodtört.). Papp Fe-
renc ez évben is folytatta Kemény Zsigmond-tanulmányait (Kemény Zsig-
mond ifjúkora. EPhK. Kemény Zsigmond Nagyenyeden. Bp. Szemle). 
Szintén Kemény fiatalságával foglalkozott Pais Dezső (Kemény Zs. pálya-
alapítási törekvései. Irodtört.). Pitroff Pál : Kemény és Balzac címen azt 
igazolta (Uránia), hogy e két író csak lángeszük pszichológiai egyezése 
alapján állítható egymás mellé, egyéb közösség köztük nincs. Az Eötvös-
jubi leum minden föltünőbb irodalmi nyom nélkül mul t el. Heller Bernát 
a zsidóság szempontjából vizsgálta (Izr. M. í rod. Társ. Évkönyve. 1913). 
Császár Elemér az írót (Bp. Szemle), Berzeviczy Albert a kulturpolit ikust 
(Akad. Ért.), Kozma Andor a költőt (Akad. Ért.) ismertette. Érdekes alkalmi 
füzet volt a Budapesti Szemléé (nov.), melyben Beöthy Zsolt a szónokot, 
Négyesy László a költőt, Alexander Bernát a filozófust méltatta. Madách-
ról csupán Kristóf György emlékezett (Széchenyi és Madách. Irodtört .) . 
Ujabb drámaköltészetünkkel többen foglalkoztak. Papp Károly : Tóth Ede 
leveleiből (Uránia), Morvay Győző : Szigligetiről (Grittije kiadásának elején. 
Olcsó Könyvtár), Alszegliy Zsolt ; Tóth Kálmán drámaköltészetéről (EPhK.), 
Vértesy Jenő Szász Károlynak Bölcs Salamonjáról (Irodtört.) értekezett . 
Szigligeti Struensee-jának forrásait Zolnai Béla nyomozta ki. (E. Ph . K.) 
Jánosi Gusztávnak Voinovich Géza elevenítette föl emlékezetét (Bp. Szemle). 
Gyulai Pálnak ifjúkoráról legifj. Szász Károly értekezett (Erd. Muz.). 

Napjaink szépíróiról bírálat sok jelent meg ; összefoglaló t anu lmány 
azonban szerfölött kevés. Ezek közül jelentősebbek : Kéki Lajostól : Gár-
donyi Gézáról (Élet) és Móricz Zsigmondról (Bp. Szemle). Császár Elemér 
a Budapesti Szemlében állandó szemlét vezet szépirodalmunk újabb jelensé-
geiről s azokat sikerült recensióval kiséri. Mezey Sándor : Agai Adolfról, 
Badó Is tván Mikszátliról emlékezett (Izr. M. í rod. Évk. 1913). Madarász 
Floris : Herczeg Ferenc drámáiról értokezett (Egri kath. gimn. értesítője. 
1912—13). Ide kell sorolnunk napi- és hetilapjaink Irodalom-rovatjait is, 
melyek legtöbbször aláírásnélküli bírálatokat tar talmaznak. E bírálatok na-
gyobbára megbízhatatlanok. A színi bírálók közül nevezetesebbek : a 
Budapesti Hírlapnál Alexander Bernát , a Vasárnapi Újságnál Schöpflin 
Aladár s az Urániánál Szász Károly, kiknek formás és tartalmas cikkei 
egyszersmind becses irodalomtörténeti dolgozatok is. 



8. Összefoglaló művek. 

Pintér Jenő tüze tes magyar i roda lomtör téne tének ez évben je len t m e g 
folytatólagos ké t köte te , melyek Bessenyei György föllépésétől Kazinczy 
Fe renc haláláig a d j á k szellemi é l e t ü n k fejlődését. Megjelenésük igazi ese-
m é n y volt. E kö te t ek előzőikkel e g y ü t t bámula t ramél tó szorgalom ered-
ményei . Az a d a t o k n a k oly tömege van bennük elrendezve, hogy tel jesség 
dolgában minden elődjüket messze felülmúlják. A kri t ika sokféle szem-
pontból vizsgálta s hibáztatni va ló t alig kapott bennük . A kor á l ta lános 
jellemzése u tán az írói irányok mél ta tása , majd a hatásuknál fogva első-
r a n g ú íróknak külön-külön fejezetben való t á rgya lása következik. «Célom 
az volt — ír ja P i n t é r az Előszóban — hogy a m a g y a r i rodalomtör ténet 
tanulmányozója ebből a két kö te tbő l ne csak a t u d o m á n y mai á l láspont já t 
i smerhesse meg, h a n e m tá jékozást szerezzen az egyes i rodalomtör ténet i 
kérdések fej lődéséről is.» E cé l já t a legteljesebb mértékben elérte. N e m 
csupán van o lyan rendszeres, m i n t a Paul-féle G r u n d r i s s der ge rmanischen 
Philologie-nak i rodalomtör ténet i köte te , hanem feldolgozása következté-
ben tar ta lmasabb is. Pintér e lsősorban a szakemberek számára dolgozott , 
ú g y vélte, hogy tudományosságunknak megrendszeresí tése a legsürgetőbb 
teendő. Ezért v a n az, hogy néhol tú lpedáns . 

A nagyközönség számára az Athenaeum-könyvkiadó társaság Í ra t ta m e g 
nemzet i i r o d a l m u n k történetét. A m ű a Műveltség Könyvtárában je len t 
meg . Nem egészen eredeti m u n k a . A protestáns-kor irodalmáról való részt 
m á r olvastuk a Beöth3'-Badics-féle k é p e s i rodalomtörténetben ; a XIX. század 
első feléllek t ö r t éne t é t pedig öná l ló kötetből i smer jük . Ellenben ú j a k a 
középkori, az el lenreformációkorabel i , a hanyat lás és megújhodásbeli részek, 
melyeke t P in té r J e n ő írt. V a l a m i n t az «1867-től napjainkig» t á r g y ú két 
szakasz, amelyeke t Ferenczi Zol tán í r t . A szokásos nyelvészeti bevezetést 
S imonyi Zs igmond írta. 

Pintérnek előbbi könyvét a tudományos cél határozta meg, ennek 
megfelelően is készül t . Ez u tóbb i t a művészi feldolgozás kellett volna, 
h o g y jellemezze. Sajnos , csak részben lett művészi m u n k a . Nem az gátolta , 
h o g y többen í r t ák . A Koch-Vogt-féle Deutsche Li tera turgeschichte művész i 
m u n k a tudott l enn i , nolia ketten készí te t ték. Az vol t a baj, hogy szellemi 
életünk korszaka inak még mindig n e m találtuk m e g a lelkét. Min tha m é g 
m o s t is csak a d a t o k b a n és je l lemzésekben élnénk, n e m pedig vezéreszmék-
ben . A középkort nyelvészeti, a pro tes táns-kor t egyháztörténet i , a kurue-
k o r t politikai, az elnyomatás k o r á t művelődéstör ténet i szempontból vizs-
gá l juk . I roda lomtör téne te t í runk filozófiai a lapgondola t nélkül. 

íme egy esztendő termése learatva, kévébe kötve. A szem sok, de 
cséplés előtt ki tudná meghatározni súlyát. S a cséplés, az eredmé-
nyek feldolgozása, aztán beillesztése eddigi adataink közé, az eszmék-
nek összeszövése mind csak ezután fog megtörténni. Nem mindenik 
tábla termett egyformán. Az újabb kort általában többen búvárolták, 
a régiekhez csak öreg gazdáik téregettek vissza. 
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Néhány hiány meglátszik szemre is. Feltűnő különösen az össze-
foglaló tehetségeknek csaknem teljes hiánya. Irodalom történetíróink 
munkássága javarészt merő aprózás, egyes korszakokba és kérdésekbe 
való szűkkörű elmerülés. A stilisztika, retorika és poétika, mint első-
sorban irodalomtörténeti segédtudományok, parlagon hevernek, anél-
kül, hogy valaki hozzáértőén művelné őket. Az is baj, hogy filológu-
saink kutatásaikat nem kapcsolják bele a szellemi fejlődés történetébe. 
Különösen a régebbi korokról sok új adat kerül elénk anélkül, hogy 
tudnók: mit is csináljunk vele? Tudományosságunk célja sem áll 
előttünk elég tisztán; mindnyájan érezzük, hogy van sajátos tartalma, 
de csak kevesen tudják: valóban mi is az? 

Irodalomtörténeti Társaságunkra vár gazdaságosabbá, rendszere-
sebbé tenni a jövendő munkáját. 

~yn. 


