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CZUCZOR GERGELY LEVELEIBŐL. 

Czuczor Gergelylyel manapság irodalmunk kutatói keveset foglal-
koznak. Talán nem tévedek, ha e körülmény okát abban látom, hogy 
sem költészete, sem életviszonyai nem tárnak már elénk oly problé-
mákat, melyek sarkaló módon mélyebbre ható kutatásokat és magya-
rázatokat kívánnának. 

így nevezetesen Czuczor helye költői irodalmunkban könnyen és 
egész határozottan megjelölhető. Eleinte, mint a legtöbb fiatal költő, 
ő is írói mintaképeket követett s tárgykörre és kivált műformákra 
nézve az Aurora-körhöz csatlakozott, melynek feje, Kisfaludy Károly 
volt egyszersmind bevezetője az irodalomba ; de már a harmincas 
évektől kezdve — s ez egyúttal az ő életkorára is ráillik — szárma-
zása és eredeti hajlamainál fogva mindinkább a népies irány felé 
fordult, és 113 népies költeményével egyik legkiválóbb előkészítője 
lett nemzeti költészetünk fénykorának, mely első sorban a népkölté-
szet forrásaiból táplálkozva formában és tartalomban egyaránt újjá 
szülte költészetünket. 

Czuczor költeményeinek értékelésére nézve szintúgy megállapo-
dottnak mondható irodalomtörténetünk mai fölfogása. Habár mint 
epikus költő is néhány kiváló művet alkotott, kétségtelen, hogy népies 
dalai és életképei teszik költészetének legeredetibb, másrészt leg-
kitűnőbb oldalát. E nemben több költeménye maradandó értékű. 

Czuczornak mint embernek egyénisége hasonlókép egészen tiszta 
körvonalakban áll előttünk. Elénk vérmérséklete, lelkének vidám 
derűje, gyöngéd jószívűsége, másrészt szókimondó egyeneslelkűsége, 
különösen pedig büszke nemzeti érzése, lelkes, sőt tüzes magyarsága, 
mely egy ízben rá nézve csaknem a szó szoros értelmében végzetessé 
vált viharzó kitörésben is megnyilvánult mindezek eléggé meg-
magyarázzák mind költészetének alapirányát, mind pedig életének fő 
mozzanatait. 

Általában kevés írónk van, kinek egész egyénisége mint az övé 
oly átlátszóan és határozott alakban állana előttünk s ki ennélfogva 
az irodalomtörténeti pszichografiának könnyebb munkát róna ki föl-
adatul, mint a minő az ő lelki világának elemzése. 

iroda lomtörténet. 6 
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Pedig életviszonyai, kivált ha egyszerű szerzetesi pályájára gondo-
lunk, ugyancsak viszontagságosak! Sőt hat évig (1837—42.) tartó, csak-
nem szakadatlan üldöztetése kortörténeti érdekű ; nevezetesen jellemző 
•adalékul szolgál nemzetünk reform-korszakának ismeretéhez, különö-
sen ama kormányzati eszközökre és módokra nézve, melyekkel a 
•spanyol királytól «a legitim elv őrangyaláénak nevezett Metternicli 
herceg s az ő, ármányok dolgában és erőszakoskodásban hű csatlósa. 
Pálffy Fidél gróf kancellár törekedtek a reformokat teljes joggal kö-
vetelő nemzetünket megrémíteni. 

Ma már jól tudjuk, hogy Czuczornak első ízben való üldözése 
nem a Poétái Munkáiban (1836.) foglalt némely enyelgő hangú lírai 
költeménye, sem pedig szerzetes létére egyben-másban kissé szaba-' 
•dosabb viselkedése miatt történt, hanem mint maga mondja egyik 
levelében — «valóságos ok a magyarság gyűlölt ügye» volt. Erős 
nemzeti érzését, nyíltan és lelkesen hangoztatott magyarságát szeret-
ték volna elfojtani. Ismerjük titkos föladóit is, kiknek egyike egyházi 
férfiú, a másik meg épen egy írótársa volt. 

Kissé problematikusnak tűnik föl első tekintetre az a körül-
mény, hogy a már sok szenvedést átélt és meglett férfikorú Czuczor, 
midőn másodízben Pestre került s mint az akadémiai Nagy Szótár 
•szerkesztője minden idefét a csendes munkának szentelte : egyszerre 
•csak ki van forgatva magából, s mikor még inkább félni, aggódni kel-
lett, mintsem reménykedni vagy épen vakmerően bizaködni, Petőfi 
szenvedélyes kitörésű költeményeit megelőzve, harsányan megzendíti 
a Riadót, ezt a valóságos forradalmi költeményt, melyet Kossuth 
Hirlapjá»-nak szerkesztője is csak a költő ismételt követelésének 
•engedve tett közzé. A mit Czuczor élet rajzában erre nézve elmon-
dok,1 azt hiszem, eléggé megmagyarázza költőnk lelki állapotát s az 
indítóokot Kiadója megírására. 

Kevésbbé tisztázottnak tűnhetik föl ellenben Czuczor elkeseredése 
rendjének azidétti feje, Kimely Mihály, pannonhalmi főapát iránt, 
különösen pedig ez utóbbinak Czuczorral szemben való eljárása s 
ennek oka. Az itt közölt néhány levél és egy naplórészlet világot vet 
mindkettőre. S mivel Toldy Ferencz költőnk hozzá írt leveleinek 
hatása alatt Czuczor fölött mondott emlékbeszédében keményen el-
ítéli Kimely főapátot, nem árt e kérdésben az igazságot teljes hűen 
m-e gállapítanunk. 

Czuczornak itt közölt leveleit illetőleg előre kell még bocsátanom, 

1 L. Czuczor Gergely összes költői művei. Első teljes kiadás. Élet-
ra jzza l és jegyzetekkel ellátva sajtó alá rendezte Zoltvány Irén. Budapest, 
1899. 58—59. 1. 
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hogy a Schmidt Szörényhez írottak csak újabban kerültek elő a 
pannonhalmi kézirattárból, míg a Rosenberger Honórhoz írt levele, 
helyesebben szólva, e levelének sajátkezűleg írt másolata Kurtz Vilmos, 
budapest-ferencvárosi volt plébános hagyatékából Kohl Medárd püspök 
úr révén jutott nemrégiben (1913. febr.) szintén a pannonhalmi kéz-
irattár birtokába. Ugyancsak Kurtz Vilmos hagyatékából Pannonhal-
mára került még Czuczornak néhány, egyébként már ismeretes bre-
viáriumi hymnus-fordltása a költő saját kéziratában (végül ily alá-
írással : Czuczor Gergely Sz. Benedek rendi áldozó pap mint vasra 
vert rab); továbbá «A redoute vigarda legyen-e vagy mi» c. költe-
ményének eredeti kézirata, valamint a Der Spiegel e. pesti napilap-
nak egy, Czuczorra vonatkozó közleményt tartalmazó száma és Kurtz 
Vilmosnak sajátkezűleg írt, Czuczor életére vonatkozó apróbb följegy-
zései. A Kurtz Vilmosnak birtokában volt imént fölsorolt darabok 
mindegyike ismeretes volt már előttem Cz. G. életrajza megírásakor. 
(V. ö. i. m. 8., 111., 121. és 312. 1.) 

Ezen életrajz fonalán az alábbi levelek kommentárjául föl kell 
röviden említenem, hogy Czuczort a Riadó miatt 1849 január 18-án 
fogták el, s Windischgrätz hg., az osztrák fővezér halálra akarta érte 
ítéltetni ; de a herceg gyóntatója közbenjárására a haditörvényszék 
január 29-én vasban eltöltendő hat esztendei várfogságra ítélte a 
költőt. Két hét múlva, febr. 14-én, az ítélet szigorúságán enyhítés 
történt, mert a herceg, Teleky József gróf közbenjárására, megengedte, 
hogy Czuczor rabságának helye egyelőre Budavár legyen, a bilincseket 
leszedjék róla s dolgozhassák a Nagy Szótáron. Egy nappal később, 
febr. 15-én már Rimely főapát is személyesen fölkereste Pesten az 
osztrák fővezért, aki azonban a Czuczor sorsának még nagyobb eny-
hítése iránt előadott kérelmét kereken visszautasította, úgyhogy a 
főapát otthon is előadta, hogy minden igyekezete hiábavaló volt s 
most már csak Czuczor «illő ellátása» iránt tehet némi intézkedéseket. 

Budavár visszafoglalásakor, 1849 május 21-én, Czuczor kiszabadult 
fogságából, de midőn a császári csapatok másodszor is bevonultak 
Pestre, kegyelmet remélve, önként jelentkezett. Azonban újra foglyul 
ejtették s a szétrombolt budai vár helyett ideiglenesen Pesten a 
ferenciek kolostorába internálták. Innen írta Pannonhalmára a főapát 
akkori titkárjának, Schmidt Szörénynek 1 a következő levelet: 

1 Schmidt Szörényről Szinnyei József (Magyar í rók , XII . 501.) hibá-
san ír ja , hogy Beszterczebányán született , mert min t az itt közölt levél 
megszólításából is k i tűnik : Czuczor földije volt s Nyitramegyében, Érsek -
újvárot t született. Az is téves adat Szinnyeiuél, hogy Nagyváradon és 
Kassán gimnáziumi igazgató volt, m e r t tankerületi főigazgató volt mind-

6 * 
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Kedves, szerettem Földi Uram 1 
Szíves levelének ta r ta lma igen meglepő volt r ám nézve, s pénzügyi 

állapotomnak nagy könnyebbülésére szolgált, mer t jóllehet az eddigi aca-
demiai fizetésem ezutánra is tar t , de a pénztár üres levén, már egy egész 
évi dijammal tartoznak, s talán még egy pár hónapba telik, míg legalább 
részenkénti járulékokat kaphatok. — Egészségem tűrhető, kedélyem nyu-
godt, a munkámat jó kedvvel, sőt szenvedélylyel folytatom, csak, min t 
minap is irám, az a baj, hogy helyem nem lévén, elődolgozataimat és 
könyvtáramat magamnál nem tar thatom. — H a néhány akó bort kap-
hatnék, nagyon szeretném, mer t bizony most jobbára vízzel élek, a ház-
beli bor nekom fejfájást okozván. — A ruhá ra valót megkaptam, a kelme 
silányságát a jelen szoros körülmények miat t nem lehet rosszallani. Jó ez 
ingyen. 

A kedves atyafiakat, különösen Valért, Honor t , Dömjént, Gotthardot, 
Odót s a földi Amándot stb. tisztelvén, s barátom uramat teljes szívből 
csókolván maradok Önnek 

hű barátja 
Pest, nov. 11. 1849. Gerő. 

U. I. A borról készakarva nem tet tem említést a Főapát úr levelében. 
Érzéstől ömledező soraim közé nem illett volna ily prósai tárgyat keverni. 
Ha alkalmas időt talál Ön reá, szíveskedjék neki privatim megemlíteni. 

Mint e levélből látni, Bímely fó'apát kérés nélkül is valami jelen-
tékenyebb pénzösszeget küldetett titkárja útján a fogságban levő 
Czuczornak, s ez utóbbi ekkor még «érzéstől ömledező» hangon írt a 
főapátnak, 

Czuczort nemsokára egy, éjnek idején barátaihoz tett látogatása 
miatt elhurcolták a ferenciek kolostorából s 1850 január 16-án Haynau 
rendeletére a Neugebäude börtönébe kísérték, kevéssel utóbb pedig 
(márc. 28.) kezén-lábán bilincsekkel terhelve útnak indították Kufstein 
felé. Útközben néhány napi pihenőre Bécsben tartották fogva. Ez idő 
alatt Eimely főapát szintén Bécsbe érkezett s április 8-án tisztelgett 
az uralkodónál, továbbá Bach osztrák belügyminiszternél és Schwar-
zenberg Félix miniszterelnöknél, de Czuczor érdekében semmit sem 
tudott elérni. Meglátogatta a bencés szerzetből való Viale Prela, pápai 
nunciust is, ki szintén közbenjárt Czuczor ügyében, de sikertelenül, 
mert nemsokára, 1850 április 10-én, Czuczort Linzen át Kufsteinbe 
szállították, hová április 17-én érkezett meg. 

Czinár Mór vegyestárgyú naplójegyzeteinek újabb olvasása alkal-
mával egy, Czuczorról szóló s ez időre vonatkozó följegyzést találtam. 

két helyen, később pedig a helytartótanács t anügyi előadója Budán. (L. a 
pannonhalmi Sz. Ben.-rend 1880-ki jubiláris névtárát.) 
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mely szerint Kimely főapát kevéssel azután, hogy Czuczor érdekében 
Bécsben járt, 1850 május elején Czinárral együtt fölkereste a pesti 
ferencesek gvárdiánját, hogy a Kufsteinbe hurcolt Czuczornak holmija 
(könyvei, iratai, bútorai, konyhaszerei stb.) i ránt intézkedjék. A gvár-
diántól tudta meg, hogy Czuczor barátai a gvárdián ismételt tilta-
kozása ellenére elvitték holmiját, még pedig Czuczor határozott kíván-
ságára hivatkozva, noha a főapát előzetesen homlokegyenest ellen-
kezőleg rendelkezett. Ugyanezen alkalommal a gvárdián és helyettese 
azt beszélték a főapátnak, hogy Czuczor az ő kolostorukban való 
tartózkodása idejében az asztali étkezésnél megbotránkoztatta a rend-
társakat, mert semmiféle atyai és baráti intelmekre nem hallgatva, 
folyton demokratikus és az osztrák uralkodó ház iránti ellenséges 
elveit hangoztatta s ezért méltán bűnhődik.1 

Czinár Mórnak e szűkszavú följegyzése eleget mond arra nézve, 
hogy Eimely főapát boszankodását Czuczorra — mentegető szándék 
nélkül — legalább megérthessük. Bizonyára bántotta Rímelyt, hogy 
Czuczor a szerzetesi fegyelem ellenére holmijára nézve önkényüleg s 
főapátja rendeletét figyelmen kívül hagyva intézkedett. Másrészt mint 
egy nagy szerzetes testület feje, kinek e zavaros időkben óvatosan 
kellett őrködnie rendjének összes érdekei fölött, nehéz helyzetben 
érezhette magát. Hiszen egyik szerzetes alattvalója, Bómer Flóris, a 
volt honvéd főhadnagy, ekkor már szintén börtönben ült, a másik, 
Eónav Jáczint, az alföldön bujdokolt, s az otthon maradtak lelkében 
is dúlt az elfojtott keserűség. A szabadságharc le veretése után tehát 
kellemetlen hatással lehetett reá, hogy Czuczor a franciskánus gvárdián 
előadása szerint még fogsága idejében sem tartózkodott a hevesebb és 
veszedelmes nyilatkozatodtól. Ez okból, mivel a rab költő kiszabadítása 
hamarjában úgysem volt remélhető, egyelőre szerencsétlen sorsára 
bízta a már messze külföldre hurcolt szerzetes alattvalóját. 

Czinár Mór naplójegyzetében föltűnő még a franciskánus gvár-

1 Czinár Mór naplójegyzete 1850 május 4-ről keltezve a latin erede-
tiben szórói-szóra így hangzik : Adiimus quardianum franeiscanorum, 
vi rum eximium de rebus Gregorii nos t r i cognituri, a quo eognovimus 
res infelicis Gregorii ad Kufstein adducti non obstante quardiani repe-
tita protestatione per amicos illius ablatas esse et quidem secundum 
hujus expressam dispositioni praelati e diametro oppositam voluntatem. 
Betulerunt eadem occasione quardianus et vicarius Gregor ium per tempus 
suae in domo illorum commorationis f ra t r ibus ad mensam scandalo fuisse 
et nullis monitis paternis et vere amicis locum dedisse, ve rum constanter 
principia democratica et domui Austriacœ inimica explicuisse. unde merítő 
pat i tur . 
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diánnak és vikáriusának elítélő nyilatkozata, hogy Czuczor «méltán 
bűnhődik». Midőn Czuczort 1849 januárban elfogták, épen a ferenc-
rendiek pesti székházának akkori feje, Dank Agapius volt az, ki a 
haditörvényszék elé járult, könyörögve a halálra itélt Czuczor életé-
ért. Tudjuk, hogy ugyancsak e derék szerzetes volt az, ki nagy nem-
zeti vértanúnk, Batthány Lajos gróf holttetemét 1849-ben a kolostor 
kriptájába elrejtette. Gvárdián utódja, mint látjuk, enyhén szólva már 
másféle gondolkozású volt, s társai is — úgy látszik — meg voltak 
félemlítve a zord idők szellemétől. 

Erre mutat egy újságcikk is, melyben leckéztetve van Paulik 
Ferdinánd franciskánus, ki tiltakozott ama föltevés ellen, mintha 
Czuczor az ő szerzetebéli volna. Tárgyamtól kissé eltérőleg érdemes-
nek tartom eredeti teljes szövegében közbeszúrva ide iktatni a kis 
cikkelyt, nem mint a megnevezett franciskánus pellengérre állítását, 
hanem mint érdekes dokumentumát annak, hogy e szomorú időkben 
egy pesti német újság mily bátran merte a szerencsétlen sorsra jutott 
magyar költőnek legalább min t költőnek párt ját fogni. A Pesten ki-
adott és dr. Saphir Zsigmondtól1 szerkesztett Der Spiegel (politisch-
belletristisches Tageblatt) című újság 1850 augusztus 2-án megjelent 
számában (Nro 67.) a vezércikk helyén következő sorok olvashatók: 

l m «Pesti Napló» stand unlängst die allerdings irrige Nachr icht , der 
zu mehr jähr igen Festungsarres t verurteilte Dichter und Benediktiner 
Czuczor sei ein Franziskaner. Hierüber gerieth der Franziskaner P. Fer-
dinand Paulik in fromme En t rü s tung und erklärte in Nr. 176. der «Press-
burger Zeitung» vom 30. Ju l i obige Notiz f ü r eine Beleidigung des ge-
sammten loyalen Franziskanerordens, mit den Worten schliessend : «der 
Korrespondent des Pesti Napló wolle den Egel nicht in die Löwenhaut 
schieben.» W i r leben der Meinung, dass der Pest i Napló keinen Sukkurs 
braucht, und sich zu vertheidigen wissen wird ; wir zweifeln auch keine 
Minute, dass die Patres Benediktiner über den Paulik'schen Styl höchst 
gerührt und erbaut sein werden. Wir sind aber im Interesse des gesamm-
ten Dichterordens, zu dessen Zierden Czuczor, abgesehen von seinem 
politischen Wirken, gehört, verpflichtet, diese gröbliche In ju r i e nicht zu 
dulden, und dem Herrn Franziskaner Paulik eine Lektion in der feinen 
Lebensart zu erteilen, nebenbei bemerkend, dass es ein Verstoss gegen die 

1 Szinnyei József (Magyar írók, XII . 173.) Saphir Zsigmond hírlap-
írónak több müvét fölsorolja s mint néhány német lap szerkesztőjét is 
említi, de min t a Spiegel c. újság szerkesztőjéről nincs tudomása ; hacsak 
a Pester Tageblatt címen említett hír lapot nem érti ra j ta , de ez esetben 
is Saphir Zsigmond a l apnak nem csupán 1839—45-ig volt szerkesztője, 
mint Szinnyeinél látjuk jelezve, hanem még jóval később is, m i n t az idéztem 
lapszám bizonyítja. 
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Naturgeschichte sei, Ku t t en aus Löwenhäuten zu verfertigen. Wenn ein 
derber Karrenschieber oder eine handfeste Obstverkäuferin mi t gemeinen 
Schimpfworten um sich wirft , so darf dies niemand Wunder nehmen, das 
sind Redensarten, die beide mi t der Muttermilch einsogen ; wenn aber ein 
Streiter des Herrn, ein Prediger der Duldung und Sanf tmuth Koth in den 
Mund n i m m t und ihn auf einen seiner Nächsten spuckt, so ist dies eine 
Versündigung an dem heiligen Christusglauben, eine Herabwürdigung der 
gesainniten ehrwürdigen Geistlichkeit. Wir sind auch fest überzougt, dass 
Pater Paul ik bereits eine derbe Büge von seinem geistlichen Oberhirten 
erhalten hat , mit der treffenden Ermahnung künft ighin wenigstens Glacée-
handschuhe anzuziehen, wenn er einen Dichter ersten Ranges antastet. 
Der schmähende Mann scheint überhaupt n icht zu wissen, was ein Poet 
ist, noch jenen berühmten Vers gelesen zu haben, der Dichter s teht wie 
ein König auf der Menschheit Höhen. Nehmt der Menschheit Poesie, und 
ihr habt den Grundpfeiler der Religion umgestürzt ! Ist doch die Bibel 
selbst ein wundersames gottvolles Gedicht 1 Is t es doch echte Dichtung, 

•welche dem Sohn des Staubes ein erhabenes Herz verleiht und Flügel 
schenkt, die in die Unendlichkeit reichen ! Vielleicht hat sich übrigens 
der In jur ian t bloss in der Fabel geirrt. Armer Czuczor ! Armer alte Löwe ! 
Weit ist es mi t dir gekommen ! 1 

Míg ezek i t thon tö r t én tek , azalatt a kufs t e in i vár fogságban síny-
lődő Czuczor szomorú n a p j a i b a n is szorga lmasan készitgette a Nagy 
Szótárhoz szolgáló et imologiai dolgozatait és Taci tus-fordí tását . A szel-
lemi elfoglal tság enyhí te t te némi leg rabsága gyötre lmei t . A v á r p a r a n c s -
nok is emberségesen bán t vele, s egyideig k incs t á r i költségen kapo t t 
elég jó é le lmi ellátást, azonföli i l a porkoláb ú t j án , aki t H e r r Va tér-
nék neveztek a rabok, n a p o n k i n t tíz kra jcár t , m i n t többi fogoly társa i 
is ; de h á r o m hónap múlva az így kapot t pénz t meg kellett t é r í t en ie 
a kincstár számára , mer t a hadügymin i sz t e r tő l az a rende le t érke-
zett, hogy ak iknek jószáguk van , avagy pedig va lamely b i r tokos tes-
tü le tnek tagjai , sa já t köl t ségükön tar toznak m a g u k a t ellátni. Czuczor 
emia t t nagy zavarba jutot t , m e r t a magával vi t t csekély pénzéből 
hamarosan kifogyott . Ekkor í r t a legjobb b a r á t j á n a k , Toldy F e r e n c n e k 
a következő levelet : 2 

1 E cikket tartalmazó lapszámnak Pannonhalmán őrzött példányát — 
mint a lapszélen jelezve van Nehiba, kufsteini várparancsnok maga 
adta át a rab költőnek. 

2 E levele a m. tud. akadémiai kézirattárban található. Ugyanit t , 
min t a Czuczor életrajzához mellékelt könyvészeti rovatban is megemlí tem 
(i. m. 110. 1.), Czuczornak egy 172 darabból álló levélsorozata van, mely-
ből 167 levél Toldyhoz szól. Érdemes volna kiadni őket. A fontosabbakat 
m á r régebben lemásoltam magamnak, legalább kivonatban. 
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Mein lieber Freund ! 

Der Endzweck meines Schreibens ist Geld. Der Winter ist eingetreten 
und fordert neue Auslagen : warme Kleider, Holtz, Licht, wozu auch die 
Apotheke gehört, die ich seit 14 Tagen fortwährend in Anspruch nehme, 
und kann mich nicht erholen. Den Erz-Prœlaten ersuchte ich schon zwei-
mal um eine Unters tützung, er antwortet mir aber nicht . Was Goldes mi r 
noch im Vorrath übr ig ist, wäre kaum zur Rückreise hinreichend. Also 
n i m m bei Kragen den alten Knicker Helmeczy, und erpresse aus ihm, 
eigentlich aus der Cassa der Akademie, eine Summe, mi t Rücksicht auf 
das lateinische Sprichwort : Bis dat, qui cito dat, non dat, qui munere 
tardat. 

Deine liebenswürdige Frau, meine Täuflinge, und alle unsere gute 
Freunde am herzlichsten grüssend küsse "dich dein ewig treuer Freund 

Kufstein, 16. Oct. 1850. Czuczor. 

Két hét múlva (1850, nov. 4.) ismét nagy pénzzavarát emliti 
Toldynak s végül kifejezi, hogy nem érti okát főapátja hallgatásának 
és vonakodásának : . . . mir dreht eine unangenehme Verlegenheit, 
nähmlioh jene der Finanzen. Nachdem ich den Erz-Prselaten dreimal 
vergebens ersucht hatte, so ist mir nichts übrig, als dich dringend 
zu bitten, wolltest alle Mittel anwenden, dass ich sobald eine Summe 
Geldes bekomme ; sonst wird meine traurige Lage durch Fasten und 
Frieren verschärft. Die Zögerung des Erz-Praelaten theile meinen Brü-
dern bei der Universität, nähmlich dem Jedlik, Stanke oder Márkfy 
mit ; sie werden vielleicht die Ursache davon wissen. 

Egy hónap múlva (1850, dec. 6.) már elkeseredett hangon írja 
ugyancsak Toldynak, előzetesen megköszönve neki a küldött 10 frtnyi 
pénzadományát : . . . das ist ein Opfer von Dir. Das Convent von 
Martinsberg nach vierter Aufforderimg hat mir 100 Guld. M. gesen-
det, aber mit dem ausdrücklichen Bedeuten, dass diese Summe für 
ein ganzes Jahr hinreichen solle. Wenn man dieses Bedingniss nimmt, 
so ist es ein Spottgeld ! Nie ist meine Gefangenschaft so erbittert, 
worden, als durch diese Almosen. Was das Aerarium den Mittellosen 
giebt, macht jährlich mehr aus, als 100 Guld. Das hatte ich doch 
von meinen Mitbrüdern nicht verdient. 

A csekély pénzküldemény s a hozzáfűzött figyelmeztetés na-
gyon leverően hatott Czuczorra. Tapasztalásból tudta már, hogy a 
börtönélet elég drága. Mindenért, amit csináltatott vagy hozatott, 
fizetést vagy borravalót vártak tőle. Kurtz Vilmos följegyzései szerint 
sok szolgai munkát maga végzett : csizmáit sajátkezűleg tisztogatta : 
börtönének padlóját minden szombaton maga súrolta föl ; de voltak 
a takarításhoz tartozó egyéb természetű s meg sem nevezhető munkák 
is, melyeket áldozópap létére mégsem végezhetett sajátkezűleg. Ezekért 
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és sok másér t fizetnie kellett, m e r t csak a bö r tön i lakást k a p t a 
ingyen ! 

Előbbi leveléhez hasonlóan e lkeserede t t h a n g o n eml í t i föl — a 
főapát nevét mellőzve — a p a n n o n h a l m i konvent e l j á r á s á t még 1851 
j a n u á r 4-én és 28-án Toldyhoz í r t leveleiben. (Utóbb iban : Von Mar-
t insberg will ich n i ch t wissen ; sie h a b e n mich schänd l i ch verachtet , 
und : Act ioni est sequalis reactio.) 

Azonban a r e n d t a g o k korán tsem feledkeztek m e g róla, s több-
kevesebb p é n z a d o m á n n y a l segítették szorul tságban levő rend tá r suka t . 
Ez t b izonyí t ja Czuczornak a föntebb eml í te t t s ez i dőben m á r a sop-
ron i főg imnáz iumná l igazgatói ál lásban levő Schmidt Szörényhez inté-
zett, m á s t ek in te tben is é rdekes következő levele : 

Lieber Bruder, und Freund I 

Nehmen Sie sammt ihren und meinen Brüdern den wärmsten Dank 
fü r die herzliche Gabe, die mi t Verlust ihres ohnedem schmalen Ver-
mögens, und von reinsten Bruderliebe beseelt mir darzubringen gütig 
waren. Es thu t mir aber sehr leid, dass zur Erwiderung ihren wohl-
meinenden Bath nicht erfüllen kann, denn es zu thun ist m i r m o r a -
l i s c h u n m ö g l i c h . Ich bin nicht im Stande einen Zweifärbigen zu 
spielen. Ich kann kein gutes Gesicht machen, wenn es mich innig schmerzt. 
Mein tiefverletztes Selbst- und Zartgefühl gebieten mir lieber die äusserste 
Noth zu leiden, als das Messer zu küssen, das mi r mit dem geschnittenen 
Brotstückchen zugleich ein Herzenstoss gegeben hat. Auf eine theilnahms-
lose Gabe mache ich keinen Anspruch, und will nicht gefahrlaufen, von 
den Schwellen eines har therzigen Hausgebieters, wäre er mein Vater, wie 
ein zudringlicher Bettler abermals zurückgewiesen zu werden. - Aber 
lassen wir dieses unangenehme Thema sein. I c h will die Buhe meines 
Gemüths nicht stören. Die Zukunf t soll über uns richten, und entscheiden. 

Also etwas angenehmeres. Das Bittgesuch des Gr. Teleky, als Priesi-
denten der ung. Academie, in meiner Angelegenheit hat schon alle hohe 
Militärbehörde für mich günst ig passirt, und das Kriegsministerium hat 
mich höchsten Ortes zur Begnadigung anempfohlen. Gott soll m i r helfen ! 

Nebst herzlichen Gruss an alle Herrn Mitbrüder, besonders an Hochw. 
Her rn Anseimus, dem ich auf seinen Namenstag gratuliere, m i t wieder-
holtem Danke verbleibe I h r 

Kufstein, den 16. April 1851. getreuer Mitbruder 
Czuczor. 

Czuczort t e h á t vér ig sé r te t te Rimelynek e l j á rása s mivel — hite 
szer int n e m adot t rá okot, j ó ba rá t j a t a n á c s á r a sem volt h a j l a n d ó 
főapá t ja előtt «kétszínűséggel és férfiatlanul» megalázkodni . 

Szíve mélyén még m i n d i g elkeseredve, de az előbbi levelének 
utolsó soraiban kifejezet t közeli fölszabadulása reményében h u m o r o s 
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hangon, egy hónap múlva, a következő, már magyar nyelvű 1 levelet 
intézte Rosenberger Honór pannonhalmi perjelhez (1850—55), kinek 
útján a főapát, többszörös kértére, a száz forintnyi költséget küldte neki : 

Kedves barátom ! 
Nem mint pannonhegyi Perjelnek, de régi Honóromnak írok, hanem 

érthet belőle a Perjel is. Tudósítlak, hogy még tengődöm, ás rongyosodom, 
s ha jóakaróim nem segítettek volna ra j t am, már eddig koplalnék, gebed-
nék is. Hosszas hallgatásom oka szívfájdalom. E sorok ha t hónapos tusa-
kodásomba kerültek. A mardosó gyilkot novemberi hivatalos leveled döfte 
belém. Küldöttéi pénzt, de vele halálos Ítéletemet is, mer t a mellett, ha 
több nincs, egy év alatt vagy éhvel kellene vesznem, vagy a férgek enné-
nek meg, vagy az Isten hidege venne meg. Olyan lettem, m i n t a fancsali 
feszület, nem a rabság (mert ezt el b í rnám tűrni), hanem vérségem ütötte 
sebem miat t . Kérlek, többé ne keserítsetek. H a takarót kérek, ne adjátok 
azt tövisekkel szegve, s adjatok akkorát , mely tetőtől ta lpig beföd, ne 
olyat, min t néhai Drágfi f ö l d i m 2 köpönyege, mely min t tudod, csak fél-
czombig ért, azután se béllése, se galléra, se ujja,' se há tu l ja nem volt. 
Csak nem hiszitek talán, mi t az egyszeri baka fiilentett, hogy Tirolország-
ban a ha jna l hájaspiri tos, a déli nap káposztás bogrács, s a holdvilág 
tejfölös túrós lepény, melynek neki fekhetni , s jól l akha tn i belőle, vagy 
hogy i t t gyapjú nő az emberen, min t nálatok a birkán, hogy se fű tö t t 
ház, se ruha nem kell jenek ? vagy hogy estve csak k inyú l az ember az 
ablakon, levesz egy ragyogó csillagot, szegre akasztja, s dolgát végzi nála, 
s nincsen gyertyára szüksége ? Azt gondoljátok, hogy egy ember élete csak 
gombház, ha leszakad, lesz más ? Ha úgy van, oda se neki ! Több elveszett 
Koronczónál. 

Szivem belsejében dörgő Phil ippicák kavarognak, de rövidre fogom 
tollamat, hogy meg ne szakadjon, m i n t a vérig sarkantyúzott mén, me ly 
vagy szorongatóját dobja le, vagy a körülállók szemébe rúgja a poit. Okos 
ember kevésből is sokat ért. Isten veled. 

Kufstein, máj. 14. 1851. barátod 
Gergely. 

U. I. Ha írsz, kényesen bánj velem, mint tojással, hogy szót ne pat-
tan jak ; különben hagyd abba. 

1 Előbbi leveleinek németségére nézve maga í r ja jóízűen Toldyhoz 
(1851 apr. 24. Akad. Kézirattár) : Uj korszakba léptünk, magyarul irok. 
Jobb is, mert a néme t írásban, tudom, annyi bakot lőttem, hogyha bol-
dogult Adelung szelleme tudná, ki tagadna collegaságából. Mi tagadás 
benne, szívből csak azon nyelven tudok írni, melyet anyám ajkairól 
tanul tam. 

2 Kurtz Vilmos följegyzése szerint az itt említett Drágfi, Czuczornak 
földije, csavargó érsekújvári cigány volt, ki egy ízben Czuczort Pannon-
ha lmán meg is látogatta. Tnnen a hivatkozás reá, m i n t a pannonhalmiak 
előtt is ismeretes alakra. 
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Nyolcadik n a p r a e leve lének írása u t á n , 1851 m á j u s 22-én, 
szabaddá let t Czuczor. Oda h a g y v a Kufsteint , e le in te félt, h o g y fő-
a p á t j a vissza fog ja a kolos torba szólítani, a g g o d a l m a azonban a lap-
t a l an volt. U jo lag Pes ten t e lepedhe te t t le, s u to l só éveit csendes nyu-
ga lomban és a Nagy Szótáron való dolgozással töl töt te el. 

Bör tönéből való k iszabadulása után, 1851 n y a r á n , üdülés végett , 
úgy látszik, hosszabb időt Ba la ton fü reden töl töt t , s innen í r ta S c h m i d t 
Szörényhez Sopronba a következő levelet : 

Kedves Földi Uram ! 
Köszönöm irántami szíves részvétét, mely va lamin t rabságomban igen 

megvigasztalt, úgy most szabadulásom után nagyon jól esett. Hogy vissza-
tértemkor nem vettem utamat Pannonhegye s anná l inkább Sopron felé, 
az volt egyszerű oka, hogy út levelem kitűzése szer int Salzburgon, Linzen, 
és Bécsen keresztül Pestre kelle mennem. Ezt Sz. Mártonban, s m i n t 
hallom, némely más társaink is, kik a körülményeket nem tudták, rosz 
neven vevék. Sajnálnám, ha ezen te t tem szeretett szerzetem iránti hidegség 
gyanánt vétetnék. Igaz, van egy személy, ki i ránt régi gyöngéd indula-
tom 1 meghűlt, de ezt csak az veheti rosz neven, k i a köztünk kifej let t 
utóbbi viszonyokról nem tud, s k i nem képes képzelni, mily ingerlékeny 
lehet egy rab szive, ki magát at tól látja elhagyatva, kinek kötelessége 
volna őt ápolni és vigasztalni. H a szerencsére némely barátim szívessége 
nem segített volna raj tam, nem valék képes szabadulásom után hazatérni , 
pedig nem csak enmagam írtam, de maga a derék Ezredes is megkegyel-
mezésem előtt néhány nappal, hogy segítsenek. El taszí tot t árva lettem, de 
azért nem akasztom fel magamat, sem botrányt ' n e m teszek. Elég sajnos, 
hogy a világ tudni és kárhoztatni fogja, a mi r a j t a m történt. Én nem 
hallgathattam, m e r t önfentartási jogomnál fogva kénytelen voltam idege-
nek alamizsnájára szorulni, s ezen megszorulásnak okát adni. Ha az illető 
személy alaposan ki fogja menteni elkövetett bánásmódját , én örülni fogok 
raj ta , és pedig először azért, mer t szerzetünk becsülete is kímélve lesz, 
másodszor, mert ingerültségem lecsillapodik, mely még folyvást lázongás-
ban tar t ja kedélyemet. Higye el édes Földi Uram, még eddig nem élvez-
het tem szabadulásomból örömet, sőt koronként, ha r á gondolok a r a j t a m 
elkövetett szívtelenségre, föllázad egész valóm. 

A házbeli szerzetestársakat, illetőleg jótevőimet forróan tisztelvén 
maradok 

Földi Uramnak 
B. Füred, jul . 18. 1851. hű ba rá t j a 

Czuczor. 

1 Erre nézve tudnivaló, hogy Czuczor már 1841-ben, mikor Kovács 
Tamás főapát halála után ennek utódjául Bimely Mihályt választották 
meg, élénk részt vett a választásban, ezúttal is min t már Kovács válasz-
tásakor Bimely mellett kardoskodva, ki t a király ki is nevezett főapátnak. 
Az ú j rendfő beiktatása ünnepén rendtársai kértére ugyancsak Czuczor 
üdvözölte Bimelyt egy szép alkalmi költeménnyel. (L. Czuczor életrajza. 
I. m. I. k. 52. 1.) 
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Czuczor ingerültsége idővel bizonyára lecsillapult, de a feszült 
viszony közte és főapátja közt sokáig tarthatott ; mert semmiféle 
tényleges adatot nem találtunk arra nézve, hogy a két férfi hama-
rosan közeledett volna egymáshoz, ellenben a szájhagyomány szerint 
Czuczor sokszor emlegette, hogy főapátja eljárása életének legkese-
rűbb emlékei közé tartozik. Évek múlva azonban valami közeledés 
mégis csak történt. A pannonhalmi lomonostori perjeli napló 1 köteteit 
lapozgatva, azt találjuk ugyanis egész kurtán följegyezve, hogy Czuczor 
1857-ben (május 26-án és 27-én) két napot Pannonhalmán töltött, s 
ugyanezen év dec. 28-án Rimely főapátnak ama rendelkezése van föl-
említve, mely szerint Czuczornak 160 frtnyi évi járulékot utal ki. 
akadémiai fizetése kiegészítéséül.'2 1858 aug. 12—13-án Czuczor ismét 
megfordult Pannonhalmán, a főapát székhelyén. Nem lehetetlen, hogy 
a nagyterjedelmű naplókötetekben talán még több följegyzés is talál-
ható Czuczornak Pannonhalmán való későbbi tartózkodásáról ; de e 
néhány adatból is látnivaló, hogy a korábbi feszültség ez időben 
valamikép már elsimult. Annyi bizonyos, hogy rendtársai egyre foko-
zódó kegyelettel viseltettek a szerzetnek egyik büszkesége iránt, s 
ismerve szerény anyagi helyzetét, mindenféle ajándékokkal kedves-
kedtek neki. Különösen jól esett neki élte vége felé a rend új fejé-
nek, Kruesz Krizosztom főapátnak jószívűsége s az a nyilatkozata, 
hogy «az öreg Czuczor bácsinak nem szabad semmiben sem hiányt 
szenvednie». 

A közölt levelek ós adatok alapján most már megállapíthatjuk, 
hogy Toldy Ferenc túlzóan ítélt Rimely Mihályról, többi közt azt 
mondva emlékbeszédében, hogy a főapát «fagyos közömbösséggel» 
nézte Czuczor raboskodását. Ezt ily mereven nem lehet elfogadni. 
Toldynak aligha volt tudomása arról, hogy a főapát többféle fórum-
nál ismételt ízben közbenjárt Czuczor érdekében, s ez utóbbinak 
közzétett levele szerint pesti fogsága idejében kéretlenül anyagilag is 
segélyezte Czuczort. De viszont a tárgyilagos igazság érdekében el 
kell ismerni, hogy Rimely főapát később nem bánt méltányos módon 
a kufsteini rabságban sokat szenvedő rendtaggal. A Czinár Mór napló-
jában említett kis fegyelmi vétség nem lehetett elegendő ok arra, 
hogy legalább anyagilag ne gyámolítsa az ínségben levő rendtársat. 
S ha talán Czuczornak anyagi segítséget ismételten kérő leveleiben 

1 Diarium Prioratus Archi-Cœnobii de S. Monte Pannoniœ an. 1851 
1866. Négy vastag, nagy ívrétű kötet. 

2 Pro Gregorio Czuczor D. Archiabbas grat iose disponere dignatus 
est, ut respectu tenuioris solutionis et inf i rmita t is titulo vestitus annuos 
160 flor. obtineat ab Ordine. 
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megnyilatkozhatott is esetleg valami türelmetlenebb hang, ez sem 
szolgálhatott okul arra, hogy megvonja segítségét a szerencsétlen sorsú 
költőtől s végül is oly csekély adományban részesítse. A rendfő hely-
zete az abszolutizmusnak különösen kezdő éveiben mindenesetre 
fölötte kényes lehetett, de sem ez a kényes helyzet, sem Eimelynek 
személyes megbántódottsága nem magyarázza meg eléggé Czuczorral 
való bánásmódját. Aligha csalódunk, ha erre nézve valami mélyebb 
okra, általánosabb érzületi tényezőre is gondolunk, hogy t. i. Eimely 
főapát erősen dinasztikus érzelmű volt, kinek nem volt kedvére 
Czuczornak nagyon is demokrata egyénisége. De ennek feszegetése 
már messze vezetne bennünket. Igv is e bizalmas, meghitt jellegű 
levelek közzétételével kissé kényes thémát érintettünk, azonban meg-
győződésünk, hogy jobb volt a kérdést magunknak fölszínre vetnünk, 
semhogy más valaki az akadémiai kézirattárban őrzött levelek föl-
használásával egyoldalúan ítélkezzék. 

A közzétett adatok, úgy hiszem, nemcsak két egyén személyes 
viszonyát világítják meg, hanem egyszersmind újabb fénysugárt vet-
nek Czuczor alakjára, az ő nagy jellemére s fennkölt, igaz magyar 
lelkületére. Czuczor a XIX. század nagy nemzedékéhez tartozott, s nem 
csupán mint kiváló költő művészetével hatott, hanem életpályája min-
denkor ragyogó példaképe marad a legtisztább hazaszeretetnek. Abban 
a korban élt ő, midőn az írók munkássága nagy eszmények szolgála-
tában állott, amikor még nem emlegették — mint manapság né-
melyek — gúnyolódva a nemzeti eszmét s a haza fogalma nem anyagi 
érdekeken alapuló közösséget jelentett, hanem erkölcsi kapcsokkal 
összefűzött ideális valóságot. Nagy alakjára tisztelettel kell tekintenünk. 

ZOLTVÁNY I B É N . 



ILOSYAI TOLDIJÁRÓL. 

Ilosvai Selymes Péter Toldi Miklós históriájában nópmondát dol-
gozott fel, ezt vallják általában az irodalom történetírók. Sokan ezt a 
népmondát külföldi eredetűnek tartották es újabban több idevágó ta-
nulmány jelent meg. Az egyik szerzője két epizódnak az olasz novella-
irodalomban található párhuzamos változataira utal és végül bevallja : 
«Összehasonlító kutatásunk teljes eredménnyel nem járt. Sem Ilosvai, 
sem Arany közvetlen forrását nem tudjuk kimutatni».1 A másik nem 
éri be a külföldi eposz- és regényirodalomban elszórtan található né-
hány nagyon általános jellemvonás megemlítésével, hanem kalandos 
magyarázatok és feltevések után így következtet: «Talán ilyen ván-
dorénekesek útján, valahonnan a déli végekről kerültek hozzánk a 
később Toldi Miklóshoz fűzött Eainouart-énekek is, melyeket naiv 
üdeségükből kivetkőztetve Ilosvai józan, száraz, költőietlen históriájá-
ban számunkra megőrzött.2 A nagyotmondás a mesék és mondák 
eredetének kutatása terén nem meglepő ; a következtetés helyességét 
egyelőre nem vizsgáljuk. De azt a mondaelemző módszert fogjuk bírálni, 
mely erre a látszólag tudományos alapon nyugvó eredményre vezet. 

Ilosvai históriáját választja kiindulópontul. Egy XV. századi olasz 
prózaregényben, mely régebbi francia eposzok nyomán készült, talál 
hősével általános körvonalakban egyező alakra. Az olasz kivonat fogya-
tékos, a francia eposzok előadása részletező és teljes, ezért gyakran 
kell az utóbbiakhoz folyamodnia. A négy francia eposz közül a Chan-
son de Guillaume befejezetlen és a Benouart3-ról szóló második része 
teljesen egyezik az Aliscans tartalmával, ezért mellőzzük. A Bataille 

1 Irodalomtörténeti Közlemények. XVIII , 260. 
2 Ethnographia. XXIII , 289. 
3 A középkori eposzokban előforduló változatai : Renoart, Rainouart, 

Rainoart, Rainewart. Lat in szövegben a megfelelő alak Renuardus (Albe-
ricus Tr ium Fontium, Chronica MGH. SS. XXII I , 716 : 40). A Renouart 
ugyanannak franciás írása. — Er re a névre alapított minden feltevés és 
abból vont következtetés ta r tha ta t lan . 
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Loquifer és a Montage Renouart szerzője valószínűleg Grandor de 
Brie,1 annak mondja Guillaume de Bapaume, a későbbi átdolgozó. 
Benouart legelőször a Chanson de Guillaumeban tűnt fel mint epizód-
szerű alak. Aliscans névtelen átdolgozója több oldalról jellemezte. 
Grandor de Brie már két eposzt szentelt neki. A hős személyén kívül 
egy verstani sajátság : a tíz szótagos sorokból álló szabálytalan sza-
kaszok végén egy-egy hat szótagos záróvers közös az említett költe-
ményekben. A ciklus a meglevő eposzokban alakul ki előttünk, irodalmi 
termék, melynek sem korábban, sem későbben a népmondában nyoma 
nincs. Tizenkét ciklikus kézirat közül hatban megvan mind a három, 
ötben pedig két-két eposz.2 Ennek sokszor a másolók önkényétől vagy 
a véletlentől függő ténynek mondatörténeti jelentősége nincs az előtt, 
aki a kérdéssel óvatosan és kritikát gyakorolva, foglalkozik. Csak azt 
vizsgálhatjuk, az említett szövegekben van-e több olyan jellemző, a 
véletlennek nem tulajdonítható, a korviszonyokból természetes úton 
nem magyarázható mozzanat, mely Ilosvai Toldijában megismétlődik. 

I. 

Andrea dei Magnabotti egy ciklikus kéziratból merítette a Storie 
NerbonesiBenouart-ral foglalkozó fejezeteinek tartalmát (Nerb.). Semmi-
esetre se használt fel előttünk ismeretlen eposzokat, régebbi, elveszett 
mondákat.3 Önkényesen rövidít, told, mert regényt szerkeszt, melyben 
az elbeszélés összefüggésére kell ügyelnie. Benouartról a következőket 
mondja el : Desramé szaracén király tizennégy fiának egyike ; «test-
vérei közt ő a legtestesebb, legerősebb».4 Bátyja, Borel király, meg-
sérti, ő késhez nyul, «a gyilkossági kísérletért elzárják börtönbe, hol 
húsz esztendeig sínylődik. Nagynehezen sikerül megszöknie ; mene-
külése több szolgának életébe kerül . . . Binouardo (helyesen Benouart) 
hazulról való megszökése után a tengerpartra megy és sikerül felvé-
tetni magát egy hajóra, melyen a francia király szakácsai mennek 
haza Parisba. Hajón eljut Oringába (hely. Orange), onnan pedig 

1 Cloetta, Bausteine . . . Mussafia, 1905, 253—275. 1. Buneberg, Études. 
1905, 169. 1. (Cloétta széljegyzetes példánya). 

2 Venezia, Bibi. San Marco Gall. VIII. jelzésű kéziratban csak Aliscans. 
Ethn. XXIII , 278 a kéziratot helytelenül fr. kéz. 8. sz. jelzéssel idézi, bár 
azt állítja «ismerjük». 

a Ph. Au. Becker, Der Quellenwert der Storie Nerb. Halle , 1898. 
4 Ethn. XXIII , 281. Idézőjelben közöljük mindazt, ami t szerzője jel-

lemző és Toldi Miklóssal egyező vonásnak ta r t . 
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Párisba. Egy ideig alamizsnából él, a királyi konyhára is eljár. Ott 
egy szakácsnak ráterelődik a figyelme és megkérdezi tőle, nem akar-e 
beállni a szolgálatba. így kerül Lajos francia király konyhájába . . . 
A konyhán tíz ember helyett hord vizet, fát és húst. A kődobásban, 
lándzsavetésben és egyéb vitézi játékokban is kitűnik.1 Guillaume 
d'Orange-ot kéri, «hogy vigye magával a harcba a szaracénok ellen. 
Erejének bemutatására kiszakít egy fenyőfát a földből az egész 
udvar szemeláttára ».2 Ez a szálfa «a hős speciális hadiszerszáma (!)».2  

Orange falai alatt csodákat művel a csatában, a keresztények neki 
köszönhetik a győzelmet. Guillaume d'Orange azzal jutalmazza, hogy 
megházasítja, Lajos király testvérét, Aelist adja hozzá. Felesége néhány 
hónap múlva meghal, amire «nem kolostorba áll be barátnak, hanem 
remetévé lesz. Itt keresi fel Vilmos (hely. Guillaume d'Orange) és 
ö elmegy Oringába (hely. Orangeba), megvívni Tagliaferroval (hely. 
Taillefer).»3 Fiát megölik, halálát megbőszülj a. azután kolostort alapít 
Olaszországban és ott fejezi be életét. 

A Nerb. regénye Benouart népszerűségének legfőbb bizonyítéka 
olasz nyelven. Belőle nagyon keveset facsarhatunk a mondák vegyü-
lésének elemzésére: «erős, vastag gyermek», bátyjával összevész, 
konyhán foglalatoskodik, párviadalra kiáll. A többire csak erőltetve 
foghatjuk rá, hogy hasonló vonás és madártávlatból kell vizsgálnunk 
a két mondát, ha a különbségeket nem akarjuk észrevenni. De talán 
a francia eposzok kimentenek a zavarból ; az olasz szöveg ugyanazokat 
pótolta és a Nerb.-né\ többet Olaszországban Renouartról nem tudtak. 
Azonban akadhatott olyan mondaköltő, aki az erős hősre addig nem 
merte ráfogni, hogy sokat ivott, míg azt a francia Benouart-énekekben 
nem olvasta.4 

Aliscans (Al.) második részében Benouartnak fő szerepe van. 
Guillaume a király udvarában találja, amikor veresége után oda segítsé-
gért jön. Meglátja a konyhán és erejét csodálja. A király hét éve 
szaracénoktól vásárolta.5 Guillaume a királytól elkéri és Eenouart vele 

1 Ethn. XXIII , 281, 283, 284. Nerb. 1. VIII, с. XVI—XVIII . 
2 Ethn. XXIII , 282. Nerb. 1. VI I I , с, XX. Lajos k i rá ly erejét Sám-

sonéhoz hasonlít ja. Benezé ugyanezt a párhuzamot nem először vonta, 
amint Runeberg véli i. h. 149 1. 

3 Ethn. XXIII , 286. Nerb. 1. VI I I , c. XLI—XLIII . Taillefer azonos 
Galifer-rel, Renouart elrabolt fiával. 

4 Ethn. XXIII , 283. 
5 Ethn. XXIII , 281 Guessard elavult kiadását idézi, melyben nyolc, 

kilenc és tizenkét szótagos sorok vegyülnek tíz szótagosokkal. Wienbeck, 
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akar menni.1 A fó'szakács és a csatlósok gúnyt űznek belőle, leberet-
válják, bekormozzák, míg egyiküket a falhoz vágja. Aymeri lecsen-
desíti őket, de a csatlósok megtorlásra gondolnak.2 Eenouart fegyver-
nek a kertben egy fenyőt vág le, két rőfösre faragja és megvasaltatja ; 
ehhez a doronghoz (linel) ezentúl vakon ragaszkodik.3 Egyszer le-
részegszik és azt Laonban felejti. Visszamegy érte, de nem találja, 
mert a csatlósok trágya alá rejtették. Megfenyíti őket, azután vissza-
kapja fegyverét és azzal az ellenségben sok kárt tesz.4 Guibourc, Guil-
laume felesége láttára megijed, de később megtudja, hogy öccse.5 

Dorongjával a márványt is összetöri; később megtanulja a kard-
forgatást. Eendesen a konyhában eszik, azután jön az asztalhoz.6 

A király testvére belészeret és Eenouart a harc végével elveszi. Jutal-
mul Porpaillart és Tortolose városokat kapja.7 Itt megszületik fia 
Maillefer, felesége gyermekágyban hal meg.8 

Eenouart AL-ban házi óriásként tűnik fel, akit rászabadítanak a 
szaracénokra. A lelkiismeretes mondaszerző innen tudta meg, hogy a 
hős hét évig szolgált a konyhán, kigúnyolták, egyszer le is részege-
dett. A többit hallgatással mellőzte ; de ennyivel be nem érte. A Nerb. 
párviadalát se merte a maga feje után indulva, leírni, hanem filológus 
módjára forrást keresett. Legalkalmasabbnak látszott a Bataille Loquifer, 
melynek Eeuouart a'hőse. (Bat. Loqu,)9 

Loquifer egy szaracén óriás neve, akit Al. megemlít. Haddal ér-

Hartnacke és Easch (Halle, 1903) kritikai szövegében az idézett sorok így 
hangzanak : 

3150 Grant ot le eors et regart de sang le r : 
En toute France n 'ot plus bel baceler, 
Ne si très fort por . i. grant fa is porter, 
Ne miex seüst . i. pierre jeter. 
Si grant fais porte , sans mencoigne conter, 
Une carete i a mol t a mener . . . 

1 Al. 3284, 3355. 
2 Al. 3158, 3190. 
3 Al. 3377, 3440. 
4 Al. 3529, 3723. 
5 Al. 4050, 4442. 
fi Al. 4616. 
7 Al. 3861, 8474. 
» Al. 8490. 
n Kiadatlan. Ethn. XXIII , 278 ráfogja : «a f ennmarad t kéziratok a 

ХП1. századból valók» ; legalább kettő XIV. századi. H a pontos össze-
hasonlítást nem is végezhetünk, annak felesleges voltáról a következőkből 
meggyőződhetünk. 

Irodalomtörténet. 7 
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kezik Porpaillart spanyol város elé, hogy Eenouart-t megfenyítse. 
Picolet a két ellenfél követe ; párviadalban állapodnak meg, melynek 
színtere egy szomszédos sziget. Guillaume maga fegyverzi fel Eenouart-t. 
Loquifer csónakjába tesz egy sisakot és egy mellvértet, de egyiket se 
ölti magára. Egy csodás balzsam van ruhájába varrva, mely minden 
sebet meggyógyít.1 Eenouart Loquifertől a balzsamot elveszi és három 
kardot ejt zsákmányul, melyek neve : Eecuite, Dolereuse. Ideuse.'2 

Desramé legyó'zetése és Eenouart csodás kalandja Avalonban tölti meg 
az eposz második felét. A szigeten való párbaj oly általánosan elter-
jedt középkori szokás, hogy csak a modern olvasó láthat benne fel-
tűnő motívumot.3 

A harmadik Eenouart-eposzban, a hős kolostorba vonul vissza, 
épúgy, mint Guillaume d'Orange, Ogier és más vezeklő harcosok/' 
A Moniage Guillaume torzított másolata a Benouartról szóló hasonló 
költemény (Mon. Ren.). Brioude francia kolostorba áll be barátnak,5 

dorongját a templom oltárára teszi. A barátokat nagy teste, étvágya 
és ivóképessége elrémíti. Néha mulatnak rajta. pl. amikor Krisztust 
a keresztfán élő személynek tart ja. Hogy szabaduljanak tőle, négy 
éhes leopárdot uszítanak rá, Benouard azonban elbánik velük. Azután 
Tibaud királyhoz küldik, de Eenouart legyőzi a vele szembeszálló 
Gaidefert. Végre fiával, Mailleferrel kell megküldenie e és páncéljára 
csuhát ölt, amire szerzetes volta kötelezte. Eletét a kolostorban fe-
jezte be. 

Eenouartnak a Nerb. és a három francia eposz nyomán erőltetve 
megszerkesztett alakja a népmondában sehol sem élt és nem hason-

1 Bat. Loqu. szerzője ezt min t jellemző vonást Fierabras eposzból 
vehette át. 

2 Heller В. érdekes mondatanulmányában (Ethn. XXIII, 331—334) 
ezeket nem említi . Ideuse valószínűleg hibás olvasása Joyeusenek, mely ott 
előfordul. A* krónikák is megemlítik (Chron. de Saint-Denis, Dom Bouquet 
kiad. V, 266.). 

3 Buneberg i. h. 102., 194. 1. 
4 Ethn. X X I I I , 255 tévesen Florence de Bome-ot közéjük számít ja ; 

Florence üldözött nő, aki kolostorba menekül, 1. Revue des tanques ro-
manes LI, 1908. 

5 Ethn. X X I I I , 278, majd Saint-Julien de Brioude-i (sic !), ma jd Bride 
(282. 1.), vagy bride-i (285. 1.) kolostorról szól és nem is sejti, hogy az 
első újkori, a más ik középkori neve ugyanazon földrajzi helynek. L. Kari, 
Francia irodalmi tanulmányok. Budapest , 1912, 15. 1. és térképét. Buneberg 
(i. h. 157. 1.) okoskodása nem cáfolja meg Thomas (Ro, 1885, 579, 580 1.) fel-
tevését. 

0 Ethn. X X I I I , 286 : «Mailefer egy szerecsen bajnok». 
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lítható Toldi Miklóshoz.1 A kettő között található egyezés oly álta-
lános, hogy azt némi olvasottsággal és utánjárással sok más mondában, 
sőt a XVI. században Magyarországon jól ismert szövegben kimu-
tat h atj uk. 

«Előkelő származás s ezzel ellentétben mostoha körülmények közt 
való e lhanyagol t neve l te tés» 2 Hervi de Metz, Enfances Vivien, Flu-
rent et Octavian eposzoknak egyik jellemző motívuma. Florent, vala-
mint Hugue Capet mészárosokhoz szegődnek. A testvérviszály egyik 
legrégibb változata Cain története.3 Kődobás és rúdhányás jellemzi a 
Nibelungen-mondában Szigfrid, a spanyol románcokban Eoland erejét. 
Sámson fegyver nélkül semmisíti meg ellenfeleit.4 Toldi a legyőzött 
Mikola «fejét és marháját adá az asszonynak» (T. 155),5 épúgy, mint 
Guillaume d'Orange Ysoré fejét Bemard favágónak, akit a király meg-
jutalmaz.0 A Bibliát a XV. vagy a XVI. században Magyarországon 
minden iskolát végzett ember inkább ismerhette, mint délszláv köz-
vetítéssel Andrea dei Magnabotti ösztövér olasz eposz-kivonatát. Ha 
viszont a francia eposzokat tartjuk eredeti forrásoknak, azok se ha-
toltak el azon a tekervényes csatornán hozzánk. Wolfram von Eschen-
bach Willehalm címen feldolgozta Al.-1 (1216—1220), Ulrich von 
Turheim pedig Rennewartj&ba, (1250) beolvasztotta a Mon. Ren.-t.1  

A Bat. Loqu., amint előzőleg kimutattuk, még a legfelületesehb monda-
hasonlító eljárásnál se jöhet számba. A német eposzok tartalmának 
ismeretét a folytonos magyar-német érintkezés könnyebben ós jobban 
igazolhatná, mint a francia eposzokét a szerzetesek betelepítése. 

Ha Ilosvai elbeszélését elemeire bontva, a legtermészetesebb, egy-
más mellé sorolt eseményeket idegen, párhuzamos mondarészletek be-
hatásából magyarázzuk, alig marad belőle valami eredeti, az is csak 
ideig-óráig. Ez a próbaköve a mondahasonlító módszer helyességének. 
Az elhunyt Toldi Lőrinc egyik fia, György, az udvarnál nevelkedik, 
a másik Miklós, aki erős, vastag gyermek, húsz éves koráig a béresek 

1 Ethn. XXII I , 287 nyolc pontba foglalja a Nerb. egyezéseit ; azok 
közül három csak a francia eposzokban van meg. 

2 Ethn. XXII I , 287. 
а Mózes I, 4. 
4 Birák könyve 13—16. 
5 Szilátly Ilosvai-kiadásának (О. K. Budapest , 1907) verssorát jelzi. 
0 Ethn. XXIII , 283 : «Ennek megfelelő epizódot nem találunk sem 

az olasz regényben, sem a f rancia költeményekben», mintha a mondaszerző 
ép Benouart neve és nem képzelete után indulhatna. 

~ P. Piper, Wolfram von Eschenbach. S tu t tga r t (Kürscher 5, I), 277., 
283., 309., 348. 1. 

7* 
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között nő fel (T. 20 = Nerb.)1 Malomkőemelésben, rúdvetésben ki-
tűnik (T. 36, 4 0 = Nerb.). Megöl egy szolgát, elbujdosik, bátyja neki 
megbocsá t (T. 4-7, 5 3 = Nerb.) Laczfi Andrásnak nyomórúddal mu-
tatja az utat (T. 63.) Az elszabadult bikát megfékezi, mészárosnak 
áll be, azután a király konyháján szolgál (T. 73, 82, 87 = AL). Lajos 
király erejét csodálja és udvarába rendeli (T. 94 = AL). Miklóst anyja 
szeretettel bocsátja útra (T. 110). E g y cseh vitézzel á l l ki (T. 119 = 
Bat. Loqu.) ; a kihívás jele toll ( T . 127), megbirkózik a lovaggal (T. 142), 
fejét veszi és azt egy özvegynek adja (Г. 155 = Mon. Guill.). Kalandja 
akad egy fiatal özveggyel (T. 170), kirabolja egy herceg leányának 
s í r j á t (T. 197 = Bocc. Dec. П, 5). Prágában buzogányával megfenyíti 
a cseh királyt és udvarát (T. 209).2 Magára vonja a király haragját 
és három évig távol él az udvartól (T. 305 = Mon. Guill.). Német-
Ujhelyen barátruhában legyőz egy olasz vitézt (T. 312 = Mon. Ren.). 
Kassáról a budai gyűlésre jön és a csúfolódó apródokat megfenyíti 
(T. 34-1 = AL). Koponyája, kopjája Nagyfaluban látható (7. 393 = 
Mon. Ren.). Bészeges volt (T. 397 = AL), vagyont nem szerzett 
(T: 400.) 

Ez a mozaikszerű kép az eredménye a külföldi mondákkal való 
erőltetett összehasonlításnak. Az említett forrásokból kevesebb költői 
érzékkel, ügyetlenebbül a Toldi-moudát nem lehetett megszerkeszteni. 
Szerzője a jellemzőt, az érdekeset elejtette, többnyire banális voná-
sokat vett át. A mondák kopásáról, romlásáról dogmaként elfogadott 
tételt szokás erre idézni. Feltűnő azonban, hogy az állítólagos forrá-
soktól eltérő részletek érdekesek, sokszor Ilosvai korára jellemzők. 
Mindkét állítást néhány példa igazolja. A Nerb. Eenouartnak fegy-
verül egy dorongot ad, azzal üti agyon a pogányokat oly biztosan, 
hogy még szándékosan se hibázhatja el az ütést. Ilosvainál ennek 
nyoma sincs: Toldi «nyomtató rúd»-dal mutatja az utat (T. 60) ; 
Prágában buzogánnyal félemlíti meg a királyokat (71 273), azzal 
fenyíti meg a csúfolódó apródokat (T. 377) ; az olasz vitézt öklelő-
fával veti ki a nyeregből (T. 323, 395), ellenfelével kopját tör {T. 333). 
Toldinak nincs «speciális fegyvere», a buzogány, az öklelőfa a közép-
kori harcosok közönséges hadi szerszáma. A nyomtató rúd emelése 
erejét jellemzi ; a Benouart szerzője is azt a vonást akarja hősében 
kiemelni : egy fenyőszálat tépet ki vele a földből, az lesz állandó 

1 Csak egy párhuzamos helyre utalunk ; kiemeljük azt, ami az idé-
zett idegen mondákban nincs meg vagy aminek párhuzamba ál l í tható 
változata eddig n e m ismeretes. 

2 Couronnement Louis francia eposzban megvan a gyáva király és 
az erélyes hűbéres ellentéte. 



ILO SVAI TOLDIJÁBÓL. 101 

kísérője. Toidi harcban részt nem vesz, «nagy erejének nem sok 
hasznát látá» (T. 399), míg a hitehagyó Renouart a maga fajának réme. 
A csatlósok az ifjú szaracén óriást gúnyolják (Al.), míg az öreg Toldit 
az apródok csúfolják. A meseirodalomban számtalan példa van arra, 
hogy idegen nemzetek fiaiból és öreg emberekből gúnyt űznek.'1 Ilosvai 
magyarázója a lúdról való tréfának egyik magyar változatára is utalt 
(T. 374).2 Renouart Guibourcban, Guillaume feleségében testvérére 
akad, a király leányát meg feleségül veszi. Rossz költő lehetett az, 
aki vakon mellőzte ezeket a hálás motívumokat, ha ismerte. A szi-
geten folyó párbajnak számtalan középkori változata van ; a mondára 
nem jellemző, mert tényleges elterjedt szokásban gyökerezik (Bat. 
Loqu.) De a forgótoll mint a kihívás jele, Magyarországon a tö-
rökökkel való érintkezésre vall és Ilosvainál eredeti vonás. A seb-
hegesztő balzsamot nem vette észre a rossz orrú mondaszerző. 
A prágai kaland elbeszélése részletező, eleven, de ezt már nem is 
találhatta a költő abban a bizonyos mondában. Csak egy barátcsuhát 
tudott kölcsön venni a harmadik eposzból (Mon. Ren.). Toldi kopo-
nyáját és öklelőfáját azonban Renouard példáját követve, volt csak 
szabad mutogatni. Mily nagy tévedés itt átvételre gondolni, azt az 
újabb mondakutatással foglalkozó irodalom ismerői előtt szinte szükség-
telen fejtegetni. Emlékek, ereklyék tiszteletéből fakadt számtalan monda 
és sokszor idegen mondák fűződtek a múltba utaló tárgyakhoz. A bécsi 
kapun voltak emlékek Ilosvai előtt, de csak históriája nyomán vonat-
koztatták azokat Toldi Miklósra és azután két századon át őrizték 
vagy újakkal pótolták.3 Ezek a látható jelek megkönnyítik a monda 
lokalizációját és nem utalnak külföldről beszivárgott mondákra. 

Ha két különböző mondakört összehasonlítunk, nem szabad oly 
általános vonásokkal beérnünk, hogy mindkettőnek volt szeme, orra. 
E testrészek csak akkor szerepelhetnek, ha valami rendellenességet 
mutatnak. Polyphemosnak fél szeme,4 Guillaumenak fél orra (au courb 
nez), Cyranonak túlnagy orra van. Egyébként oly egyező, jellemző 
sajátságra kell akadnunk, melyre a véletlen vagy az elbeszélés ter-
mészetes menete nem vezethetett. Rosvai Toldijában ilyen az özvegy-
gyei való kaland és a sírrablás, de ezeknek forrását nem sikerült 
kimutatni.5 A Nerb. és a francia Renouart-eposzok szövegében egyenkint 

1 Ch.-Y. Langlois, La Société française au XlII-e siècle. Paris , 1904, 
311. í. 

2 Székely István Krónikája 219., 220. 1. 
3 Irodalomtörténet. I, 1912, 184. 
4 Binder I., Políjphemos a népmesékben. Ethn. XXIII, 78—93. 
3 Irо dalom tört. Közi. XVII I , 260. 
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néhány nagyon általános, sokszor mellékes motívumon kívül nincs a 
Toldi-mondával egyező vonás. 

De talán meg voltak az olasz ós francia szövegekben elszórt jel-
lemvonások egyesítve az olasz-francia nópmondában ? Eenouart azokkal 
felruházva a mondában soha, sehol sem élt. Népszerű volt az iroda-
lomban, sokszor utalnak majd az olasz, majd a francia változatokra, 
de ez még nem jelenti azt, hogy volt a szövegektől elütő népmonda.1 

A délszláv mondák feltevése, melyre semmiféle szöveg se jogosít, 
még cáfolatra se érdemes koholmány. A Benouart-eposzoknak a Toldi-
mondával felületesen egyező, de nem jellemző vonásait a magyar 
monda szerzője csak a meglevő szövegekből meríthette volna. Nem 
valószínű, hogy a betelepített premontreiek 2 úti ládájukban ép azokat 
hozták volna magukkal. Különben a francia eposznak oly részletes 
ismeretét feltételezzük a XVI. században Magyarországon, amilyen ma 
sincs meg.3 Helytelen az irodalomban feltűnő név egyezéséből kiindulva 
a hősre vonatkozó népmondát feltételezni és azt felületes összehason-
lítással egy más irodalomban élő alakkal azonosítani. Egységes Eenouart -
monda nem volt, annak megszerkesztése szemfényvesztő játék. Emlé-
keztet Müller Miksa és követői összehasonlító mythologiájára : a földön 
fa, forrás, a világűrben nap, üstökös, nem volt előttük biztonságban, 
mert helytelen etymológiából kiindulva, valamely istennel azonosították 
és mondát varrtak rá. Ez a módszer szórakoztató, de a tudomány 
körén kívül van helye. 

II. 

A külföldi mondákon kívül a Toldi-monda gyökereit a «magyar » 
mythologiában, a hitregében keresték. A népmesékben találtak több te-
kintetben egyező alakokat, de azok mind az Ilosvait követő korból 
valók.4 Jellemző, hogy szerzőiken kívül ezeket a magyarázatokat más 
alig fogadta el. Aki a kérdéshez hozzászólt, a régi elméleteket elvetette 
és egy újat állított helyükbe, mely csakhamar az irodalom lomtárába 

1 Pio Bajna és mások gyakran félreértet t feltevéseit cáfolta Ph. Au. 
Becker. Buneberg (г. h. 4. 1.) bevallja tévedését : «J'ai cru pendant long-
t emps que la geste Bainouard tout entière formait une unité poétique 
et folklorique ne t t ement définie» etc. 

2 Ethn. XXIV, 83. 
3 Ethn. XXI I I , 277- 289 feltevése főkép Buneberg idézett értekezé-

sének félreértésén alapszik. A Geste Rainouart a t á rgy vagy a főhős, a 
versforma, esetleg a szerző azonosságára vonatkozik, de nem bizonyí t ja , 
hogy a középkorban élő népmonda volt . 

4 Szilády (О. K. 1907) bevezetésében. 



ILOSVAI TOI.DIJÁRÓL. 1 0 3 

került. Nem akarjuk ezt a nagy gyűjteményt gazdagítani és nem fogjuk 
a «Toldi-monda zárnyitó vasfüvét» keresni. Azonban néhány elfogu-
latlan megjegyzést fűzünk Ilosvai históriájához ; talán azok egyeseket 
több óvatosságra intenek, mielőtt azt a bizonyos füvet tovább kutatnák. 

Toldi Miklósnak a külföldi mondavilágban nem akadt párja. 
Tegyük fel, hogy Ilosvai előtt nem volt magyar Toldi-monda sem, 
a nép nem ismerte, nincs nyoma a krónikákban. Az eddigi kutatások 
eredménye ezt a feltevést eléggé igazolta, de egyelőre nem akarjuk 
a sokszor hangoztatott axiómát elvetni : «Ilosvai munkáját valószínűleg 
népmondák alapján írta meg.»1 Arany János «Toldi szerelmé»-hez 
írt előszavában önmagáról mondja: «Monda nélkül pedig — vagyis 
legkisebb támasz nélkül a hagyomány vagy história részéről — egész 
epikai költeményt csak mintegy az ujjamból szopni, ha tudtam volna 
is, nem akartam.» A XYI. század vándorénekesét ez a kérdés kevésbbé 
aggaszthatta. Szerencsére Arany János is elejtette és megírta «Toldi 
szerelmé »-t monda nélkül. 

Ha Ilosvai mondát nem is hallott Toldi Miklósról, amint bevallja : 
«Az énekszerzők is feledkeztek dolgokban» (T. 12), marad még egy 
forrása, és az a történelem. Tanult, olvasott ember volt, ezt igazolják 
többi művei ; forrásaira rendesen maga is utal. Toldi Miklósról mondja : 
«Keveset olvasok róla krónikákban» (T. 10), amit az eddigi kutatások 
meg nem cáfoltak. Hogy pontosabban nem utalt, arra volt oka. Toldi 
Miklós neve nem költött, hanem történeti név: az oklevelekben em-
lített pozsonyi, később tiszántúli főispánnal azonosították. Ennél többet 
Ilosvai a történelemből róla meg nem tudott. Miért dicsérte erősségét 
és vitézségét vagy miért választotta ép Toldi Miklóst és nem Pobor 
Istvánt vagy Tar Lőrincet hősének, az talán kétséges marad. A his-
tória keletkezésének megértése csak azok előtt akadály, akik a 
költőtől minden egyéni elhatározást és képzelőerőt megtagadnának. 
A történeti elem néhány név, melyet okleveleken ma is olvashatunk. 
Toldi atyját és bátyját Ilosvai tévesen vagy önkényesen nevezte el ; 
ez előtte ép oly közönyös volt, mint az, a bihari vagy nógrádi csa-
ládból való volt-e.2 A talált adatok, főkép a születési óv nyomán 
korát pontosabban meghatározza : Miklós Károly és Lajos királyok 
kortársa volt, bár a német-újhelyi párviadallal már Mátyás korára 

1 Ethn. XXIII, 287. 
2 Ethn. XXIV, 193—195 egy oklevélre alapított feltevéssel okolja meg, 

miért alkalmazta Ilosvai a mondát a biharmegyei Toldiakra. A pre-
montreiek vagy a zarándokcsapatok szerepe a «Eainouart-féle hőskölte-
mény» (?) meghonosításában a tárgyismeret hiányából vagy Birkástól való 
átvételből eredt tévedés. 
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utalt. Fellépteti Lajos és IV. Károly viszályának egyik jelenetében, 
melynek részleteit a mesemondó képzeletével kiszínezte. Arany János 
ép annyi joggal szerepeltette Toldit a nápolyi hadjáratban. A név-
cserék, az anachronizmusok a történeti szellemben nevelt költó'nél ép 
•oly gyakoriak és senki se vonja kétségbe igazságszeretetét és a hagyo-
mányokhoz való ragaszkodását. 

Ilosvai Toldi nevén és néhány tévesen hozzáfűzött történeti ada-
ton kívül róla csak azt tudta, hogy erejéről, vitézségéről volt híres. 
Ezt a tételt akarta históriájával igazolni és ezért kalandokba, harcba 
keverte. Miklós erejével tűnt ki, annak köszönhette későbbi méltóságát, 
tehát alárendelt, mostoha sorból kellett kiemelkednie. Ereje sodorta 
hajba, gyilkosságba; hogy emberölő óriásnak ne tűnjék fel, jószívű-
ségét kellett dicsérni, ez biztosította a hallgatók rokonérzését. Bátyja 
önzése, anyja szeretete egyaránt a hősnek mentségéül szolgált. Ilosvai 
a XVI. század magyar világából vette a többszörös erőpróbát : Toldi 
az utat Laczfinak nyomtatórúddal mutatja, egy «pokol-fene bikát» 
a vágóhidra vonszol, a cseh vitéznek tollát küldi, őt legyűri és fejét 
veszi. A virtuskodást a költő nem fokozhatta ; a história asszony 
nélkül nem lett volna elég érdekes : Toldira vonatkoztatta és rimbe 
szedte a budai özvegy és a sírrablás valahol olvasott vagy hallott 
adomáját. De még itt sem feledkezett meg tételéről : az elsőben Toldit 
ereje juttatja nevetséges helyzetbe, a másodikban az szabadítja ki 
kétes kalandjából. Toldi még kétszer adja erősségének tanújelét. Mint 
ismeretlen ifjú a cseh lovaggal való párviadalban tűnt k i ; háromévi 
száműzetéséből visszatérve, álruhában győzi le az olasz vitézt. A hely-
zet azonos, de Ilosvai érti a módját, mivel teheti előadását változa 
tossá. Toldi ereje agg korában se fogyott meg : «köntösujjal», melyben 
buzogány volt, agyonvert három csúfolódó apródot. Csak az ital volt 
nála erősebb ; mivel «reménysége boritalban vala», nem ért meg nagy 
kort. 

Az elbeszélés világos, a főmotivum élesen kiemelkedik : egy erős, 
vakmerő ember históriája. Az események nem folynak egymásból, de a 
fokozás, a művészi szerkesztés nyoma nem tagadható. Az idegen mondák 
felületes ismeretétől vagy a modern elbeszélések olvasásától elhomályo-
sult szem lát a históriában szakadozottságot, zavarosságot. Se a monda, 
se a történelem nem ad az összehasonlításra alapot, a Toldi-mondát 
csak mint Ilosvai szellemének termékét bírálhatjuk. Hőséről a tör-
ténelemből csak annyit tudott, amennyit néhány oklevélen talált, 
melyek valószínűleg már mind ismeretesek. Archaizmusnak előadá-
sában alig van nyoma, pedig az élő hagyományt ez jellemzi. A költő 
a királyi udvart nem igen láthatta, annak leírása banális es a me-
sébe illő. Jól ismeri a falusi életet, a béresek, a mészárosok, mester-
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ségét. A nyomtatórúd emelése, a bika megfékezése, a száz aranynak 
kenyérbe rejtése : ezek néhány sorban oly találóan festett képek, 
hogy azokon meglátszik a szemlélet, a személyes tapasztalat. Ha 
Toldinak alakja «nemzeti hőseinktől egyben-másban elütő»,1 ha 
nevetséges helyzetekben tűnik fel, az is Ilosvai eredetiségére vall, 
nem idegen behatásra. 

Ilosvai a históriát ép úgy költötte-e, ahogy elemzésünk mutatná, 
azt nem állíthatjuk. De semmi akadálya sincs annak, hogy az így 
is keletkezhetett. Az énekmondó több vagy kevesebb adatot találhatott, 
amire a további kutatás rávezethet ; egyéni vagy helyi vonatkozások-
ból megtudhatjuk, miért tekintette Toldi Miklóst az erősség és bá-
torság mintaképének. Ezen túl a forrás nyomozásánál alig jutunk. 
Toldi népszerűségét iiosvainak köszönheti, régebben monda hőse nem 
lehetett. Ilosvai eredetiségét oly régebbi XVI. sz.-i magyar vagy latin 
szöveg cáfolná, mely egyesítené Toldi Miklós históriájának lényeges 
mozzanatait. Amíg ilyen szöveget nem olvashatunk, bele kell törőd-
nünk a legtermészetesebb és azért nehezen elfogadható igazságba : 
Toldi Miklós mondáját és históriáját Ilosvai szerezte. 

K A R L L A J O S . 

1 Szilády i. m. 14. 
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A Zrinyiász neve. 

Zrínyi, a költő, nagy hőskölteményének nem adott magyar nevet. 
Munkáinak 1651-iki kiadásában a felirat latin : Obsidionis Szigethianae 
Pars Prima. Innen van, hogy annyi néven idézik ; Ráday Gedeon Sziget 
vára veszedelme nevet ad neki ; Csokonai körülírja ; az Ujabb Nemzeti 
Könyvtár kiadásában Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc Szigeti Veszedelem 
címet adnak neki ; i t t-ott olvasni a Sziget Ostroma nevet is s ez volna 
mind a költemény eredeti címének, mind pedig tartalmának legjobban 
megfelelő név. Legközkeletűbb azonban a Zrinyiász. Nyilvánvaló, hogy e 
név megalkotója előtt ott lebegett az Iliász és Aeneis neve, mely tömérdek 
lat innyelvű humanis ta és nemzeti nyelvű klasszicizáló eposz címének 
keresztszülője lett. Zrínyi hőskölteményének tudtommal Kazinczy Ferenc 
adta ezt a nevet, híres és nagyhatású 1817-iki kiadásában. Az előszó után 
külön lapon (7. 1.) olvassuk a c íme t : «A' Zríniász (így!), vagy Az ostrom-
lott Sziget.» A 10. lapon és a II . kötet 4. lapján i s : «A' Zríniász.» Ilyen 
•iász, -iás, -eis végű hőskölteménycím azonban már a Zrínyiász előtt is 
volt irodalmunkban. H a nem csalódom, a sort Péczeli József : Henriás-a 
kezdi meg (1786) a francia Henriade latinosított fordításával; egy évre rá 
adja ki Pálóczi Horvá th Ádám a Hunniás-t (1787) (úgy tudom, hogy a 
XVII I . század elején volt már egy latinnyelvű Hunnias is) ; Perecsenyi 
Nagy László 1804-ben Orodias-1, 1816-ban Galliás-1, 1817-ben Heroineis-1 
ad ki ; 1817-ben ismét Pálóczi Horvá th Ádám egy Rudolphiás-1. E ne-
veket még szaporítani lehetne, de nem szükséges, mert látnivaló, hogy a 
Zrinyiász-плк hány elődje volt. Nekem azonban a görög-latin tógás Zrínyi 
nem tetszik és sokkal szívesebben lá tnám, hogyha a már közkeletű Szigeti 
Veszedelem, vagy az egyetlen kifogástalan Sziget Ostroma címet hasz-
nálnék az irodalomtörténetben. 

TOLNAI VILMOS. 

Kazinczy Ferenc és a Kártigám. 

Eddig úgy tudtuk, hogy i rodalmunkban Toldy Ferenc volt az első, aki 
Mészáros Ignác Kárt igámjáról , a maga korában közkedveltségnek örven-
dett emez első magyar nyelvű regényről 1867-ben azt írta, hogy az nem 
eredeti, hanem «németből tétetett ál tal .»1 

1 A magyar költészet tört . •>. kiad. 445. L 
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Most azonban helyesbíteni kell eddigi tudásunkat , mert a sárospataki 
főiskolai könyvtárban olyan adatok kerültek napfényre, amelyek kétség-
telenül igazolják azt, hogy Toldy előtt több évtizeddel már Kazinczy 
autopsia alapján megállapította, hogy Mészáros Kártigámja n e m egyéb, 
mint egy álnevű (Menander) szerző «Der unvergleichlich:schônen Tûrckin» 
című, 1723-ban Frankfurtban és Lipcsében megjelent regényének for-
dítása. 

Kazinczy már sárospataki deák korában ismerte és olvasta Mészáros 
Kártigámját. Némely diáktársai nagy gyönyörűséggel olvasták a szerinte 
•fesz és pöf cifráitól dagadozó könyvet«, de ő társainak gyönyörködései-
ben, — bár «nem volt szebben í r t magyar könyv, nem volt inkább gyö-
nyörködtető román széles e világon», — nem talá l t semmi mulatságot . 
Meg is mondta nekik őszintén, hogy : «Kártigámot sem alkotása, sem 
dagályai s a haszontalan cifra m i a t t szépnek nem ismerhetem.» Azt azon-
ban beismeri Kazinczy, hogy : «a Kártigám olvasása támasztá fel legelső-
ben lelkemben azt a gondolatot, hogy lessem, mennyiben alkalmas már 
a magyar nyelv azt adni, amit m á s nyelvek adhatnak.« 1 

Ugyancsak m á r sárospataki deák korában, 1778-ban megvolt könyvei 
között Menandernek ma már a legnagyobb r i tkaságok közé tartozó regé-
nye. A címlap előtt levő s egy török nőt ábrázoló rézmetszet há t lap jának 
felső jobb sarkában ugyanis Kazinczy eme följegyzése olvasható : 

nFr. v. Kazintzy. 778.» A könyv előtáblájának belső lapján pedig 
Kazinczy következő, 1803-hól való, szintén sajátkezű, eddig ismeret len 
följegyzése látható : 

г Nagy becsű ritkaság. Ez az a' német Román, a' mellyböl Mészáros 
Ignátz a' maga KARTIQÁM-ját fordította, meg nem vallván sehol, a' 
mennyire ugyan tudom, hogy az fordítás. — Er-Semlyin, Biharban, 
Febr. 4-dikén 1808. Kazinczy Ferenci.» 

A címlap alsó szélére is odajegyezte, hogy: « Mészáros Ignátz ebből 
fordította a' maga Kartigám-ját.» A rézmetszet a lat t áll a könyv egyik 
előző tulajdonosának neve, ekképen : « /. Sz. Péteri 1135.» E névre Kazin-
czy a maga nevét («Kazinczy Ferencz. 1803.») jegyezte oda. 

Ez a 8r. alakú, 375 lapra ter jedő, teljesen ép állapotban levő, eredeti 
félbőrkötésű, Kazinczy-használta példány, melynek hátán, a második és 
harmadik borda között aranyozott nyomással e rövidí tet t cím áll : CAB-
TIGA GESCHIC , — jelenleg a sárospataki ref. főiskolai könyvtár tulaj-
dona. Könyvtári jelzete: «H. H. 403.» 1807-ben, a Kazinczy könyvtárával 
és metszetgyűjteményével együtt vétel útján került a főiskola bir tokába. 2 

1 Pályám emlékezete. Abafi-féle kiadás. Budapest, 1879. 243—244. 1. 
- Heinrich Gusztávnak 1880-ban még nem volt tudomása arról, hogy 

a Kártigám német eredetije megvan a sárospataki könyvtárban. «A néme t 
regény — úgymond — oly ritka», hogy «hazánkban tudtommal egyet len 
példánya sem található.» A berlini királyi könyvtár példányát használ ta . 
(Kártigám kiadásához írott bevezetése. 22. 9. 1.) A pa tak i példányra Szi-
nyei Gerzson ü r . tanácsos, sárospataki ny. akad. t aná r úr tett figyel-
messé. 
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Kazinczy könyvtárának a sárospataki könyvtári kézirattárban 662. 
szám alatt őrzött, magától Kazinczytól 1807-ben n a g y gonddal készített , 
kiadásra váró katalógusában, a 225.-ik lapon, 74. sorszám alatt, közvetle-
nül a német regény címe után, a következő eddig szintén ismeretlen föl-
jegyzés olvasható : 

«NB. Ignatius Mészáros, auctor históriáé Kartigám kisasszony' törté-
netei etc. Posonii apuci Landerer circa 1770. editae,1 non est confessus, 
se f'abulam ex germanica fecisse hunguricam. Vertit illám ex. hoc Me-
nandri pseudonymi opere. — Liber non tantum non obvius, sed si guis 
alter, certe in rarissimorum numero ponendus.» 

Kazinczy e katalogusbeli latin jegyzete ta r ta lmi lag teljesen azonos a 
német eredeti előtáblájának belső lapjáról fentebb közölt magyar nyelvű 
följegyzéssel, azzal a különbséggel, hogy a latin szövegben Menandert ál-
nevű (pseudonym) szerzőnek ta r t ja . 

Kazinczy fent i följegyzéseinek régebbike 1803-ból való. E szerint tehát 
ő Toldynál 54 évvel előbb megállapította, hogy a Kár t igám németből van 
fordítva. De még ennél korábbra is visszavihetjük a Kazinczy megállapí-
tását . Nevezetesen 12 évvel előbbre, vagyis 179l-re. Kazinczy ugyanis , 
mikor Földi János Magyar Grammat iká já t kéziratban olvasgatta, kitörölte 
Földinek a Kár t igámról szóló ama sorait, melyekben e regényt « Original -
nak írta.» «Hogy Kártigámról eggy soromat ki t ö r l ö t t é l — ú g y m o n d Földi, 
Kazinczyhoz 1791 június 11.-én í rot t levelében — tökéletesíteni kívánó jó 
szívedet betsülöm . . . Ezen tévedés, hogy azt Originalnak írtam, ollyan 
tévedés, mellyet tellyességgel nem szégyenlhetek, m e r t valymi r i tkaság és 
tsak történet azt tudni , a' mit ebben tőled tanulék.» Levele további sorai-
ban azt a véleményét fejezi ki, hogy maradjon m e g a Grammatikában a 
Kártigámról í rot t szöveg úgy, ahogy ő fogalmazta, de csillag, vagy valami 
jel alatt «Nota képpen» fogja odacsatolni a Kazinczy «szép jegyzését igen 
rövideden » a maga neve alatt, i lyen formán : «Azólta tudom, eggy Kedves 
Barátomnak világosításából, hogy Kartigam n e m eredeti Munka, kinél 
illy en 's illyen könyv 2 etc. ta lá l ta t ik stb.»3 

A M. Nemzeti Múzeum Orsz. Széchenyi-Könyvtárának méltóságos 
igazgatósága kérésemre szíves volt kikölcsönözni Földi Magyar Nyelv-
könyvének «Quart. Hung. 984.» sz. alatt őrzött «A' Versírásról» című 
részét (a Nyelvkönyv 121 —185. lapjai. Földi sa já tkezű kézírása), amelynek 
154.-ik lapján, a XLI I I . §. «Románok»-ról szóló részletében lá tha tók a 
Kazinczytól ki törölt , itt dőlt betűvel szedett alábbi sorok. «Legelső emlí-
tés t érdemlenek — írja Földi — az Eredetiek [t. i. Bománok], millyenek : 
N. Mészáros Ignácz Kártigámja, eggy 7öröknek lenni vélt Magyar Kis 
Asszony (Kártigám, a' betűknek által tételekkel: Margitka), melly már 

1 A magyar Kártigám nem volt meg Kazinczy könyvtárában. Azért 
í r ja emlékezet u t á n a kiadás évszámát. A sárospataki könyvtár példányát 
olvasta. 

2 T. i. a német eredeti. 
3 Dr. Váczy : Kazinczy levelezése. II . k. 208 -209. 1. 
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három ízben is kinyomtattatolt. T. Professor Dugonits András Etolkája, 
más igen ri tka Magyar Kis Asszony, melly is most másodízben nyomtat-
tatik, két valóságos Remekjei a' Románoknak.» Érdekes, hogy Földi a 
Kazinozyhoz írott levelében tervezett, fentebb idézett jegyzetet, nem tudni 
mi okból, nem iktatta oda kéziratának eme Kazinczytól kifogásolt és 
helyesbíteni ajánlott szövegezéséhez. És a Kárt igámot sem sorozta be a 
következő sorokban említett, fordított románok közé. A helyesbítés eszköz-
lését Földi, úgy látszik, akkorra halasztotta, mikor majd munká ja sajtó 
alá kerül. 

Toldy, fentebb említett munkájában (445. 1.) megnevezi ugyan a for-
rást, amelyből Mészáros fordított, de kissé hiányosan, mert csak az ál-
nevű szerzőt, a munka kiadási helyét és idejét említi . Címét nem közli. 
Heinr ich Gusztáv ezt a körülményt, meg azt mérlegelve, hogy Toldy «a 
magyar és német földolgozás viszonyáról nem szól» s «hogy az eredetire 
egyáltalában nem reflektál» : nem adhatot t választ erre az önmaga által 
föltett há rom kérdésre : «Toldy e megjegyzést («Az álnevű szerző Menan-
dernck nevezi magát s munkája Frankfur tban és Lipcsében jelent meg 
1723-ban.») honnan vette, vájjon ismerte-e a regény német eredetijét, ösz-
szehasonlította-e a magyar müvet az eredetivel.»1 

Új adataink fölhasználásával azonban legyen szabad megkísérelnünk 
e kérdésekre megfelelni. 

1. Véleményünk szerint Toldy a Kárt igám forrásáról : az álnevű szer-
zőről,2 műve kiadási helyéről és idejéről szóló megjegyzését, épúgy mint 
Földi János, Kazinczytól kapta. És pedig vagy levélbeli értesítés ú t j án 
(1822-től; eddig ismert leveleikben a Kárt igám forrásairól nincs adat.), 
vagy pedig 1828.-iki egymással való személyes megismerkedésük után, 
élőszóbeli közlésből. 

2. A második kérdésre, hogy t. i. ismerte-e Toldy a regény német 
eredetijét ? — igennel felelhetünk. És pedig a Kazinczy-féle példányt. De 
nem akkor volt ez kezei között, mikor még a Kazinczy birtokában volt 
(1807-ig), hanem jóval azután, mikor már a sárospataki főiskolai könyv-
tár tulajdona lett. Toldy, a sárospataki könyvtári emlékkönyvben olvas-
ható följegyzése : t szerint, 1856 szeptember hó 26., 27. ós 28-án, továbbá 
október elején 4 búvárkodott itten s bizonyosan ekkor volt kezében a Ka-
zinczy följegyzésével ékeskedő német eredeti. 

3. Toldy a Mészáros fordítását bizonyosan összehasonlította a német 
eredetivel. Minden bizonnyal Sárospatakon, hol mindket tő kezeügyében 

1 Egyet . Phil. Közi. I I I . évf. 1879. 44. 1. A Kártigámhoz írott bev. 
8. lap. 

2 Kazinczy 1807-ben a szerzőt, min t fentebb láttuk, a sárospataki fő-
iskolának eladott könyvek katalógusában pseudonym-nek nevezi. 

:1 A följegyzés egész terjedelmében így hangzik : «Toldy Ferenc M. K. 
Egyetemi Könyvtár Igazgatója és M. Acad. Titoknok 1856. Sept. 26. 27. 
28. nagy tanúsággal és hálával használta a hazafiúi áldozatosság és tudo-
mányszeretet e magasztos intézetét.» 

4 Danielik : Magyar írók. II . 326. 1. (Erdélyi János cikke). 
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volt. Hogy «a m a g y a r és német földolgozás (Heinrich szerint Menander 
regénye egy francia művön alapszik) viszonyáról nem szól s hogy az ere-
detire egyáltalában nem reflektál», annak, szerintünk, az lehet az oka, 
hogy állítását (t. i. hogy a Kárt igám németből tétetet t által) nem tar tot ta 
szükségesnek okadatolni, bővebben fejtegetni. Elégnek tartotta az ered-
m é n y közlését. 

Eredményül megállapí that juk, hogy Kazinczy Toldy előtt már 76 év-
vel (1791-ben) felfedezte, hogy a Kár t igám németből fordított regény s az 
ő megállapítása, Toldy közvetítésével (1867.) ter jedt el irodalmunkban. 

HARSÁNYI ISTVÁN. 

Toldi Szerelmének forrásaihoz. 

Lajos király, mikor álruhában Rozgonyi Pálnál időzik, ezt ír ja fiúsító 
levelében (Toldi Szerelçie I. E. 33. verssz.) : 

«Rozgonyi Piroska, Rozgonyi Pál lánya, 
Fiú gyanánt lészen apja vagyonába' 
Egyetlen örökös, u ra mindenének, 
Dísze, fentartója a Rozgonyi névnek.» 

Szinnyei Fe renc «Arany Toldi Szerelmének forrásai» c. ta r ta lmas 
értekezésében erre a helyre vonatkozólag azt írja, hogy a fiúsítás Arany 
leleménye. Említ i , hogy Szilágyi Is tván egyik levelében (1851 júl. 5.-én 
kelt) két konkrét adatot közölt Arany Jánossal annak igazolására, hogy 
Lajos csakugyan fiúsított saját felelősségére, a törvény félretételével. Mint 
Szilágyi említett levelében olvashatni, az egyik adat Szikszai Péter mes-
ter leányára, a más ik János főajtónálló leányaira vonatkozik. Rozgonyi-
lány fiúsításáról azonban nem szól Szilágyi, akinek nem is volt más célja 
a két adat felkutatásával és közlésével, minthogy a hasonló esetek az 
epikai hitel szempontjából erősítsék a Lajosnak tulajdonított — voltaképen 
törvénytelen cselekedet valószínűségét. 

Arra, hogy m é r t szerepelnek épen a Rozgonyiak az eposzban, Szinnyei 
értekezése sem terjeszkedik ki. Pedig ez a szerepeltetés sem történt egé-
szen alap nélkül . A történeti hűség követelményeinek ugyan már avval 
is eleget tett Arany, hogy olyan család sorsával foglalkozik költeményé-
ben, mely I. La jo s király idejében élt és virágzott , sőt egyenesen neki 
köszönhette ú jabb emelkedését. (Rozgonyi László 1350-ben I. Lajos király-
tól ius gladii-t k a p o t t : Budai, Polg. Lex. I I I . к. 187. 1.) De az epikai 
hi te l fanat ikusának ez nem volt elég ; volt neki adata épen egy Rozgonyi-
leány fiúsítására is. Ezt Budai Ferenc Polgári Lexikonában olvasta, abban 
a könyvben, me ly oly jelentős helyet foglal el a Toldi Szerelme forrásai 
között. A fiúsító király itt is Lajos , de nem I., hanem II. Lajos. Az illető 
hely különben így szól (III. к . 210. 1.) : 

tRozgonyi István . . . . A' több Rozgonyiak vagy áltáljában, vagy 
legalább férjfi m a g nélkül hagyván i t t e' világot, rólok igen sok jószág 
szállott erre az Istvánra. Kétszer házasodott . . . . Első házassága három 
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magzatokkal lett ugyan gyümöltsös, de azok közzül csak az egy Kata l in 
ért annyi időt, hogy Etsedi Bátori Andráshoz mehete t t férjhez.» Második 
feleségétől született leánya «élete első virágjában elhervadt. így aztán 
azon kezdett gondolkodni, miképpenn szállíthassa bi r tokát maga leányára 
's vejére, Bátori Andrásra, mellyek az ő halála u tánn , az ország törvénye 
szerént, a Királyi Fiskusra volnának maradandók. Addig esdeklett há t 
II. Lajos Király előtt, míg az neki 1510. eszt. megengedte, hogy leányára 
's vejére ha t várakat hagyjon.» 

Minden valószínűség szerint ide vezethető vissza, hogy Arany épen a 
Bozgonyi-család fiúsítási ügyéről szól eposzában. Ezt a nevet ta lá l juk 
különben már a Daliás Idők-ben is, mely 1851-ben, a Losonci Phoenixben 
jelent meg, tehát ugyanazon évben, melyben Szilágyi levele kelt. Nyilván-
valónak látszik tehát , hogy a fiúsítás ötletét, vagy legalább annak a Boz-
gonyi-névhez kötését Arany a Polgár i Lexikonból vette. Az aggodalmas-
kodó Szilágyi István aztán utólag szolgált az igazolással, kimutatván ada-
taival, hogy ilyen, törvény ellen való cselekedet fényleg kitelhetett I . La-
jos királytól is. 

SZKMKŐ ALADÁR. 



IKODALOM. 

Katona Lajos irodalmi tanulmányai. I—II. kötet. Budapest, 
1912. 405. és 417. 1. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. 

«Beöthy Zsolt és Vargha Gyula urakat illeti meg első sorban az érdem, 
e két kötet megjelenéséért. Az ő eszméjük volt, hogy Katona La jos szét-
szórtan megjelent tanulmányai összegyűjtessenek, az ő a jánla tukra hatá-
rozta el közrebocsájtásukat a Kisfaludy-Társaság». Ezt irja Császár Elemér 
a két kötetes kiadvány Utószavában s vele együt t mi is valljuk a neve-
zettek ebbeli érdemét. Köszönet a Kisfaludy-Társaságnak is, hogy össze-
gyűjtve, könnyen hozzáférhetővé s szélesebb ha tá s ra alkalmassá teszi egyik 
legnagyobb tudósunk hagyatékát s köszönet Császár Elemérnek is, ki a 
kegyelet melegségével írta meg a kiadvány elé az elköltözöttnek vonzó s 
adatokban bővelkedő életrajzát s kiválogatta és jegyzetekkel lá t ta el a köz-
lésre alkalmas anyagot. Az első kötet elején közölt arcképről a néhai 
tudósnak emlékezetünkben még híven élő képmása néz reánk s meghatva 
nyitjuk fel a könyvet, egy gazdag, s tőlünk az élet derekán, gyiimölcsö-
zése legszebb idején elszakított szellemnek bőséges magtárát. 

Az első kötet Folklore c ímen teszi közzé Katona Lajos n é h á n y alap-
vető nagy tanulmányát (A népköltés a néplélektan tárgykörében ; A nép-
mesékről ; A magyar népmeséről szóló irodalom ; A mesovizsgálat legkö-
zelebbi feladatairól, Magyar nópmese-typusok) s némely részletkérdéseket 
tárgyaló folklorisztikai dolgozatát (Két magyar Cymbeline-mese ós roko-
naik ; Ludas Matyi ; Az Akastyán-hegyről ; A kedd asszonya). A második 
kötet ta r ta lma két cím alatt oszlik meg : Irodalomtörténet, Mythologia az 
egyik csoport s ez közli az összehasonlító irodalomtörténet feladatai címűn 
kívül a magya r irodalomtörténetet is közelebbről érdeklő öt nevezetes 
tanulmányt (a Gesta Eomanorum ; Temesvári Pelbárt példái ; Hrotsui tha 
Dulcitiusának régi magyar fordí tása ; Petrarca bűnbánó zsoltárai a Feste-
tics-codexben ; Túlvilági látomások codexeinkben), a magyar mythologiai 
tudományhoz alapvetésül szolgáló két nagy értekezést (Myth, i rányok és 
módszerek ; A magyar myth , irodalma) s még két összehasonlító iroda-
lomtörténeti dolgozatot (Bégi gyöngyök ú j foglalatban ; Shakespeare Cym-
belineje). A másik csoport : Folklore-Kalendárium címen egyesít tizen-
három kisebb cikket, melyek lapokban (Pesti Napló, Hazánk, Köztelek. 
Élet) jelentek volt meg 1893, 1894, 1895-ben s bizonyos kalendáriumi 
napokhoz fűződő népszokásokat vezetnek vissza vallástörténelmi forrásaik-
hoz. (A húsvét i bárány ; Fagyos szentek ; Mikulás, Krampusz et Cie ; 
A karácsonyi ünnep történetéhez ; stb.) Az összefoglaló c ím magától 
Katona Lajostól származik. «Katonának ugyanis — írja a kiadó — az 
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volt a terve, hogy e cikkek fölhasználásával — egy teljes folklore-ka-
lendáriumot szerkeszt, amelyben az egyes nevezetesebb dátumokra vonat-
kozó népszokásokat, hiedelmeket és babonákat nap tá r i rendben összeállítva 
leírja és megfejti . A hiányzó cikkek megírása elmaradt.» Tervrajzát azon-
ban két ízben is elkészítette Katona, s a kiadó e tervezeteket közli is az 
első kötet végén. Ez a rész valóságos novum, hiszen a mondott helyeken 
eldugva lappangtak e kedves kis tudós-miniatűrök s e sorok írója bizo-
nyára nem az egyetlen, aki most, e kiadványban vesz róluk tudomást 
először, nagy gyönyörűséggel. Katona Lajos irodalmi munkásságának az 
aprólékosságig pontos és részletes bibliográfiái táblázata ( I I : 375—392. lapig), 
Jegyzetek és kimerítő Névmutató fejezik be a kitűnő kiadványt. A bevezető 
életrajzról megjegyzendő, hogy nem azonos szerzőnek Katona felett mondot t 
emlékbeszédével : az emlékbeszéd csak kivonata e terjedelmesebb életrajznak. 

Ami az egyes cikkek közlése módjá t illeti, a kiadó, ahol csak tehette , 
Katona kézipéldányainak a szövegét, s általában az újabb változatot kö-
vette. Katona u. i. á t javí tgat ta régi cikkeit, s a kiadás, igen helyesen, ez 
át javított szövegeket közli. Különösen erősebb átalakításon ment át Katona 
egyik legkorábbi tudományos dolgozata, az Ethnographia, Ethnologia, Folk-
lore elírni (1890); átdolgozott alakjában is megjolent m á r A népköltés a 
néplélektan tárgykörében címen, a Budapesti Szemle 1910,-i évfolyamában. 
A kiadás csak az utóbbi változatot adja, de a nevezetesebb eltéréseket 
gondosan közli a jegyzetben, hogy a réginek némely fontosabb megálla-
pításai ne menjenek veszendőbe. Hasonlókép közli azon jegyzeteket is, 
melyeket A népmesékről szóló tanulmányához csatolt, megjelente óta, a 
megboldogult. A Magyar Népmese-typusok hárommal (XVII—XIX.) meg-
szaporodva látnak most napvilágot a hátrahagyott kéziratok felhasználá-
sával. A túlvilági látomások códexeinkben c. dolgozat sem a nyomtatot t 
szöveg, hanem egy annál teljesebb fogalmazvány a lapján jelenik meg 
ezúttal. A jegyzetek mindezen eltérésekről értesítenek. (Jegyzetekről lévén 
szó, egy — nyilvánvalóan — sajtóhibára itt hivom fel a figyelmet. Az 
1894 ápr. 5.-i dátum, vagy a szövegben — 1 : 323. 1., vagy a jegyzetben — 
1 : 405. 1. — hibás.) 

Majdnem teljesen elősoroltam fentebb a kiadott cikkek címeit. Mennyi 
gazdagság csak ez is ! De mennyinek kellett még elmaradnia ! A kiadó 
keze kötve volt, válogatnia kellett. S ha már nem közölhetett mindent, 
választását helyeselnünk kell. Mellőzött nagyobb tanu lmánya i (Temesvári 
P. példái ; Sz. Katalin legendája, stb.) önállóan is megjelentek s könnyen 
megszerezhetők ; a szépszámú kisebbeknek pedig, kivált amelyek kódex-
irodalmunk forrásait kuta t ták fel, maradandó értékük eredményeikben van 
s a szaktudomány dolga, hogy megjelenésük helyén szükség esetén fel-
keresse s módszeres iskolázás céljaira kiaknázza. Ez a kiadvány azonban 
nem a szaktudomány céljait tar t ja szem előtt, bár szükségképen szolgálja 
azokat is. A kiadó a müvei t laikusokra, a nagyközönségre gondolt. Én 
ugyan azt hiszem, hogy a nagyközönség, ha kezébe kerü l e súlyos két 
kötet, annak jelentékeny részét, amint legalább egy tanu lmányra vonat-
kozólag a kiadó is sejti, csak átlapozásra fogja méltatni ; s bár arról is 
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meg vagyok győződve, hogy tudós művek kiadásába a nagyközönség szem-
pontjai t nem kellene belekeverni : ezúttal nem látom káros következmé-
nyét e szempont kitűzésének, h iszen Katona Lajos tól nem lehet összevá-
logatni olyat, aminek szaktudománybeli értéke ne volna, s másfelől, mint 
e kiadvány is igazolja, lehet összeválogatni olyat, ami a szakbeli specia-
listák körén jelentékenyen túlhaladva, szélesebb körű tudós közönséghez 
is jótékonyan szólhat. Tudós közönséghez, de n e m az ú. n. nagyközönség-
hez. Nemcsak a folklorista, nemcsak az összehasonlító litterátor, hanem 
a nyelvész, a történet -—, sőt a természettudós, a pszichológus, a bölcsész, 
a theológus is bő okulást szerezhet e kiadott művekből. Ily egyetemes 
tudós-érdekénél fogva kivált az első kötet anyagá t tartom szerencsésen 
összeválogatottnak, mert az foglalja magába a népköltészetre s főleg a 
népmesékre vonatkozó alapvető s nagy elméleti távlatokra ki tekintést 
szerző tanulmányokat . 

Természetes, hogy Katona tudományos munkásságának e két kötetből 
kialakuló képe nem lehet teljes, hiszen nagy jelentőségű tanulmányok 
egész sora hiányzik belőle s fogyatékos épen az a tanulmánycsoport , a 
magyar irodalomtörténetieké, mely Katona tudományos munkásságának 
utolsó szakaszát jellemzi. De hogy e kép *iemcsak teljes, h a n e m eléggé 
jellemző sem volna, amint a kiadó szerényen állítja, nem mondhatnók. 
Katona egész tudományos természete, módszere és iránya, bármely terü-
letre vetődik is, sokkal egyneműbb, semhogy reá, hacsak kiragadot t rész-
leteiben is, jellemző ne lehetne. Az igaz, hogy a két kötet belső arányai 
nem tüntet ik fel híven, mennyiségileg, Katona tudományos munkájának 
szakok szerint való megoszlását : a folklore e kiadványban túl teng az iro-
dalomtörténet rovására, — mindamellett , ami i t t közölve van, az mind 
egyaránt jellemző, hű ismertetője a ki tűnő tudósnak s a folklorisztikai 
tanulmányokból bő aratás ju t az irodalomtörténetnek is, mely pl. Katoná-
nak a népköltészet körébe vágó meghatározásait többé nem hagyhat ja 
figyelmen kívül. Jellemző adatokkal szolgál e két kötet annak a megis-
merésére, vagy legalább megsejtésére is, ami t a tudomány objektivitása 
rendesen eltakar, ami pedig épen ily nagyarányú tudósban érdekel ben-
nünket különösen : értem az egyéniséget, azt az emberi lelket, melynek 
legnemesebb törekvései ta lá l tak kielégítésre a tudós foglalkozásban. A költő 
mikor műveket alkot, egyszersmind önmagát is kifejezi : a tudós azonban 
nem, vagy csak véletlenül, s annál kevésbbé, mennél igazibb, mennél 
exaktabb, mennél filológusabb tudós. Mindamellett önkénytelenül is kerül-
nek müvére bizonyos jelek, melyeken át egyéniségére, erkölcsi felfogására, 
világnézetére nyílik bepil lantást engedő rés. 

Elég szép számmal idézhetnénk e két kötetből is Katona egyéni jelle-
mét feltáró sorokat. Megsejtenők belőlük a múlthoz, s kivált a keresztény 
középkor hagyományaihoz némi költői romanticismussal vonzódó vallásos 
kedélyt, az életnek minden jelenségével szemben kritikai éberségű élet-
bölcselőt, a sok csalódáson és küzdelmen átment, mély érzésű, de soha-
sem szentimentális férfiút, s megismernők a magyar hazafinak legfelsőbb 
rendű típusát, nem azt a hangos kérkedőt, kivel tele van politikai köz-
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terünk, nem is azt a kenetest, ki nemzeti jelszavak hangoztatásával önnön 
boldogulása út ját egyengeti : hanem a nagyműveltségű, fáradhatat lan ön-
feláldozású munkás embert, a «kiművelt emberfő»-t, aki, midőn szaktudo-
mánya filozófiai mélységeibe ereszkedik alá, férfias áhí ta t ta l győződik meg 
róla az eszme világánál, hogy a tudós munka, melyet «csendes dolgozó 
szobája szűk falai közt» végez, egyaránt emeli a nemzeti s az egyetemes 
emberi műveltség színvonalát. Szebben, eszmeibb alapon, művelt emberhez 
illőbben s férfiasabb bizonyossággal alig szólt valaki a nemzetiség nagy 
kérdéséről, mint Katona Lajos egyik legnagyobb arányú tanulmánya végén 
(A népköltés a néplélektan tárgykörében), midőn vizsgálódása legmélyére 
jutva el, így végezi : «A népköltés, néphit és népszokás e tanulmányából, 
más nemzetek hagyományával egybevetéséből ugyanis egy nagy tanulság 
szűrődik le. Az, hogy nemcsak «nyelvében él a nemzet», min t a szálló-
igévé lett igazság, de csak féligazság hirdeti , hanem mind abban, amit 
részben a nyelv által, de részben egyéb úton is a nemzet lelke értékeset 
teremtet t . . . Tehát szokásaiban és erkölcseiben, történelmi viszontagságai-
nak az önfenntartásra, a sajátlétűség megőrzésére célzó minden mozza-
natában, azt biztosító minden intézményében is ; e szerint politikai esz-
ményeiben és törekvéseiben is mindaddig, amíg azok e célra irányulnak, 
azt soha el nem vétik. E cél pedig társadaloméleti kifejeződésében a nem-
zeti függetlenség mellett elérhető legnagyobb egyéni szabadság és jólét, 
a nemzeti színezetű erkölcsi és értelmi műveltség alapján. Er re kell váll-
vetett munkával igyekeznie mindenkinek». . . S ha mindnyájunk «egyesí-
tett , egy célra törekvő munkája az egymástól tanuló, egymáson épülő 
nemzedékek során közelebb ju t a nemzeti ideál megvalósításához, azzal az 
egyetemes emberiségnek is megtette a tőle telhető legjobb szolgálatot.» 
E sorokban sincs semmi érzelgés, de egy pillanatig sem kételkedhetünk 
benne, hogy a néphagyományok e történelmi érzékű nagy tudósa, midőn 
a legeurópaibb, egyszersmind a legmagyarabb, legnemzetibb munka szol-
gálatában őrölte meg magát a halálnak. Azt mondják, munká ja töredék ; 
s igaz is, hogy nem ju thato t t el a betetőzésig ; de adjon az Is ten nekünk 
sok ily töredéket. 

Stilusa, a kiadó szerint tömör ugyan, de nehézkes is. Nem nehézkes, 
csak súlyos, mert gazdag tar talmú. De mindig világos, és mindig tiszta 
szerkezetű, melyet fejtörés nélkül, élvezettel követhetni. Ha nem franciás 
könnyedségű is, viszont minden német betűrágástól is igen távol van. 
Ami meglep benne, s ami már Katona gyors, de talpraesett élőbeszédében 
is mindig meglepett s most könyve olvasásakor is lépten-nyomon csodál-
kozásba ejt : mondatai szokatlan teherbírása. Más-más tudománykörből 
kiemelt súlyos nagy fogalmak oly bűvészi könnyűséggel helyezkednek el 
bennük a maguk logikai helyén, amily könnyűszerrel rakosgat el más 
közönséges ember egy-egy legmindennapibb szót. Más talán órák hosszat 
elvesződne a megfelelő szó keresgélésével s a mondatba illesztésével, mikor 
Katona tájékozott biztossággal már utána nyúlt , min t gyakorlott szedő a 
betű után. A szaktudományok egy egész rendszerében otthonos : fogalom-
kincse az átlagot végtelenül meghaladó mértékben gazdag s legaprólé-

• 8 * 



c 1 1 6 IKODALOM. 

kosabb részleteiben, sokoldalú összefüggéseiben s filozófiai alapjaiban teljesen 
tisztázott. Nagyon sokat s nagyon szabatosan tud. De bír vele s akkor sem 
tétovázik, ha kifejezésére kerül a sor. A monda t teherbírása végeredményben 
a gondolaté, s e törékeny emberben fölöttébb erős volt a gondolkozás, me-
lyet nagy gyakorlatú logikusság s bámulatos ismereti tar talom jellemez. 

Keresem a szót, mellyel röviden meghatározhatnám Katona tudomá-
nyos munkásságának lehetőleg egész területét . Az ő szövegében találom 
meg : egyetemes filológia ( I I : 7) a neve ; tárgya szerint pedig nem egyéb, 
mint «az emberi érzés és gondolkodás oknyomozó története» (11:301). 

GAJ.GÓCZI GYÖKGY. 

Váczy János : Tompa Mihály életrajza. Budapest, 1913. 303 1. 
Kiadja a M. T. Akadémia. 

Váczy János Tompa egyéniségének fejlődését és költészetét ismerteti 
meg velünk. Munkájának előbbi része n e m volt túlságosan nehéz. A költő 
életére vonatkozólag oly sok adat, levél, visszaemlékezés áll rendelkezé-
sünkre, hogy a ránk marad t anyagot csak rendezni kellett. Munkájának 
ezt a részét jól végezte Váczy. Lelkiismeretesen, pontosan összegyűjtött és 
feldolgozott minden Tompára vonatkozó adatot. Munkájának elolvasása 
u tán mégis az az érzésünk támadt, hogy e túlságba vitt lelkiismeretesség 
és pontosság inkább há t rányára van az életrajznak, min t előnyére. Egyes 
helyeken szerves egésszé nem fűződő epizódtömegek kerülnek elénk, más 
helyeken a túlságosan aprólékos feljegyzések semmivel sem járulnak 
hozzá, hogy közelebb jussunk Tompához, az emberhez és költőhöz. Igazo-
lásul nagyon sok példát hozhatnék fel, de csak néhányat említek meg 
szavaim megvilágítására. Szükségtelennek látom pl. a költő diákkori meg-
botoztatásának részletes történetét. Sárbogárdi tanítói fizetésének részle-
tezése, első kártyaveszteségének históriája , Tompának és Erdélyinek hossza-
dalmasan előadott összeütközése olyan epizódok, amelyek bátran elmarad-
ha t t ak volna. Különösen sok az epizód és részletezés a költő férfikoráról 
szóló fejezetben. (Pályája delelőjén.) Hibáztat juk azt is, hogy nagyon sok 
helyet szentel Tompának, mint papnak. H a ezt azért tet te volna, hogy a 
költészetében uralkodó tanító és prédikáló vonásokat magyarázza, helye-
selnénk eljárását. De Váczy költészetétől függetlenül is sok helyet szentel 
papi működésének, paptársaival való ellenségeskedéseinek, majd kibékülé-
sének ismertetésére. Tompa elsősorban költő s életrajzában is főleg azok 
a vonások érdekelnek, amelyeknek erős hatásuk volt költészetére. Az epi-
zódoknak csak akkor van létjogosultságuk, ha hatással vannak az egyé-
niség kialakulására, vagy ha költői alkotások forrásai. 

Az allegóriák tárgyalásának aránylag kevés helyet szentel az író, 
holott épen az allegóriák és más hazafias költeményei voltak legnagyobb 
hatássa l kortársaira. Hatással vannak m a is, mert örök emberi érzelmeket, 
megújuló és megújulható fájdalmakat vagy reménységeket fejeznek ki. Az 
allegóriákról szóló fejezetnek nem kellett volna megelőznie a Tompa férfi-
koráról szóló szakaszt. Helyesebb le t t volna az allegóriákat az életrajzi 
adatok után és a lapján tárgyalni. 
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Nagyon részletesen és aprólékosan foglalkozik Váczy a népregékkel 
és mondákkal, pedig az Arany halála óta lefolyt évtizedek Tompa költé-
szetének épen e részét halványították meg legjobban. E költeményeinek a 
költő korának hangulata, társadalmi és politikai törekvései adtak nagy 
értéket. Ezt különben Váczy is érzi. Maga mondja : «Valóban inkább a 
kor hangulatának tulajdoníthatjuk azt a nagy sikert, melyet Tompa első 
kötete aratott, semmint a müvek igazi becsének.» 

Tompa lantos költészetéről szóló szakaszban világosan lá t ta t ja velünk 
Tompa lírai költészetének forrásait, hatásait, erejét és fogyatkozásait. De itt 
kénytelen a már letárgyalt allegóriák egy részét újra emlegetni. I t t lát-
szik, hogy nem lett volna szabad különválasztani és messzire eldobni az 
allegóriákat a lantos költészetről szóló fejezettől. 

Rámutat tunk Váczy könyvének kisebb-nagyobb fogyatkozásaira. Szán-
dékosan kerültük az akadékoskodásnak látszó apróbb kifogásokat, melyek 
minden terjedelmesebb műben megtalálhatók. Ha a maga egészében 
nézzük a könyvet, elmondhatjuk, hogy Tompa életének pontos rajzát és 
működésének részletes, mindenre kiterjedő ismertetését találjuk meg benne. 

LENGYEL MIKLÓS. 

Vértesy Jenő : A magyar romantikus dráma. (1837—1850.) 
Budapest, 1913. A M. T. Akadémia kiadása. 

Egyelőre ne vessünk ügyet a címben foglalt «romantikus» szóra. Vér-
tesy Jenő arra az igen megbecsülendő munkára vállalkozott, hogy megírja 
a magyar dráma — és mellesleg : a pesti magyar színészet — történetét, 
az állandó színház megalakulásától körülbelül a szabadságharcig. Az alap-
vető munka után, melyet Bayer József két nagy művében elvégzett, való-
ban el kellett már következni az utódok munkásságának : ki kellett tölteni 
a Bayer alkotta kereteket. Es a magyar dráma történetének az a fejezete, 
melybe most Vértesy elmélyedt, a legizgatóbban érdekes fejezet. 1837 - -
ez az az év, mikor a színműírás már nemcsak Kisfaludy Károly-szerű 
kivételes esetekben, de általánosságban megtalálja természetes alapját, az 
állandó színpadot ós állandó közönséget. Az imaginárius közönség helyett 
megkapja az író a közvetlenül reagáló, tapsával vagy távollétével félre-
érthetetlenül ítélkező közönséget, melyet tehát nemcsak az író nevel, de 
maga még inkább neveli az írót. Innen kezdve tehát nemcsak idegen írói 
hatásokat és a korszellem általános reflexeit kereshetjük színpadi íróink 
műveiben, de magának a körülöttük folyó életnek, a színházi közönségnek 
gondolkozását, követelményeit is. Alacsony hajsza még nem folyik a kö-
zönség kegyéért, — a játék egyelőre nem érné meg a gyertyát, — de szá-
molni már kell vele. A boldog felelőtlenség korának vége ; az írónak is, a 
színésznek is van már vesztenivalója. Ezért szép és érdekes ez a kor, ez 
az átmenet Thespis kordéja és az üzleti színház között. 

Vértesy lelkiismeretes gonddal alapozza meg munkáját , áttekintést 
adván a magyar dráma történetének kezdetétől a tárgyául választott kor-
szakig. Aztán egy mozaikszerűen összerakott fejezetben sok szempontból 
sikerül jellemeznie ezt a korszakot, eleven kópét adván — ami szinte 
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újságszámba megy — az írók életviszonyainak, anyagi szempontból is. 
Az egész munkán keresztül gondja van arra , hogy ne csak mint koruk 
többé-kevésbbé typikus gyermekeit , de m i n t egyéneket is bemutassa, egy-
mástól megkülömböztesse alakjait. 

Két különálló, sehova be nem illeszthető nagyságnak : • Katonának és 
Telekinek tárgyalása u t á n tér át a korszak tulajdonképeni evolúciójának 
jellemzésére. Ezt az evolúciót — némileg a kronológia rovására is — a drámai 
műfa jok egymásutánjával érzékelteti. Kezdi a romantikus történelmi drámán 
( Vörösmarty és iskolája), át tér a társadalmi színműre, a vígjátékra és végül 
a népszínművet tárgyal ja . Ebben látja t ehá t a romantika evolúcióját, «mely 
a nemes és őszinte pa thos tó l a népies sz ínmű ösvényéig vezetett» (292. 1.). 

Az egyes darabok külső történetét eszthetikai elemzéssel köti össze. 
Beszámol a kortársak és az irodalomtörténet értékeléseiről, de mindig 
megvan a maga önálló véleménye. H o g y ezt kifejthesse, néha érdemén 
felül hosszan kell egy-egy gyönge darab tar talmát ismertetnie, — de ezért 
nem kárhoztathatjuk, különösen, mivel akárhánynak csupán sugópéldánya 
marad t fenn és nagy a száma a valaha kiadott daraboknak is, melyeket 
még irodalomtanárok sem igen ismernek. ítéleteiről természetesen minden 
tájékozott olvasónak más-más lehet a véleménye (ilyesmin sohasem volna 
szabad vitatkozni), a fő az, hogy szempont ja helyes. A korba be tudja 
ál l í tani az írót és aztán — «az aesthetika nem abból áll, hogy a munkát , 
mellyel foglalkozunk, iskolai dolgozatnak tekintsük s vörös ceruzával 
javí tsuk ki a hibáit. Ugy kell venni őket, amint vannak. Kísérjük, ma-
gyarázzuk és gyönyörködjünk benne. Adatok hajszolása, kétes pontok föl-
derítése, anyaggyűjtés nehéz és fárasztó munkája után ez a mi fölfrissítő 
szellemi tornánk» (107. 1.). 

A könyvet a színészetnek 1848-ig való vázlatos áttekintése zárja be. 
Azt a nehéz munkát : a színész örökre elhangzott szavainak, elmúlt gesz-
tusa inak a kortársak véleményén, a színész elméleti nyilatkozatain épülő 
rekonstrukcióját a lehetőség határain belül sikerült elvégeznie. Sokismc-
re tű egyenlet ez — h o n n a n tudhat juk, milyen volt az a hang, az a gesz-
tus, ami t Bajza túlzot tnak, Vörösmarty igaznak, a Pesti Divatlap felséges-
nek, a Honderű talán nevetségesnek ta r to t t ? 

Most pedig, a könyv végére érve, jusson ismét eszünkbe, hogy a ro-
mantikus drámát igér te a cím. És i t t van egyetlen lényeges kifogásom : 
a könyv többet is, kevesebbet is adott , min t amennyit igért. Többet, mer t 
teljesnek mondható képet adott t izenöt év történetéről, de kevesebbet, 
mer t a drámának épen romantikus oldalait nem világította meg eléggé-
lgaz, hogy ezek a gyöngébb oldalak. Nem foglalta össze sem egyes írók 
jellemzésében, sem az egész kor ra jzában, hogy mi bennük vagy a korban 
a közös romantikus vonás ; ez is, az is szerepel, külön, sokszor a hát tér-
ben, de minden szintézis nélkül. És a külföldi hatások ! Hiszen volt egy 
német romantika, amely hatott a m i drámánkra, a francia romantikával 
két élesen elváló, világfelfogásában más-más korszaka, melyek közül az 
első nem volt drámai, a második anná l inkább a drámában csúcsosodott 
ki : mindezeket, a belőlük átvett vagy nem vett külsőségeket, átvett vagy 
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nem vett eszméket, világfelfogást, s végül a mindezekből és a mi speciális 
viszonyainkból kialakult külön magyar romant iká t össze kellene már egy-
szer foglalni egy világos, áttekinthető képbe. Ezt a képet az olvasó maga 
száz dráma elemzéséből és ezer apró adatból összeállítani sohasem fogja. 
Hiszen ez volna legvégső fokon az irodalomtörténet tudósának, az eszté-
t ikusnak az igazi feladata ; csak ezért a resumé-ért érdemes az anyag-
gyűjtéssel kínlódnia 1 És ezért kell az irodalomtörténetírónak egy kicsit 
művésznek is lenni, hogy egy ilyen összefoglaló képet meg tudjon látni 
és nagy vonásokkal meg tudja festeni. Akiből ez a művészet hiányzik, ne 
is fogjon adatgyűjtésnél egyébhez, mert csak frázisokat fog írni. De aki a 
részletekben olyan helyes esztétikai álláspontra tudott helyezkedni, mint 
Vértesy, az — mért nem próbálja meg ? 

BENEDEK MAKCBLL. 

Torna István : Klet és irodalom. Budapest, 1914. 556 1. Kiadta 
az Élőt irodalmi és nyomdai részvénytársaság. 

A Bibliotheca Vitœ egyik értékes kötete : emléksorok, tárcák, elmélkedé-
sek, novellák, értekezések gyűjteménye. Szerzői keresztény világfelfogású írók, 
tudósok és közéleti előkelőségek, akiknek arcképeit is bemutat ja a vállalat. 

A közlemények közül közelebbről érdekel bennünket Bartha József 
dolgozata : Újabb vélemények a Toldi-mondáról. Bar tha cáfolja Birkás Gézá-
nak azt a föltevését, mely szerint a Toldi-monda idegen eredetű s az olasz 
és francia Bainouart-mondák hatása alatt keletkezett volna. (Etnographia, 
1912. évf.) A hasonlóságot nem vitatja el, de kiemeli a lényeges eltéréseket 
is, egyben felhívja a figyelmet Wertner Mór Toldi-kutatásainak felületes-
ségére. (Akad. Értesítő, 1913. évf.). Wertner saját búvárlatai eredménye-
képen 18 olyan oklevelet muta to t t be az Akadémia előtt, melyek közül 
14-et már régebben felkutattak a szakemberek. «Tanulságul mindebből le-
vonhatjuk, hogy aki valamely tudományos kérdésben mások munkásságá-
val nem törődik, maga gyakran fölösleges kutatásokat végez.» 

Madarász Flóris : Az új magyar drámákról közli egyik régebben 
megírt dolgozatát (ism. folyóiratunk : II. 296.), Prónai Antal : Czuczor 
Gergely budai fogságáról értekezik. Az utóbbi választékos formában meg-
ír t cikk, egyúttal értékes adalék Zoltvány Irén Czuczor-életrajzához. Czuczor 
vonzó egyénisége, e dolgozat ismeretlen adatai alapján, még nemesebb 
körvonalakban áll előttünk. 

A ma irodalmáról és az ú j keresztény irodalomról Radványi Kálmán 
tollából olvasunk egy tanul t főre valló, de szokatlan hangú, túlságosan 
konzervatív világnézetű tanulmányt . Badványi kikel az irodalmi és művé-
szeti eltévelyedések ellen 's r ámuta t a modern irodalomnak néhány — sze-
rinte — veszedelmes aberrációjára. Ilyen veszedelem volna a sokat emle-
getett l 'art pour l 'art, s ilyen a túlhajtott natural izmus. Cikkíró szerint 
minden költői, művészi, filozófiai elv és igazság csak annyit ér, amennyire 
az élet harmóniájá t , a cselekvések szépségét s világszemléletünk tiszta-
ságát szolgálja. Az írónak nincs joga akármihez hozzányúlni : csak azt 
szabad megírnia, ami emel, tisztít, nemesít, erősít, szépít. Az individualiz-
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mus túlzásai, az erőtlenség, ideáltalanság, örömtelenség és cinizmus tér-
foglalása a modern élet betegségeinek penészvirágai. «Molnár Ferenc 
darabját, az Ördögöt, amely a tisztességet, a társadalmat és családot szi-
lárdontartó erkölcs arculcsapása, több m i n t kétezerszer adták : színrekerült 
Tur inban, majd bejárta egész Olaszországot, játszották Bécsben, Berlinben, 
New-Yorkban, ahol egyszerre nyolc színház műsorán szerepelt ; végigjárta 
Amerikát , Oroszországban huszonkét színtársulat játszotta ; előadták nor-
végül Krisztiániában, dánul Kopenhágában, hollandul Amsterdamban, 
csehül Prágában, lengyelül Varsóban, Lembergben, románul Bukarestben, 
horvátul Zágrábban. Előadták angolul a délafrikai Transvaalban és az 
ausztráliai Melbourneban, a kisázsiai Szmirnában és Tokióban is . . . í m e 
egy immorális, de bámulatos művészi készültséggel megír t magyar szín-
darab sikere ! Tessék ez ellen újságcikkekben ós toasztokban küzdeni ! Ez 
ellen a küzdelemnek csak egy módja volna eredményes : az, hogyha valaki 
ugyanilyen művészi erővel és zsenialitással írna egy színdarabot, amely-
ben a lélek nenlesebb erői, a szív tiszta hajlamai, a lelki fegyelmezettség 
egészséges energiái volnának beleállítva a dráma mechanizmusába.» 

Szent igaz : Molnár Ferenc darabja valláserkölcsi szempontból kétségbe-
vonhatatlanul immorális , s ugyancsak immorálisak az utóbbi évtized legjobb 
regényei és drámái. De ha a szerző maga is belátja, hogy az irodalom ri t-
musá t az élő emberek szívdobogása adja ; ha a szerző maga is hang-
súlyozza, hogy az eleven irodalom idegszálain a kor fájdalmai, örömei, 
vajúdásai rezdülnek végig : miért csodálkozik és miér t háborodik fel az 
ilyen merészebb felfogású műalkotás sikerén '? «Amikor irodalomról beszé-
lünk, akkor szívekről beszélünk és emberekről, akiken át leszűrődött egy 
nemzedék minden ideálja, minden ambíciója, minden lelki emóciója.» Ki 
tagadhatná, hogy egy Ibsen, vagy egy Anatole France müveiből a leg-
nemesebb világfelfogás vagy legalább is az emberi korlátoltság, rossz-
indulat ós farizeizmus megrendítő gyűlölete árad s ez a jóért és igazért 
odaadó emberszeretettel küzdő művészi humanizmus nem ér-e többet 
minden ú. n. egészséges lelkű, virágos és napsugaras irodalomnál ? Eszünk-
ágában sincs Molnár Ferencet a külföld szellemi nagyságaival össze-
hasonlí tani — ahhoz ő túlságosan könnyű fajsúlyú — annyi azonban bizo-
nyos, hogy munká i eredeti, sőt helyenkint művészi képét adják ezrek 
gondolkodásának és tízezrek érzelmeinek. S ez kétségtelen érdem. 

Ami szerzőnknek azt a kijelentését illeti, hogy az írónak nem szabad 
tollát «bemocskolnia» társadalmi betegségek és egyéni lelki vergődések raj-
zaival : ezt a felfogást nemcsak az írói szabadság, hanem a tudomány ne-
vében is leghatározottabban visszautasít juk. Előírni a költőknek hogy 
miről kell dalolniok ? Harmóniát hazudtatni velük, mikor az élet tele van 
zűrzavarral és jajkiáltásokkal ? Mindent lehet, csak ezt nem. Szabad 
heves hangon kri t izálni a művészietlenséget, szabad kíméletlenül dörögni 
a kárhozatos ú j szellem ellen, de kiközösíteni azokat az író-művészeket, 
akik nem egy vízen eveznek velünk, nem szabad. Ez jóval több volna, 
min t a régiek cenzúrája. 

BÉLTEKY LÁSZLÓ. 
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A Cél. 1913. évf. 12. sz. — т.: Eötvös József báró és a szabadkőmű-
vesek. Cáfolja a szabadkőműveseknek azt az állítását, mely szerint «bár 
Eötvös sohasem volt szabadkőműves, de egész gondolkodása és munkás-
sága a szabadkőművesség szellemében folyt le». 

A Hét. 1913. évf. 48. sz. — Vadász Miklós: A hetvenéves Kiss József. 
Igen sikerült arckép. — Jankovich Béla : Kiss Józsefhez. A miniszter üd-
vözlő levele, melyben közli a jubilánssal, hogy arcképét megfesteti a nem-
zeti közgyűjtemények számára. — Herczeg Ferenc: Kiss Józsefnek. Üd-
vözlő sorok. — Kosztolányi Dezső : Kiss József útja. Hangula tos áttekintés 
K. J . pályafutásán. — Mihályi József: Az iskolák költőjéről. Kiss Józsefet 
legelébb az ifjúsági önképzőkörök kapták fel. Kontot Simon Judi t szorí-
tot ta le a szavaló pódiumról. 

Az Érdekes Újság. 1913. évf. 38. sz. — Kiss József jubileuma. A költő 
hetvenedik születésnapja alkalmából : arcképek, hasonmás. 

U. i. 41. sz. — A magyarság igazi nagykövetei. ("Vezércikk az Érdekes 
Újság karácsonyi irodalmi mellékletében.) A névtelen cikkíró szerint (ki-
nek soraiból, sajnos, százezrek merítik irodalomtörténeti és krit ikai tudá-
sukat) a magyar írók közül mostanáig legfeljebb ha Jókai Mórt ismerték 
a külföldön. О volt egyetlen irodalmi nagykövetünk. «Most azonban vál-
tozott a helyzet s alig van náció, beleszámítva a franciát, az angolt és a 
németet is, melynek a külföldön annyi jól akkreditált nagykövete volna, 
min t a magyarságnak. Hiszen elégséges csak a neveket felsorolnunk.» 
A magyarság igazi irodalmi nagyságai a következők : Bródy Sándor, 
Molnár Ferenc, Lengyel Menyhért, Heltai Jenő, Bíró Lajos. Nekik köszön-
hetjük, hogy a művelt világ tud végre valamit a magyarokról. Yelük kö-
vetkezett be a magyar irodalom glóriás időszaka. Ez az igazi irodalmi 
aranykor-, nem pedig Petőfi, Arany, Madách, Jókai ós Mikszáth kora. — 
Írók önmagukról. Molnár Ferenc, Ambrus Zoltán, Babits Mihály, Oláh 
Gábor, Elek Artúr önéletrajzai. 

Az Újság. 1913. évf. 279. sz. — Várady Antal: A pesti sajtó 1820-ban. 
A Vereinigter Ofner-Pester Zeitung, a szintén német Pannónia, a vallásos 
irányi Sonnenblume (szerk. Folnesics), a Hazai és Külf. Tudósítások, s a 
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Tudományos Gyűj temény kerülnek szóba, az akkori újságírás modorának 
némi jellemzésével. 

U. i. 284. sz. — Neugebauer László • Kiss József a németeknél. 
Bodenstedt Frigyes, Hamer l ing Bóbert és Bárdi Bahel elismerő nyilatko-
zatai Kiss Józsefről. 

U. i. 284. sz. — Rudnyánszky Gyula meghalt. A hányatot t életű 
költő pályafutásának rövid ismertetése abból az alkalomból, hogy 1913 
dec. 8-án a halál megváltotta szenvedéseitől. «Költészete szerencsés át-
menet a kozmopolita költészetből az akkoriban kibontakozó újabb, nem-
zeties irányra. Az első a finom formát, a nemes rímeket, a szép köntöst 
adva neki, a másik az igaz és közvetlenül ható érzéseket.» 

U. i. 296. sz. — Porzó : Tárca a tárcáról. Jóllehet e műfa j őse a 
francia Jules Janin : a magyar tárcaírás mégis csak a német Heine pél-
dáján fogant meg. Néhány külföldi, nevezetesebb író említése után a múlt-
ból a műfajnak következő magyar mívelőit sorolja fel : Bulyovszky Gyula, 
Yadnai Károly, Kecskeméthy Aurél, Tóth Béla. Az élők közül : Ignotust, 
Herczeget, Dóczyt, Molnárt, Bársonyt. 

U. i. 305. sz. — Jókai Mór: A cyclops megörült. Ballada 1902-ből. — 
Lőrinczy György : Mikszáth mouflonja és birtoka. Thuróczy Vilmoshoz, 
Nyitramegye egykori főispánjához intézett három levél birtokvétel ügyében. 

Alkotmány. 1910. évf. 292. sz. — Anka János: Rudnyánszky Gyula 
Cikkíró szerint R. Gy. a magyar kereszténység legnagyobb költője. Egyetlen 
kozmopolita mot ívum sem vegyül vallásos és hazafias költeményeibe. 

U. i. 350. sz. — Ki volt Jókai Manasséja ? Az Egy Az Istenben sze-
replő Adorján Manasse, aki kár tyajáték közben elnyeri az ellenség egész 
hadipénztárát, tör ténet i alak : Gál Miklós kövendi földesúr, aki Moga őr-
nagytól ezer forintot nyert , azt visszaadta s ezáltal Kövendnek kegyelmet 
szerzett. 

Budapesti Hirlap. 1913. évf. 282. sz. - Alfa: Kiss József. Üdvözlet a 
költőhöz, hetvenedik születésnapja alkalmából. Derült, ifjiii optimizmusa 
az, ami egész munkájából legelsősorban sugárzik felénk. Szelleme ma-
gyar ; objectiv művészi haj lamával Arany János egyenes folytatásaként 
tűnik fel. 

U. i. 283. sz. — Szigetvári Iván : Petőfi ismeretlen verse. Vadnai 
Károly jegyezte föl, Pálffy Albertről tar tot t emlékbeszédében, hogy Petőfi 
egy ízben, Pálffyt meg akarva tréfálni, az ő neve alatt írt és tett közzé 
egy érzelgős szerelmi költeményt. E költeményre rátalált a cikkíró a győri 
Hazánk 1847 ápr. 15-iki számában. Címe : Euláliához. A költeményben, 
talán a versformán kívül, természetesen semmi sem vall Petőfire, hiszen 
szándékosan hamis í t ja meg a saját modorát, hogy annál sikeresebben 
megtréfálhassa Pálffy Albertet, ki versírásba sohasem ártot ta magát. 

Budapesti Szemle. 1913. évf. 11. sz. — Beöthy Zsolt : Eötvös, a szónok. 
(Megnyitó beszéd a Kisfaludy-Társaság Eötvös-ünnepén : 1913 okt. 1.) 
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A szónok Eötvös képét idézi fel, melyben energia és melancholia ép oly 
sajátosan váltakoztak, mint poli t ikai és írói a lkatában. Feltűnő volt a 
különbség politikai és irodalmi szónoklatai előadó modorában : amott 
nyugtalan, folyton mozog, helyét is változtatja, emitt nyugodt, szinte 
mozdulatlan. A nemzeti roformok és a kiegyezés korának magyar politi-
kája jelentékeny és jellemző részében kultúrpolitika, s e jellemzővonás fő-
képviselője Eötvös. A kultura képviselője ő, de együt t az elme és a szív 
kulturájáé. Maguk a kérdések, melyekben leggyakrabban felszólal, a vallás-
szabadságtól a köznevelés ügyéig, már természetüknél fogva ezt a kul tur-
harmóniát szólaltatják meg lelkében és ajakán. Legtöbbször általános téte-
lekből, eszmékből indul ki s ezek világosságával uralkodik a legbonyolultabb 
kérdésekben is. Tárgya inspirálja, nem a vita heve. A klasszikai retorika 
körét romantikus elemmel, a borongó melanchóliával gazdagítja. Áradozó 
szónoknak mondják ; de ebben az árban gondolatok és érzések tolulnak ; 
gondatlanabb szerkezet, idegenszerűség beszédeinek csak jelentéktelenebb 
részeiben található, míg gondolata s érzése igazi ereje mindig megtalál ja 
a legszabatosabb és leghatásosabb alakot. Szónoki művészete emlékbeszé-
deiben emelkedik legmagasabbra. E műfajban Kölcsey tanítványa : egy-
egy pálya vezető eszméit fejti k i s méltatja szónoki formában. Különösen 
kiemelendő Körösi Csornáról mondo t t emlékbeszéde (1843), a hazaszeretet 
e nagyszerű apológiája. Szónoki irodalmunk egyetlen terméke sem tün te t i 
fel ily csodálatos egybeolvadását a szónoki és költői művészetnek. — 
Négyesy László: Eötvös költeményei (u. a. ünnepélyen). E. J. 1847 után 
már csak egy verset írt. Nem lyra i ihlete hiányzott ; nagy érzelmi gazdag-
sága kis költeményekben nem lelvén kielégülést, m á s irányokban tö r t u ta t 
s elsősorban a Karthausiban. De nem mellőzhetők versei sem : mind benső 
kapcsolatban van egyéniségével. Két jellemző lyrai tulajdonsága : gazdag-
ság érzelmekben és eszmékben, s könnyűség asszociációjukban. Képzelete 
s a dalformában való gondolkodás készsége kisebbrendű azokhoz képest. 
Verseiben a gondolat gyakran e lnyomja az érzést, több az objektiv, min t 
a szubjektív tar talmú, a reflexiós vers, mint a dal vagy óda. Elbeszélő 
költeményei többnyire : kész eszmékhez hozzágondolt történetek. E meg-
állapításokat a költemények egész sorának elemző méltatásával támogat ja , 
melyben kimagaslóbb helyet kap a Megfagyott gyermek, a Búcsú, a Vár 
és a kunyhó, Én is szeretném, Mohács, Végrendelet. — Alexander Bernát : 
Eötvös József gondolatai (u. a. ünnepélyen). Gondolattá fokozódott egyé-
niség, kinek szenvedélye a megér tés . Politikában : segítségül h ív ja az 
államfilozófiai gondolatot ; költészetben : mintegy megáll í t ja s kikérdezi az 
érzelmekot. Nem szellemesség, kombinálás, vagy encyklopédizmus az ő 
gondolkodása : a megértés egyetlen célpontjára i r ányu l s erőltetés nélkül , 
folyvást működik. A megértés ez ösztöne a megértetés akaratával t á r su l ; 
közölni, terjeszteni akarja az igazságot. Egyik legkedveltebb megér te tő 
eszköze a hasonlat, mely által gondolatai páratlan plaszticitást nyernek . 
A nagy megértők szokott fogyatkozása, hogy a részletmegfigyelést elsietik, 
benne is észlelhető. Viszont tör ténet i jelenségekbe való beleélése kiválóan 
teljes és bámulatos energiával nagy összefoglalást, egységes rendszert is 
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tudott alkotni. Gondolkodása egyébként a legnemesebb értelemben uti l i ta-
risztikus s a szabad egyéniség gondolatában csúcsosodik ki. — Dézsi 
Lajos : Badics Ferencnek Gyöngyösi István ismert és ismeretlen költe-
ményei c. t anu lmányá t bírálja. 

Dunántúli Protestáns Lap. 1913. évf. 51. sz. Borsos István és Kőrös 
Endre: Jókai- és Petőfi-szobor Pápán. A pápaiak szobrot állítanak Jókai-
nak és Petőfinek s Kőrös Endre mos t igen szép cikkben fejtegeti, miér t 
kell a pápai d iáknak együttes szobrát megalkotni s miért volna elhibázott 
dolog, ha két külön mellszobrot emelnének. 

Egyenlőség. 1913. évf. 49. sz. — Kiss József. Vezércikk K. J. jubi leuma 
alkalmából. «О többet tett, mint hogy zsidó m a r a d t ; ő keresztülvitte a mi 
irodalmi recepciónkat, a politikai recepció után.» 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1913. évf. 10. sz. — Zulnai Béla: Szig-
ligeti Struenseejének forrásai. A tárggyal valószínűleg Eugène Seribe : 
Bertrand et Baton stb. című darabja útján ismerkedett meg Szigligeti, 
kinek tragédiájára azonban legnagyobb hatással Michael Beernek Struensee 
című színműve volt. Victor Hugóra is emlékeztetnek a főszereplő és Matild 
alakjai, valamint egyes külsőségek. Schiller-hatás is mutatkozik itt-ott. 
A történelmi ada tokat valószínűleg Jenssen-Tuscli monográfiájából vette. 
Szigligeti előtt t ragédiájának megírása inkább dramaturgiai feladat volt, 
min t öntudatlan művészi ösztön megnyilvánulása. — Gyulai Ágost i smertet i 
P in tér Jenő m a g y a r irodalomtörténetét. (1772—1831.) — Kerekes Emil : 
Gróf Széchenyi I s tvánnak Viszota Gyulától sajtó alá rendezett Garas c. 
posthumus könyvét ismerteti. — Király György, Illés Gyulának Szent 
Elek-legendáink és az Elek-legenda forrásai c ímű dolgozatát bírál ja. — 
Ugyancsak Király György ismertet i Schöner Ferenc : Kőszeghy Pál című 
értekezését. — Heinrich Gusztáv elismeréssel szól Huszt i Józsefnek : Ada-
lékok az irodalomtörténeti módszer kérdéséhez c ímű tanulmányáról ; bár 
kifogásolja, hogy Huszt i a tá rgyal t francia irodalomtörténetíróknak ha-
zánkra gyakorolt hatását nem veszi figyelembe s még Dézsi Lajosnak és 
Szigetvári Ivánnak hasonló kérdésekkel foglalkozó könyveire sem utal . — 
György Lajos, Csura Miklósnak Argirus históriája és Argirus feldolgozásai 
című dolgozatát bírálja. — Pitroff Pál : Tompa Mihály regéinek és beszé-
lyeinek győri kéziratáról ír. A szóbanforgó kézirat Holdházy János győri 
kanonok hagyatékából került a győri püspöki papnevelő intézet könyv-
tárába s valószínűleg a Begék, beszélyek c. 1852-diki, miskolczi kiadáshoz 
szolgált alapul. — Marmorstein Artúr : Bogdthi Fazekas Miklós és Nagy-
ernyei Magyari Péter címen Borbély István egy megjegyzésére válaszol. 
Újból erősítgeti, hogy a vitás zsoltárfordítások szerzőit az itt említett 
nevek jelölik. 

U. i. 1914. évf. 1. sz. — Borbély István: Bogáthi Fazekas Miklós 
zsoltárfordítása. A tárgy i rodalmának és a kéziratos szöveg történetének 
ismertetése után — szerző — azt a kérdést fejtegeti, hogy fordítások-e 
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Bogáthinak a zsoltárai ? Felelet : Bogáthi nem fordít, hanem feldolgoz. 
Alapul veszi a héber zsoltár tartalmát s azt alakítja. Ezér t zsoltárai terje-
delmesebbek, mint az eredetiek. Az így keletkezett költemények a héber 
gondolatvilág tükrözői. Bogáthi zsoltárai tehát nem keresztény zsoltárok, 
azaz nem valamely felekezet liturgiái használatára készültek, hanem az 
ótestamentumi hangula tnak héber eseményeken való kifejeződései. Végül 
a zsoltárfordítás költői értékét hangsúlyozza szerző. — Kristóf György : 
Győré Jánosnak, Abonyi Lajos pályája és Lakatos Vincének, Eötvös József 
gondolatai a kereszténységről c. dolgozatait ismerteti. — Alszeghy Zsolt : 
az 1808 tá ján meghalt Nagy Jánosnak Ars Satyricáját ismerteti. Nagy 
János fejtegetései a szatiraírótól meggondolást, szókimondást, feddhetetlen 
életet, igazságszeretetet és mérsékletet követelnek meg. Bár a stílusra vo-
natkozó tanácsokban néha Vida, Ars Satyricájára emlékeztet, bár itt-ott 
Sulzernél is meglevő eszméket érint, n e m valószínű, hogy más lett volna 
a forrása, mint Horat ius . — Gálos Rezső: Mikszáth forrásaihoz címen ki-
mutat ja , hogy a nagy novellistának Az okos Nástyáról szóló pajkos el-
beszélése motívumaiban teljesen megegyezik Straparola egyik elbeszélé-
sével a Le Piacevoli Not t i ötödik éjszakájának ötödik meséjével. — Zolnai 
Béla : Eötvös Józsefnek a berlini Königliche Bibliothek kóziratgyűjtemé-
ben (Baumer-hagyaték) őrzött három levelét közli. A levelek közül kettő 
Friedrich von Baumer történetíróhoz van intézve, a harmadik pedig Budolf 
Anastasino Köpko-hez, aki szintén történettudós volt. A Baumerhez intézett 
egyik levélben Eötvös külföldön keres kiadót Toldy Ferencnek készülő 
Analecta Monumentorum Hungáriáé c. munká j a számára. — Kardos Lajos : 
Petőfi » A huszárt c. költeményének történetéhez közöl adatot. 

Élet. 1913. évf. 48. sz. •— Kárpáti Aurél: Justh Zsigmond. A fiatalon 
elhunyt, nagy conceptiójú regényíró Zola tanítványa ; de nem a test natu-
ralizmusa érdekU, hanem a léleké. Az elsők egyike, ki irodalmi műben 
felveti a magyarság problémáját . Kár, hogy nagy conceptiója kivitelében 
nem rendelkezett kellő művészi erővel. Minden hőse, m i n t ő, kissé beteg. 

U. i. 49. sz. — Cyprián: Kiss József. A Hét a kr i t ikában ú j stílust 
jelentett : az érdek és személyiség kultuszát, terrort ; a szépirodalomban 
erotikát, immoralitást, koravén, nyugat i romlottságot. Sok tehetséget 
hozott felszínre ; de ki van ma Kiss József körében azon tehetségesebbek 
közül, kik az ő folyóiratában kezdték pályájukat ? Egyébként : Kiss Józsefet 
túlbecsülik; a cikkíró Gyulainak ad igazat, ki «élvezetes olvasmányokat» 
várt K. J.-től, de elsőrendű költőnek nem tartotta. 

U. i. 51. sz. — Siklóssy László: Lendvayné emlékkönyve. Lendvay 
Mártonné Hivatal Anikó emlékkönyvéből közli Vörösmarty Mihály egyik 
epigrammját . A négy sorból álló emlékvers eddig ismeretlen volt. 

Huszadik Század. 1913. évf. 12. sz. — S c h ö p f l i n Aladár : Szépirodalmi 
szemle. Jellemzi Heltai Jenő t és Krúdy Gyulát, mint akik az utóbbi idő-
ben meglepően divatba jöt tek. «Mert hogy mit írnak az írók, az lehet 
merőben esztétikai, l 'art pour l 'art kérdés, de hogy mit olvasnak az olvasók, 
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az eminens társadalmi kérdés.» Hel ta i Jenő jókedvű, ötletes iró, a világot 
ironikusan néző világfi, aki mindent elintéz egy fölényes mosollyal. Semmi 
sem áll tőle távolabb, mint a póz. Nevetségessé teszi a nyárspolgári fel-
fogást, rokonszenvvel festi a bohém fiatalságot. Stílusa a disztingvált, jó 
társalgó beszéde. Krúdy Gyula Jókainak s még inkább Mikszáthnak tanít-
ványa. Hangulata állandóan melancholikus, hangja lágy. A pusztuló falusi 
gent ry életét rövid lélekzetű tárcáiban hangulatosan festegeti. Nagyobb 
munkák írásához nincs tehetsége. 

Kalazantinum. 1913. évf. 4. sz. — Egy adat Szentmarjay Ferenc életé-
hez. A Martinovics-féle összeesküvés e szerencsétlen áldozata két évig a 
debreczeni piarista gimnáziumot látogatta. (1779—81.) Magyar nemes volt. 
Szülőföldje a zemplénmegyei Varannó. 

Kölnische Zeitung. Literarische Beilage. 1913. évf. 52. sz. — Martin 
Spahn: Friedrich Schlegel als Politiker und Journalist. Bleyer Jakab 
könyvének (Friedrich Schlegel am Bundestage im Frankfur t . München 
und Leipzig 1913.) részletes és elismerő ismertetése. (V. ö. folyóiratunk 
I I I . : 60.) 

Könyvtári Szemle. 1913. évf. 11—12. sz. - Kőhalmi Béla: A magyar 
nemzeti bibliográfia. Fejtegetés arról, hogy miért csinálták meg az 1897. 
évi XLI. törvénycikket a köteles példányok beszolgáltatásáról, s mikorra 
várható a Nemzeti Múzeum felszabadítása a túltömöttségtől. A cikk szerint 
Steinhofer Károly, a Könyvkereskedők 1911. évi Évkönyvének szerkesztője, 
já r t egy ízben a Múzeumban, hogy a köteles példányok felhasználásával 
egészítse ki bibliográfiáját, de azt a választ kapta, hogy ez lehetetlen, 
mer t a beérkezett küldeményeket csak évek multán dolgozhatják fel. — 
Kacziány Géza : A magyar memoire-irodalom. Ivánka Imre , Szemero 
Bertalan, Yukovics Sebő, Horváth Mihály, Madarász József, Jósika Mik-
lós, Szögyény-Marich László, Ambrózy Lajos, Széchen Antal és a XIX. 
század első felének egyéb szereplőitől származó emlékiratok folytatólagos 
rövid ismertetése és bírálata. 

Le Temps. 1913. évf. dec. 8. (19149. sz.) — André Levai : I,es Jour-
naux de langue française en Hongrie. Baranyai Zoltán cikkének (Könyv-
tár i Szemle: 1913. évf. 10. sz.) részletes ismertetése, helyenkint pótlá-
sokkal. 

Magyar Középiskola. 1913. évf. 10. sz. — Gálos Rezső ismerteti a 
Bánk Bán 1815. évi első kidolgozását, melyet Császár Elemér rendezett 
sajtó alá. 

Magyar Kultura. 1913. évf. 23. sz. —• —k . : Molnár Ferenc drámái. 
Ötletes forma, melyet megríkató jelenetek tarkí tanak ; több érzék a tipikus, 
mint az egyéni iránt. Férfialakjai léhák és passzívak, nőalakjai gyönge, 
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érzéki asszonyok ; epizodikus alakjai sikerültebbek, fajképszerűek, s bennük 
a közönség magára i smer ; párbeszédei páratlanok : hívek s elevenek. 
Drámái ötleten alapultak, mely azonban n e m szervi része a cselekvény-
nek. I smer i a színi ha tás t i tkai t : vígjátéki expozíciói kitűnőek. Erkölcsi 
felfogásában nem emelkedik túl azon társadalom materialista világnézetén, 
melynek ír . — N. P. : Kiss József. Költészetében nem lát valódi belső 
értékeket s egyéni eredetiséget. 

Magyar Nyelv. 1913. évf. 9. sz. — Simái Ödön: Kazinczy Ferenc 
nyelvújítása. XXXII. Bévai és Verseghy egyaránt neológusokból váltak 
kíméletlen orthológussá ; csak Révaiban gyorsabb a fejlődés menete : ő 
már a XIX. század elején elvben is, gyakorlatban is orthológus, Verseghy 
még ekkor csak elvben az, gyakorlatban csak 1815 után. Kazinczy, épen 
megfordítva, józan neológusból merész szó- és stílusujítóvá válik, s egyre 
elfogultabbul Ítélkezik orthológus, vagy annak vélt ellenfeleiről. Csak a 
vitatkozásban hangoztatott elveiket mérlegeli ; ezért ellenszenves neki 
Verseghy, kinek pedig gyakorlata s ízlése is több tekintetben megegyezett 
az övével. Elfogult azokkal is, kik debreczeni levegőt szíttak : így Márton 
Józseffel, ki elvi nyilatkozatai ellenére is a gyakorlatban mérsékelt neoló-
gus, sőt terjeszti a neológia eredményeit ; s Mátyási Józseffel, kinek né-
piességében nem vette észre a költészetet, csak a debreczeniséget. Mátyásira 
vonatkozólag a cikk kiegészíti a Szinnyei-féle Magyar í rók adatait s fel-
hívja a figyelmet Csokonainak egy kiadat lan versére, mely visszhang 
Mátyási egy költeményére, s mely ez utóbbinak a kéziratai között talál-
ható a Nemzeti Múzeumban. (Kár, hogy n e m közli.) — Lehr Albert: 
Zászlót plántálni. Kölcsey himnuszának e szóhasználatáról, a Nyelvőr egy 
cikke ellenében, kimutatja, hogy nem okvetlenül németes, hanem a magyar 
népnyelvi használaton is alapulhatott. 

Magyar Paedagogia. 1914. évf. 1. sz. — Gál Kelemen: Brassai mód-
szere. Paedagogiai fejtegetés a címben írt tárgyról . 

Magyarország. 1913. évf. 304. sz. — Hegyi Ödön: A nemzet házai. Be-
mutat ja a kiválóbb magyar írók szülő- és lakóházait mai állapotukban. 

Mult És Jövő. 1913. évf. 12. sz — Bolgár Mózes: Kiss József. Kiss 
Józsefet ná lunk azért mellőzték, mert zsidó költő. Költészetében keleti 
hangok elegyednek magyar hangokkal. Témái, formái, költői látásai egy-
aránt dualisztikusak. 

Neues Pester Journal. 1913. évf. 304. sz. —Julius Weiszburg : Baron 
Joseph Eötvös und die Juden. Eötvös viszonya a zsidósághoz. A zsidóság 
érdekében kifejtett működése. 

Pester Lloyd. 1913. évf. 283. sz. — Ernst 1мгsy : Kiss József egyénisé-
gét és költészetét jellemzi. 
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U. i. 304. sz. — Bernhard Alexander : Geistige Strömungen. A Pester 
Lloyd hatvan esztendős fönnállása alkalmából a magyar művelődés utolsó 
ha t évtizedének összefoglaló képe. A reformkorban, a szabadságharc idején 
és az elnyomatás éveiben az irodalom és a politikai élet a legközvetlenebb 
kapcsolatban állanak. Az irodalom nemzet i ügy volt. A hatvanas években 
különösen a kiegyezés u tán és azóta mindez megváltozik. A kiegyezés óta 
a politikusoké a vezető szerep, az i rodalom háttérbe szorul. Az irodalom 
helyébe az újság lép. Az újság egyideig az irodalom méltó utóda, de nincs 
vezetőszerepe, csak a polit ika eszköze. Az újság teljesen magához vonja 
az irodalmat, s egyideig a könyvirodalmat is veszélyezteti. Az irodalomnak, 
ha közönséget akart találni, az újságot kellett felkeresnie. Alig is volt író, 
aki élete jó részét nem szerkesztőségekben töltötte. Újabban a politikai 
élet túlzásaira elkövetkezett a visszahatás. A magyar nyelv, a magyar iro-
dalom, a magyar művészet és magyar népélet tudománya egyre jobban 
mélyült . A szellemi élet fellendülését és reális irányba fordulását, külö-
nösen oktatásügyünk felvirágzása mu ta t j a . — Alexander Hevesi : Sechzig 
Jahre ungarisches Theater. A magyar színjáték hatvan esztendejének tör-
ténete. Színműirodalmunk keletkezése a német dráma fejlődésével kapcso-
latos. «A német színpad volt a barát ós az ellenség, a tanítómester, aki 
nélkülözhetetlen, de aki t felül kellett múlni.» A német színpadról jöttek a 
magyar játékszínre Shakspere és Kotzebue, Katona és Kisfaludy Károly 
mesterei. Kisfaludytól egyenes út vezet Molnár Ferenchez. A közbeeső 
állomásokat Szigligeti, Csiky és Herczeg Ferenc jelzik. — Viktor Bäsch, 
a párisi Sorbonne tanára , francia megvilágításban érdekesen jellemzi Kiss 
József költészetét. 

Pesti Futár. 1913. évf. 298. sz. — Ambrus Zoltán, Lövik Károly, 
Heltai Jenő, Ignotus, Szomory Dezső, Jób Dániel, Szini Gyula, Krúdy 
Gyula, Móricz Zsigmond, Lengyel Menyhért , Ady Endre, Bródy Sándor 
önéletrajzai. 

« 

Pesti Napló. 1913. évf. 283. sz. — Kovács I^ydia: Majthényi Flóránál. 
Tóth Kálmán özvegye a budapesti Császár-fürdőben él nagyon szomorú 
körülmények között. 

U. i. 304. sz. — .4 legöregebb magyar újságíró. Epizódok Lévay 
József életéből. 

Religio. 1913. évf. 39. sz. — Lakatos Vince : Tompa Mihály és a. 
Mária-tisztelet. Tompa imádságos könyve, az Olajág azt mutat ja , hogy a 
költő vonzódott a katholikus vallás taní tásaihoz. Míg azelőtt a protestáns 
lelkipásztorok bizonyos rideg álláspontot foglaltak el Jézus anyjával szem-
ben, Tompa odaadó szeretettel emlékezett meg a Szűzről. Baksay Sándor 
és Szabolcska Mihály Tompa nyomdokain járnak, mikor az Isten anyjáról 
olyan melegséggel nyilatkoznak. 

U. i. 40. sz. — L u t t o r Ferenc: Magyarországi szent Ilona. Legújabban 
a római dömés levéltárban és a sienai városi levéltárban több olyan kéz-
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iratos legendát találtak, melyekből I lonának, a teljesen elfeledett m a g y a r 
szentnek, csodákban gazdag élettörténetét össze lehet állítani. I lona a 
ta tá r já rás korában élt a veszprémi szent Katalin-kolostorban. Nevéhez 
csodás gyógyulások fűződnek. Élet tör ténetét apácatársai írták meg. 

Sárospataki Református Lapok. 1 9 1 3 . évf . 47. s z . — Harsányt I. és 
Gulyás J. : Néhány szó a kuruc balladák kérdéséhez. Rettenetes kard , 
elhiszi magát, perzsia-szőnyeg, nyargalvást , rendelt sereg, lerágtak, gyun : 
közkeletű szavak és kifejezések a kuruc-korban. A szülőföld szóra, me ly -
nek régiségét Zolnai a Nyr. 1913 novemberi számában kétségbe vonta , 
ők tudnak 1711-iki példát is és pedig egy «nem kétséges» kuruc dal-
ból. (Kérdés : nem teszi-e kétségessé ez egy szó a kurucdalt, legalább 
annyiban, hogy modern költő idomíto t ta át azt a sorát, melyben e 
szó előfordul ? Egyébként ez most mellékes. Riedl a r ra hívta fel a figyel-
met, hogy a Dunántúl i bújdosó kurucok énekének két egész sora szinte 
szószerinti átvétele Kisfaludy K. két egész sorának. Ezek után a két sor 
egyik vagy másik szavának régisége, vagy modern volta semmit sem n y o m 
a latban.) — Harsányi István: Tompa Mihálynak Nagy Antal rozsnyói 
segédlelkészhez intézett, 1866 aug. 12.-én kelt levelét közli, mely a köl tő 
betegségéről szól. A levél most került a sárospataki ref. főiskolai könyvtár 
tulajdonába. 

U. i. 48. sz. Simonfi János: Néhány szó a kuruc balladák kérdé-
séhez. «Előttünk járónk», «Szép térhely»: közkeletűek a kuruc-korban, n e m 
kellett Molnár Alberttől venni; «híve» valakinek: a régiségben nemcsak 
vallásos értelemben használatos, min t Tolnai állítja. 

U. i. 49. sz. — Fejes István ref . püspök (meghalt 1913 nov. 30.) 
temetésén mondott beszédek és imádságok. Kegyeletes megemlékezések 
egyházi érdemeiről. 

U. i. 50. sz. - Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a kuruc bal-
ladák kérdéséhez. É j t -nap : megvan a régiségben; a Zolnai Gyula ismer-
tetett megjegyzésének (Nyelvőr: 1913: 424. 1.) szól. Sűrű berek, mely lovas 
csapatnak is szolgál leshelyéül ; vágó : vágómarha értelemben ; tágosság ; 
furér : hadi írnok értelemben ; Garam-torok : a Riedl á l ta l jelzett helyeken 
kívül, máshol is föltalálhatók a régiségben. Az Ocskay-ballada végén a 
hollójelenet R. szerint a Vit. Énekek egy népdalán ( I I : 395) alap-
szik : a cikkírók rámuta tnak a hol lónak népköltészetbeli gyakori szere-
peltetésére. 

U. i. 51. sz. — Harsányi L és Gulyás J.: Néhány szó a kuruc balladák 
kérdéséhez. Vitézlő rend, Hajduezer, Dragony : közkeletű szavak a kuruc-
korban. A kifogásolt balladák nem kifogásolt szavairól is k imutat ják 
ugyanazt. 

U. i. 52. sz. Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a kuruc balla-
dák kérdéséhez. Amért a kifogásolt balladák kéziratait most nem talál juk 
meg, nem következik, hogy sohasem léteztek. Példákkal bizonyítják, hogy 
sok könyv és kézirat m a már nem ot t őriztetik, ahol ezelőtt 40—50 évvel. 
Hiszik, hogy a balladák kéziratai csak lappanganak. 

Irodalomtörténet. 9 
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U. i. 1914. évf. 1. sz. — Harsányi I. és Gulyás J. : Néhány szó a 
kuruc balladák kérdéséhez. Ahol Thaly kiadványai t eredetijükkel össze-
hasonlí thatjuk, kiderül, hogy szórói-szóra híven vannak közölve ; Thaly 
csak a helyesírást modernizálta. Ahol forrásai között eltérés van, ot t maga 
is hivatkozik rá . Riedl érvelésének a logikáját is kifogásolja a cikk. Eszt. 
megvételét R. szerint nem í rha t ta kuruc ka tona , mert az a történethez 
híven írta volna meg : ellenben a Német sas ver t fészket kezdetűt inkább 
írhat ta kuruc katona, mert az események ily pontos ismerete csak had-
vezértől telt volna ki. (A cikkírók ebben el lentmondást látnak, ami pedig 
nincs meg. Az Eszt. megvételét u. i. a vers szerint mindjárt az ostrom 
után írta «egy igaz magyarfi» : hogyan magyarázzák meg hát a cikkírók 
az ostromleírás történelmi valótlanságát? Ok úgy fogják fel, m in tha B. 
egyszer a tör ténelmi valótlanságban, máskor m e g a történelmi hűségben 
látná a gyanúokot . Holott ő azt az egyes köl temény saját adataiból meríti, 
s így a gyanúok, az illető költemények természete szerint akár a leg-
ellentétesebb is lehet.) Az Ocskay-balladáról ezt mondják : a Csajághy 
leveléhez igenis lehetett mollékelve a ballada, mert Cs." kuruc s nem 
labanc fogságban volt s onnan írhatot t kérő levelet Bercsényinek, ott hall-
hat ta e dalt e katonáktól s mellékelhette is egy kérő levélhez. 

Századok. 1913. évf. 10. sz. - Kujáni Gábor: A Brodaricsok. A tör-
ténetíró Brodarics István származásának és rokoni összeköttetéseinek 
ismertetése. Tordai Ánrjos bírálja Pintér J e n ő magyar irodalomtörté-
netét. (1772—1831.) 

Theologiai Szaklap. 1913. évf. 3 4. sz. — Raffay Sándor: A hallei 
magyar könyvtár. Cikkíró több hetet töltött Halléban és átvizsgálta az 
ottani magyar könyvtárt, melyet Kassai György Mihály t a n á r alapított 
1725-ben. I smer te t i a könyvtár történetét, je len állapotát s egy kéziratos 
kötetből több magyar verset közöl. (1686—1688.) A versek vallásos ríme-
lések és halot t i búcsúztatók. — Ravasz László: A magyar protestáns ige-
hirdetés a XVII. században. Elemzi Pázmány és Alvinczi igehirdető mun-
kásságát, i smerte t i Geleji Katona István és Medgyesi Pál prédikációit. 
Ezek alapján megállapítja, hogy a magyar protestáns igehirdetés «sok 
nyomorúságának legfőbb oka az, hogy mi az orthodoxiából (az Alvinczi- és 
Geleji Katona-féle léleknélküli skolasztikus dogmatizálásból) a X V I I I . század 
elején a p ie t izmus nélkül eveztünk át a racionalizmusba». 

Uj Idők. 1913. évf. 50. sz. — Herczeg Ferenc: Kiss József hetvenedik 
születésnapján. A Petőfi-Társaság Kiss József-ünnepélyén mondot t elnöki 
megnyitó. 

U. i. 1914. évf. 2. sz. — Bródy Mihály: Arany János ösmeretlen kéz-
irata. Ismeretes, mily aprólékos figyelemmel bírálgatta meg tanítványai 
dolgozatát Arany János. Egy Hoffer Imre nevű nagykőrösi taní tváuya, ma 
szegedi felső ipariskolai tanár , megőrizte egy ilyen bírálatát Aranynak, 
melyet az ő novellájára írt. A bírálat, mely a novella stílusával és nioti-
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vatiójával foglalkozik, facsimilében, egész terjedelmében közölve. — Kün 
József posthumus versei. Eövid ismertetés. 

Ungarische Rundschau. 1913. évf. 4. sz. — Jakob Bleyer : Friedrich 
Schlegel am Bundestage in Frankfurt. Ungedruckte Briefe Friedrich und 
Dorothea Schlegels nebst amtl ichen Berichten und Denkschriften aus den 
Jahren 1815 bis 1817. (II. közlemény.) A fiatal Széchenyi István Londonba 
utaztakor Frankfur tban fölkereste Dorothea Schlegelt. Levelek Széchenyi 
Ferenchez és nejéhez. — Ignaz Peisner : Graf Stephan Széchenyi in der 
Völkerschlacht. Széchenyinek atyjához és Zichy Ferdinánd grófnak nejé-
hez küldött német levelei a lapján. - Josef Bayer : Heinrich Becks Dramen 
auf der ungarischen Bühne. Kiegészítésül H . Knudsen Beck-monografiájá-
hoz (1912). Beck drámái közül három (Verirrung ohne Laster, Die Schach-
maschine, Die Quälgeister) kerül t 1795 és 1840 között magyar színpadra. 
Joseph Fógel : Bohuslav Lobkovic v. Hasistein unter den Humanisten Un-
garns. Bohuslav és más cseh humanisták élete a magyar humanisták 
között II . Ulászló és Anna királyné udvarában, a XVI. század első évei-
ben. — Joseph Trostler : Karl M. Kertbeny im Briefwechsel mit deutschen 
Schriftstellern. Kertbeny bejár ta Európát s m i n t Petőfi és Arany fordítója 
sok külföldi íróval (Heine, Béranger, Bettina von Arnim stb.) ju to t t össze-
köttetésbe. Cikkíró közli Kertbenynek Varnhagen von Ensehez, Hoffmann 
von Fallerslebenhez, Ludmilla Assinghoz és Pückler-Muskau herceghez 
intézett leveleit, mik tele vannak magyar irodalmi vonatkozásokkal. 

Uránia. 1913. évf. 12. sz. — Nagy József: Eötvös. Alkalmi megemlé-
kezés szellemi életünk e kiválóságáról. ly : Két irodalomtörténet címen 
a Pintér Jenőtől írt s a Ferenczi Zoltántól szerkesztett magyar irodalom-
történeteket ismertet i és bírálja. — Kristóf György pótlást közöl Arany 
János Karlsbadban című dolgozatához. 

U. i. 1914. évf. 1. sz. — Kardos Albert : Csokonai és a színpad 
Csokonai már a természettől is nem egy színészi sajátságot örökölt, de a 
tanulmány is ráterelte a drámára . Különösen szereti Metastasiot s 5—6 
darabot is fordí t tőle. A cantatét is Metastasio kedvelteti meg vele. De 
talán mégsem lett volna drámaíróvá, ha nem az ő korában születik meg 
a magyar színészet. A színészet iránti érdeklődésének bizonysága az az 
1793. V. 10-ről kelt levele, melyben annak idején 16 idegen eredetű komé-
diát ajánl fel a színjátszó társaságnak. (A levél most a Csokonai-kör becses 
ereklyéje). Szerző azután a Tempefői, a Gerson, az Özvegy Karnyóné, s 
a Kultura c ímű darabokat ismerteti . Csokonai színműveit nem szabad szi-
gorúbb mértékkel mérni. Egyrészt mert fiatalos próbálkozások, másrészt 
mert sok gyengeségüket maga a kor is magyarázza. Szerzőjüknek érdeme, 
hogy alakjait a magyar társadalomból veszi s nem feledkezik meg a nép 
embereiről sem. Az említett darabok a Tempefői kivételével, színre is 
kerültek a csurgói diákok olőadásában. — Elek Oszkár : A boldog ember 
ingének meséje a francia irodalomban. A Greguss Ágosttól és Bulcsu 
Károlytól feldolgozott tárgy francia változatainak ismertetése. 

9* 
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Vasárnapi Újság. 1913. évf. 50. sz. — Sebestyén Gyula: A bolognai 
rovásírásos magyar naptár. A bolognai egyet, könyvtárban van egy 
XVI. századi székely rovás-naptár másolata, melyet Marsigli hadimérnök 
készített 1690 körül. Facsimile közölve. — Rudnyánszky Gyula (1858— 
1913). A forradalom utáni depresszió nemzedékéből való, mely a hetvenes 
években lép fel az irodalomban. Töredék pályák, töredék művek, töredék 
tehetségek kora ez. Diszharmonikus egyenetlenség jellemzi íí. Gy. pálya-
futásá t is. 

Világ. 1913. évf. 230. sz. — Kosztolányi Dezső : A bétsi gárdista. Bes-
senyei György emlékezete. 

U. i. 254. sz. — Viharos : Ágai Adolf. Agai dicsérete. 
U. i. 304. sz. — Magyar írók kenyere. A névtelen cikkíró Badó Antal 

kéziratgyüjteményéből közli Arany János , Tompa Mihály és Vajda János 
több ismeretlen levelét. A levelek főleg Vajda János kétségbeejtő anyagi 
helyzetére jellemzők. 

Zeitschrift Für Bücherfreunde. 1913. évf. 8. sz. — M e l i c h János helyre-
igazít ja H. Feiglnek és J. Fri tznek a legrégibb magyar nyomtatványok 
fölfedezésére vonatkozó téves megjegyzéseit . 
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Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1913 december 
6-án választmányi ülést tartott . 

Beöthy Zsolt elnöklete a lat t jelen voltak : Ágner Lajos, Bajza József, 
Balassa József, Császár Elemér, Gragger Bóbert, Gulyás Pál, Hegedűs 
István, Horvá th János, Kürti Menyhért , Loósz István, Négyesy László, 
Német Károly, Pais Dezső, Papp Ferenc, P in té r Jenő, Szinnyei Ferenc, 
Tolnai Vilmos, Tordai Ányos, Váczy János, Vargha Dámján, Versényi 
György, Vórtesy Jenő, Weber Ar thur . Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnök üdvözli a megjelenteket. Titkár jelentése alapján rendes 
taggá választattak : Böszörményi Sándor dr., áll. főreálisk. tanár, Bpest ; 
Csuday Jenő dr., egyet. m. tanár , Bpest (aj. P in té r Jenő) ; Szviezsényi 
Zoltán, főgimn. tanár, Nagykanizsa (aj. Kováts Antal) ; Toperczer Valéria, 
középisk. tanár , Bpest (aj. Baros Gyula) ; Kádár Jolán, bölcsészethallgató, 
Bpest (aj. a t i tkár) . Moravcsik Gyula, bh., Bpest (aj. Zolnai Béla) ; Brisi ts 
Frigyes, tanár , Bpest (aj. Vargha Dámján). Bendkívüli taggá választatott : 
Farkas Gyula, bölcsészethallgató, Bpest (aj. a t i tkár) . 

2. Az Irodalomtörténetre ú jabban előfizettek : Kisvárda : Áll. főgimn. 
tan. könyvt. ; Pancsova : Áll. főgimn. tan. könyvt. ; Gyula : B. K. főgimn. 
if j . önk. köre ; Paks : Áll. polg. isk. tan. könyvt. 

Társaságunk tagjainak és előfizetőinek összes száma t e h á t : 1107. 
Ebből tiszteleti tag : 2, alapító tag : 22, rendes tag : 696, rendkívüli tag : 
50, előfizető : 337. 

3. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Bevétel ; 
14,578-22 kor., kiadás : 14,268-82 kor., maradvány 309-40 kor. Tudomásul 
szolgál. 

4. Pénztárvizsgálókul kiküldetnek : Tolnai Vilmos, Imre Sándor és 
Oberle Károly. 

5. A választmány megharmadolására kiküldetnek : Négyesy László 
elnöklete alatt Vargha Dámján, a t i tkár és a jegyző. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Négyesy László és Kür t i Meny-
hért vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. 
A br. Eötvös József emlékének szentelt ülést Beöthy Zsolt elnök a 

következő kegyeletes szavakkal nyi tot ta meg : 
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«Tisztelt Társaság t 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság mai ülését Eötvös József szüle-

tése százados fordulójának szerény megünneplésére szánta. Azt hiszem, 
nem szükséges erre a kegyeletes ünneplésre jogunkat igazolnunk, h a ar ra 
gondolunk, hogy Eötvös a mult századnak, különösen a reform-kornak 
egyik legnagyobb szelleme, legnagyobb gondolkodója, kitűnő költője volt. 
Már pedig nekünk, irodalomtörténetlróknak és irodalomtörténeti tá rsaság-
nak, kedvünk, mesterségünk, h ivatásunk a mult szellemi élete nagyja ihoz 
pályájok, személyiségök tekintetében mennél közelebb férkőzni, hogy annak 
a mivelő erőnek, melyet képviselnek, tolmácsai és hirdetői legyünk. 

De talán van valami szorosabb kapcsolat, valami közelebbi vonatko-
zás a mi Társaságunk, a magyar irodalomtörténet törekvéseit és m u n k á j á t 
képviselő társaság és Eötvös pá lyá ja között. Ezt a kapcsolatot a szellemi 
élet egységének törvénye magyarázza, annak a szellemi egységnek a tör-
vénye, amelyet hajdan, a renaissance idejében, az uomo universale teste-
sített meg s amelyről a mi életünkben a szellemi élet fejleményei tanús-
kodnak. Ez a törvény azt mondja, hogy nagy szellemek, akik a szellemi 
életnek külön köreiben kiváltak, nemcsak a magok körére, hanem egy 
nagy szellemi közösség valamennyi körére befolyással vannak : nagy poli-
t ikusok hazájuk tudományára és irodalmára, nagy Írók hazájuk poli t iká-
já ra és tudományára , nagy tudósok hazájuk poli t ikájára és irodalmára. 

Eötvös pályája is tanúskodik ennek a törvénynek érvényéről ; tanús-
kodik abban az irányban, amelyre épen utalni szándékoztam. Eötvös, az 
államfilozóf, a poli t ikus törekvései vezérgondolatáúl a jogegyenlőséget, 
ennek megértetését és érvényesítését tűzte ki maga elé. Hogy még prak-
t ikus kérdésekben is mennyire ez a fő dolog előtte, egy gyönyörű előadás 
ban, melyet a centralistákról ta r to t t , épen a napokban mutat ta ki Angyal 
Dávid tagtársunk. Eötvösnek ez a főgondolata, melynek ő a legkiválóbb 
képviselője s hogy ez érvényesült a magyar életnek úgyszólván egész 
vonalán, annak ő a legkiválóbb harcosa. Akkor, amikor evvel a gondolat-
tal harcolt és győzött, nem lát juk-e a kapcsolatot : hogy ebben a küzde-
lemben és ebben a győzelemben, legalább a magyar szellemben, Petőfinek 
és Aranynak az ágyát vetette meg ? De nemcsak ezekét, hanem megve-
tet te a magyar kr i t ikai szellem azon változásáét, melyet Gyulai Pá l 
képvisel. 

Ezekben keresve jogunkat Eötvös ünneplésére, haj tsuk meg m i is 
hálánk lobogóját emléke előtt s hal lgassuk meg tisztelettel azokat az elő-
adásokat, melyek a mai ülés tá rgy sorára vannak kitűzve». 

A felolvasó ülés tá rgyai : 1. Négyesy László: Eötvös József emléke-
zete. 2. Husztiné Révhegyi Rózsi : Eötvös eszthetikája. 

A Toldi-monda kérdéséhez. Ba r tha József az Elet-irodalmi-társaságnak, 
Elet és irodalom című legújabb kötetében : Újabb vélemények a Toldi-
mondáról, «Felesleges kutatások» címmel tizenegy lapnyi cikket közöl, 
melyben hét lapon át az én Toldi- tanulmányommal (Ethnographia, 1912.) 
foglalkozik. Meglepő, hogy a szerző cikkét philologiai vagy e thnographiai 
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folyóirat helyet t egy ilyen, teljesen laikus közönségnek szánt munkában 
közölte, ezért talán napirendre kellene térnem felette, mindamellet t az 
ügy érdekében jónak látom röviden foglalkozni vele. 

Bármennyire is sajnálom, hogy értekezésem Barthát sem Toldi és 
Rainouart hasonlóságáról, sem az ezirányú kuta tások jogosultságáról meg-
győzni nem tudta, vele e téren vitába nem bocsátkozom. Csupán a cik-
kében előforduló főbb tévedésekre és félreértésekre fogok néhány megjegy-
zést tenni. Ezek a következők : 

a) Bartha cikke elején ezt í r ja : «Egy korábbi tanulmányomban kimu-
tat tam annak tarthatat lanságát , hogy e nevezetes mondánk ősrégi mitoló-
giai eredetű volna, vagy hogy idegenből származott volna hozzánk. Egy-
úttal törekedtem megállapítani azt is, hogy történelmünk és mondánk 
Toldija egyazon személy». Ez az önérzetes áll í tás nagyfokú tájékozatlan-
.ságra vagy szerénytelenségre vall, mert a Toldi-monda mitologikus kelet-
kezésére vonatkozó feltevést tudvalevőleg korántsem Bartha, hanem ő előtte 
nem kevesebb, mint negyvenhét esztendővel Kemény cáfolta meg Arany 
Toldija c. tanulmányában ; az sem felel meg a valóságnak, hogy Szilády 
Áron «nem kuta t ta azt, vájjon a történelem Toldija azonos-e a hasonló 
nevű magyar monda hősével», mer t éppen Szilády volt az, aki m á r Bartha 
előtt igyekezett a mondai Toldit a történeti Toldival azonosítani. 

b) Én sohasem vitattam a Toldi-monda «idegen eredetét», m i n t Bartha 
gondolta, csupán azt, hogy e monda motívumainak egy bizonyos sorozata 
hasonlóságot muta t a Bainouart-énekekkel s ezen alapon igen óvatos, 
szerény, körültekintő formában, a szakembereket bírálatra és további ez-
irányú kuta tásra ösztönözve, formuláztam azt a feltevést, hogy vájjon szó-
beli úton n e m kerültek-e valahonnan hozzánk s nem fűződtek-e ami 
Toldink köré a Bainouart-énekek némely mot ívumai ? 

c) De nemcsak engem ér t félre Bartha, h a n e m félreérti magát Ilosvait 
is. Szerinte Ilosvai Toldija «minden nyersesége mellett is tiszteletet pa-
rancsoló . . . komoly, méltóságos, férfias alak». Szerintem Toldi «erős, bátor, 
de durva, bárdolatlan, részeges, ügyetlen, félszeg, komikus alak». Nekem 
tehát az a felfogásom róla, ami Keménynek, aki Toldit «groteszk vasgyu-
rónak», magá t a mondát pedig «akrobatai próbatétek férceletének» tartja. 
Szilády szerint is Toldi «bumfordi fickó» és egy «faragatlan hős és merő-
ben elhanyagolt nevelésű bajvívó». Bar thának tehá t valóban furcsa gusz-
tusa van, hogy lelkesedni képes egy olyan «hősért», aki béresek közt nő 
fel, a vágóhídon s a királyi konyhán szolgál, egy lakatossal egy udvar-
hölgy s í r jának kirablására szövetkezik, egy özvegyasszonynak úgy kezd 
udvarolni, hogy «ingében vetkezik és nagy maga-mutatással ugrál » s mind-
untalan gyilkosságba keveredik. 

d) «Még kevésbbé» tar t ja Toldit Bartha részegesnek. Ezt is csak olyan 
ember áll í thatja, aki nem ismeri Ilosvait, h iszen Ilosvai utolsóelőtti stró-
fájában, azt hiszem, elég világosan megmondja, hogy : 

«Vétek ez lőn benne, hogy részeges vala, 
Minden reménysége boritalban vala.» 
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e) Bartha szerint Toldi György üosvainá l «mindig a jó testvér képé-
ben tűnik fel előttünk«, azért «egyenesen ellentéte Bainouart bátyjának». 
Ez sem felel meg a valóságnak, m e r t Ilosvainál György és Miklós nin-
csenek egymással jó viszonyban. Györgynek nem tetszik, hogy öccse a 
rúdhányásban és kőhajigálásban legyőzi szolgáit s ezért gyakran «meg-
feddi». Egy szolgájának megölése m i a t t «nagy haragra» gerjed ellene. 
Mikor a király öccsének megkegyelmez, akkor is «feddi és erősen dorgálja » 
s «kényszeríti, hogy szolgálatra menjen» . Miklósnak anyja, Petrovainál 
ángya fogja pár t já t . Szilády is így fogja fel a két testvér viszonyát, midőn 
így ír : «. . . az anya helyett Í. megszégyenült szívtelen testvérnek jólelkű 
neje ti tkon kívánja jóvá tenni fér jének öccsével éreztetett méltatlan bánás-
módját». (Olcsó Kvt. 515—516 sz. 75. 1.) 

f ) A félreismert nagy szellemek méltatlankodásával Bartha velem 
együtt Karácsonyit, Wertnert s He inr iche t is megleckézteti, hogy az ő 
tudományos munkásságával nem törődünk s ezért «felesleges kutatásokat 
végzünk». Bartha e tekintetben is téved, mert még mindnyájunknak élénk 
emlékezetében van Heinrichnek Bar ta második Toldi-tanulmányáról meg-
jelent lesújtó bírálata. (Egy Phil. К. 1899), melyben kimutat ta , hogy szer-
zőjének sejtelme sincs a mondák és mesék eredetéről, s hogy «az összeha-
sonlító mese-tudomány és folklore terén teljesen tájékozatlan». 

Heinrichnek ezelőtt tizennégy esztendővel teljesen igaza volt, azért 
ne csudálja Bar tha , ha én a magam részéről felháborodását alaptalannak 
tar tom, «tudományos munkásságát» magamra nézve irányadónak el n e m 
i smerem és kuta tása imat az eddigi i rányban tovább is folytatom. 

BIRKÁS GÉZA. 

II Boccaccio in Ungheriac. cikkem bírálatára (Irodt. I I I : 74.) megjegy-
zem, hogy forrásaimat nem csak a bibliográfiában, h a n e m mindjárt az első 
Boccaccio-átdolgozás ismertetésénél kötelességszerűen felsoroltam. Nem 
ál l í tot tam sehol, hogy önálló kutatást végeztem. Az én felfogásom szerint , 
az olaszoknak szánt rövidre szabott, tájékoztató cikktől a kérdés egész 
genezisére kiterjedő részletes kutatást n e m is lehetett várni. Mindössze 
107 nyomtatot t sorban, erről a tételről egyszerű, ta r ta lmi kivonatolásnál, 
életrajzi adatok és közismert megállapítások rövid összefoglalásánál egyébre 
nem vállalkozhattam. Inkorrektség vádja csak akkor érhetne, ha forrásai-
ma t elhallgattam volna. A bibliográfiának két érdemes munkával való 
kiegészítéséért én is köszönetet mondok a bírálónak ; megjegyzem azon-
ban, hogy Dézsi Lajos értekezése csak májusban jelent meg, én pedig 
már február 6-án elküldtem a cikket Firenzébe, az emlékkönyv szerkesz-
tőjének. 

C s . PAPP JÓZSEF. 

Levél a szerkesztőhöz. Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! Néhány éve egy 
nyolcezer lakosú vidéki városkában taní tok, nemzetiségi vidéken, távol a 
fővárostól. Azt hiszem, eléggé elképzelhető, milyen részem van az irodalmi 
továbbképzésben. A lélekölő és meddő gyakorlatjavítás leköti kevés szabad 
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időnket, a vidéki viszonyok lassan-lassan kiszívják belőlünk az életenergiát. 
Nincs eszközünk, nincs időnk, n incs pénzünk a szellemi haladásra. 

Továbbképzésünk érdekében szükségesnek tar tanám, hogy a nyár i 
nagy szünet folyamán kiváló irodalomtörténet-tudósaink ajakáról összefog-
laló, tájékoztató előadásokat hal l junk az irodalomtörténet tudományának 
haladásáról, az összehasonlító irodalomtörténet főbb problémáiról, a modern 
irodalom értékeléséről. Milyen jól esnék, ha a miniszter úr ő kegyelmes-
sége módot adna, hogy az irodalomtörténet segédtudományaiból is halla-
nánk szakszerű előadásokat, melyeknek eredményeit tanár i működésűnk-
ben értékesíthetnők. Részletes p rogramm kidolgozása nem tartozik reám. 
Én csak óhajunkat jeleztem e levélben s ha igen tisztelt Szerkesztő úr 
helyt ad soraimnak, nagy hálára kötelezi a magyar nyelv és irodalom 
vidéki tanárait ! Teljes tisztelettel : MÁTRAI FEKENC. 

Magyar irodalomtörténeti előadások egyetemeinken. A b u d a p e s t i é s k o -
lozsvári egyetem tanárai az 1913—1914. tanév második felére a következő 
előadásokat hirdették. 

A budapesti egyetemen. — Beöthy Zsolt r. t. : Arany .Tános balladái. 
Het i 1 óra. — Riedl Frigyes r. t. : A magyar irodalom története a leg-
újabb korban, 18R7 - 1900. 4 óra. — Négyesy László r. t . : A magyar 
dráma története. 4 óra. — Alexander Bernát r. t. : Eötvös József. 1 óra. — 
Si mony i Zsigmond r. t. : Régi nyelvemlékeink magyarázata. 2 óra. 
Melich János c. rk. t. : Magyar nyelvemlékek a XII I—XIV. századból. 
2 óra. — Horváth Cyrill m. t. : Középkori egyházi irodalmunk. 2 óra. — 
Szinnyei Ferenc m. t. : Jósika Miklós művei. 2 óra. — Császár Elemér 
m. t . : A szépprózai elbeszélés története. 2 óra. — Pap Károly m. t. : 
Kölcsey Ferenc. 1 óra. 

A kolozsvári egyetemen. •— Dézsi Lajos r. t. : A magyar irodalom 
története a XVII. és XVIII . században. 5 óra. — Gyalui Farkas m. t. : 
A könyv története. 2 óra. 

Új irodalmi társaság. Léván 1913 november 29-én tar tot ta megnyitó 
ünnepét a vidéki irodalmi élet egyik legújabb szerve : a Reviczky- Társaság. 
(Elnöke : Köveskuti Jenő.) A Társaság vándorgyűlések tartásával az egész 
környéket bele akarja vonni a kulturál is fejlődés munkájába s Reviczky 
Gyula emlékére Reviczky-emlékmúzeumot akar szervezni. A megnyitó 
ülésen a Petőfi-Társaságot Koroda Pál képviselte, Reviczky költészetéről 
pedig Paulovics István tartott felolvasást. 

A szerkesztőhöz beküldött könyvek jegyzéke. 
Koeppel Emil: Byron. Fordította Esty Jánosné. Függelék: Byron 

Magyarorszáyon. I r t a Morvay Győző. Budapest, 1913. 405 1. A M. T. Aka-
démia kiadása. 

A M. T. Akadémia könyvkiadó vállalata — az 1913. évi i l letmény 
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IV. kötete gyanánt — Koeppel Emil s trassburgi egyetemi tanár Byron 
életrajzának magyar fordításával lepte meg a -vállalat előfizetőit. í Az I—II I . 
kötet : Váczy János Tompa életrajza, Szekfű Gyula Eákóczi monográfiája 
és Vértesy Jenő könyve a magyar romant ikus drámáról.) A fordítást 
Morvay Győző revideálta s ugyanő írta a kötet fölötte becses függelékét : 
Byron Magyarországon. 

I rodalmunkban az 1820-as évektől kezdve egyre sűrűbben kezd fel-
tűnni Byron neve. A legelső, ki nagyságát egész valóságában felismerte, 
Széchenyi István. Allamférfiaink közül Kossuth Lajos és Szemere Bertalan 
műveiben észlelhető Byron jelentékeny hatása. Kossuth szónoki talentumá-
nak eszközéül használja Byront, aki képzeletének szárnyalására inspirálja 
őt. Vörösmarty Mihály, Vajda Péter, Vachott Sándor szintén Byron hatása 
alá kerültek. Typikus imádói : Császár Ferenc, P. Horváth Lázár és Jámbor 
Pál, a szalonok költői, kiknél a byroniaskodás érzelemfölösleget, erő-
túltengést hoz létre. Petőfi egészséges költészete is érdekes byroni rokon-
ságot árul el. Ezt bizonyítják politikai ideáljaik, nyughatat lan meg nem 
fékezhető szenvedéljfök, regényes természetök, a forradalmak prophetikus 
előérzete, a kor megvetése és az emberek lélektani ismerete. Petőfi is, Byron 
is, egybehangzóan vallják : csak egy igaz emberi érzés van : a szerelem. 

Arany János szereti Byront, olvassa, tanulja , a lelkébe fogadja ; de 
hatása alá még sem kerül ! Aranyban megvan a jellemrajzoló képesség, 
a természetrajongás, sajátos mélabú, mély bölcselet, de hiányzik az angol 
költő szenvedélye, mámora, erős vágya, világfájdalma, kétségbeesése, gúny-
kacaja, tomboló satyrája és szerelmi költészete. 

Byron hatása alól még olyan megállapodott egyéniségek sem tudtak 
szabadulni, min t Gyulai Pál, Szász Károly és Vajda János. Gyulai sokat 
foglalkozott a bri t t költővel, de bizonyos óvatossággal, mer t elhárítani 
iparkodott annak hatását . Szász Károly ellenben, aki a költőt teljesen 
ismeri, nem zárkózik el tőle és saját költészetét ezáltal teszi változatossá. 
Beviczky Gyulát igaz érzések, jogos fájdalom vezették Byronhoz. Endrődi 
Sándor, Budnyánszky Gyula, Palágyi Lajos egyik-másik költeményében is 
megtaláljuk Byron hatását , sőt még Ady Endrénél is találhatók Byron-
nyomok. 

Begényíróink közül Jósika Miklós, Eötvös József, Jókai Mór, Kemény 
Zsigmond, Fáy András műveiben a romant ikus kalandosság s az idegen 
világ színdús festése nem egy alkalommal byroni hatás. Madách is, sztre-
govai magányában, szorgalmasan forgatta az angol költő műveit ; ember-
gyűlöletök találkozott, pessimista fölfogásuk egyezik, de míg Byron engesz-
telhetetlen marad, addig Madách kibékül a világgal, végzettel, Istennel. 

Mindezekről s Byron magyarországi ha tásának egyéb nyomairól igen 
alaposan ír a szerző. Szorgalma, körültekintése és eredményei a legnagyobb 
elismerést érdemlik. 

M. V. 

Szekfü Gyula : A száműzött Rákóczi. B u d a p e s t , 1913. 4 2 6 1. A M . T . A k a -
démia kiadása. 
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E mind conceptiójában, mind kivitelében nagyobb szabású történelmi 
m ű megítélése történészeink feladata lesz. A kor diplomáciai viszonyainak 
igen alapos ismeretével, állandóan éber kritikai érzékkel követi végig 
hősét azon a t ragikus úton, mely Paristól a rodostói temetőig vezet. 
A maga emberi mivoltában állítja elénk a száműzött fejedelmet, kétségbe-
esett küzdelmeit az elveszített történeti szerep visszaszerzésére, lelki fej-
lődésének az egykori emlékek kísértéseitől, vallásos magábaszállástól és a 
valóság kérlelhetetlen korlátaitól megszabott menetét. S ha a végzetszerű 
történetek előadásában és mérlegelésében, melyek eredményeként az egy-
kori nagy szabadságharcos az európai politikában elveszti szerepét s a 
magánélet súlytalanságába taszíttatik ki, távol áll is mindennemű rajongó 
elfogultságtól : viszont rokonszenvvel s tisztelettel, sohasem sértő módon 
férkőzik közel a szerencsétlen sorsú nagy emberhez. Minket két okból 
érdekel közelebbről. Thalyról, ki ez idő szerint egyébként is napirendjén 
van a tudományos érdeklődésnek, történetírói megbízhatóságát illetőleg 
mond súlyos, de adatokkal igazolt kri t ikát , amiben különben csak Pauler 
Gyulát és Gyulai Pált követi, k iknek korábbi ítéleteire hivatkozik is. 
«A költészeten át ju to t t a történetíráshoz s politikai törekvéseivel kapcso-
latban, methodikai kételyektől teljesen mentesen — mer t sohasem men t 
át módszeres iskolázáson — kereste a múltban polit ikai és költői ideál-
ja inak visszavotített képét.» (373. 1.) De még inkább Mikes miatt érdekel, 
kinek hitelességét, megbízhatóságát lépten-nyomon igazolja. A könyv 
egyik (118. sz.) jegyzete P. E. grófnérói szól, s költött voltát, a viszonyok 
ismeretével, végkép megállapítja. H a élő személy lett volna s családjával 
évtizedeken át lakott volna Konstantinápoly európai negyedében, akkor «ki 
van zárva, hogy a konstantinápolyi császári követek jelentéseiben nyomára 
ne lehetne találni, mikor a legnagyobb részletességgel szólnak a Konstan-
t inápolyban felbukkanó legutolsó császári alattvalókról is. Belőlük meg-
állapítható, hogy magyar egyetlenegy sem lakott az illető időközben 
Konstantinápolyban. Legkevésbbé lakhatot t ott P. E., egy Bákóczi-párti 
magya r grófnő, egy «rebellisné» (Mikos 92. levele) . . . Rebellis magyar 
grófnénak családjával együtt K.-ban tartózkodása, s évtizedeken át állandó 
levelezése a rodostóiakkal, a legnagyobb non sens, ami t csak az akkori 
viszonyokban elképzelhetünk.» — A könyv Mika Sándor emlékének van 
a jánlva. 

—LG —GY. 

Aurora. A Kisfaludy-Társaság almanachja az 19i4. évre. Szerkesz-
tet te : Voinovich Géza. Budapest, 1914. 240 1. Ara 4 korona. 

E könyv tervét Beöthy Zsolt Előszava szerint a kegyelet és szeretet 
érlelték : írói és kiadói «egész bevételét» az árvízkárosultaknak áldozzák. 
Hogy a Kisfaludy-Társaság nem most nyúj t először segítő kezet az elemi 
csapások sújtotta honfitársak felé, annak bizonysága a Budapesti Árvíz-
könyv öt kötete 1839—41-ből s a Szegedi Árvízkönyv 1880-ból. Maga az 
ú j évkönyv nevével irodalmunk egyik becses emlékének fölelevenítésére 
céloz. Az Aurora c ímmel Kisfaludy Károly és Bajza József a lmanachjára 
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utalva, a Társaság mintegy jelzi, hogy igyekezetében méltó óha j t maradni 
a nagy elődök művészi és nemzeti eszményeihez. A kötet a szorosan vett 
nap tá r i részen kívül számos tanulmányt és szépirodalmi költeményt (verset, 
szinművészetet, elbeszélést, műfordítást) foglal magában, melyek - úgy 
látszik — előzőleg egyebütt is megjelentek. Egyik-másikkal legalább már 
találkoztunk a Budapesti Szemlében, az Uj Időkben, a Kisfaludy-Társaság 
Evlapjaiban. Ez a körülmény bizonyára nem emeli az almanach érdekessé-
gét. A kötetben található cikkek közül irodalomtörténeti szempontból 
figyelemreméltó : 1. Huszt i Józsefé, aki Eötvös József könyveinek rende-
zése közben, lapszélekről a nagy író néhány eddig ismeretlen gondolatára 
bukkant s azokat közli. 2. Alexander Bernáté, aki Eötvös gondolatairól 
értekezik, miközben megállapítja, hogy Eötvös gondolkodása rendkívül 
erős, de ez az erő nem merül ki szellemességben, hanem mindig egy cél-
pont ra irányul : a megértésre. Legtöbb aforizmája vagy kezdete, vagy sűrí-
te t t kivonata egy tanulságos eszmesornak. Főleg a történeti fejlődés és az 
állam problémája érdekelték. Gondolkodása a legnemesebb értelemben 
uti l i tar is t ikus volt. 3. Angyal Dávid Szalay László ifjúságáról értekezik. 
Dolgozatából megtudjuk, hogy a fiatal író első buzdítói és pártfogói az 
írói pályán : Horvá t István, Szemere Pál, Ponori Thewrewk József és 
Virág Benedek voltak. Szalay először versekkel próbálkozott. Fel tűnő ezek-
ben a melancholia végletes hangja. Később Alphonse Levelei címen no-
vellát írt, melyben olvasmányai tükröződnek. Majd bírálatait s elhunyt 
írók műveit adja ki. Jellemző a későbbi h í res tör ténet íróra, hogy ér-
zéseinek költői hevét átvitte magánéletébe ós nyilvános pá lyá ja küzdel-
meibe is. 4. Voinovich Géza Lévay Józsefről szóló tanulmányát közli. 
Lévay tárgyköre a l íra szokott mezeje, de termésén egyéni h u m o r érzik. 
Férfias erő s mérséklet jellemző vonásai, s elégültség és megnyugvás a 
sorsban. Sokat megrögzített szerelmi hangulatából, szívét és történetét 
azonban tartózkodása nem tárta föl egészen. Állandó gondja a haza. 
О adott először hangot költészetünkben ú j nemzeti veszedelmünknek, bízó 
hazafisággal, a Kivándorló imája című költeményben. Hazafi érzése járja 
át természetfestő költeményei nagy részét is. A gyermeki szeretetnek jeles 
tolmácsa. Későkori költeményeiben az öregség élotművésze és költője. 

Y. M. 

Böhm Károly élete és munkássága. H á r o m k ö t e t . B e s z t e r c e b á n y a , 1913. 
1 : 415, I I : 350, I I I : 265 1. Ara 36 korona. A Madách-Társaság kiadása. 

A beszterczebányai Madách-Társaság e há rom testes kötetben emléket 
állí tott a város szülöttének, Böhm Károlynak, a kolozsvári egyetem 1911-
ben elhúnyt filozófia-tanárának. Böhm működése a magyar tudomány tör-
ténetében nagy jelentőségű ; e kötetek pedig figyelmet érdemelnek, mert 
céljok a magyar filozófia további fejlődésének elősegítése. E kiadvány «ala-
pul kíván szolgálni Böhm filozófiájának további kiépítésére. Indí tás Böhm 
megértésére és rendszerének továbbfejlesztésére» — amint az előszó 
mondja . S azokon kívül, akik Böhm barátaiként szólalnak meg e műben, 
együtt találjuk itt -— ha nem teljes számmal is — jóformán mindazokat, 

* 
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akiktől В. gondolatvilágának tudományos értékesítését és i rányának foly-
tatását várhat juk. Ma tehát az tűnik ki innen : m i volt B. hatása életében. 
Idők múltán annak megállapítására szolgál m a j d alapul : mi fejlődött az 
itt feltárt területen. Ebben van e gyűj teménynek a tudományos irodalom 
története szempontjából is jelentősége. Bészletes ismertetése és bírálata e 
folyóirat körén túl esik, ta r ta lmát azonban jelezzük. Az I. kötetben Kajlán 
(Keller) Imre, a mű szerkesztője, B. életrajzát adja, Králik L. és Bokor 
József visszaemlékezéseket közölnek, Kónya Sándor B.-öt, mint egyetemi 
tanárt , Schneller István B. személyiségét, egy cikk a nagyvilággal való 
viszonyát jellemzi. А II. kötet cikkei : Kónya S., B. elszórt eszméi rend-
szere felépítéséig : Tankó Béla, Böhm és Kant ; Bartók György, a logikai 
érték tana. Bevezetésül B. filozófiájába ; Endre/fi János és Gáncs Aladár, 
B. dialektikájának eszmemenete ; Varga Béla, B. lélektana ; Ravasz László, 
B. érték elmélete, különös tekintette] esztétikai alapelveire. A I I I . kötetben 
van : Makkai Sándor, Vallásos világkép és életfúlytatás. B. filozófiájának 
indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítésére ; Agai László, a matema-
tika ismeretelméleti alapjai, vonatkozással B. rendszerére ; Tankó В., В. 
filozófiájának pedagógiai jelentősége. Adalék a neveléstudomány értékel-
méleti alapozásához ; Makkai Ernő, A történelem alapelve, B. bölcselete 
alapján felépíthető történetfilozófia alapelve ; Apáthy István, B. és a ter-
mészettudományok ; Csűri Bálint, A nyelvtudomány ismeretelméleti vizs-
gálata ; Kristóf György, B. és Madách; végül Kajlós Imre és Tliúrу Zsig-
mond összeállításában B. előadásainak és dolgozatainak jegyzéke. (Kristóf 
Gy. rövid cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy az «ember sorsa 
Madáchnál, a Böhm rendszerében is egy : küzdelem a jóért és nemesért. 
Ez a nemes egyénre kötelező élethivatás, még a saját egyéniségének össze-
omlása árán is».) Mindenki részéről, aki a magya r gondolkodás fejlődése 
iránt érdeklődik, komoly figyelmet érdemel ez a három kötet s ami B. 
iskolájából ezután alakul. IMRE SÁNDOR. 

Wallis A. S. C. : Az Ember Tragédiája. Hollandból fordította : Erdélyi 
Károly. Budapest . 41 1. (Magyar Könyvtár. 719. sz.) 

Ez a kis tanulmány az Ember Tragédiája holland fordítója tollából 
származik. Magyarra már a 90-es évek elején lefordította Erdélyi Károly. 
(Temesvári rk . főgimnázium 1891/92. évi értesítője.) Hogy a Magyar 
Könyvtár most a nagyobb közönség számára hozzáférhetővé teszi, annak 
nem annyira eredeti fölfogása az oka, mint inkább könnyű és eleven fej-
tegetései, a m ű áttekinthető és népszerű elemzése. A holland szerző igen 
ügyesen csoportosítja Madách életének fontosabb eseményeit, ezek közé 
szövi a nagy munka létrejöttének szálait, mindenü t t kiemeli az egyéni és 
nemzeti vonásokat. Érdekes, hogy sokkal eredetibbnek és Goethe, Byron 
hatásától függetlenebbnek ál l í t ja oda az Ember Tragédiáját, min t bármely 
magyar kr i t ikusa vagy magyarázója. Akik súlyt vetnek arra, hogy az el-
fogulatlan külföldi kritika mennyire meg tud ja becsülni egy irodalmi 
remekünket, bizonyára nagy örömmel fogják olvasni ezt az érdekes kis 
tanulmányt . KGY 
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Bod Péter emlékünnep Magyarigenben. (A n a g y e n y e d i r e f . k o l l é g i u m 
értesítője. Nagyenyed, 1913. 85—104. 1.) 

1912 szeptember 29-én ünnepelte meg a nagyenyedi ref. kollégium 
Bod Péter születésének kétszázadik évfordulóját. Az ünnep rendezésében 
főleg Bodrogi János tanár szerzett érdemeket : ő kutat ta fel Bod Péter 
sírhelyét, végezte az exhumálás m u n k á j á t s terjedelmes emlékbeszédet 
mondot t a magyarigeni emlékünnepen. Mindezekről bőven beszámol az ősi 
főiskola értesítője. 

Hunfalvy Pál ünnep Késmárkon. (A késmárki ev. líceum értesítője. 
Késmárk, 1913. 22—45. L) 

A késmárki ev. főgimnázium 1913 június 8-án Hunfalvy-emlékünnepet 
ta r to t t . Az iskolaépület falába márványból készült emléktáblát helyeztek 
el a következő felírással : «Nagynovű tanára, Hunfa lvy Pál, 1842—1848, 
emlékére a késmárki liceum, 1913.» Az emlékművet — két fáklyát t a r tó 
angyal között Hunfa lvy bronz mellrel iefjét — országos ünnep keretében 
leplezték le. Az ünnepség leírását, az elhangzott beszédeket és az üdvözlő 
táviratok szövegeit sorra közli a főgimnáziumi értesítő. 

Kiss Ernő : A régi magyar népdal. ( A h a j d ú b ö s z ö r m é n y i re f . f ő g i m n á z i u m 
értosítője. Hajdúböszörmény, 1913. 29 - 49. 1.). 

Fabó Bertalannak a magyar népdal zenei fejlődéséről szóló m u n k á j a 
alapján adja a magyar dalfejlődés rövid vázlatát. Tanár i székfoglaló érte-
kezés. 

Sallay Géza : Döbrentei Gábor élete és működése. (A m á r a m a r o s s z i g e t i 
kir. kath. főgimnázium értesítője. Máramarossziget, 1913. 3—19. 1.) 

A mult évi programmértekezés befejezése. Az előbbi résszel együt t 
különlenyomatban is megjelent. (Ism. folyóiratunk.) 

Az Élet könyvei. Bibliotheca Vitae. Szerkesztette az Élet íróiból alakult 
szerkesztő-bizottság. Kiadta az Élet i rodalmi és nyomdai részvénytársaság. 
Első sorozot : tíz kötet . Budapest, 1914. (A harminc kötetből álló gyűjte-
m é n y ára díszes vászonkötésben 195 korona. Megrendelhető az Élet irod. 
és ny. r . társaságnál : Budapest, I., Fehérvári-út 15.) 

«A magyar irodalom utolsó tíz éve a hangosság ideje. Forradalmi jel-
szavak izzanak az írói tollak alatt. Nemcsak az írói zsenialitás tör i t t ú j 
utak felé, hanem egy világnézet szabad csapatai indultak guerillaharcra a 
magyar lélek természetes fejlődése ellen . . . A tudományosan megfogal-
mazot t material is ta világnézet felszívódik a felsőbb körök irodalmába, hogy 
azután láthatat lan hajszálcsöveken átszivárogjon a nép körébe s általánossá 
válván : megdöntse a magyar leikok felet t uralkodó keresztény világnézetet. » 
Ez a kiinduló pont ja a nagyszabású irodalmi vállalatnak, mely keresztény 
világnézetű és nemzeti szellemű kiadványokkal óha j t j a ellensúlyozni a 
Nyugat és Huszadik Század irányát. A bevezető tíz köte t igen jó érzékkel 
van összeválogatva. Ambrus Zoltán külföldi darabokról szóló színi kr i t ikái t 
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gyűjtötte össze. (Színházi esték.) Andor József regenyt írt. (A tanítónő.) 
Cholnoky Viktortól egy kötetre való érdekes cikket olvasunk. (Kalei-
doszkóp.) Fieber Henrik a jelenkor művészi törekvéseit ismerteti. (Modern 
művészet.) Gineverné Győry Ilona az angol társadalmi életet muta t j a be. 
(Angolok.) Kosztolányi Dezső műfordításait gyűjtötte egybe. (Modern 
költők.) Prohászka Ottokár vallásfilozófiai fejtegetéseit adta ki. (Világosság 
a sötétségben.) Takáts Sándor a XVI—XVII. század családi életéről ad 
sikerült rajzokat. (Bégi magyar asszonyok.) Torna István a kathol ikus írók 
nyilatkozatait válogatta össze az életnek és irodalomnak egymáshoz való 
viszonyáról. (Élet és irodalom.) Tömörkény István a magyar parasztéletet 
festi. (Egyszerű emberek.) - A művésziesen kiállított, értékes tar ta lmú 
köteteket bizonyára szívesen látja a művelt magyar közönség. 

Új könyvekés füzetek. — Dobján László: Adalékok az 19Í2—13. tanév 
történetéhez. Budapest, 1913. 74 1. Franklin-Társulat. — Berecz Sándor: 
Apollonius Históriája. Bölcsészetdoktori értekezés. Budapest, 1913. 44 1. 
Studio-nyomda. Élő Gabriella : Dobsa Lajos színmüvei. Adalék a ma-
gyar dráma történetéhez. Bölcsészetdoktori értekezés. Budapest, 1912. 48 1. 
Neuwald Illés nyomdája. — Illés Gyula : Szent Elek-legendáink és az 
Elek-legenda forrásai. Budapest, 1913. 47 1. Németh József könyvkeres-
kedése. — Jákó Károly: Fejezetek a magyarországi XVIII. századi latin 
epikából. Budapest, 1913. 60 1. Németh József könyvkereskedése. - Koclt 
Lajos: Czakó Zsigmond drámai munkássága. Esztergom, 1913. 86 1. 
Laiszky János könyvnyomdája. — Lányi Ernő : Czakó Zsigmond színművei. 
Budapest, 1913. 96 1. Attila könyvnyomda. — Pesthy Pál: Kölcsey a magyar 
mükritika és esztétika történetében. Jutalmazott pályamű. Zalaegerszeg, 
1913. 126 1. Unger Antal könyvnyomdája. — Zánkay Cornelia: Kazinczy 
Ferenc művelődéstörténeti jelentősége. Pécs, 1913. 68 1. Wessely és Horváth 
könyvnyomdája. — Császár Elemér: A német költészet hatása a XVIII. 
században. Budapest, 1913. 147 1. Ára 3 kor. (Akad. Értekezések a nyelv-

és széptudományok köréből. XXII. köt. 7. sz.) — AM. 1. Akadémia el-
hunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. XVI. köt. 6—9. sz. Budapest, 
1913. (Kozma Andor: Báró Eötvös József a költő emlékezete. 18 1. Ortvay 
Tivadar : Emlékbeszéd Hampe l József fölött. 51 1. Schmidt József: Osthoff 
Hermann emlékezete. 23 1. Stein Aurél : Duka Tivadar emlékezete. 33 1.) — 
L. Erdélyi : Die ungarische sogenannte Leichenrede als mundartliches 
Sprachdenkmal. Helsinki, 1913. 13 1. — Domanovszky Sándor: A trón-
öröklés kéi'déséhez az Árpádok korában. Budapest, 1913. 32 1. (Külön-
nyomat a Budapesti Szemléből.) — Paul Gsell: Bodin beszélgetései a 
művészetről. Ford. Farkas Zoltán. Budapest, 1914. 143 1. Franklin-Társulat . 
Ára 1 kor. 20 fill. — René Gillouin : Henri Bergson filozófiája. Ford. 
Farkas Zoltán. Budapest, 1914. 102 1. Franklin-Társulat . Ára 1 kor. 
20. fill. — Hangay Sándor : Fekete haj árnyékában. Árkay Lidi cím-
lapjával. Budapest, 1914. 160 1. Toldi Lajos kiadása. Ára 3 kor. — Mind-
szenly Gedeon költeményei. I—II . köt. Eger, 1913. 427 és 306 1. Kiadja az 
Egri Egyházmegyei I rodalmi Egyesület. Ára 5 kor. •— Mikszáth Kálmán 
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hátrahagyott munkáiД. köt. Emlékezések, tanulmányok. Budapest, 1914. 
230 1. Franklin-Társulat . Ara 4 kor. (A kötet darabjai közül irodalom-
történeti vonatkozásaiknál fogva figyelemre méltók a következő alkalmi 
értekezések : Gyulai Pál nyolcvan éves (1906), Báró Podmaniczky Frigyes 
(1907), Petőfi-almanach (1909), Thaly Kálmán (1909), A tökéletes könyv 
(1906), A régi műhelyben (1909). — Világkönyvtár. Bévai-kiadás. Egy-egy 
kötet ára 1 kor. 90 fill. (Ferrero : A világhódító Róma. Ford. Lakatos 
László. Ferrero : Ju l ius Cœsar. Ford. Lendvai Is tván. Ferrero : A római 
köztársaság elbukása. Ford. Lendvai István.) — Olcsó Jókai. Révai-kiadás. 
Egy-egy szám ára 40 fill. (161 — 168. Rab Ráby. Há rom kötet. 169. A rútak 
rút ja . A kajmános hölgy. 170. Ne nyúl j hozzám. Barak Hageb asszonyai.) — 
Athenaeum Könyvtár. Egy-egy kötet ára 1 kor. 90 fill. (Heijermans : 
A vörös kalóz. Ford. Balla Mihály. Móricz Zsigmond : Kerek Ferkó.) — 
Magyar Könyvtár. Lampel-kiadás Egy-egy szám ára 30 fill. (723. Mau-
passant : Családi körben. Ford. Benedek Marcell. 724- 725. Heltai Jenő : 
Egy operette története. 726. Kant filozófiája. Gondolatok műveiből. Ford. 
Polgár Gyula. 727—728. Bródy Sándor : Elmélkedések. 729. Prévost : A vég-
rendelet. Ford. Benedek Marcell. 730. Bezek Bomán : Galamb Péter. 731. 
Kozma Andor : Báró Eötvös József a költő.) — A Fővárosi Könyvtár 
értesítője. VII. évf. 2 -5. sz. Budapest , 1913. — A Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár Értesítője. I I . évf. 1. sz. Budapest, 1914. — Márki Sándor : 
Dósa György. Budapest , 1913. 540 1. Athenaeum-kiadás. Ara 16 kor. (M. 
Tört. Életrajzok. Kiadja a M. Tört . Társulat.) — Kardos Lajos: Arany 
János Bolond Istókja. Debrecen, 1914. 148 1. Ára 3 kor. 



HIVATALOS NYUGTÁZÁS 
az 1913 október hó 1-töl 1913 riov. hó l-ig befizetett díjakról: 

A l a p í t ó t a g d í j : Baros Gyula 100 K, Báró Hornig Károly 200 K. 
Összesen: 300 K. — T a g d í j 1 9 1 3 - r a : Löwy Ö. (6 K.), Gácser E., Vörös-
váry F., Vörös M., Barta J., Be rná th M., Várdai В., Badnay 0., Vadász N., 
Valledits L., Theiss L., Oberle K. (1912: 5 K.) Koller J., Borbély F. 
Kemény G., Gyomlay L. (6 K), Benedek T., Travnik J., Béger В., Bitzó S., 
Lux Gy. (6 K), Tet tamanti B. (5 K), Lázár B. (1912: 10 K). Glatz E., 
Kardeván K., Oravecz Ö. (5 K), Dánielisz S., Sáfáry I. (1912; 10 fi), 
Bottyán J., Újhelyi I . (5 K), Ozorai L. (5 K), Baksányi M., Gr. Almássy D., 
Kozák L. (5 К) Kepes I., Novotha A., Aezél B. (5 K), Endrei Á. (5 K), 
Abafi В., Farkas L., Kürti M., Madarász F. (1912, 1913: 20 K), Chobo-
diczky A., F re i szmuth F. (6 K), Baross J., Gácser E. (1912: 10 K), Olgyai В., 
Újvári M., Barthos K., Fellner T. (6 K), Kovács D., Bácskay J., Mészáros Gy., 
Bogdány F., Mornau J. (6 K), Kemény G. (5 K), Kállay L., Kállay E., 
(1912 : 10 K), Bánóczi J., Áldássy A., Alexander В., Ferenczy S., Kőrősy M. 
U. Szabó Gy. (15 K), Berecz S. (5 K), Czeizel J., Bell L., Both I., Klim A., 
Kőszegfalvi F., Huszár Gy. (1914: 8*50 K), Gr. Almássy D. (1914: 10 K), 
Ceura M. (1912: 10 K), Gálos В., Bhédey T , Bab I., Suliajda L., Bene 
Kálmán, Pitroff P., Baciu J., Sümegi Gy., Pocza G. (15 K), Szabó A. 
Kara F., Pápay Gy., Harmos S. (4 K), Domanovszky S., Gábor I . (1912, 
1913: 20 K), Gagyhy D., Fülöp Á., Fejérpataky L., Giesswein S., Glatz K , 
Gombocz Z., Gálos B. (1914: 10 K), Dengi J., Artbauer G., Gleimann J., 
Kemény J., Kardos A. (Il К), Schmidt P., Varjas E., Nóvák В., Csűrös F., 
Gulyás I. (1912, 1913: 20 К), Veress S., Nemes В., Nagy L., Szútor Z. 
Telkes S., Dobay F., Bathó V., Komor Z., Ulreich V. (6 K), Varga J., 
Gr. Keglevich I.-né (20 K), Király L., Leyrer M., Majorné A., Lampér th G., 
Petzkó E. (1912: 10 K), Pokoly J., Fülöp S. Összesen 1,194 50 K. — 
E l ő f i z e t é s i d í j 1 9 1 3 - r a : Pápai ref. főisk. ifj. képzőtársulat (5 K), Sze-
gedi áll. főgimn. i f j . önk., Beszterczebányai fels. keresk. isk. ig., Debreczeni 
fele. leányisk. ig., Marosvásárhelyi ref. főgimn. ig. (1912, 1913: 30 К), 
Miekolczi polg. leányisk. (1914: 10 K), Temesvári áll. főreálisk. iíj . kvt. 
(10 K), Balassagyarmati áll. főgimn. ig., Békéscsabai áll. polg. isk. ig., 
Huszár J., Kunszentmiklósi ref. főgimn. (20 K), Temesvári rk. tanitóképző 
int. ig., Verseczi polg. leányisk. ig. (1914: 10 К), Bózsahegyi főgimn. ig., 
Takács M., Pécsi áll. főreálisk. ig., Naszódi alapítv. főgimn. (1912, 1913: 30 K), 
Lőcsei áll. főreálisk. ig., Nagykőrösi ref. főgimn. ifj . önk., Palánkai áll. 
polg. isk. ig. (1912, 1913: 30 К), Dési áll. főgimn. ig., Székelyudvarhelyi 
áll. főreálisk. ig., Kiskunfélegyházi áll. tanítóképzőint. ig., Kézdivásárhelyi 
rk. főgimn. ig., Olvashatatlan (10 K), Temesvári fels. ker. isk. (45 K) ; 

Alsókubini f. keresk isk. ig., Aradi Kölcsey-egylet könyvtára. Összesen: 
470 K. — Mindösszesen befolyt: 1964 К 50 f. 

Az Irodalomtörténet jelen füzetéhez csatolt postatakarékpénztári befizetési 
lapot azzal a tiszteletteljes kéréssel vagyok bátor tagtársainkhoz juttatni, hogy 
annak felhasználásával az 1914. évi 10 korona tagdíjat címemre megküldeni szí-
veskedjenek. Iskolák, könyvtárak, társaskörök évi előfizetési dija 15 korona. 

Kiváló tisztelettel : , ) r . Á g n e r Lajos, 

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