
FIGYELŐ. 

Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1914. február 
7-én választmányi ülést tartott . 

Négyesy László elnöklete alatt jelen voltak : Agner Lajos, Alszeghy 
Zsolt, Baros Gyula, Császár Elemér, Császár Ernő, Gulyás Pál, Gyöngyösy 
László, Horváth János , Király György, Lengyel Miklós, Német Károly, 
P in té r Jenő, Sebestyén Gyula, Szász Károly, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vil-
mos, Vargha Dámján , Vértesy Jenő, Weber Artúr. Jegyző : Kéki Lajos. 

1. Elnöklő alelnök üdvözli a megjelenteket és sajnálat tal jelenti, 
hogy elnökünket egészségi állapota távoltart ja az üléstől. 

2. Titkár jelentése alapján rendes taggá választatott : Kepes Ernő dr., 
tanár , Bpest ; S t rauch Béla, tanár, Bpest ; Kassay Lajos főgimn. igazgató, 
Csíkszereda ; Kirchner Dániel, Losoncz ; Fejes Áron, ref. tanítóképző int. 
igazgató, Nagyenyed (aj. Agner Lajos és Pintér Jenő) ; Jánossi Benedek, 
ciszt. r. papnövendék, Eger ; Galambos Dezső dr., áll. főgimn. tanár, 
M a k ó ; Jablonkay Gábor S. J., ka th . gimn. igazgató, Pécs; Molecz Béla, 
főgimn. tanár, Szentes ; Halasi Lipót dr., ügyvéd, Nyitra ; Sebestyén Julia, 
polg. isk. tanítónő, Bpest ; Paál Antal , tanár, Bpest ; Sziklai Jenő, Eperjes; 
Nádler István, tanítóképző int. t anár , Esztergom ; Gyöngyössy Mária 
Piroska, iskolanővér, Temesvár ; Hidvégi József, író, Újvidék ; Erdélyi I. 
I rén , prém. főgimn. tanár , Szombathely (aj. a t i tkár) ; Fekete Irón, polg. 
isk. tanítónő, Bpest (aj. Springer Stefánia) ; Szalai Károly, polg. isk. igaz-
gató, Bákospalota (aj. Bart Bezső). 

Bendkívüli t aggá megválasztattak : Leichtner Ede, Oroszlán Géza, 
Márkus Győző, egy. halig., Bpest (aj. Agner Lajos). 

Az Irodalomtörténetre újabban előfizettek : Globus könyvkereskedés. 
F iume ; Nágel Ottó, Németh József, Szent-István-Társ., Ranschburg Gusz-
táv, Bpest ; Fábry Edi th , polg. isk. tanítónő, Sárospatak ; Gubányi Magda, 
Pil is ; Székely Dénes, Székelyudvarhely ; Wolf Gyula, Győr ; és a követ-
kező intézetek és könyvtárak : Budapest : I I . ker. áll. főreálisk. tan. 
könyvt . ; Hajdúböszörmény : Főgimn. önk. kör ; Ipolyság : Áll. főgimn. 
tan . könyvt. ; Kolozsvár : Bef. Kollegium tan. könyvt. és Keresk. akad. tan. 
könyvt. ; Miskolcz : Kath. főgimn. önk. kör ; Pápa : Áll. tanítóképző int. 
tan. könyvt. ; Szabadka : Áll. tanítónőképző int. tan. könyvt. ; Szombat-
hely : Vasmegyei Kultur-egyesület könyvt. ; Újpest : Áll. főgimn. tan. 
könyvt. ; Zalaegerszeg : Áll. főgimn. tan. könyvt. 



FIGYELŐ. 211 

Társaságunk tagjainak s előfizetőinek összes száma t e h á t : 1110. 
Ebből tiszteleti t a g : 2, alapitó : 22, rendes: 712, rendkívül i : 51, elő-
fizető : 323. 

3. Vargha Dámján jelentést tesz a választmány megharmadolására ki-
küldött bizottság nevében. Kisorsoltattak : Békefi Bemig, Bleyer Jakab, 
Erdélyi Pál, Perenczi Zoltán, Gálos Bezső, Gragger Bóbert, Greksa Káz-
mér, Gulyás István, Gyöngyösy László, Gyulai Ágost, Harsányi Is tván, 
Jánosi Béla, Kelemen Béla, Kiss Ernő, Kőrös Endre, Kürti Menyhért , 
Loósz István, Német Károly, Pap Károly, Prónai Antal, Badó Antal, Biedl 
Frigyes, Sebestyén Gyula, Tones Gusztáv, Vadász Norbert , Vargha Dám-
ján, Varjú Elemér, Veress Samu, Viszota Gyula, Zlinszky Aladár. — 
Tudomásul szolgál s a kisorsoltak ú j választás alá kerülnek a közgyűlésen. 

4. Tolnai Vilmos a pénztárvizsgáló bizottság nevében jelenti, hogy a 
pénztárt megvizsgálták s a számadásokat és mellékleteket teljesen rend-
ben találták. Egyúttal indítványozza, hogy javasolja a választmány a köz-
gyűlésnek, hogy a pénztárosnak a felmentvényt adja meg s a pénztáros-
nak a pénztár i ügyek buzgó kezeléseért köszönetet szavazzon. 

5. Pénztáros jelentést tesz a társaság vagyoni állapotáról. Az idei 
bevétel február hó 7-ig: 3851-03 kor., k iadás : 3080'98 kor., m a r a d v á n y : 
770'05 kor. Egyben előterjeszti a pénztáros az idei költségvetés-előirány-
zatot. Tudomásul szolgál. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Tolnai Vilmos és Német Károly 
vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 

A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. Tárgyai : 1. Váczy 
János : Kazinczy a szabadelvű és demokratikus eszmék szolgálatában. 
2. Vargha Dámján : Az assumptio gondolatköre és forrásai a kódexiroda-
lomban. 

A Zrinyiász neve. Tolnai Vilmos ily című apróságát (Irodt. I I : 107. 1.) 
nem hagyhatom szó nélkül. Miért «egyetlen kifogástalan» a Sziget Ostroma 
név, mikor annak jóformán semmi hagyománya, ellenben a Szigeti Vesze-
delem nemcsak «már közkeletű», hanem egyenesen authentikus. Mert 
hiszen tudvalevő, hogy Kazinczy Gábor és Toldy Ferencz ezt a címet 
nem magok találták ki, hanem a Syrena előszavából vették : «énnékemis 
100. esztendővel az után történt í rnom Szigeti veszedelmet» (1651-iki kiadás). 
Igaz, hogy ez Zrínyinél nem cím, hanem köznév (v. ö. «Homeros 100. esz-
tendővel az Trójai veszedelem után írta históriáját» u. o.), de a címül írt 
«Obsidionis Szigethianae» is nyilván köznévszerű szerkezetben és jelentés-
ben van használva, úgy hogy az Obsidio Szigethiánát nem kell nekünk 
újra fordítani, ha magyar névre van szükségünk, mikor a költő maga 
lefordította, még pedig stílszerűbben, mintha az «ostrom»-mai fordít juk. 

n. 

A Vojnich-jutalom. Minden újságolvasó élénken emlékezhetik még a 
gyalázkodások, csúfolódások, goromba vagy elménc sértések özönére, 
mellyel a napilapok, szinte kivétel nélkül, évről-évre elárasztották az Aka-
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démiát a Vojnich-jutalom odaítélése idején. Kétségbevonták az Akadémia 
jogát ahhoz, hogy kéretlenül is kr i t ikát merjen mondani egy-egy esztendő 
magyar drámai terméséről. Színműíróink, szinte kivétel nélkül újságírók 
magok is, derűre-borúra nyilatkoztak az akadémiai kritika alkalmából s 
kikérték magoknak, hogy az Akadémia szétszedje, lecsepülje, megbélye-
gezze az ő színműveiket, mikor a jutalomra nem is pályáznak. Szó sincs 
róla, nem lehetet t irigylendő a bíráló bizottság s különösen az előadó 
helyzete : mérge t vehetett rá , hogy másnap reggel az ő tökfilkó- és 
múmia-mivoltát kikiáltó újságcikkek mellett szürcsölgeti kávéját egy 
pár millió í rástudó magyar. Pedig há t ő sem pályázott semmi ju ta lomra : 
s mégis kr i t ikát kapott, még pedig milyet ! De az újságíró — úgy lát-
szik — kivétel s neki több joga van, mint az Akadémiának, a kri t ikára. 
Ha ugyan kr i t ikának nevezhetni azt a palástolatlan megbélyegző szándé-
kot, melyet a politikai pár t tusák kíméletlenségében sajátít el s oly 
könnyűszerrel á tplántál más területekre is a sietős napilap. 

Az idei jelentéstevő azonban nem vette sorra bonckés alá az 1913. 
év magyar színműveit, csak a legjobbnak itéltről mondott véleményt. 
Hogy jelentésében mire terjeszkedik ki, mire nem : tisztán a bíráló dolga 
8 őt emiatt n e m is érheti gáncs. Mindamellett két okból is szeretnők, ha 
a Vojnich-jutalom bírálói ezentúl is részletező jelentésben foglalkoznának 
az illető év egész színműtermelésével. A Vojnich-jelentések, ha az egész 
évi termelést felölelik, igen hasznos előmunkálatok korunk később meg-
írandó irodalomtörténetéhez. Tíz-húsz esztendő magyar drámairodalmát, 
ha korábbi összefoglaló jellemzésekre nem támaszkodhatunk, mindenesetre 
sokkal nehezebb feldolgozni s áttekinteni, min tha a Vojnich-jutalom orszá-
gosan végig szidalmazott jelentéstevői már évről-évre megtették azt az 
önfeláldozó szolgálatot az összefoglaló tudománynak. Mi tehát már ebből 
az okból is há lásak volnánk, ha az akadémiai bíráló-bizottságok a jövőben 
is fenntartanák a korábbi hagyományt . 

De másfelől, sajnálatos volna, ha az a feltevés kaphatna lábra, hogy 
imé, az Akadémia megszívlelte az újságok lármájá t , s lemond a jogos 
kritikáról, csakhogy elejét vegye a már divattá vált gyalázkodásoknak. 
S e feltevést a nagyközönség körében nemcsak felébreszti, hanem kész 
meggyőződéssé érleli az akadémiai főtitkár úrnak a napilapokban közölt 
apokrif nyilatkozata, mely szerint maholnap mindenki lemond inkább az 
akadémiai tagságról, mintsem ilyen bíráló-bizottságban tagságot vállaljon. 
E nyilatkozatot (melynek hitelessége egyáltalán kérdéses) az olvasók leg-
nagyobb része félreérti s bizonyára úgy értelmezi, hogy az akadémikusok 
azért nem vesznek szívesen részt bíráló-bizottságban, mer t nem hajlandók 
meghurcoltatni nevöket, s mer t — magyarán mondva — félnek a dorong-
gal dolgozó újságoktól . Bármily terhes és többnyire áldatlan időpazarlás 
is az efféle bíráló munka (mert hisz ezért idegenkednek tőle, tudjuk, az 
akadémikusok s^a^főtitkár úr nyilatkozatának is, ha hiteles, csak ez lehe-
tet t az igazi értelme), mindamellet t kár volna felhagyni vele, s kár volna 
meggyökerezni engedni azt a felfogást, hogy terrorral elnémíthatni a jogo-
sult kritikát. 
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Mert, hogy jogosult, azt jóhiszemiileg senki sem merné tagadni. Nem 
pedig főkép az az újságíró, ki napról-napra «kritikát» mond a közélet 
kisebb-nagyobb szereplőinek nemcsak alkotásairól és jelentőségéről, hanem 
egyéniségéről, jelleméről, becsületéről is. 8 kell is, hogy kritikában része-
süljön minden, ami a magánéletből kilépve közüggyé válik. De közügy az 
irodalom is, az a színműirodalom is. És mindenkinek, a legutolsó színház-
látogatónak is, megcsorbíthatatlan joga, hogy elmondja, leírja, kinyomassa, 
ha neki úgy tetszik, s ha tudja, a maga véleményét. Azzal, hogy valaki 
akadémikus lett, ezt a jogát nyilván nem veszítette el. Aki pedig a kriti-
kát nem tűri, tegye le a tollat, s olyan szerszámra igazítsa magát, mely« 
lyel örökre elhúzódhat az akadémiai kr i t ika gyűlölt figyelme elől. n f . 

A magyar irodalomtörténet a budapesti műegyetemen. I l o s v a y L a j o s , m i n t 
a műegyetemnek 1901—1902. tanévi rektora, a tanévet megnyitó beszédében 
a következőket jelentette be : «Műegyetemünkre kiválóan fontos esemény 
volt, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága a 
magyar irodalomnak és a magyar irodalomtörténetnek nyilv. rendkívüli 
tanszéket szervezett, melyre meghallgatásunkkal Ferenczy József dr.-t, az 
Országos Közoktatási Tanács t i tkárát , a kolozsvári egyetemen az eszthe-
t ika magántanárá t ajánlotta kinevezésre. О Felsége 1901 július 7-én kelt 
legfelsőbb elhatározásával Ferenczy József dr.-t címzetes rendes tanári 
c ímmel és jelleggel ny. rk. tanárnak ki is nevezte. E tanszékre nagyfon-
tosságú feladat háramlik. Hivatása a szigorú szaktanítás hidegségét és 
egyoldalúságát mérsékelni. Hallgatóságunk fogékony az irodalmi tárgyú 
előadások iránt és hálás közönsége annak a tanárnak, aki az általánoe 
műveltségének kereteit szélesbíti és az áthasonításra érdemes ismeretekkel 
kitölteni vállalkozik.» 

Ferenczy József, aki 1902-ben ny. r. tanárrá neveztetett ki, előadásait 
az 1901—2. tacévben kezdette meg. A műegyetemen azonban már jóval 
előbb is voltak magyar irodalmi előadások. A műegyetem önkormányza-
tának életbeléptetésekor (1872 jan. 7.) rendezett ünnepen Sztoczek József 
rektori beszédében az áll, hogy miután 1860-ban a magyar tannyelv hasz-
nálata megengedtetett, «csakhamar felállí t tatott a magyar nyelv és iroda-
lom tanszéke, mely a mostoha abszolút ura lom által a hazai tannyelvvel 
együtt évek során át számkivetésre volt kárhoztatva». A tanszéket Machik 
József hi tes ügyvéd töltötte be 1872-ben történt nyugalombavonulásáig. 
Machik előzőleg «a József-ipartanodához fiókosított felreáltanodai osztá-
lyokban működött». Het i 3 órában Magyar Ugyirálytant adott elő és 
ugyancsak 3 órában Magyar Irodalomtörténetet, még pedig a téli félévben 
ó- és középkort, a nyáriban új- és legújabb kort. 

1872—73. és 1873—74-ben Ponori Thewrewk Emil működött mint 
helyettes tanár, azután «e tanszék végképeni eltörültetése hozatott javas-
latba és a nm. minisztérium által el is lőn rendelve». 1875—76-ban 
Bobránszky Péter, a történelem, földrajz és statisztika r. t anára «Széchenyi 
és kora» címen hirdetett előadást. . ^ g j 

Évek multán a műegyetem tanácsa időnként 10—15 órás sorozatos 
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i rodalmi előadásokat tartatot t . Címüket a félévenként kiadott «Órarend» közli 
és utóbb az egyes tanévek elején kiadott «Programm» az előadások anya-
gát is részletezi többé-kevésbbé. 1892 óta Alexander Bernát, mint a 
művelődéstörténet, irodalom és eszthetika megbízott szakelőadója, rend-
szeresen tart ma is irodalmi előadásokat. Tárgyukat újabban inkább a 
világirodalomból választja. Néhány éven át Gaal Jenő, a nemzetgazdaság-
tan tanára tar to t t Széchenyiről előadásokat. Talán nem lesz érdektelen, 
ha közöljük az irodalomtörténeti előadások sorozatát. 

1883—84. I. félév. Gyulai Pál: Petőfi költészete. 
» 1884—85. I . Szász Károly: Arany János költészetéről. 

1885—86. I I . Alexander Bernát: Faus t és Az Ember Tragédiája. 
1886—87. I . Beöthy Zsolt: Buda haláláról. 
1892—93. Alexander: Válogatott fejezetek a dráma történetéből. 

He t i l1/» óra. (I. félév : Az Ember Tragédiája Madáchtól és a világiroda-
lom némely hasonló költeménye. I I . félév : Shakespeare drámái.) 

1893—94. Alexander : Széchenyi Is tván és kora. I . és I I . I1/» óra. 
A dráma elmélete és története. I . és I I . I1/® 6. Arany János költészete. 
I . és I I . l'/ä ó. 

1894—95. Alexander: A modern dráma története. I . és I I . V/t ó. 
Eszthet ika. I. és I I . I1/« ó. 

1895— 96. Al&rander : A XIX. század drámájának története. I. és I I . 
I1/» ó. Eszthetika. I . és I I . I1/8 

1896—97. Alexander : I rodalomtörténeti képek. (Görög tragikusok. 
Dante. Goethe Faust ja . Az Ember Tragédiája.) Eszthetika. 

1897—98. Alexander: I rodalomtörténet i képek. (Dante. Shakespeare. 
Molière. Petőfi.). Eszthetika. 

1898—99. Alexander : I rodalomtörténet i képek. (A görög tragikusok. 
Molière. I f j . Dumas. Ibsen. Haup tmann . Az Ember Tragédiája.) Eszthetika. 

1899—900. Alexander : I rodalomtörténet i képek. Eszthet ika. 
1900—01. Alexander: mint előbb. 
1901—02. Ferenczy : Hír lapirodalmunk 1840-től. I I . 4 ó. Nagy szó-

nokok jellemzése. I I . 2 ó. Gaal : Gróf Széchenyi István közgazdasági poli-
t iká ja . I . 2 ó. Gróf Széchenyi Is tván társadalmi politikája. I I . 2 ó. Alexan-
der : Irodalomtörténeti képek. Eszthet ika. 

1902—03. Ferenczy : Petőfi életének és költészetének ismertetése. L 
és II . 4 ó. A magyar szónoklati irodalom története. Magyar szónokok jel-
lemzése. I . és I I . 2 ó. Párhuzam a költészet és a többi szépművészetek 
között. I . és I I . 2 ó. Gaal, Alexander: min t előbb. 

1903—04. Ferenczy: Szabadságharcunk és a reá vonatkozó irodalom 
ismertetése. I. és I I . 4 ó. Stíltan. Az irodalmi és szépművészeti alkotások 
stílusa. I. és I I . 2 ó. Gaal, Alexander : min t előbb. 

1904—05. Ferenczy : Magyar írók és államférfiak életének és műkö-
désének irodalmi essayk formájában való ismertetése. (A Wesselényiek. 
A Dessewffyek. Széchenyi I. Eötvös. Deák. Kossuth. Andrássy.) I . és I I . 4 ú. 
Poétika. (Az eposzi, lírai és drámai költészet elmélete.) I . és I I . 2 ó_ 
Gaal, Alexander : min t előbb. 
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1905—06. Ferenczy : A tudományos és politikai időszaki sajtó törté-
nete. I . és I I . 4 ó. Rhetorika. I . és I I . 2 ó. Gaal, Alexander : min t előbb. 

1906—06. Ferenczy : Petőfi, Arany, Tompa életének és költészetének 
ismertetése. I. és I I . 4 ó. A szépművészetek viszonya a költészethez. I . 
és I I . 2 ó. Gaal: Széchenyi István közgazdasági és társadalmi politikája. 
I. 2 ó. Alexander: Irodalomtörténeti képek (Az Ember Tragédiája. Faust . 
Kain.) Eszthetika. 

1907—08. Ferenczy: Magyarország irodalmi és politikai közéletének 
jellemzése a XIX. században. I . és I I . 4 ó. Rhetorika. I . és I I . 2 ó. Gaal, 
Alexander: mint előbb. 

1908—09. Ugyanazok : mint az előző tanévben. 
1909—10. Ferenczy: Magyarország irodalmi és politikai közéletének 

ismertetése a XIX. század I I . felében. I . és I I . 4 ó. Rhetorika. I. és I I . 
2 ó. Gaal, Alexander: mint előbb. 

1910—11. Ferenczy: A XIX. század uralkodó eszméi irodalmi és 
poli t ikai életünkben. Petőfi élete és m ű v e i Petőfi a világirodalomban. I . 
és I I . 4 ó. Poétika. I. és I I . 2 ó. Gaal: mint előző tanévben. Alexander: 
Válogatot t fejezetek a legújabb drámairodalom történetéből. Eszthetika. 

1911—12. Ferenczy: Magyarország irodalmi és politikai közéletének 
ismertetése a XIX. század II. felében. I. és II . 4 ó. Rhetorika. I . és I I . 
2 ó. Gaal, Alexander : min t az előző tanévben. 

1912—13. Ugyanazok : mint az előző tanévben. 
1913—14. Ferenczy, Alexander: min t az előző tanévben. 

OBERLE KÁROLT. 

Magyar írók dán nyelven. Dániában Jókai regényei keltettek először 
általánosabb érdeklődést a magyar irodalom iránt. Még 1874-ben — tehát 
egy évvel megelőzve Svédországot — fordította le Axel Damkier a Szegény 
Gazdagok-at és pedig — amint a címlap muta t ja — a szerző beleegyezésé-
vel.1 Ugyancsak az ő fordításában jelennek meg egymásután : az Arany Em-
ber, a Politikai Divatok, a Szerelem Bolondjai, Enyim, Tied, Övé.2 Úgy látszik, 
ezután Damkier befejezte fordítási tevékenységét és nem is akadt többé 
Jókainak még egy ilyen buzgó dán fordítója. Egy névtelen lefordítja még 
a Szabadság A Hó Alatt című regényt , 3 ezzel azután hosszú időre letűnik 
Jóka i neve a dán könyvpiacról. Ujabban egy olcsó füzetes regényvállalat 
első számát Jókai-regénnyel (Páter Péter) 4 indította útnak, sőt az egyik 

1 De fattige Rige. Roman. Med Forfat terens Tilladelse őversat af 
Axel Damkier. 1874. — Bár a Damkier-család több tagja ismeretes a dán 
irodalomban, mégis erről a Damkierről semmi adatot nem tud tam szerezni. 

2 E t Guldmenneske 1874, — Andre Tider, andre Mennesker 1877, — 
Kaerlighedens Narre 1875, — Min, Din, Sin 1877. — Megjelent még 
ugyancsak Axel Damkier fordításában : En polsk Historie (Egy lengyel 
tör ténet) a Dagstelegrafen regényrovatában 1875. 

3 Friheden under Sneen eller den grönne Bog. 1880. 
4 Idalia — 1903. J . Hansen Folkets Bibliotek Nr. 1. ízléstelen 25 öres 

piros füzet. 
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kis dán lap regényrovatában a Tengerszemű Hölgy-et közölte angol ki-
kiadás u tán . 1 

Különben a magya r irodalom első hivatott megismertetője és még 
mostan is lelkes terjesztője Dániában Schumacher Sándor, a dán írók 
egyesületének főt i tkára. Teljes nevén : Johannes Alexander Jul ius Schu-
macher de Meza.2 Apja őrnagy volt, de az if jú nyugodtabb pályára vá-
gyott és patikusnak készült. Még tanulóéveiben több idegen nyelvet sajátí-
tot t el és fordítgatott angolból meg németből. Az első siker fölbátorította 
és eredeti tervével szakítva, teljesen az írói pályára lépett. A magyar iro-
dalom i ránt való érdeklődését Mikszáth Kálmánnak egyik novellája kel-
tet te föl . 3 A tanulnivágyó, lelkes fiatal író elővette Töpler Ungarischer 
Lehrgang-ját és Riedl Szende Ungarische Gramma tik-ját, hogy megtanulja 
a magyar nyelvet. Mint műfordító és önálló író nagyon jól tudta, hogy a 
fordítás által az eredeti mű mindig veszít valamit az üdeségéből, a másod-
kézből való fordítás pedig egyenesen merénylet az eredeti munka ellen. 
Rövid tanulás után annyi ra vitte Schumacher , hogy eredetiből fordítha-
tott és 1885-ben megjelent dánul az első Mikszáth-rajz : Bede Anna Tarto-
zása.4 H a végiglapozzuk ezen év nagyobb dán újságjait , majdnem mind-
egyikében találunk egy-egy Mikszáth-novellát Schumacher igen sikerült 
fordításában. r> í gy a dánok képes családi lapjában (Illustr. Pamilj-Journal 
1885, 262—70) Az A Pogány Filcsik (Den ugudelige Kicsik) novellát ta-
láljuk, a Rózsaszínű Rozsdát (Det hemmelige Segl) az Il lustr . Tidende 
(1885/6 Nr. 31) hozta ; Tímár Zsófi Özvegysége (Marthe Timars Enkestand) 
ós Jasztrabék Pusztulása (Jasztrab) a Nordstjernen (1885 Nr. 24) című lap-
ban kapott helyet ; a legelőkelőbb dán politikai napilap a Politiken (1885, 
146. sz.) Szegény Gélyi János (Stakkels Johans Heste) és a Bágyi Csoda 
(Miraklet) novellákat közölte. Még ebben az évben egy egész kötetre valót 
fordított Schumacher és ki is adta a következő címen : Koloman Mikszáth : 
Noveletter fra Ungarn. Paa Dansk ved A. Schumacher — Kjőbenhavn. 
H. Hagerup 1885. A majdnem százoldalas füzet öt Mikszáth-elbeszélést 
t a r t a lmaz . 6 Schumacher második Mikszáth-fordítása - a közben megjelent 

1 Öjne som Havet . Översat fra Engelsk ved L. Holstein. Adresse-
Avisen regényrovatában 1905. Könyvárusi forgalomba nem került külön-
lenyomatból. 

2 Szül. 1853 szept. 17-én Nörre-Stenderupban, Kolding mellett. 
: t Saját közlése szerint 1883-ban olvasott Sachermann Auf der Höhe 

című folyóiratában egy Mikszáth-novellát. L. Dán író Magyarországról. 
Világ 1913 szept. 20-iki számot. 

4 Annas Bröde. 1885. Ali. Famil j-Journal 156. old. 
5 Az Akad. Értesí tő XXI. kötetében (562—581) Mikszáth Kálmán 

művei idegen nyelveken c. bibliográfiái áttekintésben Heinlein István föl-
sorolja a dán fordításokat. Ezeken kívül^még 12 fordítást jegyzett föl né-
kem Schumacher Sándor. (V. ö. Akad. É r t . X. 645. old.) 

(i 1. Guldfrőkenen (Az arany kisasszony). 2. Historien om et Aegteskab 
(História egy házasságról). 3. Lammet «Sukkersöd» (A néhai bárány). 4. To 
Avlsgaarde (Két major regénye). 5. Annas Bröde (1. fent). 
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apró novellákat nem számítva —- már tekintélyes k ö t e t 1 és tar talmuk 
arra muta t , hogy a fordító nagy gonddal igyekezett igazán jellemző és 
jelentős elbeszéléseket kiválogatni. Mikszáth kisebb novellái közül ezután 
még há rmat fordított le, ezek : a Frivol Akta,2 a Király K u h á i 3 és a 
Nagy Kutya A Vicebiró. Ez utóbbi a Gads Danske Magasin с. előkelő 
képes folyóiratban jelent m e g 4 és a novellát Mikszáth if júkori arcképe 
előzi meg, melyhez Schumacher írt rövid jellemzést. «Az igazi költő — 
így kezdődik az alig egy oldalas cikk — hallja a fű növését és érti az 
állatok beszédét ép úgy, min t az emberek gondolatait. I lyen költő Mikszáth 
Kálmán.» Azután rövid életrajz és jellemzés következik, melyben Mikszáthot 
Dickenshez hasonlítja. 

Schumacher legértékesebb Mikszáth-fordításai közé tartozik a leg-
utóbbi : Szent Péter Esernyőjé-nek 6 minden sorában sikerült dán nyelvre 
való átültetése. A fordító előtt nagy feladat állott, hogy ezt a zamatos 
nyelven sok helyen dialektusban megír t különös történetet a maga teljessé-
gében egy az eredetitől olyan messze fekvő idegen nyelvre vigye át és egy 
annyira idegen olvasóközönség számára tegye élvezhetővé és vonzóvá. Ilyen 
feladat megoldására csak az vállalkozhatott, aki maga is író és Magyar-
országot jól ismeri. I lyen föltételek mellett sikerülhetett Schumacher Sán-
dornak ez a fordítása. Az ízléses kiállítású könyv megjelenését örömmel 
és lelkesen üdvözölték a dán újságok. így, hogy csak néhány ismertető 
cikkből idézzek : «Igen érdekes regény ez, számos humoros jelenettel. Úgy 
a terjedelme, mint a hangulata mindjár t az első pi l lanatra emlékeztet 
Dickens stílusára, ha nem is olyan biztos a jellemrajzolásban.» (0. Lud-
vigsen.) 6 Az Extrabladet 7 hosszabb cikkben méltatja és «gyönyörűszép» 
elbeszélésnek mondja. A Politiken 8 többek között így ír : «Ártatlanabb és 
bajosabb történetet napjainkból alig lehetne elgondolni. A szerzőben annyi 
a vidámság, az életöröm és kedélyesség, hogy az ember azonnal felé 
nyúj t ja a karját.» «Mikszáth előkelő elbeszélő, aki a l írai művész fensősé-
gével já tszik a tárggyal és az olvasó figyelmét az utolsó percig lekötve 
tartja.» • 

Majdnem az összes dán Mikszáth-fordítások Schumacher tollából ke-

1 Koloman Mikszáth : Slovakiske Landsbyhistorier. F r a Ungarsk ved 
A. Schumacher. Kjőbenhavn. Lybecker et Meyer. 1893. 207 old. 

2 Hver 14-de Dag 1895. 23. sz. 
3 Hver 14-de Dag 1896. 284. old. 
4 Vicedomaren. En ungarsk Rover-Historie. Gads Danske Magasin 

1906. X. 
5 St. Peders Paraply. 1912. Kjőbenhavn. Lybecker et Meyer. 
e Bogsamlings Bladet 1913. 12. sz. 
7 1912 okt. 25. En ungarsk Forfat ters Roman címen hosszabb ismer-

tetés Т. O. szignaturával. 
8 1912 dec. 3. — Azonkívül kisebb ismertetéseket találunk még a 

következő dán újságokban : Berlingske Tidende 1912 dec. — Fyns Tidende 
1912 okt. 4. — Aftenposten 1912 nov. 25. — Ribe Stifts-Tidende 1912 
okt. 8 (hosszú méltatás). — Morgenbladet (norvég.) 1912 okt. ,23. 
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rül tek ki, kivéve ké t elbeszélést : 1 az Eladó Birtok-ot és a Fekete Asszony-t. 
Ez utóbbit azonban Schumacher is lefordította.2 

Schumacher célja az volt, hogy a magyar szépirodalmat néhány fő-
alkotásában bemutassa honfitársainak s így a Mikszáth-fordítások csak egy 
részét képezik ezen a téren való fáradozásának. 1892-ben lefordítja Csiky 
Gergely Proletárok c. színművét.3 Fordí tását néhány oldal előszó vezeti 
be, melyben röviden mintegy dióhéjban foglalja össze a magyar dráma-
irodalom történetét, csak a kimagasló személyeket említve meg. Csikyliez 
érve, találóan jel lemzi műveit és ügyesen vázolja életét. Schumacher buz-
góságának köszönhetjük, hogy a Proletárok-at az egyik kopenhágai szín-
házban színre is hozták. 1893 május 7-én volt az első magyar színmű 
dánnyelvű premiér je a Dagmar-Teater-ben.4 Amint az akkori színikritikák-
ból láthatjuk, a darabot szimpátiával fogadták, amit abban az országban, 
ahol Ibsen és Björnson nevelte a színházi közönséget, ahol egy Georg 
B r a n d e s 5 a színikritikus, már szép sikernek mondhatunk. A Politiken 
másnap hosszú kr i t iká t hoz, mely részletezi a darab tar ta lmát és úgy 
lát ja, hogy a szerző a színmű súlypontját a jó és gonosz közti ellentétre 
helyezi ; a darab erősen színpadias és szellemes. Megrója az előadást, 
melynek «mint lövésnek kellett volna történnie, nem pedig min tha misét 
olvastak volna». A közönség kissé elégedetlen volt a gonosznak a jó fölött 
vívott hosszas győzelme miatt ; «a darab mindenesetre megérdemli, hogy 
a színészek jobban átdolgozzák». — A többi lapok is általában kedvező 
kr i t ikát hoztek. 

Schumacher még ugyanazon évben Csikynek két regényét és lefordí-
to t ta dánra : az Arnold-ot és a Sisyphusi Munká-t." 

Nem számíthat juk egészen a fordításokhoz Schumachernek Ungarske 
Folkeeventyr (Magyar népmesék) 7 címen kiadott két kis füzetét . Összesen 
16 (7—9) magyar népmesét írt át dán nyelvre Erdélyi, Arany-Gyulai és 
Merényi László gyűjteményei után. Mindakét füzet a következő magyar 
ajánlással jelent meg : «A jeles költő Gyulai Pálnak mély tisztelettel 
Schumacher Sándor.» — Gyulai Pálnak, akivel magyarországi utazásai 
alkalmával több időt töltött együtt, személye és költészete i ránt i tisztelet-
ből fordította le a magyar irodalom egyik klasszikus elbeszélését : Egy 

1 Ejendom til Saig. En Boman Kaiman de Miksath (sic !) Aalborg 
1897. 16° 124 old. Különnyomat valamelyik dán újság regényrovatából. 
Könyvárusi forgalomba nem került. — Den sorte Dame. Översat fra Un-
garsk af Ulla Starcke Det ny Aarhundrede 1907. 9—10. sz. 

2 Aaret rund t 1891. 182. old. 
a Proletarer. Skuespil i 4 Akter. Översat f ra Ungarsk af A. Schu-

macher . — Kjőbenhavn 1892. Lybecker et Meyers Forlag. 162 old. 
4 Előadták még ugyanazon hónap 11., 15., 16., 17., 18., 23., 24. napjain. 
5 G. Brandes egyik írásában «Om laesning» (olvasásról) a legjobb 

könyvek között Aranyt és Petőfit is megemlíti . 
6 Nemesis. Boman. 1893 — E t Sisyfos-Arbejde. Boman. 1893. 
, Ungarske Folkeeventyr ved A. Schumacher. 1—2 Saml. 79 old.. 

80 old. 1894. 
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Bégi Udvarház Utolsó Gazdájá-t.1 A csínos kiállítású kötet közli Gyulai 
arcképét és az előszóban rövid mél ta tás t találunk Gyulairól mint költőről, 
kri t ikusról és emberről. Minden során meglátszik, hogy olyan írta, aki 
ismerős a viszonyokkal, aki tisztában van a magyar irodalom múlt jával 
és világosan látja annak jelenjét is. 

Míg Svédországban olyan népszerű lett Herczeg Ferenc neve a Gyur-
kovics-fiúkról és lányokról írott történeteivel, addig Schumacher nem igen 
sietett azok lefordításával. Az első Herczeg-könyv dánul Simon Zsuzsa 
vol t , 2 szintén Schumacher munkája. Csak nem régen jelent meg dánul a 
Gyurkovics-leányok fordítása, ugyancsak az ö tollából.3 Hogy miért n e m 
sietett Schumacher a Gyurkovics-könyvek lefordításával, azt avval magya-
rázhat juk, hogy a dán irodalom oly gazdag az igazi jóízű humoros el-
beszélésekben, hogy alig van kelendősége az idegonből átültetett i lyenfajta 
irodalomnak. Svédországról pedig azt mondhatjuk, hogy tulajdonképen alig 
vannak eredeti humoros könyvei. 

A magyar írókat, amint láttuk, majdnem egyedül Schumacher Sándor 
ismertet te meg a dán olvasóközönséggel és így igazán méltán érte az az 
elismerés, midőn a Kisfaludy-Társaság 1898-ban kültagjává választotta. 
Csak azt sajnálhat juk, hogy Petőfi vagy Arany verseinek dánra való át-
ültetésével eddig meg nem próbálkozott, pedig mint egyetlen Petőfi-fordí-
tása mutat ja , itt is szép eredményeket tudna fe lmutatni . 4 Ugyancsak 
Schumacher írta meg a dán világirodalomtörténetben a magyar irodalom-
ról szóló részt.5 Rövid, világos összefoglalása a magyar irodalomnak. alig 
25 oldalon. Tiszta képet ad a külföldi olvasónak és pedig majdnem a leg-
újabb korig. Megemlíti az elbeszélők között Vértesyt és Bródyt, a lírikusok 
között Szabolcskát, Kozmát és Palágyi Lajost. 

Mióta Schumacher első fordításai 0 megjelentek, azóta egy-két munká t 
leszámítva, csakis az ő buzgóságának köszönhetjük, hogy a magyar írók 
oly szép számmal és változatos művekkel szerepelnek a dánnyelvű könyvek 
között. Befejezésül még csak egy fordítást akarok megemlíteni, Eötvös 
József a Falu Jegyzőjé-nek dán kiadását. 1894-ben je lent meg valamelyik 

1 Gyulai Paul : E n gammel Herregaard. Fortaell ing. M. Forf.-s Por t r . 
og n ius t r . af T. Dörre . Aut. Övers. f ra Ungarsk ved A. Schumacher. 1902. 
160 old. 

- Herczeg F. : Oberstens Datter . Boman. Overs, fra Ungarsk ved 
A. Schumacher. 1896. 

3 Frőkenerne Gyurkovics. Aut. Overs, ved A. Schumacher. 1904. 
4 A Petőfi-Almanach számára fordította le Reszket a bokor . . . kez-

detű kis dalt. — Különben Petőfi egyetlen dán fordítója C. H. Thurak, aki 
német szöveg után 40 költeményt fordított le és 1869-ben Digte af Petőfi 
címen adta ki. L. Petőfi a világirodalomban. Petőfi-könyvtár. XXVII— 
XXVII I . 205—225. old. 

5 Illustreret Verdens-Lit teraturhistorie. Udgivet af Julius Clausen. 
I I I . kötet. 1901. Ungarn af Alex. Schumacher 949—976. 

(i Érdekes, hogy Jókaitól mindössze csak egy apró novellát fordí tot t 
le : Szerelem és egy kis kutyá-t. (Hver 88 Dag.) Saját közlése után. 
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dán újság regényrovatában, német szöveg u tán fordítva. A kopenhágai 
könyvtárban akadtam 16° vaskos különlenyomatára.1 Mivel könyvárusi 
forgalomba nem került, ez a fordítás majdnem ismeretlen. 

LEFFLER BÉLA. 

Benedek Aladár. Valamikor a legnépszerűbb magyar költők sorába tar-
tozott, ma senki sem emlegeti. Ötven éves írói munkásság után nyomorral 
küzd és kérő szózattal fordul a közönséghez. Többek között ezeket mondja 
felhívásában : «Kérem hazám magasabb értelmiségét, hogy ne engedjen 
hazát lan módon, s immár 71 éves koromban szükséget szenvednem a 
hátralévő kis arasznyi léten át és ha összeadna annyit csak, hogy egy 
kis kunyhót vehetnék magamnak , bizony igen nagy hálát éreznék I Pedig 
én egy darabka Európát ol tot tam a magyar költészet akkori túlspeciálisi 
de nemes vér-ereibe és e kis hivatás sikeres bevégzése engem mindenha 
boldoggá tesz és fölemel. A többiről szóljon és szólni is fog az irodalom-
történet. Dicsőséget nem kérek ; sem belső megelégedést, boldogságot, mer t 
az volt, van és lesz nekem. De külső jólétem igen kevés volt, s most még 
kevesebb van. Ezt kérem tehát igen szépen a nemes, jó lelkektől. Hisz 
Homér apánk is koldus volt ; de büszke koldus. Ő nem szégyenelte ezt. 
Én sem szégyenlem. Azt is bevallom, hogy szivesebben hal lgat tam volna 
a legvégsőig, de azt a körülmények immár lehetetlenné tették. E meg-
szólalás erkölcsi kötelességem volt.» — Benedek Aladár minden adományér t 
megküldi Örökzöldek című verses kötetét, melynek bolti ára öt korona. 
Lakása : Budapest, I . ker. Ballagi Mór-utca 8. 

A s z e r k e s z t ő h ö z b e k ü l d ö t t k ö n y v e k j e g y z é k e . 

Sziklay Ferenc: János Vitéz és Toldi. ( F e h é r t e m p l o m i á l l . f ő g i m n á z i u m 
1912—13. évi értesítője. 44—77. 1.). 

Hatot t -é János Vitéz Toldira ? Ezt a kérdést Gyulai már rég kifej-
tette az Arany János fölött mondot t emlékbeszédében : Petőfi sikere Aranyt 
felbátorította s meg volt győződve, hogy János Vitéz után ő is merhe t írni 
naiv költői beszélyt, mely a népköltészettől sugalmazva hangban és jel-
lemzésben egyaránt magyar legyen. Az Akadémia Lehr Albert-féle jutalom-
tétele arra irányult , hogy Gyulainak ez a köztudatba á tment felfogása 
vizsgálat alá kerüljön s a részletekig szabatosan fejtessék ki. A pálya-
nyertes értekezések közül eddig a Kéki Lajosét olvashattuk, a Nagy Sán-
doré most jelenik meg az Irodalomtört . Közleményekben. A ju ta lom kitű-
zése, illetőleg a kérdés maga eredményes volt. Több mint tíz m ű pályá-
zott. De pályázaton kívül is jelent meg több idevágó értekezés. Ilyen a 
Sziklayé is. 

A Gyulai véleményéből háromféle felfogás sarjazhatik ki. Az egyik, 

1 Eötvös J . : Landsbynotaren. Boman. Aalborg. 16°. 764 oldal. 1894. 
Közönséges ujságpapirosra nyomtatva. 
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a legkényelmesebb és leggyakrabban felbukkanó, hogy t. i. János Vitéz 
hatot t Aranyra úgy a Toldi conceptióját, mint kidolgozását illetőleg. 
E felfogásnak igazolnia kell, hogy a Toldi meséje, jelleme, szerkezete 
egyesegyedül a János Vitéz hatása a la t t vált olyanná, amilyen. Második 
felfogás lehet az, hogy János Vitéz csak lélektani s indirekt úton ha to t t , 
nem magára a készülő műre, hanem Aranynak önmagát kereső lelkére. 
Arany a János Vitéz hatása alatt t a lá l ta meg önmagát a Toldiban. Ennek 
a felfogásnak ki kell mutatnia, hogy állításai sesthetikailag ós lélektanilag 
igazoltak s hogy az esetleges philologiai egyezések, nem kölcsönzések, 
nem hatások, hanem párhuzamos helyek s mindkét költőnél eredetiek. 
Készemről így értelmezem a Gyulai véleményét, a két költő és mű viszo-
nyát (Lásd Uránia : 1912. évf. 47S. s köv. 2.). A harmadik fajta felfogás-
nak a szószólója Sziklay. Sziklay a két mű műfaji, tartalmi, szerkezeti, 
jellemrajzi, nyelvi és verselési vonásainak egybevetése u tán arra az ered-
ményre jut , hogy János Vitéz Toldira ogyáltalán nem hatot t . Egyezésük 
annyi , hogy mindket ten a népköltészet gazdag világának szülöttei. Arany 
végigszenvedte a más ik költői i r á n y sivárságát s így Petőfi nélkül is 
megtalál ta volna az igazi utat és formát . Ennek a felfogásnak igazolnia 
kell, hogy a látszólagos egyezések egymástól teljesen függetlenek, illetve 
egy harmadik közös forrásra vihetők vissza. Sziklay a feladat első részét 
úgy vélte megoldhatónak, hogy k imuta t j a az egyezésekben mutatkozó 
külömbségeket. Közös forrásul pedig a magyar embert állítja oda, min t a 
melyet Arany is, Petőfi is modellül használtak egymástól függetlenül és 
más-más felfogással. S végül igazolnia kellene ennek a felfogásnak azt is 
hogy egyáltalán lehetséges-é az adott esetben az alaptétel : János Vitéz 
nem hatot t Toldira. Ennek az igazolását Sziklay meg sem próbálja ; helye-
sen, mer t nem is lehet igazolni. Minden egyezés ha tás ra vall. Az egyezés 
vizsgálata a hatás mórtékének megfogalmazására való és semmiesetre a 
ha tás tagadására. Ez olyan ellenmondás, amely zsákutcába vezet. Van a 
két m ű közt egyezés —- ezt Sziklay is jól látja —, de hatás nincs. Sziklay 
legalább erre az eredményre jut. És ez az imént emlí tet t contradictio. 

kg. 

Vári Emil : A mesterkedőkről. (A kisvárdai áll. főgimnázium értesítője. 
Kisvárda, 1913. 3—41. 1.) 

Irodalomtörténetünk egy kuriózum-érdekű fejezetét, az ú. n. mester-
kedőket dolgozta fel Vári Emil. Ügy találta, hogy ezekkel, névszerint Édes 
Gergellyel, Kovács Józseffel, Varjas Jánossal és Gyöngyösi Jánossal mos-
tohán bántak el irodalomtörténetíróink s dolgozatában azt a feladatot vál-
lalta magára, hogy a szerinte mél ta t lanul lenézetteknek elégtételt szolgál-
tasson, illetőleg hogy «irodalomtörténetszerte becsületesebb, megbecsülőbb 
és épen ezért megbecsülni valóbb ítélet fakadjon a mesterkedőkről». De 
ez a dolog természete szerint nem sikerült neki. Valójában a mesterke-
dőkkel szemben eléggé méltányos az irodalomtörténet, midőn egyáltalán 
megemlí t i őket, mer t bizony, amint Vár i ismertetéséből is kitűnik, komoly 
költői érdemök nincs. Jobban tette volna Vári, ha dolgozatában a pole-
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mikus liangot egészen mellőzi s a mesterkedők életét, munkásságát 
tárgyiasan ismertet i s idézeteit is e szempontból válogatja meg. Heve tár-
gyalása közben is többször elragadja : a leoninust nem hibáztatja, a mes-
terkedést menteget i ; Édes Gergely szerinte nemcsak költő, hanem — több, 
a nyelv apostola ; Kovács József hatása «óriási». Eredeti életrajzi adatai 
nincsenek, anyagát — irodalomtörténeti forrásokból — meglehetősen, bár 
szárazon csoportosítja s a mesterkedő költőket jelentőségük szerint elfo-
gadhatóan csoportosítja. 

NAGY SÁNDOR. 

Csiksomlyái iskoladrámák. A csiksomlyói szt. ferencrendi kolostor** 
könyvtárának kéziratából kiadták, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták : 
Alszeghy Zsolt és Szlávik Ferenc. Budapest, 1913. 212 1. Kiadja a M. T. 
Akadémia. Franklin-nyomda. Ára 4 kor. (A Heinr ich Gusztáv ál tal szer-
kesztett Bégi Magyar Könyvtár 32. száma.) 

A már napvilágot látott XVII I . századi drámai termékek u tán a 
fent i iskoladrámák nem jelentenek meglepetést. Négy csiksomlyói darabot 
olvasunk benne, az eredeti kéziratnak megfelelő h ű szövegközléssel. (Mise-
ricordia et just i t ia Dei, Heraclius, Zápolya János és Bebek Imre, Busticus 
imperans : mind a négy magyar nyelvű darab.) A kötet legnagyobb részé-
ben Szlávik Ferenc műve ; Alszeghy Zsolttól való több jegyzet és a beve-
zetésnek dramaturgia i része. Ez utóbbiban kifogásolnunk kell a fejtegeté-
sek kuszáltságát s a feldolgozás formátlanságát. Azt is szóvá te t te már 
egy ízben folyóiratunk, hogy a főszövegbe nem valók idegen nyelvű idé-
zetek, terjedelmes latin, francia, stb. szövegrészek. «Az idegen nyelvű idé-
zetek közlésének a jegyzetekben a helye s ha valamit mégis elkerülhetet-
lenül idéznünk kell a főszövegben, ezt lehetőleg magyar fordításban tesz-
szük ; csak az ellenőrzés kedvéért csatoljuk alul, a jegyzetek során, az 
eredeti szöveget». (Irodt. 1 : 540.) E rövid dramaturgiai bevezetés első két 
oldalán pl. 27 sor francia nyelvű szöveg van beékelve 17 magya r sor 
közé ! 

B. J . 

Gyöngyösi kalendárium 1914. évre. A Hanisz Imre Közművelődési 
Egyesület évkönyve. Szerkeszti : Stiller János. VI . évfolyam. 183 1. Ára 
1 korona. 

Egyéb hasznos olvasni "alók mellett két irodalomtörténeti cikk is van 
e jól szerkesztett naptárban. Az egyik Alszeghy Zsolt szövegközlése : 
A gyöngyösi toldalék ; a másik Stiller Kálmán értekezése : Bugát Pál 
élete és müvei. A gyöngyösi toldalék 23 levélből álló, XVII. századi kéz-
irat, mely 24 vallásos éneket őrzött meg ; Erdélyi Pál hívta fel r á a figyel-
met 1898-ban. A Bugát Pálról szóló értekezés vonzó képét nyú j t j a a kiváló 
orvosnak és híres nyelvújítónak, Gyöngyös szülöttének. Bugát orvostudo-
mányi és nyelvészeti működéséről egyaránt helyesen tájékoztat. 

- Magyar Tud. Akadémiai Almanach. Kiadja a M. T. Akadémia. Budapest, 
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1914. 290 1. Franklin-nyomda. Hozzákötve : A Magyar Tudományos Aka-
démia alapszabályai és ügyrendje. Budapest , 1913. 168 L Franklin-nyomda. 

A gondosan szerkesztett kötetet polgári és csillagászati naptár vezeti 
Ъе. Ezután következik az akadémiai névkönyv. A m a g y a r irodalomtörté-
net irás művelői közül a következők a tagjai az Akadémia I. osztályának : 
Szilády Áron, Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv, Hegedűs István, Badics 
Ferenc, Bayer József rendes tagok ; Bánóczi József, Bogisich Mihály, 
Négyesy László, Biedl Frigyes, János i Béla, Harasz t i Gyula, Ferenczi 
Zoltán, Dézsi Lajos, Váczy János, Tolnai Vilmos, Császár Elemér, Voino-
vich Géza, Bleyer Jakab, Horváth Cyrill, Viszota Gyula levelező tagok. 
Ezek közül életkorra nézve legidősebb Szilády Áron (szül. 1837) és Bogi-
sich Mihály (1839), legfiatalabb Bleyer Jakab (1874), Császár Elemér 
(1874) és Voinovich Géza (1877). A költők közül akadémia i tagok : Lévay 
József, Bákosi Jenő, Baksay Sándor, Zichy Géza, Bérezik Árpád, Herczeg 
Ferencz, Endrődi Sándor, Kozma Andor, Szabolcska Mihály, Gárdonyi 
•Géza, Pékár Gyula, Ambrus Zoltán, Vargha Gyula. (Mindezek egyúttal a 
Kisfaludy-Társaságnak is tagjai.) Az Akadémia összes t ag ja i közül Galgóczy 
Károly a legidősebb (1823) és Mauri tz Béla a legfiatalabb. (1881.) Az ösz-
szes tiszteleti, rendes és levelező tagok száma: 221. Ezek közül az I . osz-
tályra esik : 62. (V. ö. Irodt. I I : 190.) 

Trostler lózsef : Dósa György а XVI I . század német irodalmában. T e m e s -
vár, 1913. 10 1. (Különnyomat a Dólmagyarországi Történelmi és Régészeti 
Muzeumtársulat Értesítőjének 1913. évf.-ból.) 

Dósa György halálának négyszázadik évfordulójára készült értekezés, 
melyben hasznos adalékok találhatók a régebbi magyar-német i rodalmi 
érintkezésekhez. А XVII . századi német írókat főleg Dósa kegyetlen kivég-
zése érdekli első sorban s nem sokat törődnek a fölkelés társadalompoliti-
kai részleteivel. Szerző négy német szerzőt említ : i rodalmi szempontból 
•egyik sem jelentékeny. Többnyire Is tvánffy Miklós tör ténet i műve alapján 
mesélgetik és kivonatolják közönségüknek a magyar parasztkirály szo-
morú históriáját. 

Az Érdekes Újság dekameronja. Száz magyar író száz legjobb novellája. 
Szerkeszti : Kabos Ede. I . köt. Budapest . Légrády Testvérek kiadása, 320 1. 

Mindegyik író azt a novelláját engedte át e meglepően olcsó válla-, 
la t számára, melyet legszebb és legjobb novellájának t a r t . A most megje-
lent I. kötetben Ady Endre, Bíró Lajos, Csáth Géza, He l t a i Jenő, Ignotus , 
Krúdy Gyula, Lengyel Menyhért, Miklós Jenő, Molnár Ferenc, Móricz 
Zsigmond, Szini Gyula és Szomory Dezső elbeszéléseit olvassuk. Ezenkí-
vül mindegyik író megírta a maga életrajzát is a kö te t számára. Arc-
képeik is mellékelve vannak, de ezeknél jellemzőbbek az önéletrajzok. 
Némelyik, mint Ady Endréé, komoly munka és a közönség megbecsülésé-
ről tanúskodik ; de a legtöbb affektált, félszeg, nyegle önvallomás. A német , 
francia vagy angol írók aligha mernék ilyen megvető kézmozdulattal 
•«elintézni» azt a közönséget, amelynek lelkesedéséből élnek. 
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Új könyvek és füzetek. — Ady Endre : Ki látott engem ? Versek. Bu-
dapest, 1914. 152 1. Nyugat i rodalmi és nyomdai részvénytársaság kiadása. 
Ara 4 kor. — Márki Sándor : Dósa György. Budapest, 1913. 540 1. Az 
Athenaeum kiadása. Ára 16 kor . — Szederkényi Anna: A nagy nő. Buda-
pest. 255 1. Az Athenaeum kiadása. Ára 3 kor. — Schnitzler Arthur: 
Guszti hadnagy és egyéb elbeszélések. Ford. Koboz Andorne. Budapest, 
1914. 384 1. Az Athenaeum kiadása. Ára 1 kor . 90 fill. — II. József válo-
gatott levelei. Budapest, 1913. 96 1. Franklin-kiadás. Ara 60 fill. (Olcsó 
Kvt. 1723 — 25. sz.) — Strindberg : Utópiák a valóságban. Svédből ford. 
Leffler Béla. Budapest, 1913. 1161. Franklin-kiadás. Ára 60 fill. (Olcsó Kvt. 
1726—28. sz.) — Polémia. Kaposi József levele Vargha Lászlóhoz. 8 1. 
(Szeghy Ernő ciszterci szerzetes a jezsuiták lapjában, a Magyar Kultúrá-
ban, megtámadta Kaposi József Fioretti-fordítását, melyet ugyanot t Vargha 
László vett védelmébe, k imuta tván Sz. E. bírálatának tévedéseit. Hogy 
ez a Szeghy-féle bírálat mi lyen rosszakarattal készült : erre vonatkozik 
Kaposi József önállóan megjelent válasza.) — Borbély István : Bogáthi 
Fazakas Miklós zsoltárfordítása. 16 1. (Különnyomat az Egy. Phi l . Közlöny 
38. évf.-ból.) — Weber Arthur: Die Novelle von der Treulosen Witwe in 
Ungarn. 14 1. és Kleine Beiträge zur deutschen Literatur. 30 1. (Különnyo-
mat az Ung. Rundschau mult évi foly.-ból.) — U. az: Shakespeare és Kis-
faludy Sándor. 161. (Különnyomat a M. Sh. Tár mos t megjelent kötetéből.) — 
Svnft : Gulliver utazásai. Ford. Karinthy Fr igyes . Budapest. 398 1. Révai-
kiadás. Ára 7 kor. 90 fill. — Heltai Jenő: Füzfasip. Budapest, 1913. 190 
1. Nyugat-kiadás. Ára 3 kor. — Sir Frederick Pollock Bart: Az angol 
földbirtokjog. Ford. Stassik Ferenc . Budapest, 1914.200 1. Athenaeum. Ára 
6 kor. Tihanyi Lajos : A m a g y a r országgyűlés költségvetési joga. Buda-
pest, 1914. 86 1. Athenaeum. Ára 2 kor. 40 fill. — Adams John: Az okta-
tás alapelvei. Ford. Hamvai Erzsébet . Budapest, 1913. 70 1. Ára 1 kor. 20 
fill. — Báró Kemény Zsigmond hátrahagyott munkái. Sajtó alá rendezte, 
bevezetéssel és jegyzetekkel e l lá t ta Papp Ferenc . B. Kemény Zsigmond 
születésének századik fordulójára kiadja a Kisfaludy Társaság. Budapest , 
1914. 504 1. Frankl in . Ára 8 kor. — Mikszáth Kálmán munkái. Hátra-
hagyott iratok. Sajtó alá rendezte Rubinyi Mózes. A Mikszáth Kálmán 
negyvenéves jubileumára közrebocsátott kiadás folytatása. 33—41. köt. 
Budapest, 1914. Révai-kiadás. A kilenc kötet á ra 90 kor. (Ismertetésük 
legközelebb.) 


