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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1911-ben alakult. Cé l j a a m a g y a r 
irodalomtörténet művelése. A Társaság felolvasásokat rendez, gyűléseket 
tart, kutatásokat támogat s havi folyóiratot ad ki. Tagja lehet a magyar 
irodalomtörténet minden barátja, aki tagsági díj fejében évi tíz koronát, 
vagy alapítványképen egyszersmindenkorra kétszáz koronát fizet le. Ennek 
fejében minden tag megkapja a Társaság folyóiratát és résztvehet a Tár-
saság ülésein. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata, az Irodalomtörténet, 
július és augusztus kivételével havonkint egyszer jelenik meg. Egy-egy 
füzet terjedelme átlag négy ív. A rendes tagok évi tíz korona tagsági díj 
fejében kapják. Iskolák, könyvtárak, társaskörök évi tizenöt korona elő-
fizetési árért rendelhetik meg. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tisztikara 1916-ben: E l n ö k : 
Beöthy Zsolt. Alelnökök : Dézsi Lajos, Négyesy László, Szász Károly, 
Zoltvány Irén. Titkár : Horváth János. Szerkesztő : Pintér Jenő.* Jegyző : 
Kéky Lajos. Pénztáros : Ágner Lajos. 

A Magyar irodalomtörténeti Társaság tiszteleti tagjai : S z i l á d y Á r o n , 
id. Szinnyei József f . 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság alapító tagjai : B a r o s G y u l a d r . , 
Baumgartner Alajos, Battlay Géza dr., Beöthy Zsolt dr., Békefi Reming dr., 
Hajdú Tibor dr., Hatvany Lajos báró, dr., Heinrich Gusztáv dr., Hornig 
Károly báró, dr., Horváth János dr., Lichtenegger Győző, Óvári Ferenc dr., 
Pintér Jenő dr., Pintér Sándor f, Kada István dr., Radó Antal dr., Rad-
vánszky Kálmán báró, Révai Mór, Riedl Frigyes dr., Székely István dr., 
Tisza Istvánné grófné, özv. Tisza Kálmánné f , Vargha Dajmán dr., Zlinszky 
Aladár. 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányának tagjai 1916-ban : 
Alexander Bernát, Alszeghy Zsolt, Angyal Dávid, Babits Mihály, Badics 
Ferenc, Bajza József, Balassa József, Baros Gyula, Bayer József, Bánóczi 
József, Békefi Rémig, Binder Jenő, Bleyer Jakab, Borbély István, Csá-
szár Elemér, Császár Ernő, Csűrös Ferenc, Czapáry László, Czeizel János, 
Elek Oszkár, Endrődi Sándor, Erdélyi Pál, Ferenczy József, Ferenczi 
Zoltán, Gagyhy Dénes, Gálos Rezső, Gárdonyi Géza, Gragger Róbert, 
Greksa Kázmér, Gulyás István, Gulyás Pál, Gyöngyösy László, Gyulai 
Ágost, Hajnóczi Iván, Harsányi István, Hegedűs István, Horváth Cyrill, 
Horváth Ferenc, Imre Lajos, Imre Sándor, Jakab Ödön, Jánosi Béla, 
Kapossy Lucián, Kardos Albert, Kari Lajos, Kelemen Béla, Király György, 
Kiss Ernő, Körös Endre, Kristóf György, Kürti Menyhért, Lehr Albert, 
Lengyel Miklós, Loósz István, Miklós Elemér, Miklós Ferenc, Nagy József, 
Német Károly, Paizs Dezső, Pap Károly, Papp Ferenc, Paulovits István, 
Perényi József, Radó Antal, Riedl Frigyes, Schöpfiin Aladár, Sebestyén 
Gyula, Szily Kálmán, Szinger Kornél, Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, 
Tones Gusztáv, Tordai Ányos, Vadász Norbert, Vargha Dámján, Varjú 
Elemér, Váczy János, Várdai Béla, Vende Ernő, Veress Samu, Versényi 
György, Vértesy Jenő f , Viszota Gyula, Voinovich Géza, Wallentinyi Samu, 
Weber Artúr, Werner Adolf, Zlinszky Aladár, Zolnai Béla, Zsigmond Ferenc. 

* Mialatt katonai szolgálatot teljesített, — a választmány megbízásá-
ból — a folyóiratot (1914. dec. 5. óta) Baros Gyula szerkesztette. 
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S C H E S A E U S K E R E S Z T É L Y : K E N D I A N N A 

H I S T Ó R I Á J A . 

(Latin szerelmi elegia 1557-ből.) 

Az első magyarországi latin elegiát, a ta tár járás korából fel-
hangzó panaszdalt volt szerencsém a M. Irodalomtörténeti Társaságban 
bemutatni. Most pedig egy megrázó tragikus történetről szóló elegiát 
mutatok be, mely megelőzte a magyar szerelmi költészet mesterének 
Balassa Bálintnak lírikus panaszait és a pataki névtelennek Euryalus 
és Lucretiáját, mellyel tárgyra nézve esodálatosképen összhangzik, 
amennyiben mindkettő egy férjes nő szerelmi tragédiáját tartalmazza. 

Ez elegiát Schesaeus Keresztély medgyesi lelkész, a Ruinae Pan-
nonicae költője írta és pedig i f jú korában, közvetlenül a Kendi Anna 
gyászos kivégzése ntán és később beszőtte a Ruinae Pannonicae c. 
eposznak VT-ik énekébe, hogy ezzel a Vergilius-utánzó költő szerelmi 
epizódot fűzzön bele a szétdarabolt Magyarország romlását, hősi küz-
delmek szakadatlan sorát tartalmazó eposzba. Mert most már hatá-
rozottan eposznak nevezhetem Schesaeus 12 énekre terjedő Ruinae 
Pannonicaej ét. 

A Magyar Tudományos Akadémiában f. év május 5-én tar tot t 
felolvasásomban behatóan foglalkoztam a B. P. szerkezetének kérdé-
sével és azt hiszem bebizonyítottam, hogy az a kézirati anyag, melyet 
lemásoltattam az Erdélyi Múzeum Kemény József gyűjteményéből 
egybevetettem a Nemzeti Múzeum Miles-kéziratában található szöveg-
gel, sőt pontosan a marosvásárhelyi könyvtárban található Schesaaus-
kézirat anyagának tartalmával i s : a Buinae Pannonicae 1571-iki 
wittenbergai kiadásának első négy énekével és a De Bello Pannonico 
Solymannis Imperátoris Turcoman ultimo etc. három könyvre osz-
tott, de külön címek alá fogott külön költeményeket tartalmazó 
epikus anyagával együtt egy 12 énekre, az Aeneisnak megfelelő 
énekszámra terjedő époszt alkot. Ez eposz VI. énekének tárgyát 
az 1557., 1558. és 1559. erdélyi események képezik. Az argumentum 
egy mondata így hangzik : Praeterea história Annae Kendiae. Utána 
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közvetlenül következik : Adhaec tristis trium illustrum virorum Fran-
cisci et Antonii Kendiorum fratrum et Francisai Bebekii cams, 
reginae Isabellae iussu (ob affectatati regni suspicionem) clam per 
insidias misere et crudeliter trucidatorum. E két tragédia : a Kendi 
Anna és az összeesküvéssel vádolt és orozva leboncolt két Kendi és 
Bebek tragikus esete közt összefüggés van és így már e tekintetből 
is a Ruinae Pannonicae eposzának kiegészítő része a Kendi Anna 
históriája. Hogy az elegia kiegészítő és a kézirati anyagból való-
színűen Miles Mátyás által kihagyott rész, azt az alábbiakban remélem 
bebizonyítani. Először azonban hálás köszönetemet fejezem ki Szekfü 
Gyula jeles történetbúvárnak, ki 'Scheme,us-kézirat a Nemzeti Mú-
zeumban c. alatt a Magyar Könyvszemle 1906-ik évfolyamában írt 
cikkében éles szemmel észrevette, hogy a Kendi Anna elegiája, mint 
egy Dido-epizód illik bele a Söhestens eposzába és fáj lal ja az elegia 
elveszését, melyet stílszerűen szőtt volna bele az inkább politikai és 
harcos elemeket tartalmazó költeménybe egy a Dido-féle epizódhoz 
hasonló részletet. Hálás vagyok neki, mert az elveszett elegia kuta-
tására adott impulzust. Egy szerencsés véletlen megsegített : Audaces 
Fortuna iuvat. Egyik kedves tanítványom Schesœusszal foglalkozván, 
tudomásomra hozta, hogy a brassói Honterus-gimnázium könyv-
tárában lehet ily költemény. Sikerült e költemény megszerzése. 
Fogadja ez alkalommal is hálás köszönetem nyilvánítását dr. Neto-
liczka Oszkár tanár úr, a Honterus-könyvtár igazgatója, ki nagylel-
kűen kegyes volt az én kérésemre e költemény másolatát számomra 
elkészíttetni és azt rendelkezésemre bocsátani. Magát a latin eredetit 
egy Schesœus-kiadâs számára tartom fenn, hű fordítását pedig jelen 
alkalommal olvasom föl. De előbb kell szólnom arról a kapcsolatról, 
mely az elegiát a Ruinae PannonicaeYel összeköti. 

Szóljon maga Schesœus. A VI. 376—382. így hangzik : 
«Szörnyű kegyetlen bűnt fog mostan zengeni lantom, 
Tőrbe miként ejté Vénusz egy nagy, egy ősi családnak 
Fényes sarját, mint hoza szégyent tiszta nevére ; 
Mert széttépte a szende szemérem szent kötelékit 
És e miatt a fejét vesztette bitón a szegény nő. 
S hogy más versben irám meg a sorsát, azt ne csodálják, 
Mert a botor szerelem tárgyához illik a más hang, 
És szerető sziveket meghatja jobban az ének, 
Mit hajdanta irék még egykoron i f j ú koromban, 
Úgyis a lelkeknek még tetszik a változatosság, 
Sárga aranyhoz ezüst s ragyogó gyöngy illik eképen.» 

E tizenegy sor szemmel látható prologus, mert indokolja : miért 
szövi be ide a Kendi Annáról ifjú korában más versben, és pedig 
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elegikus versben írott históriát. A renaissance-költő a szerelmi tör-
ténethez az elegiai pár sort tartá illőnek. Már Propertius meg-
mondá (I, 911. s.) : «Plus in amore valet Mimnermi versus Homero». 
Az i f j ú kor megemlítése rávezet e költemény keletkezése korának 
pontos megállapítására. 

Ez csak 1557-ben vagy 1558-ban, Schesamsnak Wittenbergából 
visszatérése idején történhetett, tehát mikor a Kendi Anna tragikus 
esete közbeszéd tárgya volt, az aktualitás érdekével birt. Ugyanis 
Tinódiból be lehet bizonyítani, hogy a Kendi Anna tragédiája körül-
belül ez időben történhetett. 

Tinódi Sebestyén : Enyingi Török János vitézsége c. históriás 
énekében így szól : 

«Elbúcsúzva mène kincsös Érdélbe, 
Jó Hunyad várába lakó helébe, 
Szép mátkáját hoza nagy örömebe. 
Atyja meghala azon esztendőbe. 

Eágondola Török János dolgára, 
írnak vala ezör hatodfél-százban, 
Vala huszonegy esztendős korában, 
Áll János királynak udvarában.. (E. M. K. [1881] 178. 1.) 

Csodálatos pontossággal jelöli meg Tinódi Török János házassá-
gát. 21 éves volt lü50-ben. Ekkor vivé mátkáját Dévába, melynek 
várura yplt. Ha a Kendi Annának Török János feleségének tragikus 
végét -re tesszük : teljesen összevágnak az adatok. Ugyanis a mi 
költeményünkben, mikor Kendi Anna esdekléssel fordul férjéhez : 
hivatkozik három szép gyermekére. Midőn férje hajthatatlan marad 
és megadja a jelt a kivégzésre, Anna az asszonyoktól mégegyszer 
azt izeni, hogy a három gyermek eredete tiszta, mocsoktalan. Az 
asszony eltévelyedését tehát körülbelül 1557-re tehetjük, Schesseus 
is kiemeli két helyen is, hogy Török János még alig hogy átlépte a 
pelyhes állú if júkort . Tinódi adatával, hogy 21 éves volt, ez adat 
is talál. 

Hogy pedig e korábban írt elegiát épen a megfelelő helyen az 
epikus elbeszélés folyamatába belekapcsolhatta a költő, annak döntő 
bizonyítékát szolgáltatja a R. P. ugyanez énekének 383. és köv. 
soraiban elbeszélt Kendi—Bebek-féle összeesküvés története. í m e a 
szoros kapcsolat : 

Ex scelere hoc gravis post longa malorum 
Atque aerumnarum series auctore secuta est 
Dffimone ; 

1* 
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Tehát mintegy ebből a vétekből következett a bajoknak és szen-

vedéseknek ú j sora. De még egy más szállal is odafűzi a K e n d i Anna 
elegiáját az epikus elbeszélés folyamatához. 

Ugyanis ugyanez ének 481. és köv. soraiban elmondja, hogy 
Balassa Menyhért (a hirhedt Balassa !) a Kendiekre és Bebekre gya-
nakvó királyné lelkét folyton ingerelte és a bosszú vágyát szította. 
És miért ? Mi köze, mi érdeke volt az összeesküvésben ? Szorul -
szóra megtaláljuk az indítékot ; eius erat vinclo sociato iugali Filia 
Törökio, miserae post fata prions Coniugio. Tehát Balassa Menyhért 
keze dolgozott itt is ez összeesküvésben. Török János Kendi Anna 
kivégeztetése után Balassa Menyhért leányát vette el és így Balassa 
mint após gyűlölte a Kendi-családot. De még pregnansabb kifeje-
zését is megtaláljuk a valódi indítéknak. 

Duo iunctis viribus œquis 
Ac animis, socer et gener, timuisse priorem 
Cœperunt socerum 

Tehát a kivégzés miatt fölbőszített Kendi-családtól féltek, tegyük 
hozzá, a Kendi-vagyonra vágytak és innét az összeesküvés titkos 
szitása, előidézése és a Kendiek és Bebek lekoncoltatása. 

Erre is találunk célzást a Kendi Anna históriájában ; mer t Anna 
búcsúszavában fölemlíti, hogy édesatyja, ha megtudta volna, mit 
műveltek a leányával, magánál a királynál közbejárt volna leánya 
megmentésének érdekében. Eszerint a Kendi Anna felett kimondott 
Ítélet régi törvények alapján, a környékbeli nemesek által tör tént és 
az Ítéletet királyi szentesítés nélkül végre is hajtották. S érdekes 
Anna kívánsága, hogy ha már halnia kell, régi hun szokás szerint 
hal jon meg férje keze által. 

Ami a költemény szerkezetét, esztétikai érdekességét és e réven 
értékét is illeti, erről röviden szólhatok. A bevezetés, a befejezés 
szónoki intelem a szerelem végzetes hatalma ellen. A cselekvény elő-
adása egyszerű, a közvetlen meghatottság érzik rajta. A szerelmi 
viszony rajza mindenkor a papi lélek szemérmes és erkölcsös hang-
já ra vall. A szerelmes pár levél váltása Ovidius Heroidákjának 
kazuisztikáját tükrözi vissza. Anna és Szalánczi elitéltetését a védelem, 
a mentegetés költői színezése nélkül adja elő. Anna védelme és Török 
János válasza Ovidius retorikájának hű kinyomata. Költői meg-
hatottság lengi át Anna esdeklését, az asszonyokhoz intézett búcsújá t 
és töredelmes imáját . Szalánczi szörnyű kivégzését hidegen tárgyalja, 
hogy aztán ismét a tanulságot vonja le a költemény utolsó két sorá-
ban. A szerkezet egyszerű elmondása elég arra, hogy az elegia költői 
becsét magasabbra ne fokozzuk, de azért az egész együtt kerek szer-
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kezetet alkot és minden esetre figyelemreméltó. Hiányzik belőle a 
széppróza egyik jeles darabjának, a Szép Magelonának érdekes 
meséje, párbeszédeinek finomabb árnyalata, könnyed, majdnem pon-
gyola bá ja ; hiába keressük benne az Enryalus és Lucretia Boccaccio-
szerű szabadságát, érzéki hevét, kigondolt érdekfeszítő részleteit, a 
házasságtörés vidám, játszi humorát, frivol játékát, melyeket az 
Aeneas Sylvius De duobus amantibus históriája tükröztet vissza, mely 
a pataki Névtelennél,1 kivált a befejezésben szélesül ki hasznos taní-
tássá, a szerelem démoni hatalma elleni prédikációvá, holott a közbe-
szőtt tanulságokat a mi névtelenünk híven átveszi az eredetiből, 
melyet nyomon követ. Érdekesnek tartom a bevezetés és befejezés 
hasonló menetét párhuzamba állítani. 

«Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek, 
Ifjak, szép leányok sok mérges nyilai miatt megemésztettek ; 
Országok pusztultak, városok és várak mind földre törettek.» 

Mondja a pataki Névtelen. 

«Régi pogány korból sok példa tanítja s a Szent könyv, 
Hogy aki bűnt követ el, meglakol érte nagyon. 
Bálvány-tisztelet és a sok bűn meg a rút lator élet 
Nemzetet, várost szörnyű veszélybe sodor. 

I t t a XVI. sz. vallásos felfogása vitte bele a szövegbe a «bálvány-
tisztelet»-et. Aeneas Sylvius egyenesen a mesén kezdi. 

Ezután három versszak jön a mi Névtelenünknél, melyekben 
Párisról, Sámsonról és Salamon királyról hoz föl példát a szerelem 
megrontó hatalmának jellemzésére. 

SchesEBus Gomorrha és Troia pusztulását hozza föl. 
A pataki Névtelen ezután rátér Euryalus és Lucretia történetére : 

«De most kiváltképen két ifiú személynek szerencséjét éneklem, 
Kikbe mérges voltát igen megmutatja a kegyetlen szerelem. 

Schesffiusnál : 

«Régi időkbe' se kell példákért messze kutatnom, 
A mi korunk maga is intve csak arra tanít, 
Hogy mi veszélyes két szerető szív kósza szerelme. 

És azután kitűzi a költő a maga feladatát : 

«Egy csak a célom, a gondom is egy : rajzolni a Sátán 
Lángot szitva miként csábít a bűnre vakon, 

1 Szilády Áron kiadását használtam, mely mint Balassa költeményét 
közli 1879-iki kiadásának 171—234. lapján. 
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Mert kit a kéj űz, kerget, eszét elveszti azonnal, 
, Bűnbe rohan, nem fé l j bár fenyegesse veszély.» 

Ez az a laphang. És mégis a költemény legvégén, a humán költő 
Vénusza áll előttünk, mint aki tőrbe ejt és veszélybe sodor. In te lme 
így hangzik : 

«Rajta okolj, légy mindig okos szerelemben, oh ifjú, 
Bűnhődés a latort biztosan éri utol. 
Látás, kézszorítás, csevegés, csók, édes enyelgés 
Társi Vénusznak ezek : tőlük о fuss s menekülsz.» 

Érdekes az Aeneas Sylvius eredeti regényének 1 utolsó mondatá t 
idézni : 

Habes amoris exitum, Mariane mi amantissime, non ficti, neque 
felicis ; quem, qui legerint, periculum ex aliis faciant, quod sibi ex 
usu fiat ; nee amatorium poculum ЫЬеге studeant, quod longe plus 
aloës habet, quam mellis. 

Bezzeg nem elégszik meg ennyivel a magyar Euryalus és Lucretia, 
mely 1462—1503, tehát 41 verssort szentel a tanulságnak. 

A költő itt is az ifjakhoz fordul : 

«Ifjak én feleim, ifjaknak hasznokért ezeket összeszedtem, 
Kik után ballagni mindenkoron szokott a kegyetlen szerelem : 
Hogy attól megtudják magokat őrizni, csak azon igyekeztem.» 

Most jön az epilógus. Leí r ja Venust. Leírja gyermek voltát, vak-
ságát, két szárnyát, kezében égő fáklyáját, meztelenségét, nyilait, 
cselvetéseit : mindez allegorizálja a szerelem veszedelmes hatalmát . 
Ellene egyetlen orvosszer a munkásság, mert ő a «hivalkodókat» a 
«tunyákat» keresi. 

1 Elismerést érdemel Dévay József kiadása, mely mint « eclitio critica 
princeps» jelent meg kézirat gyanánt Budapesten 1903-ban: Aeneae Sylvie 
Piccolominei : De duobus amantibus História c. alatt,' melyhez egy tudós 
bevezetés és egy bámulatos szorgalommal írt függelék van csatolva. 
A Függelék címe : Aeneae Sylvii «De duobus amantibus» Cento ex variis. 
Nem kevesebb mint 1200 klasszikus helyből 370 cento-verset állított 
egybe. E függelék külön 1901-ben jelent meg és ezután jött a kritikai 
kiadás. E függeléket stupenda diligentiával szerkeszté meg tudós szerzőnk. 
A kritikai kiadás jegyzeteiben is megtaláljuk az utalásokat, melyeket 
szerző a maga példányában még újabb írott jegyzetekkel egészít ki. Szerző 
a maga példányát a Nemzeti Múzeum könyvtárának ajándékozta. Dévay 
megemlékezik a bevezetés külön fejezetében a pataki Névtelen magyar 
költeményére vonatkozó irodalmi kérdésről, melyet eldöntetlennek tekint« 
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Az intelem így végződik : 

Utolsó tanácsom, hogy az kitől lehet, megója magát attól. 

Tehát szó szerint megtaláljuk a mi költeményünk záró szavait : 
«tőlük о fuss s menekülsz» = «hos fuge, tutus eris». 

Tehát a szerelem ellen bizonyos középkori vezeklő moral hang-
ján beszél és óvja az ifjakat a szerelem kíséretében járó \isus, 
colloquium, tactus, iocus, oscula, lusus társaságától. 

Schesaeus a prédikátorok hangján szól : ettől nem menekszik 
még Balassa Bálint sem, érzéki hévtől áradó, eleven képzelmet tük-
röző, és szárnyaló kifejezésekben bővelkedő l í rájában sem. 

Elég ennyi bevezetésül. H a esztétikai érték tekintetében még 
csak meg sem közelíti a XVI. század nagy lírikusát, kinek minden 
sora egy gazdag egyéniség belső tüzétől lángol : a Kendi Anna his-
tóriája felette 'becses költői maradványa marad a XVI. századnak, 
mert első latin elegia e korból és talán az első szerelmi költemény 
is, mert hiszen 1557-ben keletkezett. 

De szóljon most magáért maga a költemény, melyet irodalom-
történeti érdekességére való tekintetből adtam vissza műfordításban. 

Kendi A n n a histór iá ja, 

ki nagyságos Török János neje volt és halálra Ítéltetett házasságtörés 
miatt, melyet elkövetett ifjabb Szalánczi Jánossal az Erdélyben fekvő 
Hunyad-vár kasznárával az Ur 1552. vagy 1557. esztendejében. Irta tisz-

telendő Schesaeus Keresztély, medgyesi lelkész. 

Eégi pogány korból sok példa tanítja s a Szent könyv, 
Hogy aki bűnt' követ el, meglakol érte nagyon. 
Bálvány-tisztelet és вок bűn meg a rút lator élet 
Nemzetet és várost szörnyű veszélybe sodor. 

5. Ősi világba' Vénusz legelébb hoza vészt eme földre, 
Bűnbe Gomorrha esett s kénkövű lángba veszett 
Trójának s Priamosnak eképp hoza végveszedelmet 
Szép Páris és Helena bűnbe' fogant heve is. 
Régi időkbe' se kell példákért messze kutatnom, 

10. A mi korunk maga is intve csak arra tanít, 
Hogy mi veszélyes két szerető szív kósza szerelme, 
Akiket a törvény nem zaboláz, sem az ész. 
Érdekes új esetet hadd zengjek el énekes ajkkal, 
Mely mi felénk történt, a mi korunkba' minap. 

15. És mivel ily bűnt két nemes ágnak sarja merészelt, 
Fényes példa leszen messze jövőre is az. 
Nem vonz örjöngő szeretőknek vad dühe, vétke, 
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S bünhődésük sem nyújt nekem enyhületet ; 
Sőt fájó szívvel siratom gyász sorsukat inkább, 

20. Hogy ily büszke család sarja bukott el eképp. 
Egy csak a célom, a gondom is egy : rajzolni, a Sátán 
Lángot szitva miként csábít a bűnre vakon, 
Mert kit a kéj űz, kerget, eszét elveszti azonnal, 
Bűnbe rohan, nem fél ; bár fenyegesse veszély. 

* 

25. Hunyad vára vagyon Hátszegnek bérces ölében, 
Hunyadi nagy neve is ettül a vártul eredt. 
Eztet a természet meg az emberi kéz oly erőssé 
Tették, hogy helyt áll bármilyen ostromon' is. 
Hunyadi bírta elébb, majd Mátyás, az, ki király lett 

30. S Pannoniára örök fényt hoza büszke neve. 
Majd mi korunkba' Török János lesz itt ki parancsol, 
0, ki tanácsban bölcs, és csatasorba' vitéz, 
0, ki megűzte gyakorta a bősz törököt kelevézzel 
S ellene vérében mosta gyakorta kezét. 

35. Es a midőn már pelyhesedett az álla, fölébred 
Férfi szívében a vágy és a sóvár szerelem . . . 
Szerte körül néz, szép hajadont keresett ki magának, 
Ki hozzá méltó hitvese lenne neki. 
Nem vala egy hajadon sem alakra, se' nemre kiválóbb, 

40. Mint a minő a nemes Kendi leánya vala. 
Nem ragyogóbb fen az égnek ezer szép csillaga közt a 
Cynthia fénye, midőn szép tele arca mosolyg ; 
Mert valahányszor szentegyházba ha ment s vele mentek 
Társai, szűz lányok, köztük elől mene ő. 

45. És színházba' ki látta a nézők nagy tömegében, 
Hitte, hogy istennő szállt le az Olymprul alá. 
Hajh, de mi t ér a szépség, ha hiányzik a szende szemérem, 
Kit nem fékez erény, bajba sodorja a báj. 
Anna előbb, amidőn egyesült férjével, urával, 

50. Ennek igaz lángján lángra gyuladt maga is. 
Asszonyi csábja urára kiáradt bűvös erővel, 
Lágy ölelésre ha csak volt helye és ideje, 
Ugy hogy férfiruhát szeretett voln' ölteni, csak hogy 
Hadba kísérje el őt, s ott neki társa legyen. 

55. Ámde alig futa meg Phcebus pár évet az égen, 
A szerető hitves lángja hamar lelohadt 
Nem tudom, őrjöngés vagy az ördög rút csele, csábja 
Ejté meg, de megint új tűz emészti szívét. 
Vonzza egy if jú, érte hevül már, hajtja a lelkét 

60. Egy vágy, egy gondolat: birni óhajtja csak őt. 
A Török-udvarban kedveltek egy ifjú leventét. 
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Rája a ház gondját bizza a háznak ura. 
Ámde azonban a tegzes Amor nyila érte az ifjút 
S szép úrnője iránt titkon epedve hevül, 

65. Térdre borulva előtte, imádva kiséri a léptét, 
Hű csatlósa gyanánt, ellesi ajkin a szót. 
Végre sóvár vágytól lángolva legyőzve megejti 
Es ki úrasszonya volt, rabja gyanánt lesz övé. 
Nem fedi sűrű homály se szerelmük', látja a napfény, 

70. Mit titkon gondolt, azt el is éri a vágy. 
Hősöket is, kiket annyi veszély nem birt leigázni, 
Könnyeden győzi le és ejti meg asszonyi csáb. 
Mostan azonban az úr elküldi parancscsal az ifjút 
Egy szomszéd faluba, hol neki birtoka volt. 

75. Künn a tanyán a búzát, gabonát béhordta a nép már, 
Cséplés-szórásra, hogy neki gondja legyen. 
Égeti hő vágy, lángzo szivét hajh ! hütnie kellett, 
Tűrni türelmetlen, hajtja mohó szerelem. 
Néha izen neki, hogy táplálja csalóka reménység, 

80. Visszamohetne, ha tán ráveszi erre urát 
Majd meg így í r : «Szerelemnek a láza halálra emészt már 
Ha hamar nem látlak : én a halottja leszek». 
Egyszer egy ily levelet szerkeszt, melyet egy buta szolga 
Utján küldött el és a levélben ez állt : 

85. «Anna, ha élsz, örülök, drágább mint életem, élted, 
Nélküled énnekem itt semmi se nyújt örömöt. 
Bárhova mék, te kisérsz, lelkemben a képed örökké 
Testbe' ha nem lehetek, lelkem az ott vagyon, ott 
Hejh ! hányszor sóhajt te feléd, óhajtoz a lelkem, 

90. Hogy tőled sorsom messzire elszakított. 
Mert tőled távol hosszabb csakis egy nap egy évnél, 
Míg közeledben a perc oh mihamar tova tűn ! 
Kérlek az égre, szerelmünk szent emiékire kérlek, 
S ha szerelemnél is volna nagyobb valami, 

95. Tedd, hogy hozzád visszajöhessek, véled is éljek, 
Nem táplálva hamar sorvad el a szerelem. 
Az csak a vágyam, a drága reményem о lelkem, oh üdvöm, 
Hogy' gondod legyek én, minden időbe' csak én.» 
És e szavakkal adá levelét egy bamba parasztnak : 

100. «Add ezt úrnőmnek, senki se lássa meg azt. 
És te ne szólj, ne felelj, ha akárki kérdene téged. 
Légy hű, légy óvatos és a parancsra ügyelj ! » 
És a paraszt e parancscsal azonnal elindul a várba, 
Majd hogy az úrnőnek adja csak át a levelét. 

105. íme azonba' Török vendégeinek csapatával 
Vígan szembe jön ép játszi tivornya után. 
Meglátják a parasztot amint bukdácsol a tarlón, 



20 HEGEDŰS ISTVÁN. 

Majd meg egy elrejtett hid fele tart szaporán. 
Megrezzenti szegényt a leventék fegyvere, fénye, 

110. Félve, osonva keres félreeső fedelet. 
Ám megkérdi az úr : hova tart és hogy mi az újság, 
Hogy mibe jár, mit akar, hogy mi a dolga e helyt. 
Es a paraszt föltárja azonnal a titkot e szókkal : 
• Úrnőmnek hozom im, csak neki e levelet.» 

115. És föltépi az úr tüstént a levél borítékát 
S átolvassa mohón, hogy a levélbe' mi van. 
Nagy csoda, hogy keserű köny nem csordult ki szeméből 
S hogy keze sem reszket és ki se hull a levél. 
Még örömöt színlel, fájdalmát rejti szivében. 

120. Boszura gondol már, alkalom erre ha nyil'. 
Cselre tanít be titokba' legott egy vén, öreg asszonyt, 
Hogy mit az ifjú kiván, izenetet vigyen ez. 
S fölszerel egy kocsit is, rá tétet szép piros ernyőt, 
S annak elébe hamar négy paripát befogat. 

125. És levelet szerkeszt, a szerelmes ifjúhoz irja, 
Hogy bizzék jobban, abban amit megizent. 
«Meg sem mondhatom én, leveled mily drága, mily édes 
Volt, amelyet küldtél s mely a kezembe jutott. 
Bája ha néztem, sűrű sóhaj szállt föl kebelemből, 

130. Sűrű köny áztatta végig a szót, a betűt. 
S hogy pótolja ez árva levél gyönyörét szerelemnek, 
Csókot adók neki is, hajh, a te csókod adám 
Nélküled őrültként oh de hányszor ! Szerte bolyongtam, 
Nem leltem nyugtot, nem örömöt se sehol. 

135. Hogy ha a nap fölkelt ágyamból már kora reggel, 
Hogy ha meg este fogad engem unott nyoszolyám : 
Csak téged várlak, csak utánad vágyik a keblem ; 
Mert egyedül te vagy az élvezetem, gyönyöröm, 
Jöjj el, о kedves, jöjj el oh édes, jöjj, de ne késsél, 

14(J. Hív a hű szerelem, árt csak a késedelem. 
Amit e röpke levélbe' megírni nem vala módom 
Szól arról ez öreg asszony, e régi hívünk. 
Boldogan élj, de valóba' te boldog is úgy leszel akkor 
Hogy ha tiéd lehetek, hogy ha ölelsz te megint.» 

145. Nyugtalanul forgatta szivében a drága parancsot 
Az if jú s kész volt jönni sietve legott. 
És az anyó szaporázva a szót unszolta csak egyre : 
Jöjjön csak mielébb, percre se' késve, haza. 
Otthon biztonságba' lehet, mert távol az úr most. 

150. Szentül állítja, rá meg is esküszik ő. 
És hisz az ifjú, akit szerelemnek a mámora bódít, 
Bármi lehetlent is elhisz a vak szerelem 
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Nyomba' felül, robog is liamar a kocsi, mintha repülne, 
Hejh ! de mi lomha a test, lelke elébb vala ott. 

155. Ámde mihelyt haza ér a szerelmes ifjú a várba, 
Látja, hogy ott minden ellene fordula már. 
Megdermed, haja szála föláll, elnémul az ajka, 
Fél, remeg, oly súlylyal nyomja a bűn tudata. 
Elfogatá is a vár ura őt és láncra verette, 

160. Míg szörnyű bűninek szörnyű jutalma leend. 
Anna, mi történt, még nem is érti, de őt is azonnal 
Bűnváddal sújtják, társa gyanánt viszik el. 
0, kit elébb lányok koszorúja övezte, ahol járt, 
Most a sötét börtön mélyiben egymaga ül. 

165. Ő, ki nyakán ragyogó gyöngysort hordoz vala ékül, 
Szégyenszemre kemény láncra veretve ma rab. 
Ő, ki ízes falatot s falernumit élveze eddig, 
Most tengődve csakis közkenyeren s vizén él. 
Hejh, a szerencse milyen forgandó, fölvisz, aládob, 

170. Koldus lesz hamar az, dús aki volt az imént. 
Épen azért a csalóka szerencse kegyébe' ne bizzál, 
Tőrbe, veszélybe sodor játszi kedélye hamar. 
Eljött végre a nap — kikerülni lehetetlen a sorsot — 
A fiatal párnak vesznie, halnia kell. 

175. Már a vidékről egybehivák a birákat azonban 
El-megitélni a bűnt, sujtni a vétkeseket. 
Börtönből a bíráknak elibe idézik az Annát. 
Hitvese volt maga, ki ellene vádat emel : 
Oserbehagyá férjét, eldobta a férje szerelmét, 

ISO. Más férfit szeretett, hűtelen, esküszegő; 
És széttépve a női szemérem szent kötelékit, 
Hitvesi hűségen ejt csúnya foltot eképp. 
Van tanú rá, van írás is, amely bizonyítja a vétkét 
Köztudomásra jutott, nincs, ki tagadja tovább. 

185. Nosza a bűnöst hadd sujtolja jutalma bűnének, 
Mit rá új törvény mér meg az ősi szokás. 
* * * * * 1 
Halva a törvény vasszigorát megdöbbene Anna, 
Tudva hogy ellene hány vétkez a föld kerekén. 
Megkísérti elébb tagadással mosni le vétkét, 

190. H'jába, miként a nap oly tiszta, világos e bűn. 
Végre kegyelmet kér a bűnös nő, esdve eképen 
Sír, zokog és vezekel szörnyű birája előtt : 
• Bár ne születtem volna so'sem eme földi világra, 
Haltam volna anyám méhiben én meg elébb. 

1 A kéziratban jelezve van : desunt aliqna (valami hiányzik). 
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195. Vagy mikor a dajkám legelőször, fürdete langyos 
Vizbe, miért is nem törte ki gyönge nyakam ? 
Jaj, hogy az ősi család fényére veték csúnya szennyet, 
Én magam ím' a világ csúfja, szemétje levék ! 
íme utódja magam leszek én az achiv Helenának, 

200. Aki miat t egykor porba omolt Ilion. 
Bólam fog majd szólni az ének, zengni a költő 
És rólam dudoráz egykor a szánto-vető. 
És a fonó lány dalt rólam zeng éjnek a csöndjén, 
Fönmarad, élni fog így dalban örökre nevem. 

205. Ámde mivel sorsom' nem enyhíti semmi panaszszó, 
Térdre borulva eléd, im könyörögni fogok : 
Édes uram, könyörülj meg rajtam, szánj te meg engem, 
Halld meg, о halld nyomorult nődnek esengő szavát ! 
Sujt az igazság kardja reám, о te fogd föl, о fogd föl ! 

210. Oh te, én éltem ura, énnekem életet adj ! 
Vak hév bűnbe sodort nem is egyszer, kéjnek a csábja 
Elragadott, az erény nem zabolázta szivem. 
Ki ne hibáznék ? Nincsen oly ember senki a földön, 
S mindenben boldog senki, de senki se volt. 

215. Hogy ha egy arkangyal lebukott az aetheri fényből, 
Ment a bukástól a menybeli lakba' se volt. 
Yestává ki tehet ? ki vagyok csak gyönge egy asszony. 
Kéjt, örömöt kinál, i f jú virágzó korom. 
Engem atyám házába' gyönyörre, örömre neveltek, 

220. Tőrt a Sátán is azért vet vala lábam elé, 
Lásd, hisz az égi parancs is tégedet arra tanít csak, 
Szívből a vétkesnek, hogy te bocsánatot adj. 
Hány évet tölténk el együtt egyet értve mi ketten ! 
Hogy botoltam, azért bűnbe nem estem el én. 

225. Három szép sarjadra tekints, eme drága családra, 
Háromszor lett már hitvesed édes anya. 
Gondold, meg, hogy ezekre fog egykoron esni a szégyen, 
Ok szenvednek majd az anya vétke miatt 
A nagy egekre könyörgve esengek, halld meg e kérést : 

230. Oh te én éltem ura, énnekem életet adj !» 
így hangzék el a nő panaszos szava, végzi beszédét, 
Férje-urától most várja epedve a szót. 
Nem rendül meg ez, ott áll, büszkén arccal az égnek, 
Zordonan ily választ ád neki jéghidegen : 

235. «H'jába okoltad drága szülőid, mondva, a szenyért, 
Mely a nevedre tapad, őket is érheti vád. 
Hogy ha te rólad az utca beszél, ha gyalázza az élted' 
És hírhedt neved él és soha el nem enyész, 
Engemet az nem bánt, gondom sincs énnekem arra, 
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240. Elnyeri kiki a bért, mint vete, úgy aratand. 
Mondod, tévedtél s tévedni emberi végzet 
Ember nap-nap után téved a föld kerekén. 
Ámde a bűnösnek gonoszok példája se mentség, 
Szentebb a törvény és szava is súlyosabb. 

246. Bárba virágzál s ifjú örömre való vala bájad, 
Hogy tuda ily bűnös lángra hevülni szived ? 
Boldogan élhettél hű, jó urad oldala mellett, 
Mondsza csak esküszegőn mért keresel te Parist ? 
Én követem csak az isteni törvény égi parancsát, 

250. Mely aki szörnyűt vét sújtja kegyetlenül azt. 
És ha elém te a mult boldogságát fölidézed, 
Rólad még súlyosabb lesz az ítéletem így. 
Ritkán tér jobb útra, ki egyszer is esküszegő volt. 
Aki gálád vala már, mindig is az marad az. 

255. És ne te ints, hogy én gondoljak gyermekeimmel, 
Gyámjuk is én leszek és atyjuk is én maradok. 
Az fáj legjobban s gyűlöletre is épen az indít, 
Hogy te silányabbnak dobtad oda szivedet. 
Tudja, ki ismer, hirli bevallja a csacska beszéd is, 

260. Hogy bizony énhozzám senki se' mérheti őt. 
Szebb vagyok én és szemrevalóbb, ha tekinted alakját, 
I f jú korát ha veszed, nem vagyok én korosabb 
Rangra, vagyonra külömb nem volt soha nálam ez ifjú, 
Őseim' s kincseimet hogy ha te mérlegeled 

265. О a homályban nőtt fel, akit te elém helyezél most, 
Senki a környékben még nem is ismeri őt. 
Jól tudod azt, én hány törököt vágtam le vitézül, 
Küzdve honért hányszor äzä a vértül e kéz. 
Hát Paris ? Aljas kéjre vadászott, csábíta asszonyt 

270. És orozva lesett más nyoszolyája után. 
Fenve a pallos, menj te alá most, főd leguruljon, 
Irgalmazzon az ég, mentse meg üdvöd' az Úr !» 
Vesztőhelyre viszik, ráadják mátkaruháját, 
Mit vőlegénye adott drága kelengye gyanánt. 

•275. Akkor adá, amidőn övezé még szűzi szemérem 
És a menyasszonyi báj bűvé körülragyogá. 
Anna az asszonyi néphez amíg szól még búcsúzóra, 
Minden tagja remeg s arcin a könye pereg : 
«Most hogy az élet drága javát végkép hagyom itten 

280. S rútul a vesztőhelyen oltja ki éltem' a bárd, 
Tőletek azt izenem férjemnek, légy tanúm Isten, 
Légy tanú Krisztusom is, szent igaz ez a beszéd : 
Gyermeket én csak tőle szülék és senki se mástól, 
S mind három gyermek őneki sarja csupán. 
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285. Ő csak az atyjuk, mint atya hát szeresse is őket, 
Csontjuk a csontja bizony, húsuk, a vérük övé. 
És ti meg asszonyok és t i leányok is, intsen a példám : 
Birja csak egy szivetek', birja csak egy kezetek'. 
Az, mi velem történt, holnap tán titeket érhet, 

290. Sors zsákmánya vagyunk; játszik a sors mivelünk.» 
Most a pribék jött, szörnyű török, zord homloka képe, 
Arcán vad harag ül és szeme tűzkő forog. 
Ott a kezében fenve a pallos, kész a csapásra, 
Kész elmetszeni már a puha, drága nyakat. 

295. Anna mikor meglátja, remegve, halott halovány lett, 
Fölzokog és arcán könypatak omlik alá. 
«Hogy ha megérdemlém a halált, mert szörnyű a vétkem 
S méltán bűnhődöm, ezt is elismerem én ; 
Ámde ha férjem jobbkeze sujtna le, volna dicsőség, 

300. Hunnoknál ez volt ősi jog, ősi szokás. 
Vagy ha rokon vér lenne, ki engem vinne bitóra, 
Éles palossal oltsa ki éltemet ő. 
Oh mi gyalázat ! férj, se' rokon nem vállal el engem, 
Mintha volnék egy senki mihaszna bitang. 

305. Ily rútul nem esett el még nő, még a pogány sem 
Nem hoza ily szégyent még soha semmi halál ! 
I t t e pribék haza tér majd s otthon a vad törököknek 
Bűnöm- s vesztemről még rege szóba' mesél, 
így száll majd az egész földön nevem ajkrul ajakra, 

310. Bűnt hirdetve, amely jobb ha titokba' marad. 
Hogyha atyám tudná, megváltna arannyal ezüsttel, 
Nem kiméivé vagyont — van neki garmadaszám. 
S föl a királynak elébe sietve panasszal azonnal, 
Kérve királyi kegyét : mentse meg életemet». 

315. így szólt és fátylát levevén, azt messze dobá el 
S fürt jei t is szépen elsimitá a fején. 
Térdre borul le a földre, lehajtja nyakát, de elébb még 
Kebléből feltör, fölzokog ez a fohász : 
«Meghalok immár, néked ajánlom, a lelkem' о Krisztus; 

320. Most hozzád szólok : légy te az út, te a rév. 
Szent véreddel mosd le a vétkemet és könyörülj meg 
Adj nyugodalmat te, trónod elé te bocsáss !» 
Elhala ajkin a szó, de a hóhér bárdja lesújtott. 
Atmetszé a nyakát, szép feje porba lehull. 

325. Rögtön el is temeték, az egész nép részt veszen abban, 
Sirja felett kő áll, rajta fölirva vagyon : 
«Itten nyugszik e helyben egy ősi családnak a sarja, 
Aki tilos szerelem áldozatául esett. 
Messzi jövendőnek lesz az ő példája tanulság, 
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330. Hogy a tilos szerelem mérge halál oka lesz.» 
Volt ám gondja a hű szolgák éber seregének, 
Hogy ne mehessen el ép bőrrel a durva pribék, 
Őneki kelle megásni szegény Annának a sírját, 
Hol a halott nyugtot végre örökre talál. 

335. Szorgosan ás, nem tudja, magának ássa a sírját, 
Önvesztére siet a botor esztelenül. 
Hirtelen ott a nyakát átvágják és feje gördül, 
Sírba el őt temetik, ott fedik el tetemét. 
Másnak vermet eként ás és maga hull a verembe, 

340. Mint mese szól, a rigó jár vala épen ekép. 
Zengjem-e el röviden, mint halt meg a bűnbe' ki társ volt ? 
Őt is elitélték : halnia kell iszonyún. 
Őt a pribék egy ló farkára kötötte keményen 
S árkon, bokron is át hajtja a tűz-paripát. 

345. És amidőn szörnyet hala, végre kiadva a lelkét, 
Éles kardjával vágta le ifjú fejét. 
És négy részre, darabra metélték nyomban a testét, 
így temeték és így zenge felőle a nép : 
«Itt fölakasztva e fán függ egy gonosz és lator ifjú, 

350. Aki kakuk módon másnak a fészkére járt. 
Mint mikor élt még, szerte esaponga a lelke, a vágya, 
Most a halál testét szétdarabolta akép. 
Hogyha elég nem volt soha éltiben őneki egy nő, 
Méltó, hogy ne legyen egy a halála neki. 

355. Eajta okulj, légy mindig okos szerelemben oh ifjú, 
Bűnhődés a latort biztosan éri utóL 
Látás, kézszorítás, csevegés, csók, édes enyelgés 
Társi Vénusznak ezek : tőlük о fuss s menekülsz. » 

H E G E D Ű S ISTVÁN. 



G I B B O N , M I N T S Z É P Í R Ó I N K F O R R Á S A . 

L 

E tanulmány gyakorlati példában akarja bemutatni a történetírás 
s a szépirodalom egymáshoz való viszonyát, melyről már több ízben 
volt alkalmam szólani s mely nem más, min t az élet és a költészet 
egymáshoz való viszonyának egy változata. Mert hiszen minden költő, 
aki történelmi tárgyat vesz tollára, annyi kapcsolatban áll a való 
élettel, amennyit megtudott érteni elmúlt idők tanúságaiból. Történeti 
tudás, történeti érzék és a megérzékítés plasztikai tehetsége mind 
különböző dolog. Kétségtelen, hogy Schiller történeti tudása, akinek 
jelentékeny működése van a történetírás terén is, nagyobb volt, mint 
Victor Hugóé, aki forrásul használt eredeti krónikát, komoly földol-
gozott munká t és ponyvairodalmat válogatás nélkül.1 Történeti érzéke 
megvolt mind a kettőnek, mert az illető korok hangulatát jól vissza 
tudták adni műveikben ; azonban a megérzékítés Hugónak sokkalta 
inkább hatalmában volt, mint a jénai professzornak. Kiemelhetjük a 
Wallenstein táborát, de még ez se bír a Hugo rendkívüli jellemze-
tességével és élénkségével. Az idealizálásra hajlandó írók kezében 
színét veszti az eleven históriai anyag. A francia romant ika a hely-
rajzi színezettel határozottan kedvezett a történelmi érzék fejlődésé-
nek s itt közeledett a művészi realitás felé. Korunk reális irodalma 
pedig néha valóságos tudóssá teszi a költőt, hogy ne említsünk töb-
bet Flaubert Salammbojának bámulatos Karthago-rekonstrukciójánál 
és Hauptmann Florian Geyerénél, melynek nyelve is az egykorú em-
lékek aranyából, ércéből és rozsdájából van megkalapálva. 

A valóságos történet kellő stilizálással rendszerint jellemzőbb, 
sőt szebb, mint a képzelet összes káprázatos játéka. Tasso megírta 
az első keresztes hadjárat történetét lovageposzban, amelyből igazán 
hiányzik a keresztes hadak korának minden misztikus szépsége. Két-

1 Berret Paul : Le moyen âge dans la Légende des Siècles et les 
sources de Victor Hugo. (Paris, 1911.) 

í 
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ségtelen, hogy Tasso nagy a maga gyöngéd leírásaiban, mint aminők 
a tündérkert érzéki szépségeinek stanzái. De csataképei nem közép-
kori harcok, hanem Yergiliusból kiírt utánzatok. Rinaldo Ariosto 
Ruggierójának a párja, csakhogy ez sokkalta inkább a helyén volt. 
Hagyján, de igazán kár, hogy mit csinált Tankrédból, akit a törté-
nelemből kapott s akit szerinte : 

gyötör hiában — 
Való szerelme s éltét megveti. (Arany) 

Ez igazán a korabeli udvarok lovagja, az epekedő szerelmes, a 
kor epikájának hőse, akiről az idealizálás letörül minden egyéni színt. 
Igaz, hogy megsebesülten az a kívánsága, vigyék Jeruzsálembe, hogy 
legalább ott haljon meg, de ez vall egyedül a zarándokra benne s e 
hely is élettelen. 

Megvallom, ha az első keresztes had csodás rajongásának, hősi 
voltának és vakbuzgó kegyetlenségének teljes költészetét akarom él-
vezni, De Wittné krónikás könyvét lapozgatom.1 Ez a legszerencsé-
sebben választott forma a történetírás s a szépirodalom között. Egy-
korú krónikákból van művészi módon összeróva s az író semmit se 
tett hozzá a magáéból. Ebben megtalálni a keresztes hadak Achillesét, 
a normandiai Tankrédot, a lovagok virágát. íme, hogyan ír ja le, ami-
kor megpillantja a Szentvárost, zarándokútja célját : «Tankréd egye-
dül van : az Olajfák hegyéről széjjel tekint a városon, amelytől most 
csak a Josaphat völgye választja el. Ekkor látja a népet idestova 
futkosni az utcákon, a tornyokat megrakva fegyveres néppel, a lova-
gokat remegve a türelmetlen harci vágytól ; látja a férfiakat fegyvert 
ragadni, a nőket könnyezni, a papokat könyörgéssel fordulni az ég-
hez ; a közutakat mindenütt kiáltás, zaj s lónyerítés tölti be. Ámulva 
látja az Úr templomának kupoláját magasan kiemelkedve a házak 
közül, lát ja Salamon templomát, melynek hossza rendkívüli s látja a 
templom roppant kerületét, mely mintegy második várossá teszi a 
város közepén. Igen sokszor a Golgota felé fordítja tekintetét s ama 
templom felé, hol az Úrnak teste nyugszik ; ez a nézőtől legtávolabb 
eső pont, de minthogy legmagasabb, a szem minden felől meglát-
hatja. Azután mélyen sóhajtozik, majd a földre hever ; ki szeretné 
adni a lelkét, ha abban a pillanatban érinthetné ajkával a Golgotát, 
amelynek csúcsa szemei előtt van». (XXIV. fej.) Ennél mi sem lehet 
egyszerűbb, igazabb és fenségesebb. S a Tasso Szent Mihály arkangyal 
látomásánál is mennyiben közvetlenebb és misztikusabb a Stabulon 
látomása e könyvben. (XXV. f.) 

1 Magyarra is lefordítva : A keresztes hadak története. Budapest, 1884. 
Irodalomtörténet. 2 
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Kétségtelen, hogy szerencsésebbek azok az írók, akik nem saj-
nálták a fáradságot s az eredeti forrásokból merítettek. De jól válasz-
tott földolgozás is megteszi, sőt néha meg is könnyíti a költő mun-
káját, kivált, ha ellenmondó források összeegyeztetésétől kíméli meg. 
Ilyen földolgozott munka a Gibboné a római birodalom hanyatlásá-
ról és bukásáról.1 

E szinte gigászi munka messze túlélte korát. A maga nemében 
úttörő volt, mikor az eseményeken kívül figyelt a történelem szelle-
mére s történetfilozófiát alkotott össze a leírt dolgokból. Bizonyos 
angol moralizálás és rideg igazságosság párosul a szerző egyéni gúnyos, 
kissé cinikus modorával, de kétségkívül nagy szellem, akinek véle-
ménye mindig érdekel. A munkának némi modern szellemet ad a 
rengeteg forrástanulmány. Tanulmányai körébe vonta a megmaradt 
emlékeket, képeket, érmeket is. Nem az ő hibája, hogy azóta óriási 
új anyag került elő, melyet nem ismerhetett. Filozófiai iránya mel-
lett is sokszor krónikaszerűen részletes. Irodalmi becse sem kevés. 
Plasztikusan épít meg egy-egy egész kort (Nagy Konstantin vagy még 
inkább I. Justinian uralkodása). Drámaírói készséggel rajzol meg egy-
egy érdekes alakot (Julianus Apostata vagy a keleti fejedelmek nagy-
szerű jellemképei : Nusirván, Timur-Lenk, II. Mohamed). Költői érzék-
kel í r ja le egy-egy nép eredetét s valóságos folyammá növekedését 
(A népvándorlás, a keleti népek). Festői ecsettel színez ki egy-egy 
drámai eseményt (Konstantinápoly eleste). Érthető, hogy sok író került 
varázsa alá, aki lapozgatott benne s akik képzeletének Gibbon adott 
szárnyat. 

A magyar írók forrásairól igen sok fölöslegeset elmondtak, messzi 
elbolyongván olyan hatások után, amelyek nagyon is kétségesek. Vak-
merő könnyelműséggel oldották meg azt a lelki folyamatot, mely az 
írók agyában olvasmányaikat és élményeiket alakítják át. Óvatosan 
csak azt szedjük ki Gibbon munkájából, aminek forrás-voltát a föl-
dolgozás kétségtelenné teszi. Négy írónknál állapítottuk ezt meg 
teljes biztonsággal s ezek: Teleki László, Szigligeti, Madách és Jókai. 

П. 

Teleki László Kegyencenek forrását Gibbon XXXV. és XXXVI. 
fejezetében találjuk meg. A történet s a jellemek fölfogása teljesen 
egyezik vele s amiben eltér tőle vagy amit hozzáad, az is teljesen meg-
okolt a költő fölfogása és lélektana alapján. 

1 The history of the decline and fall of the roman empire. 
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Tárgya ismeretes : a kegyenc Petronius Maximus szenátor, aki-
nek feleségét megkívánja a császár s e bűnös kívánság teszi a meg-
sértett férjet Valentinianus megrontójává, míg végül rettentő bosszú-
jában lelkileg Maximus is tönkremegy. 

Gibbon is mint magánbosszút fogja föl Maximus összeesküvését 
a császár ellen. Teleki sorról-sorra követi forrását Maximus jellem-
zésében is, akit Gibbon, mint érdemes, erényes, családias érzésű, böl-
cselkedni szerető embert rajzol, aki azonban külső tekintélyére és 
asztalára is sokat ad. Elmondja továbbá a végzetes kockázást, ahol a 
császár hamis játékkal elnyervén a szenátor gyűrűjét, magához hozatta 
a mit sem sejtő hitvest. Mindezeket együtt beszéli el Valentinianus 
uralkodásának többi eseményeivel, Aëtius patrícius bukásával s a 
császár tivornyáival ; majd elmondja a férj bosszúját s hogy kény-
szeritette az özvegységre jutott Maximus magához a császár özvegyét, 
Eudoxiát ; elmondja Maximus rövid uralkodását, mely rá nézve csak 
teherré, bánattá és dicstelen pusztulássá vált. 

Teleki eljárásában két szempont érdemel figyelmet. Az egyik az 
igazi nagyszabású költők jellemző tulajdona, akik össze nem tartozó 
dolgokat is eggyé tudnak olvasztani s elevenére tapintó költői érzék-
kel tudják előtérbe állítani ezt s a háttérbe amazt ; valamint kiegé-
szíteni költői egésszé, amit a történelem csak töredékes részletül adott. 
Teleki Maximust egyszerre nagyszabásúvá tette azzal, hogy a császár-
ral együtt az egész birodalmat megroppantja s Aëtius tragédiáját 
belé tudta helyezni a kompozícióba, úgyhogy a cselekvény egységét 
meg ne zavarja. Mindjárt a dráma elején hatalmas perspektívát tár 
fö l : bemutatja a büszke, győzelmes patríciust s a léha fejedelmet, 
amint gyermekeik eljegyzését ünneplik. Aëtius ellen Maximus ingerli 
a császárt, hogy elveszítse egyetlen erélyes támaszát. Gibbonban 
olvasta az író, hogy Maximus később feleségül vette Eudoxiát. Ennek 
is keretet adott : a császárné valamikor szerette Maximust. Nem ke-
rülte el az író figyelmét az sem, hogy fiát, Palladiust, a császár 
leányával jegyezte el. Ezt meg kiemelte a háttérből s szerelmi viszonyt 
szövet a két fiatallal, mely epizód a sötét tragédia egyetlen líraibb 
helye. 

Gibbon csak fölemlíti, hogy Fulgentius kvesztor a Maximus 
barátja volt. Teleki a névhez megformálja a jellemet : igazi jó bará-
tot, igaz hazafit. Az eunuch Heracliust (kinek nevét Heraclesre vál-
toztatta) épen úgy kiemelte s az udvari intrikus mesteri jellemképét 
alkotta belőle. Valentinianus gyilkosairól Gibbon csak annyit említ, 
hogy Aëtius volt hívei s barbár származásúak voltak, Teleki törté-
nelmi névvel díszíti föl őket : Orestes és Vigilius ezek, kikről szintén 
Gibbonban olvashatott. így használ föl a történelmi érzékkel bíró 

2* 
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költő puszta neveket s mellékeseményeket, mint ahogy ennek még 
tökéletesebb példáját Aranynál látjuk. 

A másik szempont a kor divatos romantikájából ered. A törté-
nelemben is a bosszú tragédiája folyik le, de Teleki valami hihetet-
len, emberfölötti bosszúvá fejlesztette ki. A történelemben Julia meg-
gyalázva kerül haza ; Telekinél ártatlanul, de úgy, hogy a férj ne higyje 
el ártatlanságát s vesse oda újból a császár karjaiba, hogy teljesen 
kegyeibe jusson. Nála nem elég, hogy a császár özvegyét erőszak-
kal kényszerítse esküvőre ; itt fölhasználja Maximus a régi szerelem 
emlékeit, hogy még férje életében tegye gálád képmutatással szere-
tőjévé. 

Gibbon említi, hogy Valentinianus Aëtius meggyilkolása után 
kérdést intézett egyik hívéhez tette felől s ez a következő választ 
ad t a : « . . . csak azt tudom, hogy úgy cselekedtél, mint az az ember, 
aki bal kezével saját jobbját vágta le». Ez ott, mint igazi őszinte 
ember válasza fordul elő. Érdekes, hogy Teleki ezt is sötéten fogta föl 
s e szavakat Maximus ajkára adja a legkegyetlenebb gúnyképen. 

Hogy Teleki Gibbont használta föl, azt már Hoffmann Frigyes 
tárgyalta,1 aki közölte Gibbon idevonatkozó részleteit, bár Teleki el-
járását aztán nem figyelte meg behatóbban. S nem említi föl a 
XXXY. fejezet befejező szakaszát. I t t a történetíró összefoglalván az 
eseményeket, a legsötétebb képet festi a birodalomról, melyen a bu-
kás előjelei mutatkoznak, kívül a barbárok betörése, belől az erköl-
csök romlása: «a szabadság, erény és becsület veszte». E sötét han-
gulat ömlik el Teleki egész tragédiáján s ezt fejezi ki Maximus 
néhány hatalmas szóval, melyeket Valentinianushoz intéz, mielőtt 
végezne vele : «Valóban, mit itt szemlélünk, nemcsak egy ember 
megbukása, hanem egész nagy birodalmunk közelgő semmivé létének 
előjele». 

így öntötte drámába Teleki a tragikus eseményt a történetíró 
filozófiájával együtt. 

Ш . 

Szigligeti négy görög-római tárgyú drámát írt : a Diocletiant, a 
Világ urát, az Andronikot s a Valeriat, melyek közül főképen a két 
középsőn világosan meglátszik Gibbon tanulmányozása. S bízvást 
hozzátehetjük, hogy e két drámájában sokkalta érezhetőbb a törté-
nelmi levegő, min t talán a többiben összevéve. A jó forrás meg-
találása szükséges dolog s Szigligeti, akinek annyi reális érzéke volt, 

1 Teleki Kegyencéről (Egyetemes Phil. Közlöny 1879). 
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bőven mert is a jó forrásból. S az íróra nézve is vonhatunk le 
tanúságot; Szigligeti gondosan dolgozott, legalább azokon a mun-
káin, amelyeket szeretett. A termékeny írót könnyen mesterember 
számba vesszük, aki gyártja a műveit. Pedig a nehézkezű munkás 
csakúgy lehet mesterember, ahogy az éjjel-nappal munkában álló 
művész. Eubens annyi vásznat festett tele ragyogó színeivel, amennyi 
két-három emberéletre elegendő volna.1 

Gibbonra, min t a Világ ura forrására, Péterfy Jenő mutatott 
rá ; 2 megjegyezte, hogy innen vette az író az alakok körrajzait, mert 
Gibbon is drámai módon csoportosítja őket ; azonban a dolgot rész-
letesebben nem tárgyalta. 

Szigligeti eljárása rokon a Telekiével, amennyiben összeszedett 
minden tárgyára vonatkozó anyagot s a mellékszemélyeknek és epizó-
doknak is megtalálta a kellő történeti alapját. Adatai összeszedésénél 
gondosabbnak és aprólékosabbnak látszik, mint Teleki. Gibbon művé-
nek XIV., XVII. és XVIII. fejezetéből szedte össze a szükséges mo-
zaik-kockákat, különös figyelemmel a korfestésre. De Teleki megele-
venítő ereje nagyobb volt kevesebb adattal is. 

A Világ ura tárgya Nagy Konstantin római császár családi tra-
gédiája. Gibbon előadja, hogy az öregedő császár derék és vitéz fiát, 
Krispust, hirtelenül kivégeztette. Fölbujtójának Krispus mostoháját, 
Faustát tartották, ki a császárt egy Phsedra-féle históriával ingerelte 
fia ellen. Azonban rövid idő múlva Fausta is áldozatul esett, mert 
férje rajtakapta, hogy egy rabszolgával folytat bűnös viszonyt. Fia 
halálát a császár keservesen megsiratta s a hagyomány' szerint emlék-
oszlopot állíttatott neki. Ezen a magában véve is tragikus történeten 
Szigligeti némi, szerencsés változtatást tett. Lélektani motívumait nem 
a romantika rémségei szerint változtatta meg, mint Teleki, hanem 

1 Leggyöngébb e darabok között a Diocletian, melyen látszik, hogy 
Gibbonból vette az anyagot (XXXIX—XL.), de a história szellemébe nem 
tudott behatolni. Nem Diocletianus a hős, a ki teljesen passiv személy s 
híjával van Gibbon Diocletianusa kiválóságának, hanem Valeria, Diocletia-
nus leánya. Gibbon azt irja róla, hogy sorsa igazi tragédiára való anyag. 
Ez kapta meg Szigligetit : megírta a tragédiát. Forrásából vette Valeria 
boldogtalan házasságát, viselkedését új kérőjével, Maximinusszal szemben, 
száműzését, bujdosását és halálát. Mégse lett belőle tragédia, csak érzékeny-
játék, halvány színekkel festve. írói céljaihoz képest szelídíti Licinius 
alakját és sötétíti a Konstantinét. A kereszténység és pogányság küzdel-
méből semmit sem látunk e darabban. De a mivel itt adós maradt, a kor-
rajzot annál pompásabban festette meg másik tragédiájában, a Világ 
urában. 

2 Összegyűjtött munkái III. к. 
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emberibbé és drámaibbá tette. Útmutatást itt is forrása adott. Gibbon 
több ízben leírja Konstantin mérhetetlen féltékenységét minden vetély-
társa ellen s mennyivel drámaibbá vált a tárgy, mikor saját fiában is 
új vetélytársat lát, aki nevére árnyat borít. így Fausta vádját csak 
ürügyül használja föl. S a császárné se lesz olyan visszataszító, mikor 
Krispuson nem visszautasított szerelmét akarja megbosszulni, hanem 
fiai elől akarja az akadályt elhárítani Szigligeti két formában alkotta 
meg a drámát.1 Az elsőben még megvan a Fausta kedvese : egy 
cirkuszi kocsis, aki egykor arab fejedelem volt ; a második ezt is 
megváltoztatta finom tapintattal : a kocsis itt Fausta fia első, titkos 
házasságából. 

Ellenben a császár jellemzésében teljesen simult a történetíróhoz. 
Gibbon mesterien rajzolja Konstantint és korát. Konstantin minden 
jelentősége mellett se igazi nagy ember : fiatal korában nagyon is 
ravasz és számító, öreg korában nagyon is hiú és gyönge. Szigligeti 
nagy ügyességgel próbálja ezt jelezni s a II. felvonásban az öregedő 
Konstantin mintegy tükörképben szemléli ifjúságát : hogyan használta 
föl a nép hitét és babonáját népszerűségének elősegítésére. Az egész 
nagy és zivataros mult átviharzik a drámán, ahogy a históriában 
olvasta az író : az első csaták, a megölt vetélytársak, a diadalmas 
hódítások s az ú j hit elterjedése. Észrevette Gibbonban, hogy az öreg 
Konstantin szerette cicomázni magát s babérkoszorús érmeket veretett 
magának. A katonák kocsma-jelenetében pedig a perzsa s a scytha 
hadjáratok reminiscenciái bukkanak föl. 

Hosszasan áttanulmányozta a kort s az udvartartást is s igyeke-
zett szemléltetni a kereszténnyé váló udvart a régi római szokások-
kal együtt, a tisztviselők hosszas rangsorát, a keleti eunuch-intézmény 
behozatalát A császár aj ta ján aranypáncélos testőrök állanak őrt, elő-
szobájában a fehér és bíborszegélyű tógás nagyok reszketve várnak, 
míg a császárné hálótermébe heréltek vezetik be azt, akinek ott 
lennie nem szabad. Történelmi Bizánc alapítása, ahogy az I. felvo-
násban elbeszélik, történelmi Porphyrius költő esdeklő és elutasított 
költeménye visszahívásáért s végül történelmiek Krispus elfogatásának 
és kivégzésének mellékkörülményei. Helena, Lactantius Gibbonból 
léptek elő a drámába. A hadsereg hangulatát akarván jellemezni 
Szigligeti, ügyesen léptette föl Vetraniót, aki később Konstantin halála, 
után csakugyan föl is lázadt s a vitéz veteránt Gibbon épen olyan 

1 Az első kidolgozás kézirata a Magyar Nemz. Múzeumban. L. «Szig-
ligeti kéziratai a M. N. Múzeum könyvtárában» c. dolgozatomat (Magyar 
Könyvszemle 1914). 
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hamar ellágyuló embernek festi, mint Szigligeti. Talán az első kidol-
gozás arab törzsfőjét is Gibbonból kölcsönözte. Legalább Gibbon em-
líti (L. fej.), hogy az araboknál a paripák családfája milyen fontos 
volt s Szigligeti ezt a jellemző vonást bele tudta a dialógba szúrni. 

Épen ilyen hasznát vette Szigligeti Gibbon művének (XLYIIL 
fej.) Andronik c. tragédiájánál. A drámának színpadon nem volt 
sikere s Szigligeti nem is adta ki, bár legjobb munkái közé tartozik 
s nagy színi hatással is van megszerkesztve. Két kézirata tanúskodik 
az író gondos tanulmányáról.1 Az egyikben jegyzetek olvashatók a 
személyek jelleméről s több történelmi epizód, a másikban a jelme-
zekre nézve ad utasításokat. Mindezeket Gibbonból írta ki. A törté-
netíró plasztikus és részletes jellemzést nyújt a rettenetes bitorlóról, 
kora egyik legvitézebb, legdélcegebb és leggonoszabb férfiáróL Leírja 
pártütését Mánuel császár ellen, szerelmi kalandjait, trónrajutását s 
az iszonyú népítéletet, mely méltán sújtotta. Az alak szinte III . Ki-
chárdra emlékeztet s Szigligeti figyelmét érthetőleg fölkeltette. Annyi-
val inkább, mert maga Gibbon valóságos drámai jelenetet csoporto-
sít, mint mikor Andronikos Mánuel előtt a nyakába akasztott lánccal 
megalázza magát vagy mikor Mánuel sírjára taposva forralja bosszú-
terveit (ez utóbbi jelenet azonban csak az egykoriak naiv képzeletén 
alapul, amit Gibbon csaknem hasonló naivsággal cáfol is). Csak pár-
beszédes formát kellett adni neki. Még egyénibbé tette az alakot a 
történetíró ama följegyzése, hogy Andronikos szóban és írásban sze-
retett bibliai kifejezéseket vegyíteni szavaiba, kivált Dávid zsoltárai-
ból és Szent Pál leveleiből. Szigligeti ezt is ügyesen értékesítette. 
A többi szereplőnek is megkapta legalább a körvonalait, mint Mária 
császárnénak, Theodora jeruzsálemi királynénak s a fiatal Alexios 
császárnak. 

Szigligeti két változtatást tett csupán : nála Andronikos szerelmes 
Mánuel özvegyébe s meg is nyeri a kezét — ez mindenesetre fokozza a 
drámai érdeklődést ; másodszor mellőzte Andronikos alávaló szavait 
az if jú császár holtteste előtt — ez pedig tapintatára vall, mert a sötét 
színek úgyis túlságban vannak. Bizánc fojtó, nehéz levegőjét bele-
fuvalni drámájába tanulmányai után Szigligeti könnyen képes volt. 

Valeria с. tragédiájában már nincs meg az az élénk korrajz, bár 
a bizánci udvar itt is jellemzően van beállítva. Gibbon hatása itt 
már nem vehető észre, bár kétségtelen, hogy Szigligeti elolvasta az 
idevonatkozó részt : П. Justinianus bukását, Bardanes Philippikos rövid 
uralkodását, akinek testén át Artemios hágott a trónra. (XLYIII. fej.) 

1 Kéziratai a M. N. Múzeumban. L. i. dolgozatomat. A dráma jelenleg 
sajtó alatt a Kisfaludy-Társaság Nemz. Könyvtárában. 
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Justinianus újból érdekesen jellemzett t irannusa a bizánci históriának, 
de Szigligeti — talán szándékosan — meghalványította Gibbon erős szí-
neit. A három jó barát meseszerű története az expozícióban, a sze-
relem és féltékenység, melyek a tragédia uralkodó motívumai, Valeria 
nemes alakja, szóval mindaz, ami a darabban fontos, hiányzik Gib-
bonból. Hogy használt-e más forrásmunkát az író vagy saját lelemé-
nyeivel töltötte meg a kevés történelmi anyagot, ez idő szerint el nem 
dönthető.1 

IV. 

Madách természetesen egészen másképen használta föl Gibbon 
munkájá t korszakos művében, ahol a világtörténelem egyes korait 
stilizált képekben muta t ta be. Az ember tragédiája pesszimizmusába 
az igazi keresztény szellem hoz egyetlen reménysugárt. Madách maga 
elfogulatlan, de hivő keresztény volt. A római jelenésben hatalmasan 
ma ta t j a be az új bit fölemelő erejét. Ez megfelel a történelmi igaz-
ságnak, épen úgy, min t a rákövetkező jelenetben a kereszténység ki-
növéseinek és babonájának rajza. Ez a Tankréd-jelenés, a 7. szín mu-
tatja Gibbon hatását. 

Gibbon könyve a katholikus körökben erős visszatetszést keltett 
kifejezett protestáns érzéseivel. Elismeri a keresztény hit tisztaságát, 
de nem tud igazán lelkesedni érte s hol haraggal, hol gúnyosan rója 
föl a fanatizmus kegyetlenségeit és visszáságait. Madách tehát erre 
vonatkozólag bőven talált anyagot benne. Tegyük még hozzá, hogy 
könyvtárában meg is volt Gibbon munkája Sportchill német fordí-
tásában. 2 

A kort természetesen néhány jellemző jelenetben, nagy vonások-
kal festi : bemutatja a keresztesek kicsapongásai tói rettegő görögöket, 
a hitcikkelyek fölött civódó s egymást gyilkoló vallási szektákat, a 
bűnbocsánatot áruló barátot s a kolostor rideg elzárkózottságát. Mind-
ezeket Gibbon jellemzően írja le, de végre ezeket vehette volna a 
költő más történelmi olvasmányaiból is. 

Hajlandó vagyok Gibbon hatásának tulaj doni tni azt is, hogy 
Ádámot épen Tankréd képében lépteti föl, mert a keresztes háborúk 
első hőséül Gibbon is őt emeli ki, főként, mint a korabeli lovagság 
valóságos tükörét és ékességét, aki lovagibb, mint a jámbor Bouillon 

1 Az expozíció föltűnő hasonlóságot mutat Abdul-Kazem s az asszaszi-
nok megalapítójának, Hasszán Szebbahnak történetével (1. Keleti gyöngyök. 
Omer Chejjam költeményei. Ford. Erődi Béla. Pest, 1871. Bevezetés), de ez 
valószínűen csak véletlen egyezés. 

2 Szűcsi József : Madách Imre könyvtára. (Magyar Könyvszemle 1915.) 
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Godofréd, önzetlenebb, mint a ravasz Bohemund és nemesebb, mint a 
szenvedélyes Ea j mond. Ami Ádám személyén kívül a Tankréd egyéni 
jellemét illeti, az körülbelül megegyezik Gibbon rajzával. Szó sincs 
róla, Tankrédról is olvashatott végre Madách máshol is. Azonban a 
bűnbocsánatot áruló barát beszéde már csaknem szórói-szóra meg-
található Gibbon LVIH. fejezetében, ahol a búcsúkról szól. 

E helyen a többi között ez olvasható : «A görögök találták ki az 
efaj ta törvénykezést; vezeklő-könyveiket a latin egyház lefordította 
vagy utánozta . . . A bűnök és büntetések eme veszedelmes becslésé-
ben a szerzetesek tapasztalata és éles érzéke előre látott minden ese-
tet és megjegyzett minden különbséget ; bűnök voltak fölsorolva, me-
lyekre az ártatlanság soha sem vetemedhetett és mások, melyeket a 
józan ész el sem képzelhetett ; a paráznaság és házasságtörés, a ha-
mis eskü s a templomkifosztás, a rablás s a gyilkosság közönséges 
bűntette bizonyos lakolással volt kiengesztelhető, mely különböző 
körülmények között negyven naptól hét esztendeig is meghosszabbo-
dott . . . a törvénytelenség és vétek emez idejében középszerű bűnös 
is könnyen fejére vonhatta háromezer év súlyát. Tehetetlenségében 
az átváltoztatás vagyis a búcsú jött segítségére ; egy vezeklő esztendő 
a gazdagok részére huszonhat ezüst solidira, körülbelül négy font 
sterlingre lett becsülve, a szegények részére három solidira azaz kilenc 
shillingre . . . A polgári jog egyik alapelve, hogy aki erszényéből 
fizetni képtelen, saját testével tartozik s a megkorbácsolás szokását, 
mint jótékony, noha fájdalmas kárpótlást ajánlották. Egy rajongó 
számítása szerint egy vezeklő-esztendőt háromezer korbácsütésre be-
csült» . . . 

Madách pedig így beszélteti a könyvével üzérkedő barátot : 

Vegyétek a vezoklésnek tanát 
Kalauzúl minden kétségetekben, 
Ez megtanít : a gyilkos, a parázna, 
S templomrabló, a hamis tanú 
Hány évig fog szenvedni a pokolban. 
És megtanít, egy évi büntetést 
Hogy a gazdag megválthat husz s néhány 
Mig a szegény három solidival. 
S ki már fizetni épen képtelen, 
Néhány ezer korbácsütéssel is. 

E részlet bizonysága után valószínű, hogy a költő a nagy voná-
sokhoz is Gibbonban találta a megfelelő árnyalatokat. 
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V. 

Jókai iemét más viszonyban áll forrásaival. Eagyogó fantáziája, 
mely annyi fényes lapot íratott vele, sokszor valósággal veszedelmére 
volt : elragadta, nem tudott parancsolni neki. Szerette a történeti tár-
gyakat s kétségtelenül nagy történeti tudása is volt. Ha híven követte 
a forrását, lelket adott a krónikás holt betűjének s mialatt elevenné 
teremtette az elmúlt alakokat, élettel és levegővel töltötte ki a látó-
határt. E nembeli műveiben igazán nagy, mint pl. az Erdély arany-
korában vagy a Török világ Magyarországonban. Máskor azonban 
csak belepillantott a történetkönyvbe s képzelete messzire elnyargalt 
s csak foszlányokat ragadott magával a valóság világából s lázálmo-
kat vetett papírra. Máskor meg csak hangulatkeltőnek használta a 
történelmet s a mesét maga alkotta hozzá. 

A Kelet világát nagyon szerette. Csak olvasmányain keresztül 
ismerte, de teljesen magáévá tette ezt a világot. Ahogy a Délvirágok 
c. kötetében mond ja : о Én nem tehetek róla, ha gondolataim min-
dig visszavisznek keletre, ahonnan támad a fény és minden, ami 
fényes, — ahonnan támad a nap is».1 Úgy látszik, Gibbon nagy mun-
kájában is a Keletre vonatkozó részek kapták meg képzeletét, ezek 
nyomán írta több művét. Gibbon jó kalauz volt. Fölkereste a forrás 
eredetét, amelyből régi népek eredtek, adott hozzá földrajzi és nép-
rajzi leírást, mitologiát, mondát és történelmet kritikával földol-
gozva, de szabad zsákmányul valamennyit az író számára. És Jókai 
ott volt a legnagyobb, ahol híven lépkedett a történetíró nyomába. 
Ezek a novellák mind fiatalabb éveiből valók, az 50—60-as esztendők 
termékei. Túlnyomóan keleti tárgyúak, a nap hazájából s az író ama 
korából, amikor a nap még nem ért delelőre s a fák és virágok har-
matcsöppekben fürödnek. 

A Kelet királynéja c. históriai novella szinte pontról-pontra kö-
veti Gibbont (X XI. fej.). Hősnője Zenobia, Palmyra királynője. 
Ahol Gibbon forrásaiból beszédeket idéz, Jókai szó szerint átveszi, 
így Sapor király dölyfös feleletét a palmyrai Odenath levelére, vala-
mint Zenobia szavait, melyekkel megadta magát Aurelianusnak. Tel-
jesen a történetíró szerint rajzolja Odenath és Zenobia házasságát, 
vadász-szenvedélyüket, Odenath meggyilkolását, Zenobia bosszúját, 
valamint Palmyra ostromát és vesztét. Gibbon megemlíti Zenobia fiá-
ról, Herodesről, hogy szelid és nőies természete volt ; Jókai ez egy 
jellemvonásból egész hangulatos epizódot dolgozott ki. A novella az 
elpusztult Palmyra leírásával végződik, mely ismét a forrás nyomán 

1 Kelet királynéja. 
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készült, kiszínezve s a költő nyelvével fölvirágozva. E mondat : 
« . . . egy tágas templom cirkuszában lakik nagy nyomorúan negyven 
család, kik nádból épített viskókat ragasztottak a templom oldalá-
hoz» -— szó szerint megvan Gibbonban. 

Gibbon művének XXVI. fejezetében olvasott Jókai a húnok ere-
detéről. Amit a történetíró ott gazdag utánajárással összeszedett, azt 
Jókai néhány plasztikus és költői túlzással tele mondatban elmondja 
a lsong-Nu című elbeszélésben (szintén a Délvirág окЬш). A nagy 
romantikus teljesen elemében van a ködbe vesző népek festésénél. 
Gibbon nyomán elmondja, hogy hatoltak el egészen Kínáig, hogy 
alázták meg Kai-Ti császárt s kényszerítették adófizetésre. Érdekes a 
költő viszonya forrásához. Olvasta benne, hogy évek múltával a kínaiak 
megelégelték a hún zsarolást, lerázták az igát s a sok apró sárga-
képű harcos visszanyomta az Attila őseit s egy magas hegyre oszlo-
pot állítottak azzal a fölírással, hogy a kínai sereg hétszáz mérföld-
nyire hatolt be a húnok birodalmába. Há t eddig követte forrását 
Jókai, de itt megmozdult benne a nemzeti büszkeség s kiegészítette 
a történetet, hogy a húnok csak becsalták a kínai császárt, i t t azon-
ban teljesen megsemmisítették s odaírták a diadalmi oszlopra : «Idáig 
jött és itt veszett el minden seregével» ! 

1852-ben írta egyik legszebb romantikus elbeszélését, A varcho-
nitákaX (drámának is földolgozta Dalma cím alatt, de mint ilyen 
kevésbbé sikerült). Az elbeszélés a költő leleménye, de a hangulatos 
bevezetést Gibbon XLII. fejezetéből alkotta meg. Itt is egy nép ere-
detéről van szó, a törökéről. Ahogy átír ja Gibbont, kezdve a földrajzi 
résztől, a mesés Kaf-hegyről, az aranyhegyről, a föld övéről szinte a 
Genesis könyvének fenséges nagy arányaira emlékeztet. Gibbon említi, 
hogy a Eomulus-mondálioz hasonló monda élt köztük a gyermeket 
szoptató nőstény farkasról, anélkül, hogy a rómaiaktól kölcsönözték 
volna. Csaknem szó szerint veszi át Jókai. A történetíró nyomán 
mondja el, hogy szabadították föl magukat a törökök a tatár igából 
Bertezena vezérlete alatt (az eseményt már maga színezi ki) s a nép 
vallását, szokásait szintén Gibbon után beszéli el. Itt aztán ú j ra vál-
toztat forrásán. Gibbon elmondja, hogyan keveredtek harcba a törö-
kök az ogurokkal vagy varchonitákkal, kiket az avarokkal tévesztet-
tek össze. Jókainak nagyon tetszett a törökök epikai szélességgel el-
mondott eredete s mivel az avarral úgyis rokon nép, úgy meséli el, 
hogy eredetük közös volt, csak később szakadtak avar és török népre. 
Szóval megirigyelte a törököktől az ősi dicsőséget s az avarokkal — 
kik a magyarok elődei voltak — osztotta meg. A fejezet végén elő-
fordul az avarok követsége I. Justinianus császárhoz s épen úgy föl-
említi a császár hajlott korát, mikor megfizeti a vakmerő barbárokat, 
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mint Gibbon. Szóval az egész befejező' fejezetet, mely olyan hangula-
tos perspektívát nyúj t , Jókai Gibbonnak köszönhette. 

Gibbonból (XII. fejezet) merítette Jókai Carinus c. római tárgyú 
elbeszélését is. A mesét voltaképen maga alkotta : az öreg Mesembrius 
szenátor, kinek egyik leánya a császár szeretője, a másik kereszténnyé 
lesz s Manlius Sinister, az egyik leány vőlegénye, képzeleti alakok. 
A történelem annyi t jegyzett föl, hogy Carinus leverte az ellene föl-
kelő Diocletianust, de egy tribunus, kinek feleségét elcsábította, le-
szúrta a győztes imperatort. E t r ibunus a Jókai Manliusa. Néhány 
részlete azonban teljesen Gibbon nyomán készült. így ismét csaknem 
szó szerint veszi át, hogyan fogadta Carus, Carinus apja, a római 
követséget Alkonyatkor érkezett a fényes követség s a római császárt 
ott találta a gyepen, amint szalonnát és nyers babot vacsorázott s 
csak durva bíbor palástja különböztette meg katonáitól. A kép olyan 
plasztikus, amilyen jellemző az ezt követő párbeszéd ; nem csoda, ha 
Jókai élt vele. Gibbon hatását muta t ja Carinus tobzódó udvarának 
leírása, ahol a rútarcú császár költőkkel dicsőítteti szépségét, a Cari-
nus cirkuszi játékai s a Numerianus és Aper halálának története. Az 
egészet aztán megírta a költő drámában is Manlius Sinister címmel. 

Mint említettük Jókait leginkább vonzották a keleti tárgyak. 
Valószínűen Shirin c. elbeszélése is Gibbon olvasásakor (XLVI. fej.) 
ju to t t az eszébe, Shirin és Ferhád szerelme közmondásos a keleti 
költészetben, mellyel Jókai ismerős volt. De Gibbonnál is előfordul 
Kosra Parviz sáh rajongó szerelme a szépséges görög leány iránt 
(Gibbon Sirának nevezi), valamint a perzsa fejedelem pompakedve-
lése, kéj kertjeinek, kastélyainak színes leírása. Jókai innen vehette az 
eszmét, aztán kikerekítette fantasztikus mesévé, a szerelem csodájává, 
melyet igazi keleti színpompával ír t meg, de messze ellökte a reális 
valóságot talpa alól. 

A mohamedán történetből Jókai két tárgyat talált Gibbonban, 
melyek a Milyenek a férfiak ? c. kötetében (egyáltalában nem jel-
lemző cím) jelentek meg. E két novella Jókai reálisabb elbeszélései 
közé való, amelyek valószerűségüket forrásuknak köszönhetik, melyet 
híven követett. A hittagadó a szíriai Jónás, akihez nem akarják 
kedvesét, Eudociát, hozzáadni s ezért meg akar szökni vele. Szökés-
kor érik rajta az ostromló muzulmánok : a lány megmenekül, a férfi 
foglyul esik. Tudva, hogy kedvesét kolostorba kényszerítik, kétségbe-
esésében áruló és renegát lesz. Damaskust be is v«szik az arabok, de 
szabad elvonulást engednek a keresztényeknek. Jónás üldözőbe veszi 
kedvesét, de ez tőr t döf szívébe, mikor az erőszakos szerelmestől más-
képen nem bír menekülni (Gibbon : LI. fejezet). 

Jókai semmit se tett hozzá. A párbeszédekből többet szórói-szóra 
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átvett. így, mikor Jónást elfogják, odakiált kedvesének : «A madár 
fogoly már ! » Híven követi Damaskus ostromának leírását, Tamást, a 
bátor íjjászt is forrása nyomán írja le, aki lelövi Abán vezért. Abán 
ifjú felesége oldala mellett harcol, szavai férje elestekor szintén tör-
ténelmiek. Gibbon is élénken jellemzi az ostromló arab vezéreket : a 
bősz Kaledet, az «Isten kardját», a méltóságos Abu-Obeidaht s a 
mindenre kész Derárt. Jókai átveszi a vezérek vitatkozását, mikor 
Abu-Obeidah kényszeríti Kaledet, hogy kegyelmezzen a meghódoltak-
nak. Az elbeszélés romantikája a valóságé, az írónak nem kellett 
megtoldania. Azért olyan szép. 

A másik : A kardvas és a villám, Timur-Lenk és Bajazid szultán 
háborúja, mely alatt az angorai csatában a « kardvas» összetörte a 
«villámot» (Gibbon : LXY. fej.). Itt már több a Jókai saját leleménye, 
írói módszerről az ő szeszélyes képzelete mellett nem lehet beszélni. 
Timur-Lenk hódításaiból ki-kikapott egy-egy részt, amely megtetszett 
neki. Es a művész megértésével kereste ki a legfontosabbat belőle : 
a tatár kán jellemét. A keleti ember gondolkozása más ; Timur-Lenk 
bizonnyal nagy ember a maga nemében minden kegyetlensége mel-
lett is. Városokat pusztít el, emberi koponyákból gúlákat rak a harc-
mezőn s a mellett igazságosságra törekszik, kedveli a papokat és 
költőket s gondja van rá, hogy a történetírók mit mondjanak róla. 
A hatalom igazi keleti önhittsége kell hozzá, hogy ez a jellem ne 
legyen képmutató, pedig nem az.1 Jókainak bámulatosan sikerült ezt 
megalkotnia, pedig a történetíró s a költő módszere más. Gibbon 
mindezt elmondja, egymás mellé helyezett párhuzamokkal és ellen-
tétekkel ; Jókai drámailag mutat ja be rövid jelenetekben. 

Gibbon hosszasan foglalkozik azzal a hagyománnyal, hogy a győz-
tes tatár a török szultánt vasketrecben tartotta s hordotta magával. 
Az ellenmondó források között nem tud igazságot tenni. Jókai a költő 
módszere szerint megteszi. 'Hogy Timur-Lenk nagyságán ne essék 
csorba, csak Bajazid szökési kísérlete után bánik ilyen pogányul vele 
s bevégzi az elbeszélést Timur-Lenk történetírójának, Shacheddinnek 
(Gibbonnál Shefercddin) szavaival : «Es midőn Timur Dsihangir ellen-
ségét legyőzte és elfogá : úgy bánt vele, mint testvérrel ; asztalához 
iilteté, barátjának nevezte, fejedelmileg kitünteté s midőn az idők 
rendi szerint Bajazid szultán megtért az ő atyáihoz, mint királyt 
temetteté el s fejedelmi sírboltot emeltetett hamvai fölé». 

1 Hogy a keleti uralkodó eszményképe milyen más, jellemzően fej-
tegeti Gibbon Nusirván jellemzésében (LXII. fej.). S hogy e fölfogás a 
jelenben se változott meg, elég, ha Vámbéry Árminra hivatkozunk (Nyu-
gat kulturája Keleten. Budapest, 1906). 
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Gibbon hatása ezeken kívül még a Dekameron két elbeszélésében 
ismerhető föl. Az egyik a Violanta. Guiscard Róbert görög rableánya 
Jókai leleménye. Azonban az elbeszélés történeti háttere, a hatalmas 
normann fejedelem jellemzése, a görögök politikája, Durazzo bevétele 
mind olvashatók Gibbon munkájának LYI. fejezetében. 

A másiknak a címe Egy tekintet, amelyet az író «maureszk»-nek 
nevez s mely nem más, mint prózában írt ballada refraine-nel, költő1 

és bizarr munka Roderick királyról, aki alatt elfoglalták a mórok 
Spanyolországot, mer t Julián gróf elárulta a keresztényeket elcsábí-
tott leánya miatt. A lány neve Gibbonnál Kava (LI. fej.), Jókainak 
nem volt elég dallamos e név : Almerizának nevezte el. E két elbe-
szélésnél, kivált az utóbbinál látszik, hogy itt a költő már csak 
belepillantott a történelemkönyvbe s a továbbiakban képzeletére bízta 
magát . 

Annyi új nép fölbukkanásában, régiek elbukásában, annyi érde-
kes alakban és történetben, amennyi Gibbon hatalmas könyvében 
olvasható, igazán sok a romantika, nem csoda, ha vonzotta Jókait. 

Sőt e hatást még tovább is nyomozhatjuk, ha Jókai Magyar 
nemzet történetét vizsgáljuk. Attila király történeténél, a törökök első 
hódításainál világosan fölfedezhető Gibbon hatása ; a történetíró hatott 
a költőre, mikor történetet akart írni ő maga is. Tulajdonképen 
akkor is inkább szépirodalmi munkát alkotott. A kiváló íróknak pedig 
mindig megvan az a jó tulajdonuk is, hogy más kiváló íróknak gon-
dolatokat, eszméket sugalnak. 

VÉRTES Y JENŐ. 
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C s o k o n a i D o r o t t y á j á n a k k i a d á s a i h o z . 

Az Irodalomtörténet mul évi utolsó számában (1915, 315. 1.) a Do-
rottya kiadásairól írt közleményt olvasva, megnéztem az én 1804-í kiadású 
példányomat, s benne már megtaláltam az 1808-i kiadás változatait. Az én 
könyvemben ugyanis a 126. laphoz még egy, számozatlan levél járul mely-
nek első lapján Igazitni valók vannak. A húsz sajtóhiba-igazításon kívül, 
közötte ez olvasható : 

19. lap. 12 sor. Ez egy barátom pótolékja. olt'. 
Vagy a vén Coccéjus' minden Typicája, 

22. sor. Ezt a' sort így jobbítsd : 
A' ki az időnek e' két pontja köztt él, 
Az a' férj fi képtől holdvilágon sem fél. 

Megjegyzem, hogy a könyvben csak az itt aláhúzott részek dültbetűsök: 
a szókezdő s —J (sor, sem) ; a «férjfi» és a «holdvilágon» szók nem nagy-
betűvel kezdődnek. 

(Zombor.) T R E N C S É N Í KÁROLY. 

H a d i képok V ö r ö s m a r t y Zalán f u t á s á b a n . 

I. Erdélyi János, Vörösmartynak szigorú bírálója már 1854-ben azt 
állította, hogy Zalán futása nem egyéb katonai és hadleíró elbeszélésnél.1 

Mindenütt kitetszik az — mondja Erdélyi — hogy Zalán futása főlegesen 
katonai mű ; főérdek a had, főfigyelem a hadra, katonákra, nemcsak a 
jellemekben, ami azáltal válik lényegessé, hogy az emberi vagy termé-
szeti ember mellőztetik, hanem még a leírásokban is.» (Pályák és Pálmák 
239. 1.) Milyen máskép hangzik azonban Salamon Ferencnek, nagy törté-
netírónknak e tárgyról mondott ítélete. О is hallja az époszokban a «harc 
mennydörgését», de a részletek reális szemlélődésén felülemelkedik az 

1 Megjelent az Irodalmi Őr 1845. évf.-ban. L. Pályák és pálmák. Ir ta : 
.Erdélyi János. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin, 1886. 
146-294. 1. 
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eszmék birodalmába. Salamon Vörösmartyról írt nekrológjában 1 a költ& 
eposzaira gondolva, így nyilatkozik: «Müvei harcok-és diadalmas vezérek-
nek a legnagyobbszerű képcsarnoka. E képcsarnok az unokára nézve a 
szép és nagy iránti lelkesedés legnagyobb iskolája lesz.» 

Vörösmarty élete óta a második nemzedék, az unokák mi vagyunk. 
Zalán futásának hadi képei ma nemcsak a megjósolt lelkesedés forrásai-
ként hatnak, hanem aktuális értékűek is. A képzetek tartalma elveszíti 
absztrakt erejét, a jelen események hatása alatt a hadi képek a valóság 
látszatát keltik fel bennünk. Azok a taktikai magyarázatok, melyeket 
Vörösmarty két nagy csatájához, a bodrogihoz és az alpárihoz ad, érde-
kesek, új életet és értéket nyernek, a csapathareok mellett ép oly lebilin-
cselők a párviadalok leírása, a csatákban történő párbeszédek, vezérek 
parancsai, az önfeláldozások és végül a fegyverek rajzai ; mindezek a ma-
guk egészében Vörösmarty Zalán futásának harci képét és e harci képek 
elemzése pedig azoknak poétikai, esztétikai és taktikai értékét határozzák 
meg.2 Nem lesz értéktelen a hadi szokások, a fegyverek és ütközetek 
rajzát egybevetni a magyar vezérek korának hadi képével, amire, mint 
tudjuk, Vörösmartynak főforrása Anonymus volt. E tekintetben haszonnal 
forgattam Kerékgyártó Árpád : A műveltség fejlődése Magyarországban 
(I. kötet, 889—1301. Bpest, Kilián, 1880) c. könyvét; az esztétikai és 
poétikai bírálatoknál pedig útmutatóim Gyulai Pál könyvén kívül Kemény 
Zsigmond és Erdélyi János tanulmányai és Iíiedf Frigyesnek Vörösmarty 
életéről és műveiről tartott egyetemi előadásai voltak. 

II. Az első ének adja meg hatalmas invocatiójával az egész mű han-
gulatát. «Régi dicsőségünkről» fog szólani a «hadi dal», a költő «biztos 
erőt érez» magában arra, hogy megírja a «halálos harcok fergetegét». 

Ebben és a következő második énekben csak előkészüléseket találunk 
az első főcsatára, a bodrogira, tehát magát a háborút és annak közvetlen 
leírását nem szemlélhetjük, csak háborús milieu-ket, jellemző bemutatáso-
kat és barci szokásokat találunk, de jellemzők, a hadi képek megértéséhez 
és elbírálásához szükségesek ezek is. 

Zalán alpári udvarában «bágyadt lépéssel inognak 
Harc veszedelméből sebbel jött csonka vitézek.» - E képnek nincs 

meg a közvetlen magyarázata, bizonyára ezek a sebesültek a szomszéd 
népekből valók, akiket legyőzött már Árpád. Hogy a magyarok Zalánnal 
tudatják «diadalmi örömüket», az, taktikának is elég jó, hadd féljenek, 
csüggedjenek jó előre ; különben ez a bejelentés a magyar hadvezetőség 
őszinteségét is jellemzi. 

Az egész alpári udvarral és az idegen segítségben bizakodó Zalánnal 
erős ellentétben van a zagyvai tábor és a csak önmagában bízó fejedelem, 

1 Irodalmi tanulmányok. í r ta Salamon Ferenc. H. k. Kiadja a Kis-
faludy-Társaság. Budapest, Franklin, 1889. 296—307. 1. 

2 Zalán futásának aktuális értékét szépen fejtegeti Török Konstant 
(A székesfehérvári ciszt. rend. főgim. 1900—190Í. ért.) V. emlékezete c. 
értekezésében. 
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Árpád. I t t a költő egyik gyengeségével, a hosszadalmas felsorolással és a 
külsőségek kultuszával van dolgunk.1 De a mi szempontunkból érdekesek 
e felsorolások is. Felvethető ugyanis az a kérdés, hogy az Árpád előtt fel-
vonuló csapatok hogyan vettek részt Zalán csatájában, hogyan szerepelnok 
később, hű-e a bemutatás ?"! 

A hősök vezére, a honfoglaló Árpád, ki intésével kormányozza 
hadait. Az ő bemutatása a következő plasztikus képben történik : 

« . . . Árpád pedig álla magasban 
Egy kis domb tetején. Vala ékes párduca vállán, 
Rendítő buzogány jobbjában, s oldala mellett 
Ősei harcaiból maradott nagy kardja világolt ; 
És könnyű süveg álla fején s toll reszkete ormán, 
Mint Ügeké, szép apjáé, nagy termete ; könnyen 
Mozdul a súlyos fegyverrel ; karjai, válla, 
Mint a Mátratető és bércei, izmos, erősek.» 

Az első két csapat vezére (hadnagya) két testvér, Kadosa és Zoárd. 
Zoárdról elmondja a költő, amit Leo császár taktikájából tudunk 2 a ma-
gyarok harcmodoráról, hogy 

«A hadat űzőnek kártévő, mert iszonyú gyors 
Megfordultában s a győzőt porba teríti.» 

Apjukat, a széparcú Hüleket, a Tanais partján 3 temették el a magya-
rok és vitézi sírját fegyvereivel jelölték meg : 

« . . . Kardja fejénél, 
Lábainál réz pajzsa hever s dárdái körűié.» 

A következő vezérek Kund és lia, a haragos Csörsz voltak, majd Bojta 
és az öreg Und, kinek «markában vasbalta pörög». De Zalán üzenetére 
Árpád előhívatja többi vezéreit is, Tarcalt, a zászlós Bulcsút és apját, 
Bogácsot ; a kacagányos Etét, Borsot és Edömért, Tast és két fiát, Hábort 
és Lehelt. A 15 vezért így jellemzi végül a költő : 

1 Nagyon sok a detail, gyors egymásutánban nagyon különböző dol-
gokról van szó, mindig másról-másról, úgy, hogy rendkívül figyelnünk 
kell, hogy az egész menetét összefüggésében meg tudjuk érteni. Nagyon 
sok benne a külsőség is ; a külsőségeknek valóságos kultusza van benne, 
íme az elaprózásra egy példa. A második énekben egymásután jellemzi 
a költő a görög és bolgár főembereket, vezéreket, mindegyikről mond egy 
pár szót, de minden 5—10 sorban másról van szó. S ez így tart jó sokáig. 
Ez nem célszerű szerkesztésmód a költő részéről, hogy olyan sok alakot 
mutat be egyszerre. (Vörösmarty Mihály élete és művei. Dr. Riedl Frigyes 
előadásai alapján jegyezte Csoma Kálmán. Bpest, 1905. 56—57. L) 

2 Ellenségeiket nem annyira kézzel és erővel, mint csellel, meglepe-
tésekkel és a szükségletek elzárásával igyekszenek legyőzni. Leginkább 
szeretik a távolról csatázást, az ellenség cselbeejtését, bekerítését, a szín-
lelt hátrálásokat és visszafordulásokat. (Kerékgyártó i. m. 51. L) 

3 «A felhozott példákból azt láttuk, hogy a főemberek hamvai vizek 
mellett temettettek el.» (Kerékgyártó i. m. 67. 1.) 

Irodalomtörténet. 3 
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«Mindezek a harcnak szeretői s tudói valának : 
Jaj neked, Alpár, jaj harcban nem bátor uradnak ! 
Látni fogod komoly arcainak viadalmi haragját 
S fegyveröket, mellyet megrontásodra emelnek.» 

A második ének a bolgár és görög vitézek bemutatásával kezdődik. 
A bolgárok legnagyobb hőse Yiddin, utána Izacs és végül a fattyú Csorna, 
mindegyik egy dandár vezére. Alvezéreik Kabár, Bucsuk, Tarnov és Lemők. 
A költő elítéli bennük, hogy zsoldért árulják erejüket, de elismeri vitéz-
ségüket is. A görög sereg fővezére Philo ; alvezéreik Philemon, Hiero, 
Neander, Odüsseos és Lüsippos ; Theophil, Schedios, Heliodoros, Kalli-
machos, Milo, Krantor ; Antipater és a spártai Hermes. 

III. A bodrogi csata (harmadik ének) nem tartozik szorosan Zalán futásá-
nak a főcselekményéhez, nem Árpád és nem is Zalán csatája, de Árpád 
népéé és Zalán segédcsapataié. A fattyú Csorna eszelte ki a támadást és 
megnyerte eszméjének vezértársait : Viddint, Izácsot és Antipatert. Takti-
kailag helyes és érthető, hogy a bolgár sereg meg akarja semmisíteni az 
Árpádhoz igyekvő csapatokat, hogy így meggyöngítse a fősereget. A bol-
gárok kezdik a csatát. Lovas csata ez, főfegyver a nyíl és dárda. Az érc-
pajzs és az ércsisak tartja fel a suhogó nyilakat és a kemény gerelyeket. 
A magyarok részéről Tarcal és nyilas serege tör elsőnek előre. Maga 
Tarcal egy erősebb nyílvesszővel vállán találja Kabart, ki «látja kezét 
fénylő karjával leesni» ; megsebesült, tehát ki kell állania a harcból. Egy 
ellenséges vezérrel kevesebb van. Az ifjú Hábor szívós gerelyét1 magának, 
Viddinnek irányítja, sisakját le is veri és felbőszíti a szörnyű erejű vezért. 
Nem is áll ellen neki senki, csak a zászlós Bulcsú, aki, bár számos sebből 
vérzik, mégis büszkén kiáltja oda : 

«Hozd bár a szélvész erejét ordítva kezedben, 
Nem veszed e zászlót. Míglen markomban az isten 
Mennyköve meg nem üti, magasan fog az állani s merően ! » 

A háború zaja azonban szétsodorja, elválasztja a két vezért. 
Másfelől Csorna harcol dühösen és barbár szokásként az elejtett 

Csaba «testét kezdé tipratni lovával». Tarcal észreveszi ezt és ellene for-
dítja nyilait. Csornának leesik sisakja, lova is elhull, még nagyobb lesz 
haragja. Összecsap Tarcallal, fejét veszi szörnyű csapásaival. Ennek testét 
is meg akarja tiporni, de hű népe megmenti a holttestet a gyalázattól. 

Tas, a magyarok legfőbb vezére csak mértékkel vesz részt még a 
csatában, más, fontosabb dolga is van. 

• Mint egy lesben ülő keselyű, áll hátrább gyakortább, 
Jegyzi az ütközetek folyamatját ós hadat intéz, 
A gyengülőket szava, karja előbbre segíti, 
Vagy födözőül van, ha ki megfáradna hadával.» 

1 Később nagy kopjáját ; tehát e fogalmak között a költő nem tesz 
különbséget sehol. 
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Most az ellenség közül Izács tör elő, ennek is egyik hős magyar, 
Edömér áldozatául esik. Antipater pedig a völgy mélyében Bors népét 
szorítja. I t t is összecsap a két vezér. Bors súlyos buzogányával megsebe-
síti a görög vezért, de neje megmenti őt, segítségére rohan, szétválasztja 
a küzdőket. Az idegen, de érzéseiben magyar Laborczán keresi a csatában 
a halált, mert áldozatul Ígérte magát Ármánynak. Csornával is szembe-
száll, lova kidől alóla, gyalog veszi fel a harcot, veszte már-már bizonyos, 
de Bogács megmenti. Laborczán azonban tovább rohan, Antipater nejét 
támadja meg, páncélját felszakítja, megismeri benne a szép nőt, a szere-
lem már elfeledteti vele fogadását, de késő, az előtörő Antipater leteríti. 
Holttestét Bogács menti meg és megható szavakkal búcsúzik el tőle. 

Legádázabb és leghősiesebb Und fiának, Étének csatája. Csornát csak 
Ármány menti meg előle. Izács az ő kardjának csapásai alatt esik el. Most 
Viddinre kerül a sor. Körülveszik mindenfelől a hőst. Izács bosszúálló 
népe, a feleszmélt Csorna és Viddin mind reárohan. Hábor rohan segítsé-
gére, felfogja Viddin csapásait és maga esik el annak súlya alatt. Eletével 
mentette meg Etet. Ete tovább küzd, vasdárdájával nem szúr többé, két 
kézre kapja és úgy sujt vele. Iderontanak a többi vezérek is, a fia halála 
miatt elkeseredett Tas, Lehel és Bors és a szívós ellenséget visszaszorítják. 
Leglassabban hátrál Viddin, de menni kell néki is a vitéz magyarok ro-
hama elől. Vége a csatának 

« . . . és csendes leszen a szép bodrogi tájék. 
De zeng a rohanó magyarok mentében az ének. 
Fújja Lehel cifrás kürtét diadalmas ajakkal, 
És az egész tájék reszketve felelgeti hangját.» 

Mivel Zalán futásának történeti forrása egyedül Anonymus volt és 
pedig az ő Gesta Hungarorum 38. és 39. fejezetei, e fejezetekben pedig 
a bodrogi csatáról nincs szó, csak az alpáriról ; az egész bodrogi csata 
leírását a költő művének kell tulajdonítunk. Rónai Horváth Jenő1 kato-
nailag elfogadhatónak tartja az Anonymus által leírt honfoglalást. Mi pedig 
hűnek és egy előcsatához méltónak és jellemzőnek találjuk a bodrogközi 
ütközetet. A bemutatott hősök elszántak, vitézek, összetartok, a honszerzés 
gondolatától áthatottak ; elesett társaikat megsiratják, vitézi voltukhoz 
méltóan testüket a meggyalázástól megmentik, a kivívott diadalnak örven-
denek és új erőt merítenek a nagyobb, a döntő diadalhoz. Ennek a hadi 
képeit tárja fel az alpári ütközet. 

IV. Az alpári ütközet (a hetedik, nyolcadik és tizedek ének). A hetedik 
ének az alpári csata hadi taktikáját adja elő, a nyolcadik és tizedik az egyes 
párviadalokat, minket tehát főleg a hetedik érdekel. Az alpári csata általá-
nos kerete tehát a következő volt : 

Az ellenség három csapatból állott : görögökből, bolgárokból és Zalán 
kis népéből. Zalán alvezérei Preheszka, Omilyák és Krallin voltak. A ma-
gyar sereg «hevesedve várta csatája jelét». Megtörtént ez is. Bulcsú 

1 Magyar Hadi Krónika 14. 1. 
3* 
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magasra emelte a hímes nemzeti zászlót, Lehel megfújta kürtjét és meg-
indult támadásra az egész tábor. Előbb az előcsapat csatája zajlik le.1 

A csatát a nyilasok és kopjások könnyű csapata kezdi ; ezek ritkás 
sorokban állanak fel, nehogy az ellenség lövészcsapata sokat pusztítson 
köztük. Ebben a csatában Krallin átlövi Bojta karját, kit Csupor ápolás 
végett kivezet a csatából. Zoárd leteríti Milót és Leót. A hős spártai 
Hermes Zoárdra tör, pajzsát meg is dobja, de nem sebesíti meg. 

Árpád «négyhegyű dandárral tör előre». Ennek a derékhadnak bal-
szárnyát Kund és Csörsz vezette, jobbszárnyát Und, középen volt Lehel, 
Bogács és Bulcsú, utánuk következett a sorban a vezér, Árpád, mellette 
Tas, akiről és csapatjárói a következő érdekes taktikai megjegyzést teszi 
a költő: 

«Független lévén, hogy előtörhessen azonnal, 
Vagy pedig a fáradt hadakat kebelébe fogadja. » 

A költő a vezérek bemutatása után visszatér az előcsapat csatájának 
hadi képeihez. Dárdásaink és íjasaink igen jó lövők voltak ; 

« . . . kártalan egy nyíl 
Sem szállott, nem esett egy kopja is emberöletlen.» 

Az ellenség közül elesik Lamias és Runov vezér, sok százan pedig 
megsebesülnek. Ossavidéki Philo, ki, úgy látszik, Zalán fővezére volt, észre-
veszi a nagy pusztulást, elrendeli tehát, hogy be kell keríteni az elő-
csapatot. 

Spártai Hermes és Ilorke, a vezérségben Izács utódja, sietve akarják 
teljesíteni a parancsot, de Zoárd vezér és a megsebesült Bojtának csa-
patja észreveszik a szándékot és villámgyorsan visszahúzódnak a bal-
szárnyhoz, Kund és Csörsz csapataihoz. Kund levágja a csatában Ilerke 
kezét ; Karmel, Ilerke öccse, Csörszöt támadja meg, de ez tekintetével 
megfutamítja és a szaladót keresztüldöfi. Spártai Hermes elkeseredetten 
küzd ; elesik mellőle Neander, Bellerophon, ő még. tartja magát. Ott küzd 
már az előcsapat csatájában Bulcsú is, Bogács is. Hermesnek vissza kell 
vonulnia. Philo pedig más tervet eszel ki.'2 

1 «Statimque Lelu filius Tosu tuba cecinit, et Bulsuu filius Bogár 
(Bogát helyett) elevato vexillo in prima acie contra Grecos pugnaturi 
venire ceperunt.» (Béla király névtelen jegyzőjének könyve: A magyarok 
viselt dolgairól. A kézirat olvasását közli Fejérpataki László. Bpest, M. 
Tud. Akad. 1892. 39. fejezet, 16a 1.) 

2 Pauler Gyula : A magyar nemzet története Szent Istvánig (Bpest, 
M. Tud. Akad. 1900. 18—19. 1.) c. munkájában a költő leírásával sok 
tekintetben hasonló jellemzését látjuk az ős magyarok előcsapatainak 
harcáról. A nevezett hely így hangzik: «Mikor az apró, barna nyirthajú, 
majdnem tar legények kiálltak, vállukon volt a dzsida, kezükben az íj 
s felváltva használták, amint a szükség kívánta. Az ellenséget körül-
rajongva, legelőször arra törekedtek, hogy — amint most ágyúval, puská-
val — nyílzáporral megrendítsék s ha már megzavarodott, dzsidával, bor-
zasztó «haj! haj!» kiáltással rárohantak, hogy megbontsák, szétverjék és 
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Megbízza Philo Orontest és Sthenelost, hogy vigyék hírül Theopliil-
nak és Antipaternek, a szárnyak vezéreinek, hogy kerítsék be a magyaro-
kat. Maga a derékhaddal látszólag lassan hátrálni fog, hogy annál erőseb-
ben törjön majd előre a bekerített magyarokra. 

Orontes és Theophil teljesítették a parancsot, lassan kiterjedt nagy 
messziségbe a görögök tábora, lassan befelé kanyarodtak a szárnyak, 
már-már sikerült a körülzárás. Ámde Árpád még idejében észreveszi a hadi 
cselt. Kadosához vágtat ós megparancsolja, hogy vágtasson minél gyorsab-
ban csapatával együtt a gyűrűn kívülre és majd ő maga belülről, Kadosa 
kívülről fogja leverni az ujjongó ellenséget. Ugyanezt a parancsot adta 
Árpád Zoárdnak ós Bojta csapatának is. Tasnak pedig ezt az ünenetet küldi : 

«Gyors paripájú Lebő, menj Tashoz vissza sietve 
S mond neki, hogy hátát hátunknak vesse hadával, 
S kész legyen a kerülő ellenség rendire csapni». 

De még ezzel az ellenintézkedéssel sem elégedett meg Árpád. Kundot 
és Csörszöt oldalt állította, hogy itt is szemben harcoljanak az ellenség-
gel, a másik oldal felől pedig Undot és csapatát helyezte el.1 Még Zoárd 
és Kadosa gyors eliramlása is hasznunkra vált, mielőtt az ellenség ennek 
a futamodásnak igazi célját megértette volna, mert sokan utánuk oredtek, 
üldözték őket, elszakadtak a főseregtől 

« . . . s így amit okos gond 
Jól rendelt, gonoszul történt kárára Philónak». 

Orontes is az üldözők között volt, de félelmetes volt az üldözött ma-
gyarság, mert 

«Most űzöttekből űzőkké lettek. Erősen 
Ivezdé nyalka Zoárd őket csapdosni, s szünetlen 
A hadtörzsökhöz téríté». 

Zoárd végül leveri Orontest, de életének megkegyelmez ; mire az oda-
érkező Tas üti le. Theophil pedig Kadosa seregét vette űzőbe, de Schedios 
visszatartotta, mindaketten Tas és Und csapatait támadják meg. Theophlit 
Und öli meg, Schedios Kadosával csap össze. Ekkor vegyül a harcba Yiddin. 

Árpád sem maradhat tétlen tovább, a görögökre tör. Megöli Helio-
dorost, Neandert és Alkest. Mikor Alkest, az óriást elejtette, így szólt 
népéhez : 

elgázolják. Csapataikat tehát nem valami állandó, szokott taktikai formá-
cióban, hanem a szükséghez képest állították fel, egyes osztályokban akkóp, 
hogy mindig voltak csapatok, melyek felváltva előre nyargaltak, lia nyilai-
kat kilőtték, helyt engedtek a következőknek s így az ellenséget szaka-
datlanul lődözték ; ha nekik iramodott, kitértek, de futás közben is hátra-
felé nyilaztak és voltak csapatok, melyek tartalékban vagy lesben tömött 
sorokban készen álltak itt Tas csapata) s a megrendült vagy támadásra, 
üldözésre előre törtető, megbomlott ellenségre vetették magukat.» 

1 Most érthető igazából, hogy miért «négyhegyű dandár» volt Árpád 
csapata. 
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«Rajta tehát ! ki-ki bátrabban forgassa csapásit. 
Ellensége habár eget ér is büszke fejével, 
S lábaival poklokra tapod, nekimenni ne féljen : 
Vére vagyon, mellyet fényes kardjával elonthat. 
S csontból áll, melyet súlyos buzogánya letörhet ; 
Bátorság teszi, nemcsak erő, a harci hatalmat». 

E szavak jelzik a magyarok vitézségi fölényét, e szavak szelleme 
uralja az alpári csatateret. A nyolcadik és tizedik ének e kezdetnek méltó 
és dicső befejezése. A bekerítés nem sikerült. Kadosa és Schedios párvia-
dala eldöntetlen marad, mert Schedios áruló lovásza Kadosa helyett saját 
urát nyilazza le. Midőn végre Hadúr legyőzi Ármányt, a magyar vezérek, 
Kund, Csörsz, Tas, Zoárd és Und egymásután leverik az ellenséges vezé-
reket, ezzel visszaszorítják csapatjaikat. A legfélelmetesebbet, Viddint, 
maga Árpád győzi le. Vezérek harcán mult itt már leginkább a végső 
eredmény, a végső dicsőség, mert 

«Bámúl a sokaság környül és szünteti harcát», mikor Árpád és Viddin 
összecsap. Philó gyáván fut el a győztes vezér elől, de Árpád dárdája 
utóiérte épp akkor, midőn a Tiszán át akart menekülni. A menekülők 
legnagyobb része a folyóban lelte halálát. Zalán is fut a vesztett csata 
helyéről és a honalapító ezt dörgi utána : 

• Alpárnak fejedelme; megállj, hova futsz el előlem? 
Hol van büszke szavad, mellyet követiddel üzentél ? 
Vagy fuss bár ; de tudom többé nem látod ezentúl 
Alpárod mezejét, se füvét nem rágja le marhád. 
Bajnokaim s az erős fiak anyjai, díszleni termett 
Hajnal ölű hölgyek fognak telepedni meződön : 
Rajta tenyészend e nemzet s országokat állit». 

V. Az alpári csata jelentőségét az utolsó sorok árulják el a legtisztábban : 
ez a csata a honalapítás nagy munkájának a betetőzése volt. Az ellenfél 
is erős volt, sőt vitéz is, de a magyar még erősebb és még vitézebb. Leg-
nagyobb fölényük mégis a taktikában, a gyönyörűen megnyilatkozó együtt-
működésben volt. Lényeges volt ugyan a vezérek harca is, mégis ezt meg-
előzte és ezt követte nyomban a tömegharc és a magyarok tömegharcaiban 
mindenütt határozott taktikát, számítást és beosztást látunk. Ha nagy 
hibának rójják fel a költőnek, hogy a főhős, Árpád, keveset vesz részt a 
cselekményben, csak külsőleg van belealkalmazva a cselekvény menetébe 
(1. Riedl i. m. 59. 1.), hogy egy nagy hős abstrakt eszméjévé válik (Gyulai 
i. m. 139. 1.), ez a hiba erősen kisebbedik, ha az alpári csata hadi képei-
nek szemüvegén át nézzük. Ezt a csatát Árpád rendezi, ennek a csatának 
legnehezebb küzdelmét ő vívja meg, Zalánnak megfutását ő okozza, a hon-
alapítás nagy munkáját az ő vitézsége koronázza meg. Hadi szempontból 
a vezér alakjának méltó rajzát látjuk e csatában, ha a szív érzelmeinek 
és ábrándoknak rajza nem is domborodhatott ki jobban a fegyverek zör-
gése között. 

VAJTICZKY E M Á N U E L . 



IRODALOM. 

Пел ay Bii'ó Mátyás tan í tá sa i . Tanulmány a magyar protestáns 
teológiai gondolkozás kezdeteiből. Ir ta : Révész Imre, a kolozsvári ref. 
teol. fakultás ny. r. tanára. Kolozsvár, 1915. 4-r. 197 1. 

Ez a mű, mint címe is mutatja, nem épen irodalomtörténeti munká-
nak készült, de mert Dévayval, a magyarság első nagy, vérbeli reformá-
torával foglalkozik, igen megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. 

Szerző e műve megírásának körülményeire rámutató rövid Előszó 
után a Bevezetésben célul tűzi ki, hogy rávilágítson Dévaynak a magyar 
prot. egyház, kegyesség, teológia történetében elfoglalt helyzetére, kivívott 
jelentőségére. Ezt szerző a nagyatyjától, Bévész Imrétől, a Dévayról 
szóló monografia kitűnő szerzőjétől hangsúlyozott két elvnek — a hazai 
források kimerítő ismerete s a szigorú «ad fontes» elv a külföldről 
vett hatások megállapításánál — következetes alkalmazásával iparkodik 
végrehajtani. Munkája négy fejezetből áll. Az elsőben (Tájékozás) össze-
foglalja a D. műveinek irodalomtörténetére és teol. gondolkodásának fej-
lődésére vonatkozó eddigi kutatások eredményét, a szükséghez képest 
néhol pusztán előadó módszerrel, néhol pedig birálatosan. A II. fejezet-
ben D. vallási gondolkodásáról ad rendszeres képet műveinek részletes 
átkutatása alapján. A III . legterjedelmesebb és legfontosabb fejezetben 
(40—154. 1.) D. iratainak összehasonlító ismertetését adja. Fölsorolja s 
megelemzi azokat a forrásokat, amelyek alapján D. irodalmi függése 
nyomról-nyomra kimutatható. Ez elemzéssel szerzőnk célja egyfelől az, 
hogy megmutassa a reformátor gondolatainak a saját írásai sorozatán 
keresztül való egybefüggését, folytonosságát ; másfelől az, hogy a D. ira-
taival kapcsolatban álló s azokat részben kiegészítő és megvilágosító más 
iratok (Szegedi Censuraeja, a Faber-féle jkv.) magyarázó tanulságait is 
felhasználja ; végül pedig az, hogy megállapítsa, mely nagy külföldi refor-
mátorok írásai és gondolatai lebegtek leginkább a D. szeme előtt mun-
káinak megírásakor. Sorra veszi D. munkáit (1. A Disputatio. 2. Az 
Apologia. 3. Az Expositio Examinis. 4. Az Orthographia Ungarica vallási 
vonatkozásai. 5. A magyar nyelvű Catechismus. 6. D. magyar nyelvű egy-
házi éneke). Az összehasonlító egybevetést szerzőnk két hasábon eszközli. 
A baloldalin fölsorolja az általa fölismert forrásokat s az egybevetéshez 
szükséges más szövegeket, jobbfelől pedig a D. műveinek parallel helyeit. 
Az Orth. Ung. egyes részeinek (gyermekimádságok, asztaláldások) fórrá-
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sára nem utal, mert azt (Luther 1529-ben megjelent eateohismusa) már 
nagyatyja kimutatta ; hasonlókép mellőzi D. templomi éneke forrásainak 
részletezését, mert ez ének nem egyéb, mint D. legfőbb vallási gondola-
tainak versbeszedése. A IY. fejezet D. tanirányát tárgyalja történeti meg-
világításban, vagyis arról szól, hogy mikép helyezhető el az ősprotestáns 
teologia fejlődéstörténetében a D. taniránya egészében és részleteiben. 

Szerzőnk megállapítása szerint D. a hit és élet legfőbb kérdéseiben, 
a reformátori tanfogalmak leglényegesebbjeiben Luther és Melanchton hű 
követője. A tanbeli fogalmazásokban Melanchton hatása nála az uralkodó. 
De nem szolgai másolója mesterének ; több pontban szerenesésen érvé-
nyesíti vele szemben önállóságát, még pedig épen az eredeti lutheri gon-
dolat és érdek javára (105. 1.). D., szerzőnk szerint, 1530—1540 között, 
amikor ismeretes munkáit irta, egészbenvéve Luther—Melanchton követő. 
De megállapítja szerzőnk azt is, hogy D. egy kevésbbé lényeges, de ő rá 
nézve (Dévaira t. i.) sajátképen mégis igen fontos kérdésben kimutat-
hatóan a német-svájci reformátorok (Zwingli, Judae Leó) nyomán halad. 
A párhuzamos helyek mutatják, hogy nemcsak elfogadja s sokszor szó-
szerint való egyezéssel felhasználja a Zwingli—Judœ-féle tanítást, hanem 
még jobban egyszerűsíti is. Ha D. vallásos világnézetének elméleti alap-
köveit szinte kivétel nélkül Luthertől és Melachtontól kapta is : e világ-
nézet gyakorlati oldalának kifejlesztésében a Zwingli hatásának is sokat 
köszönhet (170. 1.). E hatások mellett, szerzőnk szerint, egészen másod-
rendűeknek mutatkoznak azok, amelyeket a magyar katechismusát író 
D. a francia-svájci reformációnak később világtörténelmi jelentőségre emel-
kedett vezérétől, Kálvintól vett. (A parallelek Kálvin Institutiójának leg-
első, 1536-iki kiadásából valók.) Az uri imádság doxológiáját már fölveszi 
és magyarázza Kálvin példájára, de a tíz parancsolat magyarázatánál a 
Luther-féléhez ragaszkodik. A Kálvintól eredő többi hatás D.-nál, szerzőnk 
szerint, már nem is annyira teológiai, mint inkább irodalmi értékű. Fele-
letet ad szerzőnk arra a kérdésre is, hogy milyen irányban változott meg 
D. teol. gondolkozása 1538 után. Szerinte D. a már 1536—7-ben meg-
kedvelt, felhasznált Kálvin működését és írásait továbbra is (bizonyára 
növekvő) figyelemmel kísérte. Nagy valószínűséggel tekinthető D. Magyar-
országon a kálvini úrvacsora-tan úttörőjének s így a magyarországi 
kálvinizmus úrvacsonra-tan kezdetei mindjárt a legelső vérbeli magyar 
reformátor hazai működésének végső korszakával esnek egybe s leg-
alább egy évtizeddel előbbre tehetők az eddig fölvett és fölvehetett idő-
pontnál : a XVI. sz. ötödik tizedének második felénél (178. 1.). A kép, 
melyet szerzőnk D. vallási gondolkodásáról s teol. felfogásáról rajzol, két-
ségtelenül eklektikus. 

Szerzőnk könyve hosszas, komoly és lelkiismeretes tanulmányozás 
eredménye. Amit a nagyapa tervezett — hogy közvetlen magukból a kül-
földi reformátorok D. előtti műveiből és az ő saját műveinek kimerítő 
ismeretéből, gyökeres vizsgálat után állapítsa meg D. hittani álláspont-
ját — de el nem végezhetett, azt az unoka nemes ambícióval, teljes hozzá-
értéssel, él: s ítélőképességgel és mélyreható alapossággal végezte el. 
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Forráskritikai vizsgálódása annyival inkább is nehéz feladat volt, mert 
D. az ő műveiben nem hivatkozik forrásokra. Ezek fölkutatása s a parallel 
helyek kiszemelése, megállapítása kitartó, fáradságos munka eredménye. 
A parallel helyek áttekintése arról győz meg bennünket, hogy D. forrá-
sait önállósággal olvasta (a párhuzamok bizonysága szerint több helyen 
csak a gondolatok puszta érintkezése állapítható meg) ; külföldi nagy 
mintaképeinek rágyakorolt hatása kétségtelen s egyben természetes is. 
A saját lelkén szűri át a hatásokat. Csak azt veszi át s dolgozza föl lelke 
kohójában, ami az ő független ítéletű lelkét kielégíti, aminek igazságáról 
meg is van győződve. Vakon egyiket sem követi. Szerzőnk derék forrás-
kritikai munkája beiktatja D.-t a prot. teológia- és dogmatörténeti fejlő-
dés egyetemes áramába. Az irodalomtörténet is csak így, a filológia, az 
irodalomtörténeti kritika elvégzése után alkothat tiszta képet D. írói 
egyéniségéről. E könyv érdeme az, hogy általa, mint becses forráskritikai 
elemzés alapján, D. képe az irodalomtörténet számára is bízvást meg-
alkotható lesz. Az a kép, melyet róla eddig főleg, szerző nagyatyjának 
monográfiája és Szilády Áronnak az azóta talált új adatokat is értékesítő 
«Jegyzetei» alapján alkotott az irodalomtörténet : hittudományi reformátori 
álláspontját illetőleg módosúlni fog. 

Értékes tanulmányával szerzőnk nagy szolgálatot tett az irodalom-
történetnek is, amely Г>. nagy jelentőségét, első magyar nyelvű kátéja, 
ugyancsak első magyar grammatikai irodalmi munkácskája (Orthogra-
phia l) s templomi éneke alapján már eddig is igaz érdeme szerint teljes 
elismeréssel méltatta. 

Megemlítjük még, hogy szerző e forráskritikai tanulmányát az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület 1913. évi nov. 26-iki ülésén mutatta be s hogy Beveze-
tése és I—II. fejezete a Theologiai Szaklap 1914. évi 1—2. számában 
jelent meg. 

H A R S Á N Y I I S T V Á N . 

V o i n o v i c h G é z a : Madách I m r e l i s Az E m b e r Tragédiá ja . 
Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Budapest, Franklin-Társulat. 1914. 594. 1. 
Ára 8 korona. 

A Faust-költemények állandó becsét az a körülmény növeli, hogy 
minden kor maga-szerint magyarázza. A költő úgy alkotta és a világnéze-
tek többféleségét úgy szólaltatja meg benne, hogy mintegy tükröt mutat a 

1 Az Orthographiának az a kéziratos másolata, a melyből Kazinczy 
Ferenc e munkácskát kiadta (Magy régiségek és ritkaságok. 129. s köv. 1.) 
a sárospataki ref. főiskola könyvtárában őriztetik. [Kézirattár, 4. sz.] 
Címlapján Kazinczy sajátkező kézírásával e sorok olvashatók : »Ragályi 
Tamás barátom irta-ki a' Gróf Széchényi Ferencz Excelt.' Pesten fel-
állított, 's a' Hazának ajándékozott., Bibliothecájából számomra és az én 
kívánságomra. Kazinczy Ferencz, Er-Semjén, Jun. 6d. 1805.». E másolatnak 
a Melich Jánostól kiadott facsimilével s a Kazinczy-kiadással való egybe-
vetésekor arról győződtem т е г , hogy Ragályi bizony nem «diplomatiai 
hűséggel» másolta le a «Krakai Ábéczé»-t s hogy Kazinczy sem «minden 
változtatás nélkül adta Olvasóinak». 
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mindenkorbeli embernek, hogy magát benne meglássa. És azért kell 
kívánni, hogy minden ember meg is lássa magát benne, föltalálja benne 
gondolkodását, cselekvését, ennek rugóit, nézeteit és önalkotta törvényeit. 
Ez az eszmebőség és sokféleség avatja Faust-költeménnyé. 

így vagyunk Az Ember Tragédiájával is, sőt vele még inkább, mivel 
Madách az emberiség sorsából és jövő fejlődéséből azokat a korszakokat 
emelte ki, melyekben nemcsak a régibb vagy jövőbeli, hanem mind a 
maga, mind korának kimagasló bölcseleti fölfogásait szólaltatja meg. 
Másképen vélekedik és itél Faustról Schiller, másképen Yischer, Fischer, 
Hettner és Nietzsche, másképen gondolkodik Az Ember Tragédiájáról 
Arany, Szász, Erdélyi, Greguss, Gyulai, Palágyi, Beöthy, Biedl és Voinovich,. 
de azért benne mindegyik megtalálja világnézetét és bölcseleti fölfogását. 
Valóban ez a sokirányú megvilágítás, a bírálók tudásának nagysága és 
milyensége vezet a mű bővebb és mélyebb megértéséhez. Ez ítéletek és 
magyarázatok sokfélesége ki nem zárja, hogy Voinovich alapos, a tragédia 
keletkezésének és megalkotásának megdönthetetlen megvilágítása, a sok 
fontos részletre kiterjedő fejtegetése után újabb magyarázó tanulmány 
újabb bölcseleti szempontból tekintse a költemény értelmét és jelentő-
ségét. Ez is1 igazolja ennek a magyar Faust-költeménynek kimeríthetet-
lenségét. Amit azonban Voinovich a tragédia keletkezéséről, Madách köl-
tészetének egy műbe való hajtásáról, irodalomtörténeti vonatkozásairól és 
alapeszméjéről megállapít, nemcsak kutatásának eredményességét mutatja, 
hanem az eredmény igaz voltát is jelenti. 

Műve két főrészre osztható. Egyike az I—IV, másodika V—VIII. 
fejezet. Az első Az Ember Tragédiája nyomait keresi Madách életében 
és költői műveiben, a másik meg a művel magával foglalkozik bővebben. 
A könyv voltaképen nem egyéb mint a tragédiának jó és eléggé kimerítő 
magyarázata. A nagy mű alaphangját erősíti Madách lélekrajzának han-
gulataival és egyéb költeményeinek hangjával. És ezt másképen csinálni 
nem lehet, midőn világos előadásából látjuk, mint hajt ki Az Ember Tra-
gédiája Madách költészetének humuszából, midőn azt is látjuk, hogy 
Madách egyéb műveiben olvasható helyzetek, hangulatok, gondolatkörök 
egyenesen átkerülnek a Tragédiába s majdnem szórói-szóra megismétlőd-
nek, mert a tárgy vagy a cselekvés hasonlósága hasonló vagy épen azo-
nos körülményeket teremtett elő. 

Voinovich munkája az első, amely ebből a szempontból Madách életét,, 
egész költészetét kimerítően fejtegeti és jellemzi. Rendelkezésére állott a 
Madách Aladár halála után a Magyar Nemzeti Múzeumtól megvásárolt 
költői hagyaték, mely azelőtt sokféle okból nehezen hozzáférhető volt. 
Ezenkívül Voinovich objektive szemlélhette ezt a hagyatékot, amit a költő-
höz vagy családjához közelállók akár barátok, akár ellenfelek voltak, 
kevésbbé tehettek meg. A költő korabeli bámulói vagy ócsárlói alig élnek, 
a közömbösek közül is sokan nincsenek már s ezzel az újabb magya-
rázót mi sem feszélyezhette, mert a mű igazán «mentes minden földi 
salaktól» önmagáért van és hat, érthetőségét ós méltatását nem befolyá-
solja sem személyi, sem érdekbeli tekintet. 
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Voinovich kiváló könyvének első olvasáskor is meglep gondos szerkesz-
tésével, az adatok föltétlen megbízhatóságával és ezeknek többszörös 
újságával. Hogy a kisebb költemények korbeli meghatározásánál itt-ott 
merész vállalkozásba bocsátkozik és hogy a Madách verseinek majdnem 
évbeli biztonságát állapítja meg, művének jelességét le nem rontja. Min-
denesetre kockázatos oly költeménygyüjteménynél, melyben az egyes 
versek keletkezésének vagy megírásának sem éve, sem helye kétséget 
kizáróan nincs megállapítva. Az emberi életnek hullámzatos hangulat-
változása és a hangulatok azonossága, még nem elég ok, hogy egyes gon-
dolatokat, érzületeket egy bizonyos életadathoz, egy tényhez, egy lelki 
állapothoz, vagy épen egy cselekvéshez hozzáláncoljunk. Ámde Voinovich 
ezt az eljárást oly valószinűséggel és virtuozitással hajtja végre s úgy tá r ja 
ki elibénk, hogy megállapítását készpénznek vesszük. Igazolásképen azonban 
hangsúlyozandó, hogy valójában nem annyira az életrajzra, mint inkább 
a következetes lélekrajzra törekedett, amelynek jellemző eszközeivel gaz-
dagon el van látva. Madách lelkének nyilvánulatait pedig kizárólag mű-
veiből olvashatta ki, nem a cselekvés- és eseménysovány életből. Ez a 
lélekrajz pedig irodalmunknak mindig értékes fejezete fog maradni. Első 
sorban művészi alkotás, ha nem is pragmatikusan tudományos, ha nem 
is a kimondottan szükséges életrajzhűség vagy pontosság lebegett szeme 
előtt. Madách lelkének hű képét alkotta meg. Ezzel szemben Madách 
életének egyes jelenségei háttérbe szorulnak, nehogy a jól kigondolt lelki 
képet zavarja, nehogy a költészetének ellentmondó néhány életrajzi adat 
diszharmóniát hozzon ebbe az egységes lélekfestésbe. Ezzel nem azt óhaj-
tom hangoztatni, hogy a könyvben leírt Madách életrajz nem tökéletes, 
hanem csak azt, hogy nem teljes. Voinovich célja Az Ember Tragédiája 
megoldása és e mű hatása, szuggesztiója alatt formálódik ki az életrajz 
és Madách költészete. Már a könyv címe is tanúsítja, hogy nem kizárólag 
az életrajzon, hanem főképen a tragédián fekszik a súlypont. Ezért is 
keresi magyarázatát Madách önkölcsönzéseinek, aki ismételten ugyanazt 
szólaltatja meg, ezért illeszti bele fiktiv értelmű költeményeinek vonatko-
zásait egyes lelki evolúcióiba, így nyer értelmet Szontágh Pál szerepe. 
Fráter Erzsike hirtelen beledobása Madách lelkivilágába, ezért mellőzi 
mindazokat az életadatokat, melyek a tragédia megteremtésére be nem 
folytak, vagy kurtán mint állomástjelző cégtáblákat függeszti bele elő-
adásának keretébe. És ezzel is az egész mű Madách lelki életének és 
költői munkásságának nagy keretű grandiózus képévé lesz. Róla is elmond-
ható, amit ő Madáchról mond: «Majdnem azt mondhatni, megírta költe-
ményeiben egész benső életrajzát, ábrándjait és csalódásait, mindent amit 
érzett és gondolt, föltárta világnézetének töredékeit, amint élményei nyo-
mán kialakultak s melyeket Az Ember Tragédiájában egységes képben 
foglalt össze». (127. o.) 

A tragédia magyarázatánál Voinovich iparkodik a filozófiai magasla-
ton maradni és az alapeszmét bölcseletileg kifejteni. És ez a helyes ú t . 
Eredménye történetbölcselet, melyet szerinte Madách Hegelből merített. 
Meríthette volna tanulmányaiból is, de meríthette Széchenyi Istvánnak 
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irataiból is, melyek akkor közkeletűvé tettek ilyen fölfogást. A haladás, 
a fejlődés evolúciója nálunk a negyvenes években a politikában és tudo-
mányban jelszóvá vált és Madách a történeti fejlődés bölcseletének min-
den megnyilatkozását hírlapokban és tudományos folyóiratokban olvas-
hatta. Ami pedig Hegel filozófiáját illeti, az akkor nemcsak Németország-
ban volt uralkodó, hanem egyetemünkön is kiváló jogtudósok és filozó-
fusok voltak hívei és Madách már egyetemi tanulmányai idejében barát-
kozhatott meg ideális fölfogásával. Később havi folyóirataink bölcseleti 
cikkei ebbeli tudását még jobban elmélyítették. Ezáltal lett ez a történeti 
bölcselet a tragédia tengelyévé és innen ered Madáchnak a pontos rész-
letek iránt (Miltiades, Tankréd, Danton) tanúsított kevés érzéke. Ót inkább 
az általánosítás, a tipizálás vonzotta és a képzeletében megformált típus-
hoz alkalmazta egyes alakjait. Nem Held und Corvin világtörténelme 
vezette, mint azt Kármán Mór gondolta, hanem a magasabb történeti föl-
fogás, melyet Hegeltől tanult el. Érdekes volna Hegel egyéb erkölcstani, 
teleológiai (nem teológiai) és esztétikai alapelvei alapján a tragédiát meg-
magyarázni ós csakhamar kitűnne, hogy mily sok alkalommal találkoz-
nánk Hegel eszmetanával, eszmei fölfogásával. Ámde a tragédiát merőben 
a történetbölcselet alapján megítélni sikertelen fáradozás volna. Ezt 
Voinovieh sem teszi, hanem arra törekszik, hogy Madáchnak vallásos 
eszméit is kellő világításba helyezze. It t azonban erősebb fölkészültséget 
várhattunk volna, még pedig annál is inkább, mivel ebből a szempontból 
sebeztetett meg a tragédia külföldi bírálatainak egyik legalaposabbikában : 
Overmansében a legerősebben. Nevezetesen ez is abba a hibába esik, 
hogy egyedül a tragédia végső mondatát veszi az alapeszmének, mint 
azt elég tévesen nálunk többen teszik, pedig ez a «Mondottam em-
ber, . . . » csakis útravaló, az alapeszme az egész utolsó szín tenorjában 
fekszik. Overmanssal szemben Voinovieh kifejthette volna, hogy Az 
Ember Tragédiája kizárólag keresztény költemény, akár Dantéé, Miltoné, 
Klopstocké és nem pogány, se nem atheista, illetve materialista. A mű 
keresztény felfogás gyümölcse, és ezt nemcsak egyes részletek, nemcsak 
a keret biblikus elrendezése, hanem Lucifer és Ádám egész eszmei tar-
talma igazolja. Ebből az irányból a költemény már több teológustól ré-
szesült támadásban, ami ellen ily nagy munkában, amilyen Voinoviché, 
meg lehetett volna védeni. Talán ehhez tartozik a Sátán-eszme bő fejte-
getése, melyet Roskoff alapján kissé nagy terjedelemben ad, de nem 
annyira vallásos, mint inkább esztetikai tekintetből. 

Örömmel állapítható meg egyes, a nevezetesebb bírálóknál is, mint 
Gyulainál, Erdélyinél és Alexandernél is föltalálható tévedésekkel szemben 
a helyes álláspont leszögezése. Ilyen az alapeszme bő és alapos fejtegetése, 
ilyen Lucifer védelme a mala fides ellenében, ilyen Lucifer rosszhiszemű-
sége, ilyen a tragédiának mint az Ördög komédiájának föltüntetése ellen 
való tárgyilagos és érdemszerű megvédése. Ide tartozik az álomnak mint 
Lucifer eszközének bővebb taglalása is. Ámde csodálatos, hogy egyedül 
Ádám álmát látja meg, míg Éváét el nem ismeri, jóllehet a költő hol 
burkoltan, hol elég világosan szóval is kimondatja, hogy Éva tud álom-
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mivoltáról. Tud erről álmában és ébredésében is. Erre vonatkozó néze-
temet már nagy munkámban kifejtettem. Igazán csodálatosnak tartom, 
hogy a 381. oldalon mily merészen és mereven állítja föl a tételt : «Lélek-
tani képtelenség, hogy két személy egyet álmodjék, hát még oly közös 
álmot, melyben mindketten együtt szerepelnek, folyvást egyformán vál-
tozó alakokban». Nem tekintve azt, hogy a költő szabadsága még ily kép-
telenséget is tudna alakítani, hiányos lélektani ismeret kockáztathatja meg 
ezt a tételt. A szuggesztív álmok és állapotok története nemcsak két sze-
mély, hanem egész tömegek nagyjában közös álmáról tud, tehát a tudomány 
elismeri ennek lehetőségét, még pedig az álmok tárgyának egyformaságá-
ban, ha nem is teljes azonosságában. Különben ez a tétel megérdemelne 
külön tárgyalást, még pedig a legvilágosabb és kézzelfogható esetek 
példatárából vont bizonyításokkal. Szűkkörű bírálat erre bővebben ki 
nem térhet. 

Érdekes és érdemes munka a tragédia rokonainak, a Faust-költemé-
nyeknek szembeállítása és ebben összehasonlításai azt hiszem, végre 
nyugvópontra hozták a költő eredetiségének oly sokat vajúdó kérdését is. 

Van a könyvnek becses Függeléke, melyben Aranynak két kiadat-
lan levele foglaltatik, továbbá Szász Károlynak a kutatóktól többszörö-
sen lekicsinyelt megjegyzései. Lám Madách nem kicsinyelte őket és 
eszerint javította müvét, amint nem kicsinyelte Aranynak «Kolumbus tojá-
sait» sem. Ma azonban megállapíthatjuk, hogy mind Aranynak, mind Szász 
Károlynak megjegyzései, hogyha a Madách adta maradandó becsű anya-
got nem másították is meg, ezt voltaképen alig érintik, mégis a tragédia 
formai megjelenésén, annak költői nyelvén és magyarosságán lényegileg 
is igen sokat lendítettek. 

Különben ez utóbbi dolgok már az irodalomtörténeti buvárlathoz tar-
toznak. Az «Irodalom» zárófejezetben az olvasó és érdeklődő, a kutató és 
a tudós a Madách-irodalmat majdnem teljességében fogja megtalálni. 

MORVAY GYŐZŐ. 
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A Cél. 1915. óvf. 6. sz. — Móricz Pál: Nótahangok a tengerentúlról. 
Böszörményi Géza, amerikai magyar farmer magyar dalokat írt, régi ma-
gyar népdalokat angolra fordítva kiadott «Popular Hungarian Melodies in 
American verses and words» c. gyűjteményes művében a magyar-angol 
szövegek mellett az eredeti dallamok hangjegyeivel. Két eredeti költemé-
nyét mutatványul közli a szerző. 

A Hét. 1915. évf. 37. sz. — Halasi Andor: Lyon Lea. Bródy Sándor 
ilycímű drámájának ismertetése. 

U. i. 38. sz. — N. n. : Falu Tamás : Padok zenéje c. verskötetének 
ismertetése. 

U. i. 39. sz. — N . n. : Az új rektor címen Beöthy Zsoltról ír s közli 
fényképét. 

U. i. 40. sz. — N. n. : Lövik Károly mécénásai. Alkalmi cikk. 
U. i. 42. sz. — I. I. : Palika. Gábor Andor drámájának ismertetése. 

«A Palika egy helybeli lelkes tréfálkozónak idegen síkokon való kísérlete». 
U. i. 43. sz. - Vajda Gyula : A háború költészete c. gyűjteményének 

és Szombati Szabó István : A halál parkja c. verskötetének ismertetése. 

A Nap. 1915. évf. 294. sz. — L. Gy. : Palika. Gábor Andor új drá-
májának ismertetése. 

U. i. 301. sz. — N. п.: Gabányi Árpád meghalt. Nekrolog és rövid 
életrajz. (V. ö. Az Est. 298. sz. — Az Újság. 296. sz.) 

Az Érdekes Újság. 1915. évf. 37. sz. — N. п.: Szép Ernőről. A fiatal 
író hadbavonulása alkalmából írt rövid cikk ; egyben Sz. E. arcképének 
közlése. 

U. i. 38. sz. — N. n. : írók mint karrikaturisták. Bövid illusztrált 
cikk a jelzett tárgyról. 

U. i. 40. sz. — Krúdy Gyula : Egy régi bál. Egy szatmári Kuria-
fogadóbelí bál novellisztikus leírása. «Petőfi van itt ! — hallatszott végig 
a nagy szálán az emberek suttogása és a legirigyeltebb és a legboldogabb 
nő ebben a percben Szendrey Julia volt . . . Ekkor határozta el, hogy fele-
ségül megy a költőhöz.» —Két fényképfelvétel Bányai Elemér temetéséről. 

U. i. 41. sz. — Közli Szekula Jenő író arcképét. 
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U. г. 43. sz. — Közli az É. U. háborús novellapályázata nyerteseinek, 
Pogány Józsefnek, Kudi Eudolfnak és Fodor Lászlónak arcképét. 

Az Est. 1915. évf. 264. sz. — Bányai Elemér temetése. Napihír. (L. a 
többi lapban is.) 

U. i. 267. sz. — Molnár íerenc : Huszárnóták címen közli és ismerteti 
a Huszár Aladár főhadnagytól kapott háborús nótákat. 

U. X. 269. sz. — Hí r arról, hogy a Petőfi-társaság törölte tagjai sorá-
ból Goga Oktaviánt, a román Petőfi-fordítót, mort magyarellenes egyesü-
letet (Actiune Nationala) alapított. 

U. i. 270. sz. — N. n. : Gr. Sternberg ódákat ir a magyar honvédek 
hősiességéről. Hír arról, hogy S. a magyar honvédek dicsőítésére több 
verset írt. Ezek közül közli : A pilicai győzelem címűnek magyar for-
dítását. 

U. i. 285. sz. — Hir arról, hogy a drezdai Albert-színházban 1915 okt. 
8-án előadták Molnár Ferenc Liliom-ját. 

U. i. 298. sz. — Gabányi Árpád meghalt. (1855. VIII. 18—1915. X. 
23.). Napihir arról, hogy a Nemzeti Színház egykori jeles színésze, aki 
színdarabjaival több ízben akadémiai pályadíjat is nyert : 1915 okt. 23-án, 
a budapesti új Szent János-kórházban, hosszas betegeskedés után elhúnyt. 
{L. a többi napilapban is.) 

U. i. 306. sz. — Tímár Liza Kopenhágában címen közli, hogy a kopen-
hágai udvari színházban 1915 nov. 8-án előadták Bródy Sándor darabját. 

Az lljság. 1915. évf. 264. sz. — -án : Szomory Emilnek, Havasi gyo-
pár című, háborús vonatkozású könyvét ismerteti. 

U. i. 271. sz. — N. n. : Barta Lajos novellái. Könyvismertetés. 
U. i. 279. sz. — A Tudomány, Irodalom rovatban a Kisfaludy-Tár-

saság üléséről szóló napihírszerű cikkből, a Társaság könyvkiadó bizottsá-
gának arról a határozatáról értesülünk, hogy Baksay Sándor meg nem 
jelent munkáit, elbeszéléseit, költeményeit, műfordításait két kötetben meg-
jelenteti és a kiadást Kóki Lajos fogja szerkeszteni. — A Kisfaludy-Tár-
saság jutalomtételei. (L. folyóiratunk : 1914. évf. 285. 1.) 

U. i. 282. sz. •— Quintus : Az Ember Tragédiájához. (Pótlás.) Időszerű 
vonatkozású költemény ; olyanformán írva, mintha Madách művének egyik 
jelenete volna. — N. n. : Régi érdemes hírlapíró halála. Napihír Farkas 
Albert haláláról. Farkasok útja с költői elbeszélésével 1861-ben pályázott 
a Nádasdy-díjra s első helyen nyert dicséretet. Nápolyi Johanna c. négy-
felvonásos drámáját előadták a Nemzeti Színházban. Versei tele voltak 
mély bölcseleti tartalommal. Műfordításai is vannak. 

U. í. 285. sz. — (—).: Magyar irók élete és munkái. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia elhatározta, hogy a «Magyar írók Élete És Munkái» 
eímű nagyszabású életrajzi vállalatot, melyet az Akadémia megbízásából 
néhai Szinnyei József készített, tovább folytatja s a folytatás elkészítésével 
Gulyás Pál dr. egyetemi magántanár, nemzeti múzeumi könyvtárőrt bízza 
meg. A M. T. Akadémia főtitkári hivatala felkéri az írókat, hogy életrajzi 
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adataikat és irodalmi működésük jegyzékét közvetlenül a szerkesztő címére 
(Budapest, VIII., Magyar Nemzeti Múzeum) beküldeni szíveskedjenek. 

U. i. 287. sz. — Kármán Mór meghalt. (1843. ХП. 25—1915. X. 14.) 
Rövid nekrolog és életrajzi adatok. (L. a többi napilapban is.) 

U. i. 288. sz. — A Tudomány, Irodalom rovatban : felhívás a nagy 
közönséghez a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára háborús gyűjteményé-
nek gyarapítása ügyében. 

U. i. 293. sz. — Gyászünnepély tíaksay Sándor emlékére. Napihír-
A budapesti Kálvin-téri ref. templomban tartott gyászünnepélyen Kálmán 
Gyula külsősomogyi esi>eres méltatta Baksay egyházi, irodalmi és szónoki 
érdemeit. 

U. í. 295. sz. •— A Tetemrehívás fűmen. Hír arról, hogy egy, a kolozs-
vári Nemzeti Színház igazgatójának, Janovics Jenőnek vezetése alatt mű-
ködő vállalat filmre vitte Arany János szép balladáját, a Tetemrehivást. 
A fölvételek színhelye Vajdahunyad vára és környéke. (Bemutatták a buda-
pesti Apollo-színházban, 1915 okt. 30-án.) 

U. i. 296. sz. —• Gabányi Árpád, meghalt. Napihír a jeles színész ós 
író elhúnytáról. (V. ö. Az Est. 1915. 298. sz. is.) 

U. i. 303. sz. — Lyon Lea. Regényes színjáték. írta Bródy Sándor-
Filmre átültették és rendezték : Pásztori Mihály és Kondor Sándor. Pro-
lógus Emőd Tamástól; előadta Molnár Aranka. Bemutató előadása 1915 
nov. 1-én a Mozgókép-Otthonban. 

U. i. 289. sz. — Hol legyen Jókai szobra 1 Csobod Imre, szőllősvég-
ardói áll. isk. igazgató azt javasolja, hogy Jókai szobrát Budán, a Gellért-
hegy alatt állítsák fel. — Keszler József : Palika címen ismerteti Gábor Andor 
drámáját. «Az író azt akarta demonstrálni, hogy ebben a gyarló világban 
az igazság csak üres szó, a sivár önzés a rend. Hogy művésziesen oldotta 
meg a maga elé kitűzött feladatot, az egészen bizonyos.» — Pereszlényi 
Pál : Kossuth Lajos iparpolitikai jegyzetei címen Kossuth L. most fel-
fedezett, ismeretlen kéziratát ismerteti. 

Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez. 1915. évf . 2. sz . — Bongó Gy. 
Géza : Kazinczy berenc levelei vármegyénk archívumában. Kazinczynak 
1788. XI. 17-ről, Kassáról kelt, iskolaügyben írt levele Szirmay László al-
ispánhoz. — Csomor Lajos : A sárospataki kollégium bajai Í724—25-ben. 
(I.) «A tanárok közti egyetértés hiánya elsősorban a diákok fegyelmezet-
lenségében teremtette meg rossz g y ü m ö l c s é t ! . . . már az 1724. év előtt 
három évvel találtattak azon nemes kollégiumban ,sok emberséges külső 
és belső emberek becsületi ellen émanait pasquilusok'.» 

Akadémiai Értesítő. 1915. évf. 8—9. sz. — Ferenczi Zoltán : Petőfinek 
egy ismeretlen költeménytöredékét közli. A költőnek nejéhez írt verstöre-
déke tizennégy sor terjedelmű s tartalomban némi rokonságot mutat az 
1848 november első felében keletkezett «Hogy volna kedvem» kezdetű köl-
teménnyel. — Rexa Dezső : Faust a magyar színpadon. Kivonat szerző-
nek a M. T. Akadémiában 1915 május 3-án tartott előadásából. A magyar-
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országi első Faust-előadásnak azt az 1729-diki pozsonyi előadást kell tekin-
tenünk, melynek emlékezetét Károlyi Sándor tar tot ta fenn naplójában 
(«1729 máreius 13-án volt egy comoedia méltóságos hercegnél s prímásnál, 
Doctor Faustus producaltatván.») Hogy ez az előadás milyen nyelvű volt, 
ma kideríthetlen ; valamint az is, hogy kik játszották. Valószínű, hogy 
iskolai dráma volt s a pozsonyi jezsuita atyák adták elő. Szerző ezután a 
későbbi Faust-előadásokat ismerteti. 

U. i. 10. sz. — Emőcly László : Kazinczy Ferenc estéje. Hangulatos 
megemlékezés a nagy író utolsó napjairól. A cikk szerint a családi hagyo-
mány 1831 aug. 23-dikát tartja Kazinczy halála napjának (ellentétben a 
síremlék feliratával, melyen aug. 22 szerepel). — Веха Dezső : Vörösmarty 
stipendiuma. A cikkből megtudjak, hogy a Szózat költőjének atyja annak 
idején hiába folyamodott — szegénységére hivatkozva — fia számára 
ösztöndíjért. — Viszota Gyula: Tóth Kálmán akadémiai tagsága. Tóth 
Kálmánt a M. T. Akadémia lStil december 20-diki nagygyűlése választotta 
meg levelezőtagnak ; az ország katonai kormányzója, gróf Pálffy Mór, azon-
ban csak 18(i4 január 22-én hagyta jóvá a választást. A költő székfoglaló 
előadásul «A drámai nyelvről» írt tankölteményét olvasta fel 1864 nov. 
12-én. — Heltebrant Árpád Bugát Pálnak Toldy Ferenchez intézett huszon-
két levelét közli az 1830. I. 16. ós 1852. III. 20. közti időből. — Beöthy 
Zsolt beszéde Baksay Sándor ravatalánál. Kunszentmiklóson, 1915 jún. 20. 
Baksay — úgymond - Homérnak olyan nyelven lett magyar tolmácsává, 
mely költészetünk örök büszkesége marad. Eredeti elbeszélő munkáiban a 
magyar néplelket és sugalmait tolmácsolta. Keresetlen, de annál erősebb 
pátoszában magyar népünknek a bibliától áthatott lelke szól ; humorában 
pedig sajátos, eredeti felfogása . . . a kötődő nyájasságnak s a gondolkodás 
és érzés komolyságának a szeretet tüzében összeolvadt humora. (E beszéd 
később megjelent a Dunántúli Protestáns Lap 1915. évf. 43. számában is.) 

Alkotmány. 1915. évf. 247. sz. — a. : Lyon Lea. Bródy Sándor darab-
jának ismertetése. 

U. i. 263. sz. — kim. : Beszeljünk még a Lyon Leárót címen az Egyenlő-
ség c. hetilappal polemizál. 

U. i. 268. sz. — Harsányi Lajos : Karácson Imre emléke. A győri 
Karácson-emlékmű leleplezése alkalmából írott emléksorok a Konstanti-
nápolyban, 1911 május 2-án, levéltári kutatásai közben elhalt történetíró-
ról. Az ünnepély leírása a következő számban. 

U. i. 2"0. sz. — Bányai temetésének epilógusa. Zuboly temetésén a 
szabadkőművesek nem vettek részt, mert az Újságírók Egyesülete Prohászka 
püspököt kérte föl az elbúcsúztatásra. Ezért a Martinovics-páholy külön 
gyászünnepélyt rendezett. 

U. i. 273. sz. — Dr. Karácson Imre műfordításaiból. Karácson az 
újabb török irodalom néhány jelesebb alkotását lefordította és Keletről 
címen kötetben is kiadta. Ezek közül — a cikk — egy költeményt és egy 
mesét közöl. 

U. i. 275. sz. — my. : A magyar nyelő. Időszerű, rövid elmélkedés a 
rodalomtörténet. 4 
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nyelvünk érvényesülését, fejlődését befolyásoló múlt és jelenbeli mozzana-
tokról. 

U. t. 277. sz. — Komlóssy Ferenc. Eövid életrajz. 
U. i. 280. sz. —• (t. b.) : Széchenyi tragikuma. Friedreich István Szé-

chenyi életrajza П. kötetének ismertetése és bírálata. 
U. i. 281. sz. — Pázmány Péter élete. Nóvák Lajosnak, a Szent István-

Társulat népiratkái között megjelent és Fraknói nyomán irott füzetét 
ismerteti. 

U. i. 282.. sz. -— Közli, hogy Bider Ede lengyelre fordította Kiss 
Menyhértnek A censtochói legenda c. költeményét a Nova Beforrna c. 
lengyel lapban. 

U. i. 287. sz. — m. gy. : A negyvenéves népszínház. A Népszínház 
Rákóczi-úti épületét közadakozásból Fellner Nándor építette. 1875 okt. 15-én 
tartották a megnyitó előadást benne. A népszínmű akkor élte virágkorát. 
Legkedveltebbek voltak Csepreghy, Szigligeti és Tóth Ede népszínmüvein 
kívül Dobsa Lajos,""KoverTjájöi^ Szigeti József darabjai. A legnagyobb 
sikerek Rákosi Jenő, Evva Lajos, Porzsolt Kálmán igazgatása idejére esnek, 
akik kiváló színészeket gyűjtöttek maguk köré. Leghíresebbek : Blaha Lujza, 
Rákosi Szidi, Hegyi Aranka, Pálmai Ilka, Kopácsy Juliska, Kassai Vidor, 
Solymossy Elek, Szirmay Imre, Vidor Pál, Tamássy József. A magyar nép-
színmű virágzásának kora rövid volt. Ennek nemcsak a főváros egyre ide-
genebb lelkű közönsége az oka. Már Gyulai is csak átmenetnek tartotta 
a népszínművet a magyar dráma fejlődésében. Közelebb hozta a színpadot 
az élethez, lehetetlenné tette szánalmas külföldi bohózatok vendégszerep-
lését, de csak bevezetés lehetett a magyar bohózathoz és önálló magyar 
operetthez. A János vitéz sikere igazolni látszik ezt, de a Gárdonyi 
«Bor»-án kívül több egyéb jelenség is cáfolat arra, hogy a magyar bohózat 
kifejlődhessék. A jubileum alkalmából nem ünnepelték a népszínmű múlt-
ját. Ma a Nemzeti Színház művészei játszanak ideiglenesen benne. 

U. i. 292. sz. — A székelyudvarhelyi kódex. Vargha Damjánnak a 
Nyelvtudományi Társaságban tartott előadását ismerteti. 

U. i. 289. sz. — N. n. : Széchenyi-Láiichíd. Hír arról, hogy az új 
Lánchidat Széchenyi Istvánról nevezik el. — irt. gy. : Palika címen Gábor 
Andor új drámáját ismerteti. «Nem tragédia, nem erkölcsi tanulság, nem 
irodalom ; a Nemzeti Színháznak, ennek a tradícióinál fogva komoly tekin-
télynek legsúlyosabb tévedése: «a Palika». 

U. i. 293. sz. — .S. E. : Az esztétika története. A Révhegyi Rózsi for-
dította (Jánosi Béla tanulmányával kiegészített) Knight William-féle esz-
tétika-történet ismertetése. 

U. i. 302. sz. — Legendás idők. Szendrey József verskötetének rövid 
ismertetése. 

Athenaeum. 1915. évf. 3. sz. — Sebestyén Károly : Madách és az Ember 
Tragédiája. Jegyzetek Voinovich Géza könyvéhez. 

Berliner Tageblatt. 1915. évf. 538. sz. — Az «Ungarische Rundschau» 
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nyomán ismerteti a magyar Shakespeare-évkönyvet. «Néhány dolgozatot 
tartalmaz — úgymond •— melyek a német kutatás számára is nagyon 
érdekesek.» 

Budapesti Hírlap. 1915. évf. 247. sz.— V. M. : Lyon Lea. Bródy Sándor 
darabjának ismertetése. 

U. i. 265. sz. — N. n. : Tudósok és a háború címen I-Iatvany Lajos 
bárónak a Nyugat 1915. évf. 16. számában megjelent (Harcoló betűk c.) 
cikkével polemizál. 

U. i. 286. sz. — Dunántúli : Levelek. Megjegyzések Ady Endre és 
Gyóni Géza költészetéről (Ady Endrének két fiatal fővárosi tanulóhoz írt 
levele kapcsán). 

U. i. 288. sz. — Dunántúli : Levelek. Közli Móricz Zsigmondnak a 
Világ 1915. évf. 287. számában megjelent, Ady Endréhez intézett levelét. 

U. i. 289. sz. — Sz. : Palika. Gábor Andor ily című új drámájának 
ismertetése. «A komoly dráma, ha szabad (G. A.) mai kísérlete után ítél-
nünk, nem fog sikerülni neki.» 

U. i. 292. sz. — Dunántúlinak két — Babits Mihály és Mariay Ödön 
ellen írt — levelét közli. 

U. i. 299. sz. — Sebők Zsigmond Színfoltok című könyvének ismer-
tetése. 

U. i. 301. sz. — Fráter Aladár: Arany János új köntösben címen a 
Tetemrehívás c. ballada filmreviteléről ír. 

Budapesti Szemle. 1915. évf. 9. sz. — Kéki Lajos: Baksay Sándor 
{1832—1915.) Baksay írói munkássága a legnemesebb értelemben vett 
«Heimatkunst». Az otthon költészete, annak a világnak színes, meleg rajza, 
mely legszűkebb környezeteűl körülvette az írót. Ősei sorából négyszáz 
esztendő alatt egy sem volt Magyarország határain kívül — ő sem ; egyik 
sem beszélt anyanyelvén kívül más élőnyelvet — ő sem ; ellenben deákul 
mindegyik kitűnően tudott, miként ő is. Atyja tanította írni-olvasni s 
ennek emlékéül írásaiban is folyton vissza-visszatér a fiát tanítgató atyja 
képe. Deákiskolába Csurgóra kerül. Tanárai közül hálásan emlegeti Kacsoh 
Lajost, ki egyaránt nagy érdeklődést tudott kelteni tanítványában a bota-
nika s a klasszikusok iránt. A szabadságharc alatt odahaza művelte magát. 
Főként sok történeti és enciklopédikus munkát tanult át, aminek nyomai 
eűrűu felbukkannak írásaiban. Összes költőink közül Arany és Baksay 
mutatják a biblia és a klasszikusok legmélyebb hatását. Baksay erős ma-
gyarsága szülőföldjében gyökerezik. Kedves ormánsági magyarjai közül, 
amint a pályakezdéshez jutott, végképpen kiragadta sorsa. Halasra kerül. 
I t t hét évig (1855—1862) tanárkodik s itt írja első műveit : két költői 
beszélyt. Egyik (Mihály pap, 1858) Sztárai Mihályról szól, a másik (Modok 
Péter, 1861) halasi monda az erőszakos templomfoglalások korából. Ebbe 
a korba tér majd vissza legszebb elbeszélésének anyagáért is. Halasról 
kezd irogatni a Házi Kincstárba is, hol mindjárt első elbeszélésével (Egy 
kopott naplóból, 1861) magára vonja Aranynak a figyelmét. Irodalmi mim-

4+ 
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kásságát megakasztja esanádi lelkószkedése, honnan négy év múlva Kun-
szentmiklós hívja el papjául. I t t élte le boldog nyugalomban egész életét. 
1872-ben jelent meg Patak banya című elbeszélése, mellyel szép sikert 
aratott. E siker ellenére is később csak keveset írt. Egyházi méltósága 
egyre határozottabban vonta el az irodalomtól, úgy hogy másfél évtized 
óta nem is jelent meg tőle nagyobb hatású szépirodalmi dolgozat. Életé-
nek nemcsak eseményei, hanem emlékei is nyomot hagytak elbeszélései-
ben. A csudálatos történet Akháb Endrénéjében, a Nagymama karácsonjá-
nak Nádszál papnéjában Kacsóh Lajosnak, első kedves tanárának özvegyét, 
Nyikos Katalint rajzolja. A Pusztai találkozás templomépítésében a luzsoki 
templom építésének emlékei csillannak föl, melyben ő is káplánkodott. 
Különben az elbeszélés hőse sorsának alakítása Baksaynak — Dömötör 
Jánossal való — megható baráti viszonyához fűződik. Költőnk lelkét az 
egyszerű élet szépségei foglalkoztatják legmélyebben. Főként három körből 
választja tárgyait : a magyar kálvinista papság, a diákélet s a népélet 
köréből. A magyar irodalmat a kálvinista parochiák életének rajzával gaz-
dagította elsősorban, mint új tárgykörrel, de legtöbb művészi értékük két-
ségtelenül népi alakjainak van. Az egyházi élet köréből egész sereg eredeti 
alakot vezet elénk (Pusztai találkozás). Másik kedvelt tárgyköre a diákélet 
rajza. Nála Debrecen a világ középpontja s öreg kollégiuma minden szel-
lemi jó forrása. (A csudálatos történet, Ispáró, Tifagómen, Tipiomen.) 
Harmadik tárgyköre a népélet ; még periig a magyar nép egy szűkebb 
körének, az Ormánság népének élete, melyhez meleg szeretet fűzi. Igen 
erős érzéke van a néprajzi érdekességek iránt. Az ormánsági népnek leg-
költőibb s leggazdagabb rajzát «Jáhel»-ben s a «Patak banyá»-ban nyújtja. 
«Jáhel a legszebben rajzolt parasztlány irodalmunkban.» Általában alig 
lehetne Aranyon kívül más írónkat említeni, aki annyira ismerné a magyar 
parasztot s annyira nem fölszínes, hanem a néplélek mélyén szántó voná-
sokkal igyekeznék bemutatni, mint írónk. Baksay kitűnő megfigyelő s erős 
érzéke és vonzalma van a zsánerszerű iránt. Három elbeszélésében (Töm-
pöri Balázs, Jobb kezem, Babett) élénk s számunkra már szinte törté-
neti érdekességű képet kapunk az elnyomatás korából. A múltba is vissza-
visszaszállt Baksay képzelete. Történeti elbeszélései munkásságának kevésbbé 
sikerült felét teszik. Van érzéke ezekben is a jellemzetes iránt, de a leg-
többször elhumorizálja a korrajzot. (A király futása.) «Dáma» című mun-
kája a mohácsi vész korabeli magyarság sötét körképe. A kálvinizmus 
zordon ótestamentumi szelleme hatja át legjobb elbeszélését a «Patak 
banyá»-t, egyetlen történeti novellánkat, melynek hőse a nép sorából való. 
Erős konfliktust helyez egy parasztasszony egyszerű lelkébe, bitéhez ragasz-
kodó hűsége és anyai érzése között. Sok érdekes vonást tárnak fel előttünk 
a múlt századeleji dunántúli köznemesség világából «Horváth Adám életé-
ből» írt kis történetei. Elbeszélésein kívül fordításai, néprajzi és papi dol-
gozatai egészítik ki Baksay írói munkásságát. Még pályája elejére esik 
koszorúzott Lucanus-fordítása, mely után már deres fővel az Iliászt adta 
ki. A rímes alexandrinusokban készült fordítás filológus körök részéről 
visszautasító fogadtatásban részesült. A kifogások legnagyobb része a dolog 
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természetében rejlő s ellenükre is e fordítás határozott nyeresége irodal-
munknak. Néprajzi kisebb dolgozataiban nagy enciklopédikus ismerettel 
pontos megfigyelés, színes előadás s a magyar nép bensőséges szeretete 
társul. Papi dolgozatai közül az a három beszéde válik ki, melyekben 
országos nagy gyásznak ad hangot : az Erzsébet királynéról, Budolf királyfi-
ról, Kossuth Lajosról mondottak. Baksay világfelfogásának tengelye derűs, 
boldog optimizmusa, az életnek nemes, szép felfogása. Nagyon szereti a 
gyermekeket ; nincs elbeszélése, melyben ne szerepeltetné őket. Diákjainak 
tűz az eszük, de nagy kópék. Felnőttjei is majd kicsattannak az egészség-
től, telve vannak életkedvvel és kedélyességgel. Igazán álnok emberei nin-
csenek, bár a legtöbbjükben van egy kis ártatlan ravaszság. Férfiainál 
kevésbbé vidámlelkűek asszonyai. Optimizmusa Jókaihoz kapcsolja s egy 
pár hőse is az ő hatását mutatja. (Pl. Bán Balázs «A király futásá»-ban 
egészen Jókaiszerű hős.) Abban is hasonlóságot mutat Jókaival, hogy el-
beszélésébe sokat belevisz alanyiságából. Alakjait kétségtelenül idealizálja, 
de a részletek realitása folytán mégis valószerűekké tudja tenni. Amint a 
lélek elemzését nem találjuk meg nála, lígy lelki fejlődést is hiába keres-
nénk alakjaiban. Jelessége elsősorban nem is a jellemzésben, hanem elő-
adásában van. Két tényező nyomja rá bélyegét : papi pályája s kitűnő 
adomázó tehetsége. Sok nála a tanító célzású részlet, az egyszerű, józan 
életbölcseségre oktató történet. A papra utal bibliás stílusa. Alakjainak 
nemcsak beszédmódjuk, de képzetkörük is egyházias színű. Anekdotázó 
képessége nyomot hagy elbeszélései koncepcióján is ; legtöbbjük egy-egy 
ötletből sarjad ki s szélesedik elbeszéléssé ; olykor a belső valószínűség is 
az ötletnek esik áldozatául. Az adomát kedvelő hajlamából következik a 
mulatságosnak sokszor a kelleténél erősebb kiemelése. Anekdotázó tehetsé-
gével függ össze előadásának frissesége, fordulatossága és élénksége. Alig 
van elbeszélése, melyet elbeszélő hangon kezdene. Emellett előadása köz-
vetlen, szinte családias színezetű ; úgy beszél hozzánk, mintha rokon be-
szélne rokonoknak közös ismerősökről. Amennyire növeli közvetlenségét 
keresetlensége, ép oly ártalmára van szerkezeteinek. (A «Dámá»-ban ter-
jedelmes helyrajzi értekezéseket nyerünk a mohácsi csata színteréről. 
Szerkezeteiben sok a pongyolaság és egyenetlenség, formáiban sok a sze-
szélyesség és különcködés. Jelessége sohasem az elbeszélés egészében, in-
kább a részletekben és a háttér élénk megrajzolásában van. Epizódalakjai 
sikerültebbek, mint főhősei ; humora is inkább ezeken csillog. A magyar 
természetnek megfelelően ment minden szentimentalizmustól, s mégis van-
nak igen szép, meleg részletei, melyeket mély elegikus és patetikus érzés 
áraszt el. Sűrű módja Baksaynál a komikus hatás keltésének komoly költői 
idézetek, szólamok tréfás használata, paródikus föllengés, tréfás nagyítá-
sok stb. Nyelve a legtisztább, legtősgyökeresebb s legegyénibb színű költői 
nyelvek közé tartozik. Egyaránt hatalmában van a népnyelv s az archaizá-
lás. Ebben a tekintetben ő közelíti meg leginkább Aranyt. Egészében a 
magyar léleknek egyik legépebb s legrokonszenvesebb kifejezője. — lyg—; 
Katona Lajos irodalmi tanulmányait ismerteti. (E mű ismertetését 1. folyó-
iratunk : 1914. évf. 112. 1.) 
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U. i. 10. sz. — Takáts Sámlor : Zrínyi Miklós ismeretlen levelei. (I.) 
A cikk Zrínyi Miklósnak több ismeretlen levelét mutat ja be a kortársak 
olyan kiadatlan leveleivel együtt, melyeket irodalmunk eddig föl nem hasz-
nálhatott. E levelek bizalmas családi levelek, melyek írójukat a maga köz-
vetlenségében mutatják be s megerősítik mindazt a magasztos erkölcsi 
tulajdonságot, amit eddig Zrínyi művei alapján ki lehetett hüvelyeznünk. 
Szerző az előkerült adatok alapján Széchy Károly Zrínyi-életrajzának több 
tévedésére mutat rá. Megtudjuk a cikkből, hogy a korán árvaságra jutott 
költő és öccse atyjuk halála után Batthyány Ferenc özvegyének, a protes-
táns Lobkovitz Poppel Évának keze alá kerültek s hosszabb ideig az ő 
várában nevelkedtek, valószínű, hogy a német nyelvet is az ő udvarában 
tanulták meg. Poppel Eva egész haláláig anyai szeretettel csüggött a két 
fiún, kik legelső leveleiket ő hozzá intézik. E diákkori levelek — szerzőre — 
azt a benyomást teszik, hogy azok járnak helyes nyomon, akik a költő szüle-
tését 1618-ra teszik. «Mivel Zrínyi Miklós 163í)-ben már megkérte Dras-
kovich leányának a kezét, Zrínyi szerelmes verseinek eddigi kronológiai 
meghatározása magától megdől. Mert hiszen Kanyaró és Széchy azt hitték, 
hogy Zrínyi csak 1645-ben ismerkedett meg Draskovich Máriával.» Odább 
ezt olvassuk : «politikai okok tették szükségessé a harmincéves háborúban 
való részvételt. De hogy Zrínyi Miklós nem valami nagy lelkesedéssel 
ment oda, az bizonyos.» Az ismertetett levelek egyebeken kívül főképpen 
Zrínyi és Batthyány Ádám viszonyát illetőleg tanulságosak. — Ferenczi 
Zoltán : A százéves Wawerley címen Scott Walter regényének jelentőségét 
méltatja. Scott az igazi költő eljárásával az egyéni életet a nagy történelmi 
folyamat részesévé teszi, mely tehát a történelemmel együtt foly s szoro-
san, vagyis adatszerüleg nem, csak szelleménél s alkalmazkodásánál fogva 
történelmi. Ezáltal vált Shakespeare ós Goethe nyomán a történelmi 
regény megalkotójává ; ezzel tett elhatározó befolyást a magyar regény-
megteremtésére nálunk Gaal .József, de kivált .Jósika Miklós által. Nálunk 
az irodalomban az első Bajza volt, aki Scott hatására, érdemeire fölhívta 
a figyelmet s aki regényt próbált írni Scott modorában, de ez töredék 
maradt (Kámor). A romantikus valótlanságok és túlzások, de már Scott, 
hatása is, együtt hatottak Gaal Józsefre, kinek Szirmay Ilona című tör-
ténelmi regénye lS36-ban, csak kevéssel előbb jelent meg, mint Jósika 
Abafiia. Gaal okosan követi Scott első művének példáját, hogy a közel-
múltból merít, de bár felhasználja mestere több eszközét, Gaal nem mélyedt 
el eléggé a korba s jellemző ereje is kevés, előadása meglehetősen száraz 
és sok helyt fárasztó. Nagyobb szerencsével lépett fel Jósika, kiről az, hogy 
Scott követője, már kortársai előtt is köztudomású volt. Az a mód, amint 
Jósika előkészült a regényírásra, nagyon emlékeztet a Scottéra. О is mint 
ifiú és később mint katona, rengeteget olvasott, de válogatás nélkül. 
Azonban Jósika e nagy olvasási kedvében nem volt oly egyirányú és alapos, 
mint Scott. Emellett nem is ment oly alapos írói és költői iskolán át mint 
példaképe. Ha Scottnak is felróják későbbi műveiben a nyelvbeli pontat-
lanságokat, ezek Jósikánál egyenesen rikítók és elidegenítők ; s bár az 
erkölcsi hatás Jósikának is fő írói célja, ebben is messze áll Scott erkölcsi 
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nemes tisztaságától és egyszerű természetességétől. Abafi leginkább Wawerley 
hatására mutat. A mesealkotás és az alakok beállításának módszere azonos 
a Scottéval. Magáról a történelmi regény alaptermészetéről is Jósika utóbb 
körülbelül ugyanazokat mondja, mint Scott ; csakhogy önkényességei, 
anakronizmusai sokkal számosabbak, mint általán számosabbak a könnyed" 
ségtől és kevesebb ismeretből eredő hibák. De azért Jósika első regényé-
nek s a többinek is érdemei nem mindennapiak ; ezért hatásuk természetes 
volt. Nagy előnye, hogy tudott elbeszélni, mesét alkotni s ezt figyelmet 
lekötő módon fejleszteni. Emellett volt érzéke a realitás iránt. Az előadáson 
egészben véve van üdeség és báj, a cselekvényben elevenség, drámaiság és 
történelmi színezet. Hatott olvasóira kedves női jellemeivel ; elősegítette 
regényalakjai nemes érzelmei által a társadalmi finomabb érintkezést, mely 
ugyan nem nélkülözte a modorosságot, de mindenesetre haladás volt. — 
d. : Vargha Gyula költeményei. Valódi költő szól e kötetből hozzánk. 
Fiatal szívének történetét mintegy kialakíthatjuk első dalaiból. Lelkének 
gazdagsága tovább táplálja költészetét a szerelmi inspiráció elmultával is. 
Már szerelmi vallomását jövendő nejéhez hitvallásával kapcsolta egybe s 
így hevíti át vallásos érzése szeretetreméltó családi költészetét is. A vallá-
sos érzésű bölcsnek ihletével korholja korunkat, melynek újra szüksége 
van a «megváltó égi szeretet felragyogására.« (Jövel, Megváltó!) Vallásos 
költészetének legszebb terméke A gyermek Jézus eltűnése című bibliai tör-
ténet, melyet Lukács evangeliuma inspirált. Több oly költemény van e 
kötetben, melyet a részvét sugallt (A gyermek. Télen a nyaralóban). Szim-
bolikus mélység van a vándor rigó tragédiájában (Egy vándor rigóra). 
A részvét e költészetével benső kapcsolatban van az a panteisztikus érzés, 
mely egységbe fűzi a költő lelkét a természettel (Téli alkonyat. Tengeren. 
Menekülés). Költőnk szereti az egyszerűt, a népiest, a naiv közvetlenséget. 
Gyermekemlékeiből vett közleményei, mint az Öreg méhes, a Téli dal, 
Gyermekemlék, Első haragom, különösen kedvesek. Vérében vannak a nép-
dal formái, azokon többször szól a maga nevében, de igen jó népdalokat 
is ír. A vén sirásó kitűnő genre. Egyszerűsége s természetessége mellott 
is költőnk lelkében van bizonyos elégületlenség s fájdalmas bonyodalmas-
ság. Költeményei nagy részén melankólia vonúl végig. Két kiváló költe-
ményben képzeletének különös érzékenységét jellemzi a hangok és színek 
iránt (A hangok. A fény). Ifjú korában termékenyebb volt költészete, mint 
élete nyarán és őszén. E változást magyarázza a Barátomhoz című költői 
levelében. A Római elegiáhan szárnyaló nyelven ós az örök városnak méltó 
egyetemességgel szólaltatja meg belső tusáját. Talán legszebben tár ja fel 
lelke fájó titkát a Rendezgetve ós Későn született dalok című költemények-
ben. Van egy hőse a költő érzésének, mely teljesen kialakult, melyből alig 
maradt valami némán szívébe zárt kísértetnek és ez : hazafiassága. Haza-
fias költészete igen gazdag a motívumok, a fajok különféleségében. (A le-
bontott kastély. A kávai temetőben. Magyar föld. Pusztuló gazda.) Törté-
neti képei s elbeszélései nem egyenlő értékűek. A képek jobbak, mint az 
elbeszélések. Elbeszélő költeményeinek közös hibája, hogy a motívumok 
széjjelhúznak, nem találkoznak egy erősen megalkotott központban (Czeg-



56 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. 54 

lédi István. Túri doktor. Csabor úr. Bezerédi). A történeti költemények 
közt a legkiválóbb Tinódi halála. Az ilyen történeti képek alkotásában 
költőnket segíti erős érzéke a lírai kompozíció iránt. Hazafias költeményei 
között ez az érzék a legszebben nyilvánul A Dunaparton című költemény-
ben. Hazafias lírája oly erősen pesszimisztikus, mint talán Kölcsey óta egy 
magyar költőé sem. Költőnk pesszimizmusa abban is rokon a Kölcseyé-
vel, hogy küzdelemre szólít fel a sors ellen is. Hazafias lírája a nemrég 
lezajlott pártviszályokra vonatkozik. A Magyar ember dala című 1883-ból 
való költeményében — mintegy a jövőt sejtve — a magyar parasztot 
dicsőíti. Alkalmi költeményei is hazafias lírájához tartoznak. Költőnk hely-
zete irodalmunkban kiemelkedő. Híve maradt a régi hagyományoknak, bár 
hatott reá több idegen irány is. Lelkében azonban az idegen hatás átala-
kult s gyarapította a nemzeti és egyéni tartalmat oly művészettel, aminő-
höz foghatót csak kevés kortársában találunk. — r-r. : Két új elbeszélés-
kötet címen Berczellyné Gajáry Böskének, Mardocheus és Gajáry István-
nak, Az utolsó Drághfy és egyéb történetek című szépirodalmi munkáját 
ismerteti és bírálja. 

Dél. 1915. évf. 13—16. sz. — Bányai Klemer sírjánál. Tudósítás arról 
a kegyeletes ünnepről, amelyet a szabadkőművesek rendeztek 1915 szept. 
26-án Bányai Elemér sírjánál. Közli Jászi Oszkár búcsúbeszédét. 

Deutsche Revue. 1915. évf. 9. sz. — Raimund Friedrich Kaindl : Die 
Deutschen in Ungarn. Szerző vázolja a Magyarországon élő németség 
múltját és jelenét. A németek már Nagy Károly idejében virágzó kultúrát 
alapítottak Pannoniában. A német városoknak értékes régi könyvtáraik van-
nak. A könyvnyomtatást németek kezdik el (Hess András). A magyar nyelvre 
és irodalomra a német kutatás és költészet nyomatékos befolyással volt. 

Deutsche Rundschau. 1915. 42. évf. 1. sz. — âçtpç ismerteti Moór Elemér-
nek A Toldi-monda és német kapcsolatai c. értekezését. (E mű ismerteté-
sét 1. folyóiratunk 1915. évf. 319. 1.) 

Die Zeit. 1915. évf. 4676. sz. — Árpad: Lustig-traurige Zens Urgeschich-
ten. Tárca a magyarországi, 1867 előtti cenzúráról. 

Dunántúli Protestáns Lap. 1915. évf. 36. sz. — Thury Etele: Révész 
Imrének, Dévai Biró Mátyás tanításai című munkáját ismerteti. (L. folyó-
iratunk : 1916. évf. 39. 1.) 

U. i. 37. sz. — Kapossy Lucián : Vértesy Gyulának A vér és egyéb 
történetek című szépirodalmi munkáját ismerteti és bírálja. 

U. i. 43. sz. — Beöthy Zsolt : Baksay Sándor ravatalánál. Kunszent-
miklóson, 1915 június 20-án tartott gyászbeszéd. (Előbb az Akadémiai 
Értesítő 1915. évf. 10. számában jelent meg.) 

Egyenlőség. 1915. évf. 29. sz. — Fabó Bertalan dr. «Irodalom» címen 
a «haditudósítókká lett világhírűek» vádja ellen fordul. 
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U. i. 32. sz. — f . gy. ismerteti Franyó Zoltánnak A kárpáti harcok-
ról c. könyvét. 

U. i. 40. sz. — Fodor Gyula Pogány Józsefnek «Lemberg» с. könyvét 
ismerteti. 

U. i. 41. sz. — N. n. : Glosszák a hétről cimen válaszol ifj. Gonda, 
Bélának a Magyar Kulturában, >A magyar irók és s háború» c. cikkére 
és cáfolja feltevéseit. 

U. i. 43. sz. — Venetianer Lajos : Szabolcsi Miksa. Nekrológ. 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1915. évf. 8. sz. — Wagner József : 
A Wagner-operák magyar fordításáról. (III.) A Tannhäuser, a Lohengrin 
s a Der Bing der Nibelungen című operák magyar fordításának ismerte-
tése és bírálata, — Trócsányi Zoltán: Horger Antalnak, A nyelvtudomány 
alapelvei című munkáját (Ismertette folyóiratunk: 1915. évf. 155. 1.),—• 
Fest. Sándor : a Heinrich Gusztáv szerkesztésében megjelenő Álshakespearei 
drámák I—IV. füzetét, — Verő Leo : Stacke] Pálnak, Bolyai Farkas és 
Bolyai János geometriai vizsgálatai című műve Bados Ignáctól való magyar 
fordítását, — Heinrich Gusztáv: Bruno Altauernek, Dietrich von Bern in 
der neueren Literatur (Breslauer Beiträge XXX. 1912.) című dolgozatát,— 
Váczy János : Tóth Lászlónak, Pálma Károly Ferenc élete és munkái, — 
továbbá U. Szabó Gyulának, Trencséni Csák Máté a magyar drámai és 
epikus költészetben, — Viszota Gyula : Zoltvány Irénnek, Szülőföldi és 
környezeti elemek Kisfaludy Károly költészetébon, — Papp Ferenc: Agárdi 
Lászlónak, Kemény Zsigmond és az olvasók című értekezését ismerteti és 
bírálja. (Utóbbi három mű ismertetését 1. folyóiratunk: 1915. évf. 63. és 
60.1.). — Vértesy Jenő : Baksay Sándor. (1832—1915.) Nekrológ. — Ferenezi 
Zoltán: Ki volt Dardanus 9 A «Dardanus» álnév alatt 1844 dec. 11-én az 
Életképekben (1844 II . 24. sz. 783. 1.) «Sajóvölgye, nov. 29-én» c. úti levél 
szerzője : Pompéry János volt. — Marót Károly : A bábúcsel Tompa 
«Arokházi Lörincz»-ében. Vagy csakugyan a nép száján élő adoma volt 
Tompa forrása, azonban valami, egyelőre ismeretlen változatban, vagy 
pedig a költő egyenesen a háborús gyakorlatból költőitette e közönséges 
és népszerű hadicselt. -— Pfeiffer Izsák adatot közöl a Visio Philiberti 
forrásához. 

Egyetemi Lapok. 28. évf. 13. sz. — Közli Beöthy Zsoltnak, mint a 
budapesti egyetem új rektorának arcképét. 

Egyházi Közlöny. 1915. évf. 36. sz. — Vaszary Kolos. Vezércikk. 
U. i. 38. sz. •— Gerely József. (1871—1915.) Életrajz és méltatás. 
U. i. 39. sz. — Gerely József temetése. Közli Prohászka Ottokár sír-

beszédét is. 
U. i. 41. sz. — N. п.: Komlóssy Ferenc dr. (1853—1915.) Rövid meg-

emlékezés és életrajz. 

Élet. 1915. évf. 31. sz. — a. j. : Ai én rózsáim címen Lampérth Gézá-
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nak az Elet kiadásában megjelent könyvét ismerteti. «L. G. a magyar szép-
ségeken új színeket talált, ú j változatos és friss ritmust. Bensőségesebb 
volt átér/.ése, mélyebb, őszintébb melankóliája, tisztább, szélesebb mezőkre 
kiterjedő a látása. Forradalmi volt a maga idejében, de ízig-vérig magyar, 
konzervatív és tisztaitéletű. » 

U. i. 37. sz. — a. j. : Az én rózsáim. Lampérth Géza fejlődését mutatja 
be összegyűjtött prózai munkáinak megjelenése alkalmából. — Kópja : 
Lyon Lea. Bródy Sándor színdarabjáról írt elitélő kritika. 

U. i. 39. sz. — Szitnyai Zoltán: írók és irodalom «íróból, közön-
ségből egyaránt hiányzik az a meggyőződés, hogy az egyéni tehetség sok-
oldalú esapongása helyett a szellemi erőknek egyirányú és elmélyülő mű-
ködésére van szükség.» — a. j. : Gerely József Nekrológ. — Szén : 
Sáfár István : Eszter c. művét ismerteti. 

U. i. 40. sz. — N. п.: Göndörhajú, zsidólányok ennen polemizál Szász 
Zoltánnal. (V. ö. Pesti Hirlap 1915. évf. 268. sz.) — т . : Aage Madelung 
Hadi Naplóm c. feltűnést keltő könyvét ismerteti. «A könyv gyönyörű 
apoteozisunkat írta meg.» 

U. i. 42. sz. — Andor József: Kultúránk válsága. «Az irodalom 
legújabb forradalma a magyar irodalom tisztes hagyományaitól olszakadt.» 

U. i. 43. sz. — Anka János : A háború költője Gyóní Géza költé-
szetét ismertetve, ezeket írja : «a háborúnak csak Gyóni adott igazi költői 
értéket. « 

U. i. 44. sz. — Szén : Pásztor Józsefnek A muszka vendég c. háborús 
novellás kötetét ismerteti. 

Esti Újság. 1915. évf. 109. sz. — N. п.: Szabadka és a przemysli. ver-
sek. Hír arról, hogy Szabadka város Gyóni Géza verseiből 500 példányt 
vásárolt. 

U. i. 240. sz. — t. gy. : Palika címen Gábor Andornak először a 
Nemzeti Színházban 1915 okt. 15-én előadott darabját ismerteti. 

Irodalomtörténeti Közlemények. 1915. évf. 4. sz. — Vértesy Jenő: Kis-
faludy Károly drámaköltészete. Az ifjabb Kisfaludy munkásságának leg-
nagyobb része színművekből áll. Belső ösztön hajtotta elsősorban színmű-
vek írására, mert a külső ösztönzések meglehetősen hiányoztak. Az iroda-
lom szeretete öröklött vonás nála. Bátyja a maga korának legünnepeltebb 
költője volt. Kettőjük költői egyénisége éppen olyan ellentétes, mint jelle-
mük és sorsuk. Kisfaludy Károly úttörő s féllábával még a régi drámaírók 
talaján áll, akik a drámában csak hazafias históriát akartak adni s fogal-
muk se volt a dráma belső formájáról. A tatárok, Ilka, Szécsi Mária, Zách 
Klára, Kemény Simon : kísérletek, amelyek csak az irodalomtörténetírónak 
érdekesek. A Stibor vajda több figyelemreméltó szempontot nyújt Kisfaludy 
drámaírói képességeit illetőleg mind a tárgyválasztásban, mind a jellem-
zésben s a drámai küzdelem formájában. Az összeütközés magán viseli, 
Schiller hatását : kis részben a Teli Vilmosét s nagy részben az Ármány 
és Szerelemét. A jellemzésben is halad a költő, bár sok kezdetlegesség van 
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benne. Az alakoknak csak egy-két jellemvonásuk van. Shakespeare hatása 
is felötlik. Beczkó az első magyar romantikus bohóc. Tisztultabb fölfogást 
tükröz vissza az író Iréné c. szomorújátéka. Bolyaitól vette a tárgyat, de 
Bolyai nincs rá hatással. (V. ö. ezzel szemben Stephanie József : Kis-
faludy K. és Bolyai F. Bp. 1908.) A darab stílusa németes : Schiller 
pátosza, Korner áradozása érzik ki belőle. A jó gondolatot Kisfaludy nem 
bírta jól keresztülvinni. A műnek nincs történeti levegője. Nyelve nem 
szűkölködik képekben, hasonlatokban, de a színek mind szétfolynak s a 
nyelvnek nincs plasztikája. Az irodalom nagy kárára Csák Máté c. da-
rabja töredék maradt. A vígjátékíró Kisfaludy más, mint a drámaíró. 
Emez romantikus volt, amaz teljességgel nem. Kómikai tehetségének két 
formáját talán legjobban szembeállítva két versében szemléltetjük : A kí-
sérteiben és A sastol/Ъап. A vígjátékokat könnyen és kedvvel írta, összesen 
tizennégyet s azok közül tíz egyfelvonásosát. Sehol sem áll annyira német 
hatás alatt, mint A pártütök c. darabjában, melyben Clauren «Der Gift-
mord» с. víg elbeszélését utánozta. Két kis történelmi vígjátékát, «А párt-
ütők» naiv félreértését s «A betegek» jellemkomikumát kivéve, valamennyi 
vígjátékának szerelmi cselszövény az alapja. Többször él a föl nem ismerés 
ősrégi motívumával. Hat darabjában szerepel az álöltözet. Történetei egy-
szerűek, alakjai átlátszók, de a lefolyás élénk s a vígjátéki point csattanó, 
«A pártütők»-ben Kisfaludy nagyon közel áll a régi commedia del'arte-hoz, 
talán önkénytelenebbül, mint maga is gondolná. Kotzebuet, Molièret, 
Shakespearet többször említi, Goldonit soha, pedig kétségtelenül hatott rá. 
A comedia dell'arte-ra emlékeztetnek a nevek is, melyek előre sejtetik az 
illető kilétét. A fejlődő vígjáték a fiatal emberek közé új típust teremtett : 
a bonvivant-t. Van Kisfaludynak is egy bonvivantja s ez Morlay Móric 
A leányőrző bői. A társadalom némi durvasága okozta, hogy a pártában 
maradt leány komikus. A jelen megváltozott társadalma lassan kiküszö-
böli e típust ; Kisfaludyék még kacagnak rajta. Molière hatása alatt készült 
a : Nem mehet ki a szobáitól s A betegek c. vígjáték. Utóbbi egyik leg-
ügyesebb dolga, melybe élményeit is belevitte. Utolsó éveiben írta leghosz-
szabb vígjátékát a Csalódásokat, mely magasan kiemelkedik a többi közül. 
Szereplői közül Mokány : Kisfaludy legsikerültebb alakja. A Mátyás-dara-
bokban : — Barátság és nagylelkűség, Szilágyi szabadulása, Mátyás deák, 
Hűség próbája — még nincs egyöntetűség. Közülök az első legköltőibb 
színműve az írónak, a harmadik pedig esztendőkig a magyar színpad egyik 
legnépszerűbb darabja volt. Kisfaludy fölfogása optimisztikus. О a magyar 
vígjáték, a magyar víg elbeszélés voltaképpeni megalapítója. Borúsabb 
hangulatai csak a melankólia s a tiszta megilletődés. Nincs ennek az élet-
nek mélysége, nincs e költészetnek filozófiája, de van annál több kedélye. — 
Szegedy Rezső : Zrínyi Miklós és a szigeti veszedelem a horvát költészet-
ben. (II. és bef. közi.) A horvát műköltészetben az első alkotás, mely a 
szigeti ostromot feldolgozza, Karnarutic Barnabás zárai költőnek négy 
énekes kis eposza, melynek első kiadása 18 évvel a megénekelt esemény 
után jelent meg. Művét a költő a szigeti hős fiának, Györgynek ajánlotta ; 
második kiadását Fodoróczy Péter rendezte sajtó alá (1661 ?) és Zrínyi 
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Miklósnak, a magyar költőnek ajánlotta. Zrínyi és hősei Karnarutic eposzá-
ban már nem magyarok, hanem tisztán horvátok, buzgó katolikusok s a 
reformáció ellenségei. Zrínyi Miklós a költő, ki kétségtelenül ismerte 
Karnarutic kis eposzát, bármily lelkes katolikus volt, ily határozottan nem 
fordult a protestantizmus ellen. Hívebben követi e tekintetben Karnaruticot 
költőnk öccse, Zrínyi Péter, ki bátyjának művét horvát nyelven átdolgozta 
s ezen átdolgozásban kifejezésre juttatta horvát büszkeségét és az anti-
reformációért való lelkesedését. Szerző ezután részletesen és komoly tudo-
mányos elmélyedéssel — egészen napjainkig — ismertetve a tárgyára vo 
natkozó összes költői alkotásokat, befejezésül rámutat arra, hogy miképpen, 
változott Zrínyi Miklós képe a horvát költészetben aszerint, amint más és 
más eszmék foglalkoztatták a horvátságot. A népköltészet «magyar bánó-
jából lett az antireformáció korában az antireformációért lelkesedő büszke 
horvát, az illyrizmus idején a magyarságtól idegenkedő és a délszláv tör-
zsek egyesüléséért lelkesedő illyr, végül a legújabb korban tévutakon járó 
magyaron, ki nemzete érdekeinek csak ártott. «A jelenség egyik ós leg-
fontosabb oka — úgymond — a horvátság lelki megalkotottságában kere-
sendő . . . Költői lélek ez ; . . . sok Zrinyiászt alkotott, s változatos a kép, 
melyet századok folyamán Sziget hős védőjéről a horvát költészet nyúj-
tott — de nem igaz.»— Dézsi Lajos: Bégi magyar verseskönyvek ismer-
tetése. IV. Mihály deák kódexe. A Magyar Nemzeti Múzeum kézirattárá-
ban 17. Quart. Hung, jelzet alatt őriztetik az a XVII. századbeli verses 
könyv, amely e néven ismeretes. Nagyobb részét Mihály deák írta össze, 
innen nevezték el a kódexet. Első ismertetése Nagy Sándortól való. 
Ez azonban nem pontos, mert például a Batizi-féle «Isak patriarka házas-
ságát» egészen kifelejtette. Az ismertetést folytatta Erdélyi Pál. A kéz-
irat 286 lapra terjed s több kéz írása. Negyvenhárom darabjából a leg-
több (19) a bibliai epika körébe tartozik, 9 vallásos ének, 4 oktató-feddő 
ének, 3 magyar históriás, 1 világhistóriás ének, 1 egyháztörténeti elbeszélő 
költémény, 1 széphistória, 4 vegyes prózai mű (eredeti és fordítás) és 
1 latin verses oktatóköltemény töredéke. Legnevezetesebb prózai darabja 
a Mikházy Szécsi János Rettenetes dolga, a különben is szegényes magyar 
visio-irodalomnak sok másolatban elterjedt s népszerűvé vált képviselője. 
Ez a legrégibb másolat. (Szorző ezt betűhíven közli.) — Harsányi István 
és Gulyás József folytatják Petrőczy Kata Szidónia verseinek közlését 
(III. és bef. közi.) A XXXVI. számú vers után a kiadók ezt jegyzik 
meg : «Innen kezdve a kézirat végéig a Thaly-féle másolati példányban 
Thaly folytatta a másolást . . . Thaly a szöveggel nagyon önkényesen 
bánt . . . kénytelenek . . . tehát a hátralevő kilenc verset Toldy másolatából 
közölni. A Thaly-készítette másolat eltérései annyira magukon viselik a 
tudatos modernizálás bélyegét, hogy még változati értékük sincs . . . » — 
Papp Ferenc : B. Kemény Zsigmond levelei Pusztakamaráson. (III. és bef. 
közi.) A levelek közül ötöt anyjához, kettőt Zeyk Károlyhoz, egyet Kribl 
József szabóhoz írt Kemény. Ezeken kívül a költő anyjának fiához írt egyik 
levelét is közli Papp F. — Kristóf György Kazinczynak Sipos Pálhoz írt 
(1814. VIII . 6. és 1815. I. 21-én kelt) két eddig ismeretlen levelét közli 
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Lészay Dániel egykori szászvárosi orvos másolatgyűjteményéből. — Tolnai 
Vilmos Hat kortesnótát közöl a Kubinszky-Pecsovics-világból. — Alszeghy 
Zsolt az «Actio curiosa»-nak a M. T. Akadémia kézirattárában levő eddig 
ismeretlen kéziratáról írva, annak a föltevésnek ad kifejezést, hogy az 
Actio curiosa szerzője talán : Chernel István volt. — Császár Elemér 
Bessenyei Györgynek Teleki József gróf ellen irt gúnyversét közli. — 
Noszlopy Tivadar Csokonainak egy búcsúdalát s egy ismeretlen levelét 
közli. — A könyvismertetések sorában Zoványi Jenő : Révész Imrének* 
Dévai Biró Mátyás tanításai, -— Császár Elemér : Friedreich Istvánnak, 
Gróf Széchenyi István élete (I.), — Berze Nagy János : Moor Elemérnek, 
A Toldi-monda és német kapcsolatai, — Weber Arthur : Szinnyei Ferenc-
nek, Jósika Miklós című munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi három mű 
ismertetését 1. folyóiratunk: 1915. évf. 183., 319., 18"). 1.) — A tartalmas 
füzet közleményeinek sorát a Hellebrant Árpádtól egybeállított Repertórium 
zárja be. 

Kalazantinum. 1915. évf. 10. sz. — Nagy Lajos : Vészek sirálya. Gyóni 
Géza : Lengyel mezőkön, tábortűz mellett című verskötetének ismertetése. 

Katholikus Szemle. 1915. évf. 8. sz. — N. n. : Vaszary Kolos bibornok. 
(1832. II. 12—1915. IX. 3.). Nekrológ. — Várdai Béla: Tarczai György-
Tarczai György, családi nevén Divald Kornél, a nyilvánosság előtt «Az eper-
jesi muzsikus c. hosszabb novellájával lépett fel először (1895.) ; bár előbb 
készült az a regénye, mely egy jiár év múlva folytatásokban jelent meg 
a Vasutasok Családi Lapjában s amelynek színhelye szintén Eperjes és 
környéke. Első könyve a «Hétszer özvegy» című novellagyűjtemény volt 
(189G). Történeteit Eperjes, Bártfa, Kassa véres és színes múltjából meríti. 
Érdeme bennük: 1. az erős szerkezet; 2. hogy a jól kikovácsolt történetek 
szomszédjában a valóság erejével rajzolja a múlt idők mindennapi életét. 
Vidám, csevegő tárcák gyűjteménye a következő kötet a «Cigányélet» (1897), 
az egyetlen ilynemű összes művei között. A török hódoltság alatti Budá-
hoz fűződő történeteket mesél a «Török világ Budán» (1898) c. munkájá-
ban. Ezzel egy évben jelent meg tőle a budai vár német korához fűződő 
rajzokból is egy kötet — Ferenczi József rajzaival — a «Német világ 
Budán.» Ez mintha sebtében készült volna. Erőteljesebb költészet lüktet 
jeles művében a «Dönk vitéz Rómában» (1908) c. történeti novellában. 
Meséje Lajos király Rómában időzéséhez fűződik ; hőse a történelem 
Szeredaija. A katolikus világfelfogású író is kitetszik e műből, bár katoli-
cizmusa nem merül ki a Madonna-kultusz megpendítésével (amit még 
protestáns íróínk sem tudnak kikerülni. L. Mikszáth : A játszó pajtás, 
A fekete város). Udvary Géza rajzaival jelent meg 1904-ben tőle a «Szent 
Margit legendás könyve». E mű is bizonyság rá, hogy Budapest táji szép-
ségeit természetesen rendszerint a tárgy-kívánta, régies, színtadó mozza-
natokkal — legújabb szépirodalmunkban senki sem ábrázolta tán annyi 
oldalról s oly ililetten, mint éppen Tarczai. Egyebekben szereti novelláit 
reális keretekbe foglalni, hű lokáltónusokkal övezni («A zengő hegy», 
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«A templom színeváltozása», «Esték a torony tetején», «Az egetverő hegy», 
«A kincskeresők»). Hőseiül gyakran régi művészetünk mestereit, művészeit 
(honiakat és idegenből ideszakadtakat) veszi. Múzsájának dús kincseskam-
ráját jelenti a «Budai históriák» két kötete. Itt találjuk Tarczai legkitűnőbb 
alkotását : «A muzsikus barát legendáját», mely a töröknek a budai hegy-
vidéken való portyázásából veszi tárgyát (a vár elfoglalása után), s a budai 
Paulinus Szent Lőrinc-kolostor a színhelye. E gyűjtemény másik jeles 
darabja «A királyné madonnája«, mely franciára fordítva is szép hatást ért 
el. Az előadás sugárzó derűje uralkodik «Masolino» című kétkötetes regé-
nyén. Képzőművészeti szemléleteket méltón felhasználó költői érzéke e 
műben több oly helyet irat meg, melyek egyenesen újdonságszámba men-
nek a magyar költészetben. Elevenség, festői színgazdagság, mélységes 
reflexiók, a reneszánsz alapvető hangulatai egymással váltakozva teszik e 
müvet oly hatásossá, a történeti regény minden jelességével felruházottá. 
Az érettség minden színében játszó műveket nyújt az «Öt novella» című 
kötet, melynek három első elbeszélése (Magyarok Luteciában, Zsigmond 
király franciái, A sienai farsang). Zsigmond királyunk köré csoportosuló 
eseményeket nyújt . Zsigmond Tarczai költészetének kedvenc, nagy szere-
tettel kidolgozott alakja. «A jeruzsálemi özvegy» című történeti novellája 
jó példája annak, mint tudja a cselekvénnyel szerves kapcsolatba hozni a 
különleges — művészettörténetből vett — motívumait. Legújabb kötete a 
«Magyar legendák» anyaga három csoportba különül. Az elsőt legendák 
teszik ; a másodikban nagy történeti alakok szerepelnek ; a harmadik rész-
ben kisemberek történeti hátterű históriáit kapjuk. Közöttük — az előadás 
vidám, pezsgő menete tekintetében — legsikerültebb «A három vándorló 
legény» című. Végeredményképpen megállapítható, hogy Tarczai vérbeli 
elbeszélő, feltűnő témagazdagsággal. A fősúlyt a meseszövés érdekességére 
veti. Meséi nemcsak érdekesek, de általán jól komponáltak is. Ezzel nem 
mindig áll arányban nála a jellemzés kellő elmélyítése. Szinte kizárólago-
san történeti elbeszélő s ebben van az egyik magyarázata népszerűsége 
bizonyos határoltságának. Népszerűségének egyéb akadálya, hogy «a min-
dig decens, egészséges, nemes erkölcsi világfelfogású Tarczai . . . műveibe, 
költőiségüknek is nagy javára, katolicizmusát is be-beviszi, miért nálunk 
hamar kijár a partikularizmus vádja.» Stílusa egészében és nagyjában a 
Jókai-félével rokon. Tarczai stílje tud tárgyával összhangzásban, monumen-
tálisan súlyos is, boszorkánj'osan könnyed fordulású is lenni, de ha mint 
egészet nézzük, egyes helyein bizonyos nehézkessége is szembetűnik. — 
Túri Béla : Friedreich Istvánnak, Gróf Széchenyi István élete című két-
kötetes munkáját (v. ö. folyóiratunk: 1915. évf. 183. 1.), — Várdai Béla : 
Vargha Gyula költeményeit ismerteti és bírálja. 

U. i. 9. sz. — Lovas Elemér : Árpádházi Bol dot/ Margit születése és 
halála ideje. Szerző megállapítása szerint «Margitnak 1242 nov. közepe 
után és 1243 jan. közepe előtt kellett születnie» s valószínűleg 1270 jan. 
18-án halt meg. — Karácsonyi János szerint az a csodálatos gyónás, mely-
ről Thuróczy János krónikájában, meg Temesvári Pelbárt beszédeiben is szó 
van, az eddigi adatok szerint valószínűleg az 1392 év június havában tör-
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tént. — b. g. : A magyar folyóiratok szemléje. Egyebek közt közli Zsigmond 
Ferenc: Baksay Sándorról írt (folyóiratunk 1915. évf. 7—8. számában meg-
jelent) cikkének kivonatát. — Várclai Béla a Knight W.-féle esztétika-tör-
ténet Huszti Józsefnétől származó magyar fordítását, meg Bárd Miklós köl-
teményeit ismerteti és bírálja. Bárd Miklós költészetének élvezetét — úgy-
mond — zavarja a zeneiségben s a kompozícióban való fogyatékosság. 
Legszebbek : Végeztem és Alkony című versei. Világfelfogása egészében 
melankolikus. Bacsó Pál című hosszabb költői elbeszélése bizarr és elhibá-
zott alkotás. 

Kelet. 1915. évf. 8. sz. — Bányai Elemér temetése. Alkalmi cikk. 

Keresztény Magvető. 1915. évf. 5. sz. — Borbély István : Hell ai Gáspár 
költeményei. Szabó Károly a B. M. К. I. köt. 15. lapján Heltai művéül 
említi a Kolozsváron 1553-ban megjelent «Vigasztaló könyvecské»-t. E mű 
fordítás. Szerző megállapítja, hogy nem Heltai fordította ; «következőleg 
az ő költeményeiről többé szó sem lehet.» — Kelemen Lajos: Heltai 
Gáspár egy könyvéről. Szerző 1906-ban Abosfalván, br. Apor István könyv-
tárában egy olyan kötetre akadt (Divi Ambrosii . . . omnia opera. Parisiis 
1539. 2. r. 558. 1.), mely táblája tanúsága szerint egykor Heltai Gáspáré 
volt. A cikkhez csatolt jegyzet szerint szerző egy másik XVII. századi 
latin műhöz kötve érdekes XVII. századi magyar verseket s köztük egy 
Lupul vajdáról szóló, eddig ismeretlen rövid históriás éneket talált. 

Küliigy-Hadügy. 1915. évf. 18. sz. — Földes Artúr: A magyar nyelv 
odisszeája címen a magyar nyelv és stílus fejlődéséről ír Bessenyei kora 
óta napjainkig. 

Magyar Figyelő. 1915. évf. 13. sz. — Lampérth Géza: Baksay Sándor 
A meleghangú nekrológ különösen a nagyvárosiaknak ajánlja a Gyalog-
ösvényt és Szederindákat, hogy a magyar népet megösmerjék. — Pakots 
József: Petőfi harci költeményei. Kardos Albert kis füzetbe gyűjtötte össze 
P. legszebb harci költeményeit. Petőfi géniuszának hódítását jellemzi, hogy 
magasrangú tisztek e költemények német, szerb, román fordításait kérték 
a Petőfi-Társaságtól, hogy az idegen nemzetiségű katonák között szétosszák. 

U. i. 12. sz. — Zilahy Lajos : Gyűjtsük a katonanótákal. Kórházban 
üdülő katonák néhány nótáját jegyezte le. Bakanóták gyűjtésére biztat, 
mert ez «valamelyest kötelesség is a jövendő idők mindent felölelő kró-
nikája számára». 

U. i. 19. sz. — Napiparancs. Hevesi Józsefnek egy verses napiparan-
csát igazítja helyre, melyben Pétervárra küldi katonáinkat a Világosnál 
zsákmányolt zászlókért. — Z.ilahy Lajos : Danolnak a katonák. Bakanótá-
kat közöl. 

Magyar Hirlap. 1915. évf. 266. sz. — Lakatos László: A zsidó cigány 
Ányos Laci nótáit magasztalva, azt írja, hogy a «balatoni szőlők közt, ha 
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valami nagyon magyart akar a paraszt, az ő (t. i. Ányos Laci) dalára 
nyílik szája», s Volhiniában hősiesen harcoló fiaink is az ő magyar nótáit 
dalolják mostanában. 

U. i. 271. sz. •— V. c. : Lövik Károly árvái. Alkalmi cikk. 
U. i. 287. sz. — Lakatos László : Palika. Gábor Andor drámájának 

ismertetése. 
U. i. 300. és 301. sz. — Lyon Lea filmen. Közlemény arról, hogy 

Bródy Sándor e darabját filmro alkalmazva előadják a Mozgóképotthonban. 
(V. ö. Az Újság 302. sz. -— Világ 302. sz. — Magyarország 303. sz. — 
Budapesti Hirlap 302. sz. — Pesti Hirlap 302. sz.) 

U. i. 302. sz. — (n.) : A Tetemrehívás bemutatója címen Arany filmre 
vitt balladája első előadását ismerteti. 

Magyar Izrael 1915. évf. 3—4. sz. — Steinherz Jakab : A háború a 
bibliában címen csoportosítja a bibliának a háborúra vonatkozó adatait. 

Magyar Középiskola. 1915. évf. 7—8. sz. •— Bartha József : Moór Elemér-
nek, a Toldi-monda és német kapcsolatai c. munkáját ismerteti és bírálja. 
(E mű ismertetését L folyóiratunk : 1914. évf. 319. 1.) — Szölgyémy Ferenc : 
Vaszary Kolos emlékének. — Sörös Pongrác : Vaszary Kolos. Nekrológ. 

Magyar Kultúra 1915. évf. 17. sz. — Magyar Ferenc Vargha Gyulának 
a Kisfaludy-Társaság kiadásában megjelent költeményeit ismerteti és mél-
tatja. A Kisfaludy-Társaságnak — úgymond — szerencsés gondolata volt, 
hogy ezt a rejtőző, a népszerűséget nem ostromló poétát jobban megakarja 
ismertetni a közönséggel. Költészetének egyik legnemesebb eleme az a 
mélységes hazafias érzés, amely a legváltozatosabb alakban talál hangot 
verseiben. Szerelmi lírája is tiszta és nemes. Mesterkéletlen,, szép for-
mái, zengzetes magyarsága őszintén azok közül a jó tulajdonságok közül 
valók, amelyek mostanság nem voltak divatosak. 

U. i. 18. sz. — Waller János : A pannonhalmi főapátsági főiskola 
1914/5. évi évkönyvét, — Deák Viktor pedig Brc'dy Sándornak, Lyon Lea 
című új darabját ismerteti. 

U. i. 19. sz. — I f j . Gonda Béla: A magyar írók és a háború. Meg-
jegyzések irodalmi állapotainkról. — B. K. : Szabadkőmivesek a temetőben. 
Bányai Elemér temetésével kapcsolatos reflexiók. —B. K. : Enek a tgömlör-
hajú zsidólányokról•. Észrevételek Szász Zoltánnak a Pesti Hírlapban meg-
jelent cikkére. 

U. i. 20. sz. s—s : Palika. Elitélő bírálat Gábor Andornak a Nem-
zeti Színházban előadott «Palika» c. darabjáról. 

Magyar Nyelv. 1915. évf. 7. sz.— Simái Ötlön: Faludi hatása. Sándor 
Istvánra. (IV.) Az ékesen szóló Faludi mellett a XVIII. század utolsó tize-
deiben még egy vezére támad a lassan gyülekező magyar írói gárdának 
Molnár Jánosban. Faludiban erőteljes egyéni stílus ütközik ki, Molnár 
nyelvének lényege a saját korának írói és népies forrásából merítő köznek 
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sajátságait tükrözi vissza. A Pásztor-Ember című munkája, melynek kelet-
kezéséhez a Nemes Ember és Udvari Ember szolgált legközvetlenebb indító 
okul bibliai történeteknek, meg állat- és növényországi tudnivalóknak, 
végül egyszerű észjáráshoz szabott imádságoknak bőven részletező gyűjte-
ménye. Alig is van benne a címen és Béköszöntésen kívül, ami Faludira 
emlékeztet. Jobban vág a moralista stílushoz Leveleinek (1776.), a nevelés-
ről szóló első magyar könyvek egyikének előadásmódja. A dunántúli nép-
nyelv szókincsének alaposabb kiaknázása ós az irodalomba bevitele Faludj 
törekvésének már továbbfejlődése Molnárnál, kinek ezenkívül a természet, 
tudományi műnyelv törvényes magyarosítása is a legfőbb érdeme. Molnár 
irodalmi szereplése tartalmilag használ többet a nemzet haladásának, 
Faludi pályája inkább ízlését finomítja. Simái Kristófot közmondásainak, 
képeinek, népies hasonlatainak nagy tömege fűzi ez iskolához. Dugonics 
már valósággal dúskál az alacsony népieskedésben, ezért parasztos az elő-
adásmódja. Hogy nincs magyar író, aki annyi közmondást alkalmaz művei-
ben, aki annyi népies szólásmódot szúr párbeszédeibe, mint Dugonics, az 
ismeretes dolog. О az elsősorban pap Faludival és a főképpen tudós Mol. 
nárral szemben túlságosan is népies magyar író. — Szűcsi József : A szín-
pad nyelve és a «Kritikai Lapok.» A rendszeres magyar színi kritika kez-
deményezői gr. Osáky Tivadar, Hazucha és Garay voltak. Eléggé meg nem 
alapozott kritikáik ellen harcot indított Bajza a Kritikai Lapokban (VII. 
31—162. 1.) közzétett Dramaturgiai és logikai leckéiben. Ugyanitt tesz 
kísérletet Bajza a színpadi nyelv szabályozására is. Elvei nem eredetiek, 
Goethe : Begeln für Schauspieler (1803.) с. kis munkájára vihetők vissza. 

U. i. 8. sz. — Melich János : A Gyulafehérvári Glosszák egy helyéről. 
A « Nomzetui nepnech vadulatia» kifejezésben a Nemzetui a. m. nemzette.— 
Simái Ödön : Faludi hatása Sándor Istvánra. (V.) A Faludi megteremtette 
irodalmi iskolának utolsó föllobbanását jelzi Sándor István pályájának kez-
dete és Bévai Miklós eredményekben messzeható, de rövid életű munkás-
ságának utolsó két évtizede. Sáudor a Nemes Ember, Nemes Asszony írás-
módján tanul magyarul. A «Svédi grófné» magyarját úgy kell tekintenünk, 
mint próbálgatását egy még tótos érzékkel gondolkodó és beszélő, de lelkes 
felvidéki magyarnak. A Babenernek Szatíráiban sikerült — talán a gúnyo-
san vágó tartalom meg Bévai kezének segítségével — majdnem hibátlan 
magyarsággal együtt stílbeli Faludi-szerűséget is elérnie ; Sándornak azon-
ban sohasem sikerült nyelvünknek képekben feltáruló szépségét, átvitelek-
ben mélyen járó erejét elsajátítani. Bessenyei élvezhetetlennek találja az 
érzelgős regénynek (Svédi grófné) könnyen folyó hangja helyén a komor 
papi színezetet. Azok között, akiknek prózájában Faludinak még el nem 
mosódott hagyományai könnyen felismerhetők, a nagy Bévai az utolsó, 
akit e stílbeli kapcsolatokon kívül egyéb kötelékek is fűznek ehhez az 
iskolához. Révai a Faludi stílusát akarja bevinni a Magyar Hírmondóba. 
Hogy a magyar hírlapi nyelvben állandóvá nem lett ez az írásmód, annak 
oka Bévainak a szerkesztőségtől való megválása. Ennek az erkölcsi irány-
ban indult hírlapi nyelvnek minden nyoma elvész Szatevaynak sokszor 
céltudatos humorra hajló világi tolla alatt. De Bévainál is érzik későbbi 

к Irodalomtörténet. " 
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műveiben a moralista stílusnak némi megcsappanása. A Nemes Ember 
ritmikusságára emlékeztetnek Révainál a melléknévi kapcsolatok, valamint 
összetételeiből is Faludi nyomában járás érzik ki. Igeneves szerkezetekkel 
is igyekszik tömöríteni írásmódját. Az elevenítő jelzők (mosolygó őrök, 
gőgös pompa stb.) Révainál is megszaporodnak. Általában Révai Miklós 
hív megőrzője, utánzója annak a stílusnak, mely vele együtt megszűnt a 
magyar szépprózának komoly jellegű előadásmódja lenni. — Erdélyi Lajos 
helyreigazítja Alszeghy Zsoltnak a Felvintzi György Comico tragoediája 
«émettem« szavához fűzött magyarázatát. A jelzett szó értelme = ébren. — 
Melich János megrója Hatvani Jánosnak, A Kazinczy-kódex nyelvjárása 
című dolgozatát. (Tudományos műnyelvét kifogásolja.) 

Magyar Nyelvőr. 1915 évf. 7. sz. — Dékáni Kálmán: Nyelvtörténeti 
adatok. Székely István Krónikájának régi magyar szavait ismerteti. — 
Prohászka János Dugonics András Etelkájának Prónai Antaltól sajtó alá 
rendezett iskolai kiadását, — a Reichard Piroskától kiadott Telamon histó-
riáját (Bp. 1909.) és Yasáry Dánielnek, Péczeli Király Imre élete és énekei 
című dolgozatát (Bp. 1907.) ismerteti és bírálja. 

U. i. 8. sz. -— J f j . Székely Károly : Szarvas Gábor nyelvhelyességi 
elvei. (Halálának huszadik évfordulójára, 1915 okt. 12.) A címben írt tétel 
megvilágítása : Szarvas Gábor, műveiből vett idézetek alapján. — Rubinyi 
Mózes : Új nyelvtudományi kézikönyv. Kis-Erős Ferenc : A magyar nyelv 
rendszeresen megvizsgálva a nyelvfilozófia, a finn-ugor összehasonlító, a 
magyar történeti nyelvtan és a magyar nyelvjárástan alapjairól (Kalocsa, 
1915. 603. 1. Ára 10 kor.) c. munkájának rövid méltányló ismertetése. 

Magyar Paedagogia. 1915. évf. 9 sz. — i. s. ismerteti Szelényi Ödön: 
Genersich János (1761—1823.) c. füzetét. — Gyulai Ágost: A háború 
költészete címen ismerteti "Vajda Gyula ilycímü gyűjteményét. 

Magyarország. 1915. évf. 184. sz. — Zuboly címen Kunfi Zsigmond 
visszaemlékezéseit közli. — Kacziány Géza : Amerika Cézárja. Méray-Horváth 
Károly regényének ismertetése. 

U. i. 273. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. 
U. i. 278. sz. — Hírt közöl arról, hogy a székesfőváros tanácsa fel-

kérte a Jókai-szoborbizottságot, hogy keressen a szobornak megfelelő 
helyet, mert a Reviczky-tér nem megfelelő. 

U. i. 282. sz. — P. Ábrahám Ernő : Katonanóták címen háborús dalo-
kat közöl. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. (Folyt.) 

U. i. 289. sz. — Kacziány Géza : Görgei Artúr. Történelmi tanulmány. 
(Folyt.) — h. f . : Palika cimen Gábor Andor drámáját ismerteti. — Móricz 
Pál : Magyar tárogatósok címen ír. 

Múlt És Jövő. 1915. évf. 10. sz. — Lakatos László: A császár Lem-
bergben. Fessier Ignác és II. József császár találkozásának novellisztikus 
leírása. (A szereplők beszélgetése közben Martinovics Ignác is szóba kerül.) 
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Népművelés. 1915. évf. 4. sz. — Keleti: Pedagógia a szépirodalomban. 
Bessenyei Philosophusának egyik jelenetéhez fűz megjegyzéseket. — K. : 
A háború és a kultúra kérdése irodalmunkban. Gyulai Ágostnak a Magyar 
Pedagógiában megjelent tanulmányából összefoglalja egyes szerzők nézeteit. 

U. i. 7—8. sz. — Havadi Barnabás : A magyar filozófiáról. Wundt a 
Die Nationen und ihre Philosophie с. könyvében elemzi, hogy minő saját-
ságokkal nyilatkozik meg az egyes népek jelleme, de magyar filozófiáról 
nem beszél. Eredeti filozofáláshoz nem is volt eddig ösztönzésünk. Hete-
rogén elemekből képződő társadalmunk forrongása okozza, hogy főleg a 
társadalmi élet fejlődése izgatja a művelt magyart, különösen a magyar 
zsidóságot. A magyar filozófiának most észlelhető kialakulásában még sok 
az idegen után való kapkodás és a magunk esze szerint való gondolkodásra 
még neveltetnünk kell. Ebben nagy hivatás vár iskoláinkra, de iskola-
politikusaink közül csak Eötvös József akart eredeti dolgokat próbálni. 
Az ő eszméihez kell visszatérni. — A háború és az irodalom. Gyulai Ágost-
nak a Budapesti Szemlében megjelent tanulmányát ismerteti. — Havadi 
Barnabás : 'Böhm Károly élete és munkássága. Könyvismertetés. 

U. i. 9. sz. — K. : Baksay Sándor. Kéki Lajosnak a Budapesti Szemlé-
ben megjelent cikkét ismerteti. 

Népszava. 1915. évf. 352. sz. — В т . : Gábor Andor : Palika c. új drá-
máját ismerteti, «G. A. emberei jól mozognak a színpadon. Egy-két jelenet, 
szólás, egy-két figura talán fölösleges, de jól megrajzoltak azok, akik oda-
valók.» 

Néptanítók Lapja. 1915. évf. 36. sz. — N. n. : Vaszary Kolos. Nekrológ. 

Nyelvtudományi Közlemények. 1915. évf. 1. sz. — Szinnyei József: 
A Halotti Beszéd olvasásához címen az о betű hangértékéről megállapítja, 
hogy a-nak olvasandó ; a hazoa a. m. «hazává». 

Nyugat. 1915. évf. 18. sz. — Hatvany Lajos: Brödy, a színműíró. 
Bródy jó szándékkal, tiszta nekibuzdulással írta meg a Királyidilleket, 
mégis a közönségnek volt igaza, amidőn ezeket az érdekes lélektani kér-
déseket feszegető, párbeszédes elbeszéléseket nem akarta a színpadon meg-
tűrni. Ezek után egy regényéből dolgozta át a Hófehérkét. A közönség és 
kritika ítélete erről így hangzott : regényíró, nem született színpadi ember. 
Utána készült a Dada. Szeszélyes darabmü, félig triviális, félig költői. 
E darab után Bródynak nemcsak színpadi, hanem általában szépirodalmi 
munkássága is sok évig szünetelt. A Tanítónőben a Dada ellentémáját 
mutatta be. Sikere átcsapott Pestről a külföldre. Majd a Medikust írta meg 
s a medikusok hűvösen fogadták. A Tímár Lizán francia hatáskeresés 
nyomai látszanak. A Timár Liza-féle színpadi müvekből való a legújabb 
Bródy-dráma, a Lyon I^ea is. 

U. i. 19. sz. — Franyó Zoltán: Aage Madelung hadinaplóját ismer-
teti. — Hatvany Lajos : Délibáb-u. 7. címen kritikát ír Hajó Sándor vígjáté-

5* 
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káról. «Megírta — úgymond — az első, igazi, magyar vígjátékot. A ,Délibáb-
utca 7' a komédiaírásnak abból a legjobb fajtájából való, amelynek Molière 
az ősapja.» — Zolnai Béla: Béry Juliannáról, a magyar származású né-
met írónőről közöl cikket. 

U. i. 21. sz. — Schöpflin Aladár: Szívek tolmácsa Az irodalom a 
műveltek irodalma akar lenni, a népet senki sem tanítja meg arra, hogy 
érzését kifejezze szerettei iránt. Mindig elszomorodik, ha paraszt katona 
levelét olvassa. — Fenyő Miksa : Lengyel mezőkön, tábortűz mellett címen 
Gyóni Géza verseit bírálja. — Tóth Árpád Szombati Szabó Istvánnak : 
A halál parkja c. verskötetét ismerteti. — 'Kosztolányi Desső : Gabányi 
címen a nemrég elhúnyt szinész-írót méltatja. — Fenyő Miksa: Palika. 
Gábor Andor ily című drámájának ismertetése. «Azok a drámai jelenetek, 
amelyek felé Gábor Andor az egyes felvonások cselekményét fejleszti, ön-
magukban omolnak össze.» 

Ország Világ. 1915. évf. 38. sz. — N. n. : Nehéz idők. Felszeghy Dezső 
verskötetének ismertetése. 

U. i. 44. sz. — Közli Kisfaludy Károly, Deák Ferenc, Vörösmarty 
Mihály, Garay János síremlékének fényképét. — Miha ismerteti Ivovásznay 
Erzsi verseit. 

U. i. 36. sz. — Közli Eötvös Károly és Hevesi József arcképét s ismer-
teti Hevesi József Vér c. verskötetét. 

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1915. évf . 3 — 4 . sz. — 
Szőts Gyula : Vajda Gyulának, A háború költészete című — a tanulóiíjú= 
ságnak szánt — szemelvény-gyűjteményét ismerteti. 

Pester Lloyd. 1915. évf. 168. sz. —Der Alte vom Berge: Madách und 
der Weltkrieg. A világháború egyes jelenségeire alkalmazott idézetek Az 
Ember Tragédiájából. 

U. i. 287. sz. — Alexander Bernát nekrológot ír Kármán Mórról. 
U. i. 289. sz. — Alexander Bernát bírálja Gábor Andor «Palika» c. 

darabját. «A fiatalok hibája, de a nem-dramatikusoké is, hogy nem biznak 
az első motívumban, melyet alakítanak és hogy a sikert biztosítsák, egy 
másodikat, néha harmadikat is ojtanak belé. Ettől aztán mind elsatnyul. . .» 

Pesti Hirlap. 1915. évf. 247. sz. - Sz. Z.: Lyon Lea. Bródy Sándor 
színdarabjának ismortetése. 

U. i. 261. sz. — N. n. : Gyöngyvirágkisasszony cimen Bajtay Mihály 
operettjéről ír. (V ö. Pesti Napló 1915. évf. 262. sz. — Alkotmány 1915. 
évf. 261. sz.) 

U. i. 268. sz. —Szász Zoltán: Göndörhajú zsidólányok cimen arról ír, 
hogy a magyar nóta újabban szívesen szól a zsidólányról és zsidóasszony-
ról. (V. ö. Élet, 1915. évf. 40. sz.) 

U. i. 280. sz. — A debreceni színház jubileuma. Alkalmi cikk arról, 
hogy 1915 okt. 7-én volt a debreceni színház megnyitásának 50-ik évfor-
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dulója. Az ünnepélyen Csóka Samu h. polgármester emlékbeszéde után 
Kovács Lajos szavalta el Oláh Gábor alkalmi prológját. 

U. i. 289. sz. — Porzsolt Kálmán : Palika címen ismerteti Gábor Andor 
új drámáját. «G. A. abból a téma körből vette drámája anyagát, melyet 
legtalálóbban társadalmi szemétládának lehetne nevezni.» 

U. i. 294. sz. — Szász Zoltán : A költők és a háború. Azzal foglal-
kozik, hogy miért nincs a világháborúnak méltó költője. 

U. i. 299. sz. — Zsolt : Magyar könyvek. Védelmébe veszi a ma-
gyar könyveket a külföldi beözönlés ellen. 

U. i. 305. sz. — Halottak napja címen közli Földes Béla emlék-
beszédét Kossuth Lajos sírjánál. 

Pesti Napló. 1915. évf. 248. sz. — Szini Gyula : A Lyon Lea bemutatója. 
Bródy Sándor darabjának ismertetése. 

U. i. 273. sz. — Lövik Károly árvái. Alkalmi cikk. 
U. i. 276 sz. — Lakatos László : Lövik Károly árvái. A Lovik-örökösök 

érdekében írt cikk. 
U. i. 283. sz. — Főváros és irodalom «A főváros az utolsó 10 évben 

igen keveset, azelőtt éppen semmit sem tett a magyar irodalomért.» — 
N. n. : Jókai müvei filmen. Arról értesít, hogy á Nordisk filmgyár elké-
szíttette a Szegény Gazdagok filmét. 

U. i. 286. sz. — Lakatos László : A koszorúért. Krúdy Gyula írói 
méltatása Torma Cecillel szemben (vonatkozással a fővárosi Ferenc József 
irodalmi díjra). 

U. i. 288. sz. — D. A. : A Népszínház jubileuma. A régi Népszínház 
50 éves jubileumi évfordulója 1915. okt. 15. volt! 

U. i. 290. sz. N. n. : Simon Judit a fűmen címen arról ír, hogy Mérei 
Adolf Kiss József ez ismert költeményét átdolgozta filmre. —- Cs. A. : 
Magyar napilap Berlinben címen arról ad hírt, hogy a berlini Magyar 
Egyesület magyarnyelvű napilapot ad ki. — Szini Gyula : Palika címen 
ismerteti Gábor Andor drámáját. Alapjában elhibázott darabnak tartja a 
,Paliká'-t. «Palika szemét moral-insanityben szenvedő apja nyitja föl.» — 
B. L. : Könyvek közt. «Még mindig az erős és markáns formájú és köny-
nyen felfogható írások számíthatnak csak népszerűségre.» — Móricz Pál: 
Magyar bohémek. Tiszamenti író és művészemberekről szóló tárcaszerű cikk. 

U. i. 301. sz. — Arany János : Tetemrehívás c. balladája filmen. Köz-
lemény arról, hogy Arany fenti balladája filmre alkalmazva előadatott az 
Apolló mozgószínházban. (V. ö. Az Újság 303. sz.) 

U. i. 304. sz. — Radó István : Lyon Lea címen ismerteti Bródy Sándor 
filmre vitt darabját. 

Protestáns Egyházi És Iskolai Lap. 1915. évf. 40. sz . — Apróságok 
dr. Baksay Sándor püspök életéből. Baksay Sándor Vargha Gyulához in-
tézett (1895. XII. 30. — 1896. II. 19. — 1901. XII. 26. — 1904. VIII. 21. — 
1908. I. 10. — 1909. XII . 20. — 1910. III . 22. — 1912. XII. 29-én kelt) 
nyolc levelének közlése. Az 1910 márc. 22-én kelt levélhez Baksay mellé-
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kelte Szász Károlynak 1863 jún. 16-án kelt «Búcsúzás» című versét, melyet 
a költő akkor írt, mikor a knnszentmiklósi papságtól megvált. 

Protestáns Szemle. 1915. évf. 7. sz. — Vásárhelyi József : Vázlatok 
Baksay Sándor írói arcképéhez. Baksay írói termését könnyű számbavenni : 
kevés kötetre rúg az egész. Tárgyválasztása nem változatos. Falusi magyarja 
kálvinista magyar. Bármily elmélyedéssel rajzolja is írónk a maga kedves 
magyar kálvinista fajtáját, elfogultnak még sem mondható. Ép úgy meg-
látja fajának hibáit, mint erényeit. Baksay valóban népies író. Innen van 
szűklátókörűsége, mely olykor valami előkelő dilettantizmus látszatát kelti : 
a maga gyönyörűségére Írogató literary gentleman dilettantizmusa ez" 
Baksay Sándor a magyar próza történetében azt a helyet foglalja el, amely 
Arany Jánost a magyar verselésben megilleti. Prózájára a stílus két arany-
könyve : Homeros és a Biblia hatottak leginkább. írói munkásságának 
koronája : a Dáma című «történeti körképe.» Tehetségének egyik legerő-
sebb oldala : a humor. Kendkívül plasztikus ez a humor. Ebből következik 
jellemrajzoló ereje. Tehetsége alkalmasabb az epizódokra, mint a nagy 
koncepciókra. 

U. i. 8. sz. — ri. : Patay Pálnak, Székács Józsefről írt doktori érteke-
zését ismerteti ós bírálja. 

Religio. 1915. évf. 6. sz. — Mátrai Győző behatóan ismerteti Haiczl 
Kálmánnak A garamszentbenedeki apátság története c. művét. 

U. i. 7. sz. — Hadzsega Gyula: Pázmány az orthodoxokról. Össze-
állítja Pázmány munkáiból a görögkeletiokkel polemizáló helyeket. 

Sárospataki Református Lapok. 1915. évf . 40. sz. — Rádai Ráday Pál 
címen ismerteti Gorzó Gellért ily című könyvét. (E mű ismertetését L 
folyóiratunk 1915. évf. 318. 1.) 

Századok. 1915. évf. 7—8. sz. — Müller Frigyes : A nagyobb Gellért-
legenda keletkezései és forrásai. Madzsar Imre a Századok 1913. évi szep-
temberi füzetében «éles bírálatban részesítette» szerzőnek ugyancsak a 
Századok 1913. évi májusi és júniusi füzetében megjelent «A nagyobb 
Gellórtlegenda és forrásai» című értekezését. Jelen cikk az említett bírálat 
kifogásaira válaszolva ezzel végződik : «Megelégszem azon nyugodt lelki-
ismerettel, hogy az új nézőpont ellen, mely alá a Gellértlegenda keletke-
zését állítottam, a kritika egyetlenegy tényeken alapuló érvet sem tudott 
felhozni.» (V. ö. e tárgyra vonatkozólag még folyóiratszemléket. Irodalom-
történet. 1913. évf. 492., 546. 1.) — Závodszky Levente : Márki Sándornak, 
Dózsa György, — Csánki Dénes : Szendrei Jánosnak és Szentiványi Gyulá-
nak, Magyar képzőművészet lexikona, — Keller Imre : Császár Mihály-
nak, Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme, — 
Weber Artúr : Gragger Bóbertnek, Geschichte der deutschen Literatur in 
Ungarn című munkáját ismerteti és bírálja. (Utóbbi mű ismertetését 1. 
folyóiratunk 1915. évf. 155. 1.) — N. n. : Vaszary Kolos. Bövid nekrológ.— 
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A Folyóiratszemlében folyóiratunk szeptember—októberi száma három 
cikkének említése. 

Természettudományi Közlöny. 1915. évf . 13., 14. sz. — Id. Entz G. : Meg-
emlékezés Bugát Pálról. 

Theologiai Szaklap. 1915. évf. 3—4. sz. — Kovács Sándor: Baksay 
Sándor. Nekrológ. — Zoványi Jenő ismerteti Révész Imre : Dévai Biró 
Mátyás tanításai c. könyvét. (L. folyóiratunk : 1916 .évf. 39. 1.) 

Tolnai Világlap. 1915. évf. 23. sz. — Közli Gabányi Árpád fényképét. 

Történeti Szemle. 1915. évf. 4. sz. — Weher Arthur. Kurucgúnyoló 
német költemény 1705-ből címen a Nemzeti Múzeum kézirattárából egy 
német paskvillt közöl, mely 1705-ben Sopron ostroma alkalmával keletke-
zett. (Encomia Rakoczianorum a Soproniensibus procusa sub titulo : Der 
Schelmen Diebs-Rebellen schönes Lob.) 

Uj Idők. 1915. évf. 45. sz. — N. п. : Voinovich Gézának, Madách Imre 
ós Az ember tragédiája c. tanulmányát, — továbbá Falu Tamásnak Padok 
zenéje c. verskötetét ismerteti. 

U. i. 40. sz. — Két felvétel Bányai Elemér temetéséről. 
U. i. 41. sz. — Közli Gerely József, elhunyt író arcképét s felvételeket 

Bródy Sándor Lyon Lea с. darabjából. 
U. г. 42. sz. — Dalolnak a katonák címen, Zilahi Lajos gyűjtése nyo-

mán, háborús katonadalokat közöl. — Lengyel Menyhért : l'j regényünk. 
Csathó Kálmán : A varjú a toronyórán c. regényének ismertetése. 

Uj Nemzedék. 1915. évf. 41. sz. — M. I. : Magyar háborús irodalom. 
Panaszkodik, hogy publicisztikai irodalmunk alig foglalkozik a háborúnak 
speciális magyar kérdéseivel. «Megdöbbentő, hogy a magyar közgondolko-
zás vezető elméit ilyen kevéssé érintették és termékenyítették meg a mi 
külön nemzeti gondjaink. Úgy látszik, a háború szörnyű megrázkódtatásai 
és tanulságai se változtatták meg azt a magyar felfogást, hogy minek az 
a sok beszéd és az a sok irkálás, majd megtudjuk a németektől vagy az 
osztrákoktól azt is, hogy mi is hát a mi véleményünk a háborúról.» 

Uránia. 1915. évf. 10. sz. — ly : Madách Imre és Az ember tragédiája 
címen Voinovich Géza könyvét ismerteti és bírálja. «Е remekműnek — 
úgymond — minden tekintetben méltó magyarázója akadt Voinovichban, 
akiben filozófiai mélység és irodalmi ismeret, választékos ízlés és nyelv-
művészet a legszerencsésebli összhangban egyesülnek.» — Kardos Lajos: 
Petőfi kapitánya. Szerző Riodl Szende «Kalauz»-ának 1864. évfolyamából 
közli Remellay Gusztávnak Petőfi egykori kapitányának, Illits Györgyre 
vonatkozó följegyzését. (Ferenczi Zoltán Petőfi életrajzában nincs megem-
lítve a költő századparancsnokának neve.) 
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Vasárnapi lljság. 1915. évf. 33. sz. — N. п.: Az «Abafi» tanítványa. 
Tesla Miklós, a horvátországi származású jeles elektrotechnikus az ame-
rikai Scientific Américain с. folyóiratban, visszaemlékezései során azt is 
közli velünk, hogy «hét vagy nyolc éves lehetett, mikor olvasta a Jósika 
Abafi c. regényét szerb fordításban. Wallace Ben Húrjához hasonló tanul-
ság van e regényben.» Az irodalom erkölcsi nevelő hatásának jeles pél-
dája Teslának e vallomása. 

U. г. 39. sz. - Fénykép Bányai Elemér temetéséről. 
U. i. 40. sz. — Schöpflin Aladár : Beöthy Zsolt. Abból az alkalomból, 

hogy a jeles tudós és író a biidapesti egyetem rektora lett, szerző egyebek 
közt így ír róla : «Beöthynél nagyobb része nem volt senkinek sem a 
müveit magyar társadalom irodalmi és kulturális közvéleménye alakításá-
ban és tartalommal való megtöltésében.» 

U. i. 41. sz. — N. n. : Zrínyi Miklós a hadviselésről. Zr. hadtudományi 
munkáit ismerteti. 

Világ. 1915. évf. 247. sz. — Kosztolányi Dezső Barta Lajosnak Egy-
szerű szívek c. novellás kötetét ismerteti. 

U. i. 269. sz. — A Martinovics-páholy Bányai Elemér sírjánál. Jászi 
Oszkár beszéde В. E. sírjánál. 

U. i. 272. sz. - N. il. : A hálás utókor címen Lövik Károly özvegye 
és árvái érdekében ír. 

II. i. -73. sz. — Déri Imre : A háborús könyvpiac. Alkalmi tárca. 
U. i. 2S5. sz. — Hír arról, hogy Kiss József anyjának sírját megtalál-

ták a rimaszombati temetőben. 
U. i. 289. sz. — Ady Endre levelét közli Móricz Zsigmondhoz «Dunán-

túli»-nak, a Budapesti Hírlapban megjelent támadása alkalmából. — Koszto-
lányi Dezső : Palika címen Gábor Andor új darabját ismerteti. « A dráma 
aránytalan, bőbeszédű, kissé zsúfolt és kissé kigondolt társadalmi színművé 
vált.» — Jászi Oszkár: Az elnémult felekezet címen Rákosi Jenővel pole-
mizál s védelmébe veszi a «nyugatosokat.» «Nem némult el a felekezet. 
Egy egész csomó dal hangzott fel e tájról, a háború felfordulásai által 
inspirált kedélyhangulatok kifejezéseként, köztük 4—5 olyan is, mely 
mellett a jövő irodalomtörténésze meghatott lélekkel fog megállani.» 

U. i. 291. sz.— Magyar Lajos: A háború költői. A doberdói fensíkon 
harcoló Szathmáry Nagy Ferenc háborús verseit közli és ismerteti. — 
Mariay Ödön: Tiszántúli levele Dunántúlinak. «Dunántúli»-nak a Buda-
pesti Hírlapban Adyt és felekezetét támadó cikkével polemizál. 

Zsidó Szemle. 1915. évf. 8—9. sz. — Judaeus : «Fekete foltok a Fehér 
Könyvben» címen Bródy Sándor könyvéről ír. 
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Társasági ügyek. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1915 október 
23-án választmányi ülést tartott. 

Beöthy Zsolt elnöklete alatt jelen voltak : Alszeghy Zsolt, Ágner 
Lajos, Baros Gyula, Császár Elemér, Gragger Bóbert, Hegedűs István, 
Négyesy László, Német Károly, Pais Dezső, Badó Antal, Szász Károly, 
Szinnyei Ferenc, Tolnai Vilmos, Versényi György, Vértesy Jenő, Zlinszky 
Aladár, Zolnai Béla vál. tagok. Jegyző : Ivéki Lajos. 

1. Elnök a gyűlést megnyitja. Jegyző jelenti, hogy választmányunk 
nagynevű tagja, Baksay Sándor a nyár folyamán elhalt s temetésén az 
elnök úr képviselte Társaságunkat is. A választmány mély megilletődéssel, 
őszinte gyásszal veszi tudomásul a jelentést s gyászának jegyzőkönyvileg 
is kifejezést ad. 

Jegyző jelenti továbbá, hogy tagjaink sorából hősi halált haltak 
Dobóczky Pál, Filipecz Ferenc és Isoz de Chateaux ~P.mil s elhalt Berki 
Miklós. A választmány büszke fájdalommal őrzi hős tagtársaink dicső 
emlékét s fájdalmas tudomásul veszi a jegyző jelentését. 

2. Jegyző jelenti, hogy dr. Battlay Géza, ügyvéd (Budapest) alapító-
tagjaink sorába lépett. Örvendetes tudomásul van s a választmány őszinte 
köszönetet mond az alapítványért az új alapító-tagnak. 

3. Jegyző jelentése alapján a Társaság rendes tagjául választattak : 
dr. Horváth Cyrill, egyet. m. tanár, főreálisk. igazgató (aj. Baros Gyula), 
Bereczky László, kir. járásbiró, Ökörmező ; Kádár Titusz, bencés tanár, 
Kőszeg, Krusché Emil, bölcsészethallgató, Budapest (aj. a jegyző) s Kirchner 
Gyula, tanárjelölt, Berzéte (aj. Ágner Lajos). 

4. Jegyző jelenti, hogy 2000 kor. államsegélyt fölvett s átszolgáltatta 
a pénztárosnak. A választmány hálás köszönetet mond Szász Károly al-
elnök úrnak kérésünk szíves támogatásáért. 

5. Pénztáros jelentést tesz a Társaság vagyoni állapotáról. Eszerint be-
vétel 9899-06 K; kiadás 7877-25 K; pénztári maradvány 2021-81K. Tudomásul 
van. Egyszersmind fölhatalmazást kér a pénztáros, hogy utolsó hadiköl-
csön-jegyzésünk óta befolyt 500 kor. alapítványi összeget hadikölcsönbe 
fektethesse be. A választmány a legnagyobb készséggel adja hozzájáru-
lását. 

6. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Versényi György és Vértesy 
Jenő vál. tagokat kéri föl s az ülést bezárja. 
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A választmányi ülést felolvasó ülés előzte meg. Tárgysora a követ-
kező volt : 

1. Hegedűs István : Kendi Anna históriája. 
2. Pittrof Pál : Degré Alajos és egy ismeretlen drámája. 

Magyar [rók élete és munkái. A M. Tud. Akadémia elhatározta, hogy 
a «Magyar írók élete és munkái» című nagyszabású életrajzi vállalatot, 
melyet az Akadémia megbízásából néhai Szinnyei József nemzeti múzeumi 
igazgató készített s melynek megjelenése egy negyed századot vett igénybe, 
tovább folytatja s a folytatás elkészítésével dr. Gulyás Pál egyetemi 
magántanár, nemzeti múzeumi könyvtárőrt bízta meg. A kiegészítő soro-
zat első sorban a szépirodalom, hírlapirodalom élő munkásait s a tudomá-
nyos és gyakorlati élet tollforgató, irodalmilag is működő egyéneit fogja 
felölelni, akik még vagy egyáltalán nem kerültek a Szinnyei-féle lexikonba, 
vagy akiknek e vállalatban megjelent életrajza kiegészítésre szorul. E fel-
adat minél tökéletesebb megoldása első sorban az írók saját közreműkö-
désétől függvén, a M. Tud. Akadémia főtitkári hivatala felkéri nemzetünk 
minden irodalmi téren is működő tagját, hogy életrajzi adatait és irodalmi 
működésének jegyzékét közvetlenül a szerkesztő címére (Budapest, VIII., 
Magyar Nemzeti Múzeum) beküldeni szíveskedjék. Az önéletrajznak ki kell 
terjeszkednie az író születése pontos idejétől és helyétől kezdve minden 
fontosabb külső eseményre, közéleti tevékenységének minden főbb mozza-
natára és esetleg azokra a belső élményekre is, melyek irodalmi műkö-
désére hatással voltak. Az irodalmi munkásságot illetőleg fol kell sorolni, 
hogy mely hírlapokba, mely években, minő minőségben (pl. belső munka-
társ) s minő tárgyakról (pl. vezércikkek) í r tak; a bel- és külföldi tudo-
mányos és szakfolyóiratokban közölt főbb cikkek címe az egyes folyóira-
tok címei alatt évrendben sorolandó fel, s ugyancsak évrendben sorolandó 
fel az önálló kötet vagy füzet alakjában megjelent eredeti és fordított, 
magyar vagy idegen nyelvű művek címe, a megjelenés helye és éve fel-
tüntetésével (pl. Budapest, 1908.). Végül a szerzőnek egyes folyóiratokban 
vagy lapokban használt álnevei- ós betűjegyeinek felsorolása. 

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 . 

Komáromi Kalendárium. Magyar- és erdélyországi új és ó kalendárium, 
Krisztus urunk születése utáni 1916. szökő esztendőre, mely 366 napból 
áll. 211-ik évfolyam. Komárom. Jókai-könyvnyomda r. t. kiadása. Ara 
50 fillér. 

A dr. Baranyay Józseftől szerkesztett és Faragó Sándor képeivel dí-
szített naptárban a következő érdekes cikkek olvashatók : Beöthy Zsolt : 
A komáromi kalendárium (Előszó.). — Zilahy Lajos : Meghalt a hadnagy 
úr (Vers.). — Takáts Sándor : A komáromi péntekösök (azokat nevezték 
így, akikre a büntetést pénteken mérték ki). — Alapi Gyula : Ki volt az 
« Aranyember :'» Jókai e regényhősét a valóságban Domonkos Jánosnak 
hívták ; dúsgazdag komáromi gabonakereskedő volt s 1833-ban, 63 éves 
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korában halt meg Komáromban. Háza a mai Jókai-u. 22. sz. a. volt. —-
Zilahy Lajos : Katonatemetés (Vers.). — Zulawski Andor : A komáromi 
12. gyalogezred története. — Tuba Károly : Levéltöredék (Vers,). — Kiss 
Gyula: Fogy az ezüstgomb. — Tomanéczy József: Háborús széljegyze-
tek. —• Kádár Imre : Két levél (Vers.). — Baranyay József: A nagy-
megyeri boszorkányok. Végül megemlítjük, hogy e kiadvány tiszta jöve-
delmét a naptár kiadótulajdonosa a komárommegyei rokkant katonák és a 
komáromi Vöröskereszt-egylet javára fordítja. 

V. M. 

Magyar irodalomtörténeti tárgyú cikkek az 1914 5. évi középiskolai érte-
sítőkben. Az első háborús esztendőben kevesebb a programmértekezések 
száma, mint az előző években. Az értesítők tartalmuk tekintetében általá-
ban a háború hatása alatt állanak. Az irodalommal foglalkozó tanulmá-
nyok is többnyire a háborús vonatkozásokat keresik, de azért akadnak 
egyéb tárgyúak is. Bégi irodalmunkkal foglalkozik 

Horváth Cyrill : Három középkori versezet c. értekezése. (A budapesti 
VIII. ker. főreálisk. é. 1915. 1—14. 1.) Szerző megállapítja, hogy a «Mátyást 
mostan választotta» kezdetű dal szerzője : Benczédi Székely István. Az 
«О dicsőséges szent jobb kéz» kezdetű dalra vonatkozólag Harsányi István 
véleményét tartja helyesnek, mely szerint (Bartalissal szemben) az állítólag 
1484-ból való ének nem alkalmas arra, hogy a középkori magyar verses 
emlékek közé soroztassék ; mert : a) a forrásokban semmi nyoma, hogy 
1484-ben Nürnbergben Szent István király jobbját dicsőítő éneket nyo-
mattak volna, b) Bartalis soha senkinek sem mutatta meg a tőle említett 
régi nyomtatványt, sőt a maga igazolása helyett teljességgel hallgatásba 
burkolózott, c) Az ének nemcsak a régi kéziratos gyűjteményekben nem 
fordul elő, de a Cantus Catholici kiadásaiban is merőben ismeretlen. — 
A Keszthelyi-kódex mai 437—438. és 451. lapján «Qui habitat in auditorio 
altissimi» с. a. a 90/91. zsoltárnak verses parafrázisa olvasható. Az ismert 
szövegnek kezdősorai a következők : «Az ky Wethy Seghedelmet». Toldy F. 
a versezetet mint középkori fordítást közölte ; Szilády Áron annak a 
nézetnek adott kifejezést, hogy a mű későbbi korból ered. Volf György, 
úgy látszik, elfogadta Szilády véleményét. Boros Alán és Vargha Dámján 
megjegyzései azonban mintha nem állnának meg. A verses zsoltár kétség-
kívül utólag járult a kódexhez. Az is bizonyos, hogy a versezet hellyel-
közzel eltérő szöveggel megvan Bornemissza Énekes könyvében, de meg-
van a váradi prot. énekeskönyvben és a Szegedi Gergelyében is, ennél-
fogva protestáns eredete nem tartozik a lehetetlenségek közé. A verses 
dolgozatnak a karaktere tagadhatatlanul protestáns. A szabad fordítások, 
parafrázis divatát a protestantizmus honosítja meg irodalmunkban. — 
A Zsoltár c. ének is protestáns termék. A betoldások is a héber zsoltár 
szövegének modern, teológiai magyarázatai. A betoldott szólások egytől-
egyig a protestantizmus ismert jelszavai. A Keszthelyi-kódex verses zsol-
tárát, tehát csakis protestáns ember írhatta. Verselése miatt sem kellett 
volna a középkori emlékek közé sorozni, hanem a Szegedy Gergelyek és 
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Huszár Gálok idejébe, melynek nemcsak szellemét, hanem technikáját is 
szembeszökő módon tükrözteti. 

Vékony István : Koháry István gróf élete c. dolgozatában (A kecskeméti 
r. k. főgimn é. 1915. 1—72.1.) tekintettel volt a kecskeméti kegyesrendi társas-
ház és gimnázium alapítására is. Hősét ama mozgalmas korba beállítva 
méltatja, amelynek egyik szereplő alakja volt. Hogy politikai meggyőző-
dését és pártállását kellőképen megvilágítsa, nevezetesebb mozzanataiban 
azokat a harcokat és küzdelmeket is érinti, amelyekkel élete szoros kap-
csolatban van. Külön fejezetet szentel Koháry egyéniségének s őt, mint a 
kecskeméti kegyesrendi társasház és gimnázium alapítóját is jellemzi. 
A szükséges anyagot a Koháryról és koráról szóló irodalmon kívül a 
rendi és a kecskeméti házi levéltár adatai szolgáltatták. A tanulmány főbb 
fejezetei a következők : I. Koháry István élete születésétől Fülek elestéig. 
II. Rabságától haláláig. III . Jelleme. Koháry és a kegyes tanítórend, a 
társasház és iskola alapítása. Függelékben a kecskeméti rendház alapító-
levelének másolata is olvasható. 

Sörös Pongrác : Guzmics Izidor az 1832—36-iki országgyűlésen. 
(A pannonhalmi főapátsági főiskola é. 1915. 90—107. 1.) Az értekezés 
Guzmicsot, az országgyűlésen mint a pannonhalmi főapátsági szentszék 
függetlenségének erélyes védelmezőjét mutatja be. — Strommer Viktor : 
Guzmics Izidor, mint teológus. (U. o. 161- 228. 1.) A mult évi értesítő-
ben megkezdett tanulmány folytatása. 

H. Fekete Péter : Arany János bécsi útja. (Nagyszalontai közs. polg. 
leányisk. é. 1915. 3—8. 1.) 1913 nyarán Szabó Károly, derecskei jegyző Nagy-
szalonta községnek ajándékozott egy kis füzetet. E füzetke Arany bécsi 
utazásával ismertet meg bennünket. Arany 1843 aug. 19-én indult el 
Szalontáról Derecskére. Bécsi útját oda-vissza kocsin és gőzhajón tette 
meg ; aug. 23-án Pestre érkezik. I t t négy napig időzött két útitársával, 
kik közül az egyik Váry ügyvéd volt. 26-án váltják meg a gőzhajóra a 
jegyet Pozsonyig s 27-én reggel indulnak Pestről. Ez az út egy egész 
napot vett igénybe. Pozsonyban két napot töltenek. 30-án már Bécsben 
vannak. Pestről az út 39 frt 60 krajcárba került. Bécsben nem egészen 
öt napot töltenek, közben kimennek Schönbrunnba is. Szeptember 3-án 
indulnak hajón haza Bécsből. Szept. 8-án Arany már családja körében 
volt. Miért járt Arany Pesten és Bécsben ? Erre vonatkozólag Ercsey 
Sándor, Arany sógora és életírója tájékoztathat bennünket, aki azt mondja, 
hogy Szalontán a 40-es években is voltak ú. n. kolomposok, akik a városra 
erőszakolt földesúr, hg. Eszterházy és a város közt folyó perben s annak 
sürgetésében vezető szerepet vittek s ecélból Pestre, sőt Bécsbe is fölutaz-
gattak s az ily sürgetésekben néha a városi jegyzőnek is részt kellett 
vennie. Nagyon valószínű tehát, hogy Arany utazása is e perrel füg-
gött össze. 

Osváth Gedeon : Petőfi és az aszódi gimnázium. (Az aszódi gimnázium é. 
1915.1—22.1.) Petőfi Aszódról indult el tüneményes pályafutására. A nagy 
költő az aszódi iskola falai közt ébredt első szerelmi öntudatra. Ennek 
emlékét őrzi a másfélszázados gimnázium falán elhelyezett márványemlék-
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tábla felirata (Csengey Gusztávtól). Petőfi emléke kötelezte az aszódiakat, 
hogy a Petőfi nevet, mint a gimnázium gazdag örökségét hivatalosan is 
birtokba vegyék. It t kezdett verseket csinálni, itt lett először szerelmes, 
itt akart először szinész lenni. Petőfi lelke három éven át az aszódi gim-
názium falai közt telik meg gazdag tartalommal. Szépen fejtegette ezt 
Gyulai Pál is az 1875 május 26-án tartott gimnáziumi ünnepélyen. 

Kovács Antal : Petőfi, a filozófus. (A nagykanizsai r. k. főgimn. é. 1915. 
1 — 22. 1.) Petőfi dalaiban filozofál, filozófiai dalokat ír. Petőfi filozófiai dalai 
saját egyéniségének tükrözői lévén, kizárólag a maga eszméit szólaltatja 
meg. Lelki hangulata : a pesszimizmus. A lángész öntudata él lelkében, de a 
kortársak nem hajlandók lángesze alkotásaiért a költői dicsőség koszorúját 
homlokára fonni, hogy ezzel boldoggá tegyék. Másodsorban viszonzatlan 
szerelme (Mednyánszky Berta 1) borítja kedélyére a világgyűlölet sötét 
fátylát. Harmadsorban az a csalódás sötétítette el kedélyének látóhatá-
rát, mely barátai részéről érte. Yégre negyedsorban keserűvé tették lelkét 
azok a sorscsapások, melyek szülőit is, magát is anyagilag sújtották. 
Petőfi tehát a világfájdalmat nem mint mástól eltanult életfelfogást énekli 
meg, hanem mint tényleg átélt valóságot. A magány lett lelkének legjobb 
barátja Szalkszentmártonban s itt jöttek létre keble sötét hangulatából 
azok a fényes filozófiai dalok, melyek Felhők c. alatt hirdetik írójuk igazi 
bölcselkedő természetét. A világ és én c. költeményből teljes erővel tör ki 
lelkéből az emberek utálata. Minthogy az embert aljasnak látja, fájdalma-
san kérdi önmagától : Miért vagyok én a világon ? Egyáltalán mi az 
ember a világon ? Mi az élet ? Mi a világ s mi az élet célja ? Petőfi 
filozófiája ebben a magasan szárnyaló költeményben csak a kérdések fel-
tevéséig ért el, de a választ azokra nem adta meg. A lelketlen világ nem 
érdemli meg, hogy éljen, megérett a pusztulásra ; a földnek egy bujdosó 
üstökös által való elpusztítása az ő elméjében is fölmerült. Más véget is jósol 
a világnak, t. i. a megdermedést. (Ugyanerre a sorsra jut tat ja Madách a földet 
az Ember Tragédiája 14. színében.) Sőt egy egész Schoppenhauer-ízű magya-
rázattal a világot csak álomnak, látszatnak mondja. Petőfi utálta a világot, 

-míg keble a csapásoktól sajgott, de visszatért nyomban világszeretete, amint a 
kedélyi nyomorúság megszűnt. Kedélyi pesszimizmusa lassanként politikai 
optimizmussá változik át, mely arra sarkalja őt, hogy magát áldozatul 
igérje oda a szabadságért. Fölveti a kérdést, hogy a szerelmen kívül mi 
teszi még széppé is, meg keserűvé is az életet ? A barátság. A barátság 
az ő szemében olyan elenyésző, illanó, mint a füst ! A hír, a dicsőség 
boldogít, de a valódi hírességnek legigazibb mértéke az idő. Van-e remény 
arra, hogy az ember i t t a földön boldog legyen ? «Míg az ember boldog 
nem volt, addig meg nem halhat» — mondja a Bolond Istókban. Mi 
lesz a halál után a test és lélek viszonyával ? « Halhatatlan a lélek, 
hiszem, de más világba nem megy át, csak itt lenn a földön marad, a 
földön él és vándorol.» Petőfi lelkét tehát az egész emberiség közkincsé-
hez tartozó gondolatok is foglalkoztatták s amit ezekről, mint átérzett 
meggyőződést magában kialakított, nem habozott azt dalokba foglalni. 
Ezáltal a világirodalom filozófusköltői közé emelkedett. 
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Kemechey L. Jókai — a világháborúról. (A munkácsi főgimn. é. 1915. 
38—40. 1.) E dolgozat szerint Jókai A jövő század regénye c. művében 
lelki szemei előtt elvonulni látta a népek mai tusáját. 

Vézner Károly : Háború és irodalom c. (A szegedi kegyesrendi főgim-
názium Értesítője 1915. 77—87.) értekezésében megállapítja, hogy a háború 
nem jelentheti az irodalom halálát. Kétségtelen, hogy a háború teremt iro-
dalmat, még pedig újat, mely magán viseli az idők nagy rázkódtatásait. 
Érthetetlen, hogy nálunk miért lett oly halálos csend a költészet berkei-
ben. A katonanóták nem újak ; vagy régi versek új színnel való áthúzásai, 
vagy pedig kesergő dalok. Gyóni Géza przemysli verseiből Balassa Bálint 
lelkes költészete érzik. Szomorú tény, hogy az utóbbi időkben a hazafias 
költők nemes nemzetsége kipusztult. Most elnémultak a múzsák, mert nem 
voltak, nincsenek igazi tehetségek. Ez az egyik ok; a másik, hogy a béke 
kényelmes nyugalmában új emberek jelentek meg az irodalomban, akik-
nek forradalmi hitvallásuk volt s fel akarták áldozni az irodalom szent 
múltját a bizonytalan jövőért. Az irodalom új harcosai Párisból jöttek, s 
a kozmopolitizmust tették bálványukká. Nemcsak a lírai költészet, de a 
szépirodalom egyéb ágai, pl. a dráma is a naturalizmus vérkultuszában 
tobzódik. Altalános volt a meggyőződés, hogy csak tisztító vihar tudná 
letördelni az irodalom otromba hajtásait. A vihar megérkezett. Elnémultak 
a költők . . . Milyen lesz a jövő irodalma ? Ezt ma még nem lehet bizto-
san megállapítani. De konstatálni lehet, hogy a magyarság minden erénye 
diadalmasan fölragyogott a nagy háború idején. Megismertük önmagunkat 
s éleeebben domborodik ki faji voltunk, magyarságunk. Nem rajongunk 
többé idegen hatásokért. Az irodalom a való élet hű tükre kell hogy 
legyen, anélkül, hogy a naturalizmus csupasz szókimondásába merülne_ 
A háború gazdagítani fogja irodalmunk tartalmát is. A nyugatosok üres 
formalizmusban tetszelegtek maguknak. 

Horváth György : Széljegyzetek háborús költészetünkről (A keszthelyi 
r. k. főgimn. é. 1915. 1—32. 1.) címen a világháború költői nyomainak saját-
ságaira akar futó pillantást vetni. Melyik műformája virágzik a költészetnek ? 
A líra. Költőink még meg sem pengették lantjukat ; a nép egyszerű fia 
előszedi a régi nótalomtárból a katonadalokat, átidomítja, alkalmazza a 
jelenhez. Csakhamar önálló énekesek is akadnak. Kivétel nélkül a katona-
életről, s hadi eseményekről dalolnak. Lelkesedés, idegengyűlölet s hagyo-
mányos királyhűség hullámzik soraikban. Szinte kasztokra különül a baka, 
a huszár, a honvéd a költői Rajtában és Előrében. Máskor meg a hazai 
hangok az egyetemessel kapcsolódnak, mint a «Beizentem a varsói bírónak» 
c. dalban. Olykor a humor is felcsendül dalaikban, mint a «Háborúba járok 
Szerbiába» kezdetű dalban. Lángoló faj- és hazaszeretet, király hűség, tisz-
telet, vezérek imádása, szülőhelyi büszkeség, szenvedélyes, elbizakodó, 
gúnyos gyűlölet tombol az érzések világában. Szerető édes anyja, babája 
is gyakran jut eszébe a dalolónak. («Sírhat eleget az az édes anya», «Édes 
anyám jöjjön el Galíciába»). A szerelmi dalok hol jókedvűen, hol szinte 
kacérkodó hangon szólnak ; majd vigasztaló ajakkal, de sokszor kesergőn 
énekelnek rózsájukról. («Tizes honvéd add ide a babádat», «Sátorkaróm ki 
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van verve«.) Ez a népköltészet igazi faji költészet, a magyarság nagy 
lelkesedése, a nép fiának őszinte megnyilatkozása. A műköltészetben azon-
ban alig akad hang, mely kifejezné a magyarság lelkét. Egyebek közt 
Kosztolányi Dezsőnek kedves verse emelkedik ki «Öcsém» címmel, az öccsé-
ről, ki a szerb hegyeken Ferenc József bakája. Babits Mihály : Miatyánkja 
is nagy feltűnést keltett. Szépirodalmi lapjaink és napi újságjaink versei-
nek jellemvonása : az alkalmiság. A többi költők közt talán Koboz dalol 
legrajongóbban. Szabolcska Mihály egyénisége a pátosz hangján szólal 
meg («Ének a csatatéren»), Jakab Ödön is adózott egy-két lelkes dallal a 
háborúnak. Kiss József énekei szintén figyelemreméltók. («Sirályok az 
északi tengeren».) Farkas Imre, Lampérth Géza, Váradi Antal, Móra Ferenc 
és Ábrányi is írtak háborús vonatkozású verseket. Igazi katonaköltőink : 
"Szepesy László és Gyóni (Áchim) Géza. Egész háborús költészetünk leg-
szebb termékeit Gyóni a körülzárt Przemyslből írta : «Lengyel mezőkön, 
tábortűz mellett.» Egy pár mélyérzésű, szép költemény olvasható e füzet-
ben. Szepesy Lászlónak két kötete is jelent meg : «Virágos vonattól a 
vöröskeresztesig» és «Katonaversek» címen. Nem oly feltűnőek, mint a 
Gyónié, de van egy pár hangulatos verse ; s különösen sikerültek a népies 
hangúak. («Bakagyerek a kórházban haldokol», «Temetnek egy bakát».) 
A háborús lírai termelés tehát meglehetősen gazdag, de van benne elég 
középszerű, sőt selejtes alkotás is. A széppróza és dráma terén nincs oly 
gazdagság, mint a lírában ; ami van, az is inkább újságcikk költői mázzal 
befuttatva. Krúdy Gyula: A 42-esek és Újhelyi Nándor: 1914. c. regénye 
volna a háború szülötte. A drámában íróink alkalmi darabokat produkál-
tak, mint pl. Heltai Jenő és Pásztor Árpád. Megemlíthető még Lampérth 
Géza háborús színjátéka : a Rendületlenül és Karinthy—Emőd : Vándor-
katonája. 

Vezér Mór : Háborús költészetünkről. (A pécsi főreálísk. ért. 1915. 
1 —36. 1.) A magyar háborús költészet (a Szabács viadalától Petőfi Sándorig) 
ismertetése. 

Egyéb cikkek : Császár Elemér : Badics Ferenc. (A budapesti gyakorló 
főgimn. ért. 1915. 28—48. 1.) Igazgatói működésének méltatása és tudo-
mányos munkásságának ismertetése. — Reil Lajos : —• az önképzőkör 
rovatban — Gyóni Géza. (A békéscsabai ág. ev. főgimn. ért. 1915. 77— 
78. 1.) A «Lengyel mezőkön, tábortűz mellett» c. sokat emlegetett hábo-
rús verskötet szerzőjéről. Költészetének méltatása. — Zoltvány Irén : 
Harc nemzeti nyelvünk tisztaságáért. (A pannonhalmi főapátsági főiskola 
ért. 1915. 1—20. 1.) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság 1915 márc.' 
19-iki közgyűlésén fölolvasott érdekes tanulmány, mely összevontan folyó-
iratunkban (1915. évf. 71—79. 1.) is megjelent. — Nekrológok: Kiss Ernő: 
Barabás Ábel. (A kolozsvári unit. főgimn. ért. 1915. 69—84. 1.) — Szabó 
Ernő : Gerecze Péter. (A budapesti VI. ker. főreálísk. ért. 1915. 1—8. 1. — 
N. n. : Kulcsár Gyula. (A zalaegerszegi főgimn. ért. 1915. 1—10. 1.) — 
Saskó Sámuel: Nemes Béla. (Szarvasi ág. ev. főgimn. ért. 1915.) — Lóky 
Béla: Pintér Pál. (A debreceni r. k. főgimn. ért. 1915. 1—8. 1.) — 
Divényi Gyula : Spitkó Lajos. (A váci r. k. főgimn. ért. 1915. 1—12. 1.) — 
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Huber Imre : Varjú János. (A kolozsvári r. k. főgimn. ért. 1915. 1—4. 1.) — 
Petzkó Ernő : N. Szabó Gyula. (A debreceni ref. főgimn. ért. 1915. 1—8 1.) — 
Szíjártó Miklós : Szabó Péter. (A budapesti gyak. főgimn. ért. 1915. 
49—59, 1.) — N. n. : Baksay Sándor. (A kecskeméti, kunszentmiklósi és-
nagykörösi ref. főgimn. ért. 1915.) 

Á G N E R L A J O S . 

Új füzetek és könyvek. Vajticzky Emánuel : A háború és a nevelés. 
Előszóval ellátta Körösi Henrik, a Néptanítók Lapja szerkesztője. Buda-
pest. 1915. 94. 1. (Kókai Lajos bizománya.) Ára 2 kor. 50 fillér. 

Nóvák Lajos: Pázmány Péter. 1570—1637. Budapest, 1915. 48. 1. 
A Szent István-Társulat kiadása. (Népiratkák : 298. sz.) Ára 24 fillér. 

Vörös vár y Ferenc : Inter arma. A Szabad Lyceum, az Erzsébet Nép-
akadémia és az Országos Közegészségügyi Egyesület által 1914/5-ben Buda-
pesten rendezett háborús tárgyú előadások gyűjteménye. Budapest, 1915. 
256 1. (Franklin-nyomda.) A három egyesület kiadása. 

Hevesi József: Vér. Költemények. 1914—5. Budapest, 1915. 69 1. (Báth-
kiadás.) Ára 3 kor. 

Wischnovszky Ignác : A jasonkai zsidófiú és kis történetek a háború-
ból. Budapest. 1915. 93 1. (Singer és Wolfner bizománya.) Ára 2 kor. 

Takáts Sándor, Eckhart Ferenc, Szekfű Gyula : A budai basák magyar 
nyelvű levelezése. I. 1553—1589. Esz Szejjid Mehemmed Feridun Bej ala-
pítványából kiadja a M. T. Akadémia. Budapest, 1915. VI+546 1. Franklin-
nyomda.) Ára 12 kor. 

A Világháború Naplója. IV. Az 1914 november—decemberi események. 
Budapest, 1915. 100 1. Lampel-kiadás. (Magyar Könyvtár: 777 -778. sz.) 
Ára 60 fillér. 

Molnár Viktor : Л vöröskereszt. A genfi egyezmény ismertetése. Har-
madik, átdolgozott kiadás. Budapest, 1915. 88 1. Lampel-kiadás. (Magyar 
Könyvtár 791 -792. sz.) Ára 60 fillér. 

Twain Mark : Az l.(XH),ütíO fontos bankó és más novellák. Ford. Bálint 
Lajos, Budapest. 1915. 368 1. Athenaeum-kiadás. Ára 1 kor. 90 fillér. 

Kernné Nyári Mária : A nő és a háború. Budapest. 1915. 81. 1. Grill-
kiadás. Ára 2 kor. 

Kristóf György : Két új verskötet. (Gyóni Géza és Vargha Gyula köl-
teményeiről. (Különlenyomat a «Sárospataki Bef. Lapok»-ból. Sárospatak, 
1915. 16 1. Bef. főiskolai nyomda. (Ismertetését 1. folyóiratunk: 1915. évf. 
342. 1.) 

Schiller István : Bogátlii Fazekas Miklós. Élete és vallásos tárgyú 
költészete. Bölcsészetdoktori értekezés. Budapest, 1915. 64 1. (Athenasum-
nyomda.) A szerző kiadása. 

Szomory Emil : Havasi gyopár és egyéb levelek az olasz hadiszíntér-
ről. Budapest. 1915. 77 1. Athenœum-kiadâs. Ára 60 fill. (Modern-Könyvtár 
468—470. sz.) 
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Elnök : Beöthy Zsolt. 

Alelnökök : Dézsi Lajos, Négyasy László, Szász Károly, Zoltvány Irén. 

Titkár: Horváth János. Jegyző: Kéki Lajos. 

Szerkesztő : Pintér Jenő. Pénztáros : Agner Lajos. 

Tiszteleti tagok : Szilády Áron, f id. Szinnyei József. 

Választmányi tagok : 

Alexander Bernát 
Alszeghy Zsolt 
Angyal Dávid 
Babits Mihály 
Badics Ferenc 
Bajza József 
Baksay Sándor f 
Balassa József 
Baros Gyula 
Bayer József 
Bánóczi József 
Békefi Bemig 
Binder Jenő 
Bleyer Jakab 
Borbély István 
Császár Elemér 
Császár Ernő 
Csűrös Ferenc 
Czapáry László 
Czeizel János 
Elek Oszkár 
Endrődi Sándor 
Erdélyi Pál 

Ferenczy József 
Ferenczi Zoltán 
Gagyhy Dénes 
Gálos Bezső 
Gárdonyi Géza 
Gragger Bóbert 
Greksa Kázmér 
Gulyás István 
Gulyás Pál 
Gyöngyösy László 
Gyulai Ágost 
Hajnóczi Iván 
Harsányi István 
Hegedűs István 
Horváth Ferenc 
Imre Lajos 
Imre Sándor 
Jakab Ödön 
Jánosi Béla 
Kapossy Lucián 
Kardos Albert 
Kari Lajos 

Kelemen Béla 
Király György 
Kiss Ernő 
Kőrös Endre 
Kristóf György 
Kürti Menyhért 
Lehr Albert 
Lengyel Miklós 
Loósz István 
Madarász Flóris f 
Miklós Elemér 
Miklós Ferenc 
Nagy József 
Német Károly 
Pais Dezső 
Pap Károly 
Papp Ferenc 
Paulovits István 
Perényi József 
Badó Antal 
Biedl Frigyes 
Schöpflin Aladár 

Sebestyén Gyula 
Szily Kálmán 
Szinger Kornél 
Szinnyei Ferenc 
Tolnai Vilmos 
Tones Gusztáv 
Tordai Ányos 
Vadász Norbert 
Vargha Dámján 
Varjú Elemér 
Váczy János 
Várdai Béla 
Vende Ernő 
Veress Samu 
Versényi György 
Vértesy Jenő 
Viszota Gyula 
Voinovich Géza 
Wallentinyi Samu 
Weber Arthur  
Werner Adolf 
Zlinszky Aladár 
Zolnai Béla 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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az 1915 okt. hó 1-töl 1915 dec. hó l-ig befizetett díjakról: 

T a g s á g i d i j a t fizettek : Vincze J.. E. Vozáry Gy. (1915: 5-56 K), 
Harsányi L, Heinrich J., Gulyás P., Hegedűs I. (1914: 10 K), Sik S., Rad-
vánszky J.-né, Stelczer L., gr. Szapáryné Mária (1913: 10 K), Riger В., 
Badics F. (1914/15 : 10 K), Hellebrant Á., Gragger В., Szántó Zs., Párkányi 
N., Berzeviczy A., Dósa I., Mátray J„ Tarnamérai Tóth Gy., Tlieiss F. (1914/15: 
20 K), Böhm D.. Asbóthné F. S„ Madsar G., Szentesy-Tóth K., Szegedi Kiss 
I., Pötz E., Csefkó Gy., Pokoly J. (1914 : 10 K), Kiss A., Kovács G., Varjas 
E. (1914: 10 K), Sasváry J.-né, Bérezik Á., Magyary-Kossa Gy., Várady I. 
(1915: 5-04), Mórocz E. (1914/15: 20 K), Bán Á. (1914—16 : 25 K), Pásthy J., 
Csorna J., Szádeczky B. (1914 : 10 K), Egri Papp J., Vozáry E., Csuday J., 
Czapárv L., Balázs F., Orbán J., Lobmayer N., Perepatics I. (1915/16: 20 K), 
Fehér M. (1914/15: 10 K), Dobos G„ Galambos D. (1914/15: 10 K), Lefller 
В (5 К), Nóvák В., Gulyás I. (1914: 10 К), Jánossy В., Sz. Tóth J„ Konsza 
S., Pásztor M., Velledics L. (1914 15: 20 K), Ercbrucker A. (5 K), Novotny 
A. (25 K), Márkus Gy. (1915: 6 K), Erdélyi P., Vidóczy A., Csipak L., (1914: 
10 KI, Bernáth M. A., Márki S., Berecky L., Nemeskey G., Nádai P., Kele-
men В., Molec В., Nagy L., Szenészi Gy. (6 K), Fejes Gy. (1913: 10 K), Abafy 
B., Székács В., Tolnay A., Klebersberg К., Paiss D., Torday Á., Jung В., 
Farkas I., Darkó J., Tettamenti В. (1914/15: 10 К), R. Kiss I. (1914: 10 К), 
Vértesy D., Kónya I., Rubinyi M., Szász В., Zombory J., Rajka L., Kelecsényi 
R., Ebergényi M. (5 K), Vámos E. (20 K), Trencsényi K., Gerecze A. (1914: 
10 K), Leyrer M., Haraszti Gy., (1914: 10 K), Csűrös F. (1914: 10 K), Hár-
tyám Z., NovothaA. (1916: 10 K), Gedai J (1914: 10 K), Kádári . , Kirchner 
Gy. (4 К), Szalay I. (1914/15: 20 К), Korpás F., Katona В., Járosy A., Wähler 
R., Bánóczi J., Alszeghy Zs. (2 К). Baranyay Z. (2 K), Császár E. (1915/16: 
20 K), Elek 0. (1915/16: 16 Kj, Kiss E. (1914: 5 K), Oberle K. (5 K), Váczy 
J. (11 K), Weber A. (1915/16: 9 K), Zolnai B. (1916: 2 K). Összesen: 1243K60Í. 
E l ő f i z e t é s i d í j a t fizettek: Kolozsvári réf. theol. ifj. Egylet (7-50 K), Dévai 
főreálisk. ig., Brádi áll. polg. fiuisk. ig., Buzárovics G., Győri főreálisk. ig., 
Miskolczi áll. polg. leányisk ig., Székesfehérvári főreáliskola ig., Blancz J., 
Vasvármegyei Kultúregyesület (30 K), Sárospataki főiskola könyvtára, Nagy-
kikindai főgimn. ig., Rozsnyói rk. főgimn. önk. k., (1915: 10 K), Besztercze-
bányai f. keresk. isk. ig., Debreczeni f. leányisk. ig. (1915: 10 К), Körmöcz-
bányai főreálisk. ig. (1915: 10 К), Rozsnyói rk. főgimn. ig. (10 К), Fiumei 
áll. főgimn. ig. (20 К), Budapesti VHT. főreálisk. ifj. könyvtára, Kilián F. 
(60 K), Kőszegi Domokosok int. ig., Fogarasi főgimn. ig., Budapesti VIII. 
főreálisk. önk. k., Kármán Zs., Paksi áll. polg. isk. ig. Összesen 397 К 50 f. 
M i n d ö s s z e s e n b e f o l y t : 1641 К 1 0 f. 

Felkérem a Társaság azon t. tagjait, akik tagdíjaikkal még hátralékban 
vannak, hogy a hátralékot mielőbb címemre juttatni szíveskedjenek. Alapszabályaink 
7. § -a értelmében a tagdíj az év első negyedében fizetendő be. 

D r . Á g n e r b a j o s , 
a M. Irodalomtörténeti Társaság pénztárosa, 
Budapest, I. ker., Bors-utca 10. sz. II. em. 7. a. 

Tisztelettel kérjük mindazokat, kik érdeklődnek tudományszakunk iránt, hogy 
szíveskedjenek belépni a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagjainak sorába. 
A tagsági díj egész évre 10 korona. A belépési nyilatkozat egy levelezőlapon is meg-
küldhetö dr. Kéki Lajos jegyzőnek. (Budapest, VIII . ker., Mátyás-tér 16 sz. II. 4.) 

Társaságunk eddigi tagjait különösen is kérjük új tagok és előfizetők 
ajánlására. Tagjaink és előfizetőink számának gyarapodásával Társaságunk műkö-
dési körét és folyóiratunk terjedelmét is megnöveljük. 


